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ELSŐ RÉSZ.
I.
A «Shannon» gőzös fedélzetén.

Florida, a mely 1819-ben csatoltatott a nagy ameri
kai szövetséghez, csak néhány évvel később nyert ál
lam-rangot. E bekebelezés hatvanhétezer angol négy
szögmérfölddel növelte a köztársaság területét. De a
floridai csillag csak másodrendű fénynyel ragyog az
amerikai Egyesült-Államok harminczkét csillaggal ékes
kedő lobogóján.
Florida csak egy keskeny és alacsony földnyelv. Folyói, a Saint-John kivételével, csekély szélességöknél
fogva, nem vergődhetnek fontosságra.lly lapályos vidé
ken a folyammedrek nem eléggé lejtősek arra, hogy a
folyamok vize kellő sebességgel folyhassék. Az egész ál
lamban nincsenek hegyek. Alig létezik néhány ama
dombsorok közül,amelyeket oly nagy számmal találunk
a Szövetséges Államok közép vagy északi részében.A mi
pedig az alakját illeti, leginkább hasonlítható egy hód
farkához, a mely keletről az Atlanti-tenger és nyugat
ról a Mexikói-öböl közt benyúlik az Oczeánba.
Floridának tehát nincs szomszédja Georgián kívül, a
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mely északi határait érinti. E határvonal képezi azt a
földszorost,a mely e félszigetet a szárazfölddel összeköti.
Egészben véve Florida különálló, sőt félig spanyol,
félig amerikai lakóival és a nyugati fajrokonaiktól fel
tűnően különböző szeminol indiánjaival idegen tarto
mánynak tűnik fel. Déli partvidéke kopár, homokos,
az Atlanti-tenger fokozatos fövény-lerakodása szegé
lyezi, ellenben az északi részeken levő síkságok termé
kenysége csodaszerű. Nevét teljesen igazolja. A növény
zet itt hatalmas, felséges és rendkívül változatos, a mi
kétségkívül annak tulajdonítandó, hogy a terület eme
részét a Saint-John áztatja. Ez a folyam itt délről észak
felé szélesen bontakozik ki hétszázötven mérföldnyi
hosszúságban és százhét mérföldnyi hosszú vonalon a
George-tóig kényelmesen hajózható. Fekvésénél fogva
tetemes hosszúsággal bir. Mindkét partjának apró beszögelléseiben számos mellékpatak ömlik bele. A SaintJohn tehát a tartomány főütere. Ez élteti a Floridát
vizeivel, — a földi erek vérével.
1862-ik évi február 7-én a Shannon nevű gőzös lefelé
haladt a Saint-John folyamon. Délután négy órakor
kelletett Picolata városkánál kikötnie, miután pihenőt
tartott a folyamon felebb fekvő állomásain és a SzentJános és Putnam kerületek különböző érődéinél. Né
hány mérfölddel tovább a Duval kerület határáig ha
ladhatott, a mely a Nassau kerületig terjed el. Utóbbi
nevét a határát képező hasonnevű folyótól nyerte.
Picolata magában véve nem bir fontossággal, de a vi
déke gazdag indigó-, rizs-, pamut- és czukornád-ültet
vényekben és roppant kiterjedésű cyprus-erdőkben. En- '
nélfogva meglehetős kis területen sűrű népesség lakja.
És épen e miatt meglehetős forgalommal dicsekedhe
tik, sok utas megy innét és mint árúfeladó hely is jelen
tékeny. Picolata Szent-Ágostának a hajóállomása, a
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keleti Florida legnevezetesebb városai egyikének,a mely
innét mintegy tizenkét mértföldnyire, az Atlanti-ten
gerpartnak azon a részén fekszik, a mely a jelentékeny
Anastasia-sziget védelmi pontja. A városkát a várossal
csaknem egyenes irányú út köti össze.
E napon mintegy ötven utas várt a picolatai kikötő
hajóhídján. Várakozás közben meglehetősen élénk be
szélgetés folyt a jelenvoltak közt. Észre lehetett venni,
hogy a várakozók két csoportra oszlottak, a melyek
nem igen látszottak hajlandóknak egymáshoz köze
ledni. Vájjon valamely komoly anyagi érdeket illető
avagy politikai természetű ügy vitte őket Szent Ágos
téba? Bátran lehetett állítani annyit, hogy egyetértés
nincs közöttük. Ez tüstént kivehető volt az ingerült
pillantásokból, a két csoport különválásából és néhány
kellemetlen szóból, a melyeknek kihívó értelme nem
kerülte el az illetők figyelmét.
Közben a távolból éles füttyök hangzottak. Nem so
kára a Shannon megjelent a jobbpart egy kiszögellésének kanyarulatánál, mintegy fél mérföldnyire Picolata
felett. Két kürtőjéből kiemelkedő hatalmas füstcsótárok
terjedtek szét a túlsó part nagy fái felett, a melyeknek
lombjait a tenger felől jövő széláramlat lengette.
A mozgó tömeg gyorsan növekedett. A folyó áramlata,
a mely a hajó haladását három vagy négy óra óta kés
leltette, most előmozdította a sebességét, a torkolat
felé hajtván a Saint-John vizeit.
Végre a harang megszólalt. A Shannon kerekei ellen
kező irányban kezdték csapdosni a vizet és a'’ gőzös a
kikötőhíd mellé helyezkedett.
A beszállás némi sietséggel ment véghez. Az egyik
csapat elsőnek ment a fedélzetre, a nélkül, hogy a má
sik eléje igyekezett volna kerülni. Ez kétségkívül azért
történt, mert az utóbbi még egy vagy több elkésett utast
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várt, a kik abban a veszélyben forogtak, hogy elszalaszt
ják a hajót. Két vagy három férfi vissza is ment a picolatai rakpartra, addig a pontig, a hol a szent-ágostai út
bekanyarodik. Innét észrevehető türelmetlenséggel ke
let felé néztek.
És nem ok nélkül türelmetlenkedtek, mert a Shan
non kapitánya, a ki a keréktakaró felett állt, ismételve
kiáltott:
— Beszállni! beszállni!
— Még néhány percznyi türelmet, — szólalt meg va
laki a második csoportból, a mely a kikötőhídon maradt.
— Nem várhatok, uraim.
— Csak néhány perczig. .
— Egy perczig se.
— Csak egy pillanatig.
— Lehetetlen. Javában van az apály és azt koczkáztatnám, hogy nem találok elég vizet a jacksonviliéi
gátnál.
— Ezenfelül, — mondá az egyik utazó — nincs is
semmiféle okunk alávetni magunkat a későn jövők sze
szélyeinek.
Az, a ki ezt a megjegyzést tette, az első csoporthoz
tartozott, a mely már a Shannon hátulsó szalonjának
fedélzetén helyet foglalt.
— En is így vélekedem, Burbank úr, — viszonzá a
kapitány. A szolgálat mindenek előtt . . . Rajta uraim,
szálljanak be, különben parancsot adok, hogy a kötele
ket eloldozzák.
A hajó személyzete máris készült a hajót eltaszítani
a kikötőhídtól, mialatt a gózsíp élesen fütyült. Egy
kiáltás félbeszakítá a manővert.
— Itt jön Texar! ... Itt jön Texar! . . .
Egy kocsi sebes vágtatva közeledett és a picolatai rak
partra kanyarodott. A négy öszvér, a mely a kocsi elé
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volt fogva, megállapodott a kikötő hidjánál. Egy férfi
szállt ki a kocsiból. Társai, kik eléje mentek, futva tér
tek vissza. Aztán az egész csapat beszállt a hajóra.
— Még egy perez Texar és nem utazhattál volna el,
a mi nagyon boszantó lett volna, — mondá az egyik.
— Igen! két nap kellett volna hozzá, hogy megérkez
hessél .. . hova? . .. Azt majd megtudjuk, mikor czélszerűnek fogod látni, hogy velünk tudasd, — tévé utána
egy másik.
— És ha a kapitány a szemtelen Burbank Jakab sza
vára hallgat, akkor a Shannon már legalább is negyedmérföldnyire járna Picolata alatt, — jegyzé meg a
harmadik.
Texar barátai kíséretében felment a hajó előrészén
levő szalon fedélzetére. Egy pillantást vetett Burbank
Jakabra, a kitől őt csak a kapitány gyaloghídja válasz
totta el. Habár nem is szólt egyetlen szót se, ez a pil
lantás eléggé elárulta, hogy e két ember közt engesztelhetlen gyűlölet uralkodik.
Burbank Jakab, miután Texar szemei közé nézett,
hátat fordított neki és elment a fedélzet túlsó végére, a
hol társai már helyet foglaltak.
— Burbank nincs megelégedve! — mondá Texar
egyik társa. — A dolog nagyon érthető. Hiába volt
minden hazugsága a recorder kellőleg elbánt hamis
tanúvallomásaival.
— De nem bánt el magával, — viszonzá Texar — s
' ezt én fogom majd elvégezni.
Ezalatt a Shannon beszedte köteleit. Előrésze, a
melyet hosszú póznákkal eltávolítottak a hídtól, a
folyam sodrába jutott. Majd hatalmas kerekeinek csa
pásai és az apály segélyével gyorsan tova siklott a
Saint-John partjai közt.
Gyönyörű idő volt. A kék égen néhány gőzfelleg mu-
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tatkozott, elszórva a láthatáron. A harminczadik széles
ségi fokon, február hónap az új-világban csaknem oly
forró, mint az ó-világban a saharai sivatag határain.
Mindazonáltal a tengeri szellő kissé mérsékelte a hő
mérséklet túlságait. A Shannon utasainak nagy része
ehhez képest a szalonos fedélzetén a sátrak mennyezete
alatt maradt s élvezte azt a felséges illatot, mely a
folyamparti erdőkből terjedt szét.
Texar és öt vagy hat társa, a kik vele együtt szálltak
a hajóra, az ebédlőterembe mentek le és itt olyan em
berek lévén, a kiknek a torka hozzá van szokva az ame
rikai «bar»-ok erős italaihoz, pohárszámra ürítették a
gint, a «bittert» és a bourbon-szigeti whiskeyt. A társa
ság egészben véve meglehetősen közönséges kinézésű,
épen nem előkelő modorú, nyers beszédű, inkább bőrbe,
mint posztóba öltözött emberekből állt, a kik jobban
megszokták az életet az erdők közepette, mint a floridai
városokban. Texar bizonyos fölényt látszott felettük
gyakorolni, kétségkívül nem kevésbbé erélyes jellemé
nél, mint társadalmi vagy vagyoni körülményeinek
jelentőségénél fogva.
Ezért, miután Texar nem beszélt, társai is hallgata
gok voltak s azt az időt, a melyet nem használtak fel
beszélgetésre, felhasználták ivásra.
E közben Texar, miután szórakozottan végig futotta
volna szemeivel az asztalon heverő hírlapok egyikét, is
mét eldobta azt és így szólt:
— Ez már mind ódonság!
— Elhiszem! — feleié egyik társa. — Hiszen ez a
hírlap már három napos.
— Három nap alatt pedig sok mindenféle történik,
mióta tőszomszédságunkban hadakoznak ; — jegyzé
meg a másik.
— Hogyan áll a háború? — kérdé Texar.
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— A mennyiben minket különösebben illet, követ
kezőleg áll: azt beszélik, hogy a szövetségi kormány
hadjáratot készül indítani Florida ellen. Következőleg
arra kell készen lennünk, hogy az északiak rövid idő
alatt betörnek.
— Bizonyos ez?
— Nem tudom ; de híre járt Savannahban és ezt a
hírt Szent-Ágostában is megerősítették.
— Nos, hát hadd jöjjenek a, föderalisták, ha bennün
ket le akarnak igázni! — kiáltá Texar és nagyobb nyo
matékül adandó, öklével az asztalra csapott. — Igen,
hadd jöjjenek! Majd meglátjuk, vájjon a floridai rab
szolgatartókat a tolvaj szerecsenfelszabadítók olyan
könnyen ki fogják-e foszthatni.
Texar válasza két dolog felől világosíthatta fel mind
azokat, a kiknek nincs tudomásuk az ez időtájban tör
tént amerikai eseményekről : az egyik az, hogy a szét
válási háború, a melynél a hadüzenetül tettleg a Sumter
erőd ellen 1861. évi ápril 11-én intézett ágyúlövés volt,
tényleg a legválságosabb korszakába jutott, miután a
déli államok legvégső határáig kiterjedt ; a másik az,
hogy Texar a rabszolga tart ók párt híve volt és a rab
szolgatartó államok lakosságának óriási többségével
tartott. A Shannon partjain épen e két párt több híve
állt egymással szemközt ; egy felől — a különböző el
nevezések szerint, a melyekkel a hosszú harcz alatt az
illetőket jelölték : északiak, rabszolgaellenesek, abolitionisták vagy szövetségiek ; másfelől déliek, rabszolga
tartók, secessionisták vagy szövetkezettek.
Egy óra múlva Texar és az övéi, a kik kelleténél
nagyobb mértékben oltották a szömjukat, felkeltek
és felmentek a Shannon legfelső fedélzetére s abban
a pillanatban, mikor Texar a fedélzet legfelső lépcső
jére ért, egy nő indult lefelé a szalonba, de Texar
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láttára visszahátrált. Egy meszticznő volt, a Burbank
család szolgálatában. Legelső mozdulata legyőzhetlen
irtózatot árult el, mikor váratlanul szemben állott
ezen esküdt ellenségével. A nélkül hogy viszonozta
volna Texar gyűlöletes pillantását, félreállt az útból.
Texar vállát vonogatta és visszafordult társai felé.
— Igen, kiáltá — ez Zermah, egyike Burbank Jakab
rabszolgáinak, a ki azt állítja, hogy ellensége a rab
szolgatartásnak.
Zermah nem felelt. Mikor a lépcsőbejárat szabaddá
vált, lement a Shannon nagy szalonjába, a nélkül, hogy
e szavaknak a legcsekélyebb jelentőséget tulajdonított
volna.
Texar a gőzös előrésze felé tartott s miután társai
val nem sokat törődvén, szivarra gyújtott figyelmesen
vizsgálta a putnami kerület határszélén a Saint-John
balpartját.
Ezalatt a Shannon hátulsó részén is a háboríts dol
gokról beszélgettek, Zermah eltávozása után Burbank
Jakab két barátjával egyedül maradt, a kik őt SzentÁgostába kisérték.
Az egyik a sógora volt, Carrol Edvard, a másik
pedig egy floridai, a ki Jacksonvilleben lakott : Stan
nard Walter, ök is bizonyos élénkséggel beszélgettek
a véres háborúról, a melynek kimenetele az EgyesültÁllamokra élet és halál kérdése volt. De a mint látni
fogjuk, Burbank Jakab e kérdést máskép fogta fel,
mint Texar.
— Alig várhatom, hogy ismét Camdless-Bayben le
gyünk, — mondá — két nap előtt indultunk el. Azóta
talán újabb hírek érkeztek. Dupont és Sherman talán
már hatalmukba kerítették Port-Royalt és déli Karo
lina szigeteit ?
— Ennek mindenesetre be kell következnie rövid
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idő alatt, viszonzá Carrol Edvard — és nagyon csodál
koznám, ha Lincoln elnök nem szándékoznék a hábo
rút Floridáig kiterjeszteni.
— Ideje volna! — mondá Burbank Jakab. — Igen!
nagy ideje volna a szövetség akaratát rákényszeríteni
erre a floridai és georgiai csőcselékre, a mely azt hiszi,
hogy a nagy távolság miatt hozzá se lehet férni! Lát
hattátok mily szemtelenekké teheti ez a tudat az ilyen
sehonnai embereket, mint ez a Texar, a kit, mert
tudja, hogy a tartomány rabszolgatartói támogatnak,
ellenünk északiak ellen, ezeket feluszítja, a kiknek
helyzete úgyis mind nehezebbé válik a háború viszon
tagságai következtében.
— Igazad van, Jakab, — viszonzá Carrol Edvard. —
Okvetlenül szükséges, hogy Florida mielőbb ismét a
washingtoni kormány hatósága alá visszakerüljön. Én
is alig várom, hogy a szövetséges hadsereg ide jöjjön
törvényt szabni, különben kénytelenek leszünk ültet
vényeinket elhagyni.
— Ez csak napok kérdése lehet, — Burbank bará
tom — mondá Stannard Walter. Tagnepelőtt, mikor
Jackson viliét elhagytam, a kedélyek nagyon nyugtalan
kodtak Dupont tengernagy azon állítólagos szándéka
miatt, hogy a Saint-John gátjain át fog kelni. És ez
ürügyül szolgált arra, hogy megfenyegessék azokat, a
kik nem úgy gondolkoznak, mint a rabszolgatartás
párthívei. Attól tartok, hogy nemsokára lázadás fog ki
törni, a mely meg fogja a leggonoszabb fajtájú gazficzkók javára buktatni a városi hatóságokat.
— Nem csodálkoznám rajta, — viszonzá Burbank
Jakab. — El is kell készülnünk nagyon sanyarú na
pokra, mikor a szövetségi hadsereg közeledik. És ezeket
nem lehet kikerülnünk.
— Különben mit is tehetnénk? — mondá Stannard
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Walter. — Ha van Jacksonvílleben, sőt a Florida egyéb
pontjain is néhány derék ültetvényes, a ki úgy gondol
kozik, mint mi, a rabszolgatartás kérdése felől, számuk
nem elég tetemes arra, hogy ellenszegülhetnének a secessionisták kihágásainak. Biztonságunk megóvása te
kintetében csakis a szövetségi csapatok megérkezésére
számíthatunk és valóban kívánatos lenne, hogy ez
minél hamarább bekövetkezzék, ha ugyan a Florida
megszállása elhatározott dolog.
— Igen!.. . Hadd jöjjenek, — kiáltá Burbank Jakab
— és hadd szabadítsanak meg bennünket e gaznéptől.
Nemsokára meg fogjuk látni, vájjon az északiaknak,
a kiket családi vagy vagyoni érdekeik arra kényszerítet
tek, hogy a rabszolgatartó lakosság közepette élvén, az
ország szokásaihoz alkalmazkodjanak,volt-e joguk így
beszélni és nem volt-e okuk a következményektől ret
tegni?
Mindaz teljesen igaz volt, a mit Burbank Jakab és
barátai a háború felől mondtak. A szövetségi kormány
egy expeditiót tervezett a Florida meghódolt at ására.
Nem annyira az állam kézrekerítése vagy katonai meg
szállása volt a szándék, mint inkább az utak elzárása a
dugárusok előtt, a kiknek mesterkedése a hazai termé
kek kivitele fegyverek és lőszerek becsempészése czéljából a tengeri ostromzár áttöréséből állt. A Shannon nem
is mert többé a Georgia déli partvidékein közlekedni,
a melyek akkoriban az északi tábornokok hatalmában
voltak, óvatosságból megállt a határszélen, valamivel
a St.-John torkolatán túl, az Amália-szigettől északra,
a ferdinandinai kikötőben a Cedar-Key vasút kiindulási
pontján. Az Amália-szigeten és a Saint-Mary folyón
túl a Shannon abban a veszélyben forgott volna, hogy
a szövetségi kormány hajói fogják el, a melyek a part
vidék e részére folyvást felügyeltek.
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Ebből az következik, hogy a gőzös utasai főleg oly
floridaiak voltak, a kiket ügyes-bajos dolgaik nem kény
szerítettek Florida határainak az átlépésére. Csaknem
mindnyájan a St.-John és mellékfolyóinak partjain épült
városokban és falukban, legnagyobbrészt azonban Szent
Ágostéban vagy Jacksonvilleben laktak. E különböző
helyeken partra szánhattak, részint a rendes kikötőhidaknál, részint pedig ama deszkakiszállók segélyével,
a melyek feleslegessé teszik a gőzösök kikötését.
Az utasok egyike azonban a folyam kellő közepén
készült a hajót elhagyni. Szándéka az volt, hogy be nem
várva a Shannon megérkezését legközelebbi állomási
helyére, a part oly pontján szálljon ki, a hol se falu, se
magános ház, de még csak vadász- vagy halászkunyhó
sem látszott.
Ez az utas Texar volt.
Este hat óra tájban a Shannon gőzsípja három ízben
élesen füttyentett. Kerekei csaknem rögtön megálla
podtak és a gőzöst csak a folyam sodra, a mely e helyen
nagyon mérsékelt, vitte tovább. A hajó épen a Fekete
öböl átellenében haladt.
Ez az öböl mély beszögelést képez a folyam part
ján. Az öböl közepén egy kis névtelen patak szakad a
St.-Johnba. A kis patak csaknem a Putnam és Duval
kerületek határán a Heilman erőd alatt folyik el. Szűk
torkolata csaknem egészen eltűnik a sűrű lombok bol
tozata alatt, amelyeknek ágai és levelei egymásba fonód
nak, mint valamely sűrű szövet. Ez a sötét laguna úgy
szólván ismeretlen a tartomány lakosai előtt. Soha senki
se kísérletté meg oda behatolni és senki se tudta, hogy
Texar ott lakik. Ez annak tulajdonítható, hogy a St.John folyam partja, a Fekete-öböl beszögelésénél, egyet
len ponton se látszik félbeszakítottnak.A gyorsan bekö
szöntő esthomályban csakis nagyon tapasztalt hajósok
hatolhattak be csónakjukkal e sötét öblöcskébe.

A S QUIFF A GŐZÖS MELLÉ SIMULT.

Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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A Shannon hármas füttyére nyomban egy háromszor
ismételt kiáltás válaszolt. Egy tűzfény, a mely a ma
gas parti füvek közt csillogott, azonnal mozogni kezdett.
Ez azt jelentette, hogy a hajóhoz egy csónak közeledik.
A csónak voltaképen csak egyszerű fakéregból ké
szült «squiff» volt, a melyet egyetlen evezővel lehet kor
mányozni és előre mozgatni. A squiff csakhamar fél
fonalnyira közeledett a gőzöshöz.
Texar ekkor az előrészen levő fedélzeti lépcső bur
kolatához közeledett és két kezét szócső gyanánt hasz
nálván, így kiáltott:
— Aoh!
— Aoh! volt a válasz.
— Te vagy, Squambo?
— En vagyok, uram.
— Evezz a hajó mellé.
A squiff egészen a gőzös mellé simult. A csónak or
rára illesztett lámpa világánál látni lehetett,a csónakost
is. Bozontos fekete haja, övig meztelen és a lámpa ál
tal megvilágított testtörzse után Ítélve, izmos indián
volt.
E pillanatban Texar visszafordult társai felé, kezet
szorított velük és nyomatékos hangon e szót mondá ne
kik : «a viszontlátásig!» Miután egy fenyegető pillantást
vetett volna Burbank felé, lement a jobboldali kerék
burkolata mellett alkalmazott lépcsőn Squambo csónak
jába. A gőzös néhány kerékfordulattal eltávozott a
squifftól és a Shannon utasai közül senki se gyaníthatta,
hogy a kis csónak a part sötét sűrűségében fog eltűnni.
— Egy gazemberrel kevesebb van a hajón, mondá
ekkor Carrol Edvard, legkevésbbé se törődvén vele,
hogy Texar társai szavait meghallhatják.
— Igen, — viszonzá Burbank Jakab — egy gazem
berrel, a ki e mellett még veszedelmes gonosztevő is,
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Nekem ez iránt semmi kétségem sincs, noha a nyo
morult ficzkó minden alkalommal ki tudta magát rán
tani a hinárból, valóban megmagyarázhatlanul iga
zolva alibijét.
— Annyi bizonyos, — mondá Stannard — hogy ha
ma éjjel valamely bűntettet követnek el Jacksonville
környékén, őt nem lehet a bűn végrehajtásával vá
dolni, miután a Shannon-t elhagyta.
— Én még azt se tudom! — viszonzá Burbank
Jakab. — Még akkor se volnék meglepetve, ha valaki
azt állítaná, hogy ebben a pillanatban innét ötven mérföldnyire rabolni vagy gyilkolni látta őt, a Florida
nyugati részén. Igaz, hogy azok után, a mik történtek,
akkor se volnék meglepetve, ha sikerülne neki bebizo
nyítani, hogy nem ő volt a tettes. — De már eleget
foglalkoztunk ezzel az emberrel, ön Jacksonvillebe tér
vissza, Stannard?
— Még ma este.
— Ott vár a leánya önre?
— Ott és már alig várom, hogy nála lehessek.
— Ezt nagyon értem, — viszonzá Burbank Ja
kab. — És mikor szándékozik ön hozzánk jönni,
Camdless-Baybe?
— Néhány nap múlva.
— Jöjjön mihamarább, kedves Stannard, hiszen
tudja, hogy nagyon komoly események küszöbén ál
lunk, a melyek a szövetségi csapatok közeledtével még
súlyosabbakká lesznek. Valóban a felett tűnődöm,
vájjon ön, Alice leányával együtt nem volna-e biz
tosabb helyen nálunk, a Castle Houseban, mint abban
a városban, a hol a déliek mindennemű szélsőségekre
vetemedhetnek.
— Hát nem vagyok-e én is déli származású, kedves
Burbank?
2*
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— Kétségkívül, Stannard, de ön úgy gondolkozik és
úgy cselekszik, mintha az északi államokban született
volna.
Egy óra múlva a Shannon a folyam mind gyorsabb
sodrában haladt el a Mandarin nevű falucska mellett, a
mely egy zöld halmon épült, öí/ vagy hat mérfölddel
alább megállapodott a folyam jobb partján a kikötőhíd mellett, a mely teher-berakásra volt berendezve.
Valamivel messzebb, két dróthuzalon függő híd az uta
sok beszállási helyéül szolgált. Ez volt a camdlessbayi
állomás.
A híd végén két szerecsen várt fáklyákkal, mert már
sötét északa volt.
Burbank Jakab elbúcsúzott Stannardtól és Carrol
Edvard kíséretében kisietett a hajóról.
Zermah utána ment és a távolból így felelt egy gyer
meki hangnak :
— Itt vagyok, Dy ... itt vagyok.
— És az atyám?
— Az is itt van!
A lámpák eltávoztak és a Shannon tovább folytatta
útját, rézsut átmenvén a balpart felé. Három angol
mérföldnyire Camdless-Bay alatt megállapodott a jacksonvillei állomáson, a hol az utasok legnagyobb része
partra szállt.
Ugyanitt szállt ki a hajóról Stannard Walter is, vala
mint három vagy négy azok közül, a kiktől Texar
ezelőtt másfél órával elbúcsúzott, mikor az indián a
squiffen érte jött. A fedélzeten nem maradt több tiztizenkét utasnál, a Shannon ezeket vitte tovább és min
den baj nélkül áthaladván a gátakon, egy óra múlva
eltűnt a Trout öblöcskén túl, a hol a St.-John hullámos
vizei már az Oczeán hullámaival vegyülnek össze.

«ITT VAGYOK, DY! . . .»
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IL
Camdless-Bay.

Camdless-Bay volt a neve Burbank Jakab ültetvé
nyének. A gazdag telepítvényes egész családostul itt
lakott. A Camdless nevet a birtok a St.-John folyam
egyik öblöcskéjétől vette, a mely valamivel Jacksonvilleen felül a folyam túlsó partján szögellik be. Ez a
közelség a floridai várossal könnyűvé tette az érint
kezést. Jó csónakkal, jó nyugati vagy déli széllel, az
apály felhasználásával az odautazásra, a dagály felhasz
nálásával a visszautazásra, egy óra alatt meg lehetett
tenni azt a három angol mérföldnyi utat, a mely Camdless-Bayt a duvali kerület székhelyétől elválasztja.
Burbank Jakab a tartomány egyik legszebb birtoká
nak volt tulajdonosa. Személyes és családi vagyonát
meglehetősen jelentékeny fekvőségek egészítették ki,
a melyek a New-York állammal határos New-Jersey
államban voltak.
E hely a St.-John jobbpartján, nagyon jól volt egy
nagy értékű telep alapítására kiválaszt va. Az emberi kéz
nek nem kellett javítania a természetadta szerencsés
helyi viszonyokon. Maga a talaj megfelelt a nagymérvű
gazdálkodás minden igényének és a camdless-bayi ül
tetvény, a melyet egy java erejében levő tevékeny, ér
telmes, kellő személyzettel és elégséges forgalmi tőké
vel rendelkező ember igazgatott , a legvirágzóbb karban
is volt.
Az ültetvény kiterjedése körülbelül hatezer holdnyi
lehetett. A déli államokban lehettek ennél nagyobb ter
jedelműek is, de egy se volt, a mely jobban lett volna
kezelve. A lakóház, a melléképületek, istállók, ólak, a
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rabszolgák lakásai, a gazdászati ipar czéljaira szolgáló
helyiségek, a magtárak, a műhelyek, a birtok túlsó vé
géről a kis kikötőhelyig épült vasút, a közlekedési utak,
szóval minden, a leggyakorlatibb módon volt berendez ve.
Az ember a legelső pillantásra láthatta, hogy itt egy
északamerikai ember keze működött. Csak Virginia ál
lam és a Karolinák elsőrendű telepei versenyezhettek
volna a camdless-bayi uradalommal. Volt itt minden
nemű termelésre alkalmas talaj. A magasabb fekvésű
helyeken gabonaneműeket, az alacsonyabb fekvésűeken kávé- és kakaobabot, a sós alkatrészű földeken
rizst és czukornádat termeltek.
Tudvalevő dolog, hogy az európai és amerikai piaczokon a georgiai és floridai pamutot becsülik legtöbbre
minőségénél fogva. A pamutültetvények szabályos so
rokra felosztott növényeikkel, világos-zöld lombjaikkal
és halványsárga virágaikkal, az ültetvény legfontosabb
jövedelmi ágainak egyike. Szüret idején a másfél-két
holdnyi kiterjedésű ültetvények mellett kunyhókat épí
tettek a rabszolgák és családjaik számára, a kik akkor
itt laktak és a helyszínén végezték a gyapotszedés nagy
figyelmet igénylő munkáját. A napon szárított, fogas
kerekek és hengerek segélyével megtisztogatott, víz
nyomású gép által összesajtolt és vaspántokkal ellá
tott, nagy csomagokba préselt pamutot az elszállításig
raktárakba helyezték el. A vitorlás hajók és a gőzösök
magában a camdless-bayi kikötőben vehették át az
árúkat.
Burbank Jakab a pamuttal párhuzamosan terjedel
mes kávé- és czukornád-ültet vény eket is műveltetett.
Az előbbi növény ezer-ezerkétszáz bokornyi csoportban
volt ültetve. Az egyes bokrok magassága tizenöt-húsz
lábnyit ér el, viráguk hasonlít a spanyol jázminhoz és
gyümölcsük, a melynek nagysága egy kisebb fajtájú

cseresznyének felel meg, két magot tartalmaz, a me
lyeket csak ki kell szedni és meg kell szárítani. A czukornád nagy lapályokon, mondhatni mocsarak közt emel
kedett ki sok ezernyi, kilencz-tizennyolcz Jábnyi ma
gasságú nádjával, a melyeknek buzogányai úgy hullámzanak, mint egy tovahaladó lovassági ezred csótárai.
A czukornád, a melynek mívelésére Camdless-Bayben
különös gondot fordítottak, a czukrot folyadék alak
ban adja ; ez utóbbit a czukorfinomító gyárak, a me
lyek a déli államokban a tökély magas fokán állnak,
finomított czukorrá dolgozzák fel. A czukornád adja
továbbá a tafia és a rhum gyártásához szükséges ször
pöt és a nádi bort, a mely ananász- és narancsnedv
vegyülékével készül. Ez a művelési ág is igen jövedel
mező volt, noha messze elmaradt a pamuttermelés jö
vedelmezősége mögött. Néhány kakaobab-, tengeri-,
indiai búza-, yams-, dohány- és rizsültetvény még tete
mesen fokozta Burbank Jakab birtokának jövedelmeit.
De egy másik művelési ág is volt, a mely legalább
is akkora összeget jövedelmezett, mint a pamutter
melés. Ez pedig nem egyéb volt, mint a birtokon levő
kimeríthetetlen erdők irtása, nem is említve a narancs-,
czitrom-, olaj-, füge- és egyéb európai és Floridában
nagy sikerrel meghonosítható gyümölcsfák termékeit ;
az erdők rendes és állandó kezelés alatt voltak, a leg
becsesebb és legritkább minőségű fanemüekben óriási
kincs rejlett. Burbank Jakab az ültetvény különböző
pontjain több fűrészmalmot állíttatott fel. A St.-John
folyamrendszeréhez tartozó patakokon épült gátak
zuhatagokká alakították át a vizek csöndes árját és e
zuhatagok bőven szolgáltatták ama mechanikai erőt,
a mely a gerendák, czölöpök és deszkák előállítására
szükséges volt. Evenkint száz hajótehernyi mennyiség
is kikerült volna a faipar e terményeiből.
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Ezenfelül nem szabad említetlenül hagynunk a nagy
és buja természetű réteket, a melyek a lovaknak, az
öszvéreknek és a nagyszámú szarvasmarha-állomány
nak nyújtottak táplálékot.
•
A mi az állatvilágot, a szárnyasokat, a négylábúakat
és a halakat illeti, képviselve volt itt ezen áldott vidék
összes faunája — ide nem számítva az ültetvény szol
gálatában levő négereket és négernőket.
Hogyan történhetett, hogy Burbank Jakab a rab
szolgaellenes tanok híve, a ki epedve várta az északi
államok diadalát, még nem szabadította fel rabszolgáit
az ültetvényen? Vájjon haboznék-e ezt megtenni, mi
helyt a körülmények megengedik? Bizonynyal nem!
És ez már csak hetek, talán napok kérdése volt,
miután a szövetségi hadsereg a szomszéd állam néhány
pontját már is megszállta és működését a Floridára is
készült kiterjeszteni.
Egyébiránt Burbank Jakab is megtette Camdless-Bayben mindazon intézkedéseket, a melyek rab
szolgái sorsát javíthatták. Az utóbbiak mintegy hétszázan lehettek mind a két nemből; tisztességesen laktak
tágas barakkokban, gondos, illő ellátásban részesültek
és soha se kellett erejükön túl dolgozniok. Az ültetvény
főtisztjének és alsóbbrendű gazdatisztjeinek utasításul
volt adva, hogy szelíden és igazságosan bánjanak velük.
A testi büntetések pedig már Camdless-Bayben régen
el voltak tiltva. Ez az emberi bánásmód éles ellen
tétben állt a többi floridai ültetvényeken uralkodó szo
kásokkal és épenséggel nem volt ínyére Burbank Jakab
szomszédainak. Ebből az következett, hogy Burbank
állása nagyon nehéz volt a tartományban, — főleg e
pillanatban, mikor a rabszolgakérdést fegyverrel ké
szültek eldönteni.
Az ültetvény személyzete az egészségi és kényelmi
r
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igényeknek megfelelő faházakban volt elhelyezve, a me
lyek ötven házból álló csoportokra felosztva tiz falucs
kát képeztek a patakok partjain. Itt éltek a szerecsenek
nejeikkel és gyermekeikkel. Mindegyik család, a meny
nyire lehetett, egyforma munkát végzett a földeken,
erdőkben és műhelyekben, hogy a családtagok ne
legyenek szétszórva a munkaórák alatt. A különböző
faluk élén egy-egy felügyelő állt ; ez igazgatta a kis
községet, a mely az uradalom székhelye alá volt ren
delve. E székhely a camdless-bayi uradalom urasági
majorja volt, melynek magas palánkkerítése csaknem
elrejtőzött a dúsgazdag floridai növényzet mögött. Itt
állt Castle-House, a Burbank család félig-meddig kas
télyszerű lakháza.
Camdless-Bay évek sora óta Burbank Jakab őseinek
tulajdonát képezte s a Castle-House úgy volt építve,
hogy azt meg lehessen védelmezni az indiánok váratlan
támadásai ellen és hogy ellenállhasson az ostromnak,
mindaddig, a míg a szomszéd falvakban és helységek
ben szervezett önkéntes csapatok megérkeznek.
Castle-House egy dombon állott, egy hat holdas be
kerített park közepén, a mely néhány száz lépésnyi
távolságig a St.-John folyamtól nyúlt el. A parkot elég
mély vízárok vette körül; a védműveket magas palánkkerítés képezte, a melynek egyetlen bejárásául egy híd
szolgált. A dombocska mögött szép facsoportok lepték
el a park lejtőit, a melyek terjedelmes lombkereteket
képeztek. Egy kis bambus-lugas, a melynek felső része
boltívalakban fonódott egymásba, hosszú folyosó alak
jában nyúlt el a camdless-bayi kis kikötő állomásától a
legalsó pázsitokig. A park tisztásain ragyogó zöld színű
és fehér korlátokkal befoglalt gyepterek terültek el,
míg a Castle-House homlokzata előtt tágas ka vicsozott
térség volt szabadon hagyva.

CASTLE-HOUSE.
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A meglehetősen szabálytalanul épült kastélynak meg
lepő és fantasztikus részletei voltak. De a mi fődolog
volt, néhány órai ostromlást is ki tudott volna állni
azon esetre is,ha a támadóknak sikerült volna megostromolniok a palánkkerítést. Földszinti ablakai erős vas
rostélyokkal voltak ellátva. Főbejárása a homlokzaton
olyan erős volt, akár egy vaskapu. A márványszerű kő
ből épült falak tetején itt-ott kiszögellő kerek tornyocskákat alkalmazott az építész, a melyek a védelmet meg
könnyítették, mert elhelyezésüknél fogva lehető volt a
támadókra két, sőt több oldalról is lövöldözni. Szóval e
lakház, a legszükségesebbre szorítkozó ablaknyilásaival,
magasan kiemelkedő középső tornyával, a melyen az
Egyesült-Államok lobogója lengett, a tető egy része
körül alkalmazott mellvédéivel, magas tetőzetével, szá
mos oromzatával, vastag és átjárókkal ellátott falaival
inkább várkastélyhoz, mint cottagehoz vagy nyaraló
hoz hasonlított. Sőt egy földalatti alagút is volt, a mely
a palánkkerítés és a vízárok alatt nyúlt el és a CastleHouset összekötötte a St.-John egy kis öblöcskéjével,
az úgynevezett Marino-öböllel. Ezen alagútat végső
szükség esetén menekülésre lehetett használni.
Mindazonáltal a Castle-House védelmi képességére
fordított gond nem csökkentette a ház belső berende
zésének kényelmét. A termek tágasak, a lakosztályok
fényesek voltak. A Búrbank-család itt, a gyönyörű
vidék közepette feltalálhatta mindazon élvezetet, mind
azon erkölcsi jólétet, a melyet a gazdagság adhat, ha
azokkal valódi művészi érzékkel párosul.
A kastély mögött a kerítésig, pompás kertek terültek
el, a melynek palánkjai egészen eltűntek a bokrok ágai
és a grenedillák indái mögött, a melyek közt ezer meg
ezer legapróbb fajú kolibri röpködött. E kertekben
egyesítve volt a tropikus vidékekkel határos régiók

GYAPOT-ARATÁS CAMDLESS-BAYBEN.

30

egész pompás növényzete a szemek gyönyörködteté
sére, az orr élvezetére.
A kerítés mellett a cyprus- és boabab-fák lombjai
alatt voltak elhelyezve az istállók, az ólak, a baromfi
udvar és a tehenészet. E szép fák lombjainak, a melye
ken még e szélességi fokon se hatolhatott át a nap
sugár és a gazdasági épületek szerencsésen kiválasztott
fekvésének köszönhette a tulajdonos, hogy a házi álla
toknak sem kellett szenvedniük a hőség miatt,
A mint látjuk, az urasági major Burbank Jakab ter
jedelmes uradalmának közepette a legszerencsésebben
volt berendezve. A palánkkerítésen nem hatolt át sem
a pamutmalmok zakatolása, sem a fűrészmalmok nyi
korgása, sem a fatörzseken a fejszecsapások robaja,
szóval egyike sem ama zörejeknek, a melyek elmellőzhetlenek ilyen nagy gazdaságnál. Egyedül a floridai
ornithologia ezer meg ezer madara hatolt át rajta,
egyik ágról a másikra röpködvén. De e szárnyas éne
kesek, a melyeknek tollazata versenyez e vidékek ra
gyogó virágaival, nem kevésbbé szives fogadtatásban
részesültek, mint az az illat, a melyekkel a levegő meg
telt a szomszéd erdők, rétek pazar vegetácziójából.
Ilyen volt Camdless-Bay, Burbank Jakab uradalma
és egyike a keleti Florida leggazdagabb ültetvényeinek.

III.
Az amerikai polgárháború.

A párisi grófnak, Mac-Clellan tábornok egykori had
segédének, teljesen igaza volt, mikor «Az amerikai pol
gárháború története» czímű figyelemreméltó művében
azt mondta, hogy a háború oka nem volt tarifa, nem
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volt kereskedelmi kérdés, sem pedig valódi fajkülönb
ség az észak és a dél közt. «A köztársaság egyik felében
virágzó és a másikban eltörült rabszolgatartás egymás
sal ellenséges lábon álló két társadalmat alkotott s ez
tetemesen módosította a köztársaság ama felének er
kölcseit, a hol uralkodott, érintetlenül hagyván mind
azonáltal a kormány külalakját. A rabszolgatartás nem
ürügy vagy alkalom volt, hanem egyedüli oka annak az
ellenségeskedésnek, a melynek elkerülhetetlen követ
kezményét a polgárháború képezte.»
A rabszolgatartó államokban három osztály volt.
A legalsó réteg négy millió néger, tehát a lakosság
egy harmada. A felső réteg az aránylag kevéssé tanult,
gazdag, gőgös, birtokos osztályból állt, a mely a köz
ügyek igazgatását kizárólag magának tartotta fenn.
E kettő közé szorult az apró fehérek nyugtalan, munka
kerülő, nyomorult osztálya. Ez utóbbiak, minden vára
kozás ellenére, buzgó párthívei voltak a rabszolgatar
tásnak, attól félvén, hogy a felszabadított négerek az
ő színvonalukig emelkedhetnének fel.
Az északiaknak tehát nemcsak a gazdag birtokosok,
hanem az apró fehérek is, a kik főleg a falukon a rab
szolga lakosság közepette éltek, valának ellenségei.
A küzdelem borzasztó volt. Még az egyes családok keb
lében is oly viszályokat idézett elő, hogy néha két test
vér közül az egyik az északi, a másik a déli államok lo
bogója alatt harczolt. De egy nagy nemzet nem této
vázhatott, mikor arról volt szó, hogy a rabszolgatar
tást gyökerestül kiirtsa. A nagy Franklin már a múlt
században követelte eltörlését. 1807-ben Jefferson ja
vasolta a kongresszusnak, hogy tiltsa meg ezt a keres
kedést, «a melynek megszüntetését az ország erkölcsi
hírneve, becsülete és legdrágább érdekei már régóta
követelik.» Az északnak tehát igaza volt, mikor a dél

32

ellen indult, hogy engedelmességre szorítsa. A győze
lem eredménye egyébiránt a köztársaság összes elemei
nek szorosabb szövetkezésén kívül ama gyászos és ve
szélyes tévedés eloszlatása is volt, hogy minden polgár
előbb a saját államának tartozik engedelmességgel és
csak másodízben a szövetséges államok összességének.
A rabszolgatartásra vonatkozó kérdések legelőször
épen Floridában merültek fel. A jelen század elején egy
Osceola nevű félvér indiánfőnök nőül vett egy megszö
kött szerecsen rabszolganőt, a ki a floridai terület Ever
glades nevű mocsaras vidékein született. Egy szép na
pon e nőt mint egykori rabszolganőt elfogták és erő
szakkal elhurczolták. Osceola fellázította az indiánokat,
megindította a rabszolgaellenes hadjáratot, elfogatott és
meghalt abban az erődben, a hol elzárva tartották. De
a harcz tovább folyt és mint Higginson Tamás történet
író mondja : «háromszorta nagyobb összegbe került
annál, a melyért egykor a Floridát Spanyolországtól
megvásárolták.»
Elmondjuk röviden, hogyan kezdődött a polgárhá
ború és milyen volt a dolgok állapota 1862 február ha
vában, tehát azon időpontban, mikor Burbank Jakab
és családja oly borzasztó viszontagságokon mentek át,
a melyeket érdemeseknek tartottunk arra, hogy elbe
szélésünk tárgyául válaszszuk.
1859 október 19-én a hősies bátorságú John Brown,
egy kis csapat szökevény rabszolga élén Virginiában
hatalmába keríti Harpers-Ferryt. Czélja nem egyéb,
mint a négerek felszabadítása. E czélt nyíltan hirdeti.
A polgárőrség által legyőzetvén, fogságba jut. Törvény
elé állítják, halálra ítélik és 1859 deczember 2-án Charlestownban hat társával felakasztják.
1860 deczember 20-án a déli Karolina államban egy
konvent gyűl egybe, a mely nagy lelkesedéssel az Egye
sült-Államoktól való elszakadást határozza el. A követ-
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kező évben, 1861 márczius 4-én Lincoln Ábrahámot
megválasztják a köztársaság elnökéül. A déli államok
Lincoln megválasztását a rabszolgatartás intézménye
ellen irányzott fenyegetésnek tekintik. 1861 április 11-én
a Sumter-erőd, egyike azoknak, a melyek a charlestowni kikötőt védelmezik, a Beauregard tábornok pa
rancsnoksága alatt álló déliek hatalmába kerül. Északi
Karolina, Virginia, az Arkansas és a Tennessee államok
csatlakoznak azonnal az elszakadási nyilatkozathoz.
Az északi államok kormánya hetvenötezer önkéntest
toboroz.. Mindenekelőtt arról gondoskodnak, hogy
Washingtont, az Egyesült-Államok fővárosát, bizto
sítsák a déliek váratlan támadása ellen. Felszerelik az
északi államokban levő fegyvertárakat, a melyek tel
jesen kiürültek, míg ellenben a déli államok Buckenan
elnöksége alatt fegyvertárait bőven ellátták mindennel.
Kiegészítik a legrendkívülibb erőfeszítések árán a hadi
készleteket. Végre Lincoln Ábrahám ostromzár alá
véteti a déli államok kikötőit.
Virginiában mutatkoznak a háború első jelei. MacClellan nyugat felé a lázadókat szorítja vissza. De julius
21-én a Mac-Dowel vezénylete alatt álló szövetségi csa
patok Bull-Runnél vereséget szenvednek és Washing
tonig szaladnak. Ha a déliek nem remegnek többé
Richmond fővárosnak sorsa miatt, annál több okuk van
az északiaknak félteni az amerikai köztársaság fővá
rosát. Nehány hónap múlva a szövetséges hadsereg
újabb vereséget szenved. Bell’s-Bluffnál. Mindazon
által ezt a szerencsétlen eseményt csakhamar helyre
ütik különböző expeditiók, a melyek Hatteras erődöt
és a Port-Royal-Harbourt az északiak kezére juttat
ják. A déliek nem is képesek többé e két pontot vissza
hódítani. 1861 végén Mac-Clellan György vezérőrnagy
veszi át a szövetség csapatainak főparancsnokságát.
Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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Ez évben azonban a rabszolgatartók kalózhajói az
ó- és új-világ tengerein kalandoztak. Menhelyet talál
tak Francziaország, Angolország, Spanyolország és
Portugália kikötőiben, a mi nagy hiba volt, mert ekként
a secessionisták hadviselési joga elismertetvén, a kalóz
hajók rablókalandozásukra felbátoríttattak és a pol
gárháború hosszabbra nyúlt.
Aztán következtek ama tengeri ütközetek, a melyek
oly nagy feltűnést keltettek. Mindenekelőtt a Sumter
jelent meg Semmes nevű hírneves parancsnokával.
Majd a Manassas nevű koshajó tűnt fel. Október 12-én
ment véghez a tengeri csata a Mississipi átjárói előtt.
November 8-án kerítették kézre a Trent nevű angol
hajót, a melynek fedélzetén Wilkes kapitány a déli álla
mok biztosait elfogta. Ennek az incidensnek Angol
ország és az Egyesült-Államok közt csaknem háború
lett a következménye.
E közben az abolitionisták és a rabszolgatartók vál
tozó szerencsével véres ütközetet vívnak. A csaták
színhelye elterjed a Missouri államig. A kiváló északi
vezérek közül Lyon tábornok elesik, a minek követ
keztében *a szövetségi csapatok Rolláig visszavonulnak,
Price ellenben a konfederáltak seregeivel észak felé
előre nyomul. Október 21-én az ellenséges csapatok
Frederiktownnál megütköznek, 25-én és 27-én Springfieldnél, és Fremont megszállja ezt az utóbbi helyet a
szövetségiekkel. Deczember 19-én a belmonti csata
Grant és Polk közt eldöntetlen marad. Végre a tél,
mely Eszak-Amerika e vidékein oly szigorú, véget vet
a hadi műveleteknek.
Az 1862-ik év legelső hónapjait mindegyik hadviselő
fél valóban csodaszerű erőfeszítésekre használja fel.
Északon a kongresszus egy törvényjavaslatot szavaz
meg, a mely ötszázezer önkéntes toborzását rendeli
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el — a háború végén számuk egy millióra fog emel
kedni — és jóváhagyja a nagy államkölcsönt ötszáz
millió dollár erejéig. Felállíttatnak a nagy hadseregek.
Ezek közül első helyen említendő a Potomac mellett
működő hadsereg. Tábornokaik, hogy csak a legneve
zetesebbeket említsük, a következők : Banks, Butler,
Grant, Sherman, Mac-Clellan, Meade, Thomas, Kear
ney, Hallock. A lovasság, gyalogság, tüzérség és a mű
szaki csapatok körülbelül egyformán szerveztetnek.
A hadiszereket, a Minié- és Colt-féle karabélyokat, a
Parrott- és Rodmann-féle vont-csövű ágyúkat, a Dahlgren-féle sima ágyúkat, a revolver-ágyúkat, a shrapnell-haubitzokat és az ostromütegeket mesés gyorsa
sággal gyártják. Berendezik a táviróvonalokat, szer
vezik a hadi léghajózást, a nagy hírlapok reporter-szol
gálatát és a szekerészetet, a melynek rendelkezésére
áll húszezer szekér nyolczvanezer öszvérrel. Az élelmi
szerek központosíttatnak. Koshajók épülnek Ellet ezre
des és ágyúnaszádok Foote rendszere szerint, a me
lyek ezúttal legelőször szerepelnek tengeri háborúban.
A déli államokban nem csekélyebb a buzgalom. ÜjOrleansban, Memphisben és Tredogarban Richmond
mellett vannak ugyan öntödék, a melyek Parrott- és
Rodman-féle ágyúkat gyártanak. De ez nem elég.
A konfederáltak kormánya Európához fordul. Lüttich
és Birmingham hajószámra szállítja neki a fegyvereket,
az Armstrong- és "Whitworth-ágyúkat. Az ostromzártörők, a kik a déli kikötőkben olcsó áron pamutot ke
resnek, csakis hadiszerekért cserébe kapnak. A had
sereg szervezkedik. Vezérei közül felemlítendők : John
ston, Lee, Beauregard, Jackson, Critenden, Floyd,
Pillow. A legfelebb három és legalább egy évre szegődtetett négyszázezer önkénteshez, a kiket a separatisták
kongresszusa augusztus 8-án Jefferson Davis elnöknek
3*
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megszavazott, szabad csapatok, milicziák és guerillák
csatlakoznak.
De mind ezen előkészületek nem akadályozzák, hogy
a háború az első tél második felében azonnal újból meg
ne induljon. A szövetségi kormány az egész rabszolga
tartó területből már csak Marylandot, nyugati Vir
giniát, Kentucky némely részeit, a Missouri nagyobb
részét és a tengerparti vidék bizonyos számú pontjait
tartja megszállva.
Az újabb ellenségeskedések mindenekelőtt Kentucky
keleti részein kezdődnek. Január 7-én Garfield megveri
Middle-Creeknél a délieket, a kik 20-án Logan-Crossnál
vagy Mill-Spingnél újabb vereséget szenvednek. Feb
ruár 2-án Grant két hadosztállyal hajóra száll a Ten
nessee nehány nagy gőzösén, a melyeknek Foote pánczélos flott illája szolgál fedezetül. 6-án’birtokába keríti
a. Henry-erődöt. így törte össze ama lánczszemek egyi
két, «a melyekre» — mint a polgárháború történetírója
mondja — «ellenfele Jefferson Davis egész védelmi rend
szere támaszkodott». A Cumberland és a Tennessee fő
városát tehát közvetlenül és rövid idő alatt fenyegetik
a szövetséges csapatok. Johnston igyekszik is a Donelson erődnél összpontosítani egész erejét, hogy bizto
sabb támaszpontot találjon a védelemre.
Ez időtájban egy második expeditió, a mely huszon
négy felszerelt gőzösből, ötven szállítóhajóból és tizen
hatezer emberből áll, Burnside parancsnoksága alatt
alá jön a Chesapeaken és január 12-én elindul HamptonRoadsból. Daczára a dühöngő viharoknak, január 24-én
behatói a Pimlico-Sound vizeibe, hogy kézre kerítse a
Roanoke-szigetet és meghódítsa az északi Karolina
partvidékét. De a sziget meg van erősítve. Nyugatról a
csatornáját elsülyesztett hajótestek torlasza védelmezi.
Az ütegek és védművek a hozzáférhetést nehézzé te
szik. öt-vagy hatezer ember, két ágyúnaszádból álló
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flottilla fedezete alatt, készen áll a partraszállás meg
akadályozására. Mindamellett, daczára a védelmezők
vitézségének, február 7. és 8-dika közt húsz ágyúval és
kétezernél több hadifogolylyal Burnside hatalmába
kerül. Másnap a szövetségiek Elisabeth-City és az Albemarle-Sound összes partjainak, vagyis e beltenger
északi részének, uraivá lesznek.
Végre a február 6-ig történt események leírását kiegészítendők, még néhány szót kell mondanunk a
déliek tábornokáról, a vegytan egykori tanáráról,
Jacksonról, e puritán katonáról, a ki Virginiát védel
mezi. Lee visszahivatván Richmondba, ő vette át a
hadsereg vezényletét. Január 1-én hagyja el tízezer
emberrel Winchestert, átmegy az Alleghanie hegy
ségen, hogy az ohioi vasútvonal mellett hatalmába
kerítse Bathot. Az éghajlat és a hózivatarok által legyőzetvén, kénytelen visszatérni Winchesterbe, a nél
kül, hogy kitűzött czélját elérhette volna.
És most elmondjuk, mi történt főleg a nagy köztár
saság déli partjain, illetőleg a Karolinától a Floridáig.
1861 második felében az északi államoknak kellő
számú gyorshajóik voltak, hogy a tengereken fentarthassák a rendet, noha nem keríthették hatalmukba a
híres Sumtert, a mely 1862-iki januárban Gibraltar előtt
kötött ki és az európai vizeken szándékozott mestersé
gét folytatni. A Jefferson Davis, a szövetségiek elől me
nekülendő, a floridai Szt.-Ágostába menekült, de ott
épen akkor elveszett, midőn a szűk csatornákba ké
szült behatolni. Csaknem ugyanakkor, a floridai par
tokon czirkálási szolgálatot teljesítő hajók egyike, az
Anderson, kézrekerítette a Beauregard nevű kalózhajót.
De Angolországban új hajókat szerelnek fel kalózczélokra. Ekkor Lincoln Ábrahám egy kiáltványában
kiterjeszti az ostromzárt Virginia és az északi Karolina
partjaira is, még pedig a képzelt, a papiroson levő
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ostromzárt, a mely négyezerötszáz kilométernyi part
vonalra terjed ki. Ezen ostromzár megvalósítására az
északiak csak két hajórajjal rendelkeznek, a melyek
közül az egyik az Atlanti-tengeren, a másik a mexikói
öbölben működik.
Október 12-én a déliek első ízben kísérlik meg a Mississipi torkolatait szabaddá tenni a Manassassal, a me
lyet egy flottilla gyujtóhajó támogat. A terv nem sike
rül, a Richmond nevű korvett deczember 29-én minden
baj nélkül megszabadul, de a Sea-Bird nevű kis gőzös
egy szövetségi goelettet kerít kézre a Monroe erőd átellenében.
Mindazonáltal szükség van egy pontra, a mely az
Atlanti-tengerre kirendelt czirkálók működési alap
jául szolgálhasson. A szövetségi kormány ekkor el
határozza a Hatteras erőd megostromlását, a mely a
hasonnevű csatornát védelmezi. Ezen utóbbi átjárót
az ostromzártörők sűrűn látogatják. Az erőd bevétele
nem könnyű feladat. Fővédműve a Clark nevet viselő
négyszögletű földsáncz. Ezer ember és az északi karolinai 7-ik ezred védelmezi. Mindegy. A két fregattból,
három korvettből, egy jelző hajóból és két nagy gőzös
ből álló sző vetségi hajóraj augusztus 27-én horgonyt vet
a csatorna előtt. Stringham hajórajparancsnok és But
ler tábornok megkezdik a támadást. A földsánczot
megostromolják. Az ostromlott erőd, meglehetősen
hosszú ellenállás után, kitűzi a fehér lobogót. A későbbi
hadmiveletek a háború egész tartamára biztosítva
vannak.
Novemberben a Santa-Rosa-sziget a mexikói öböl
ben, Pensacolától keletre, a floridai partok egyik tar
tozéka, a déliek erőfeszítései daczára a szövetségiek
hatalmában marad.
Mindazonáltal a Hatteras-erőd megostromlása nem
látszik a későbbi hadműveletek kellő végrehajtásához
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elégségesnek. A déli Karolina, a Virginia és a Florida
partjain újabb pontokat kell megszállni. Dupont
commodore vezénylete alá két gőzfregattot, a Wasbaht
és a Susquehandht, három vitorlás fregattot, hét ágyú
naszádot, több aviso-hajót, huszonöt szeneshajót, a
melyek élelmiszerekkel vannak felszerelve és harminczkét gőzöst rendelnek, a melyek a Sherman tábornok
vezénylete alatt álló tizenötezerhatszáz katonát szál
lítják. A hajóraj október 25-én indul el a Monroe erőd
ből. Miután a Hatteras fok irányában borzasztó vihart
állt ki, felkutatja a hilton-headi átjárókat Charlestown
és Savannah közt. Itt van a Port-Royal öböl, a déliek
legfontosabb védelmi pontjainak egyike, a hol Ripley
tábornok vezényli a rabszolgatartók haderejét. Az
öböl bejárását a Walker és Beauregard erődök védik,
egymástól négy kilométernyi távolságban. Ezenfelül
nyolcz gőzös áll a védelmezők rendelkezésére, és az
öböl gátja csaknem hozzáférhetetlenné teszi a táma
dókra nézve e pontot.
November 5-én nehány ágyúlövés váltás után a csa
torna szabaddá tétetett. Dupont behatol az öbölbe,
a nélkül azonban, hogy még partra szállíthatta volna
Sherman csapatait. 7-én délelőtt megtámadja a
Walker, majd a Beauregard erődöt és mindkettőre
záporként szóratja legnagyobb golyóit. Az erődök ki
ürülnek, a szövetségiek csaknem ellentállás nélkül be
vonulnak és Sherman megszállja a pontot, a mely a
későbbi hadi műveleteket úgyszólván eldönti. Ez a
csapás szivén találta a rabszolgatartó államokat.
A szomszéd szigetek egymásután a szövetségiek kezére
kerülnek, még a Tybee-sziget és a Pulaski erőd is, a
mely a Savannah folyó kulcsa. Az év végén Dupont
parancsol a north-edistoi, a sz.-helenai, a port-royali,
a tybeei és a warsawi öt nagy öbölben és a karolinai
és a georgiai partok hosszában elnyúló szigetecskék
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egész sorozatán. Végre 1862 január 1-én egy utolsó
győzelem lerombolja a Coosaw partjain emelt ellensé
ges védműveket.
Ilyen volt a hadviselő felek helyzete 1862 február
elején. Ilyen előmeneteleket tett a szövetségi kormány
dél felé abban a pillanatban, mikor Dupont commodore
hajói és Sherman csapatai a Floridát fenyegették.

IV.
A Burbank-család.

Már hét óra és néhány perez volt, mikor Burbank
Jakab és Carrol Edvard felment a tornácz lépcsőin, a
melyre a St .-John felőli homlokzaton a Castle-Hause
főbejárása nyílt. Zerrnah, a ki kezénél fogva a kis leány
kát vezette, utánuk ment. Mindnyájan beléptek az elő
csarnokba, a melynek végén volt a felső emeletekbe
vezető kétágú nagy csigalépcső.
Burbankné asszonyság az előcsarnokban volt Perryvel, az ültetvény főigazgatójával együtt.
— Semmi újabb se történt Jackson viliében?
— Nem, barátom.
— Nincs hír Gilbertről?
— Van .... egy levele érkezett.
— Hála Istennek!
Ezek voltak a legelső kérdések és feleletek, a melye
ket Burbankné asszonyság és férje egymással váltottak.
Miután Burbank Jakab megcsókolta nejét és a kis
Dyt, felbontotta a levelet, a melyet a neje átadott neki.
E levelet nem bontották fel Burbank Jakab távollé
tében. Tekintettel a levélíró és családjának helyzetére
Floridában, Burbankné asszonyság azt akarta, hogy a
férje legyen a legelső, a ki a levél tartalmáról értesül.

«OLVASD, PAPA, OLVASD!» KíÁLTÁ A KIS LEÁNY.
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— Ugyebár a levél nem a postán érkezett? — kérdé
Burbank Jakab.
— Oh! nem, — feleié Per?y. — Ez nagy vigyázatlan
ság lett volna Gilbert úrtól.
— Ki hozta?
— Egy georgiai ember, a kinek hűségében a mi fiatal
hadnagyunk megbízott.
— Mikor érkezett ez a levél?
— Tegnap.
— És az ember, a ki hozta? ...
— Még tegnap este visszatért.
— Jól megjutalmaztátok szolgálatát?
— Illó' jutalmat kapott érte, barátom, de nem tő
lünk, hanem Gilberttől, — feleié Burbankné asszony
ság. — Tőlünk semmit sem akart elfogadni'.
Az előcsarnokot két lámpa világító meg, a melyek
egy széles kerevet előtt elhelyezett márványasztalon
álltak. Burbank Jakab leült az asztal mellé. Neje és
lánya melléje ült. Carrol Edvard egy karszéken foglalt
helyet, miután húgával kezet szorított volna, Zermah
és Perry a lépcső előtt állt. Mindketten annyira a csa
ládhoz tartoztak, hogy a levelet bízvást fel lehetett
jelenlétükben olvasni.
Burbank egy pillantást vetett az első lapra.
— Február 3-ról van keltezve, — mondá.
— Már négy napos! — viszonzá Carrol Edvard. —
Ez hosszú idő a mostani körülmények közt.
— Olvasd, papa, olvasd! — kiáltá a kis leány, a ko
ránál fogva nagyon természetes türelmetlenséggel.
A levél így hangzott.
«Az Edisto előtt horgonyzó Wabash fedélzetén.
«Február 3. 1862.
«Kedves atyám!
«Mindenekelőtt ölellek téged anyámmal és kis húgom
mal együtt. Carrol nagybátyámról se feledkezem meg
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és hogy semmi se maradjon ki levelemből, sok gyöngéd
üdvözletét küldök a jó Zermahnak, férjétől, az én derék
és hű Marsomtól. Mindketten lehetőleg jól érezzük
magunkat és rendkívül óhajtanánk titeket látni! Ez
nem is soká fog késni, de mindjárt el is átkozna ben
nünket Perry úr, a derék igazgató, a ki nyakas rabszolga
tartó létére képzelem mennyire dühösködik, látván az
északiak előmeneteleit!»
— Ez önnek szól, Perry! — mondá Carrol Edvard.
— Mindenkinek meg vannak a saját nézetei ; —
viszonzá Perry úr, oly hangon, a mely azt árulta el,
hogy nem volna hajlandó az övéit feláldozni.
Burbank Jakab tovább olvasott.
«E levelet egy ember fogja neked kézbesíteni, a kiben
teljesen megbízom. Ne nyugtalankodjál ez irányban.
Kétségkívül hallottad már, hogy Dupont commodore
hajóraja hatalmába kerítette a port-royali öblöt és a
szomszéd szigeteket. Az észak tehát lassankint erőt
vesz a délen. Nagyon valószínű, hogy a szövetségi kor
mány igyekezni fog megszállni Florida legnevezetesebb
kikötőit. Egy expeditióról beszélnek, a melyet Dupont
és Sherman együttesen indítanának meg e hó végén.
Ez esetben valószínűleg megszállnók a St.-Andrew
öblöt, a honnét be lehetne hatolni a floridai állambú.
«Mennyire vágyom már ott lenni, kedves atyám, és
főleg diadalmas hajórajunkkal! Családom helyzete a
rabszolgatartó lakosság közepette folyvást nyugtala
nít. De közeleg a perez, a melyben nyíltan diadalra
juttathatjuk az eszméket, a melyek a camdless-bayi
ültetvényen folyvást uralkodtak.
«Ah! mennyire sietnék hozzátok, ha csak huszonnégy
órára is szabadulhatnék. De nem! ez nagyon veszedel
mes volna úgy rátok, mint rám nézve. Czélszerűbb
türelmesen várni. Még néhány hét, azután mindnyájan
együtt leszünk a Castle-Houseban!
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«És most, mikor levelemet befejezem, a felett tűnő
döm, vájjon nem feledtem-e ki valakit öleléseimből.
De igen! Kifeledtem Stannard urat és az én bájos Alicemet, a kit annyira óhajtanék viszontláthatni! Baráti
üdvözletemet küldöm atyjának, neki pedig többet
barátságomnál!
«Szívből ölel szerető fiad
«Burbank Gilbert.»
Burbank Jakab letette az asztalra a levélét, a melyet
aztán Burbankné asszonyság a kezébe vett és az ajkai
hoz szorított. Utána a kis Dy vette át és egy csattanós
csókot nyomott a bátyja aláírására.
— Derék fiú! — mondá Carrol Edvard.
— És derék Mars ; — tévé utána Burbankné
asszonyság, Zermahra pillantván, a ki a kis leányt
karjai közé szorította. — Értesíteni kell Alicet, hogy
levelet kaptunk Gilberttől.
— Igen, irni fogok neki, — viszonzá Burbank Ja
kab. — Egyébiránt pár nap múlva Jacksonvillebe kell
utaznom, a hol látni fogom Stannardot. Mióta Gilbert
levelét irta, újabb hírek is érkezhettek a tervezett ex
peditio felől. Ah! bár megérkeznének valahára északi
barátaink és bár visszatérne végre Florida az Unió
lobogói alá! Itt utóvégre is helyzetünk tarthatatlanná
lesz.
Tény, hogy mióta a háború dél felé közeledett, Flori
dában jelentékenyen változott a hangulat, a melyek az
Egyesült-Államokat két ellenséges táborra osztották.
Eddigelé a rabszolga-intézmény nem fejlődött ki, külö
nösebben a régi spanyol gyarmaton, a mely nem vett
a mozgalomban oly nagy hévvel részt, mint Virginiá
ban vagy a Karolinákon. De egyes nyugtalan emberek
csakhamar a rabszolgatartás híveinek élére álltak.
Most ezen emberek, a kik készen álltak a lázadásra,
mert a zavarok közepette csak nyerhettek, befolyást
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gyakoroltak a szent-ágostai és főleg a jacksonvillei
hatóságokra, mert a városokban a nép söpredékére
támaszkodhattak. Ezért volt, hogy Burbank Jakab a
gazdag ültetvényes helyzete ismeretes származása és
nézetei mellett egy bizonyos pillanatban nagyon vál
ságossá lehetett.
Csaknem húsz éve múlt, hogy Burbank Jakab NewJerseyből, a hol még most is némely fekvőségekkel bírt,
nejével és négy éves kis fiával a Camdless-Bayben tele
pedett le. Tudjuk, mennyire virágzó állapotban volt ez
az ültetvény Burbank értelmes tevékenysége és sógora,
Carrol Edvard, közreműködése következtében. Rendíthetlen ragaszkodással is viseltetett a telep iránt, a mely
őseitől szállott rá. Itt született második gyermeke, a
kis Dy, az uradalomban való letelepedésük után tizenöt
évvel.
Burbank Jakab akkoriban negyvenhat éves, izmos,
munkaedzett ember volt, a ki kímélni nem szokta ma
gát. Nézeteit, a melyekhez szívósan ragaszkodott,
mindenkor fenhangon szerette nyilvánítani. Mindenki
ismerte erélyes jellemét. Haja még alig kezdett őszülni.
Kissé szigorú, de őszinteséget eláruló arcza bizalmat
gerjesztett. Szakállát amerikai divat szerint viselte bajusz
nélkül és ennélfogva valódi typusa volt az északame
rikai yankeenek. Az egész ültetvényen mindenki sze
rette, mert jó ember volt és mindenki engedelmeskedett
neki, mert igazságos ember volt. Szerecsenei őszinte
hűséggel viseltettek iránta és Burbank türelmetlenül
várta az időt, a midőn a körülmények meg fogják neki
engedni, hogy felszabadítsa őket. Sógora, a ki vele kö
rülbelül egykorú volt, főleg a camdless-bayi ültetvény
számadásaival foglalkozott. Carrol Edvard minden
ben teljesen egyetértett Burbankkal és osztozott néze
teiben a rabszolgatartásra nézve.
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E szerint a camdless-bayi kis világban csak Perry jó
szágigazgató volt ellenkező véleményen. Mindazonáltal
nem kell hinni, hogy ez az érdemes ember a rabszolgá
kat kínozta. Sőt ellenkezőleg, igyekezett őket boldo
gokká tenni, a mennyire helyzetük engedte.
— De, — így szokta gyakran mondani — vannak
a meleg országokban vidékek, a hol a mezei munkát
csakis a szerecsenekre lehet bízni. És a szerecsenek ha
nem rabszolgák, nem is szerecsenek többé.
Ez volt az ő elmélete, a melyért síkra szállt, vala
hányszor alkalma nyílt. Szívesen elnézték neki, a nél
kül, hogy valaha tekintetbe vették volna. De Perry
folyvást dühöngött, mióta látta, hogy a hadiszerencse
a rabszolgasági intézmény ellenségeinek kedvez. «Majd
szép dolgok fognak történni Camdless-Bayben, ha egy
szer Burbank úr felszabadította a szerecseneit!»
Ismételjük, Perry igen derék és bátor ember volt. És
mikor Burbank Jakab és Carrol Edvard besoroztatták
magukat a polgárőrség ama szakaszába, a mely a «minute-men», vagyis percz-emberek nevét viselte, mert
minden pillanatban készen kellett állnia, Perry is
hozzájuk szegődött és vitézül harczolt a legutolsó
indián bandák ellen.
Burbankné asszonyságon akkoriban még nem lát
szott meg harminczkilencz éves életkora. Még min
dig nagyon szép-volt. A leánya is hasonlítani fog egy
kor hozzá. Burbank Jakab szerető, gyöngéd élettársat
talált benne és élete boldogságát nagy részben neki
köszönhette. A nemesszivű asszony csak a férjének
és a gyermekeinek élt, a kiket imádott és a kikért
rendkívül aggódott a miatt, hogy Floridára is kiterjedt
a háborúság. Diana vagy inkább Dy, a hogy őt a csa
lád körében nevezték, az életvidám, jókedvű, behí
zelgő modorú, hat éves leányka még az anyja mellett
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volt, de Gilbert már elhagyta Castle-Houseot és Burbankné asszonyság épen ezért nem tudta elpalástolni
szünetnélkül való aggodalmait.
Gilbert huszonnégy éves fiatal ember volt, a ki
atyja erkölcsi tulajdonságait egyesíté, kissé több közlékenységgel és testi tulajdonságait, valamivel több
kellemmel. A merész fiú ügyes volt minden testgya
korlatban, kitünően lovagolt, evezett és lőtt. Gilbert
ennélfogva könnyen elviselte a katonai élet fáradal
mait. Midőn a polgárháborúban eldördültek a legelső
lövések, megértette, hogy kötelessége a szövetségi csa
patok soraiba szólítja és nem habozott. Engedelmet
kért, hogy önkéntesnek állhasson. Bármily fájdalmat
okozhatott is e kérés az anyjának és bármily veszélyessé
tehette is a család helyzetét, Burbank Jakabnak egy
pillanatra se jutott eszébe, hogy ellenszegüljön a fia
kívánságának, ö is kötelességének tartotta ezt és az ő
jelszava is ez volt : A kötelesség mindenek felett.
Gilbert tehát északra utazott, de utazását lehetőleg
titokban tartották. Megtorlásokat vonhatott volna
maga után, ha Jacksonvilleban megtudják, hogy Búr
bank Jakab fia az északiak hadseregében szolgálatot
vállalt. A fiatal ember ajánlóleveleket vitt atyjának
New-Jerseyben élő barátjaihoz. Mindig előszeretettel
viseltetvén a tenger iránt, könnyen találtak számára
alkalmazást a szövetségiek tengeri hadában. Ezen idő
tájban az előléptetés gyorsan ment és Gilbert se ma
radt hátra. A washingtoni kormány szemmel tartotta
az ifjút, a ki, daczára a családja helyzetének, nem ha
bozott szolgálatait a szövetségieknek felajánlani. Gil
bert kitüntette magát a Sumter erőd ostrománál.
A Richmondon volt, midőn a Manassas megtámadta a
hajót a Mississipi torkolatánál és tevékenyen részt vett
visszafoglalásában. E csata után zászlótartóvá lett,
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noha ép oly kevéssé volt valaha az annapolisi tenge
rész-iskola növendéke, mint mindama rögtönzött tisz
tek, a kiket a kereskedelmi hajóktól rekviráltak. Új
rangjával belépett Dupont commodore hajórajába és
jelen volt a Hatteras eró'd előtt vívott csatában és a
Seas-Islands ostrománál. Nehány hét óta mint had
nagy szolgált a Dupont commodore ágyúnaszádjai
egyikén, a melyek nem sokára a St .-John torkolataiba
szándékoztak behatolni.
Igen! e fiatal ember is forrón óhajtotta a véres há
ború mielőbbi befejezését. Szeretett és viszontszeret
tetett! Alig várta, hogy szolgálata bevégeztével vissza
térhessen Camdless-Baybe és nőül vehesse atyja leg
jobb barátai egyikének leányát.
Stannard úr nem tartozott a floridai telepítvényesek
osztályához. Meglehetős vagyonnal maradván özve
gyen, teljesen a leánya nevelésének akarta magát szen
telni. Jacksonvilleben lakott, a honnét csak három
vagy négy angol mérföldnyi utat kellett megtennie a
folyón felfelé, hogy Camdless-Baybe jusson. Tizenöt év
óta nem múlt el egyetlen hét a nélkül, hogy meg ne
látogatta volna a Burbank családot. Bízvást mondhat
juk tehát, hogy Burbank Gilbert és Stannard Alice
egymással nevelkedtek fel. Régóta is tervezve volt e
most már végleg elhatározott házasság, a mely bizony
nyal boldoggá teendi az ifjú párt. Noha Stannard
Walter Dél-Amerikában született, mégis ellensége volt
a rabszolgatartásnak, mint néhány floridai polgártársa ;
de az utóbbiak nem voltak oly nagy számmal, hogy
szembeszállhattak volna az ültetvényesek és a jacksonvillei lakosság nagy többségével, a melynek véleménye
napról-napra hangosabban nyilvánult a^separatista
mozgalom mellett..
Ebből az következett, hogy a becsületes embereket
Verne Gyula : Észak a dél ellen.
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mind rosszabb szemmel nézték a kerület szájhősei, az
apró fehérek és a csőcselék, a mely kész volt őket min
den kihágásaikban követni.
Stannard Walter New-Orleansból származott. Afranczia születésű Stannardné asszonyság fiatalon halt meg
és leánya örökölte tőle a franczia vér nemes tulajdon
ságait. Gilbert elutazásakor Alice nagy erélyt tanúsí
tott. ő vigasztalta és- nyugtatta meg Burbankné aszszonyságot. Noha ép oly forrón szerette Gilbertet, mint
ez őt, még se szűnt meg az ifjú anyja előtt ismételni,
hogy kötelessége parancsolta belépni a hadseregbe és
hogy ezért az ügyért harczolni annyi, mint egy ember
faj felszabadításáért, tehát a szabadság ügyéért fegy
vert fogni. Alice akkoriban tizenkilencz éves, szőke
hajú, csaknem fekete szemű, karcsií termetű, előkelő
arczú leány volt. Talán kissé komolynak lehetett mon
dani, de oly mozgékony arczkifejezéssel birt, hogy a
legcsekélyebb mosoly is átalakította vonásait.
Az olvasó nem ismerkednék meg a Burbank család
leghívebb tagjaival, ha elinulasztanók nehány szóval
leírni a két szolgát : Zermaht és Marsot.
Gilbert leveléből láttuk, hogy nem utazott el egyedül.
Mars, Zermah férje kisérte el őt. Az ifjú nem találhatott
volna hivebb kísérőt e camdless-bayi rabszolgánál, a ki
szabaddá lett, mihelyt rabszolgaellenes területre lépett.
De Mars folyvást fiatal gazdájának tekintette Gilbertet
és nem akart tőle megválni, noha a szövetségi kormány
már felállította a szerecsen zászlóaljakat, a melyeknek
egyikébe beléphetett volna.
Mars és Zermah születésüknél fogva nem tartoztak a
négerfajhoz. Zermah testvére volt a Small Róbert nevű
vitéz rabszolgának, a ki négy hónappal később a charlesztowni öbölben a déliektől két ágyúval felszerelt kis
gőzöst foglalt el és azt a szövetségi hajóhadnak aján
dékozta.
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Mars és Zermah boldog házasságban éltek, a melyet
a gyűlöletes rabszolgakereskedés az első években sok
szor erőszakos elszakítással fenyegetett. Sőt CamdlessBaybe is egy olyan pillanatban kerültek, a mikor a
rabszolga-árverés esélyei következtében már-már örökre
el kellett volna válniok egymástól.
Ez így történt :
Zermah harminczegy éves volt, Mars harminczöt.
Hét évvel előbb keltek egybe, mikor még mindketten
egy Tickborn nevű ültetvényes tulajdona voltak, a
kinek birtoka mintegy húsz mérföldnyire volt CamdlessBay felett. Ez az ültetvényes nehány év óta összekötte
tésben állt Texarral, a ki őt gyakran meglátogatta a
birtokon és szives fogadtatásban részesült; a mi felett
különben annál kevésbé lehetett csodálkozni, mivel
Tickbornt épen nem becsülték a kerületben. Miután
nagyon közepes értelmiségénél fogva a dolgai meg
lehetősen rosszul álltak, kénytelen volt rabszolgái egy
részét áruba bocsátani.
Zermah, a ki nagyon rossz bánásmódban részesült,
mint a Tickborn-féle ültetvény egész személyzete, épen
akkoriban szült egy szegény kis gyermeket, a kit csak
hamar elvesztett. Mialatt a börtönben szenvedte el
büntetését olyan egy hibáért, a melyet el se követett,
gyermeke meghalt a karjai közt. Képzelhető Zermah
fájdalma és Mars dühe. De mit tehettek e szerencsétle
nek gazdájuk ellen, a kinek élve és halva tulajdonai
voltak, mert hiszen készpénzért vásárolta őket!
E fájdalomhoz még egy másik, szintoly kétségbe
ejtő járult. A gyermek halála utáni napon Marsot és
Zermaht áruba bocsátották és végleges elválás fenye
gette őket. Még csak az a vigasztalásuk se volt, hogy
egy új gazda birtokán egyesülhessenek. Egy ember
jelentkezett, a ki Zermaht meg akarta vásárolni, noha
4*
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nem volt ültetvénye, de csak Zermaht egyedül. Kétség
kívül csupa szeszélyből! Ez az ember Texar volt. Tickborne barátja már meg akarta vele kötni az alkut, mikor
egy vásárló nagyobb összeget ajánlott.
Burbank Jakab volt. Részt vett Ti ckborne rabszolgái
nak árvereztetésén és meghatotta őt a szerencsétlen
mesticznő sorsa, a ki hiába könyörgött, hogy ne szakít
sák el férjétől.
Burbank Jakabnak épen szüksége volt a leánya
mellé szoptatós dajkára. Megtudván, hogy Tickborne
egyik rabszolganője, a kinek a gyermeke pár óra előtt
halt meg, teljesen megfelelne, meg akarta őt vásárolni
dajkául; de Zermah könnyei által elérzékenyítve, nem
habozott érette és férjéért az összes eddigieknél maga
sabb árt ajánlani.
Texar jól ismerte Burbank Jakabot, a ki őt, mint
gyanús egyént már több Ízben elűzte uradalmáról.
Innét keletkezett a gyűlölet, a melylyel Texar az egész
camdless-bayi család ellen viseltetett.
Texar tehát meg akart mérkőzni gazdag vetélytársával; de hiába. Szenvedélye mindinkább felébredt. Fel
verte kétszeresre az árt, a melyet Tickborne a meszticznőért és férjéért követelt. Ezzel csak annyit ért el, hogy
nagyon drága vásárlásra kényszerítő Burbank Jaka
bot, mert végre is ennek ítélték oda a két embert.
Mars és Zermah tehát nemcsak hogy nem fognak elszakíttatni egymástól, hanem egyszersmind az egész
Florida legnemesebb ültetvényesének szolgálatába lép
nek. Mennyire enyhítette e tudat szerencsétlenségüket
és mily biztonsággal nézhettek a jövő elé!
Zermah hat év múlva még szépségének teljes virágá
ban volt. Erélyes jellemű és hű szivű nő létére nem
egyszer volt — és, mint később látni fogjuk, lesz is
még — alkalma ragaszkodását bebizonyítani gazdái
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iránt. Mars méltó volt nejéhez, a kivel őt Burbank Ja
kab könyörületes ténye örökre egyesítette. Mars neve
zetes typusa volt azon afrikaiaknak, a kiknek ereiben
a kreol vér bőven folyik. E magas termetű, izmos és
rettenthetlen bátorságú ember kitűnő szolgálatokat tett
gazdáinak.
Különben az új családdal, a kik az ültetvény sze
mélyzetét szaporították, nem bántak úgy, mint a többi
rabszolgával. Csakhamar méltányolták jóságukat és
értelmességüket. Mars különösebben Gilbert szolgála
tára volt kirendelve. Zermah a kis Dianát dajkálta.
E két állásnál fogva szükségképen bizalmasabb vi
szonyba léptek a családdal.
Zermah egyébiránt valódi anyai szeretettel viselte
tett a kis leány iránt, azzal a szeretettel, a melylyel
nem ragaszkodhatott többé elvesztett gyermekéhez.
Dy egész szívvel viszonozta ezt az érzelmet és az egyik
nek gyermeki vonzalma nem volt csekélyebb a másik
nak anyai gondosságánál. Burbankné asszonyság ennél
fogva ép annyi barátsággal, mint hálával viseltetett
Zermah iránt.
Hasonló érzelmek uralkodtak Gilbert és Mars közt.
Az ügyes és izmos meszticznek nagy része volt benne,
hogy fiatal gazdája mindennemű testgyakorlatban nagy
ügyességet sajátított el. Burbank Jakab csak örülhetett
rajta, hogy őt a fia mellé adta.
E szerint Zermah és Mars helyzete sohase volt sze
rencsésebb és ez a szerencse akkor érte őket, midőn
Tickborne hatalma alól kiszabadulva, Zermah azon a
ponton állt, hogy Texar kezeibe kerüljön. — Ezt nem
is feledték el — soha.
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V.
A Fekete-Öböl.

Másnap, kora hajnalkor egy férfi ama szigetek egyi
kének partján sétált, a melyek a Fekete-öböl lagúnájá
nak végén emelkednek ki. Texar volt. Nehány lépés
nyire tőle egy indián érkezett a parthoz azzal a squiffel,
a mely a múlt este Texart a Shannon-rcA elszállította.
Az indián Squambo volt.
Texar még néhányszor fel s alá járkált, aztán meg
állt egy magnoliafa alatt, lehúzta magához az alsó ágak
egyikét és egy levelet a szárával együtt leszakított róla.
Majd jegyzőkönyvéből egy kis papirlapocskát vett elő,
a melyre csak három vagy négy szó volt írva, tintával.
Miután a lapocskát igen apróra összegöngyölgette
volna, beledugta a falevél legalsó rostjába. Ezt a műté
tet oly ügyesen hajtotta végre, hogy a magnolialevél
külső alakja legkevésbé se változott meg miatta.
— Squambo! — mondá ekkor Texar.
— Parancsoljon! — feleié az indián.
— Menj a tudvalevő helyre.
Squambo átvette a magnóliáié velet, letette a squiff
elejére, leült a kis csónak hátulján, a vízbe merítette
evezőjét, megkerülte a kis sziget legvégső csúcsát és
behatolt egy tekervényes átjáróba, a melyet a fák sűrű
lombboltozata csaknem egészen beborított?Ezt a lagúnát az apró csatornák és sötét színű vízzel
telt átjárók egész hálózata barázdálta keresztül-kasul.
Senki se tájékozhatta volna magát benne, ha csak ala
posan nem ismerte a St.-John mellékágai hálózatának
minden zegét-zugát.
Azonban Squambo nem tétovázott. Bátran tovább
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haladt csónakjával oly helyeken is, a hol senki se sejtett
volna kijárót. A félrehárított faágak mögötte ismét
visszalebbentek előbbi helyükre és semmi se árulta el,
hogy itt egy csónak haladt el az imént.
így küzdötte magát végig az indián, hosszú, tekervényes csatornákon, a melyek néhol nem voltak széleseb
bek a rétek öntözésére szolgáló ereknél. Közeledtére
csapatonkint röpültek fel a vízi madarak. A gyanús
fajú síkos angolnák elrejtőztek a vízből kiemelkedő fa
gyökerek alatt. Squambo nem törődött e hüllőkkel, ép
oly kevéssé, mint az alvó kaimanokkal, a melyeket a
legcsekélyebb érintés felébresztheti iszapágyukban.
Folyvást tovább haladt és a hol térhiány miatt nem
evezhetett, csáklya gyanánt evezőjét használta.
Ezen áthathatlan lombmennyezet alatt nem lehetett
őt látni, daczára annak, hogy már fényes reggel volt és
a nehéz éjjeli párákat a nap első sugarai szétoszlatták.
Még a déli nap se hatolt be ide. Egyébiránt e mocsarak
közt csak félhomályra volt szükségük ép úgy a feketés
színű vízben hemzsegő lényeknek, mint a vízi növények
nek, a melyek a mocsarak felszínét ellepték.
így haladt Squambo félóráig egyik szigettől a mási
kig. Mikor megállapodott, csónakja az öböl legvégső
rejtekhelyeinek egyikéhez ért.
Ezen a helyen, a hol a laguna mocsaras része végző
dött, a kevésbbé sűrű és kevésbbé lombos fák közt végre
már áthatolhatott a nappali világosság. Valamivel
messzebb fáktól környezett tágas rét terült el, csak
kevéssel magasabban a St .-John színvonalánál. A réten
alig állt több öt vagy hat különálló fánál. A fákon kívül
csak néhány keskeny levelű szasszafrasz-bokrot lehe
tett látni.
Squambo egy czölöphöz kötötte a squiffjét és pártra
szállt. Az éjjeli párák mindinkább oszladoztak. Az öt
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vagy hat különálló fa közt egy középnagyságú mag
nolia is állt.
Az indián e fa felé tartott és néhány perez múlva oda
ért. A fa alsó ágainak egyikét lehúzta magához és oda
kötötte a Texartól kapott falevelet. Az elbocsátott ág
ismét fellebbent és a falevél eltűnt a magnolia lombjai
közt.
Squambo ekkor visszatért a csónakjára és elindult
azon irány felé, a hol a gazdája várakozott reá.
A Fekete-öböl, a mely vizeinek színétó'l nyerte nevét,
öt vagy hatszáz holdnyi terjedelmű lehetett és úgyszól
ván szigettengert képezett, a mely teljesen hozzáférhetlen volt mindazokra nézve, a kik végtelen kanyarula
tait nem ismerték. Talán száz apró sziget emelkedett ki
belőle, a melyeket se híd, se semmi más nem kötött
össze egymással. Az egyik szigetről a másikra hosszú
folyondárindák nyúltak át. Nehány faág összefonódott
a szigetek közt levő csatornák felett , ez pedig nem volt
elég ahhoz, hogy a laguna különböző pontjai közt
könnyű szerrel lehetett volna közlekedni.
A szigetecskék egyike, a mely az egész rendszer kö
zéppontján emelkedett ki a sötét színű vízből, úgy
húsz holdnyi kiterjedésénél, mint magasabb színvonalá
nál, a legjelentékenyebb volt.
Régibb időkben e szigetecske védelmi hely volt,
a mennyiben egy fa vár állt rajta, a mely ma már —
legalább katonai értelemben — el volt hagyatva. Félig
elrothadt palánkjai még máig is ott álltak a folyondá
rok által egybekötött magnóliák, cyprusok és egyéb
szép és nagy fák közt.
A kerítésen belül, a sűrű lombok alatt látni lehe
tett a kis erőd, vagyis jobban mondva a figyelő
állomás mértani vonalait, mert magában az épületben
alig fért el valaha több húsz embernél. Fából készült
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falaiba néhány keskeny lőrés volt vágva. A begyepese
dett tetőzet valódi földpánczélt borított rá. Az épület
belsejében nehány szoba volt az élelmi és lőszerek
eltartására rendeltetett helyiség mellett. A ki az erődbe
be akart jutni, annak előbb át kellett hatolnia a kerítés
szűk bejárásán, átmenni az udvaron, a hol nehány fa
állt, végre felmenni mintegy tíz lépcsőn, a melyeket faczölöpök támogattak. Az egyetlen ajtó, a mely jelenleg
az épület belsejébe vezetett, valaha ablakmélyedés volt,
a melyet e czélra alakítottak át.
Ilyen volt Texar rendes menhelye, a melyet különben
senki sem ismert. Itt élt, elrejtőzve az emberek szemei
elől Squamboval, a ki híven ragaszkodott gazdájához,
de nem ért többet annál, és öt vagy hat rabszolgával,
a kik nem értek többet az indiánnál.
A mint látjuk, nagy volt a különbség a Fekete-öböl
szigete és a folyam két partján létező gazdag ültetvé
nyek közt. A szigetecske még Texart és embereit se
tudta élelmezni, a kiknek pedig nem voltak nagy igé
nyeik. Nehány házi állat, öt vagy hat holdnyi művelés
alatt levő föld, a melyen burgonya, yams és uborka ter
mett, nehány csaknem vadócz állapotban levő gyü
mölcsfa, annyi volt az egész, ide nem értve a vadászatot
a szomszéd erdőkben és a halászatot a laguna vizeiben.
Ezek eredményesek voltak mindig. De a Fekete-öböl
lakóinak kétségkívül voltak egyéb segélyforrásaik is, a
melyeknek titkát csupán Texar és Squambo tudta.
A lakház biztonságáért a sziget fekvése kezeskedett,
e hozzáférhetlen búvóhely közepette. De különben
is ki támadta volna meg és miért? Mindenesetre min
den gyanús közeledést azonnal jelzett a sziget két
kutyája, abbój a szilaj karaibi fajból, a melyet a spa
nyolok hajdan a szerecsenek ellen tartott vadászatokon
használtak.
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Ilyen volt Texar lakása, — minden tekintetben
méltó a tulajdonosához. Most elmondjuk, milyen volt
maga az ember.
Texar akkoriban harminczöt éves lehetett. Alacsony,
izmos termetű ember volt, a kit a szabadban átélt
kalandos élet rendkívül megedzett. Spanyol származá
sát nem hazudtolta meg fekete és göndör haja, sűrű
szemöldöke, zöldes szeme, nagy szája, keskeny, össze
szorított ajka, a melyeket mintha egy kardcsapás vá
lasztott volna szét egymástól és széles, rövid orra.
Egész arcza elárulta az alattomos és erőszakos embert.
Hajdan körszakáit viselt, de minthogy két év előtt a
szakála, nem tudni, mily kaland következtében, rész
ben leperzselődött, teljesen megborotválkozott, a mi
által vonásainak zordonsága még inkább feltűnt.
Ez a kalandor mintegy tizenkét év előtt telepedett
meg Floridában, ugyanebben az elhagyatott erődben,
a melynek birtokát senki sem vitatta el tőle. Honnét
jött? senki se tudta, ő maga pedig nem mondta meg.
Ép oly kevéssé ismerték előéletét. Azt állították — és
ez igaz is volt — hogy emberhússal kereskedett és szerecseneket adott el a georgiai és karolinai kikötőkben.
Vájjon meggazdagodott-e? Nem igen látszott meg
rajta. Szóval semmiféle becsülésben se részesült e tar
tományban, a hol pedig nem hiányoznak a hozzá ha
sonló fajtájú emberek.
Mindamellett, noha Texart igen jól és pedig nem
előnyösen ismerték, mégis tetemes befolyással bírt a
kerületben és főleg Jacksonvilleben. Ám befolyása a
székhely legkevésbbé tisztességes lakosságára szorít
kozott. Gyakran járt Jacksonvillebe, bizonyos ügyek
miatt, a melyekről nem beszélt. Sok barátja volt a
város legelvetemültebb csőcseléke közt. Ezt az olvasó
is tapasztalhatta akkor, mikor őt Sz.-Ágostából nehány
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kétséges^kinézésü egyén kíséretében visszatérni látta.
A St.-John partjain némely ültetvények tulajdonosai
nál is bírt befolyással. A vadászat szolgált ürügyül az
összeköttetésre, a mely oly könnyen jött létre az
egyenlő erkölcsű és ízlésű emberek közt.
Másfelől ez a befolyás növekedett is nehány év óta
azon elvek hangoztatása után, a melyeknek Texar he
vesen a védelmükre kelt. Alig hogy a rabszolgaság kér
dése előidézte a szakadást az Egyesült-Államok közt,
Texar azonnal mint a rabszolgatartók legmakacsabb,
legelszántabb párthíve lépett fel. Az ember azt hihette
volna, hogy őt semmiféle önérdek se vezérli, miután
nem volt több fél tuczat rabszolgájánál. Állítólag csak
az elvet védelmezte. De hogyan? .Ügy hogy fellázította
a legveszélyesebb szenvedélyeket, a csőcselék kapzsi
ságát és a rabszolgaellenes nézetű ültetvényesek ki
rablására, legyilkolására és házaik felgyujtására biz
tatta őket. És most ez a kalandor egyenesen a jacksonvillei polgári hatóságnak és a mérsékelt, jellemük miattközbecsülésnek örvendő tisztviselőknek a megbukta
tására, a saját legelvetemedettebb czimboráival való
helyettesítésére törekedett. Ha a felkelés következtében
a kerület korlátlan urává lesz, szabad tere nyílik egyéni
boszujának kielégítésére.
Igen érthető, hogy Burbank Jakab és még nehány
ültetvényes, figyelemmel kisérte, a gonosz ösztöneinél
fogva is veszedelmes ember üzelmeit. Innét származott
az egyik oldalon az a gyűlölet, a melyet a közelgő ese
mények még inkább fokoztak.
Ehhez járul, hogy Texar előélete, mielőtt a rabszolga
kereskedéssel felhagyott, felette gyanús volt. Csaknem
bebizonyított dolognak látszott, hogy titkos összeköt
tetésben állt a szeminol indiánokkal azoknak legutolsó
berontásuk alkalmával. Kétségtelen volt, hogy több
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ízben ő jelölte ki nekik az ültetvényeket, a melyeket a
vadak aztán megtámadtak és hogy segítségükre volt
ezek több merényleteinél. A hatóság, a szeminolok
visszaveretése után, kénytelen volt őt elfogatni és tör
vényszék elé állítani. De Texar alibit mutatott fel —
ez a védekezési mód különben még később is sikerült
neki — és be lön bizonyítva, hogy nem vehetett részt
a Duval kerületben fekvő ültetvény megostromlásában, mert ugyanakkor Savannahban időzött, a georgiai
államban, Florida határaitól északnak mintegy negy
ven mérföldnyire.
A következő években több nagyobbszabású rablás
történt részint az ültetvényeken, részint pedig a floridai
utakon megtámadott utasok kárára. Vájjon Texar eme
bűntettek szerzője vagy részese volt-e? A gyanú ezúttal
is rá irányult, de bizonyítékok hiányában nem lehetett
ót elit élni.
Végre kínálkozott oly alkalom, a mikor tetten vél
ték kaphatni az eddig hozzáférhetlen gonosztevőt.
Épen ezen ügy miatt idézték őt a múlt napon a
sz.-ágostai biró elé.
Nyolcz nap előtt Burbank Jakab, Carrol Edvard és
Stannard Walter egy ültetvényt látogattak meg Camdless-Bay szomszédságában, midőn egyszerre, esti hét
óra tájban, a sötétség beálltával segélykiáltásokat hal
lottak. Rögtön oda siettek, a honnét a kiáltások hal
latszottak és egy magánosán álló major épületei elé
értek.
Az épületek lángban állottak. A majort előbb kira
bolta mintegy tizenkét ember, a kik azután elszéledtek. A gonosztevők nem lehettek messze, még látni
lehetett a gazemberek közül kettőt, a kik .az erdőn
keresztül igyekeztek elmenekülni.
Burbank és barátai üldözőbe vették őket, Camdless-
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Bay irányában. Hasztalan. A két gyujtogatónak sike
rült megmenekülni az erdőben. Mindazonáltal Burbank,
Carrol és Stannard megismerték közülök az egyiket :
Texar volt.
Ezenfelül, a mi még súlyosabb körülmény volt, abban
a pillanatban, mikor ez az ember eltűnt a camdless-bayi
erdőszél egyik kanyarulatánál, csaknem az épen arra
menő Zermahba ütközött. Zermah is azt állította, hogy
a menekülőben Texart ismerte fel.
Képzelhető, hogy e hír nagy feltűnést keltett a kerü
letben. A gyújtogatással párosult rablás az a bűn, a
melytől leginkább kell félniök a tágas területeken szét
szórtan lakó telepítvényeseknek. Burbank Jakab nem
is habozott formaszerű feljelentést tenni. E váddal
szemben a hatóságok elhatározták, hogy megindítják
Texar ellen a vizsgálatot.
A spanyolt Sz.-Ágostéba idézték és szembesítették
a tanukkal. Burbank Jakab, Stannard Walter, Carrol
Edvard és Zermah egyhangúlag kijelentették, hogy
Texarra ismertek abban az egyénben, a ki a felgyújtott
majorból menekült. Szerintük e felől semmi kétség se
lehetett, Texar volt a bűnszerzők egyike.
Másfelől a spanyol is hozott magával nehány tanút
Szent-Ágostába. Ezek a tanúk forma szerint azt vallot
ták, hogy ugyanazon este Texarral együtt Jackson vilié
ben voltak egy rossz hírű, de nagyon ismeretes korcs
mában. Texar egész este egy pillanatra se távozott a
körükből. Sőt, a mi még döntőbb bizonyíték : ugyan
abban az órában, a mikor a majorban a rablás történt,
Texar az említett korcsmában összezördült egy vendég
gel ; az összekoczczanást fenyegetés és dulakodás kö
vette, a melyekért kétségkívül panaszt is fognak ellene
emelni.
Ezen állítással szemben, a mely annál kevésbbé lehe-
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tett gyanús, mivel több teljesen részrehajlatlan és
Texartól távol álló egyén is megerősítette, a szentágostai biró kénytelen volt a vizsgálatot megszüntetni.
Az alibi tehát ezúttal is konstatáltatott e furfangos
ficzkó javára.
Texar a tárgyalás után és tanúi kíséretében tért vissza
Sz.-Ágostéból, február 7-én este. Láttuk, hogyan visel
kedett a Shannon nevű gőzösön. Majd a squiffen, a me
lyen Squambo érte jött, visszatért az elhagyott erődbe,
a hova nehéz lett volna utána menni. A mi Squambót,
az értelmes és ravasz indiánt, Texar bizalmas emberét
illeti, a spanyol őt az indiánok azon utolsó expeditiója
után vette szolgálatába, a melybe az ő nevét is — teljes
joggal — belekeverték.
Texar oly ingerült hangulatban volt Burbank Jakab
ellen, hogy nem is lehetett egyéb gondolata, mint boszut állni minden áron és minden módon. Ama viszo
nyok közt, a melyeket a háború bármelyik pillanatban
előidézhetett, Texar félelmessé lehetett a CamdlessBay lakóira nézve, ha sikerül neki megbuktatni a
jacksonvillei hatóságokat. Igaz, hogy az eszélyes, el
szánt jellemű Burbank Jakab nem félt ettől az ember
től. De Burbankné asszonyságnak elég oka volt ret
tegni a férje és az övéi miatt.
A derék ültetvényes család kétségkívül örökös aggo
dalmak közt élt volna, ha csak sejtheti is, hogy Texar
gyanakodott, hogy Burbank Gilbert beállt az éjszakiak
hadseregébe. Hogyan tudhatta meg ezt, holott az ifjú
titokban utazott el? Kétségkívül kémek által, mert
mint még látni fogjuk, e kémek mindig készen álltak
szolgálatára.
Miután Texarnak oka volt hinni, hogy Burbank Ja
kab fia a szövetségiek soraiban harczol, nem lehetett-e
attól félni, hogy igyekezni fog cselt vetni az ifjú had-
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nagynak? Igen! És ha sikerülne neki őt a floridai terü
letre csalni, kézre keríteni és feljelenteni, könnyen el
képzelhető, mily sors várna Gilbertre, az éjszaki had
sereg sikerei által felbőszített déliek kezében!
így álltak a dolgok abban a pillanatban, a melyben
elbeszélésünk kezdődik. Ilyen volt az északiak had
állása, a kik már csaknem Florida tengeri határvona
láig jutottak el, ilyen volt a Burbank család helyzete a
Duval kerületben, ilyen volt Texaré, nemcsak Jacksonvilleben, hanem az összes rabszolgatartó területen. Ha
a spanyol kalandor czélt ér, ha párthívei megbuktat
ják a hatóságokat, könnyű lesz neki Camdless-Bayre
uszítani a rabszolgafelszabadítók ellen fanatizált cső
cseléket.
Squambo, egy órával azután, hogy elvált Texartól,
visszatért a középső szigetecskére. Squiffjét kihúzta a
partra, bement a kerítés bejárásán és felment az erőd
lépcsőin.
— Megtörtént? — kérdé Texar.
— Meg.
— És ... semmi?
— Semmi.

VI.
Jacksonville.

— Igen, igen, Zermah, ön arra született, hogy rab
szolga legyen, — mondá a jószágigazgató, a ki egyszer
megint felült kedvencz vesszőparipájára. — Igen, ön
rabszolgának, szolgának született, nem pedig szabad
lénynek.
— Én ellenkező véleményen vagyok, — feleié Zer-
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mah nyugodt hangon és higgadtan, mert hiszen már
régóta megszokta Perryvel ezeket a vitatkozásokat.
— Meglehet, Zermah. De bármint legyen is, ön végre
is meg fog térni arra a véleményre, hogy észszerűleg nincs semmiféle egyenlőség fehérek és feketék
közt.
— De hiszen már is van, Perry úr, még pedig a
természet maga létesítette kezdettől fogva.
— Csalódik, Zermah, és ezt leginkább bizonyítja az
a tény, hogy a földgömbön tízszerte, húszszorta, mit
mondok! százszorta több fehér ember él, mint fekete.
— És az előbbiek ezért tették rabszolgáikká az utób
biakat, — viszonzá Zermah. — Az övék volt a hatalom
és ők visszaéltek vele. De ha a feketék nagyobb szám
mal lennének a fehéreknél, akkor a fehérek volnának a
rabszolgák. De nem! A feketék bizonynyal igazsá
gosabbak és mindenekelőtt kevésbbé kegyetlenek lettek
volna.
— Nem kell hinni, hogy az efféle párbeszédek akadá
lyozták, hogy Zermah és a jószágigazgató igen jó
egyetértésben ne éljenek egymással. E pillanatban
egyébiránt nem volt egyéb dolguk, mint csevegni.
Azonban beszélgethettek volna hasznos tárgyról és
nyilván beszélgettek volna is, ha Perryt nem készteti
rögeszméje, folytonosan a rabszolgaság kérdése felett
vitatkozni.
Mindketten a camdless-bayi uradalom egyik dereg
lyéjén ültek, a melyen az ültetvény négy hajósa eve
zett. Az apályt felhasználván, a St .-John folyón lefelé
haladtak. Utazásuk czélja Jacksonville volt. A jószág
igazgatónak bizonyos dolgokat kellett elvégeznie Bur
bank Jakab ügyeiben, Zermah pedig a kis Dy számára
meg volt bízva különféle bevásárlásokkal.
Február 10-ike volt. Ezelőtt három nappal tért vissza
5*
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Burbank Jakab a sz.-ágostai tárgyalás után a CastleHouseba, Texar pedig a Fekete-öbölbe.
Természetes, hogy Stannard úr és leánya mindjárt
másnap értesült Camdless-Bayből, Gilbert utolsó leve
lének tartalmáról. E hírek végre kissé megnyugtatták
Alicet, a kinek élete örökös nyugtalanság volt, az északi
és déli államok elkeseredett harczának kezdete óta.
A háromszögletű vitorlával ellátott dereglye gyorsan
haladt. Egy óranegyednél rövidebb idő alatt meg fog
érkezni a jacksonviliéi öbölbe. Perrynek tehát már csak
nagyon kevés ideje maradt kedvencz tárgyának kifej
tésére, de ezt az időt nem is hagyta felhasználatlanul.
— Nem, Zermah, nem! A feketék túlnyomó száma
se változtatott volna semmit a dolgok állapotán. Sőt
többet mondok, bármi legyen is a háború eredménye,
az emberek mindig vissza fognak térni a rabszolgaság
rendszeréhez, mert az ültetvérfyek növelésére a rab
szolgák szükségesek.
— ön jól tudja, hogy Burbank úr nem így véleke
dik, — viszonzá Zermah.
— Tudom, de Burbank úr iránt tartozó tiszteletem
mellett is ki merem mondani, hogy csalódik. A szerecsenek épen úgy járulékaikat képezik egy uradalom
nak, mint a házi állatok vagy a művelési eszközök. Ha
Burbank úr felszabadítja a rabszolgáit , majd meg fogja
látni, mivé lesz Caindless-Bay!
— ön jól tudja, Perry úr, hogy már is megtette volna,
ha a körülmények megengedik. És akarja-e tudni, mi
történt volna Camdless-Bayben, ha a rabszolgák fel
szabadítása már is bevégzett tény lenne? Egyetlen egy
szerecsen se hagyta volna el az ültetvényt és semmi se
változott volna, ama jog kivételével, hogy úgy bánhas
sanak velük, mint az igavonó barmokkal. Miután pedig
ön ezzel a joggal soha sem élt, Camdless-Bay a fel-
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szabadítás után is ugyanaz maradt volna, a mi az
előtt volt.
— ön talán azt hiszi Zermah, hogy engem áttérített
a véleményére? — mondá Perry.
— Legkevésbbé sem, Perry úr, különben ez egy
igen egyszerű oknál fogva felesleges is volna.
— Milyen oknál fogva?
— Egyszerűen azért, mert ön e tárgyról voltaképen
ép úgy vélekedik, mint Burbank úr, Carrol úr, Stannard
úr, szóval, mint az összes nemes szívű és, igazságos
gondolkozású emberek.
— Soha, Zermah, soha. Sőt azt állítom, hogy mind
azt, a mit mondok, a feketék érdekében mondom. Ha
teljes szabadságot adnak nekik, el fognak pusztulni és a
fajuk kivesz nemsokára.
— Ezt nem hiszem, Perry úr. De mindenesetre jobb,
ha a faj kivesz, mintha örök rabszolgaságra kárhoz
tatják.
A jószágigazgató szívesen felelt volna és elképzel
hető, hogy még nem fogyott ki az érvekből. De a vitor
lát bevonták és a hajó a rakpart fapalánkjai mellé
simult, a hol Zermah és Perry visszatérését kellett be
várnia. Mindketten azonnal partra szálltak, hogy dol
gaik után lássanak.
Jacksonville a St.-John balpartján egy meglehetősen
alacsony lapály szélén fekszik. A láthatáron elterülő
pompás erdők örökzöld keretül szolgálnak. A lapály
egy részét, főleg a folyam felé, tengeri-, rizs- és czukornád-ültetvények lepik el.
Tíz évvel ezelőtt Jacksonville még csak egy nagy falu
volt. A helység egyik részének agyagból és nádból épült
viskóiban csak fekete népség lakott. A hatvanas évek
elején kezdett a falu várossá átváltozni, úgy kényelme
sebb házai, mint szabályosabban épült és tisztábban
tartott utczái és lakosai száma megkétszereződvén.
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1868-ban a Duval kerület főhelye még inkább emelke
dett, miután vasútja volt Talhcsseeval, Florida főváro
sával.
A jószágigazgató és Zermah tapasztalhatták, hogy a
városban meglehetősen nagy élénkség uralkodott. Ne
hány száz lakos részint délamerikai származásúak, ré
szint spanyol eredetű mulátok és meszticzek egy gőzös
megérkezését várták, a melynek füstje a város alatt, a
St.-John partjának egy alacsony beszögellése felett mu
tatkozott. Némelyek, hogy hamarább megismerkedhes
senek e gőzössel, a kikötőben levő csónakokba ugrál
tak, mások helyet foglaltak azon egy árboczos dereglyé
ken, a melyek,oly sűrűn közlekednek Jacksonville vizein.
A legutóbbi huszonnégy óra óta a Burbank Gilbert
levelében jelzett hadműveleti tervek részben köztudo
másra jutottak. Tudva volt, hogy Dupont commodore
hajóraja nemsokára Sherman tábornok csapataival
együtt elindulni készül. Biztosan még nem lehetett
tudni, mily irányt vesz ez az expeditió, de minden való
színűség arra mutatott, hogy a St.-John folyamot és a
floridai partvidéket tűzte ki czéljául. E szerint Georgia
után Floridát is közvetlenül fenyegette a szövetségi
csapatok inváziója.
Midőn a Fernandinából érkező gőzös kikötött a jacksonvillei rakparton, az utasok megerősítették a szál
longó híreket. SŐt azt is emlegették, hogy Dupont com
modore valószínűleg a St.-Andrew-öbölben fog horgonyt
vetni és ott várja be a kedvező pillanatot az Amáliasziget átjáróinak és a St.-John torkolatának megostromlására.
A csoportok azonnal elszéledtek a városban. Minden
felé e kiáltások hallatszottak : «Ellent kell állnunk az
északiaknak! Halál az északiakra!» Texar párthívei
mindenütt lázítottáka már különben is felingerült la
kosságot. Tüntetések voltak a főtéren, a törvényszéki
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épület előtt, sőt a székesegyházban is. A hatóságoknak
bizonyára nem csekély fáradságukba, fog kerülni ezen
izgalom lecsillapítása, noha, mint már említettük, Jack
sonville lakossága, legalább a rabszolgakérdést illetőleg,
meg volt oszolva. De a zavaros időkben mindenkor a
legszájasabbak és a legerőszakosabbak kerekednek felül
és a mérsékeltek mindig alávetik magukat az erőszakoskodók uralmának.
Természetesen a korcsmákban és a csapszékekben
az erős italok befolyása alatt legdühösebben ordítot
tak. A munkakerülők e helyeken fejtették ki, hogyan
kellene legyőzhetlen akadályt gördíteni az ellenség
útjába.
— El kell indítani a milicziát Fernandina ellen, —
mondá az egyik.
— Hajókat kell elsülyeszteni a St .-John torkolatá
nál ! — kiáltá a másik.
— A város körül földsánczokat kell hányni és azo
kat ágyúkkal felszerelni!
— Segítséget kell kérni a fernandina-keysi vasúti
vonalon!
— Ki kell oltani a bablói világítótorony tüzét, hogy
a hajóraj éjszaka idején be ne hatolhasson a folyam
torkolatába.
— Torpedókat kell lerakni a folyam medrébe.
— Mindenekelőtt pedig, — mondá a legdühösebb
kocsmai szónokok egyike, — börtönbe kell zárni a vá
rosban lakó összes északiakat és a déliek közül azokat ,
a kik velük tartanak!
A szónok e népszerű kívánságát azonban a Jacksonviliében lakó becsületes emberek szerencséjére, a ható
ság még habozott teljesíteni.
Zermah, mialatt az utczákon járt, mindenre figyelt,
a mi körűié történt, hogy kellőleg értesíthesse a gazdá
ját, a kit ez a mozgalom közvetlenül fenyegetett. Ha
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erőszakos rendszabályokhoz nyúlnak, e rendszabályok
nem fognak a városra szorítkozni, hanem ki fognak ter
jedni a kerületbeii ültetvényekre is. Camdles-Bay min
den bizonynyal egyike lesz az elsőknek, a melyek ellen
hadjáratot indítanak. A meszticznő bővebb értesítése
ket akarván szerezni, elment Stannard úr házába, a
mely a városon kívül épült.
E csinos és. kényelmes házat zöld oáz vette körül,
a melyet az erdőirtók fejszéje megkímélt a síkság e zu
gában. Alice gondoskodott róla, hogy kívül és belül a
legkifogástalanabb rend uralkodjék. Máris az értelmes
és önfeláldozó háziasszonyt lehetett megsejteni az ifjú
leányban, a kit anyja halála oly korán állított Stannard
Walter háznépének élére.
Az ifjú leány szívélyesen fogadta Zermaht. Alice min
denekelőtt Gilbert leveléről beszélt neki, a melyet Zer
mah csaknem szóról-szóra ismételt előtte.
— Igen! ö már nincs messze! — mondá Alice. —
De vájjon milyen körülmények közt fog visszatérni
Floridába? És milyen veszélyek fenyegethetik még
ezen expeditio befejezéséig!
— Veszélyek, Alice? — mondá Stannard úr. — Légy
nyugodt. Gilbert már nagyobb veszélyekkel is szembe
szállt, mikor a georgiai partokon czirkáltak és főleg a
port-royali csatában. Én azt hiszem, hogy a floridaiak
ellenállása nem lesz sem heves, sem tartós. Mit is tehet
nének, mikor az ágyúnaszádok a St.-Johnon behatol. hatnak a kerületek belsejébe? Én a védelmet nagyon
nehéznek, ha nem épen teljes lehetetlennek tartom.
— Bár igazad volna, atyám, — viszonzá Alice, — és
vajha az ég engedné, hogy ez a véres háború valahára
véget érjen!
— Csakis a déliek teljes letiportatásával végződhe
tik, — mondá Stannard úr. — Ez kétségkívül hosszú
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munka, lesz, és attól félek, hogy Jefferson Davis és tá
bornokai, Lee, Johnston, Beauregard a középállamok
ban még soká fognak ellentállni. Nem! A szövetségi
hadsereg nem fog oly könnyedén elkészülni a szövet
kezett csapatokkal. De Florida meghódítása nem lesz
nehéz feladat. Csakhogy szerencsétlenségre nem ennek
az államnak elfoglalása fogja számunkra a végleges
diadalt biztosítani.
— Csak Gilbert ne kövessen el valamely megfonto
latlan tettet, — mondá Alice, a kezeit összekulcsol
ván. — Ha engedne a vágynak, családját néhány órára
viszontláthatni, tudván, hogy oly közel van az övéihez...
— Az övéihez és önhöz, Alice kisasszony, — viszonzá Zermah, — hiszen már ön is tagja a Burbankcsaládnak.
— Igen, Zermah, a szívem szerint, tagja vagyok.
— Ne félj, Alice, — mondá Stannard úr. — Gilbert
sokkal józanabb eszű ember, hogysem ily veszélybe ro
hanjon, főleg mikor Dupont commodorenak egy pár
nap elég lesz ahhoz, hogy Floridát elfoglalja. Menthetlen vakmerőség volna e tartományba jönnie mind
addig, míg nem a szövetségiek lesznek itt az urak.
— Főleg most, mikor a kedélyek hajlandóbbak az
erőszakosságra, mint valaha, — jegyzé meg Zermah.
— Valóban, ma reggel a városban nagy izgalom ural
kodott, — mondá Stannard úr. — Láttam és hallottam
az izgat ókat. Texar nvolcz-tíz nap óta folyvást köztük
van ; lázítja, bőszíti őket és e gonosztevők végre is fel
kelésre fogják csábítani a legalsó néposztályt, nemcsak
a hatóságok, de azok ellen is, a kik nem osztják a
nézeteiket.
— Nem gondolja ön, Stannard úr, — kérdé Zer
mah, — hogy czélszerű volna elhagyni Jackson viliét,
legalább egy időre és nem térni vissza a szövetségi csa-
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patok megérkezése előtt? Burbank úr megbízott, hogy
ismételjem, mennyire örülne, ha ön Alice kisasszonynyal
együtt átköltöznék hozzánk a Camdless-Baybe.
— Igen . . . tudom ... — viszonzá Stannard úr. —
Nem feledtem el Burbank szives meghívását ... De
vájjon Castle-House biztosabb hely-e Jacksonvillenél?
Ha a kalandorok, a felbőszült gazficzkók a város uraivá
lesznek, nem fognak-e elszéledni a vidéken és meg
lehet-e védelmezni az ültetvényeket pusztításaik elől?
— Stannard úr, — mondá Zermah, — úgy hiszem,
hogy veszély idején tanácsosabb együtt lenni.
— Zermahnak igaza van, atyám. Jobb lenne, ha
mindnyájan együtt volnánk Camdless-Bayben.
— Kétségkívül, Alice — viszonzá az atya. — Nem
is utasítom vissza Burbank meghívását. De nem hi
szem, hogy a veszély oly közel van. Zermah értesíteni
fogja barátainkat, hogy még nehány napra szükségem
van ügyeim rendezésére, aztán majd igénybe fogjuk
venni a vendégszeretetüket.
— És ha Gilbert úr megérkezik, legalább ott fogja
találni mindazokat, a kiket szeret, — mondá Zermah.
Ezzel Zermah elbúcsúzott Stannard úrtól és leányá
tól és az izgatott népcsoportok közepette visszatért a
rakpartra, a hol a jószágigazgató várt rá. Itt megint a
dereglyére szálltak és Perry úr épen ott vette fel szo
kott társalgásának fonalát, a hol elhagyta.
E közben a hadi események a déliekre nézve mind
kedvezőtlenebb fordulatot vettek. Price tábornok, feb
ruár 12-én kénytelen volt elhagyni Arkanzas államot
a missourii miliczia hadjutalékával. Azt már tudjuk,
hogy a szövetségi csapatok bevették a Henry-erődöt.
Most a Donelson-erődöt ostromolták, a melyet erős
tüzérség és a kis Dover városkát is magában foglaló,
négy kilométernyi hosszúságú sáncz védelmezett. Ha-
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nem a hideg és a hó daczára két oldalról és pedig a szá
razföld felől Grant tábornok tizenötezer embóte és a
folyam felől Foot commodore ágyúnaszádjai által fe
nyegetett erőd február 14-én a szövetségiek kezére ke
rült, a déliek egész hadosztályával és megfelelő menynyiségű hadiszerrel együtt.
Ez nagy csapás volt a déliekre. Közvetlen követ
kezménye az volt, hogy Johnston tábornok kényszerült
a Cumberland partján Nashville várost feladni és
visszavonulni. A lakosok, a kiken a rémület erőt vett,
a tábornok csapataival együtt elköltöztek és nehány
nap múlva hasonló sors érte Columbus várost is. S így
az egész Kentucky állam visszakerült az északiak
uralma alá.
^Képzelhető, mily dühre és mily boszúra fakasztották
ezek az események a floridaiakat. A hatóságok nem
tudták lecsillapítani a mozgalmat, a mely elterjedt a
kerületek legtávolabb eső helységéig. Mondhatni, hogy
a veszély óránként növekedett mindazokra, a kik
nem osztották a déliek nézeteit és nem csatlakoz
tak ellenszegülési terveikhez. Thalasseeben, Sz.-Ágostában zavargások voltak, a melyeknek elnyomása nem
csekély erőfeszítésbe került. A népesség ingerültsége
főleg Jacksonvilleben már az erőszakos kihágásokra is
megérett.
Ily körülmények közt Camdless-Bay helyzete is mind
nyugtalanítóbbá vált. Mindazonáltal Burbank, hű cse
lédségével talán ellent fog állhatni az ültetvény ellen
intézendő legelső ostromoknak, noha akkoriban nagyon
nehéz volt kellő mennyiségű lőszert és fegyvert be
szerezni. De Stannard úr Jacksonvilleben közvetlenül
lévén fenyegetve, méltán félthette házát, gyermekét
és egész háznépét .
Burbank Jakab, ismervén e helyzet veszélyeit, egyik
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levelet a másik után írta neki. Több ízben küldöttek ál
tal is felkérette, hogy jöjjön haladék nélkül Castle-Houseba. Itt legalább nagyobb biztonságban lesznek és
szükség esetén könnyebben elmenekülhetnek a tarto
mány belsejébe és ott bevárhatják azon időt, midőn a
szövetségi csapatok megjelenése visszaadja Florida
nyugalmát.
Stannard Walter végre elhatározta, hogy ideiglenesen
elhagyja Jacksonvillet és Camdless-Baybe menekül. El
is indult 23-án reggel titokban, a nélkül, hogy terveit
legkevésbbé engedte volna sejtetni. Egy dereglye várt
rá a St.-John egyik öblöcskéjében, körülbelül egy mérföldnyire a városon felül. Aliceval együtt gyorsan átkelt
a folyamon és mindketten szerencsésen megérkeztek a
kis kikötőbe, a hol a Burbank család várt rájuk.
Könnyen elképzelhető, milyen fogadtatásban része
sültek. Hiszen Alice már csaknem e család gyermeke
volt. Most tehát mindnyájan együtt voltak és a rossz
napokat nagyobb biztonságban és főleg kevesebb
aggodalom közt fogják együtt eltölthetni.
Egyébiránt épen ideje volt Jacksonvillet elhagyni.
Másnap már megtámadta Stannard úr házát egy csapat
gonosztevő, a kik erőszakosságaikat a hazafiság ürügyé
vel akarták elpalástolni. A hatóságoknak csak nagy
ügygyel-bajjal sikerült megakadályozni a rablást és
megmenteni több más becsületes, de a separatisták
nézeteiben nem osztozó polgár házát. Kétségkívül közelgett az időpont, mikor a hatóságok kénytelenek
lesznek átengedni a helyüket a lázongok vezetőinek, a
kik a helyett , hogy az erőszakosságokat megakadályoz
nák, inkább provokálni fogják a kihágásokat.
A mint Stannard úr Zermahnak mondta, Texar né
hány nap óta elhagyta ismeretlen rejtekhelyét és Jacksonvillebe ment. Itt feltalálta rendes társait, a kik a fo-
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lyam két partján levő ültetvényekből idesereglett cső
cselék söpredékéből álltak., E felbőszült emberek úgy a
városi, mint a vidéki lakosságra fel akarták erőszakolni
az akaratukat. Levelezésben álltak párthíveikkel Florida
külömböző kerületeiben. Naponként tért nyertek azzal,
hogy a rabszolgakérdést tolták előtérbe. Előre látható
volt, hogy Jackson viliében úgy mint St.-Ágostában, a
hova már nagy számmal egybegyűltek a kalandorok és
a csavargók, a tartomány minden részéből, ezek a fel
forgató elemek lesznek az urak, az övék lesz a hatalom
és a kezükbe fogják ragadni a polgári és katonai ható
ságot. Előre volt látható az is, hogy a milicziák és a ren
des csapatok nemsokára hozzájuk szegődnek, a mint ez
mindig történni szokott oly zavargós időkben, mikor az
erőszakosságok napirenden vannak.
Burbank Jakab tudott mindent, a mi künn történt.
Néhány megbízható embere folyvást értesítette őt a
Jackson viliében készülő mozgalmakról. Tudta, hogy
Texar ott ismét megjelent és hogy veszedelmes uralma
kiterjedt a legalpáribb lakosságra, a mely szintén
spanyol eredetű volt, mint ő maga. Ily ember a város
élén, egyenes fenyegetés volt Camdless-Bay ellen.
Burbank Jakab készen is állt minden eseményre, akár
az ellenállásra, a meddig lehetséges lesz, akár a vissza
vonulásra, ha kényszerül átengedni Castle Houset a
rablóknak és a gyujtogatóknak. Legfőbb és folytonos
gondja arra volt irányozva, hogy családját és barátait x
biztonságba helyezze.
Zermah e napok alatt határtalan hűségéről tett tanú
bizonyságot. Minden órában kémszemléket tartott az
ültetvény körül, főleg a folyamparton. Néhány rab
szolga, a kiket ő maga választott ki a legértelmesebbek
és a legjobbak közül, éjjel-nappal a kijelölt helyeken
állt őrt. Megbízatásuk volt minden az ültetvény ellen
Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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irányuló merényletet jelenteni. A Burbank-családot
nem lephették meg támadók oly hirtelen, hogy ideje
ne lett volna a Castle-Houseba menekülni.
De Burbank Jakab elsó'sorban nem a közvetlen és
fegyveres támadás miatt nyugtalankodott. Mindaddig,
míg a hatalom nem kerül Texar és társai kezébe, nem
volt okuk ilyesmitől tartani. A hatóságok azonban a
közvélemény nyomása alatt kénytelenek voltak oly
rendszabályhoz nyúlni, a mely némileg kielégíthette
az északiak ellen felbőszült rabszolgatartókat.
Burbank a legtekintélyesebb floridai ültetvényes volt
és a leggazdagabb azok közül, a kiknek szabadelvű
véleményét nagyon jól ismerte mindenki, ö ellene
irányult tehát az első intézkedés, őt kényszerítették,
hogy legelőször adjon felvilágosításokat személyes
nézetei felől egy rabszolgatartó terület közepette a
rabszolgatartás eltörléséről.
26-án este egy katona érkezett Jacksonvilleből
Camdless-Baybe és levelet adott át, a mely Burbank
Jakabnak volt czímezve.
A levél tartalma csak e pár sorból állt:
«Burbank Jakab úrnak meghagyatik, hogy holnap
február 27-én, délelőtt tizenegy órakor, személyesen
megjelenjék a jacksonvillei hatóságok előtt, a törvény
széki épületben.»
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VII.
Azért is!

Ez, ha nem is a menny kőcsapás, de a villám volt,
a mely azt megelőzi.
Áz eset nem rendítette ugyan meg Burbank Jakabot,
de képzelhető, mily nyugtalanságba ejtette környezetét.
Miért idézték a Camdless-Bay tulajdonosát Jacksonvillebe?
A levél valóban nem meghívás volt, hanem megha
gyás, hogy a hatóságok előtt megjelenjék. Mit akartak
tőle? Vájjon ez az idézés nem előjátéka lesz-e egy ellene
megindítandó vizsgálatnak? Vájjon szabadsága forog-e
veszélyben, vagy talán az élete is? Vissza fogják-e bo
csátani, ha egyszer elhagyja Castle-Houset és engedel
meskedik az idézésnek? És ha nem engedelmeskedik,
fognak-e ellene erőhatalmat alkalmazni? És ez esetben
milyen veszélyek és erőszakosságok fenyegetik az övéit?
— Nem fogsz elmenni, Jakab!
E szókat Burbankné asszonyság mondá és érezni
lehetett, hogy valamennyiök nevében beszélt.
— Nem, Burbank úr, — tévé utána Alice, — ön
nem hagyhat el bennünket .. .
— Nem bizhatod magadat ilyen emberek kényére!
— mondá Carrol Edvard.
Burbank Jakab nem felelt. Az első pillanatban fel
háborodott e durva idézésre és felháborodásán alig
birt erőt venni.
De vájjon mi történhetett, a mi a tisztviselőket ily
merészekké tette? Vájjon Texar és czimborái a város
uraivá lettek-e? Megbuktatták-e a hatóságokat, a
6*
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melyek eddig annyira a mennyire megőrizték mérsékle
tüket? Nem! Perry jószágigazgató a múlt este érkezett
meg Jacksonvilleből és semmi ilyes hírt se hozott.
— Hát ha a harcztéren valamely kedvező fordulat
következett be a déliekre nézve és a floridaiak ennek
hatása alatt akarnának ellenünk erőszakoskodni? —
kérdé Stannard úr.
— Félek, hogy így van, — viszonzá Carrol Edvard.
— Ha az északiak valamely Vereséget szenvedtek
volna, ezek a gonosztevők azt hinnék, hogy Dupont
commodore közeledése többé nem fenyegeti őket és
ez esetben képesek lennének mindenféle kihágásokra.
— Azt beszélik, — mondá Stannard úr, — hogy
Texasban a szövetségieknek vissza kellett vonulniok
Sibley milicziái elől Rio-Grande mögé, miután Valverdenél nagy vereséget szenvedtek. Legalább ezt hal
lottam egy jacksonvillei embertől, a kivel alig egy óra
előtt beszéltem.
— Bizonyosan ez a hír öntött ily bátorságot ezekbe
az emberekbe, — mondá Carrol Edvard.
— E szerint hát Sherman hadserege és Dupont hajó
raja nem fog megérkezni! — sóhajtó Burbankné aszszonyság.
— Ma még csak február 26-ika van, — viszonzá
Alice, — és Gilbert levele szerint a szövetségi hajók
nem indulhatnak el 28-ika előtt.
— Ezenfelül, — jegyzé meg Stannard, — az át
kelés a St .-John torkolatai elé, az át járók és a gát
megostromlása, valamint az út Jacksonvilleig szintén
időt igényel... legalább tíz napot . ..
— Tíz napot? — suttogá Alice.
— Tíz napot! — ismétlé Burbankné asszonyság.
És addig mennyi szerencsétlenség érhet bennünket!
Burbank Jakab nem vett e beszélgetésben részt. Gon
dolkozott. A felett tűnődött, hogy mitevő legyen. Az
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. engedelmességet megtagadni annyi volna, mint azt
koczkáztatni, hogy az összes jacksonvillei csőcselék,
a hatóságok nyílt vagy hallgatag helyeslésével, meg
támadja Camdless-Bayt. Mily veszélyben forogna akkor
a családja! Nem! Sokkal czélszerűbb, ha ő maga megy
a veszély elé. Ha talán a szabadsága vagy az élete
forog is koczkán, legalább remélheti, hogy a veszély
csak őt magát fenyegeti.
Burbankné asszonyság nyugtalanul tekintett a fér
jére. Érezte, hogy önmagával küzd. Nem mert kérdést
intézni hozzá. Sem Alice, se Stannard, se Carrol úr
nem merték tőle megkérdezni, mit szándékozik felelni
a jacksonvillei idézésre.
A kis Dy — kétségkívül tudtán kívül — lett a csa
lád érzelmeinek tolmácsává. Oda ment az atyjához,
a ki a térdére ültette a leánykát.
— Papa? — mondá.
— Mit akarsz, kicsikém?
— El fogsz menni azokhoz a rossz emberekhez,
a kik minket bántani akarnak?
— Igen ... el fogok menni!
— Jakab! — kiáltá Burbankné asszonyság.
— Meg kell lenni.. . Kötelességem parancsolja . . .
El fogok menni.
Burbank Jakab oly elszántan beszélt, hogy felesle
ges lett volna szándékáról lebeszélni, a melynek min
den következményét nyilván előre megfontolta. A neje
odament hozzá, megölelte, megcsókolta, de nem mon
dott többé semmit. Mit is mondhatott volna?
— Barátim, — mondá Burbank Jakab, — utóvégre
is lehetséges, hogy nagyon túlozzuk ezen önkényes in
tézkedés horderejét. Mit vethetnek a szememre? Tény
leg semmit. Megengedem, hogy nézeteim miatt vádol
hatnak. Nézeteim az én sajátom. Soha se titkoltam azo-
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kát ellenfeleim előtt és nem fogok habozni a szemükbe
mondani azt, a mit egész életemben vallottam.
— Mi elkísérünk, Jakab, — mondá Carrol Edvard.
— Ügy van, — mondá Stannard úr, — nem enged
jük önt egyedül menni Jackson viliébe.
— Nem, barátim, — viszonzá Burbank Jakab.
— Egyedül én vagyok a hatóságok elé idézve és egye
dül én fogok megjelenni. Lehetséges egyébiránt, hogy
néhány napig ott kell maradnom. Nektek tehát
Camdless-Bayben kell maradnotok. Távollétem alatt
rátok kell bíznom a családomat.
— Tehát elhagysz bennünket, papa? — kiáltá a
kis Dy.
— El, kicsikém, — feleié Burbank enyelgő hangon.
— De ha holnap nem reggelizem veletek, számolhatsz
rá, hogy ebédre hazaérkezem és hogy az estét mind
nyájan együtt fogjuk tölteni. — Ah! de lássuk csak,
bármily rövid ideig maradjak Jacksonvilleben, mégis
elég időm lesz neked valamit vásárolni! ... Mi szerezne
neked legnagyobb örömöt? Mit hozzak haza?
— Magadat ... papa ... magadat! — feleié a
gyermek.
Mindnyájan meg voltak illetődve. Burbank Jakab a
körülmények által igényelt elővigyázati rendszabályok
iránt intézkedett.
Az éjszaka minden baj nélkül telt el. Burbank Jakab
már hajnalkor felkelt, elindult a kis kikötőhöz vezető
bambuszlugasban és kiadta a parancsot, hogy nyolcz
órakor egy dereglye álljon készen, a mely őt a folyam
túlsó partjára fogja szállítani.
Mikor a Castle Househoz visszatért, útközben
Zermahval találkozott.
— Burbank úr, — mondá Zermah, — ön végleg el
határozta, hogy elmegy Jackson viliébe?
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— Kétségkívül, Zermah. Ezt meg kell tennem mind
nyájunk érdekében. Ugyebár, te értesz engem?
— Értem, Burbank úr. Az engedetlenség a Camdless-Bayre uszíthatná Texar bandáit.
— És ezt a veszélyt, a mely valamennyinél nagyobb,
minden áron el kell hárítani, viszonzá Burbank Jakab.
— Ne kisérjem el önt?
— Nem, Zermah, neked itthon kell maradnod;
nőm és leányom mellett, azon esetre, ha Őket vissza
érkezésem előtt valamely veszély fenyegetné.
— Nem fogom őket elhagyni.
— Nem hallottál semmi újabb hírt?
— Nem! De annyi bizonyos, hogy gyanús egyének
csavarognak az ültetvény körül. Az ember azt hihet né,
hogy szemmel tartanak bennünket. Ma éjjel megint
két vagy három csónak czirkált a folyamon. Hátha
sejtik, hogy Gilbert úr a szövetségi hadsereg soraiba
lépett, hogy Dupont commodore alatt szolgál és hogy
eszébe juthat esetleg látogatást tenni titokban Camdless-Bayban?
— Az én derék fiam! — viszonzá Burbank úr.
— Nem! elég ok van rá, hogy ily megfontolatlan
tettet el ne kövessen.
— Én attól félek, hogy Texar gyanít valamit, —•
mondá Zermah. — Azt beszélik, hogy a befolyása
napról napra növekszik, óvakodjék Jacksonvilleben
Texartól, Burbank úr!
— Igen, Zermah, óvakodni fogok tőle, mint egy mér
ges féregtől. Ha távollétem alatt valamely támadást
merne intézni Castle House ellen ...
— Csak magára vigyázzon, Burbank úr, egyedül
csak magára és ne aggódjék miattunk. Rabszolgái meg
fogják védelmezni az ültetvényt és ha szükséges, meg
öletik magukat az elsőtől az utolsóig. Híven szeretik
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önt. Tudom hogyan gondolkoznak, tudom mit beszél
nek és tudom, hogy mit tennének. Voltak itt, idegen
ülteti ényekről és fel akarták őket lázítani... Nem is
hallgattak rájuk. Ezek az ön rabszolgái egyetlen nagy
család, a mely az önével egybeolvad. Bízvást számolhat
rájuk.
— Tudom, Zermah és számolok is rájuk.
Burbank Jakab visszatért a lakházba. Nyolcz óra
kor elbúcsúzott nejétől, leányától és Alicetól. Meg
ígérte, hogy uralkodni fog indulatai felett a bírák előtt,
bárkik legyenek azok, a kik őt maguk elé idézték és
hogy semmi olyast nem fog tenni, a mi ellenfeleit
erőszakosságokra provokálhatná. Minden bizonynyal
vissza fog térni még ugyanaz nap. Aztán búcsút vett
mindenkitől és elment. Burbanknak kétségkívül volt
oka a saját biztonsága miatt aggódnia. De sokkal
inkább nyugtalankodott a családja miatt, a melyet
oly veszélyes helyzetben kellett hátrahagynia.
Stannard Walter és Carrol Edvard elkísérték ót a
bambuslugas végén levő kis kikötőig. Itt Burbank
Jakab még néhány utasítást adott, aztán a dereglye
kellemes délkeleti széllel a Camdless-bayi rakparttól
gyorsan eltávozott.
Burbank Jakab tiz óra tájban kikötött a jacksonvillei
rakpart mellett, a mely e pillanatban csaknem egészen
el volt hagyatva. Csupán néhány idegen matróz foglal
kozott árúczikkek kirakásával. Burbank Jakabot tehát
senki sem ismerte meg megérkezésekor. Nyugodtan el
mehetett tehát egyik barátjához, Harvey úrhoz, a ki
vel üzleti összeköttetésekben állt és a ki a kikötő
túlsó végén lakott.
Harvey úr nagyon meg volt lepetve és nagyon nyug
talankodott, mikor a barátját megpillantotta. Nem
hitte, hogy Burbank úr engedelmeskedni fog az idé
zésnek. A városban se hitte senki. A mi az idézés
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indokait illeti, ezek felől Harvey úr nem tudott fel
világosítást adni. Valószínűnek látszott, hogy a köz
vélemény kielégítése végett magyarázatot akartak
kérni Burbanktól a háború kitörése óta követett maga
tartását és a rabszolgakérdésre vonatkozó ismeretes
nézeteit illetőleg. Az se volt lehetetlen, hogy Florida
leggazdagabb ültetvényesét le akarják tartóztatni túsz
gyanánt. Nem lett volna-e czélszerűbb, CamdlessBayben maradnia? Harvey úr legalább czélszerűbbnek tartotta volna. Nem térhetne-e vissza, miután
még eddig senki se tudta, hogy Jacksonvilleben van?
Burbank Jakab nem azért jött, hogy megint elmen
jen. Tudni akarta, hogy mihez tartsa magát.
Ezután néhány kérdést intézett barátjához. Kérdé
seket, a melyek őt jelenlegi helyzetében nagyon érde
kelték.
Megbuktatták-e a lázongok a jacksonvillei hatósá
gokat ?
Még nem, de helyzetük nagyon bizonytalan s való
színű, hogy a legelső lázadás meg fogja őket buktatni.
Részt vett-e Texar a készülőben levő mozgalmakban?
Oh! igen. A rabszolgatartók legszélsőbb pártjának
ó volt a főnöke Floridában. Kétségkívül nemsokára
ő és társai lesznek a város uraivá.
Megerősíti.ettek-e a hírek a legutolsó hadi esemé
nyekről?
Meg. A déli államok szervezkedése befejeztetett.
Február 22-én megalakult a végleges kormány Jefferson
Davis elnöklete alatt. Stephenset választották alelnökül
és e két ember kezébe adták a hatalmat hat évre.
A Richmondba egybegyült és két kamrából álló
kongresszuson Jefferson Davis három nappal később
a katonai szolgálati kötelezettség kimondását köve
telte. Ezen idő óta a déliek néhány részleges, de nem
nagyfontosságú eredményt vívtak ki. Egyébiránt feb-

ruár 24-én állítólag Mac-Clellan tábornok hadseregének
jelentékeny része átkelt a Potomacon, a minek követ
keztében a déliek kiürítették Columbust. Következőleg
rövid idő alatt a Mississipi partján nagy csatát lehet
várni, a melyben a déliek hadserege meg fog mérkőzni
Grant tábornok hadseregével.
Hát a hajóraj, a melylyel Dupont commodore a
St .-John torkolataiba szándékozott behatolni?
Híre járt, hogy tíz nap alatt megostromolja a csa
tornákat. Ha tehát Texar és társai valamit meg akar
nak kisérleni, hogy a várost a kezükre kerítsék és
személyes boszujukat kielégítsék, akkor nem szabad
sokáig habozniok.
Ilyen volt a dolgok állapota Jacksonvilleben és ki
tudja, vájjon a Burbank esete nem fogja-e a kibonyolódást siettetni.
Midőn az idézésben kitűzött óra elérkezett, Burbank
Jakab elhagyta a barátja házát és arra felé indult,
a hol a törvényszéki épület áll. Az utczákon rend
kívüli élénkség uralkodott. A nép tömegesen nyomult
a tér felé. Mindenki érezni látszott, hogy e magában
jelentéktelen ügyből zendülés támadhat, a melynek
következményei kiszámíthatatlanok.
A tér tele volt izgatott néppel, a melyben a fehér,
a fél vér és a fekete elem képviselve volt. Azoknak a
száma, a kik a törvényszéki épületbe bejuthattak,
csekély volt ugyan, mindazonáltal leginkább Texar
párthívei nyomultak be, néhány becsületes emberrel
vegyest, a kik minden igaztalanságot ellenezni akartak.
Ezeknek ugyan nehéz dolguk lesz, ha ellenszegülni
szándékoznak a lakosság ama részének, a mely a
jacksonvillei hatóságok megbuktatását követelte.
Mihelyt Burbank Jakab a téren megjelent, azonnal
ráismertek. Dühös felkiáltások hallatszottak. A han
gulat nagyon kedvezőtlen volt irányában. Néhány
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bátor polgár körülvette őt. Nem akarták, hogy egy
becsületes és közbecsülésben álló ember, mint a
camdless-bayi ültetvényes, védtelenül kiszolgáltassák
a csőcselék durvaságainak. Burbank Jakab méltóság
érzetet és egyúttal elszántságot tanúsított, midőn az
idézésre megjelent . Lehetetlen volt ezt nem méltányolni.
Burbank Jakab tehát utat törhetett magának a
téren keresztül. A törvényszéki épület elé érkezett,
belépett és megállt a sorompó előtt, a mely elé minden
jog ellenére idézték.
A város első tisztviselője és segédei már elfoglalták a
helyeiket. Mérsékelt és méltó közbecsülésben álló embe
rek voltak. Könnyen elképzelhető, mennyi rekriminácziót, mennyi fenyegetést kellett hallaniok a polgár
háború kitörése óta. Mennyi bátorság és erély kellett
hozzá, hogy helyükön maradjanak.A lázongok pártjának
eddig is csak azért állhatták ellent, mert, mint tudjuk,
a rabszolgaság kérdése Floridában korán sem izgatta
fel a kedélyeket annyira, mint egyéb déli államokban.
Mindazonáltal a separatista eszmék lassankint tért
hódítottak. Ezzel karöltve az erőszakoskodók, a kalan
dorok és a csavargók befolyása napról napra növeke
dett. A hatóságok tehát a közvélemény kielégítése
végett és az erőszakoskodók pártjának pressziója alatt
határozták el, hogy maguk elé idézik Burbank Jakabot,
a lázongok egyik vezére, Texar feljelentése következ
tében.
Az egyrészről helyeslő, másrészről haragos moraj,
mely a camdless-bayi ültetvényes belépését fogadta,
csakhamar lecsillapult. Burbank Jakab a sorompó
előtt állt, a soha se csüggedő ember szilárd tekinteté
vel nézett maga elé és a tisztviselő szokásos kérdését
be sem várva, szilárd hangon így szólt :
— Önök maguk elé idézték Burbank Jakabot.
Burbank Jakab önök előtt áll.
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Burbank úr egyszerűen és röviden felelt a hozzá inté
zett legelső formai kérdésekre, aztán ő maga kérdezte :
— Mivel vádolnak?
—- Azzal, — feleié a tisztviselő, — hogy ön szavaival
és talán tetteivel is ellentétbe helyezi magát azon
eszmékkel és reményekkel, a melyek jelenleg Floridá
ban uralkodnak.
— És ki a vádló? — kérdé Burbank Jakab.
— Én vagyok!
E szókat Texar mondta. Burbank Jakab megismerte
a hangját és még csak feléje se fordította a fejét.
Csupán a vállát vonogatta és ezzel fejezte ki meg
vetését a gyalázatos feladó ellen.
E közben Texar czimborái és párthívei szavaikkal
és taglejtésekkel bátorították vezérüket.
— Mindenekelőtt, — mondá Texar, — azt a vádat
vágom Burbank Jakab arczába, hogy az északiakkal
tart. Jelenléte Jacksonvilleben örökös sértegetés. Mi
után szívvel, lélekkel az északiak mellett van, miért
nem ment haza északra?
— Azért vagyok Floridában, mert nekem úgy tet
szik, — viszonzá Burbank Jakab. — Húsz év óta
lakom Floridában. Habár nem is születtem itt, leg
alább mindenki tudja, honnét jöttem. Ezt azoknak
mondom, a kiknek múltját senki sem ismeri, a kik
nem akarnak a nyilvánosságban élni és a kiknek
magánéletéhez több gyanú fér, mint az enyémhez.
Texart ez az egyenes támadás nem hozta ki a sodrából.
— Aztán? — kérdé Burbank Jakab.
— Aztán? ... — viszonzá a spanyol. — Azzal is
vádolom Burbank Jakabot, hogy ellensége a rabszolga
tartásnak és rabszolgaellenes propagandát csinál abban
a pillanatban, mikor a tartomány felkelni készül a
rabszolgatartás elve mellett és kész a vérét ontani a
szövetségi csapatok visszaverésére.
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— Burbank Jakab, — mondá a tisztviselő, — ön
be fogja látni, hogy a körülmények közt, a melyeknek
közepette most élünk, ez a vád rendkívül komoly.
Kérem tehát, feleljen rá.
— Uram, — mondá Burbank Jakab,-— az én vála
szom nagyon egyszerű. Soha se csináltam semmiféle
propagandát és nem is szándékozom csinálni. Ez a vád
hamis. A mi pedig a rabszolgakérdésre vonatkozó né
zeteimet illeti, legyen szabad azokat itt megemlítenem.
Igen! én a rabszolgaság ellensége vagyok! Igen! én
sajnálom a dél küzdelmét az észak ellen! Igen! én attól
félek, hogy a dél oly katasztrófák elé megy, a melyeket
elkerülhetett volna és a saját érdekében óhajtottam
volna, hogy más útat válaszszon és ne bocsátkozzék
háborúba az észszerűség és a közlel kiismeret ellen, ön
egykor meg fog róla győződni, hogy igazuk volt azok
nak, a kik úgy beszélnek, mint én. Mikor az átalakulás
az erkölcsi haladás órája ütött, őrültség annak ellene
szegülni. Ezenfelül a dél elszakadása az északtól bűn
volna az amerikai haza ellen. Sem az észszerűség, sem
az igazság, sem az erő nincs az önök részén, e bűn
tehát nem fog beteljesülni.
E szókat eleinte néhány helyeslő felkiáltás követte,
a melyeket azonban a heves közbekiáltások csakhamar
túlharsogtak. A nagyrészt gyülevész népből alakult
hallgatóság többsége nem helyeselhette e kijelentést.
Midőn végre az elnöknek sikerült helyreállítani a
csöndet a teremben, Burbank Jakab így folytatá :
— És most elvárom, hogy tüzetesebb vádakat emel
jenek tények, nem pedig eszmék miatt. Felelni fogok
ilyenekre is.
Ezen önérzetes magatartás nagy zavarba ejté a
tisztviselőket. Nem bírtak tudomással semmiféle tény
ről, a mely miatt vádat lehetett volna emelni Burbank
úr ellen. Szerepük csak arra szorítkozhatott, hogy
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tudomásul vegyék az esetleges vádakat és bizonyí
tékokat, ha ugyan voltak ilyenek.
Texar érezte, hogy kénytelen vádaiban tovább
menni, különben nem érhet czélt.
— Ám legyen! — mondá. — Szerintem ugyan senki
nek sem áll szabadságában a meggyőződésére hivat
kozni a rabszolgakérdésben, midőn egy egész állam
mint egy ember felkel ezen ügy védelmére. De Bur
bank Jakabnak joga van a kérdés felől tetszése szerint
vélekedni, ha igaz, hogy nem igyekszik nézeteinek párt
híveket gyűjteni, ám a Florida határain álló ellenség
gel összeköttetésben van.
E vád, a jelen körülmények közt nagyon súlyos volt.
Meglátszott ez azon az izgatottságon, a mely mintegy
végigfutott a hallgatóság közt. Csakhogy e vád még
homályos volt és bizonyítékokkal kellett támogatni.
— Ön azt állítja, hogy összeköttetésben állok az
ellenséggel? — kérdé Burbank.
— Azt! — feleié Texar.
— Beszéljen világosabban . . . követelem.
— Ám legyen! — mondá Texar. —Ezelőtt mintegy
három héttel egy küldött hagyta el a szövetségi had
sereget, vagy legalább Dupont commodore hajóraját.
Ez az ember a Camdless-Baybe ment és a nyomát
követték a Florida határáig attól a pillanattól, mikor
az ültetvényt elhagyta. Tagadja ön ezt?
Kétségkívül arról a küldöttről volt szó, a ki a fiatal
hadnagy levelét hozta. Texar kémei nem tévedtek.
Ezúttal a vád szabatos volt és mindenki nyugtalanul
várta Burbank Jakab válaszát.
Burbank nem habozott megmondani a szigorú valót.
— Valóban, — mondá, — ez időtájban jött egy
ember a Camdless-Baybe. Csakhogy ez a küldött nem
tartozott a szövetségi hadsereghez és csupán levelet
hozott a fiamtól.
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— A fiától, — kiáltá Texar, — a fiától, a ki, ha jól
vagyok értesülve, szolgálatot vállalt az unionista had
seregben, a fiától, a ki talán a Florida ellen előnyomuló
csapatok első soraiban küzd!
A hév, a melylyel Texar e szavakat kiejté, nagy be
nyomást tett a hallgatóságra. Ha Burbank Jakab,
miután beismerte, hogy a fiától kapott levelet, azt is be
vallja, hogy Gilbert a szövetségi hadseregben szolgál,
vájjon hogyan fogja magát védelmezni ama vád ellen,
hogy összeköttetésbe lépett a déli államok ellenségeivel?
— Akar ön felelni a fia éllen emelt vádakra? —
kérdé a tisztviselő.
— Nem, uram, — feleié Burbank Jakab szilárd han
gon, — és nem is tartozom ezekre felelni. Tudtommal
a fiam nincs megidézve. Egyedül engem vádoltak azzal,
hogy összeköttetésben állok a szövetségi hadsereggel.
Ezt pedig tagadom és felhívom ezen embert, a ki
engem személyes gyűlölségből támadott meg, mutasson
fel ellenem csak egyetlenegy bizonyítékot.
— E szerint beismeri, hogy a fia e pillanatban
ellenünk harczol? — kiáltá Texar.
— Nincs semmi beismerni valóm... semmi! —
viszonzá Burbank Jakab. Az ön dolga bebizonyítani,
a mit állított.
— Jól van! ... Be fogom bizonyítani! — mondá
Texar. Néhány nap múlva birtokában leszek a kívánt
bizonyítéknak és ha a kezemben lesz . . .
— Ha a kezében lesz, akkor Ítélhetünk a kérdés
felett. Addig azonban nem látom, mily vádakra kel
lene voltaképen felelnie Burbank Jakabnak.
E kijelentés egy becsületes emberhez illett. A tiszt
viselőnek kétségkívül igaza volt. Csakhogy méltán sze
rencsétlenségnek lehetett tartani, hogy a hallgató
sággal szemben volt igaza, a mely annyira ellenséges
indulattal viseltetett a camdless-bayi ültetvényes ellen.
Verne Gyula: Észak a dél ellen,
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Az elnök szavait mozgás, sőt tiltakozások követték
Texar párthívei részéről. A spanyol kalandor ennélfogva
mellőzte a Burbank Gilbert ellen felhozott tényeket és
visszatért az atyja ellen közvetlenül irányzott vádakra.
— Igen, — ismétlé, — be fogok bizonyítani min
dent, a mit állítottam, tudniillik, hogy Burbank Jakab
érintkezik az ellenséggel, a ki Floridába berontani
készül. Annyi pedig mindenesetre bizonyos, hogy néze
tei a rabszolgakérdésről, a melyeket nyíltan hirdet,
közveszélyesek. Ennélfogva az összes rabszolgatulaj
donosok nevében, a kik soha se fognak az északiak
igája alá görnyedni, követelem, hogy őt letartóztassák.
— Igen! . .. Igen! ... — kiálták Texar párthívei,
mialatt a közönség egy^része hasztalan igyekezett
tiltakozni e minősíthetlen követelés ellen.
Az elnöknek sikerült helyreállítani a csöndet és
Burbank Jakab újból szót emelhetett.
— Teljes erőmből, jogaim teljes érzetével óvást
teszek az önkény ellen, a melynek elkövetését az igaz
ságszolgáltatásra rá akarják erőszakolni. Igen, ellen
sége vagyok a rabszolgatartásnak ; ezt már beismer
tem. De úgy hiszem, hogy a szabadságon alapuló
kormányforma alatt véleményszabadság uralkodik.
Eddig még nem bűn, ha valaki abolitionista és a hol
nincs bűn, ott a törvény nem büntethet.
Sűrűbb és hangosabb helyeslések igazat látszottak
adni Burbank Jakabnak. Texar kétségkívül azt hitte,
hogy itt az idő megváltoztatni támadási rendszerét,
mivelhogy az eddigivel nem ért czélt. Egész váratlanul
e szavakat intézte Burbank Jakabhoz.
— Nos hát, miután ön a rabszolgatartás ellensége,
szabadítsa fel a saját rabszolgáit!
— Meg is fogom tenni! — viszonzá Burbank Jakab.—
Meg fogom tenni, mihelyt az idő elérkezik.
— Igazán? Fel fogja őket szabadítani, mikor majd a
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szövetségi hadsereg lesz az úr Floridában, önnek Sher
man katonáira és Dupont tengerészeire van szüksége,
hogy tetteit szavaival összhangzásba hozza. Ez igen
óvatos, de igen gyáva magatartás!
— Gyáva? — kiáltá Burbank Jakab felháborodva,
mert nem értette meg mindjárt, hogy ellensége cselt
vetett neki.
— Ügy van, gyávaság! — ismétlé Texar. — Rajta!
Legyen valaha bátorsága nézeteit gyakorlatilag is meg
valósítani. Valóban az ember azt hinné, hogy ön olcsó
népszerűség árán akarja az északiak tetszését meg
nyerni! Igen! ön színleg ellensége a rabszolgatartásnak,
voltaképen azonban pedig önérdekből, párthíve a rab
szolgaságnak.
Burbank e szókra felegyenesedett. Megvető pillan
tást vetett ellenfelére. E vádat nem tűrhette el. A szín
lelés, a melyet a szemére lobbantottak, nyilván ellen
tétben állt őszinte és becsületes jellemével. Nem is volt
meglepetve senki, midőn szilárd, mindenki által ért
hető hangon így szólt :
— Jacksonville lakosai, a mai naptól fogva egyetlen
egy rabszolgám sincs többé. A mai naptól fogva a rab
szolgaság el van törülve a camdless-bayi birtokon.
Az első pillanatban csakis hurráhk üdvözölték e me
rész kijelentést. Igen! valódi merészség kellett ezen el
határozáshoz. Talán több is volt benne a merészség, mint
az eszélyesség! Burbankot elragadta a felháborodás.
Kétségtelen volt, hogy e rendszabály veszélyeztetni
fogja a többi floridai ültetvényes érdekeit. A vissza
hatás csaknem rögtön érezhető is volt a hallgatóság
közt. A tapsokra, a melyek a camdless-bayi ültetvé
nyest illették, csakhamar szitkozódások következtek,
még pedig nem csupán azok részéről, akik elvileg a rab
szolgatartás hívei voltak, hanem azok részéről is, a kik
eddig e kérdés irányában semleges állást foglaltak el.

löl
És Texar barátai könnyen felhasználhatták volna e
fordulatot valamely erőszakosságra Burbank Jakab el
lenében, de a spanyol maga visszatartóztatta őket.
— Ne bántsátok! — mondá. — Burbank Jakab maga
dobta el a fegyvereit, ö most már a miénk !
E szók, a melyeknek jelentőségét nemsokára meg
fogjuk tudni, elégségesek voltak ahhoz, hogy a párt
híveket visszatartsák az erőszakosságoktól. Nem is
bántotta Burbank Jakabot senki, mikor az elnök azt
mondta neki, hogy távozhatik. Bizonyíték hiányában
hem lehetett helyet adni Texar követelésének, hogy az
ültetvényest letartóztassák. Később, ha a spanyol, a
ki állításait fenntartotta, oly bizonyítékokat fog fel
mutatni, a melyek Burbank Jakab egyetértését az el
lenséggel kétségtelenné teszik, a hatóságok folytatni
fogják a vizsgálatot. Adudig azonban Burbank Jakab
szabadlábon marad.
1
Burbank Jakabot a törvényszéki épületből való tá
vozásakor meglehetősen felbőszült népcsoport követte,
de a rendőrségnek mégis sikerült Ót megóvni minden
bántalomtól. Szitkozódást, fenyegetést eleget lehetett
hallani, de tettlegességig nem fajult a dolog. Nyilván
Texar befolyása védelmezte őt. Burbank tehát eljutott
a kikötő rakpartjára, a hol dereglyéje várt rá. Itt el
búcsúzott barátjától, Harvey úrtól, a ki egy pillanatra
se távozott az oldala mellől.
Épen apály ideje lévén, Burbank Jakab két óra alatt
a camdless-bayi kikötőbe ért, a hol családja várakozott
rá. Mily nagy volt az öröm a viszontlátás felett! Hi
szen annyi okuk volt attól félni, hogy a családfőt nem
bocsátják többé övéihez vissza!
— Nem! — mondá Burbank Jakab a kis Dynek, a ki
őt átkarolva tartotta. — Megígértem neked, kicsikém,
hogy ebédre visszatérek és te jól tudod, hogy Ígérete
met mindig meg szoktam tartani.
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Az utolsó rabszolganő.

Burbank értesíté övéit a történtekről. Texar undok
magaviseletének indoka világos volt mindenki előtt.
Az ő és a jacksonvillei csőcselék pressziója alatt küld
ték az idézést a Camdless-Baybe. A hatóságok maga
tartása csakis dicséretet érdemelt ezen ügyben. A szö
vetségesekkel való egyetértés vádjával szemben bizo
nyítékokat követeltek. Miután Texar nem volt képes
ilyeneket felmutatni, Burbank Jakab szabadlábba he
lyeztetett.
Mindazonáltal e homályos vádak közepette Gilbert
neve is felmerült. Nem látszottak kétkedni a felől, hogy
az ifjú a szövetségi hadseregben szolgál. Burbank Jakab
megtagadta a feleletet. Nem volt-e ez a megtagadás
annyi, mint fél beismerés?
Könnyen elképzelhető, mily aggodalomba ejtette e
körülmény Burbankné asszonyságot, Aliceot és az egész
fenyegetett családot. Vájjon a felbőszült jacksonvillei
csőcselék, a fiú távollétében nem fog-e boszút állni az
apán? Texar kétségkívül kérkedett, midőn azt mondta,
hogy néhány nap múlva bizonyítékokkal fog előállni.
De utóvégre is nem volt feltétlenül lehetetlenség, hogy
ilyeneket szerezhessen és ez esetben a helyzet rend
kívül nyugtalanítóvá válnék.
— Szegény Gilbertem! — kiáltá Burbankné asszony
ság. — Borzasztó őt Texar bosszújának hagyni, a ki
mindenre kész, hogy a czélját elérhesse!
— Nem lehetne-e őt értesíteni arról, a mi Jacksonvilleben történt? — kérdé Alice.
— Ügy van! — mondá Stannard úr. — Sót köteles-
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ségünkben állana vele tudatni, hogy minden legcseké
lyebb meggondolatlanság gyászos következményeket
vonna maga után reá és mindannyiunkra.
— De hogyan értesítsük őt? — viszonzá Burbank
Jakab. — A kémek folyvást szemmel tartják CamdlessBayt. E felől kétség se lehet. A levél, a melyet írnánk,
Texar kezeibe kerülhetne. Ha szóbeli üzenetet külde
nénk neki, küldöttünket útközben elfoghatnák. Nem,
barátim, ne tegyünk semmit, a mi a helyzetet súlyos
bíthatná és engedje az Isten, hogy a szövetségi hadseíeg mielőbb megszállja Floridát. Semmi se kívána
tosabb ennél, a becsületes emberekből álló kisebbség
érdekében, a melyet- a gazemberekből álló többség foly
vást fenyeget!
Burbank Jakabnak igaza volt. Az elágazó kémkedés
miatt, a mely Camdless-Bay körül kétségkívül szer
vezve volt, nagyon koczkáztatott dolog lett volna Gilberttel levelezni. Különben is közeledett az idő, mikor
Burbank Jakab és a Floridában megtelepedett északiak
biztonságban fogják magukat érezni, mert a szövetségi
csapatok oltalmazása már nem késhetett soká.
Dupont commodore megjelenését Edistonál a követ
kező napra várták. Három nap alatt kétségkívül itt
leSz a hír, hogy a hajóraj, miután lejött a georgiai par
tok hosszában, megérkezett a St.-Andrew-öbölbe.
Burbank Jakab azután elbeszélte azt a komoly inci
denst is, a mely a jacksonviliéi hatóságok előtt történt.
Elmondta, hogyan jutott abba a helyzetbe, hogy Texar
kihívására válaszolnia kellett. Jogérzetétől és lelkiisme
rete sugallatától indíttatva, nyíltan kihirdette, hogy a
rabszolgaság el van törülve ültetvénye egész területén.
A mit eddig még egyetlen déli állam se mert megtenni,
ha csak fegyveres erővel nem kényszeríttetett rá, azt
Burbank Jakab megtette szabadon, a saját jószántából.
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Kijelentése ép oly merész, mint nemes volt. Mik
lesznek a következményei? még nem lehetett előre
látni. Annyi bizonyos volt, hogy nem fogja csökken
teni Burbank Jakab helyzetének veszélyeit a rabszolga
tartó állam közepette. Sőt bizonyos lázongási hajla
mokat is vonhat maga után a többi ültetvények rab
szolgái közt. Mindegy! A Burbank család a tény nagyszerűsége által meg volt hatva és fenntartás nélkül he
lyeselte a családfő tettét.
— Jakab, — mondá Burbankné asszonyság, — bármi
történjék is, helyesen tetted, hogy így feleltél a gyalá
zatos Texar gyűlöletes gyanúsítására.
— Büszkék vagyunk önre, atyám, — mondá Alice,
a ki most legelőször szólította így Burbank urat.
— És így, kedves leányom, — viszonzá Burbank
Jakab, — midőn Gilbert a szövetségiekkel megérkezik
Floridába, egyetlen rabszolgát se fog többé CamdlessBayben találni.
— Köszönetét mondok önnek, uram, — szólalt meg
ekkor Zermah, — köszönetét mondok önnek úgy a
magam, mint társaim nevében. A mi engem illet, én
önök közt sohasem éreztem magamat rabszolgának.
Az önök jósága és nagylelkűsége engem már régóta oly
szabaddá tett, mint ma vagyok.
— Igazad van, Zermah, — mondá Burbankné aszszonyság. — Mint rabszolgát vagy szabad nőt egyfor
mán fogunk téged szeretni.
Zermah hiába igyekezett volna elrejteni megilletődését, karjaiba kapta a kis Dyt és a keblére szorította.
Carrol és Stannard urak melegen kezet szorítottak
Burbank Jakabbal. Ez annyit jelentett, hogy Ók is he
lyeselték e merész, dé egyszersmind igazságos tettet.
Nyilvánvaló dolog volt, hogy a Burbank család e
nemeslelkű felhevülés közepette elfeledte, mily bonyo-
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dalmakat idézhet elő Burbank Jakab nyilt vallomása
és kijelentése.
A camdless-bayi ültetvényen nem is juthat eszébe
senkinek Burbank Jakab tettét rosszaim,_hacsak Perry
jószágigazgatónak nem, mikor majd a történtekről ér
tesülni fog. De az most körutat tett az ültetvényen és
csak éjszakára várták haza.
Már késő volt, A család éjjeli nyugalomra tért, mi
után Burbank Jakab kijelentette, hogy másnap át fogja
adni rabszolgáinak a szabadságlevelet.
— Mi veled leszünk, Jakab, — mondá Burbankné
asszonyság, — mikor tudatni fogod velük, hogy ezentúl
szabadok.
— Igen, valamennyien ott leszünk! — mondá Carrol
Edvard.
— Én is, papa? — kérdé a kis Dy.
— Te is, kicsikém, te is.
— Jó Zermah, — mondá a kis leány, — te most el
fogsz hagyni bennünket?
— Nem, gyermekem, — feleié Zermah. — Sohasem
hagylak el téged.
Mindenki visszavonult a szobájába, miután a rendes
elővigyázati intézkedések megtörténtek.
A legelső ember, a kivel Burbank Jakab másnap reg
gel a parkban találkozott, épen Perry volt. A titkot oly
jól megőrizték, hogy a jószágigazgató semmit se tu
dott felőle és legelőször is Burbank Jakabtól hallotta,
a ki különben teljesen elő volt készülve Perry úr álmélkodására.
— Oh! Burbank úr! . . . Oh! Burbank úr!
A derék ember meglepetésében nem bírt egyebet
mondani.
— De hiszen ez nem lepheti meg önt, Perry, — vi
szonzá Burbank Jakab. — Csupán az eseményeket

106

előztem meg. ön jól tudja, hogy a rabszolgák felszaba
dítását legelső kötelességének tartja minden állam, a
mely tart valamit a méltóságára.
— A méltóságára, Burbank úr? Mi köze ehhez a
méltóságnak?
— ön nem akarja érteni a méltóságos szót, Perry.
Mondjuk hát az érdekeire.
— Az érdekeire, Burbank úr? ön azt mondja, hogy
ez az államok érdekében áll?
— Kétségkívül, és a közel jövő be fogja azt önnek
bizonyítani, Perry barátom.
— De hol fogják ezentúl előteremteni az ültetvények
személyzetét?
— Mindig a szerecsenek közt, Perry.
— De ha a szerecseneknek szabadságukban áll, hogy
többé ne dolgozzanak, akkor ugyan nem is fognak ám
dolgozni!
— Sőt ellenkezőleg, dolgozni fognak, még pedig annál
nagyobb buzgalommal, mert a saját jószántukból fog
ják tenni és annál nagyobb örömmel, mert a helyzetük
is jobb lesz.
— De az ön rabszolgái, Burbank úr ... Ezek azon
fogják kezdeni, hogy önt valamennyien elhagyják.
— Nagyon csodálkoznám rajta, édes Perry, ha kö
zülök csak egyetlen egynek is eszébe jutna, hogy en
gem elhagyjon.
— De e szerint én nem vagyok többé a camdlessbayi rabszolgák igazgatója!
— Nem, de ön ezentúl is a camdless-bayi uradalom
igazgatója marad és nem hiszem, hogy állása csök
kenne az által, ha ezentúl szabad embereknek fog pa
rancsolni, a helyett, hogy rabszolgáknak parancsolna.
— De . ..
— Édes Perry, figyelmeztetem önt, hogy kész vála-
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szom van valamennyi ellenvetésére. Béküljön ki tehát
e rendszabálylyal, a mely elkerülhetetlenné vált és a
melyet családom a legnagyobb mértékben helyesel.
— És a szerecseneink még semmit se tudnak róla?
— Semmit, — feleié Burbank Jakab. — De kérem,
Perry, ne szóljon nekik. Még ma meg fogják tudni.
Hívja ókét egybe ma délután három órára a CastleHouse parkjába és csak annyit mondjon, hogy valamit
közölni akarok velük.
A jószágigazgató sűrű fejcsóválások közt távozott
és folyvást ezt ismételte :
— Szerecsenek, a kik többé nem rabszolgák! Szerecsenek, a kik saját rovásukra fognak dolgozni! Sze
recsenek, a kik maguk lesznek kénytelenek saját szük
ségleteikről gondoskodni! Ez valóságos felforgatása a
társadalmi rendnek! Ez természetellenes! Igen termé
szetellenes.
Burbank Jakab, Stannard Walter és Carrol Edvard
délelőtt kocsin bejárták a telep északi részét. A rabszol
gák rendes munkájukat végezték a rizs-, a kávébab- és^
czukornád-ültetvényeken. Hasonló buzgalommal dol
goztak a fürészmalmokban és egyéb műhelyekben. A
titkot jól megőrizték. Semmiféle közlekedés se volt Jack
sonville és Camdless-Bay közt. A kiket legközelebbről
érdekelt, semmit se tudtak Burbank Jakab terveiről.
Burbank Jakab és barátai azért járták be az ültet
vény határszélét, mert meg akartak győződni arról,
hogy az uradalom legvégén gyanús jelek nem mutatkoz
nak-e? A tegnapi kijelentés után attól lehetett tartani,
hogy a jacksonvillei vagy a környékbeli csőcselék egy
része megrohanhatná Camdless-Bayt. Eddig semmi
ilyes nem történt. Még csak csavargókat se jeleztek a
folyampart ezen oldalán, sem pedig a St.-Johnon.
A Shannon, a mely délelőtt tiz óra tájban arra elhaladt,
nem állt meg a kis kikötő állomási hidjánál, hanem to-
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vább folytatta az útját Picolata felé. A Castle-House
lakóinak tehát egyik oldalról se volt eleddig mitől
tartaniok.
Néhány perczczel déli tizenkét óra előtt Burbank
Jakab, Stannard Walter és Carrol Edvard hazaérkez
tek. Az egész család együtt volt a reggelinél és pedig
valamivel nyugodtabb kedélyhangulatban. A társalgás
vidámabban folyt. Ügy látszott, mintha a helyzet fe
szültsége csökkent volna. A jacksonvillei hatóságok
erélye kétségkívül üdvös benyomást gyakorolt Texar
erőszakoskodó párthíveire. Ha a dolgok ezen állapota
még néhány napig tart, ez alatt a szövetségi csapatok
Floridában lehetnek és a rabszolgatartás ellenzői, akár
északiak legyenek akár déliek, biztonságban fogják
magukat érezhetni.
Burbank Jakab tehát végrehajthatta a felszabadítás
szertartását — a legelsőt e nemben, a melyet önkénytesen hajtott valaki végre egy rabszolgatartó államban.
Az ültetvény összes szerecsenei közül a legelégedet
tebb kétségkívül egy húsz éves ficzkó lesz, a ki a Pyg
malion nevet viselte, de a kit közönségesen csak Pyg
néven szólított mindenki. A nevezett Pyg a CastleHouse cselédházában szolgált és ott is lakott. Nem kel
lett dolgoznia a Camdless-Bay ültetvényein vagy mű
helyeiben. Meg kell vallanunk, hogy Pygmalion nevet
séges, hiú, rest ficzkó volt, a kinek dologtalanságát
gazdái jósága elnézte. Mióta a rabszolgaság kérdése fel
merült, csak hallani kellett, milyen hangzatosán szóno
kolt a rest ficzkó az emberi szabadságról. Minden ki
gondolható alkalommal szót emelt fajrokonai közepette,
a kik őt minden alkalommal kinevették. Mindenkor ma
gas paripára ült, mint mondani szokták, noha egy sza
marat se bírt volna megülni. De .voltaképen nem volt
rossz fiú s t ezért engedték is beszélni. Képzelhető,
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mennyit vitatkozott Perry jószágigazgatóval, mikor
az utóbbinak kedve kerekedett vele beszélgetésbe bo
csátkozni és mily örömöt fog neki szerezni a felszabadí
tás, a mely visszaadja emberi méltóságát.
E napon a szerecseneknek meghagyták, hogy gyűlje
nek egybe a Castle-House parkjában, a hol a CamdlessBay tulajdonosa valamely fontos dolgot fog velük
közölni.
Valamivel a kitűzött idő — három óra előtt — az
egész személyzet elhagyta barakkjait és a Castle-House
előtt kezdett egybegyülni. A déli ebéd után senki se
ment a műhelyekbe, se a földekre, se a favágó-tele
pekre. Kissé rendbe akarták szedni öltözeteiket, ün
neplő ruhákkal felcserélni hétköznapi ruháikat, a mint
szokták, valahányszor a kastély kerítésének kapui
megnyíltak előttük. Nagy volt tehát a mozgás és a
járás-kelés a fakunyhók közt, mialatt Perry az egyik
barakktól a másikhoz sétált és magában dörmögött :
— Ha elgondolom, hogy e pillanatban még el lehetne
adni ezeket a szerecseneket, a kik most még csak árúczikkek! És egy óra múlva nem lesz szabad őket el
adni, se megvásárolni! Igen! utolsó lehelletemig azt
fogom ismételni, hogy hiába beszél Burbank úr és ő
utána Lincoln elnök és Lincoln elnök után az összes
északiak és az ó- és új-világ valamennyi szabadelvűje :
a rabszolgák felszabadítása természetellenes.
E pillanatban Pygmalion, a ki az egészről még sem
mit se tudott, a jószágigazgató elé került.
— Miért hívtak egybe bennünket, Perry úr? —
kérdé Pyg. — Nem volna szíves nekem megmondani?
— Megmondom, bamba! Azért, hogy téged . ..
A jószágigazgató elhallgatott, nem akarta elárulni
a titkot. De egy gondolat villant meg az elméjében.
— Jer ide, Pyg! — mondá._
Pygmalion közelebb lépett hozzá.

Ill

— Ugyebár, fiam, én néha meghúzom a füledet?
— Meg, Perry úr, miután az önnek minden emberi
és isteni jog ellenére, szabadságában áll.
— No hát, ha szabadságomban áll, akkor bátor
leszek még e jogommal élni.
És a nélkül, hogy Pyg ordításával törődött volna,
megránczigálta, noha nem erősen, a ficzkó tekintélyes
hosszúságú füleit. Valóban nagy megkönnyebbülésére
szolgált a jószágigazgatónak, hogy még egyszer és
utoljára gyakorolhatta jogát az ültetvény rabszolgái
nak egyike felett.
Három órakor Burbank Jakab az övéivel megjelent
a Castle-House tornáczán. A ház előtt hétszáz szerecsen gyűlt egybe, férfiak, nők, gyermekek, sőt mintegy
húsz öreg szerecsen is, a kik munkaképtelenekké vál
ván, öreg napjaikra biztos menhelyet találtak a
Camdless-Bay barakkjaiban.
Azonnal mély csönd támadt, Burbank egy intésére
Perry és az alantas felügyelők közelebb szólították a
feketéket és úgy csoportosították őket, hogy mindegyikök tisztán megérthette a tulajdonos közlendőit.
Burbank Jakab megszólalt :
— Barátim, — mondá, — tudjátok, hogy hosszú és
fájdalom, véres harcz folyik az Egyesült-Államok lako
sai közt. E harcz valódi indító oka a rabszolga-kérdés
volt. A déli államok, a melyek csak vélt érdekeiket
tartották szem előtt, a rabszolga-intézményt fenn
akarták tartani. Az északiak az emberiség nevében
azt követelték, hogy a rabszolgaság eltörültessék Ame
rikában. Az Isten kegyelmes volt az igazságos ügy
védői iránt és a győzelem már egynél többször azok
részén volt, a kik egy egész emberfaj felszabadításáért
harczolnak. Mindenki tudja régóta, hogy én is, szárma
zásomhoz híven, mindenkor az északiak elveit vallót-
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tain, a nélkül, hogy módomban lett volna azokat gya
korlatilag alkalmazni. A körülmények azonban úgy
hozták magukkal, hogy siettethetem a pillanat elérkezését, midőn cselekedeteimet összhangzásba hozhatom
nézeteimmel. Hallgassátok tehát meg azt, a mit egész
családom nevében tudatni akarok veletek.
A hallgatóságon a megilletődés tompa moraja futott
végig, de rögtön ismét elcsöndesült. És ekkor Burbank
Jakab, mindenki által hallható hangon a következő ki
jelentést tette :
— A mai naptól, 1862. évi február 18-tól fogva az
ültetvény rabszolgái fel vannak szabadítva minden szol
gálati kötelezettség alól. Szabadon rendelkezhetnek a
saját személyükkel. A camdless-bayi uradalmon
nincs többé rabszolga!
A felszabadultak legelső tüntetése minden oldalról
kitörő hurráhk voltak, a szerecsenek a karjaikat emel
ték az ég felé. Burbank nevét kiáltotta mindenki.Valamennyien a tornácz felé tódultak. Férfiak, nők, gyerme
kek csókolni akarták a felszabadító kezeit. A leírhatlan
lelkesedés annál nagyobb kedvvel tört ki, mivel senki se
volt rá előkészülve. Képzelhető, hogyan ordított és szó
nokolt Pygmalion és milyen hevesen gesztikulált.
Ekkor egy öreg szerecsen, a személyzet nesztora,
előre ment a tornácz legalsó lépcsőjéig és emelt fejjel,
meghatott hangon így szólt :
— A most már szabaddá lett, egykori camdless-bayi
rabszolgák nevében köszönetét mondok önnek,Burbank
úr azért, hogy kimondta a legelső szabadító szókat,
a melyek valaha Floridában hangzottak.
E közben az öreg szerecsen lassan felment a tornácz
lépcsőin, odalépett Burbank Jakabhoz, megcsókolta a
kezét és minthogy a kis Dy a karjait nyújtotta feléje,
felkapta a gyermeket és magasra felemelte.

PERRY MEGRÁNCZIGÁLTA PYG FÜLEIT.

Verne Gyula: Észak a dél'ellen.
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— Hurrah! .. . Hurrah, Burbank úr tiszteletére!
E kiáltások vígan visszhangzottak a légben és elvihették Jacksonvillebe is az épen most véghez ment
nagy tény hírét.
Burbank Jakab családja mélyen meg volt illetődve.
Hasztalan igyekeztek lecsillapítani a lelkesedés nyilvánulásait. Csak Zermahnak sikerült helyreállítani a csön
det, midőn elindult a tornácz felé és szintén szót emelt.
— Barátim, — mondá — most szabadok vagyunk,
hála azon ember nagylelkűségének és emberszeretetének, a ki a mi gazdánk — legjobb gazdánk volt.
— Igen! igen! — kiáltá száz meg száz hang, a me
lyek a hála közös érzetében olvadtak egybe.
— Most már mindegyikünk rendelkezhetik a saját
személyével, — folytatá Zermah. — Mindegyikünk el
hagyhatja a telepet és úgy élhet a szabadságával, a mint
a saját érdeke kívánja. Én részemről csak a szívem ösz
tönét fogom követni és bizonyos vagyok a felől, hogy
közületek is a többség ugyanazt fogja tenni, a mit én
teszek. Hat év előtt jöttem Camdless-Baybe. Itt éltünk
a férjemmel és mindketten itt óhajtjuk befejezni életün
ket. Én tehát arra kérem Burbank urat, hogy tartson
meg bennünket szabadokul, a mint megtartott rabszol
gákul ... Azok, a kik szintén így vélekednek .. .
— Mindnyájan! ... Mindnyájan! . . .
Ezen ezerszer ismételt szók tanúsították, mily tisz
teletben áll a camdless-bayi uradalom tulajdonosa és a
ragaszkodás és hála mily erős kötelékei fűzték őt ura
dalma felszabadított személyzetéhez.
Ekkor Burbank Jakab szólalt meg ismét és azt
mondta, hogy mindazok, a kik az ültetvényen akarnak
maradni, az új viszonyok közt is maradhatnak. A fel
szabadítottak jogai és szabad munkájuk díja közös meg
egyezéssel fognak megállapíttatni. Hozzátette, hogy
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mindenekelőtt az új helyzetet kell szabályozni. Ennél
fogva mindegyik szerecsen a maga és családja részére
egy szabadság-levelet fog kapni, a mely lehetővé teendi
elfoglalni az őt megillető helyet az emberiségben.
A felügyelők azonnal szét is osztották a szabadság
leveleket.
Burbank Jakab régóta elhatározván rabszolgái fel
szabadítását, előre elkészítette ezen okmányokat és
valamennyi szerecsen a legmeghatóbb hálaérzelmek
nyilvánításai közt vette át a magáét.
E nap hátralevő része az örömnek volt szentelve.
Másnap a személyzet vissza fog térni a munkához, de
ma még ünnep van az ültetvényen. A Burbank család,
a melynek tagjai e derék emberekkel összevegyültek,
minden oldalról a legőszintébb barátság és határtalan
hűség nyilatkozatait hallotta.
Mindazonáltal egykori embernyája közepette, Perry
jószágigazgató úgy járt fel s alá, mint egy elkárhozott
lélek. Burbank Jakab megszólította őt.
— Nos, Perry, mit szól hozzá?
— Azt mondom, Burbank úr, — feleié a jószág
igazgató — hogy ezek az afrikaiak, habár felszabadul
tak is, mégis csak Afrikában születtek és nem változ
tattak szint. Miután pedig feketén születtek, feketén
is fognak meghalni.
— De mint fehérek fognak élni, — viszonzá Bur
bank Jakab mosolyogva — és ez a fődolog.
Ez este a Burbank család az ebédnél valóban bol
dogan és meg kell vallanunk, valamivel nyugodtabban
gyűlt egybe. Még néhány nap és a biztonság Floridában
teljesen helyre lesz állítva. Egyébiránt Jacksonvilleből
semmiféle rossz hír sem érkezett. Lehetséges volt, hogy
Burbank Jakab magaviseleté a hatóságok előtt, kedvező
benyomást tett a lakosság többségére.
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Az ebédnél Perry jószágigazgató is jelen volt, a kinek
bele kellett nyugodnia abba, a mit meg nem változtat
hatott. Sőt szemközt ült a szerecsenek nesztorával, a kit
Burbank Jakab szintén meghívott, mintegy még inkább
jelzendő,hogy a rabszolgák felszabadítása nem volt üres
szó a camdless-bayi uradalomban. Künn nagy zaj és
mozgás uralkodott és a park világossá lett, az ültetvény
különböző pontjain meggyujtott örömtüzek visszfényé
től. Az ebéd derekán egy küldöttség jelent meg és a
kis leánynak virágbokrétát hozott, a melynél szebbet
«Burbank Dy kisasszony» bizonyára még soha se ka
pott. Mély meghatottság uralkodott ezen üdvözlés és
köszönet váltás alatt.
Aztán a vendégek eltávoztak és a család a nagy csar
nokba ment, a hol a lefekvés idejéig tartózkodni szokott.
Ügy látszott, mintha e nap, a mely jól kezdődött,
nem is végződhetnék máskép, mint jól.
Nyolcz óra tájban nyugalom uralkodott az egész ura
dalomban. Remélni lehetett, hogy e nyugalmat semmi
se fogja megzavarni, midőn egyszerre künn hangok hal
latszottak.
Burbank Jakab felkelt és azonnal kinyitotta a nagy
csarnok főajtaját. A tornácz előtt néhány ember várt.
— Mi baj? — kérdé Burbank Jakab.
— Burbank úr, — mondá a felügyelők egyike, —
egy dereglye érkezett a kikötőbe.
— Honnét jött?
— A balpartról.
— Mit hozott?
— A jacksonviliéi hatóságok küldöttét.
— Mit akar?
— önnel akar valamit közölni. Megengedjük, hogy
partra szálljon?
— Mindenesetre.
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Burbankné asszonyság a férjéhez sietett. Alice gyor
san a csarnok egyik ablakához ment, mialatt Stannard
úr és Carrol Edvard az ajtó felé tartottak. Zermah meg
fogta a kis Dy kezét és felkelt. Mindnyájan érezték,
hogy valamely komoly fordulat fog bekövetkezni.
A felügyelő elment a kikötő'felé. Tíz perez múlva
visszatért a küldöttel, a ki egy dereglyén jött át Jacksonvilleből Camdless-Baybe.
A küldött a kerületbeli polgárőrség egyenruháját
viselte. Mikor a csarnokba bevezették, Burbank úr
után tudakozódott.
— En vagyok! Mit akar ön?
— E levél átadásával vagyok megbízva.
A küldött egy nagy borítékot adott át, a mely a tör
vényszék pecsétjével volt ellátva.
Burbank feltörte a pecsétet és elolvasta a levelet,
a mely így hangzott :
«A Jackson viliében újonnan szervezett hatóságok pa
rancsára mindazon rabszolgák, a kik a déliek akarata
ellenére felszabadíttattak, kiutasíttatnak a területről.
«E rendszabály negyvennyolez óra alatt végrehajtandó, ellenkező esetben erőhatalom fog alkalmaztatni.
«Kelt Jacksonvilleben, 1862 február 28-án..
«Texar.»
A hatóságok, a kikben meg lehetett bízni, eltávolít
tattak, Texar és párthívei a város uraivá lettek.
— Mi a felelet? — kérdé a küldött.
— Semmi! — viszonzá Burbank Jakab.
A küldött visszatért a felügyelő kisérefében a ki
kötőbe és dereglyéje azonnal elindult a folyam túlsó
partjára.
E szerint az ültetvény volt rabszolgái Texar paran
csára el fognak űzetni. Ama tény következtében, hogy
felszabadíttattak, nem lesz többé joguk szabadon élni
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Florida területén! Camdless-Bay meg lesz fosztva mind
azoktól, a kikre Burbank Jakab az ültetvény megvédelmezésénél számolhatott!
— Szabaddá lenni ily feltétel alatt? — mondá Zer
mah. — Nem, soha! Nem fogadom el a szabadságot és
miután csak így maradhatok önöknél, inkább újból
rabszolga leszek!
És Zermah e szókkal széttépte szabadságlevelét és
térdre borult Burbank Jakab előtt.

IX.
Várakozás.

Ezek voltak legelső következményei annak a nemes
felhevülésnek, a melynek Burbank Jakab engedelmes
kedett, midőn felszabadította rabszolgáit, mielőtt még
a szövetségi csapatok megszállták volna a területet.
Most a városban és a kerületben Texar és czimborái
uralkodtak. Kétségkívül el fogják követni mindazon
erőszakosságokat és borzasztó kihágásokat, a melyekre
őket durva természetük ösztönzi. Habár a spanyolnak
nem sikerült is börtönbe juttatni Burbank Jakabot ho
mályos vádjaival, mégis, felhasználván a hangulatot,
a mely Jackson viliében uralkodott, elérte czélját. A vá
ros lakosságát nagy mértékben felingerelte a hatóság
magaviseleté a camdless-bayi ültetvényessel szemben.
A rabszolga ellenes ültetvényes, az északiakkal rokon
szenvező földesúr felmentetése után Texar fellázította
a csőcseléket. A^kompromittált hatóságok megbukta
tása után pártja legtúlzóbb elemeit nevezte ki tisztviselőkül, egy bizottságot alakított, a melyben az apró
fehérek megosztották a hatalmat a spanyol eredetű
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floridaiakkal és biztosította magának a régóta elcsábí
tott és a felkelőkkel czimboráló milicziát. A kerület
összes lakóinak sorsa most már Texar kezében volt.
Meg kell vallanunk, hogy Burbank Jakab eljárását a
St.-John két partján levő ültetvények tulajdonosai kö
zül egy se helyeselte. Attól félhettek, hogy rabszolgáik
őket is e példa követésére kényszeríthetnék. Az északiak
elleni harczra eltökélt rabszolgatartó földesurak túl
nyomó többsége, rendkívül felingerült a szövetségi
csapatok közeledtére. Azt követelték, hogy Florida is
ellenszegüljön, mint a többi déli állam. A háború kez
detén közönyösek voltak a felszabadítás kérdése iránt,
de most annál inkább siettek Jefferson Davis lobogói
alá sorakozni. Készen álltak Lincoln Ábrahám kor
mánya ellen a lázadók támogatására.
Ily körülmények közt nem csoda, ha Texar, daczára
annak, hogy senki se becsülte, mégis hatalomra vergőd
hetett, a közös czél védelmére egyesült vélemények és
érdekek segélyével. Ezentúl korlátlanul intézkedhetett,
nem annyira az ellenállás szervezésére és Dupont com
modore hajórajának visszaverésére, mint inkább a saját
gonosz ösztöneinek kielégítésére.
Ezért történt, hogy ama gyűlölettől indíttatva, a
melylyel a Burbank család iránt viseltetett, legelső
gondja volt a camdless-bayi felszabadítási tényre azzal
a rendszabállyal válaszolni, a mely a felszabadítottakat arra kötelezte, hogy negyvennyolcz óra alatt el
hagyják a területet.
— Midőn így cselekszem, — mondá, — a telepítvényesek közvetlenül fenyegetett érdekeit védelme
zem. ök csakis helyeselhetik e rendeletet, a melynek
az lesz a hatása, hogy az egész floridai államban meg
fogja akadályozni a rabszolgák felkelését.
Á többség fenntartás nélkül helyeselte Texar ren
deletét, bármily önkényes volt is az. Igen! önkényes,
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igazságtalan, méltatlan! Burbank Jakab jogában volt,
mikor a rabszolgáit felszabadította. E joggal kezdettől
fogva bírt. Gyakorolhatta volna már akkor is, mikor az
Egyesült-Államok még nem hasonlottak meg egymás
közt a rabszolgaság kérdése felett. Semmi se lehetett
erősebb e jognál. A Texar által elrendelt rendszabály
soha se lesz az igazsággal, de még csak a törvényesség
gel sem összeegyeztethető.
Ám ezzel Camdless-Bayt megfosztják természetes
védelmezőitől. — E tekintetben Texar teljesen czélt ért.
Belátták ezt Castle-Houseban is és talán óhajtandó
lett volna, hogy Burbank bevárta legyen azt a napot, a
mikor veszély nélkül cselekedhetett volna. De, mint
tudjuk, azzal vádoltatván, hogy tettei ellentétben áll
nak elveivel és felszólíttatván, hogy e kettőt egyez
tesse össze, nem birt erőt venni felháborodásán és nyíl
tan beszélt a törvényszék előtt, valamint az ültetvény
személyzete előtt is nyíltan hirdette ki a camdless-bayi
szerecsenek felszabadítását.
A Burbank család helyzete ekként súlyosabbá vált,
következőleg gyorsan el kellett határozni, mi a teendő
ily körülmények közt.
Mindenekelőtt és ez volt főtárgya az esti tanácsko
zásnak, vissza lehetne-e vonni a felszabadítási nyilat
kozatot?
Nem! ez semmit se változtatott volna a dolgon.Texar
nem vette volna figyelembe ezen elkésett megtérést.
Egyébiránt a szerecsenek, megtudván a jacksonvillei új
hatóságok által elrendelt intézkedéseket, egyértelmüleg
siettek Zermah példáját követni. Széttépetett volna va
lamennyi szabadságlevél. Csak azért, hogy CamdlessBayt el ne kelljen hagyniok, hogy Floridából ki ne űzes
senek, valamennyien ismét rabszolgákká lettek volna
mindaddig, míg a törvény megengedi nekik, hogy sza
badok lehessenek és szabadon élhessenek, a hol kedvük
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tartja. De mire való lett volna ez? El lévén határozva,
egykori gazdájuk oldalán megvédelmezni az ültetvényt,
a mely valódi hazájukká lett, vájjon nem fognak-e ép
oly hévvel harczolni most, miután felszabadultak? Igen!
minden bizonynyal! és Zermah kezeskedett értük. Bur
bank Jakab tehát úgy vélekedett, hogy nem kell meg
másítani, a mi történt. Mindnyájan osztották e nézetet.
És nem csalódtak, mert másnap, midőn a jacksonvillei
új hatóságok rendelete köztudomásra jutott, a hűség és
ragaszkodás nyilatkozatai hallatszottak Camdless-Bay
külömböző pontjain. Ha Texar végre akarja hajtani
rendeletét, ellene fognak szegülni. Ha erőszakot akarna
alkalmazni, erőszakkal fognak neki felelni.
— Ezenfelül, — mondá Carrol Edvard — az esemé
nyek is rohamosan fejlődnek. Két nap, talán huszon
négy óra múlva el lesz döntve Floridában a rabszolga
ság kérdése. Lehet, hogy holnaputánig a szövetségi
hajóraj megostromolja a St. John torkolatait és akkor...
— De ha a polgárőrség, a déliektől támogatva ellent
akarna állni? — jegyzé meg Stannard úr?
— Ha ellentállnának is, ellentállásuk nem tarthatna
soká! — viszonzá Carrol Edvard. — Hajók és ágyú
naszádok nélkül hogyan tarthatnák fel Dupont comniodoret, hogyan akadályozhatnák meg Sherman csa
patainak partraszállását, a fernandinei, jacksonvillei
és szt-ágostai erődök bevételét? E pontok megszállása
után az északiak Florida urai lesznek. Ekkor Texarnak
és czimboráinak nem marad egyéb hátra mint az, hogy
fussanak, meneküljenek .. .
— Ah! bár inkább kézrekeríthetnék ezt az embert! —
kiáltá Burbank Jakab.—Ha egyszer a szövetségesek
kezei közt volna, majd meglátnók, megint valamely ali
bivel állna-e elő, hogy a megérdemlett büntetést el
kerülje.
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Az éj elmúlt a nélkül, hogy a Castle-House nyugalma
csak egy perezre is megzavartatott volna.De Burbankné
asszonyság és Alice nyugtalansága könnyen elkép
zelhető.
Másnap, márczius 1-én feszült kíváncsisággal vártak
minden hírt, a mely kívülről érkezhetett. Az ültetvény
nyugalmát e napon se fenyegették. Texar parancsa
csakis negyvennyolez óra alatt rendelte el a felszabadí
tottak eltávolítását. Burbank Jakabnak, a ki el volt
tökélve e parancsnak ellenszegülni, elég ideje maradt
a lehetőség határai közt szervezni a védelmet. Legfon
tosabb dolog volt, híreket kapni a csatatérről, a
melyek minden pillanatban megváltoztathatták a
dolgok állapotát. Burbank Jakab tehát lóra ült a
sógorával együtt. Miután lefelé mentek, a St.-John
partjai hosszában, a folyam torkolatai felé tar
tottak, hogy mintegy tíz angol mérföldnyi távolban
kifürkészszék a torkolat azon részét, a mely a
San-Pabló csúcsnál, azon a helyen végződik, a hol
a világító torony áll. Midőn Jacksonville átellenében
el fognak haladni, könnyen megláthatják, hogy a
dereglyék gyülekezése nem jelzi-e a jacksonvillei
csőcselék készülődő támadását a camdless-bayi ültet
vény ellen. Félóra múlva mindketten átlépték az ura
dalom határát és észak felé tartottak. Ezalatt Bur
bankné asszonyság Aliceval a Castle-House parkjában
sétált. Stannard úr hasztalan igyekezett őket megnyug
tatni. A következő nagy szerencsétlenség előérzete
gyötörte őket.
Zermah bejárta a különböző barakkokat. Noha most
már a ki utasítási rendeletről mindenki értesült, a szerecseneknek eszébe se jutott azt figyelembe venni.
Mint egykori gazdájuk, ők is el voltak szánva a véde
lemre és miután szabadokká lettek, fellázította őket a
parancs, mely őket elűzni akarta. E tekintetben Zermah
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a legmegnyugtatóbb jelentésekkel szolgálhatott úr
nőjének. Bízvást lehetett a camdless-bayi személyze
tére számolni.
— Igen, — mondá Zerma'h, — valamennyi társam
inkább újból rabszolgává lenne, mint én ismét azzá let
tem, hogysem elhagyja az ültetvényt és a Burbank
családot. És ha erre kényszeríteni akarnák őket, tudni
fogják védelmezni a jogaikat.
Nem maradt tehát egyéb hátra, mint bevárni Búr
bank Jakab és Carrol Edvard hazaérkezését. Nem volt
lehetetlen, hogy e napon — márczius 1-én — a szövet
ségi hajóraj megérkezzék a san-pabloi világító-torony
elé és megszállja a St.-John torkolatait. A felkelőknek
az egész milicziára szükségük lesz, hogy ellentállhassanak és a közvetlenül fenyegetett jacksonvillei ható-,
ságok nem lesznek képesek végrehajtani fenyegetésüket
a camdless-bayi felszabadultak ellen.
Perry jószágigazgató e közben nem mulasztotta el
mindennapi látogatását az uradalom különböző ipar
telepein és műhelyeiben, ö is meggyőződött a szerecse
nek jó hangulatáról. Noha nem akarta bevallani, mégis
látnia kellett, hogy habár a volt rabszolgák állapota
meg is változott, szorgalmuk a munkában és hűségük
a Burbank család iránt ugyanaz maradt. Szilárdul el
voltak határozva a jacksonvillei csőcselék minden me
rényletének ellenszegülni. De Perry úr szerint, a ki kedvencz rögeszméjéhez jobban ragaszkodott, mint valaha,
e szép érzelmek nem lehettek tartósak. A természet
utóvégre is követelni fogja jogait. Az újonnan felsza
badultak, a függetlenség megízlelése után önmaguktól
fognak visszatérni a szolgaságba. Le fognak szállni arra
a színvonalra, a melyet maga a természet jelölt ki szá
mukra.
Útközben a képzelgő Pygmalionnal találkozott. —
Ez az ostoba ficzkó most még kevélyebb volt. Mikor
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emelt fejjel és a hátán összefont karokkal sétált,
meglátszott rajta, hogy most már szabad embernek érzi
magát. De annyi bizonyos, hogy azért nem dolgozott
többet.
— Nos, jó napot, Perry úr! — mondá büszkén.
— Mit csinálsz itt, naplopó?
— Sétálok! Nincs-e jogom semmit se dolgozni, mi
után többé nem vagyok nyomorult rabszolga és a sza
badságlevelem a zsebemben van?
— És ki fog téged ezentúl élelmezni, Pyg?
— Én magam, Perry úr!
— És hogyan?
— Hát csak úgy, hogy eszem.
— És ki fog neked enni adni?
. — A gazdám.
— A gazdád? . . . Hát már elfeledted, semmirekellő,
hogy többé nincs gazdád?
— Nem! Többé nincs gazdám, nem is lesz, de Búr
bank úr nem fog ám engem elkergetni az uradalomból,
a hol, dicsekvés nélkül legyen mondva, nem jelenték
telen szolgálatokat tettem.
— Sőt ellenkezőleg, el fog kergetni!
— El fog kergetni?
— Kétségkívül. Mig te az ő tulajdona voltál, meg
tarthatott, még akkor is, ha semmit se dolgoztál. De
mihelyt te a magad ura lettél, ha ezentúl se fogsz dol
gozni, bizony szépen kiteszi a szűrödet és akkor majd
meglátjuk, mit fogsz te szegény bolond a szabadságod
dal csinálni.
Pygmalion nyilván a kérdést ebből a szempontból
nem fontolta még meg.
— Hogyan, Perry úr, ön azt gondolja, hogy Bur
bank úr oly kegyetlen lehetne . . .
— Ez nem kegyetlenség, — viszonzá a jószágigaz
gató, — hanem a dolgok észszerű rendje. Egyébiránt
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akár akarja Burbank úr, akár nem, a jacksonvillei ható
ság elrendelte az összes felszabadultaknak a floridai te
rületről való elüzetését.
— Tehát csakugyan igaz?
— Nagyon igaz és majd meglátjuk, hogyan eviczkélsz ki a társaiddal együtt, a hínárból, mikor már nincs
gazdátok.
— Én nem akarok elmenni Camdless-Bayből! — kiáltá Pygmalion. — És miután szabad vagyok . . .
— Igen, szabadságodban áll elmenni, de nem áll sza
badságodban maradni! Helyesen cselekednél tehát, ha
kis motyódat összeszednéd.— És mi történjék velem?
— Az a te dolgod!
— De végre, miután szabad vagyok ... — viszonzá
Pygmalion, a ki mindig erre a gondolatra tért vissza.
— Ügylátszik, hogy ez nem elég az üdvösséghez.
— De hát mondja meg, Perry úr, mit tegyek?
— Hogy mit tégy? Nos hát, figyelj a szavaimra.
— Csupa fül vagyok.
— Ugyebár, téged is felszabadítottak.
— Minden bizonynyal, Perry úr, és ismétlem, a sza
badságlevelem a zsebemben van.
— Tépd szét!
— Soha.
— Ha ezt nem akarod megtenni, akkor csak egy
mód van, hogy az országban maradhass.
— Milyen mód?
— Változtass színt, bolond. Változtass színt, Pyg,
ha fehérré leszesz, jogodban fog állni, hogy CamdlessBayben maradhass. Különben nem.
A jószágigazgató el volt ragadtatva, hogy a hiú
Pyget így megleczkéztethette és ezzel hátat fordított
neki.
Pyg egy ideig elgondolkozott. Arra a tudatra jutott,
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hogy a felszabadulás még nem elég ahhoz, hogy az ura
dalomban maradhasson. Fehérré is kellene lennie. De
hogyan lehessen fehérré, mikor a természet olyannyira
koromfeketének teremtette.
Mikor Pygmalion visszatért a cselédházba, úgy vakaródzott, mintha bőrét le akarta volna szedni a testéről.
Burbank Jakab és Carrol Edvard még délelőtt vissza
tértek a Castle-Houseba. Jacksonville felől, semmi nyug
talanítót se tapasztaltak. A dereglyék szokott helyü
kön voltak, részint a rakpart mellett, részint a csator
nában, a hol horgonyt vetettek. Mindazonáltal a fo
lyam túlsó partján némi csapatmozgásokat vettek
észre. A St.-John balpartján több szakasznyi katonaság
nyomult északnak, a Nassau kerület felé. CamdlessBayt még semmi se látszott fenyegetni.
A torkolatoknál Burbank Jakab és társa körülnéztek
a sík tengeren. Sehol se látszott vitorla vagy füst, a
mely egy hajóraj jelenlétére vagy közeledésére vallott
volna. A mi a védelmi előkészületeket illeti, ez irány
ban a floridai partok e részén úgyszólván semmi se
történt. Sehol se látszottak mellvédek, se földsánczok.
Mintha nem is szándékozták volna védelmezni a torko
latokat. Ha a szövetségi hajók megjelennek akár a
Nassau-öböl, akár a St.-John bejárása előtt, bízvástelőnyomulhatnak akadálytalanul. Csakis a san-pablói
világítótornyot tették használhatatlanná. Szétrombolt
lámpája többé nem világíthatta meg az átjárókat.
Mindazonáltal ez a körülmény csupán éjszaka idején
képezhetett a hajórajnak akadályt.
Ezek voltak a hírek, a melyeket Burbank Jakab és
Carrol Edvard hozott. Egészben véve megnyugtató volt
az a körülmény, hogy Jacksonvilleben nem látszott
semmiféle mozgalom, a melyből a Camdless-Bay ellen
intézendő támadásra lehetett volna következtetni.
Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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— Megengedem, — mondá Stannard úr. — De nyug
talanító az, hogy Dupont commodore hajóit még nem
lehet látni. És a késlekedés megmagyarázhatlan!
— Ügy van! — viszonzá Carrol Edvard. — Ha a
hajóraj tegnapelőtt elindult a St.-Andrews öbölből,
akkor ma már Fernandina előtt kellene lennie.
— Néhány nap óta nagyon rossz idő járt, — viszonzá
Burbank Jakab. — Lehetséges, hogy Dupont a nyugati
szelek miatt kénytelen volt kitérni a sík tengerre.
Miután pedig a szél ma reggel lecsöndesült, nem cso
dálnám, ha ma éjjel . . .
— Bár az ég engedné, hogy úgy legyen! — mondá
Burbankné asszonyság.
— Burbank úr, — jegyzé meg Alice, — hogyan ha
tolhatna be ma éjjel a szövetségiek hajóraja a St.Johnba, ha a san-pablói világítótorony lámpáját nem
lehet többé meggyujtani.
— Valóban, kedves Alice, a St.-Johnba nem hatol
hat be, — viszonzá Burbank Jakab. — De mielőtt a
szövetségiek a folyam torkolatait megostromolnák, ha
talmukba kell keríteniök az Amelia-szigetet, majd Fer
nandina városát, hogy a cedar-keysi vasút uraivá le
gyenek. Nem is várom, hogy Dupont commodore hajói
három vagy négy nap lefolyása előtt felfelé haladhassa
nak a St.-John folyamon.
— Igazad van, Jakab, — mondá Carrol Edvard —
és én azt remélem, hogy Fernandina bevétele a délieket
meghátrálásra fogja kényszeríteni. Az is meglehet, hogy
a miliczia elhagyja Jacksonvillet, a nélkül, hogy be
várná az ágyúnaszádok megérkezését. Ez esetben
Camdless-Bayt Texar és czimborái nem fenyegetnék
többé.
— Meglehet, barátim, — viszonzá Burbank Jakab.—
Ha egyszer a szövetségiek a floridai területre lépnek,
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akkor teljes biztonságban érezhetjük magunkat. —
Mi újság az ültetvényen?
— Nincs semmi, Burbank úr. Zermahtól hallottam,
hogy a szerecsenek ismét az ipartelepeken, a műhelyek
ben és az erdőkben a munkához láttak. Zermah azt
mondja, hogy az utolsóig készek életüket feláldozni
Camdless-Bay megvédelmezésére.
— Ne mondjunk le a reményről, hogy hűségüket
nem kell ilyen próbára tenni. Nagyon csodálkoznám, ha
a gazemberek, a kik magukat erőszakkal tolták fel a be
csületes emberek nyakára, nem futnának el Jacksonvilleből, mihelyt a szövetségiek közeledését jelzik. Mind
azonáltal legyünk elővigyázóak. Nem akar ön velünk
jönni, Stannard, reggeli után megtekinteni az uradalom
legveszélyezettebb részét? Nem akarnám, kedves bará
tom, hogy önt és Alicet nagyobb veszély fenyegesse
Castle-Houseban, mint a milyen Jacksonvilleben fe
nyegette. Valóban azon esetre, ha a dolgok rosszabbra
fordulnának, nem bocsátanám meg magamna,k, hogy
önöket ide hívtam.
— Kedves Burbank, — viszonzá Stannard, — ha
Jacksonvilleben maradtunk volna, valószínű, hogy
most már el kellene szenvednünk a hatóságok zakla
tásait, mint el kell szenvedniük mindazoknak, a kik
a rabszolgatartókkal nem értenek egyet.
— És a végső esetben is, Burbank úr, ha mindjárt
nagyobb is volna a veszély, nem jobb-e, ha ebben
mindnyájan osztozunk? — mondá Alice.
— Ügy van, kedves leányom! — viszonzá Burbank
Jakab. — Én a legjobbat remélem és azt hiszem, hogy
Texarnak még csak ideje se marad végrehajtani az ül
tetvény személyzete ellen kiadott rendeletét.
Délután, Burbank Jakab és két barátja Perry úr tár
saságában meglátogatták a különböző barakkokat.
9*
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Meggyőződhettek a szerecsenek közt uralkodó kitűnő
hangulatról. Burbank Jakab felhívta a jószágigazgató
figyelmét arra a buzgalomra, a melylyel az újonnan fel
szabadultak ismét a munkához láttak. Valamennyi a
helyén volt.
— Igen . . . igen, — viszonzá Perry. — De majd
meglátjuk, hogyan fogják ezentúl a munkát végezni.
— Ah! Perry, úgy hiszem a szerecsenek nem cserél
tek kezet az által, hogy szabadokká lettek.
— Még nem, Burbank úr, — feleié a makacs em
ber. — De ön nemsokára tapasztalni fogja, hogy nem
az ő dolgos, serény kezük van már ... — Ugyan hagyja el, Perry! — mondá Burbank
Jakab vidáman. — Ügy hiszem, hogy mindig öt ujjok
lesz egy-egy kezükön és valóban ennél többet nem
lehet követelnünk.
Burbank Jakab és társai a körjárat után visszatér
tek a Castle-Houseba. Az este nyugodtabban múlt el,
mint a tegnapi. Miután Jacksonvilleből semmiféle Jiír
sem érkezett, azt kezdték remélni, hogy Texar lemon
dott fenyegetésének megvalósításáról, sőt hogy ideje
sincs már azokat megvalósítani.
Mindazonáltal éjjelre szigorú óvintézkedések tétet
tek. Perry és a felügyelők körjáratokat szerveztek az
uradalom határán, főleg pedig a St.-John partjain.
A szerecsenek parancsot kaptak, hogy riadó esetén a
palánkokkal bekerített térségre vonuljanak vissza.
A külső bejárás elé pedig őröket állítottak.
Burbank Jakab és barátai éjjel iöbb ízben felkeltek
és meggyőződtek róla, hogy parancsaik szigorúan és
pontosan végrehajtatnak. Míg a nap felkelt, semmiféle
esemény se zavarta meg a Camdless-Bay nyugalmát.

PERRY ÉS A FELÜGYELŐK KÖRÜLJÁRTAK A TERÜLETET.
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X.
Márczius 2-ikán, nappal.

Másnap, márczius 2-ikán, az egyik felügyelő hírt ho
zott Burbank Jakabnak, a felügyelő a folyamon kelt át
és Jacksonvilleből visszatért a nélkül, hogy a legcse
kélyebb gyanút ébresztette volna.
E hírek, a melyeknek hitelességéhez kétség nem fért,
nagyon fontosak voltak.
Dupont commodore hajnalkor horgonyt vetett a
St.-Andrews-öbölben, a georgiai partoktól keletre.
A Wabash, a melyén lobogóját kitüzette, a hajóraj
élén ment. Maga a hajóraj huszonhat hajóból, vagyis
tizennyolcz ágyúnaszádból, egy kutterbol, egy hadi
felszerelési és hat közönséges szállítóhajóból állt, a
melyek Wright tábornok dandárét hozták.
Mint Gilbert utolsó levelében megírta, ezen expediczióban Sherman tábornok is részt vett.
Dupont commodore, a kinek érkezését a rossz idő
késleltette, azonnal intézkedett a st.-maryi átjárók meg
szállása iránt. E meglehetősen nehezen hozzáférhető
átjárók a hasonnevű patak torkolatánál voltak, az Amélia-szigettól a Georgia és a Florida határán északra.
Fernandinát, a sziget legnevezetesebb pontját a
Clinch erőd védelmezte, melynek tömör falai közt ezer
ötszáz emberből álló helyőrség tartózkodott. Hinni
lehetett volna, hogy ezen erődben, a mely meglehető
sen hosszú ostromot is kiállhatott, a déliek ellent fog
nak állni a szövetségi csapatoknak.
Nem úgy történt. A felügyelő jelentése szerint Jack
sonvilleben híre járt, hogy a déliek kiürítették a Clinch-
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erődöt abban a pillanatban, mikor a hajóraj megjelent
a St.-Mary-öböl előtt és elhagyták nem csupán az erő
döt, de Fernandinát és Cumberland szigetet is, vala
mint a floridai partok ezen egész részét.
Ennyiből álltak a Castle-Houseba érkezett hírek, a
melyeknek fontosságát Camdless-Bayre nézve felesle
ges kiemelnünk. Miután a szövetségiek partra szálltak
Floridában, az egész állam rövid idő alatt okvetlenül a
hatalmukba fog kerülni. Valószínű, hogy nehány nap
fog elmúlni, mielőtt az ágyúnaszádok átkelhetnek a
St.-John gátjain. De jelenlétük kétségkívül üdvös ha
tást fog gyakorolni a jacksonvillei új hatóságokra és
remélhető volt, hogy Texar, a megtorlástól való félel
mében, semmiféle erőszakosságra se mer vetemedni oly
előkelő ember ellenében, mint Burbank Jakab.
Valódi megnyugvás volt ez a családra nézve, a me
lyet a félelem után remény szállt meg. Miután pedig
Gilbert nem volt távol, Burbankné asszonyság és
Stannard Alice biztosan hitték, hogy rövid idő múlva
viszont fogják látni, amaz a fiát, ez a jegyesét, a nélkül,
hogy biztonsága miatt remegniük kellene.
Igaz, hogy az ifjú hadnagyot a St.-Andrews öböltől
a Camdless-Bay-ig csak harmincz angol mértföldnyi út
választotta el. Gilbert e pillanatban az Ottawa nevű
ágyúnaszád fedélzetén volt, a mely épen most, a ten
gerészet történelmében példátlanul álló tény által tün
tette ki magát.
Elmondjuk, hogy mi történt márczius 2-án reggel.
E részleteket, a melyekről a felügyelő még nem érte
sülhetett Jacksonvilleben tett látogatása alkalmával,
ismernünk kell, hogy megérthessük az utóbb bekövet
kezett fontos eseményeket.
Mihelyt Dupont commodore értesült arról, hogy a
déliek a Clinch erődöt kiürítették, azonnal néhány se-
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kély vízjárású hajót küldött a St.-Mary csatornába.
A fehér lakosság, a déliek kíséretében máris visszavo
nult az ország belsejébe és elhagyta a parti városokat,
falukat és ültetvényeket. A megtorlástól való teljesen
alaptalan félelem, valódi halálos rémületet idézett elő.
És nemcsak Floridában, hanem a georgiai határon is,
az Ossabaw és St.-Mary öblök közt létező egész terület
ről gyorsan visszavonultak a lakosok, menekülendők a
Wright dandár elől. Ily körülmények közt Dupont
commodore hajói egyetlen ágyúlövés nélkül birtokba
vették a Clinch etődöt és Fernandinát. Csupán az Ot
tawa ágyúnaszád, a melyen Gilbert mint másodparancs
nok szolgált és a melyen Mars is jelen volt, csupán ez
az egy hajó jutott abba a helyzetbe, hogy ágyúinak
hasznát vegye, mint azonnal látni fogjuk.
Fernandina városát a Florida nyugati partjaival,
melyek a mexikói-öböl mellett terülnek el, ama vasúti
szakasz köti össze, a mely a város és a cedar-keysi
kikötő közt van. E vasút előbb az Amélia'sziget partjai
hosszában vonul el, aztán a Nassau-öblön keresztül
egy hosszú czölöphídon jut a szárazföldre.
Abban a pillanatban, mikor az Ottawa az öböl köze
pére ért, egy vasúti vonat indult el a hídon. A vonaton a
város néhány kisebb-nagyobb mértékben előkelő egyé
nisége kíséretében a fernandinai helyőrség menekült és
magával vitte összes készleteit. Az ágyúnaszád azonnal
teljes gőzerővel közeledett a híd felé és lövöldözni
kezdte egyidejűleg a czölöpöket, valamint a tovarobogó
vonatot. Az ágyúzást Gilbert vezényelte és néhány
szerencsés lövés történt. Többek közt egy gránátgolyó
a leghátulsó kocsit érte és összezúzta a tengelyeit, vala
mint az összekötő lánczokat. De a vonat vezetői egy
pillanatra sem állapodtak meg — a mi a vonat helyze
tét igen válságossá tehette volna — és legkevésbbé se
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törődtek a hátulsó kocsival, hanem azt hátrahagyták
és a mozdony teljes gőzerővel a félszigeten délnyugati
irányban tovaszáguldott. E perczben ért a hídra a Fernandinában partra szállt szövetségiek egy szakasza.
A vasúti kocsit. egy pillanat alatt a menekültekkel
együtt elfoglalták, a kik nagyrészt a polgári osztályhoz
tartoztak. A foglyokat a Fernandinában parancsnokló
Gardner ezredes elé vitték, felírták a neveiket, példá
nak okáért a hajóraj egyik hajóján huszonnégy óráig
fogva tartották őket, azután szabadon bocsátották.
Miután a vonat eltűnt, az Ottawa egy élelmiszerekkel
megrakott hajót támadott meg a kikötőben s azt kézre
is kerítette.
Ezen események méltán nagy csüggedésbe ejtették a
déliek csapatait és a floridai városok lakosait. így volt
ez különösen Jacksonvilleben. A St .-John torkolatait
kétségkívül csakhamar meg fogják ostromolni, a mint
megostromolták a St .-Mary torkolatait és valószínű az
volt, hogy a szövetségiek ép oly kevéssé fognak ellentállásra találni Jacksonvilleben, mint Szent-Ágostában
és a kerület egyéb városaiban.
Ez mindenesetre alkalmas volt arra, hogy megnyug
tassa a Burbank-családot. Ily körülmények közt hinni
lehetett, hogy Texarnak nem lesz bátorsága megvalósí
tani szándékát, ö is czimboráival együtt meg fog bukni
és egyszerűen a dolgok hatalmánál fogva, a becsületes
emberek ismét átveszik a hatalmat, a melyet a fellá
zadt csőcselék ragadott ki a kezeik közül.
Teljes joggal lehetett ekként vélekedni, következőleg
teljes joggal lehetett ekként remélni is. Mihelyt a
camdless-bayi személyzet értesült a fontos hírekről, a
melyek Jacksonvilleben is csakhamar tudomásra jutot
tak, az általános öröm hangos hurrah-kiáltásokban nyil
vánult, a melyekből Pygmalion is bőven kivette a maga
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részét. Mindazonáltal arra az óvatosságra, a mely az
uradalom biztonságához okvetlenül szükséges volt
mindaddig, a míg a szövetségiek ágyúnaszádjai a St.Johnon meg nem jelennek, jónak bizonyult.
Szerencsétlenségre, — a mit Burbank Jakab nem
tételezhetett fel, de csak nem is sejthetett — egy egész
hétnek kellett addig elmúlnia, míg a szövetségiek abba
a helyzetbe jutottak, hogy feljöhettek a St.-Johnon és
mennyi veszély fenyegette ez alatt Camdless-Bayt!
Dupont commodore, noha Fernandinát megszállta,
kénytelen volt bizonyos óvatosságot szeme előtt tar
tani. Terve az volt, hogy megmutassa a szövetségiek
lobogóját mindazon pontokon, a hova a hajói eljuthat
tak. Ennélfogva hajóraját több részre osztotta. Egy
ágyúnaszádot küldött a St.-Mary folyóra, hogy elfog
lalja a hasonnevű kis várost és húsz angol mért földnyire
tovább hatoljon a folyón felfelé. Három más ágyúna
szád, Godon kapitány parancsa alatt észak felé indult,
kikémlelni az öblöket, elfoglalni a Jykill és Saint-Simon
szigeteket, valamint Brunswick és Darien városkákat,
a melyekből a lakosok legnagyobb része elköltözött.
Hat sekély vízjárású gőzös feladata volt Stevens pa
rancsnok vezénylete alatt a St.-Johnon felfelé menni és
elfoglalni Jacksonvillet. A hajóraj hátralevő részével
pedig Dupont commodore készült a tenger felől elfog
lalni Sz.-Ágostát és ostromzár alá venni az egész part
vidéket a Mosquito-Inletig, melynek átjárói a hadi
csempészet előtt ezzel elzáratnának.
De e műveleteket nem lehetett huszonnégy óra alatt
végrehajtani és huszonnégy óra elég volt ahhoz, hogy a
déliek roppant pusztításokra vetemedjenek.
Burbank Jakab délutáni három óra tájban sejteni
kezdte, mi készül ellene. Perry jószágigazgató az ül
tetvény határain tett szemleútjából visszatérvén,
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gyorsan belépett a Castle-House csarnokába és így
szólt :
•
— Burbank úr, néhány gyanús csavargót jeleznek,
a kik Camdless-Bayhez közelednek.
— Észak felől?
— Észak felől.
Csaknem ugyanabban a pillanatban Zermah is vissza
érkezett a kis kikötőből és tudatta urával, hogy több
dereglye jön át a folyamon és a jobbparthoz közeledik.
— Jackson viliéből jönnek?
— Minden bizonynyal.
— Menjünk a házba és többé semmiféle ürügy alatt
se menjen ki Zermah, — mondá Burbank Jakab.
— Engedelmeskedni fogok, Burbank úr.
Burbank Jakab, visszatérvén övéi közé, nem titkol
hatta el előlük, hogy a helyzet nyugtalanítóvá vált.
Egyébiránt a most már csaknem biztosan várható tá
madással szemben jobb volt mindenkit előre értesíteni.
— E szerint, — mondá Stannard úr, — ezek a nyo
morultak, a szövetségiek közelléte daczára is bátor
kodtak . . .
— Igen — viszonzá Burbank Jakab hidegen.’ —
Texar nem mulaszthat el ilyen alkalmat, hogy megboszulja magát, aztán majd el fog tűnni az események
színhelyéről, ha egyszer bosszúját kielégítette ... De
vájjon, folytatá mindinkább felhevülve, — örökké bün
tetlenül fognak-e maradni ennek az embernek gonosz
tettei? . . . Mindig ki fog siklani a kezeink közül? Való
ban, miután az ember a földi igazságszolgáltatásban
kétkedett, szinte kétkedni kezd a mennyei igazságszol
gáltatásban is.
— Jakab, — mondá Burbankné asszonyság, — ne
vádold az Istent abban a pillanatban, mikor talán
már csak az ő segélyére számolhatunk.
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— És ajánljuk magunkat az ő oltalmába! — tévé
utána’Stannard Alice.
Burbank Jakab visszanyervén hidegvérűségét, kiadta
rendeletéit a Castle-House megvédelmezésére.
— Ertesítették-e a szerecseneket? — kérdé Carrol
Edvard.
— Értesítve lesznek, — viszonzá Burbank Jakab. —
Véleményem szerint a park és a lakház körül levő palánkkerítés megvédelmezésére kell szorítkoznunk. Arra
nem gondolhatunk, hogy Camdless-Bay határán útját
álljuk egy egész fegyveres csapatnak, mert feltételez
hető, hogy a támadók nagy számmal jönnek. Védőinket
tehát a palánkok mögé kell szólítanunk. Ha szerencsét
lenségre a kerítést megostromolnák, a Castle-House,
a mely már ellenállt a szeminol-indiánoknak, képes
lesz ellentállni Texar rablóbandájának is. A feleségem,
Alice, Dy és Zermah, a kire mindhármukat bízom, ne
hagyják el a Castle-Houset. Azon esetre, ha itt nagyon
fenyegetve éreznők magunkat, minden előkészület meg
tétetett, hogy menekülhessenek azon az alagúton ke
resztül, amely a házat a Marino öblöcskével egybeköti.
Itt egy csónak lesz elrejtve két emberünk őrizete alatt
és ez esetben Zermah, te elkíséred a hölgyeket és a
Rocde-Cédres pavillonban kerestek menhelyet.
— De te, Jakab?
— És te, atyám?
Burbankné asszonyság és Alice megragadták, az
egyik Burbank Jakab, a másik Stannard úr karját,
mintha már elérkezett volna a perez, hogy a CastleHouseból meneküljenek.
— Minden lehetőt el fogunk követni, hogy utánatok
menjünk, ha itt a helyzetünk tarthatatlanná válnék,—
feleié Burbank Jakab. — De meg kell ígérnetek, hogy
nagy veszély esetén azonnal biztonságba helyezitek ma-
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gatokat a roc-de-cédresi menhelyen. Benneteket biztos
helyen tudva, annál bátrabban fogunk az utolsó puska
lövésig ellenállni a gonosztevó'knek.
Nyilván ez volt a legczélszerűbb dolog, a mit tenni
lehetett, ha a támadóknak sikerülne behatolni a palánkkerítésen keresztül a parkba és a Castle-Houset ostro
molni megkisérlenék.
Burbank Jakab azonnal összegyűjtötte embereit, a
kiket Perry és a felügyelők a különböző barakkokból
előszólítottak. Alig egy óra múlva a szerecsenek a
védelemre készen a park bejárata előtt álltak. Nejeik
és gyermekeik egyelőre a Camdless-Bay körüli erdők
ben kerestek menedéket.
Szerencsétlenségre a Castle-Houseban csak nagyon
kevés eszközzel rendelkeztek komoly védelem szer
vezésére. A jelen körülmények közt, vagyis a háború
kitörése óta, csaknem lehetetlen volt kellő mennyiségű
fegyvert és lőszert beszerezni., Jacksonvilleben hiába
próbáltak ilyesmit bevásárolni. Be kellett érni azzal,
a mi készlet a szeminol indiánok ellen folytatott utolsó
küzdelmek után a lakásban maradt.
Egészben vé ve, Burbank Jakab terve főleg abból állt,
hogy a Castle-Houset a felgyújtatástól és az elpusztíttatástól megóvja. Arra nem is gondolt, hogy az egész
uradalmat megvédelmezze, az ipartelepeket, műhelye
ket, barakkokat megmentse és az ültetvény feldúlását
megakadályozza. Alig rendelkezett a támadók ellené
ben négyszáz szerecsennel, és ezek a derék emberek is
csak hiányosan voltak felfegyverkezve. A legügyeseb
bek közt néhány tuczat puskát osztottak ki, a kitünőbb
lőfegyvereket ellenben készletben tartották Burbank
Jakab, barátjai, Perry és a felügyelők számára. Mind
nyájan a bejárás elé mentek. Itt úgy helyezték el a
szerecseneket, hogy lehetőleg sokáig ellentállhassanak a
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bekerített térséget fenyegető támadásnak. E térséget
egyébiránt némileg a kis patak is védelmezte.
Szükségtelen mondanunk, hogy Pygmalion e zajos
csoport közepette nagyon hevesen járt, kelt, lármázott,
de semmit se tstt. Olyan volt, mint a czirkuszbeli bohóczok, a kik a közönség legnagyobb mulattatására úgy
tesznek, mintha ők végeznének mindent, holott nem
végeznek semmit. Pyg a lakóház védői közé számítván
magát, eszébe se jutott künn álló társai közé vegyülni.
Soha sem érzett magában ily nagyfokú ragaszkodást
Burbank Jakab személye iránt.
Minden készen állt. A támadókat várták. Fődolog
volt azt tudni, mely oldalról fog jönni a támadás. Ha az
ostromlók észak felől érkeznek, sikeresebben lehet szer
vezni a védelmet. Ellenben, ha a folyam felől jönnének,
a feladat nehezebb volna, mert Camdless-Bay teljesen
nyitva volt azon az oldalon. Igaz, hogy a partraszállás
mindenkor nehéz. Mindenesetre számos dereglyére
volna szükség, hogy egy fegyveres csapatot gyorsan
átszállítsanak a St. John egyik partjáról a másikra
E felett vitatkoztak egymással Burbank Jakab,
Carrol és Stannard urak, azon embereik visszaérkezését
várván, a kiket az uradalom határára küldtek ki.
Nem sokára tisztában voltak a támadás módja és
iránya felől.
Délután fél öt óra tájban a kiküldött portyázók
gyorsan visszavonultak az uradalom északi határ
széléről és jelentést tettek.
Egy fegyveres csapat nyomult erről az oldalról Cam
dless-Bay felé. Még akkor nem lehetett tudni, vájjon a
kerületi miliczia egy szakasza volt-e, vagy pedig csak
a csőcselék egy része, a mely a rablási vágytól felinge
relve, magára vállalta, hogy Texarnak a felszabadított
rabszolgák ellen való rendeletét végrehajtják. Annyi bi-
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zonyos, hogy a csapat ezernél több emberből állt és
hogy az ültetvény személyzetével nem lehetett ellene
szegülni. Mindazonáltal remélni lehetett, hogy ha a palánkkerítést megostromolnák is, maga a Castle-House
képes lesz komolyabb és hosszabb ellentállásra.
De annyi is bizonyos volt, hogy a csapat nem
akarta a nagy nehézségekkel járó partraszállást a kis
kikötőben megkísérlem és nem a Camdless-Bay part
ján, hanem Jacksonville alatt jött át a folyamon
mintegy öt ven csónakon, a melyek három vagy négy
fordulót tettek.
Burbank Jakab tehát igen bölcsen cselekedett, mikor
egész személyzetét a Castle-House parkjában összpon
tosította, miután az egész uradalom határát a túlnyomó
erő ellenében lehetetlen lett volna megvédelmezni.
De ki vezényelte a támadókat? Aligha Texar maga.
A spanyol valószínűleg túlságos vakmerőségnek tar
totta volna a csapat élére állni éppen akkor, mikor az
északiak közeledése súlyos megtorlást vonhatott maga
után. De ha mégis megtette, akkor kétségtelen, hogy
el van határozva boszújának kielégítésére, a Burbank
család lemészároltatására vagy kézrekerítésére, mely
után a déli államok területére, sőt talán az Evergladesbe
menekül, a déli Floridának e távoleső vidékére, a hol
nehéz lesz őt elfogni.
Burbank Jakab leginkább ezzel a legkomolyabb eshe
tőséggel foglalkozott. És éppen ezért határozta el, hogy
nejét, leányát és Stannard Alicet a hű Zermah fel
ügyelete alatt a roc-de-cédresi menhelyen, egy mértföldnyire Camdless-Bay felett biztonságba helyezi. Ha a
Castle-Houset át kell engedniök az ostromlóknak, ő is
iparkodni fog oda jutni barátaival együtt és ott várja be
azon időt, mikor a floridai becsületes emberek a szövet
ségi hadsereg oltalma alatt biztonságban lesznek.
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A St.-John nádasai közt elrejtett és két szerecsen őri
zetére bízott dereglye várt azon alagút végén, a mely a
lakóházat a Marino öblöcskével összekötötte. De mielőtt
az elválásra kerülne szükség esetén a sor, védekezni és
ellentállni kellett néhány óráig — legalább az éjszaka
beálltáig. A sötétségben a dereglye titokban elindulhat
a nélkül, hogy a folyamon kóborló gyanús csónakok
üldözőbe vehetnék, hogy a menekülést tudnák.

XI.
Márczius 2-ikán, este.

Burbank Jakab társaival és a szerecsenek nagy részé
vel készen állt a küzdelemre. Most már csak a támadást
várták. Minden előkészület megtétetett, hogy ellentálljanak előbb a kerítés palánkjai mögött, majd a
Castle-House falai közt, ha a park elfoglalása után ott
kellene menhelyet keresniük.
öt óra tájban már eléggé hallható lárma jelezte, hogy
a támadók nincsenek messze. Azonban úgy is tudták, ha
a lármájuk oda nem hangzik, hogy már megszállták az
uradalom egész északi részét. Több helyen sűrű füst
go molyok emelkedtek az erdők felett, a melyek azon
az oldalon a láthatárt elzárták. A fürészmalmokat fel
gyújtották, valamint a szerecsenek barakkjait is,
miután kirabolták. E szegény embereknek nem volt
idejök biztonságba helyezni csekély ingóságaikat, a me
lyek a tegnapi felszabadítási tény következtében jogos
tulajdonukká váltak. A rablóbanda ordítására a düh
és kétségbeesés kiáltásai adták meg a visszhangot. A
gonosztevők első gondja, miután a Camdless-Bay terű-
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letére berontottak, az volt, hogy az egykori rabszolgák
vagyonát elpusztítsák.
E közben a lárma a Castle-Househoz mindinkább
közeledett. Észak felé tűzvörös fény világítá meg a
láthatárt, mintha a nap ott nyugodott volna le. Koronkint meleg füst csapódott le a kastélyra. Erős dördülések hallatszottak, a melyet a telepen levő tömény
telen kiszáradt fa okozott. Nemsokára egy erősebb
robbanás tanúsította, hogy a fürészmalmok egyik ka
zánja szétrobbant. A pusztítás a rabló csorda fékte
lenségét jelezte.
E pillanatban Burbank Jakab, Carrol Edvard és
Stannard úr a kerítés bejárása előtt álltak. Itt fogad
ták és helyezték el az utolsó szerecsen csapatokat, a
melyek lassankint visszavonultak. Minden pillanatban
a támadók megjelenését várhatták. Kétségkívül sűrűbb
puskatűz fogja jelezni, mikor már csak csekély távol
ságra lesznek a palánkkerítéstől, a melyet annál
könnyebben fognak ostromolhatni, mivel a legelső
facsoportok csak mintegy ötven lépésnyire voltak,
e szerint bizton meg lehetett a védelmi pontot köze
líteni, a hova a golyók elérhettek, mielőtt még a pus
kákat valaki észre vehetné.
Burbank Jakab tanácsot tartván barátaival, czélszerűbbnek vélte a személyzetet a palánkkerítés mö
gött elhelyezni. Itt a szerecsenek közül azok, a kik fel
voltak fegyverkezve, kevésbbé voltak veszélyben,
míg a kerítések rései közül védekezhetnek. Talán si
kerülni fog az ostrom visszaverése, mikor majd a
támadók át akarnak a patakon kelni.
A parancs végrehajtatott. A szerecsenek bevonultak
és a bejárást épen be akarták zárni, mikor Burbank
Jakab még egy utolsó pillantást vetvén a külső tér
ségre, egy embert pillantott meg^aki feléjük futott,
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a hogy bírt, mintha a Castle-House védelmezői közt
akart volna menhelyet keresni.
Csakugyan az volt a szándéka. A szomszéd erdők
ből néhány golyót lőttek utána, a melyek azonban nem
találtak. Egy ugrással átjutott a hídon, csakhamar
biztonságban volt a kerítésen belül, a kapu bezáródott
mögötte és nyomban rá erősen el is torlaszolták.
— Kicsoda ön? — kérdé Burbank Jakab.
— Harvey úr egyik hivatalnoka vagyok és Jacksonvilleből jövök, — feleié az idegen.
— Harvey úr küldte önt?
— Igen, de minthogy a folyamon felügyeltek, nem
kelhettem át egyenesen a St.-Johnon.
— És ön csatlakozhatott a támadókhoz, a nélkül,
hogy gyanút keltett volna?
— Igen. A milicziát egész rablóbanda kiséri. Ezek
közé vegyültem és mihelyt megszökhettem, ide futot
tam, koczkáztatván néhány puskalövést.
— Köszönöm, barátom, köszönöm, ön kétségkívül
levelet hozott számomra. Harvey úrtól.
— Igen, Burbank úr, íme itt van.
Burbank átvette a levelet és elolvasta. Harvey úr azt
írta neki, hogy teljesen megbízhatik küldöttében, Bruce
Jánosban, a kinek hűségéhez nem fér kétség. Burbank
úr, miután a jelentését meghallgatta, elhatározhatja,
mit kelljen tennie társainak biztonságának érdekében.
E perczben künn mintegy tizenkét puskalövés dör
dült el. Egy pillanatot se lehetett vesztegetni.
— Mit izent Harvey úr? — kérdé Burbank Jakab.
— Mindenekelőtt azt, hogy a fegyveres csapat, a
mely a folyamon átkelt, tizennégy-tizenötszáz ember
ből áll, — feleié Bruce.
— Magam se becsültem kevesebbre. Aztán? Texar
vezényli őket.

149

— Ezt Harvey úrnak nem sikerült' megtudni. Annyi
bizonyos, hogy Texar huszonnégy óra óta nincs Jack
sonvilleben.
— Ez alatt e nyomorult ficzkónak kétségkívül vala
mely újabb gaztette lappang.
— Harvey úr is azt hiszi. Egyébiránt Texar jelenléte
nem szükséges ahhoz, hogy a felszabadult rabszolgák
kikergetésére vonatkozó rendelet végrehajtassák.
— A rabszolgák kikergetése ... — kiáltá Burbank
Jakab, gyújtogatás és rablás kíséretében.
— Harvey úr azt hiszi, hogy miután még van idő,
czélszerű volna, ha ön a családját elküldené CastleHouseból valamely biztos helyre.
— Castle-House ellentállhat, — viszonzá Burbank
Jakab, — s mi csak akkor fogunk innét távozni, ha
a helyzet tarthatatlanná válik. — Nincs semmi újság
Jacksonvilleben?
— Nincs, Burbank úr.
— A szövetségi csapatok semmiféle mozdulatot se
tettek Florida ellen.
— Nem, mióta Fernandinát és a St.-Mary öblöt
megszállták.
— E szerint az ön idejövetelének czélja? . ..
— Mindenek előtt az volt, hogy önt értesítsem,
hogy a rabszolgák kikergetése csupán ürügy, a melyet
Texar csak azért gondolt ki, hogy az ültetvényt fel
dúlhassa és önt kézrekeríthesse.
— Tudja-e ön azt, — kérdé Burbank Jakab újból, —
vájjon Texar áll-e a gonosztevők élén?
— Nem tudom, Burbank úr. Harvey úr hiába igye
kezett megtudni. Nekem se sikerült, mióta Jacksonvilleből elindultunk.
— Sokan csatlakoztak a milicziából a rablóbandához.
— Legfeljebb százan. De a csőcselék a leggonoszabb
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gazemberekből áll. Texar felfegyverezte őket és félő,
hogy a legirtózatosabb dolgokat fogják elkövetni. Is
métlem, Burbank úr, Harvey úr azt hiszi, hogy ön
legjobban tenné, ha azonnal elhagyná a Castle-Houset.
Meg is bízott azzal, hogy tudassam, hogy hamton-redi
nyaralóját, a mely a folyam jobbpartján fekszik,
mintegy tizenkét angol mértföldnyire a Saint-Johnon
felfelé, a rendelkezésére bocsátja. Ott biztonságban
érezhetik magukat néhány napig.
— Igen . . . tudoni.
— Én titkon elvezethetném a családját és önt magát,
azon feltétel alatt, ha azonnal elhagynák a Castle-Hou
set, mielőtt még a visszavonulás lehetetlenné válnék.
— Köszönöm Harvey úr gondoskodását és az önét
is, barátom, — mondá Burbank Jakab, — de még nem
jutottunk annyira.
— A mint parancsolja, Burbank úr, — viszonzá
Bruce János.—De én mindamellett rendelkezésére állok
azon esetre, ha netalán szükség volna szolgálatomra.
A támadás, a mely e pillanatban kezdődött, teljesen
igénybe vette Burbank Jakab figyelmét.
Hirtelen heves puskaropogás hallatszott, a nélkül,
hogy látni lehetett volna a támadókat, a kik még a leg
első fák mögött voltak. A golyók záporként hulltak a
palán kokra, de az igazat megvallva, nem nagy kárt
tettek bennük. Szerencsétlenségre Burbank Jakab és
társai csak gyöngén viszonozhatták a tüzelést, mivel
alig rendelkeztek negyven puskával. Azonban a hely
zetük kedvezőbb lévén, biztosabban lőhettek, mint a
milicziák, a kik a támadó hadoszlop élén álltak és a kik
közül néhány az erdőszélen meg is sebesült.
Ez a küzdelem körülbelül fél óráig tartott, de inkább
a camdless-bayi személyzet részén volt az előny. Aztán
az ostromlók a kerítésre törtek és rohammal akarták be-
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venni. Miután több oldalról akartak támadni, deszkákat
és gerendákat is hoztak magukkal, a melyeket a felgyúj
tott fürészmalmokból raboltak. A gerendákkal húsz he
lyen is áthidalták egyszerre a patakot s így a palánkkerítés tövéhez juthattak, de érzékeny veszteségeket szen
vedtek halottakban és sebesültekben. Ekkor aztán a
czölöpökben megkapaszkodtak, egyik a másik vállára
mászott, de nem bírtak bejutni a kerítésen keresztül. A
szerecsenek, a kik fel voltak bőszülve a gyújtogatok el
len, nagy vitézséggel verték vissza őket. Mindazonáltal
nyilvánvaló dolog volt, hogy Camdless-Bay védelmezői
nem lehettek egyszerre jelen mindazokon a pontokon,
a melyeket a túlnyomó számú ellenség fenyegetett. De
az éj beálltáig mégis ellenszegülhettek a nélkül, hogy
súlyosabb sebesülések történtek volna. Burbank Jakab
és Stannard Walter, noha nem kímélték az életüket,
teljesen sértetlenül maradtak. Csupán Carrol Edvard,
a kinek a vállát érte egy golyó, vonult vissza, a CastleHouse csarnokába, a hol Burbankné asszonyság, Alice
és Zermah gondos ápolásában részesült.
Azonban az ég az ostromlók segélyére jött. A sötét
ségben ötvenen a legbátrabbak közül a kapuig hatoltak
és azt fejszékkel kezdték döngetni. A kapu ellentállt.
Bizonynyal nem sikerült volna bezúzniok, ha egy vak
merő fogás rést nem nyit nekik.
Az istállók egy része hirtelen kigyulladt s a lángok,
a nagyon száraz fát elpusztítván, megszenesítették a
palánkok egy részét is a közvetlen közelben. Burbank
a kerítés égő részéhez futott, nem azért, hogy a tüzet
eloltsa, hanem, hogy a kerítést megvédje.E pillanatban, a lángok fényénél egy embert lehetett
látni, a ki a füst közül előrohant és átszaladt a hídon,
a melyet a patakon gerendákból rögtönöztek.
A támadók egyike volt, a ki átlopódzván a nádason,
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behatolt a parkba a St.-John felől. Aztán, a nélkül,
hogy látták volna, belopódzott az egyik istállóba. Itt,
hogy elpusztítsa a palárikok e részét, meggyujtott né
hány szalmakévét.
Most megvolt a rés. Burbank Jakab és társai hasz
talan iparkodtak elállni az utat. Egy csapat ostromló
behatolt a résen keresztül és nyomban utána néhány
száz ember lepte el a parkot.
Ekkor sokan elestek mindkét részről, mert bírókra
került a dolog. Minden oldalról puskalövések dörögtek.
Nem sokára az egész Castle-House körül volt kerítve,
mialatt a túlnyomó számtól elnyomatott és a parkból
kivert szerecsenek kénytelenek voltak a CamdlessBay erdőibe menekülni. A meddig lehetett, híven,
bátran harczoltak, de ha ily egyenetlen feltételek közt
még tovább is ellentállnak, okvetlenül a legutolsóig
lemészároltattak volna.
Burbank Jakab, Stannard Walter, a felügyelők,
Perry és Bruce János, a ki szintén vitézül harczolt,
néhány szerecsen kíséretében kénytelenk voltak a
Castle-House falai mögött keresni menedéket.
Esti nyolcz óra körül járt az idő. Nyugat felé sötét
volt az ég. Észak felé az égboltozatot még megvilá
gították a felgyújtott épületek lángjai.
E pillanatban Burbank Jakab és Stannard Walter
gyorsan beléptek.
— Menekülnötök kell, — mondá Burbank Jakab, —
menekülnötök kell azonnal! Akár erőszakkal behatol
janak ide a rablók, akár a Castle-House előtt várják
be a pillanatot, midőn meg kell magunkat adnunk,
veszélyes volna az ittmaradás. A csónak készen áll.
Itt az idő az indulásra! Nőm, Alice, kérlek, könyörgök, menjetek el Zermahval és Dyvel együtt a RocdeCédresre. Ott biztonságban lesztek és ha mi is kény-
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telenek leszünk menekülni, ott fogunk találkozni egy
mással.
— Atyám, — mondá Alice, — jer velünk ... és
ön Burbank úr !
— Igen... Jakab, igen!... jer velünk!... —
kiáltá Stannard úr.
— Én? A Castle-Houset e nyomorultaknak enged
jem át? — kiáltá Burbank Jakab. — Nem addig, míg
az ellentállás lehetséges! .. . Még sokáig ellentállhatunk! És ha benneteket biztonságban tudunk, annál
bátrabban fogunk védekezni.
— Jakab!
— Meg kell lenni!
E perczben még szilajabb ordítás hallatszott. A fő
ajtó döngött a csapásoktól, a melyeket az ostromlók
mértek rá, a kik a folyam felől a Castle-House fő
homlokzatát támadták meg.
— Távozzatok! — kiáltá Burbank Jakab. — Már
sötét éjszaka van! . . . Senki se fog benneteket látni! ...
Távozzatok! ... Csak minket fogtok megbénítani, ha
itt maradtok! ... Az Isten nevére, távozzatok.
Zermah elindult, kezénél fogván a kis Dyt. Bur
bankné asszonyság kénytelen volt kiragadni magát
férje karjai közül. Alice alig bírt elválni az atyjától.
Mindketten eltűntek a lépcsőn, a mely levezetett a
Marino öböl alagutjába.
— És most, — mondá Burbank Jakab Perryhez, a
felügyelőkhöz és ama néhány szerecsenhez fordulva,
a kik vele maradtak, — most barátim, védelmezzük
magunkat mind halálig!
Valamennyien felmentek utána a csarnok főlépcsőjén
és állást foglaltak az első emeleti ablakok mellett. A száz
meg száz golyót, a melyek a Castle-House falairól lepat
tantak, ismét viszonozták ritkább, de mert a tömeget
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érték, biztosabb lövéseikkel. Az utóbbiak tehát kény
telenek lesznek a főajtót megostromolni tűzzel vagy
vassal. Ezúttal senki se fog nekik rést nyitni, hogy be
vezesse őket a lakházba. A mit künn a palánkkerítés
ellen meg lehetett kísérelni, azt nem lehet többé
ismételni a kőfalakon belül.
Azonban mégis mintegy húsz elszánt ember a sűrű
sötétségben lehetőleg meghúzván magát, a tornáczhoz
közeledett. A főajtót hevesebben kezdték ostromolni.
Valóban erősnek kellett lennie, hogy a fejszéknek és a
csákányoknak ellent állhasson. E kísérlet több ostromló
életébe került, mert a lőrések úgy voltak elhelyezve,
hogy a főajtót kereszttűzbe lehetett fogni.
E perczben egy körülmény még súlyosabbá tette az
ostromlottak helyzetét. A lőszer fogytán volt. Az os
trom már három óra óta tartott és Burbank Jakab, a
barátaival, a felügyelőkkel és a felfegyverzett szerecsenekkel együtt, a készlet legnagyobb részét elfo
gyasztotta. Hogyan álljanak ellent még tovább is, ha
egyszer a legutolsó töltények el lesznek lődözve? Átengedjék-e a Castle-Houset ezeknek az órjöngőknek,
a kik csakis romokat fognak maguk után hagyni.
Pedig egyéb nem marad hátra, ha az ostromlóknak
sikerülne bezúzni az ajtót, a mely már is recsegett.
Burbank Jakab jól érezte ezt, de várni akart. Nem
történhetett-e minden pillanatban egy újabb fordulat?
Most már nem kellett félnie Burbankné asszonyság, Dy
és Alice miatt. És a férfiak tartoztak önmaguknak az
zal, hogy a végsőig küzdjenek e gyilkosokból, gyújto
gat ókból és rablókból álló csőcselékkel.
— Még van egy órára való lőszerünk, — kiáltá
Burbank Jakab. — Merítsük ki a készletet, barátim és
ne adjuk fel a Castle-Houset.
Burbank még be sem fejezte a szavait, midőn a tá
volból tompa dörgés hallatszott.
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— Ágyulövés! — kiáltá.
Még egy másik dörgés hallatszott nyugatról, a folyam
túlsó partja felől.
— Még egy lövés! — mondá Stannard úr.
— Figyeljünk! — viszonzá Burbank Jakab.
A harmadik ágyúlövést a széláramlat még hallhatóbbá tette.
— Ez talán jeladás, a mely.az ostromlókat a jobb
partra szólítja! — mondá Stannard Walter.
— Meglehet, — viszonzá Bruce János. — Lehet
séges, hogy valamitől megriadtak . . .
— Igen, de ha ez a három lövés nem Jacksonville
ben történt ... — mondá Perry.
— Akkor a szövetségiek hajói közelednek! — kiáltá
Burbank Jakab. — Hátha a hajóraj végre megostro
molta a St.-John torkolatait és a folyamon felfelé jön?
Egészben véve, semmi lehetetlenség se volt abban,
hogy Dupont commodore most már urává lett a fo
lyamnak, legalább is a folyam alsó részének.
Nem úgy volt. A három ágyúlövés a Jacksonvillei
ütegben dördült el. Ez csakhamar kiderült, miután
több lövés nem történt. Következőleg nem volt
semmiféle összeütközés a- szövetségiek hajói és a
déliek csapatai közt, sem a St.-Johnon, sem a Duval
kerület lapályain.
Nem lehetett tehát kételkedni a felől, hogy ez jel
adás volt a visszavonulásra, a mely a miliczia vezetőit
illette. Perry, a ki az oldalt levő lőrések egyikénél
állt, egyszerre felkiáltott:
— Visszavonulnak! . . . Visszavonulnak!
Burbank Jakab és társai azonnal a középső ablakhoz
siettek és azt felnyitották.
Az ajtót nem döngette többé senki. A lövöldözés
megszűnt. Egyetlen ostromlót se lehetett többé látni.
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A lárma és ordítás hallatszott még, de a támadók
kétségtelenül távoztak.
E szerint valamely esemény a jacksonvillei hatóságo
kat arra kényszerítette, hogy az egész csapatot vissza
szólítsák a St.-John túlsó partjára. Kétségkívül előre
meg volt állapítva, hogy három ágyúlövés fog eldör
dülni azon esetre, ha a hajóraj valamely mozdulata a dé
liek hadállásait fenyegetné. Ehhez képest az ostromlók
hirtelen meg is szüntették a támadást. Most, az urada
lom elpusztított ültetvényein keresztül rohantak, a me
lyet a tűzvész fénye még megvilágított és egy órával ké
sőbb átkeltek a folyamnak azon a pontján, a hol két mértföldnyire Camdless-Bayn alól a dereglyéik vártak rájuk.
A lárma nemsokára a messzeségbe veszett. A puska
ropogást mély csönd követte. Halotti némaság borult
az ültetvényre.
Esti fél tíz óra volt. Burbank Jakab és társai le
mentek a csarnokba. Itt találták Carrol Edvardot, a ki
könnyű sebbel a pamlagon feküdt és inkább a vér
vesztéstől gyöngült el.
Elmondták neki, hogy mi történt a jacksonvillei
jeladás után. Castle-Housenek legalább e perczben
Texar rablóbandái részéről nem volt okuk félni.
— Igen, kétségkívül, — mondá Burbank Jakab, —
de mégis az erőszak, az önkény volt a hatalmasabb. Ez a
nyomorult ember el akarta kergetni felszabadított
szerecseneimet és ez sikerült neki. Boszúból fel akarta
dúlni az ültetvényt és romokat hagyott hátra min
denütt !
— Jakab, — mondá Stannard Walter, — még na
gyobb szerencsétlenségek is érhettek volna bennün
ket. Egyikünk sem esett el a Castle-House védelménél.
Az ön neje és mindkettőnk gyermekei a gonosztevők
kezébe kerülhettek volna és most biztos helyen vannak.
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— Igaza van, Stannard és hálát adok érte az Isten
nek. A mi Te^ar parancsára történt, nem Jog büntet
lenül maradni, a kiontott vért meg fogom torolni.
— Talán sajnálni lehet, hogy Burbankné, Alice, Dy
és Zermah elhagyták a Castle Houset, — mondá
Carrol Edvard. — Tudom, hogy mikor elmentek,
helyzetük nagyon veszélyes volt ... De mégis, most
jobban szeretném őket itt látni.
— Még hajnal előtt elmegyek hozzájuk, — viszonzá
Burbank Jakab. — Halálos aggodalmak közt lehet
nek, meg kell őket nyugtatnom. Aztán majd meglátom,
visszahozom-e őket Camdless-Baybe vagy még néhány
napig a mostani menhelyükön hagyjam-e.
— Ügy van, — mondá Stannard úr, — semmit se
kell elhamarkodni. Talán még nincs mindennek vége . ..
és míg Jacksonvilleben Texar uralkodik, attól kell
félnünk, hogy . . .
— Epén ezért fogok óvatosan eljárni, — viszonzá
Burbank Jakab. Perry legyen rá gondja, hogy hajnalkor
egy csónak álljon készen. Elég lesz egy evezős is ...
Hirtelen egy fájdalmas, kétségbeesett kiáltás szakítá
félbe Burbank Jakab szavait.
— Atyám! . . . Atyám! ...
— A leányom hangja! — kiáltá Stannard úr.
— Ah! valamely újabb szerencsétlenség! ... —
mondá Burbank Jakab.
Valamennyien kirohantak.
Az ajtótól nehány lépésnyire Burbankné asszonyság
mellett, a ki a földön hevert Alice állt.
Dy és Zermah nem voltak mellettük.
— A gyermekem?... — kiáltá Burbank Jakab.
E hang hallatára Burbankné asszonyság felemelke
dett. Nem bírt szólni, csak a karját nyujtá ki a folyam
felé.
— Elrabolták!... Elrabolták?...
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— Igen! . . . Texar! elrabolta ... — feleié Alice.
Aztán ő is ájultan rogyott le Burbankné asszonyság
mellé.
XII.
A következő hat nap.

Midőn Burbankné asszonyság és Alice lementek az
alagútba, a mely a St .-John partjára, a kis Marino
öblöcskébe vezet, Zermah előttük ment és a kis leányt
a kezénél fogva vezette. A másik kezében lámpát vitt,
a melynek gyér fénye megvilágította az utat. Mikor
az alagút végéhez értek, Zermah megkérte Bur
bankné asszonyságot, hogy várjon rá. Meg akart győ
ződni arról, váljon a csónak és a két szerecsen evezős
a kijelölt helyen vannak-e?
Miután az alagút ajtaját kinyitotta, a folyam felé
indult.
Burbankné asszonyság és Alice épen csak egy perczig
vártak Zermah visszaérkezésére, mikor észrevették,
hogy a kis Dy nincs velük.
— Dy? ... Dy? — kiáltá Burbankné asszonyság,
koczkáztatván, hogy elárulja e helyen jelenlétüket.
A gyermek nem felelt. Hozzá lévén szokva, hogy
Zermaht mindenhová kisérje, kiment utána az alagút
ból, a nélkül, hogy az anyja észrevette volna.
Egyszerre fájdalmas nyögés hallatszott. Burbankné
és Alice valamely újabb veszélyt sejtvén, nem is tűnőd
tek a felett, vájjon ez a veszély nem fenyegeti-e őket
is, hanem a folyam partjához futottak és mikor oda
értek, egy csónakot láttak a homályban eltávozni.
— Segítség! . .. Segítség! ... Texar volt! — kiáltá
Zermah.
— Texar! ... Texar! — kiáltá Alice.
Verne Gyula: Észak a dél euen.
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És ujjával a spanyolra mutatott, a ki, a camdlessbayi tűzvész lángjaitól megvilágítva állt a csónak
hátulján és nemsokára eltűnt.
Ezután minden el csöndesült.
A két szerecsen holtan feküdt a földön.
Ekkor Burbankné, Alice kíséretében, a ki nem volt
képes őt visszatartóztatni, a folyam felé rohant és a
kis leánya nevét kiáltozta. Hívására senki sem felelt.
A csónakot nem láthatták többé, részben azért, mert
a sötétség-elrejtette szem elől, részben mert átkelt a
folyamon, hogy a balpart valamely pontján kikössön.
Egy óráig hiába folytatták a keresést. Végre Bur
bankné asszonyság teljesen kimerülve lerogyott a
parton. Ekkor Alicenek emberfeletti erőfeszítéssel si
került felemelni a szerencsétlen anyát és őt magával
czipelni, csaknem vinni. Messze, a Castle-House irá
nyában puskalövések hallatszottak és koronkint áthangzott az ostromló csapat iszonyú ordítása. Mégis
oda kellett visszatérni. Meg kellett kisérleni a vissza
térést az alagúton keresztül és a földalatti lépcsővel
közlekedő ajtó kinyittatását. De sikerülni fog-e Alice
nek, ha egyszer odáig jutottak, oly erősen kiáltani,
hogy a hangját meghallják?
Az ifjú leány maga után vonszolta Burbankné aszszonyságot, a ki többé már nem volt öntudatánál. A
part hosszában visszatérve, húszszor is meg kellett
állapodniok. Minden pillanatban az ültetvényeket
pusztító rablóbandák egyikének hatalmába kerülhet
tek. Talán jobb volna bevárni a hajnalt? De itt a
folyamparton hogyan részesítse Burbankné asszony
ságot abban az ápolásban, a melyet állapota okvet
lenül megkívánt? Alice ennélfogva elhatározta, hogy
minden áron visszatér a Castle-Houseba. De miután
a folyam kanyarulatai meghosszabbították volna az
útat, ez élszer űbbnek tartotta átvágni egyenesen az

A.LICEON KIMONDHATATLAN RÉMÜLET VETT ERŐT.
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égő barakkok világánál a mezőkön keresztül. így is
tett és így érkezett a lakóház elé.
Itt Burbankné asszonyság Alice mellett, a ki maga is
alig bírt a lábain állni, ájultan esett össze.
!?E pillanatban a miliczia-szakasz, az ostromló csőcse
lék kíséretében már messze volt a parktól. Se künn, se
benn, egyetlen kiáltást se lehetett többé hallani. Alice
azt hihette, hogy a támadók, miután a Castle-Houset
kézrekerítették, eltávoztak, senkit se hagyván hátra a
védelmezők közül. Ekkor rajta is kimondhatatlan ré
mület vett erőt és egy utolsó segélykiáltás lebbent el az
ajkairól. E kiáltást a bennlevők meghallották. Burbank
Jakab és barátai kirohantak. Most már ők is tudták
mindazt, a mi a Marino öbölben történt. Mit bánták
ők most már, hogy a rablócsapat eltávozott? Mit bán
ták, ha nem is kellett többé attól félniök, hogy ellensé
geik kezére kerüljenek? Borzasztó szerencsétlenség
sújtott le rájuk. A kis Dy Texar hatalmában volt!
Ezt beszélte el Alice, zokogástól félbeszakított sza
vakkal. Ezt hallotta Burbankné, keserves könnyhullatás közt, mikor eszméletre tért. Ezt tudták meg Bur
bank Jakab, Stannard, Carrol, Perry és társaik. A sze
gény elrablott kis gyermek, ki tudja hol van, atyja
legkegyetlenebb ellenségeinek kezei közt! ... Mi kö
vetkezhetett volna még ezen túl és lehetséges volt-e,
hogy a jövő még nagyobb fájdalmat hozzon a család
számára? Ez az utolsó csapás mindnyájukat lesújtotta.
Burbanknét a szobájába vitték, ágyba fektették és
Alice mellette maradt.
Lenn a csarnokban, Burbank Jakab társaival meg
állapodásra igyekezett jutni a teendők felől, hogy Dyt
feltalálják és Zermahval együtt Texar hatalmából ki
szabadítsák. A hű rabszolganő kétségkívül védel
mezni fogja a kis gyermeket az utolsó csepp vérig. De
a személyes boszútól lángoló nyomorult ember ha-

TEXAR LEÖYILKOLTATTA A SZERENCSÉTLENEKET.

talmába kerülve, vájjon nem fog-e életéveit lakolni
azokért a vádakért, a melyeket ellene emelt?
Burbank Jakab önmagát vádolta, hogy nejét a
Castle-House elhagyására kényszeríté és oly menekvési
módot készített elő a számára, a mely ily szerencsét
len fordulatot vett. Vájjon a véletlennek kellett-e
tulajdonítani, hogy Texar a Marino öbölben volt? Bi
zonynyal nem. Texar egy vagy más módon tudomással
birt az alagút létezéséről. Azt gondolta magában, hogy
a Camdless-Bay lakosai erre kísérlik meg a menekülést,
ha helyzetük tarthatatlanná válik. És miután csapatait
átvezette a folyam jobb partjára, miután behatolt
a park kerítésén, miután Burbank Jakabot és társait
kényszeríté,Kogy visszavonuljanak a Castle-House falai
mögé, néhány czimborájával együtt a Marino öblöcskébe sietett. Itt váratlanul meglepte a két szerecsent,
a kik a csónakot őrizték és legyilkoltatta a szeren
csétleneket, a kiknek kiáltásait az ostromlók .ordítá
sától nem lehetett meghallani. Aztán várt, míg Zer
mah megjelent és nyomban utána a kis Dy. Egyedül
látván őket, azt kellett hinnie, hogy Burbankné, a
férje és barátaik még nem szánták el magukat a CastleHouse elhagyására. Be kellett tehát érnie e zsákmány
nyel és elrabolta a rabszolganővel együtt a gyermeket,
hogy elvigye valamely ismeretlen búvóhelyre, ahol le
hetetlenség lesz őket feltalálni!
Képzelhető-e ennél borzasztóbb csapás, a melyet e
nyomorult ember a Burbank családra mérhetett? Szenvedhetett-e volna keservesebben ez az apa és ez az
anya, ha akár a szívüket tépte volna is ki?
A Camdless-Bay lakói szomorú éjszakát éltek át.
Nem kellett-e még attól is tartaniok, hogy az ostromlók
nagyobb számmal, vagy jobban felfegyverkezve vissza
térhetnek, hogy megadásra kényszerítsék a CastleHouse utolsó védőit? Szerencsére, ez mégsem történt
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meg. Megvirradt a nélkül, hogy Burbank Jakabot és
barátait újabb támadás riasztotta volna fel.
De vájjon miért dördült el a múlt este az a három
ágyulövés és miért vonultak vissza az ostromlók, mikor
egy utolsó, alig egy órai erőfeszítéssel, a lakház is a ke
zükre került volna? Hihető volt-e, hogy e fordulatot va
lamely demonstráczió idézte elő, a melyet a szövet
ségiek a St .-John torkolatánál tettek? vagy talán Du
pont commodore hajói már be is vették Jackson viliét?
Semmi se lehetett volna ennél kívánatosabb Burbank
Jakab és övéi érdekében. Ez esetben teljes biztonságban
megindíthatták volna a legerélyesebb nyomozásokat
Dy és Zermah feltalálására. Egyenesen megtámadhat
ták volna Texart, ha ugyan a spanyol nem menekül
el a czimboráival együtt és üldözőbe vehették volna őt,
mint a Camdless-Bay feldulatásának bűnszerzőjét és
főleg mint a rabszolganő és a kis gyermek elrablóját.
Szerencsétlenségre semmi sem erősítette meg Búr
bank Jakab feltevéseit, hogy az északiak flottillája a
St-.John vizeibe megérkezett. — Márczius 3-án még
egyetlen hajó se hagyta el a St .-Mary öblöt. Ezt két
ségtelenül bebizonyították ama hírek, a melyeket a
felügyelők egyike ugyanezen a napon a folyam túlsó
partjáról hozott. A pabloi világító torony irányában
még semmiféle hajó se mutatkozott. Az északiak
csupán Fernandinát és a Clinck erődöt tartották meg
szállva. Ügy látszott, hogy Dupont commodore csak
a legnagyobb óvatossággal szándékozott Florida bel
sejébe előnyomulni. Jackson viliében még mindig a
lázadók pártja uralkodott. A camdless-bayi expediczió
után a spanyol ismét megjelent a városban és szer
vezte az ellentállást azon esetre, ha Stevens ágyunaszádjai megkisérlenék a folyam gátjain való áthato
lást. A múlt napon kétségkívül valamely vak lárma
következtében hívták vissza a rablócsapatot. És végre
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is nem volt-e Texar boszúműve teljes, miután az ül
tetvény feldulatott, az ipartelepek leégtek, a szere
csenek barakkjaik elhamvadása után a kerület erdei
ben elszéledtek, és főleg miután a kis Dyt elrabolta,
a nélkül, hogy a rablásnak nyoma lett volna?
Burbank Jakab erről, fájdalom, nagyon is meggyő
ződött reggel, mikor Stannard Walter társaságában a
folyam jobb partján felfelé ment. Hiába kutatta fel
a park minden bemélyedését, hiába keresett valamely
jelt, a mely a csónak útjának irányát elárulta volna.
Mindazonáltal e szemle csak nagyon tökéletlen volt és a
folyam bal partján is kellett volna kutatásokat eszközölni.
De lehetséges volt-e ez éppen most? Nem kellett-e
bevárni, míg Texar és' társai a szövetségiek megérke
zése miatt felhagynak a támadással. Nem volna-e
könnyelműség egyedül hagyni a Castle-Houseban mos
tani állapotában, Burbankné asszonyságot, Alicet, a
ki nem távozhatott és Carrol Ed var dot, a kinek néhány
napig az ágyat kellett őriznie, holott másrészt folyvást
félni lehetett a támadók visszatérésétől?
És a mi még kétségbeejtőbb volt, Burbank Jakabnak
eszébe se juthatott panaszt emelni Texar ellen, sem
urodalma feldulatása, sem Zermah és a kis leány el
rablása miatt. Az egyetlen biró, a kihez fordulhatott
volna, maga e bűnök szerzője volt. Várni kellett tehát,
míg a rendes igazságszolgáltatás Jacksonvilleben ismét
életbe lép.
— Jakab, — mondá Stannard úr, — habár bor
zasztók is a veszélyek, a melyek az ön gyermekét fe
nyegetik, legalább Zermah vele van és ön számolhat
e nő hűségére ...
— Az utolsó csepp vérig .. . minden bizonynyal! —
viszonzá Burbank Jakab. — De ha Zermaht megölik?
— Figyeljen rám, barátom, — feleié Stannard úr. —
Ha jól megfontoljuk a dolgot, el kell ismernünk, hogy
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ez nem áll Texar érdekében. Még nem hagyta el Jack
sonvillet és úgy hiszem, hogy míg ott marad, az áldo
zatoknak nem kell semmiféle erőszakosságtól félniök.
Az ön gyermeke nem lehet egyéb biztosítéknál, kezesnél
ama megtorlások ellen, a melyektől félnie kell nemcsak
az ön részéről, hanem a szövetségiek igazságszolgál
tatása részéről is, a miért megbuktatta a jacksonvillei
rendes hatóságokat és elpusztította egy északi polgár
ültetvényét. Ez világos és e szerint Texar érdeke azt
követeli, hogy kímélje őket, ennélfogva tanácsosabb
bevárni, mig Dupont és Sherman a terület urai lesz
nek, akkor biztosabban lehet ellene fellépni.
— De mikor érkeznek meg a szövetségiek? . . . —
kiáltá Burbank Jakab.
— Holnap . .. talán még ma 1 Ismétlem, Dy a Texar
biztosítéka. Ezért ragadta meg az alkalmat, hogy a
gyermeket elrabolja, azt is tudván egyszersmind, hogy
ez által az ön szívét, szegény barátom, szétzúzza, és
a nyomorult ember terve nagyon is jól sikerült!
így okoskodott Stannard úr és minden körülmény
azt igazolta, hogy érvelése helyes volt. Sikerült-e
meggyőznie Burbank Jakabot? Bizonynyal nem. Felköltötte-e benne a reményt? Azt sem. Lehetetlenség
volt ez. De Burbank Jakab megértette, hogy neki
úgy kell a neje előtt beszélni, a mint Stannard Walter
beszélt ő előtte. Máskülönben Burbankné asszonyság
nem tudná túlélni ezt a csapást. És midőn visszatértek,
Burbank Jakab elmondotta mindazt, a mi vigasztal
hatatlan nejét lecsillapíthatta.
Ez alatt Perry és a felügyelők bejárták CamdlessBayt. Siralmas látvány tárult fel előttük, a mely még
a kíséretükben levő Pygmalionra is nagy hatást tett.
E «szabad ember» nem látta czélszerűnek követni a
Texar csapatai által szétszórt felszabadult rabszolgákat.
Azt a szabadságot, hogy az erdőkben aludjék, fázzék
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és éhezzék, mégis kissé túlságosnak tartotta. Inkább a
Castle-Houseban maradt tehát, kész lett volna Zermah
példáját követve, szabadságlevelét széttépni, hogy az
ottmaradásra megnyerhesse a jogot.
— No, lásd, Pyg! — mondá neki Perry úr. — Az ül
tetvények fel vannak dúlva, a műhelyek romban hever
nek. Ilyen drágán kellett megfizetnünk a szabadságot,
a melyet a te szinedbeli embereknek ajándékoztunk.
— Perry úr, — viszonzá Pygmalion, — ez nem az én
hibám . . .
— Sőt ellenkezőleg, a te hibád. Ha te és a hozzád
hasonlók nem tapsoltak volna mindazoknak a szájhő
söknek, a kik a rabszolgaság ellen mennydörögtek, ha
tiltakoztatok volna az északi eszmék ellen, ha fegyvert
ragadtatok volna a szövetségi csapatok visszaverésére,
akkor Burbank úrnak soha se jutott volna eszébe ben
neteket felszabadítani és a szerencsétlenség nem sújtott
volna le Camdless-Bayre.
— De mit tehetnék én, Perry úr, — kérdé Pyg nagy
búbánattal. — Mit tehetnék én?
— Megmondom, Pyg, hogy mit kellene tenned, ha a
legcsekélyebb igazságérzet laknék benned! — Nemde
szabad vagy?
— Ügylátszik!
— Következőleg rendelkezhetni magad felől?
— Kétségkívül.
— Ekként önrendelkezési jogod gyakorlatában
semmi se gátolhat?
— Semmi se, Perry úr.
— Nos hát, Pyg, én a te helyedben nem haboznám.
Elmennék a szomszéd ültetvényre, ott eladnám maga
mat rabszolgául és a vételárt elhoznám a régi gazdám
nak, hogy némileg pótoljam a kárt, a mit azzal okoz
tam neki, hogy felhagytam magamat szabadíttatni!
Nem lehet tudni, vájjon a jószágigazgató komolyan
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beszélt-e, mert olykor bogaras is volt, ha felült a kedvencz vesszőparipájára. Annyi bizonyos, hogy a sze
gény Pygmalion hüledezésében felelni se tudott.
Tény, hogy Burbank Jakab nemeslelkű tette szeren
csétlenséget és romlást hozott. Az első tekintetre is
látszott, hogy az anyagi kár is tetemes összegre rúg.
A barakkok, a melyeket a gonosztevők előbb kirabol
tak, azután felgyújtottak, porig* leégtek. A fűrészmal
mokból és műhelyekből nem lehetett hamurakásoknál
egyebet látni, a melyekből még mindig szürkés füst
gomolygott elő. A fakészlet elhelyezésére szánt telepe
ken, a gyárakban, a hol a gyapot csomagolásánál hasz
nált víznyomású gépek voltak, csupán a minden pilla
natban rombadőléssel fenyegető falak meredeztek, ott
pedig, a hol azelőtt a gyárak kéményei emelkedtek,
csak lángoktól megperzselt téglák hevertek. A kávé- és
rizsföldeken, a konyhakertekben, a háziállatok bekerí
tett helyein a pusztulás oly teljes volt, mintha egy csa
pat vadállat napokon át dúlt volna az uradalomban.
E siralmas látvány megpillantásakor Perry úr nem
tudta felháborodását elfojtani. Haragja fenyegetések
ben tört utat. Pygmalion legkevésbbé sem érzé magát
nyugodtnak ama bősz pillantások láttára, a melyeket
a jószágigazgató reá vetett.
El is hagyta a társaságot és visszatért a Castle-House
felé, azért, hogy — mint mondá — «kényelmesebben
gondolkozhassál azon indítvány felett, a melyet a
jószágigazgató úr tett neki».
Napközben a régi rabszolgák közül nehányan titkon
visszatértek Camdless-Baybe. Képzelhető, mennyire
kétségbe voltak esve, midőn látták, hogy valamennyi
barakk fel van dúlva.
Burbank Jakab azonnal intézkedett, hogy szükség
leteikről lehetőleg gondoskodva legyen. Egy részüket el
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lehetett a kerítésen belül, azokban az épületekben he
lyezni, a melyeket a tűz megkímélt. Mindenekelőtt
azonban azokat temették el, a kik az ostrom alatt
mindkét részről elestek s a kiket Texar a Marino öblöcskében legyilkoltatok.
Burbank Jakab egyelőre nem foglalkozott uradalma
újjászervezésével. Éjjel-nappal komolyabb gondokkal
gyötrődött. Megtett tnindent, a mi hatalmában állt,
hogy kis leánya nyomait feltalálja. Ezenkívül Bur
bankné asszonyság egészsége is veszélyes rázkódtatást
szenvedett. Noha Alice egy pillanatra se távozott mel
lőle és gyermeki gonddal ápolta, mégis szükségesnek
látszott orvost hivatni.
Jacksonvilleben lakott egy orvos, a ki a Burbank
család egész bizalmát bírta s ez nem is habozott a leg
első hívásra Camdless-Bayben megjelenni. Némi orvos
szereket rendelt, de lehetett-e ezeknek foganatjuk mind
addig, míg a kis Dyt karjaiba nem zárhatja a kétségbe
esett anya? Burbank Jakab és Stannard Walter minden
nap kutatásokat tettek a folyam mindkét partján. Fel
kutatták St.-John szigeteit, kikérdeztek mindenkit a
kerület legbitványabb helységeiben ; sok pénzt Ígértek
mindenkinek, a ki valamely útbaigazítással szolgál
hatna.
Erőlködéseik eredménytelenek maradtak. Ki mond
hatta volna meg nekik, hogy Texarnak a Fekete-öböl
ben van menhelye, miután azt senki se tudta? És ezen
kívül nem vihette-e Texar áldozatait a folyam felső
vidékére, hogy annál biztosabban tévútra vezesse a
nyomozókat? A terület elég nagy volt, az állam középső
részén levő óriási erdőkben, a déli Florida roppant mo
csarai közt, az Everglades hozzáférhetlen vidékein
elég búvóhely volt, a hol Texar oly jól elrejthette Zermaht és a gyermeket, hogy aligha találhatnák fel őket.
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Az orvos, a ki Camdless-Baybe jött, naponkint érte
sítő Burbank Jakabot mindenről, a mi Jacksonvilleben és a Duval kerület északi részén történt.
Teljesen bizonyos volt, hogy a szövetségiek a floridai
területen semmiféle. újabb demonstrácziót se tettek.
Dupont commodore hajóraja még mindig a St.-Maryöbölben állomásozott és ha Texar embereit márczius
2-án este három ágyúlövéssel visszahívták, ez azért
történt, mert a jacksonvillei hatóságok tévútra hagyták
magukat hamis hírek által vezettetni és csupán e té
vedés mentette meg a Castle-Houset a felgyujtástól és
a kirablástól.
Nem ismétli-e még Texar a támadást, a melyet nem
tekinthet tökéletesnek, miután Burbank Jakab nem ke
rült a kezei közé? E feltevés nem volt valószínű. E pil
lanatban a Castle-House megtámadásával, Dy és Zer
mah elrablásával beérte. Ezenfelül nehány tisztességes
polgár nem tartózkodott rosszalását kifejezni a camd
less-bayi eset miatt és egyben utálatát a jacksonvillei lá
zadók főnöke iránt, a mivel egyébiránt Texar annál kevésbbé törődött, mert az erőszakoskodók pártja élén
jobban uralkodott, mint valaha. E hitvány kalandorok
kedvükre dőzsöltek és mulatságaik valóságos orgiákká
fajultak, a melyeknek zaja az ültetvényig elhallatszott,
míg az égboltozat a nyilvános kivilágítások fényét tük
rözte vissza, a melyet valamely újabb tűzvész visszasugárzásának lehetett volna tartani. A hallgatásra kényszerített mérsékelt polgárok kénytelenek voltak eltűrni
a kerület csőcseléke által támasztott párttöredék igáját.
Szóval a szövetségi csapatok pillanatnyi tétlensége
rendkívüli segítségére volt a tartomány új hat óságainak,
a kik e tétlenséget annak az elhiresztelésére használták
fel, hogy az északiak nem fogják átlépni a határt, hogy
parancsot kaptak a visszavonulásra, hogy a rabszolga
ellenes csapatok nem fogják megszállni a floridai félszi-
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getet, a melynek, mint egykori spanyol gyarmatnak,
nincs köze ahhoz a kérdéshez, melyet az Egyesült-Álla
mok fegyverrel akarnak eldönteni stb. Ennélfogva a
kerületekben valamely kedvezőbb áramlat támadt az
erőszakoskodók által képviselt eszmék iránt. Meg is
látszott ez sok helyen, de főleg Florida északi részein, a
georgiai határ közelében, a hol főleg az északi szárma
zású ültetvényeseket szintén nagyon zaklatták, rab
szolgáikat elűzték, ipartelepeiket és fűrészmalmaikat
felgyújtották és házaikat feldúlták.
A dolgok ilyen állapotában közvetlenül semmit se
lehetett tenni Texar ellen ; nem lehetett őt a bíróságok
elé idézni a gyalázatos tett miatt, sem pedig arra
kényszeríteni, hogy megvallja, hova rejtette el Dyt és
Zermaht.
Mennyi aggodalmat és gyötrelmet szenvedtek Búr
bank Jakab és övéi e hosszú késedelmezés alatt! Mind
azonáltal nem hihették, hogy a szövetségi csapatok
a határszélen mozdulatlanul fognak maradni. Gilbert
utolsó levele világosan megmondta, hogy Dupont com
modore és Sherman expedicziójának végczélja Florida
volt. Vájjon a szövetségi kormány ezen idő óta ellen
parancsot küldött volna az edistoi öbölbe, a hol a
hajóraj időzött elindulása előtt? Vagy talán a déliek
vívtak ki Virginiában vagy a Karolinákban valamely
sikert, a mely a szövetségieket kényszerítette dél felé
való előnyomulásukban megállapodni? Mily örökös
nyugtalanság volt ez a családra nézve, mely a háború
kezdete óta már annyi megpróbáltatáson ment keresz
tül! Mennyi katasztrófától kellett még tartania!
így múlt el a Camdless-Bay feldúlását követő öt
nap. Semmiféle hír sem érkezett a szövetségiek mozdu
latairól. Semmi hír Dy és Zermah felől, noha Burbank
Jakab mindent elkövetett, hogy nyomukra akadjon,
noha egyetlen nap se múlt el újabb nyomozási kísérlet

BURBANK JAKAB ÉS CARROL EDVARD ÁTKUTATTAK A SZIGETET
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nélkül, a melyben most már a teljesen felépült Carrol
Edvard is részt vehetett. Burbankné asszonyság azon
ban még mindig rendkívül gyöngének érezte magát.
Ügylátszott, mintha könnyeivel egyidejűleg az élete is
kimerülne. Hagymázában szívszaggató hangon hívta
kis leányát és keresésére akart menni. E rohamokat
élet veszélyes ájulások követték. Hányszor rettegett
Alice a miatt, hogy a szerencsétlen anya a karjai közt
fog meghalni!
Végre márczius 9-én reggel harczi hír is érkezett
Jackson viliébe. Szerencsétlenségre ez is olyan volt,
hogy újabb erőt adhatott az elszakadási eszmék
híveinek.
E hír szerint Van Dorn, a déliek tábornoka visszaszo
rította Curtis katonáit márczius 6-án, a betonvillei csa
tában, az Arkansas államban és visszavonulásra kény
szerítő a szövetségieket. Valósággal az egész csak egy
kis csetepaté volt az északiak utócsapatával és e sikert
nagyszerűen kárpótolta nehány nap múlva a Pea-Ridgenél kivívott győzelem. Mindazonáltal ez is elég volt
ahhoz, hogy a déliek szemtelenségét megkétszerezze.
Jackson viliében a jelentéktelen eseményt úgy ünnepel
ték, mint a szövetségi hadsereg teljes leveretését. Üj
ünnepélyeket, új orgiákat ültek, a melyeknek zaja fáj
dalmas érzéseket keltett Camdless-Bayben.
Ezek voltak ama tények, a melyekről Burbank Jakab
értesült, midőn este hat óra tájban visszatért a folyam
bal partján eszközölt nyomozásai után.
A putnami kerület egy lakosa ugyanis a gyermek
rablás nyomait a St.-John egyik szigetecskéjén, nehány
angol mérföldnyire a Fekete-öböl felett feltalálni vélte.
Ez az ember a múlt éjjel kétségbeesett segélykiált ást
hallott és eljött Burbank Jakabot erről értesíteni. Ezen
felül Texar megbízottját, Squambót is látták a squiffjével ezen a vidéken. Csakugyan kétségtelen volt, hogy
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látták az indiánt, mert e tényt megerősítette a Shannon
egyik utasa is, a ki St.-Ágostából jött és a camdlessbayi állomáson szállt ki a hajóról.
Ennél több se kellett, hogy Burbank Jakab e nyo
mon azonnal elinduljon. Carrol Edvard és két szerecsen
kíséretében egy csónakba ugrott és elindult felfelé a
folyamon. Gyorsan a kijelölt szigetig eveztek’, azt szor
gosan átkutatták, meglátogattak néhány halászkuny
hót, a melyekben nyilván senki sem lakott az utóbbi
időkben. A sziget belsejének csaknem áthathatlan sűrű
ségeiben nyoma se volt emberi lénynek. A partokon
semmi jel se mutatott arra, hogy itt csónak kötött volna
ki. Squambót sehol se pillantották meg és ha csakugyan
ólálkodott is a sziget körül, valószínű volt, hogy nem
szállt partra.
Ez az expediczio is eredménytelen maradt tehát,
mint annyi más. Vissza kellett térni az ültetvényre
azzal a tudattal, hogy ismét hamis nyomon indultak.
Ez este Burbank Jakab, Stannard Walter és Carrol
Edvard a földszinti csarnokban erről az eredménytelen
kísérletről beszélgettek. Alice, a ki Burbankné asszony
ságot inkább elkábultan, mint álomba merülve hagyta
a szobájában, szintén hozzájuk csatlakozott.
Az éj eléggé sötétnek ígérkezett. Az alig megújult
hold már eltűnt a láthatár alatt. Mély csönd borult a
Castle-Housera, az ültetvényre, a folyam egész medrére.
A melléképületekben lakó nehány szerecsen kezdett elszenderedni. A csöndet csak a távoli lárma és a röppen
tyűk elpattanása szakítá félbe. Jacksonvilleben nagy
zajjal ünnepelték a déliek diadalait.
— Mégis meg kellene tudni, hogyan áll a dolog, —
mondá Carrol Edvard — és meg kellene bizonyosodni
a felől, vájjon a szövetségiek lemondtak-e a Floridát
illető terveikről?
12
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— Igen, ezt meg kell tudni! — viszonzá Stannard
úr. — Nem élhetünk tovább e bizonytalanságban!
— Jól van, — mondá Burbank Jakab. — Holnap
elmegyek Fernandinába ... és ott megtudok mindent.
E pillanatban gyönge kopogás hallatszott a CastleHouse főajtaján , a St .-John partjára vezető lugas felől.
Alice elsikoltotta magát és az ajtó felé rohant. Búr
bank Jakab hiába akarta visszatartani a fiatal leányt.
Miután az első kopogtatásra senki se felelt, a jövevény
még egyszer és ezúttal erősebben kopogtatott.

XIII.
Néhány éra alatt.

Burbank Jakab az ajtó felé indult. Senkit se várt.
Talán Harvey úr küldi Jacksonvilleből Bruce Jánost
valamely fontos hírrel.
Harmadszor is kopogtatott egy türelmetlenkedő kéz.
— Ki van itt? — kérdé Burbank Jakab.
— Én! — volt a felelet.
— Gilbert! — kiáltá Alice.
Nem csalódott. Gilbert érkezett Camdless-Baybe!
Gilbert jelent meg övéi közt, boldogan, hogy néhány
órát tölthet velük és kétségkívül semmit sem tudván
ama szerencsétlenségekről,- a melyek őket érték.
A fiatal hadnagy az atyja karjai közé omlott, mialatt
egy férfi, a ki a kíséretében jött, gondosan becsukta
maga után az ajtót, miután hátrafelé egy pillantást
vetett volna.
A kisérő Mars volt, Zermah férje, az ifjú Burbank
Gilbert hű matróza.
Miután Gilbert az atyját megölelte, megfordult és
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Alicet megpillantván, a gyöngédség ellenállhatatlan
hevével megszorítá a kezét.
— De hol van édes anyám? ... — kiáltá. — Igaz
volna-e, hogy haldoklik?
— Tehát tudod már fiam? — viszonzá Burbank
Jakab.
— Mindent tudok, a jacksonvillei rablók feldúlták
az ültetvényt, ostromolták a Castle-Houset, az anyám...
talán már meg is halt.
Most már megfejthető volt, hogy miért jött haza Gil
bert, a hol pedig a személye oly nagy veszélyben forgott.
Elmondjuk, mi történt.
A múlt napon a Dupont commodore hajórajából több
ágyunaszád behatolt a St.-John torkolatain, de a gát
előtt,négy angol mértföldnyire Jacksonville alatt, kény
telenek voltak megállapodni. Néhány órával később egy
ember, a ki magát a pablói világító-torony őrének
mondta, a Stevens ágyúnaszádjára jött, a melyen Gil
bert mint másodparancsnok szolgált. Ezen ember itt
elbeszélte mindazt, a mi Jacksonvilleben történt, vala
mint a camdless-bayi támadást, a szerecsenek szétkergettetését és Burbankné asszonyság kétségbeejtő álla
potát. Képzelhető, mit érzett Gilbert e gyászos esemé
nyek hallatára.
Ellenállhatlan vágy vett erőt rajta, meglátni anyját.
Stevens parancsnok engedelmével ama kis csónakok
egyikébe ült,, a melyeket gígeknek neveztek el. A hű
Mars kíséretében észrevétlenül átlopózhatott a sötét
ségben — legalább Ő így hitte — és partra szállt fél
angol mértföldnyire a Camdless-Bay alatt, hogy el
kerülje a partraszállást a kis kikötőben, a mely talán
őrizet alatt lehetett.
De azt nem tudta és nem is tudhatta, hogy a Texar
által felállított kelepczébe esett. A spanyol minden áron
12*
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meg akarta szerezni a jacksonvillei bírák által követelt
bizonyítékot, — annak a bizonyítékát, hogy Burbank
Jakab érintkezésben áll az ellenséggel. Hogy a fiatal
hadnagyot Camdless-Baybe csalják, Texar egyik híve,
a pabloi világító-torony őre, magára vállalta, hogy Gilberttel tudatni fogja azon eseményeknek egy részét,
a melyeknek színhelye a Castle-House volt és főleg az
anyja állapotát. Az ifjút, a ki a tudvalevő körülmények
közt indult el, szemmel tartották az egész úton. Mind
azonáltal, a nádasok mellett haladván el, tudtán kívül
sikerült tévútra vezetnie Texar embereit, a kiknek meg
bízásuk volt őt követni. Habár a kémek nem láthatták,
mikor partra szállt a Camdless-Bay alatt, legalább
remélték elfoghatni visszatértekor, miután a folyam
ezen egész részét felügyeletük alatt tartották.
— Anyám!... Hol az anyám? — mondá Gilbert.
— Itt vagyok, fiam, — feleié Burbankné asszonyság.
Megjelent a csarnok lépcsője tornáczán, a lépcső
párkányba fogódzva lassan lejött és lerogyott egy pamlagra, mialatt Gilbert csókjaival halmozta el őt.
A beteg, kábultsága daczára is meghallotta a kopo
gást. A fia hangját azonnal megismervén, elég erőt
talált magában felkelni és felkeresni Gilbertet, hogy
sírhasson vele és a többiekkel együtt.
Az ifjú a karjai közt tartotta őt.
— Anyám! anyám! — mondá. — Tehát mégis vi
szontláthatlak!... Mennyit szenvedtél!... De leg
alább élsz!... Ah! meg fogunk gyógyítani!... Igen!
a rossz napok el fognak múlni!... Nemsokára együtt
leszünk megint mindnyájan! ... Vissza fogod nyerni
az egészségedet ... Engem ne félts, anyám!... Senki
se fogja megtudni, hogy Mars kíséretében ide jöttem.
És Gilbert, beszédközben látván az anyját elgyön
gülni, igyekezett őt csókjaival eszméletre hozni.
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Azonban Mars megérteni látszott, hogy sem ő, sem
Gilbert nem ismerik még az őket ért szerencsétlenséget
egész kiterjedésében. Burbank Jakab, Carrol és Stan
nard urak némán álltak körül, lecsüggesztett fejjel.
Alice nem bírta visszafojtani könnyeit. És a kis Dy se
volt jelen, se Zermah, a kinek meg kellett volna sejteni,
hogy a férje megérkezett, hogy várja Őt...
Mars az aggodalomtól összeszorult szívvel nézett
körül a csarnok minden zugában, aztán így szólt Bur
bank úrhoz t
— Mi történt itt, uram?
E pillanatban Gilbert felegyenesedett.
— Hát Dy? — kiáltá. — Dy talán már aludni
ment... Hol az én kis húgom?
— Hol az én feleségem? — mondá Mars.
A következő perczben az ifjú tiszt és Mars minden
ről értesült. Mikor a St.-John partján feljöttek, attól a
helytől fogva, a hol a csónakjuk várt rájuk, jól láthat
ták a homályban, hogy itt-ott az ültetvényen levő
épületek romokban vannak, de azt hitték, hogy a tá
madás oka csupán a rabszolgák felszabadításának kö
vetkezménye volt!...
Most már mindent tudtak. Az egyik nem találta
többé húgát, a másik nem találta a nejét... És senki
se mondhatta meg nekik, hogy hét nap óta hol tartja
Texar őket elrejtve!
Gilbert ismét letérdelt Burbankné asszonyság mellé
és könnyei összevegyültek az anyjáéval. Mars kihevült
arczczal, ziháló mellel fel s alá járt, nem bírván ural
kodni indulata felett.
Végre a düh kitört belőle.
— Meg fogom ölni Texart! — kiáltá. — Elme
gyek Jackson viliébe ... holnap ... ma éjjel... azon
nal ...
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— Ügy van, Mars . . . jer .. . induljunk! — mondá
Gilbert.
Burbank Jakab megállítá őket.
— Ha csak ez lett volna a teendő, nem vártam volna
a megérkezésedig, fiam! Igen, az a nyomorult már is az
életével lakolt volna azért, a mit ellenünk elkövetett.
De mindenekelőtt meg kell mondania azt, a mit egye
dül csak ő mondhat meg. És mikor azt mondom neked
és Marsnak, hogy várjatok, akkor meg lehettek győ
ződve a felől, hogy várni kell.
— Ám legyen, atyám! — viszonzá az ifjú. — De leg
alább kutatni, nyomozni fogunk . . .
— Ej! azt hiszed talán, hogy mindez még nem tör
tént meg? — kiáltá Burbank úr. — Egy nap se múlt el
a nélkül, hogy be ne jártuk volna a folyam partjait, a
szigetecskéket, a melyet Texar búvóhelyül használhat!
És semmiféle jelre se találtunk, a mely Dy és Zermah
nyomára vezethetett volna. Carrol és Stannard min
dent megkisérlettek velem együtt! . . . Eddigelé min
den fáradozásunk kárba veszett!
— Miért nem emelnénk panaszt Jacksonvilleben? —
kérdi az ifjú tiszt. — Miért ne idéznők a törvény elé
Texart, mint a camdless-bayi pusztítások bűnszerzőjét,
mint gyermekrablót? ...
-r Miért ne? — kérdé Burbank Jakab. — Azért,
mert ott most Texar az úr, azért, mert minden becsüle
tes ember remeg azoktól a gazoktól, a kik az ő pártján
állnak, azért, mert a csőcselék, valamint a kerületbeli
miliczia őt támogatja!
— Meg fogom ölni Texart! — ismétlé Mars, mintha
egy rögeszme vett volna erőt rajta.
— Meg fogod ölni, ha itt lesz az ideje! — feleié Búr
bank Jakab. — Most csak a helyzetet tennéd az által
súlyosabbá.

BURBANK JAKAB

MEGFOGTA

A

FIA KEZET.
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— És mikor lesz itt az ideje? — kérdé Gilbert.
— Mikor a szövetségiek Florida urai lesznek, mikor
megszállták Jackson viliét.
— És ha akkor már késő volna?
— Fiam!... fiam!... az Isten nevére ... ne mondd
ezt! — kiáltá Burbankné.
— Nem! Gilbert, ne mondja ezt! — ismétlé Alice.
Burbank Jakab megfogta a fia kezét:
— Figyelj rám, Gilbert, — mondá. — Mi is, ép úgy,
mint te és Mars, azonnal meg akartuk ölni Texart, ha
vonakodott volna megmondani, hogy mit tett áldozatai
val. De a te húgod érdekében, Gilbert és a te nőd érde
kében, Mars, a haragunkat el kellett hallgattatnunk,
mert az óvatosság úgy parancsolta. Teljes okunk van
hinni, hogy Dy és Zermah Texar kezei közt biztosítékul
szolgálnak, mert a nyomorult embernek méltán kell
félnie attól, hogy a büntetés utol éri, a miért megbuk
tatta a jacksonvillei törvényes hatóságokat, a miért egy
rablócsapatot uszított Camdless-Bayre és felgyújtotta
és feldúlta egy északi ültetvényes birtokát. Beszélhet
nék-e hozzád ily mély meggyőződéssel, Gilbert, ha ezt
nem hinném? Volna-e erőm várni? ...
— És én képes volnék-e élni? — mondá Burbankné
asszonyság.
A szerencsétlen nő megértette, hogy a fiának Jackson viliébe menni annyi, mint magát Texar kezeibe
adni. És ki menthette volna meg a szövetségi sereg
tisztjét, a ki abban a pillanatban kerülne a déliek
hatalmába, mikor az északiak Floridát fenye
getik?
De az ifjú tiszt többé nem volt ura felindulásának.
Minden áron menni akart. És miután Mars is folyvást
e szókat ismétlé: «Megölöm Texart» — Gilbert így
szólt hozzá :
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— Menjünk.
— Nem fogsz elmenni, Gilbert!
Burbankné asszonyság egy utolsó erőfeszítéssel fel
kelt s az ajtó elé állt. De annyira kimerült, hogy nem
bírt állni és lerogyott.
— Anyám! ... anyám! — kiáltá az ifjú.
— Maradjon, Gilbert! — mondá Alice.
Burbankné asszonyságot vissza vitték a szobájába.
Alice mellette maradt, Burbank Jakab pedig visszatért
a csarnokba Carrol Edvardhoz és Stannard úrhoz.
Gilbert a pamlagon ült és arczát a kezeibe rejté.
Mars szótlanul, oldalvást állt.
— Most, Gilbert, — mondá Burbank Jakab, — már
visszanyerhetted önuralmadat. Beszélj tehát. Elhatáro
zásaink attól fognak függeni, a mit nekünk mondasz.
Egész reményünk azon alapul, hogy a szövetségiek nem
sokára megszállják a kerületet. Vagy talán lemondtak
arról a tervükről, hogy Floridát okkupálják?
— Nem, atyám.
— Hol vannak hát?
— A hajóraj egy része e pillanatban Sz.-Ágosta felé
tart, hogy a tengerpartot ostromzár alá vegye.
— De nem szándékozik a commodore hatalmába ke
ríteni St.-Johnt? — kérdé Carrol Edvard élénken.
— St.-John alsó része már a mienk, — feleié az ifjú
hadnagy. — Ágyunaszádaink már a folyamban horgo
nyoznak Stevens parancsnok vezénylete alatt.
— A folyamban! és még nem kisérlették meg hatal
mukba keríteni Jacksonvillet! — kiáltá Stannard úr.
— Nem, mert meg kellett állapodniok a gát előtt,
négy mérföldnyire a kikötő alatt.
— Mi lehet az az áthághatlan akadály, a mely az
ágyunaszádokat megállásra kényszerítette? — kérdé
Burbank Jakab.
— A vízhiány, atyám. — feleié Gilbert. — Csak erős
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dagály segíthet bennünket keresztül a gáton és még így
is nehéz munka lesz. Mars igen jól ismeri a csatornát,
ő fog bennünket kalauzolni.
— Várni, mindig csak várni! — kiáltá Burbank
Jakab. — És hány napig még?
— Legfeljebb három napig és csak huszonnégy
óráig, ha a szél a hullámokat a torkolat felé hajtja.
Akár három nap, akár huszonnégy óra, milyen
hosszú lesz ez az idő a Castle-House lakóira nézve! És ha
ezalatt a felkelők belátnák, hogy nem védelmezhetik
meg a várost, ha elhagynák azt, a mint elhagyták Fernandinát, a Clinch erődöt és Georgia és az északi Florida
egyéb pontjait, vájjon Texar nem menekülne-e velük
együtt? És akkor aztán hol keressék őt?
Pedig lehetetlen volt őt e pillanatban megtámadni,
mikor ő volt az úr Jacksonvilleben és a csőcselék támo
gatta erőszakosságait. Ilyesmire gondolni se lehetett.
Stannard úr ekkor azt kérdezte Gilberttől, igaz-e,
hogy a szövetségiek északon némi vereségeket szenved
tek, aztán, hogy mit kell tartani a betonvillei eset felől?
Az ifjú tiszt így felelt :
— A pea-ridgei győzelem következtében Curtis csa
patai visszanyerték az egész tért, a melyet egy pilla
natra elvesztettek. Az északiak helyzete kitűnő és vég
leges győzelmük bizonyos, de az idejét nehéz meghatá
rozni. Mihelyt Florida főpontjait megszállták, meg fog
ják akadályozni a hadi szerek becsempészését és a
déliek fegyverei és lőszerei nemsokára fogyatékán lesz
nek. Következőleg a tartomány is nemsokára hajó
rajunk védelme alatt visszanyeri biztonságát és nyu
galmát ... De addig . ..
Az a gondolat, hogy kis húgát annyi veszély kör
nyezi, oly hevesen tért vissza emlékezetébe, hogy Búr
bank úr kénytelen volt a figyelmét más irányba terelni
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és a hadviselő felekről beszélni. Vájjon nem mond
hatna-e Gilbert nekik oly híreket, a melyek még nem
érkezhettek Jacksonvillebe vagy legalább a CamdlessBaybe?
Valóban, az ifjú tiszt tudott nehány, még pedig a
floridai unionistákra nézve nagyérdekű hírt,
Tudjuk, hogy a donelsoni győzelem következtében
csaknem az egész Tennessee állam a szövetségiek kezére
került. Az utóbbiak a hajóraj és a szárazföldi hadsereg
kombinált támadásával az egész Mississipit a hatal
mukba akarták keríteni. Lementek tehát a 10-dik szi
getig, a hol csapataik Beauregard tábornok hadosztá
lyával, a melyre a folyam védelme bízva volt, megütközendők voltak. Pope tábornok dandárai, miután Commerceben a Mississipi jobbpartján partra szálltak, már
február 24-én visszaverték Thomson J. hadtestét. Igaz,
hogy a 10-dik sziget és New-Madrid falu elé érkezvén,
kénytelenek voltak megállapodni a Beauregard által
emelt erődök előtt. Memphisen felől a donelsoni és
nashvillei zuhatagoktól kezdve, a déliekre nézve a
folyampart összes hadállásait elveszetteknek lehetett
tekinteni, de a Memphisen alul levő pozicziók még védelmezhetők voltak és itt fog talán nem is sokára a
döntő ütközet végbe menni.
E közben azonban a hampton-roadi rév, a JamesRiver bejárásánál egy emlékezetes csata színhelye volt.
E csatában álltak legelőször egymással szemközt azok a
pánczélos hajók, a melyek teljesen meg változtatták a
tengerészeti taktikát és módosították az ó- és új-világ
egész hadi tengerészeiét.
Márczius 5-én a Monitor nevű pánczélos hajó, a me
lyet Erikson svéd mérnök épített és a Virginia, a hogy
a régi Merimakot átalakítása után elnevezték, készen
álltak az indulásra, az előbbi New-Yorkban, az utóbbi
Norfolkban.

Ez időtájban egy szövetségi hajóraj, Marston kapi
tány parancsa alatt, Hampton-Road előtt horgonyzott,
Newport-News közelében. E hajóraj a Congressloől, a
Saint-Lawrencebő], a Cumberlandból és két gőzfregatt
ból állt. •
Egyszerre márczius 8-án reggel megjelenik a Virginia,
a melyet a déliek szolgálatában álló Buchanan kapitány
vezényelt. Nehány kevésbbé jelentékeny hajó kíséreté
ben megtámadja előbb a Congressi, aztán a Cumberlandol, a melyet százhúsz embernyi legénységével, mi
után rést vágott volna rajta a sarkantyújával, elsülyeszt. Aztán visszatérve az iszapban megfeneklett
Congresshez, azt összelődözi és felgyújtja. Csupán az
éj akadályozta meg a szövetségi flottilla többi három
hajójának megsemmisítésében.
Nehéz volna elképzelni a hatást, a melyet a kis pánczélos hajónak győzelme, a szövetségiek hatalmas, nagy
hajói ellen, előidézett. Az ütközet híre csodálatos gyor
sasággal terjedt el. Az északiak párthívei meg voltak
rémülve, mert hiszen a Virginia a Hudsonba is behatol
hat és megsemmisítheti a new-yorki hajókat. Annál
nagyobb volt természetesen, a déliek örömujjongása, a
kik az ostromzárt már is megszüntetve és a szabad ke
reskedést összes partjaikon visszaállítva látták.
Ez volt a tengeri győzelem, melyet oly lármásan
ünnepeltek Jacksonvilleben. A fölkelők most már biz
tosítva hihették magukat a szövetségi kormány hajói
elől. Sőt talán a hampton-roadi győzelem következté
ben, Dupont commodore hajóraját azonnal vissza is
fogják hívni a Potomac vagy a Chesapeake felé. Ez
esetben semmiféle megszállás se fenyegetné Floridát.
A legerőszakosabb népfaj által támogatott rabszolga
sági eszmék ellentállás nélkül diadalmaskodnának.
Texar és czimborái megfészkelhetnék magukat állásuk
ban, a melyben annyi rosszat tehettek!
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Mindazonáltal az öröm a déliek táborában korai volt.
És e híreket, a melyek Florida nyugati részein már köz
tudomásra jutottak, Gilbert újabbakkal egészítette ki, a
melyekről abban a perczben értesült, mikor Steveps
parancsnok ágyúnaszádját elhagyta.
A hampton-roadi tengeri csata második napja nagyon
elütött az elsőtől. Márczius 9-én reggel, abban a pilla
natban, mikor a Virginia épen a két szövetségi fregattá
egyikét, a Minnesotát készült megtámadni, neki magá
nak támadt egy új ellenfele, a melynek jelenlétét nem
is sejtette.
A fregatté oldala mellől egy furcsa készülék vált el,
«egy tutajra helyezett sajtos doboz», mint a déliek
mondták. Ez a sajtos doboz a Monitor volt, a melyet
Warden hadnagy vezényelt. Azért küldték e vizekre,
hogy szétrombolja a Potomacot védelmező ütegeket.
Mikor Warden hadnagy a James-River torkolatához
ért, éj idején, meghallotta az ágyúzást HamptonRoadnál és a Monitorra,], a csata színhelyére sietett.
E két borzasztó hadi készülék húsz méternyi távol
ságból négy óra hosszat lődözött egymásra nem nagy
eredménynyel. Végre a Virginiát a viz vonalnál egy
lövés érte, a melynek következtében beállt az elsülyedés
veszélye és kényszerítette Norfolk felé menekülni.
A Monitor, a mely kilencz hónappal később szintén elsülyedt, teljesen legyőzte ellenfelét. Neki volt köszön
hető, hogy a szövetségi kormány a hampton-roadi vize
ken ismét visszanyerte egész fölényét.
— Nem, atyám, — mondá Gilbert, elbeszélését be
fejezvén, — hajórajunkat nem hívták vissza északra.
Stevens hat ágyúnaszádja a' St.-John gátja előtt hor
gonyoz. Ismétlem, legfeljebb három nap alatt urai
leszünk Jackson viliének.
— Ebből is láthatod, Gilbert, — mondá Burbank
Jakab, — hogy várnod kell és vissza kell térned hajódra.
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De nem félsz attól, hogy a nyomodban voltak, mialatt
Camdless-Baybe jöttél?
— Nem, atyám, — feleié az ifjú hadnagy. — Senki se
láthatott bennünket.
— És ki az az ember, a ki elmondta neked mindazt,
a mi az ültetvényen történt, a gyújtogatást, a rablást,
az anyád betegségét?
— Azt mondta, hogy őr volt a pabloi világító torony
ban, a honnét őt elkergették és azért jött, hogy figyel
meztesse Stevens parancsnokot a veszélyre, a mely az
északiakat fenyegeti Florida e részén.
— Nem tudta, hogy te a hajón vagy?
— Nem, sőt nagyon meg volt lepetve, mikor meg
hallotta, — feleié az ifjú hadnagy. — De miért kérdezed
ezt tőlem, atyám?
— Azért, mert mindig félek Texar cselvetéseitől. Nem
csak gyanítja, hanem tudja is, hogy a szövetségi hadse
regben szolgálsz. Megtudhatta, hogy Stevens parancs
nokhoz osztottak be. Ha téged ide akart volna csábí
tani ...
— Ne félj, atyám. Senki se látott, mikor felfelé jöt
tünk a folyamon, senki se fog látni, mikor vissza
megyünk ...
— Egyenesen a hajódra ... és nem máshova.
— Megígértem, atyám. Hajnalkor Marssal együtt a
hajónkon leszünk.
— Hány órakor akarsz elindulni?
— Az apály kezdetekor, vagyis hajnali harmadfél
óra tájban.
— Ki tudja, — mondá Carrol Edvard, — talán Ste-.
vens ágyúnaszádai nem lesznek kénytelenek még három
napig állomásozni a St.-John gátja előtt.
— Meglehet... mihelyt a szél feltámadt, elég víz
lesz a gát felett, — feleié az ifjú tiszt. — Ah! bárcsak
feltámadna, ha mindjárt vihar lenne is belőle! Bár-
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csak végre erőt vehetnénk e nyomorultakon!... És
akkor...
— Meg fogom ölni Texart! — ismétlő Mars.
Éjfél elmúlt. Gilbert és Mars nem hagyhatták el a
Castle-Houset hajnali két óra előtt, mert csak a dagály
beálltával juthattak el Stevens parancsnok hajóihoz.
Akkor sötét északa lesz és kilátás volt rá, hogy észre
vétlenül átlopózhassanak, noha számos csónak őrködött
a St.-Johnon, a Camdless-Baytől lefelé.
Az ifjú tiszt ekkor felment az anyjához. Aliceot az
ágya mellett ülve találta. Burbankné asszonyság a leg
utolsó erőfeszítésektől kimerülve, a kábultság egy ne
mébe esett, a mely a melléből kitörő zokogásról ítélve,
nagyon fájdalmas lehetett.
Gilbert nem akarta őt ebben az állapotában zavarni.
Leült az ágy mellé, miután Alice intett neki, hogy ne
beszéljen. Szótlanul virrasztottak a szegény nő mellett,
a kit a szerencsétlenség talán még nem szűnt meg súj
tani. Volt-e szükségük szavakra, hogy gondolataikat
egymással közöljék? Nem. Szenvedéseik közösek voltak,
szó nélkül is megértették egymást, mert szíveik be
széltek.
Végre elérkezett az indulás órája. Gilbert a kezét
nyujtá Alicenak és mindketten lehajoltak Burbankné
asszonyság fölé, a kinek félig becsukott szemei nem
láthatták őket.
Aztán Gilbert ajkait az anyja homlokára nyomta, a
melyet Alice is megcsókolt utána. Burbankné asszony
ság fájdalmasan megrázkódott, de nem látta a fiát
távozni, sem azt, hogy Alice utána ment, hogy bú
csúzzék.
Burbank Jakabot és barátait a csarnokban találták.
Mars is e pillanatban lépett be, miután szemlét tar
tott a Castle-House körül.
— Itt az idő, — mondá.
Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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— Indulj tehát, Gilbert, — mondá Burbank Ja
kab ... — Most már csak Jacksonvilleben fogunk újra
találkozni.
— Igen! — Jacksonvilleben ; és pedig holnap, ha a
dagály a gáton való átkelést megengedi. A mi pedig
Texart illeti...
— Élve kell Őt kézre kerítenünk ... Ne feledd ezt,
Gilbert!
— Igen! ... Élve! ...
Az ifjú tiszt megölelte az atyját és kezet szorított
Carrol nagybátyjával és Stannard úrral.
— Jer, Mars! — mondá.
Mindketten gyorsan mentek fél óráig a folyam jobb
partján az ültetvények mellett. Útközben senkivel se
találkoztak. Azon helyre érkezvén, a hol gigjöket a nád
közt elrejtették, azonnal a csónakra szálltak és beevez
tek a folyam sodrába, a melyen gyorsan eljuthattak a
St.-John gátjához.

XIV.
A St.-Johnon.

A folyamnak ez a része el volt hagyatva. Semmi
világosság se látszott a túlsó parton. A jacksonvillei
lámpák el voltak rejtve ama beszögelés mögött, a me
lyet a Camdless-öböl képez észak felé. Csupán a vissz
fényük világítá meg a felhők alsó részeit.
Noha az éj sötét volt, a gig mégis könnyen megta
lálta a gát irányát. Miután a St.-John vizeiből semmi
féle párák nem emelkedtek, könnyű lett volna a vissza
térőket követni és üldözőbe venni, ha valamely ellen
séges csónak leste volna őket útközben, de Gilbert és
Mars nem hitték, hogy ilyesmitől kell tartaniok.
Mars a csónak hátulján ült és erőteljesen evezett.
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Gilbert figyelmesen nézte a folyamot, hogy minden aka
dályt jelezhessen és minden esetleges veszélyt, akár
csónak, akár úszó fatörzs legyen. A könnyű csónaknak,
miután a jobbparttól eltávozott, csak a folyam sodrát
kellett követnie.
Kétségkivül jobb lett volna a St.-John jobbpartját
ellepő óriási fák és nádasok árnyékát el nem hagyni.
E sűrű lombok alatt a feltűnés veszélye csekélyebb
volt. De csekély távolságra az ültetvény alatt, egy erős
beszögelés a túlsó oldalra hajtja a víz sodrát. Ennek
következtében erős eliszapodás támadt, a mely a gig
haladását sokkal nehézkesebbé és lassúbbá tette volna.
Mars, nem látván maga előtt semmit, a mi gyanút
ébreszthetett volna, inkább akarta átengedni magát a
folyam közepén levő gyorsabb folyású víznek, a mely
gyorsabban siet a torkolat felé. A camdless-bayi kis
kikötőtől ama pontig a gát alatt, a hol a flottilla hor
gonyzott, nem volt messzebb három-négy mérföldnyinél, ezt az utat pedig a kis hajó, a dagály segélyével és
Mars erős evezése mellett két óra alatt könnyen meg
tehette. Következőleg a czélnál lesznek, mielőtt a haj
nal első világossága feltűnnék.
Gilbert és Mars elindulásuk után egy óranegyeddel a
folyam közepén voltak. Itt konstatálniok kellett, hogy
eléggé gyorsan haladtak ugyan, de a vízáramlat iránya
Jacksonville felé viszi Őket. Sőt talán Mars öntudatla
nul is erre felé kormányzott, mintegy valamely ellen áll hatlan vonzó erő hatása következtében. Pedig kerülni
kellett ezt az átkozott helyet, a melynek a környékét
kétségkívül gondosabban őrizték,mint a folyam közepét.
— Egyenesen, Mars, egyenesen! — mondá az ifjú
tiszt.
A gig kénytelen volt a folyam sodrában maradni, egy
negyed mérföldnyire a balparttól.
A jacksonvillei kikötő nem volt se sötét, se csöndes.
13*
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Számos fáklya égett itt-ott a rakpartokon, vagy rezgett
a csónakokban a víz felszínén. Némely világosság gyor
san mozgott ide s tova, mintha meglehetős nagy tér
ségen éber felügyeletet gyakoroltak volna.
Egyidejűleg ének és lárma is hallatszott és elárulta,
hogy még most is mulatság és orgiák háborgatták a vá
ros nyugalmát. Vájjon Texar és czimborái még most is
hitték-e, hogy az északiak vereséget szenvedtek Vir
giniában és hogy a szövetségiek hajóraját vissza fogják
szólítani? Vagy pedig uralmuk legutolsó napjait min
dennemű kicsapongásokra akarták felhasználni a whiskeytől és gintől ittas csőcselék közepette?
Bármint legyen is, miután a gig folyvást a vízáramlat
medrében haladt tova, Gilbert bízvást azt hihette, hogy
a legnagyobb veszélyen túl lesz, mihelyt Jacksonville
elmarad mögöttük. De egyszerre jelt adott Marsnak a
megállapodásra. Nem egészen egy angol mérföldnyire
a kikötőn alul, a fekete pontok hosszú sorát látta, a
melyek mint megannyi szírt helyezkedtek el a folyam
egyik partjától a másikig.
Egy egész sora volt ez a csónakoknak, a mely e pon
ton elzárta a St.-Johnt. Ha az ágyúnaszádoknak sike
rül átkelni a gáton, a csónakok kétségkívül nem bírják
azokat feltartóztatni és nem marad egyéb hátra, mint
visszavonulniok, de azon esetre, ha a szövetségiek ne
talán csónakokon próbálnának előnyomulni, esetleg
kellő ellentállást fejthetnének ki ellenük. Ez volt az
oka, hogy éj idején torlaszt képeztek. Valamennyi csó
nak mozdulatlanul állt, akár az evezők akár csáklyák
segélyével tartották ily mozdulatlanságban. Noha nem
lehetett látni, mégis kétségtelen volt, hogy kellő számú
ember tartózkodott rajtuk, jól felfegyverkezve úgy a
támadásra, mint a védelemre.
Mindazonáltal Gilbertnek eszébe jutott, hogy e csó-
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nakok és dereglyék még nem torlaszolták el a folyót,
mikor ő Marssal a Camdless-Baybe indult. Ezt az elővigyázatot a gig áthaladása után foganatosították és
úgy látszott, mintha támadást várnának, a melyről szó
se volt abban a pillanatban, mikor az ifjú hadnagy
elhagyta Stevens parancsnok flottilláját.
Ennélfogva el kellett hagyniok a folyam közepét és
a mennyire lehetett, a jobbpart közelében kellett haladniok. Föltehető, hogy senki se fogja észrevenni a csó
nakot, ha a nádasok közt és parton álló fák árnyékában
lopózhatik tova. Annyi bizonyos, hogy egyéb mód nem
volt, hogy a St.-Johnon felállított torlaszt elkerüljék.
— Mars igyekezzél a mennyire lehet, nesz nélkül
evezni, míg e vonalt elhagytuk, — mondá az ifjú
hadnagy.
— Értem, Gilbert úr.
— Kétségkívül elég dolgod lesz az iszappal és ha
szükséged van a segítségemre . ..
— Majd megbirkózom vele magam is, — bizakodott
Mars.
És egy fordulattal gyorsan átment a jobbpartra a
giggel. Ekkor már nem voltak messzebb a dereglye
sortól mint háromszáz lábnyira.
Miután a csónakot nem vették észre, mialatt rézsút
haladt át a folyamon, a mi pedig könnyen megtörténhe
tett volna, — most, mikor a part sűrűségeivel egybe
olvadt, aligha kellett attól tartani, hogy észrevegyék.
Ha csak a torlasz vége el nem nyúlik a partig, körül
belül bizonyos volt, hogy átosonhat. Vakmerőség lett
volna a St.-John medrében megkísérlem, hogy átoson
janak.
Mars a sűrű sötétség közepette evezett tova, a melyet
a fák lombjai még sűrűbbé tettek. Gondosan elkerülte
a fatörzseket, a melyek itt-ott a vízből kiemelkedtek, a
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legnagyobb óvatossággal és úgyszólván nesz nélkül eve
zett, noha helyenként az eliszaposodásoknál meglehe
tősen erős ellenáramlatokkal kellett megküzdenie. így
egy órai késésre számíthattak. De sebaj, ha addig a
hajnal el is árulja őket, oly közel lesznek az ágyú
naszádok horgonyzó helyéhez, hogy semmitől se kell
félniök a jacksonvillgiek részéről.
Négy óra tájban a gig a dereglyék irányába érkezett.
A mint Gilbert előre látta, a víz e helyen sekély lévén,
a part mellett szabadon hagyták az átjárást. Nehány
száz lábnyival messzebb a St.-John partjának egy kiszögelése homályosan a gyökérfák és óriási bambuszok
árnyékában látszott.
Ezt a kiszögelést, a mely a folyam innenső oldalán
nagyon homályos volt, okvetlenül meg kellett kerülni.
A túlsó oldalon a lomb sűrűsége hirtelen megszűnt.
A folyampart, a St .-John torkolatai felé számos öblöcskéivel és mocsaraival teljesen ellapult. Itt már
egyetlen fa sem állt, következőleg a víz is világosabbá
lett. Itt az a veszély fenyegetett, hogy valamely hajó,
a mely esetleg a beszögelésen túl czirkált, észreveszi
a giget, mint egy mozgó fekete pontot, annál inkább,
mivel oly kicsi volt, hogy két ember nem fekhetett el
benne.
Igaz, hogy a beszögelés túlsó oldalán nem volt beiszapolódva. Itt a part mellett eléggé gyorsan folyt a
víz. Ha a gignek sikerül e pontot szerencsésen megke
rülni, akkor rövid idő alatt megérkezhetik Stevens
parancsnok ágyúnaszádjaihoz.
Mars rendkívüli óvatossággal haladt el a part mellett.
Szemei figyelmesen vizsgálták a folyam alsó részét, a
mennyire a homályban lehetett. Oly közel ment a
parthoz, a mennyire csak lehetett, küzdve az ellen
áramlat ellen, a mely a beszögelés előtt még nagyon
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erős volt. Az evező szinte meggörbült izmos karjainak
nyomása alatt, mialatt Gilbert, hátrafelé fordulva, nem
szűnt meg vizsgálni a St.-John felszínét.
E közben a gig lassankint a beszögelés csúcsához
közeledett, a mely hosszú homoknyelvben végződik.
Alig volt már huszonöt-harmincz lábnyira, mikor Mars
egyszerre megszűnt evezni.
— Fáradt vagy? — kérdé az ifjú tiszt. — Ha akarod,
majd én evezek.
— Egy szót se, Gilbert úr! — feleié Mars.
És ugyanekkor két hatalmas evezőcsapás segélyével
oldalt fordította a giget, mintha egyenesen a partra
akarta volna kidobatni. Mihelyt lehetséges volt, meg
ragadta a vízbe aláfüggő ágak egyikét és beléje kapasz
kodva, eltüntette a csónakot a sűrű lombok közt. A leg
közelebbi perczben a gig egy gyökérfa hatalmas gyöke
reihez simult, Gilbert és Mars pedig oly sötétségben
találták magukat, hogy egymást se láthatták.
Ez az egész manőver nem tartott tíz másodperczig.
A fiatal hadnagy ekkor megragadta a társa kezét és
éppen magyarázatot akart tőle kérni, midőn Mars a
lombok közt kinyújtván a karját, egy pontra mutatott,
a mely a víz világosabb részén mozgott.
E pont egy dereglye volt, a melyen négy ember eve
zett és a mely felfelé haladván, a homoknyelv meg
kerülése után a folyampart felé tartott.
Gilbertnek és Marsnak ekkor egy és ugyanazon gon
dolata támadt : minden módon és minden áron vissza
térni a hajójukra. Ha a gigjüket felfedeznék, ki fognak
ugrani a partra, el fognak osonni a fák közt és elszalad
nak a parton a folyamgátig. Miután akkor már hajnalodni fog, valószínű, hogy a legközelebbi ágyúnaszádon
észreveszik a. jeleiket, de ha mindjárt kénytelenek vol
nának is a folyamba ugrani és úszni, el fognak követni
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mindent, a mi emberileg lehetséges, hogy visszatérjenek
állomásukra.
De a legközelebbi perczben be kellett látniok, hogy a
szárazföld felé sem menekülhetnek.
Mikor a dereglye már csak mintegy húsz lábnyira
volt a lombos sűrűségtől, a legénység beszélgetésbe bo
csátkozott hat másik emberrel, a kiknek árnyéka lát
ható volt a part fái közt.
— Túlestetek a legnehezebben? — kérdezték a
partról.
— Túl! — hangzott a felelet a folyóról. Ezt a pontot
apály idején megkerülni éppen olyan nehéz, mint a víz
sodra ellen evezni.
— Horgonyt fogtok vetni e helyen, most, miután mi
is itt vagyunk a parton?
— Kétségkívül. Horgonyt vetünk az iszapban .. .
így jobban őrizhetjük a torlasz végét.
— Jól van. Ezalatt mi a partot fogjuk őrizni ... és
úgy hiszem, hogy ezek a gaz ficzkók nem könnyen me
nekülhetnek, hacsak a mocsárba nem ugranak.
— Hátha ezt már is megtették?
— Ez nem lehetséges. Nyilván igyekezni fognak még
hajnal előtt visszatérni a hajójukra. Miután pedig a
dereglyesoron nem juthatnak keresztül, iparkodni fog
nak elosonni a part hosszában, de mi itt leszünk és el
csípjük őket.
E rövid szóváltásból meg lehetett érteni, hogy mi tör
tént. Kétségük se volt már, hogy Gilbert és Mars el
indulását jelezték. Ha ki is kerülhették az elfogatásukra kiküldött csónakokat, mikor a folyamon felfelé
jöttek a camdless-bayi partokig, most, miután a folya
mot elállták és a visszatérésüket lesték, nehéz vagy
éppen lehetetlen lesz eljutniok az ágyúnaszádok hor
gonyzó állomására.
Szóval a gig, a dereglyén levő legénység és azon
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emberek közé került, a kik a part beszögellő csúcsán a
dereglyéből kiszálltak. Ha tehát a folyam felé lehetetlen
volt a menekülés, épp oly hiú törekvés lett volna meg
kísérlem ama keskeny parton át, a mely a St.-John és
a parti mocsarak közt húzódik.
Gilbert tehát megtudta, hogy átutazását jelezték.
Mindazonáltal talán nem tudták azt, hogy CamdlessBaynél szálltak partra és hogy az egyik közülök,
Burbank Jakab fia volt, a ki a szövetségi tengerészek
nél szolgált, a másik pedig a szövetségiek egyik mat
róza. De szerencsétlenségre ez a remény se tartott soká.
Az ifjú hadnagy nem lehetett többé kétségben a veszély
felől, a mely őt fenyegette, mikor az imént kezdett
szóváltás végét meghallotta.
— Jól vigyázzatok! — hangzott a partról.
— Igen ... igen! — volt a felelet. — Egy unionist a
tiszt mindig jó fogás, főleg ha ez a tiszt Florida át
kozott északi ellenségei egyikének a tulajdon fia.
— És drágán is fognak érte megfizetni bennünket,
miután Texar az, a ki fizet.
— Egyébiránt az is meglehet, hogy nem sikerül el
csípnünk őket ma éjjel, ha elrejtőztek a part vala
melyik bemélyedésében. De nappal majd oly szor
gosan kikutatjuk valamennyi lyukat, hogy egy
vizi patkány se menekülhessen előlünk.
— Ne feledjük, hogy meghagyták, hogy élve kell
őket kézre kerítenünk.
— Tudjuk ... tudjuk ... Azon esetre, ha a parton
fogatnák el magukat, titeket fogunk hívni, hogy át
vegyétek és Jacksonvillebe szállítsátok őket.
— Mi itt fogunk állomásozni, ha nem leszünk kény
telenek őket üldözőbe venni.
— Mi pedig itt maradunk a parton.
— Nos hát! sok szerencsét! Az igazat megvallva
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kellemesebb lett volna az éjszakát Jacksonvilleben
tölteni, valamelyik csapszékben.
— Ha a két gazember megmenekül, akkor igen, de ha
holnap megkötözve Texar elé vezetjük őket, akkor nem!
Ezzel a dereglye kissé eltávozott a parttól. Csak
hamar lánczzörgés hallatszott, a mely arra vallott, hogy
horgonyt vetettek. A parton állomásozó emberek többé
nem beszélgettek ugyan egymás közt, de a lépteik
hallatszottak a lehullott és elszáradt faleveleken.
A menekülés tehát mind a folyam, mint a száraz
föld felől lehetetlen volt.
E felett töprenkedett Gilbert nem kevésbbé mint
Mars. Egyik se mozdult, egyik se szólt egy szót sem.
Következőleg semmi sem árulta el a gig jelenlétét a
sűrű lombok alatt, csakhogy e lombok börtönné let
tek, a melyből nem lehetett szabadulni. Feltéve, hogy
észre nem veszik őket, míg az éjszaka tart, hogyan ke
rülje el Gilbert ellenségei figyelmét, ha egyszer az idő
kivilágosodik? Ha pedig az ifjú tisztet elfogják, nem
csak az élete forog veszélyben — hiszen katona létére
azt szívesen feláldozta volna ; — de ha sikerül ki
mutatni, hogy a Castle-Houseban időzött, akkor
Texar czimborái kétségkívül újból elfogják az atyját
és Burbank Jakab egyetértése a szövetségiekkel min
den kétséget kizárólag be lesz bizonyítva.» Mikor a
spanyol legelőször vádolta a camdless-bayi ültetvény
tulajdonosát, semmiféle bizonyíték se volt a kezében ;
mihelyt Gilbert a hatalmába kerül, meg lesz a bizonyí
ték. És mi fog akkor történni Burbankné asszonyság
gal? Mi lesz Dyből és Zermahból, ha az apa, a testvér
és a férj nem lesznek többé, hogy folytathassák nyo
mozásaikat?
Mindezen gondolatok és elfogatásának elkerülhetlen
következményei egy pillanat alatt megvillantak az
ifjú tiszt elméjében.
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E szerint azon esetre, "ha mindkettőjüket elfognák,
csak egy szerencsés eset volna hátra, a mely abból
állna, hogy a szövetségiek megszállnák Jacksonvillei,
mielőtt még Texar képes volna ártani. Ha ez megtör
ténnék, akkor még talán megszabadulhatnának, mielőtt
az ítélet végrehajtatnék, a melyre el kellett készülve
lenniök. Igen! ez volt az egyedüli remény! De hogyan
lehessen Stevens commodore megérkezését siettetni?
Hogyan keljenek át az ágyúnaszádok a folyam gátján
elégséges víz hiányában? Ki kalauzolja a flottillát a
csatorna elágazó tekervényein keresztül, ha Mars a
déliek hatalmába kerül?
Gilbert tehát kénytelen volt a lehetetlent is meg
kísérlem, hogy hajnal előtt a hajórajhoz érkezzék. E
czélból haladék nélkül el kellett indulniok. Vájjon oly
feltétlenül lehetetlenség volna-e ez? Nem szabadít
hatja-e ki Mars a giget egy hirtelen lökéssel az iszapos
talajról? Mialatt a dereglye legénysége a horgonyt fel
szedi vagy a horgonylánczot elvágja, nem nyerhetné
nek-e oly előnyt, a melyet ellenfeleik többé nem ellen
súlyozhatnának?
Nem! Ezzel koczkáztatnának mindent. A fiatal
tiszt nagyon jól tudta, hogy Mars evezője nem ver
senyezhet sikerrel a dereglye négy evezője ellen. A
giget csakhamar utolérnék. Bizonyos vesztükbe ro
hannának, ha így cselekednének.
De hát mit tegyenek? Várjanak-e? Nemsokára be
köszönt a hajnal. Már is reggeli ötödfél óra volt. A ke
leti láthatár szürkülni kezdett.
Azonban valamire mégis el kellett szánniok magukat.
Gilbert a következőkre határozta magát, a melyet halk
hangon közölt Marssal.
— Többé nem várhatunk, — mondá. — Mindketten
egy revolverrel és egy késsel vagyunk felfegyverkezve.
A dereglyében négy ember ül. Tehát csak kettő egy el-

206

len. A meglepetés előnye is *a mi részünkön van. Te
hirtelen kilököd a giget az iszapból és néhány evező
csapással a dereglye ellen irányozod, a mely horgonyon
fekszik, következőleg ki nem térhet. Akkor megro
hanjuk a legénységet és mielőtt még magukhoz tér
hetnének, megöljük mind a négy embert és elillanunk.
Mielőtt a parton levőkjeit adhatnának, talán sikerül át
kelnünk a gáton és eljutnunk az ágyúnaszádokig. —
Megértettél, Mars?
Mars nem felelt, hanem elővette a kését, kinyitotta
és az övébe dugta, a forgópisztolya mellé. Aztán a
giget csendesen eltávolította a fagyökér mellől és
megfogta az evezőt, hogy egy hatalmas lökéssel ki
szabadítsa a csónakot.
De abban a pillanatban, mikor ezt a manővert
végre akarta hajtani, Gilbert megfogta a karját.
Egy váratlan körülmény következtében hirtelen meg
változtatta a tervét.
A hajnal első szürkületével sűrű köd kezdett fel
emelkedni a folyam felett, mint valami gyapottömeg,
a melynek mozgó foszlányai kibontakoznak a víz fel
színén. E párák a tenger felett képződtek és a lenge
szellő felfelé hajtotta a St.-Johnon. Mielőtt egy negyed
óra elmúlnék, Jaksonville a balparton, valamint a
jobbpart facsoportjai el fognak tűnni a kissé sárgás
ködben, a melynek sajátságos bűze már elárasztani
kezdte a St .-John völgyét.
Pompás alkalom a menekülésre. A helyett, hogy
egyenlőtlen küzdelmet kezdjenek, a melyben mind a
ketten elveszhetnének, miért ne kisérlenék meg átlopózni ezen a ködön? Gilbert legalább azt hitte, hogy
ez a legczélszerbb, a mit tehetnek. Ezért tartóztatta
vissza Marsot, mikor ez hirtelen el akarta lökni a giget
a parttól. Most már ellenkezőleg az volt a czél, hogy
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óvatosan, csöndesen haladjanak tovább és elkerüljék
a dereglyét, a melynek körvonalai már is kezdtek
elmosódni.
Ekkor a szóváltás újra kezdődött a parton állók és a
dereglye legénysége közt.
— Vigyázzatok, míg a köd el nem oszlik.
— Vigyázni fogunk! felszedjük a horgonyt és a part
hoz közeledünk.
— Jól van, de maradjatok összeköttetésben a többi
dereglyével is. Ha egyik vagy másik elhaladna mellette
tek, figyelmeztessétek, hogy czirkáljon, míg vége nem
lesz a ködnek.
— Igen ... igen ... Ne féljetek, hanem vigyázzatok
ti is azon esetre, ha a gazemberek a parton át igyekez
nének menekülni.
A jelzett óvrendszabályokat kétségkívül foganatosí
tani is fogják. Bizonyos számú dereglye fog a folyam
két partja közt czirkálni. Gilbert tudta ezt és nem ha
bozott. A gig előjött csöndesen a lombok közül és las
san tovább haladt az iszapon keresztül.
A köd mind sűrűbbé lett, noha fakó világosság hatolt
át rajta. Többé semmit se lehetett látni, még néhány
lábnyi távolságra sem. Ha a gig nem ütközik a dereg
lyébe, akkor van remény, hogy észrevétlenül marad.
És csakugyan elkerülhette a dereglyét, mialatt a legény
ség felszedte a horgonyt, mert a lánczcsörgés körülbelül
jelezte a pontot, a melyet kerülnie kellett.
A gig tehát átosont és Mars kissé erősebben erez
hetett.
Ekkor arra kellett iparkodniok, hogy a kellő irányban
haladjanak, a nélkül, hogy a folyam közepén levő áram
latba juthassanak. Legczélszerűbb volt csekély távol
ságban maradni a jobbparttól. A sűrű ködben semmi
sem adhatott volna irányt Marsnak, hacsak a parthoz
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ütődő víz nesze nem. Már érezni lehetett a reggel köze
ledését. A páratömeg felett mind világosabb lett, noha
a köd a St.-John vizein még nagyon sűrű volt.
A gig mintegy félóráig úgyszólván találomra tévelygett. Koronkint váratlanul valamely homályos körvona
lok tűntek fel. Az ember a visszasugárzás által rend
kívül megnagyobbított dereglyének hihette volna, a mi
a tengeri ködök közepette gyakran észlelhető tüne
mény. Ilyenkor csaknem fantasztikus hirtelenséggel
tűnik fel minden tárgy és olyan benyomást tesz,
mintha óriási méretű volna. Szerencsére a mit Gilbert
látott, csak uszány (bője) volt, vagy a vízből kiemel
kedő szikla, vagy a folyamba vert czölöp, a melynek
csúcsa elenyészett a ködmennyezetben.
Számos madár is röpült el felettük, a melyeknek ki
terjesztett szárnyaik óriásiaknak látszottak. Noha alig
lehetett őket látni, annál inkább hallható volt átható,
éles rikkantásuk. Mások a folyam medréből röppentek
fel, abban a pillanatban, mikor a csónak közeledése fel
riasztotta őket. Lehetetlen lett volna megmondani,
vájjon leszállnak-e a csak néhány lépésnyi távolságban
levő parton, vagy pedig újra lebocsátkoznak a St.-John
vizeire.
Miután az apály még folyvást tartott, Gilbert bizo
nyos volt a felől, hogy a csónak Stevens parancsnok
hajóinak horgonyzó állomásához közeledett. De miután
az áramlat már sokkal gyöngébb volt, nem lehetett biz
tosra venni, hogy a gig már túl volt a czirkáló vonalon.
Sőt ellenkezőleg attól kellett tartani, hogy a gig minden
pillanatban valamelyik dereglyébe ütközhetik.
E szerint a nagy veszély minden esélye még nem
múlt el. Sőt nemsokára kétségtelenné lett, hogy a gig
nagyobb veszélyben forog, mint valaha. Mars koronkint
meg is szűnt evezni és az evezőt szabadon tartotta a víz
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felett. Meglehetős szűk körben folyvást lehetett evező
csapásokat hallani, hol közelebbről, hol messzebbről.
Egyik dereglyéről a másikra kiáltásokkal adtak jelt
egymásnak az evezősök. Alig körvonalozott alakok
tűntek fel itt-ott a ködben. Ezek czirkáló dereglyék
voltak, a melyeket minden áron el kellett kerülni. Néha
a párák is hirtelen szétnyíltak, mintha hatalmas szél
áramlat hatolt volna tömegeikbe. Már néhány száz
lábnyi távolságra lehetett látni. Gilbert és Mars ekkor
megkísértették tájékozni magukat. De a köd megint
sűrűbbé tett és nem maradt egyéb hátra, mint áten
gedni a csónakot a víz sodrának.
Valamivel több volt öt óránál. Gilbert kiszámította,
hogy mintegy két angol mértföldnyire tehetnek a hor
gonyzó állomástól. A folyam gátjához még nem érkez
tek el. A gátat könnyen megismerték volna az áramlat
erősebb zúgásáról és a víz különböző sodrainak zajáról,
a melyek iránt egy tengerész nem tehet kétségben. Gil
bert aránylag biztonságban hitte volna magát, ha már
túl tettek volna a gáton, mert nem volt valószínű, hogy
a dereglyék ily messzire elkalandozzanak Jackson vilié
től, az ágyúnaszádok lőtávolságába.
Mindketten hallgatóztak, lehajolván csaknem a víz
színéig. Gyakorlott füleik semmit se hallottak. Két
ségkívül eltévelyegtek tehát akár jobbra, akár balra a
folyamon. Nem volna-e czélszerűbb rézsut átvágni,
valamelyik parthoz lapulni és ott bevárni, míg a köd
kissé eloszlik és míg tájékozhatják magukat?
Csakugyan ez látszott legtanácsosabbnak, miután a
ködök magasabb rétegekbe kezdtek felemelkedni. A nap,
a melyet már érezni tehetett felettük, átmelegítette és
felszívta a párákat. Valószínű volt, hogy a St.-John fel
színe meglehetősen nagy kiterjedésben újra láthatóvá
tesz, mielőtt az égboltozat kiderülne. Aztán a ködfátyol
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hirtelen szét fog foszlani és a láthatár előtűnik a párák
közül. Talán Gilbert ekkor, egy angol mértföldnyire a
gáton túl, meg fogja pillantani az ágyúnaszádokat.
E pillanatban egymásba ütődő vizek zúgása hallat
szott. Egyidejűleg a gig is elkezdett forogni, mintha
valamely örvénybe jutott volna. A tévedés lehetetlen
volt.
— A gát! — kiáltá Gilbert.
— Ügy van! a gát! — viszonzá Mars, — s ha egy
szer átjutottunk rajta, csakhamar a horgonyzó állo
másnál leszünk.
Mars újból elővette az evezőjét és most már igyeke
zett a helyes irányban maradni.
Egyszerre Gilbert megállítá őt. A köd közepette egy
gyors járású dereglyét pillantott meg, a mely ugyan
abban az irányban haladt .Vájjon a legénység meglátta-e
a giget? Vájjon el akarja-e állni az útját?
— Forduljunk balra! — mondá az ifjú hadnagy.
Mars néhány evezőcsapással az ellenkező irányba for
dít á a csónakot.
De ezen oldalról hangok hallatszottak, a melyek
egymást hívták. A folyam e részén kétségkívül több
dereglye czirkált.
Egyszerre, mintha egy óriási seprő végig futott volna
a térségen, a párák porrá vált víz alakjában lecsapód
tak a St.-John felszínére.
Gilbert nem bírt visszafojtani egy kiáltást.
A gig tíz-tizenkét dereglye közé került, a melyek a
csatorna e részét őrizték, a hol a gát egy hosszú rézsútos
vonal után következő tekervényes átjárót elzárja.
— Itt vannak! ... Itt vannak!
Ez a kiáltás hangzott egyik dereglyéről a másikra.
— Igen! itt vagyunk, — feleié az ifjú tiszt. — Revol
vert és kést a kézbe, Mars, és védelmezzük magunkat!
14*
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Védekezni két embernek harmincz ellen!
Három-négy dereglye egy perez alatt megrohanta a
giget. Lövések dördültek el. De csupán Gilbert és Mars
sütötték el revolvereiket, mert ellenfeleik élve akarták
őket elfogni. Az utóbbiak közül három vagy négy esett
el vagy sebesült meg. De lehetséges volt-e, hogy Gilbert
és társa diadalmaskodjanak az egyenlőtlen harezban?
Az ifjú hadnagyot, daczára erélyes ellentállásának,
megkötözték és az- egyik dereglyébe átszállították.
— Menekülj! . . . Mars! . . . Menekülj! — ez volt
utolsó kiáltása.
Mars egy késszúrás segélyével megszabadult attól,
a ki őt fogta. Mielőtt újra megragadhatták volna, Zer
mah merész férje a folyamba ugrott. Hasztalan igye
keztek őt újból elfogni. Eltűnt a gát örvényeiben, a
melynek zúgó vizei a dagály visszatérésekor rohamos
árrá változnak át.

XV.
Az ítélet.
9

Egy órával később Gilbert a jacksonvillei rakpartra
ért. A városban meghallották a folyam alsó részén el
dördült lövéseket. Vájjon Texar dereglyéi és a szövet
ségiek flottillája közt került-e ütközetre a dolog? Sőt
nem kellett-e attól félni, hogy Stevens parancsnok ágyú
naszádjai behatoltak a csatornába? Ez a lehetőség nagy
izgatottságot idézett elő a városban. A lakosok egy része
a folyampart felé sietett. A Texar és legelszántabb czimborái által képviselt polgári hatóságok csakhamar kö
vették őket. Mindnyájan a gát felé tekintettek, a mely
körül a köd szétfoszlott. A látcsövek és messzelátók
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nagy kelendőségnek örvendtek. De a távolság — körül
belül három angol mérföld — sokkal nagyobb volt,
hogysem az esemény részletei és eredménye felől a
nézők biztosan tájékozhatták volna magokat.
Annyi azonban bizonyos volt, hogy a flottilla még
mindig a régi horgonyzó állomásán maradt és Jacksonvillenek nem kellett az ágyúnaszádok közvetlen táma
dásától tartania. A lakosok közül azoknak, a kik leg
inkább kompromittáltaknak érezték magokat, még min
dig elég idejük van megtenni előkészületeiket a tarto
mány belsejébe való menekülésükre.
Egyébiránt, jóllehet Texarnak és még két vagy há
rom társának több oka volt, mint másnak, a saját biz
tonsága miatt aggódni, úgy látszott, mintha nem nyug
talankodtak volna a történtek miatt. A spanyol sej
tette, hogy elfogták ama csónakot, a melyet minden
áron kézre akart keríteni.
— Igen, minden áron! — ismétlé Texar, mialatt a
kikötő felé közeledő dereglyét megismerni iparkodott.
Minden áron a hatalmamba kell kerítenem Burbank
Jakab fiát, a ki beleesett a kelepczébe, a melyet neki
készítettem. Végre kezemben lesz a bizonyíték, hogy
Burbank Jakab összeköttetésben áll a szövetségiekkel!
Az ég nevére mondom! miután a fiút agyonlövettem,
nem fog elmúlni huszonnégy óra a nélkül, hogy az
atyját is agyon ne lövettem volna!
Noha Texar feltétlenül uralkodott Jackson viliében,
mégis Burbank Jakab felmentetése után be akarta várni
a kedvező alkalmat, hogy őt újból elfogassa. Jó alka
lom kínálkozott Gilbertet hálóba keríteni és a spanyol
mindvégig kielégíthette a boszúját, mihelyt Gilbertet,
mint a szövetségi hadsereg tisztjét ellenséges földön
elfogják és mint kémet halálra ítélik.
A körülmények nagyon a kezére játszottak. Csak-
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ugyan Burbank Jakab, a camdless-bayi ültetvényes fiát
hozták a jacksonvillei kikötőbe. Hogy Gilbert csak
egyedül volt és a társa a vízbe fűlt, vagy megmenekült,
az nem bírt nagy jelentőséggel, miután az ifjú tisztet
mégis elfogták. Most már nincs egyéb hátra, mint őt a
Texar párthíveiből alakított törvényszék elé állítani,
a melynek elnöke maga Texar lesz.
Gilbertet a csőcselék szitkokkal és fenyegetésekkel
fogadta. E vad ordítás csak megvetést keltett benne.
Magatartása legcsekélyebb félelmet sem árult el, noha
egy szakasz katonát kellett kirendelni, hogy életét meg
védelmezze a néptömeg erőszakosságai ellen. De midőn
Texart megpillantó, nem bírt többé uralkodni indula
tain és a spanyolra rohan, ha a katonák vissza nem
tartóztatják.
Texar meg se mozdult és egy szót se szólt, sőt úgy
tett, mintha nem is látná az ifjú tisztet és a legnagyobb
közönynyel hagyta őt távozni.
Néhány perez múlva Burbank Gilbert a jackson
villei börtönbe volt bezárva. Sorsa felől senki se lehe
tett kétségben.
Egy óra múlva Harvey úr, Burbank Jakab barátja,
megjelent a fogház előtt és megkisérlé, hogy Gilbertet
meglássa. Nem bocsátották be. Texar parancsára senki
se közeledhetett az ifjú hadnagyhoz. Harvey úr kísér
letének nem volt egyéb eredménye, mint hogy ezentúl
ő rá is szigorúan felügyeltek.
Összeköttetései a Burbank családdal ismeretesek vol
tak és Texar terveivel megegyezett, hogy Gilbert elfogatását ne tudják meg azonnal Camdless-Bayben. Ha a
halálos ítéletet kimondják, még mindig elég idő lesz
Búrban^ Jakabot értesíteni a történtekről, s mikor azo
kat meg fogja tudni, nem lesz többé ideje Texar elől
a Castle-Houseból menekülni.
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Ebből az következett, hogy Harvey'úr senkit se^küldhetett át Cámdless-Baybe. Egyetlen csónaknak se volt
szabad elhagynia a kikötőt. A St.-John jobb és bal
partja közt meg volt szakítva minden közlekedés ; a
Burbank családnak Gilbert elfogatásáról nem volt sza
bad értesülnie. Mialatt szülei az ifjú tisztet Stevens
ágyúnaszádjának fedélzetén hitték, a szegény fiú a
jacksonvillei börtönben ült.
Mily aggodalmak közt figyeltek a Castle-Houseban,
hogy nem hallatszik-e a távolban lövöldözés, a mely azt
jelentené, hogy a szövetségiek átkeltek a gáton. Jackson
ville az északiak kezében egyértelmű volna azzal, hogy
Burbank Jakab a fiával és barátaival együtt folytat
hatná nyomozásait, a melyek eddig nem vezettek si
kerre !
Másnap, márczius 11-ikén a hadi törvényszék egybe
gyűlt Texar elnöklete alatt a törvényszéki épület ugyan
azon termében, a hol a spanyol egyszer már vádat emelt
Burbank Jakab ellen. Ezúttal az ifjú tisztet eléggé sú
lyos vád terhelte arra néz ve, hogy sorsa elől ne menekül
hessen. Előre el volt Ítélve. Texar, mihelyt a fiúval vég
zett, azonnal atyja ellen támad. A kis Dy a kezei közt
van, Burbankné asszonyságot végkép le fogják sújtani
a csapások, a melyeket az ő keze mért rá. A boszú tel
jes lesz! Hiszen minden a leghatékonyabban előmoz
dította kérlelhetlen gyűlöletének művét.
Gilbertet elővezették börtönéből. A néptömeg ma is,
mint az első alkalommal, bősz ordításával kisérte őt.
A leghevesebb zsivaj közt lépett a terembe, a hol a spa
nyol legőrjöngőbb párthívei már mind együtt voltak.
— Halál a kémre! ... Halál!
Ez volt a vád, a melyet az ocsmány csőcselék Gilbert
arczába vágott és ezt a vádat Texar sugalmazta.
Gilbert azonban visszanyerte önuralmát és sikerült
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neki erőt vennie magán, még a spanyollal szemben is,
a kiben nem volt annyi szeméremérzék, hogy ez alka
lommal távol maradt volna.
— Az ön neve Burbank Gilbert, — mondá Texar —
és ön mint hadnagy szolgál a szövetségiek tengeré
szeiénél?
— Ügy van.
— És jelenleg Stevens parancsnok egyik ágyúnaszád
jára van beosztva.
— Ügy van.
— ön Burbank Jakabnak, a camdless-bayi ültet
vény tulajdonosának a fia?
— Ügy van.
— Bevallja ön, hogy márczius 9-én éjjel elhagyta a
gát alatt állomásozó hajórajt?
— Bevallom.
— Bevallja, hogy elfogatott, midőn egy matróz kí
séretében vissza akart hajójára térni?
— Bevallom.
— Mondja meg, mit keresett a St.-Johnon?
— Egy ember jelentkezett az ágyúnaszádon, a me
lyen mint parancsnok-helyettes szolgálok. Ez az ember
hírül hozta, hogy az atyám ültetvényét egy rablócsapat
feldúlta és hogy Castle-Houset haramiák ostromolták.
A törvényszék elnökének nem kell mondanom, kit térhel a felelősség e bűnökért.
— En pedig, — viszonzá Texar — én pedig azt mon
dom Burbank Gilbertnek, hogy az atyja daczolt a köz
véleménynyel, midőn felszabadította a rabszolgáit,
hogy egy rendelet meghagyta az újonnan felszabadul
tak eltávolíttatását és hogy e rendeletet végre kellett
hajtani...
— Gyújtogatás, rablás és gyermekszöktetés kíséreté
ben, a melynek szerzője Texar volt, — mondá Gilbert.
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— Majd felelni fogok tetteimért, ha a biráim előtt
fogok állni, — viszonzá Texar hidegen. — Ne iparkod
jék felcserélni a szerepeket, Barbank Gilbert. Ön nem
vádló, hanem vádlott.
— Ügy van ... vádlott, legalább e perczben, — fefelé az ifjú tiszt. — De a szövetségi ágyúnaszádoknak
csak a gáton kell átkelniök, hogy kézrekerítsék Jacksonvillet és akkor . ..
Azonnal felkiáltások hallatszottak, durva fenyegeté
sek az ifjú hadnagy ellen, a ki szemtől szembe mert
daczolni a déliekkel.
— Halál rá! ... Halál rá! — hangzott mindenfelől.
A spanyolnak némi fáradságába került, míg lecsilla
píthatta a néptömeg dühét. Aztán folytatá a kihall
gatást.
— Mondja meg, Burbank Gilbert, miért hagyta el
a hajóját?
— Azért, hogy haldokló anyámat láthassam.
— Tehát bevallja, hogy Camdless-Bayben partra
szállt?
— Nincs okom tagadni.
— És csupán azért tette, hogy anyját láthassa?
— Csupán azért.
— Nekünk pedig okunk van hinni, hogy egyéb czélja
is volt, — mondá Texar.
— Miféle czélom?
— Értekezni akart atyjával, Burbank Jakabbal, a
kit már régóta az a gyanú terhel, hogy összeköttetés
ben áll a szövetségi hadsereggel.
— ön jól tudja, hogy ez nem igaz! — viszonzá Gil
bert, a kin erőt vett a természetes felháborodás. —
Nem mint tiszt mentem Camdless-Baybe, hanem mint
fiú ...
— Vagy mint kém! — viszonzá Texar.

220

Újból kitört a lárma.
— Halál a kémre! ... Halál!
Gilbert látta, hogy veszve van és a mi a legborzasz
tóbb volt rá nézve, belátta, hogy az atyja is veszni fog
vele együtt.
— Igen, — mondá Texar — az anyja betegsége csak
ürügy volt, ön mint kém ment Camdless-Baybe, hogy
hírt adhasson a szövetségieknek a St.-John védműveinek állapotáról.
Gilbert felkelt.
— ön jól tudja, hogy csupán haldokló anyámat meg
látogatni jöttem, — mondá. Soha se hittem volna, hogy
művelt országban létezhessenek bírák, a kik bűnül rójják fel egy fiúnak, ha az anyja halálos ágyához siet,
habár ellenséges területre is. A ki az én magaviseletemet rosszalja és a ki az én helyemen nem ugyanazt tette
volna, legyen bátorsága megmondani.
Oly gyülekezet, a mely azokból állt, a kikben a gyű
lölet nem ölt el minden jobb érzést, csakis helyeselhette
volna a nemes és Őszinte kijelentést. De bezzeg ezek
nem voltak e tisztalelkű igaz emberek. Gilbert szavait
szitkok fogadták, ellenben tapsok kisérték Texar ama
nyilatkozatát, hogy Burbank Jakab, a ki háború idején
az ellenséges sereg egy tisztjét elfogadta a házánál,
nem kevésbé bűnös, mint a tiszt maga. Végre megvolt
a bizonyíték, a melyet Texar ígért : Burbank Jakab
egyetértésének bizonyítéka a szövetségi hadsereggel
biztosítva volt.
A bíróság, tudomásul vevén az ifjú tisztnek vallo
másait, melyeket az atyjára vonatkozólag tett, halálra
ítélte Burbank Gilbertet, a szövetségi hadseregbeli ten
gerész hadnagyot.
Az elitéltet azonnal visszakisérték a börtönbe, a cső
cselék ordítása közt, a mely nem szűnt meg kiáltani:
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— Halál a kémre! ... Halál!
Este a jacksonvillei miliczia egy szakasza érkezett
Camdless-Baybe. A vezénylő tiszt Burbank úrral kí
vánt beszélni.
Burbank Jakab megjelent, Carrol Edvard és Stan
nard Walter kíséretében.
— Mit kíván tőlem? — kérdé Burbank Jakab.
— Olvassa el ezt, — feleié a tiszt.
Az irat, a melyet átadott, parancs volt, elfogni Búr
bank Jakabot, mint a jacksonvillei bizottság által kém
kedés miatt halálra ítélt és negyvennyolcz óra múlva
lőpor és golyó által kivégzendő Burbank Gilbert bűn
társát.

MÁSODIK RÉSZ.
I.
A gyermekrablás után.

1

«Texar! . . .» ez volt az a gyűlölt név, a mely a sötétben ellebbent Zermah ajkairól, abban a pillanatban,
mikor Burbankné asszonyság és Alice a Marino öblöcske
partjára érkeztek. A fiatal leány megismerte a nyomo
rult gazembert. Következőleg nem lehet kétség az iránt,
hogy ő volt a gyermekrablás bűnszerzője és hogy abban
személyesen is részt vett.
Valóban Texar hajtotta végre a rablást, hat czimborája segítségével.
A spanyol már régóta előkészítette ezt az expeditiót,
a melynek czélja volt a camdless-bayi ültetvény feldúlása, a Castle-House kiraboltatása, a Burbank csa
lád elpusztítása és a családfő elfogatása vagy megöletése. E czélból uszította rablóbandáit az ültetvény
ellen. De nem állt az élükre, hanem a vezényletet legerőszakoskodóbb párthíveire bízta. Ebből magyaráz
ható meg, hogy John Bruce, a ki a támadók csapatai
közé vegyült, azt mondhatta Burbank Jakabnak, hogy
Texar nem volt velük.
A Marino öbölben időzött, a melyet az. alagút kötött
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össze a Castle-Houssal. A kastély megostromlása ese
tén a lakóház utolsó védelmezői erre igyekeztek volna
menekülni. Texar tudomásul bírt, hogy itt ezen alagút
van. Jacksonvilleben egy dereglyére szállt , a melyet egy
másik dereglyén Squambo és két szerecsen rabszolga
kisért és eljött szemmel tartani e helyet, a hol Búr
bank Jakab valószínűleg meg fogja kisérleni a menekü
lést. Nem csalódott. Észrevette, hogy helyes nyomon
jár, mikor az öblöcske nádasában megpillantotta a
camdless-bayi csónakok egyikét. Az őrizetül kirendelt
szerecseneket meglepték, megrohanták és legyilkolták.
Nemsokára megjelent Zermah s utána a kis leány is.
Zermah legelső kiáltására, Texar attól félvén, hogy
segély érkezhetnék, azonnal Squambo karjai közé dobta
őt a gyermekkel együtt. És mikor Burbankné asszony
ság Aliccel a vízpartra ért, Zermah már az indián de
reglyéjén a folyam közepe felé járt.
A többit tudja az olvasó.
Mindazonáltal Texar a gyermekrablás után nem kö
vette Squambót. Ez az ember, a kiben teljesen megbíz
hatott, tudta, hogy hol van az a hozzáférhetlen búvó
hely, a hova Zermaht és a kis Dyt el kell vinnie. A spa
nyol, abban a pillanatban, mikor a három ágyúlövés
a Castle-Houset ostromló rablócsapatot visszaszólítá,
a St.-Johnon rézsut átvágván dereglyéjével eltűnt.
Hova ment? nem tudni. Annyi bizonyos, hogy ezen
éjjel nem tért vissza Jacksonvillebe, a hol csak huszon
négy óra múlva látták újra. Mit cselekedett, hol járt ez
idő alatt? Senki se tudta. Pedig ez a körülmény terhelő
lehetett rá nézve azon esetre, ha vádat emelnének ellene
Zermah és Dy elrablása miatt. Bármint legyen is, csak
harmadnap reggel tért vissza, megtenni a szükséges in
tézkedéseket a déliek védekezése iránt ; és a mint lát
tuk, elég ideje volt még tőrbe csalni Burbank Gilbertet
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és elnökölni ama bizottságban, a mely halálra Ítélte az
ifjú tisztet.
Annyi bizonyos, hogy Texar nem volt azon a dereg
lyén, a melyet Squambo kormányzott és a mely a da
gály segélyével a Marino öblöcskéből felfelé indult.
Zermah, belátván, hogy kiáltásait többé meg nem
hallhatják a St.-John elhagyatott partjain, elhallgatott.
A dereglye hátulján ült a kis Dyt karjai közé szorí
totta. A megrémült kis leány nem mert panaszkodni.
A meszticznő keblére simult és köpenye redői közé rej
tőzött el. Csupán egyszer vagy kétszer lebbentek el
ajkairól e szók :
— Mama! . .. Mama! ... Zermah, én félek! .,. na
gyon félek ... . Vissza akarok menni a mamához.
— Igen . .. kedvesem! — feleié Zermah. — Vissza
fogunk menni hozzá! ... Ne félj semmitől! ... Én mel
letted vagyok.
Ugyanezen perczben Burbankné asszonyság kétség
beesetten szaladt felfelé a folyam jobb partján, hiába
igyekezvén követni a dereglyét, a mely gyermekét a
túlsó part felé vitte.
Mély sötétség uralkodott. Az ültetvényen a tűzvész
szűnni kezdett. Az észak felé gomolygó füstből csak
egyes lángoszlopok lobbantak fél, aztán megint elcsöndesedett és besötétült. A dereglye a folyam sodrá
ban haladt tova. A partokat nem lehetett látni. A sík
tengeren se lehettek volna jobban elszigetelve.
Vájjon melyik öböl felé haladt a dereglye, a melyet
Squambo kormányzott? Mindenekelőtt ezt kellett tudni.
Zermah ennélfogva igyekezett magát tájékozni, a mi
a sűrű sötétségben nem volt könnyű dolog, legalább
addig, míg Squambo el nem hagyja a folyam közepét.
A dagály egyre nőtt és a dereglye a két szerecsen evező
csapásainak segélyével gyorsan haladt dél felé.

TEXAR ELJÖTT SZEMMEL TARTANI A HELYET.

Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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Pedig felette szükséges volt a kétségkívül megkísér
tendő nyomozások megkönnyítése végett, hogy Zermah
valamely jeleket hagyhasson hátra! A folyam közepén
ilyesmire gondolni sem tehetett. A szárazföldön, a kö
penyének egy foszlánya valamelyik bokron, útmuta
tóul szolgálhatott volna. De mit használna, ha a vízbe
dobna valamely tárgyat, a mely akár az ő, akár a kis
leány tulajdonát képezte? Lehetett-e remélni, hogy a
véletlen azt Burbank Jakab kezei közé fogja juttatni?
Erről te keltett mondani és csupán arra szorítkozhatott,
hogy megismerje a St.-John ama pontját, a hol partra
fognak szállni.
Egy óra múlt el így. Squambo egy szót se szólt.
A két szerecsen szótlanul evezett. Sehol se tűnt fel vilá
gosság a partokon, sem a házakban, sem a fák alatt, a
melyeknek tömege homályosan látszott az árnyékban.
Mialatt Zermah jobbra és balra tekintett, hogy a leg
csekélyebb jelet megjegyezhesse magának, minden gon
dolata azokra a veszélyekre volt irányozva, a melyek a
kis leányt fenyegették. Arra nem is gondolt, hogy ő
maga is életveszélyben forgott. Csak a gyermek sorsa
aggasztotta. Csakugyan Texar raboltatta el őket. E fe
lől kétség se tehetett. Megismerte a spanyolt, a ki a
Marino öbölben tartózkodott, akár azért, hogy az alagúton keresztül behatolhasson a Castle-Houseba, akár
azért, hogy a kastély védelmezőit abban a pillanatban
meglephesse, mikor megkísértenék ezen az úton a me
nekülést. Ha Texar nem sietett volna annyira, most
Burbankné asszonyság és Alice is a hatalmában tenne,
mint Zermah és a kis Dy. Kétségkívül azért nem vezé
nyelte személyesen a miliczia-csapatot és a rablóbandát,
mert a Marino öbölben biztosabban vélte a Burbank
család kézrekerítését.
Annyi bizonyos, hogy Texar nem tagadhatná többé
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közvetlen részvételét a gyermekrablásban. Zermah a
nevét kiáltotta. Burbanknénak és Alicenak hallaniok
kellett e kiáltást. Később, ha az igazságszolgáltatás
órája elérkezik és a spanyol felelősségre vonatik bű
neiért, ezúttal nem fog többé hivatkozhatni ama megmagyarázhatlan alibik egyikére, a melyek eddig oly jól
sikerültek neki.
Vájjon milyen sorsot szánt két áldozatának? A mo
csár borította Evergladesbe fogja-e őket küldeni, 'a
St.-John forrásain túl? Nem fogja-e láb alól eltenni
Zermaht, mint egy alkalmatlan tanút, a kinek vallo
mása valamikor semmivé tehetné őt? E kérdések felett
tűnődött a szegény asszony. Szívesen feláldozta volna
életét, ha ez által megmenthetné a gyermeket. De mi
lenne Dyből Texar és czinkosainak kezei közt, az ő
halála után? E gondolat gyötörte őt és erősebben a
keblére szorítá a kis leányt, mintha Squambo el akarta
volna őt ragadni tőle.
E pillanatban Zermah a dereglyének a folyam bal
partja, felé való közeledését látta. De e körülmény nem
szolgálhatott rá nézve útmutató gyanánt, mert nem
tudta, hogy a spanyol a Fekete-öböl egyik szigetecské
jén lakik, valamint hogy Texar párthívei se tudták, mert
soha senki sem volt az elhagyatott favárban, a hol
Texar Squamboval és szerecseneivel lakott.
Az indián csakugyan ide vitte Dyt és Zermaht.
E rejtélyes vidék mélyén mentve voltak minden nyo
mozás elől. Az öböl úgyszólván hozzáférhetlen volt
mindazokra nézve, a kik nem ismerték csatornáinak
irányát, szigetecskéinek fekvését. Ez a hely ezer rejtekhelylyel kínálkozott, a hol a foglyokat úgy el lehetett
rejteni, hogy senki se akadhasson a nyomukra. Azon
esetre, ha Burbank Jakab megkísérelné kikukatni e
sűrűségeket, még mindig elég idő volna elvinni Zermaht
15*
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és a gyermeket a félsziget déli vidékeire. Akkor aztán
elenyésznék minden remény, hogy e roppant térségen
feltalálhassák őket valaha, a hova a floridaiak csak
ritkán hatolnak és a melynek egészségtelen síkságain
csak néhány indiáncsapat kóborol.
A negyvenöt angol mérföldnyi útat, a mely a Camdless-Bayt a Fekete öböltől elválasztja, hamar meg
tette a dereglye és tizenegy óra tájban megkerülte azt
a kanyarulót, a melyet a St.-John alkot kétszáz lábnyira az öböl alatt. Ez nem könnyű manőver volt a
sötétség közepette, a mely a'folyam balpartjára borult.
Bármennyire ismerte is Squambo e vidéket, mégis
habozott, midőn rézsut át kellett kormányoznia a víz
sodrán. Kétségkívül könnyebben ment volna a dolog,
ha a dereglye a balpart hosszában haladhatott volna,
a melyen náddal és vizi növényekkel elborított számős
bemélyedés volt. De az indián attól félt, hogy a hajója
zátonyra kerülhetne s ez esetben nagy zavarba jutna',
miután a St .-John vizei az apály következtében nem
sokára vissza fognak tolulni a torkolatok felé. Kény
telen lévén bevárni a dagályt, mely körülbelül tizenegy
óra múlva következhetett, hogyan kerülhette volna el,
hogy fényes nappal meg ne lássák? Rendszerint szá
mos hajó és dereglye járt-kelt a folyamon. A mostani
események ezenfelül folytonos közlekedést tettek szük
ségessé Jacksonville és St.-Ágosta közt. Valószínű volt,
hogy a Burbank család tagjai, ha ugyan a CastleHouse ostroma alkalmával el nem estek, mindjárt
másnap erélyesen meg fogják indítani a nyomozásokat.
Squambo, a part tövébe megfenekelve nem menekül
hetne az üldözésük elől és helyzete nagyon veszélyessé
válnék. Mindezen okoknál fogva a St.-John sodrában
akart maradni. Sőt szükség esetén kész volt horgonyt
vetni az áramlat közepette. Hajnalkor aztán gyorsan
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benyomulhat a Fekete-öböl csatornáiba, a hova őt
senki se követheti.
E közben a dereglye tovább haladt. A lefolyt idő
után Ítélve Squambo azt hitte, hogy a dereglye még
nem lehet a laguna irányában. Még tovább akart tehát
menni, midőn a közelben hajókerekek tompa zúgása
hallatszott és csaknem egyidejűleg egy mozgó tömeg
jelent meg a balpart beszögelő kanyarulatánál.
Egy gőzhajó közeledett félgőzerővel és az árnyékban
előre vetette lámpájának fehér fényét. Mielőtt egy
precz eltelnék, összeüt közhetik a dereglyével.
Squambo jelt adott a szerecseneknek, hogy szűnje
nek meg evezni és a kormánylapát egy fordulata segé
lyével kitért jobbra, részint azért, hogy ne legyen a
gőzös útjában, részint azért, hogy ne vegyék észre.
De a gőzös őrei már jelezték a dereglyét és a kapi
tány hangosan rákiáltott, hogy evezzen a hajó mellé.
Squambo borzasztó káromkodásban tört ki. De a
menekülés lehetetlen lévén, kénytelen volt engedelmes
kedni.
A következő perczben a dereglye a gőzös oldalához
simult, a melynek gépezete megállt.
Zermah azonnal felkelt. Módot látott a menekülésre.
Nem ismertethette-e meg magát, nem kérhetett-e se
gélyt, hogy Squambotól megszabaduljon.
Az indián odalépett hozzá. Egy nagy bowie kés volt
a kezében. A másik kezével megragadta a kis leányt,
a kit Zermah hiába igyekezett kiragadni a körmei
közül.
— Ha kiáltani mersz, megölöm! — mondá.
Zermah nem habozott volna, ha csak a saját élete
feláldozásáról lett volna szó. De minthogy az indián
kése a gyermek életét fenyegette, hallgatott. A gőzös
ről különben semmit se lehetett látni abból, a mi a
dereglyén történt.

281

A gőzhajó Picolatából jött, a hol egy szakasz milicziát vett fel, a melyet Jacksonvillebe kellett szállítani
a folyam megszállásának megakadályozásával megbí
zott déliek segítségére.
Egy tiszt kihajolt a kerékburkolat felett és megszólítá az indiánt.
— Hová mentek?
— Picolatába.
Zermah megjegyezte magának e nevet, noha azt
mondta magában, hogy Squambonak nem áll érdeké
ben megmondani valódi rendeltetési helyüket.
— Honnét jöttök?
— Jacksonvilleből.
— Mi újság?
— Semmi!
— Semmi hír Dupont flottillájáról ?
— Semmi.
— Semmit se hallottatok felőle Fernandina és a
Clinch erőd bevétele óta?
— Semmit.
— Egyetlen ágyúnaszád se hatolt be a St.-John csa
tornáiba?
— Nem.
— Mit jelent az a fény, a melyet észak felé láttunk
és a sok robbanás, a melyeknek dörgését hallottuk,
mialatt a dagályt várva horgonyoztunk?
— Azt jelenti, hogy ma éjjel támadást intéztek a
camdless-bayi ültetvény ellen.
— Az északiak?
— Nem! ... a jacksonvillei miliczia. A tulajdonos
ellene szegült a bizottság parancsainak.
— Jól van! . . . Jól van! . . . Arról az átkozott Bur
bank Jakabról van szó.
— Ugyanarról.
— És mi történt.
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— Nem tudom, csak futólag láttam, úgy látszott,
mintha lángban állna minden.
E pillanatban a gyermek ajkairól gyönge kiáltás lebbent el . . . Zermah a mint látta, hogy az indián ujjai
a kis leány nyakához közelednek, befogta Dy száját.
A kerékburkolatról aláhajló tiszt mindebből semmit se
hallott.
— Ágyúkkal ostromolták Camdless-Bayt? — kérdé.
— Nem gondolom.
— Mit jelent hát az a három ágyúdörgés, a melyeket
Jacksonville felől hallottunk?
— Nem tudom.
— E szerint a St.-John Picolatától a torkolatokig
szabad?
— Teljesen szabad, lemehetnek a nélkül, hogy tar
tamok kellene az ágyúnaszádoktól.
— Jól van. — Mehettek!
A gépésznek szóló parancsszó elhangzott és a gőzös
elindulni készült.
— Még egy kérdést ... — mondá Squambo a tiszt
nek.
— Halljuk!
— Az éjszaka nagyon sötét . . . nem bírom magamat
tájékozni. Nem mondhatná ön meg, hol vagyunk?
— A Fekete-öböl irányában.
— Köszönöm.
Mihelyt a dereglye eltávozott a hajó mellől, a kerék
lapátok verdesni kezdték a vizet. A gőzös eltűnt az
éjszakában, hatalmas kerekeivel erősen felkavarván a
folyamot.
Squambo most már egyedül volt a folyam közepén.
Leült a dereglye hátuljára és parancsot adott a tovább
evezésre. Ismerte a helyzetet és visszatérvén az előbbi
irányba, elindult ama bemélyedés felé, a melyen túl a
Fekete-öböl van.

MEGGYUJTOTT EGY GYANTÁS AGAT.
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Zermah nem kétkedhetett többé a felől, hogy az
indián e hozzáférhetlen helyre viszi őket. Hogyan ad
hatott volna hírt a gazdájának és hogyan lehetne a
nyomozásokat megindítani a kibonyolíthatlan útvesztő
közepette? Ezenfelül az öblön túl, a Duval kerület
erdőiben is könnyen tévútra lehetett vezetni az üldö
zőket azon esetben, ha Burbank Jakabnak és az övéi
nek sikerülne behatolniok a lagúnába. A Florida nyu
gati része még valóságos vad ország volt, a hol csak
nem lehetetlen lett volna nyomra akadni. Sőt még a
helyszínén való kutatás is veszélyessé lehetett. Ezen
erdős és mocsaras vidéken még a szeminol indiánok kó
boroltak és kirabolták az utasokat, a kik a kezeik közé
kerültek, ha pedig védekezni akartak, megölték őket.
E közben a dereglye ismét átment a folyam balpart
jára. Squambo tudta, hogy a Fekete-öböl irányában
van, a melybe a St .-John vizei behatolnak, nem félt
tehát attól, hogy zátonyra kerülhetne.
Öt perez múlva a dereglye behatolt a fák sötét lom
bozata alá, még mélyebb sötétség közepette annál, a
mely a folyamon uralkodott. Bármennyire ismerte is
Squambo a laguna útvesztőit, ily körülmények közt
még se birt volna irányt tartani. De miért ne világítsa
meg az útját, miután most már a nélkül se vehetik őt
észre? A parti fák egyikéről levágott egy gyantás ágat,
meggyujtotta és kitüzette a dereglye elejére. Az indián
gyakorlott szeme e kormos világosságnál is megismerte
a szűk átjárókat. Körülbelül félóráig kóborolt az öböl
tekervényes csatornái közt s végre a favár szigeté
hez ért.
Itt Zermahnak partra kellett szállnia. A fáradtságtól
kimerült gyermek elaludt a dajkája karjai közt s még
akkor sem ébredt fel, mikor a mesztieznő belépett az
elhagyatott erődbe és mikor a középső terem mellett
levő szobák egyikének ajtaját bezárták mögötte.

285
Zermah a sarokból egy ott heverő takarót vett elő,
belecsavarta Dyt és lefektette egy rozzant ágyra,
ö maga ott virrasztott mellette.

II.
Sajátságos műtétel.

Másnap, márczius 3-án reggel Squambo belépett a
szobába, a melyben Zermah az éjszakát töltötte. Élelmi
szereket hozott magával: kenyeret, hideg vadsültet,
gyümölcsöt, egy korsó meglehetősen erős sört s ezen
kívül különféle asztali készleteket. Ugyanekkor az
egyik szerecsen a szoba egyik szögletébe egy ócska
bútort állított, a mely öltöző asztalul s egyúttal szek
rényül szolgált és némi fehérneműt, lepedőket, asztal
kendőket és egyéb tárgyakat tartalmazott, a melyeket
a meszticznő úgy a maga, mint a kis leány számára
használhatott.
Dy még aludt, Zermah egy kézmozdulattal kérte
Squambot, hogy ne keltse fel őt.
Mikor a szerecsen eltávozott, Zermah halk hangon
így szólt az indiánhoz :
— Mit akarnak velünk?
— Nem tudom, — feleié Squambo.
— Milyen parancsokat kaptál Texartól?
— Akár Texartól kaptam a parancsokat, akár más
tól, — viszonzá az indián — megmondom mit tartal
maznak és jól fogsz cselekedni, ha azokhoz tartod ma
gadat. Míg itt tartózkodói, ez lesz a szobád és éjjel rád
fogom zárni az ajtót.
— Hát nappal?
— Nappal járhatsz-kelhetsz a kerítésen belül.
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— Addig, míg itt tartózkodunk? ... — monda. Zer
mah. — Szabad-e tudnom, hol vagyunk?
— Ott, a hová titeket elszállítanom parancsolták.
— És meddig maradunk itt?
— Megmondtam a mi mondandóm volt, — feleié az
indián. — Most már felesleges hozzám szólnod. —
Többé nem fogok felelni.
És Squambo, a kinek nyilván meg volt hagyva, hogy
ne bocsátkozzék hosszabb beszélgetésbe, kiment a
szobából, egyedül hagyván a gyermekkel a meszticznőt.
Zermah a kis leánykára tekintett. Néhány köny
tolult a szemeibe, de azonnal letörülte. Mikor Dy fel
ébred, ne lássa, hogy a dajkája sírt. A gyermeknek lassankint meg kell szoknia új helyzetét, a mely talán
nagyon veszélyes volt, mert a spanyoltól minden kitelt.
Zermah elgondolkozott a tegnap óta történt dolgok
felett. Jól látta Burbankné asszonyságot és Ali cet a víz
partján, mialatt a dereglye eltávozott. Hallotta két
ségbeesett kiáltásaikat. De vájjon visszatérhettek-e az
alagúton keresztül az ostromlott Castle-Houseba, érte
síthették-e Burbank Jakabot és társait az újabb sze
rencsétlenségről, a mely őket érte? Hátha a spanyol
emberei elfogták, Camdless-Baytől messzire elhurczolták, sőt talán meg is ölték őket? Ha így volt, akkor Búr
bank Jakab nem fogja megtudni, hogy a kis leányát
Zermahval együtt elrabolták. Azt fogja hinni, hogy
neje, Alice, a gyermek és a meszticznő csónakba ül
hettek, a Marino-öbölbe eljutottak a roc de cédresi
menhelyre, a hol biztonságban vannak. És ez -esetben
nem fog egyelőre semmiféle nyomozásokat megindí
tani felkeresésükre! . . .
De feltéve, hogy Burbankné asszonyság és Alice
visszamehettek a Castle-Houseba, nem kellett-e attól
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tartani, hogy az ostromlók felgyújtották, kirabolták,
feldúlták a Castle-Houset? Mi lett ez esetben a kastély
védőiből? Akár elestek a küzdelemben, akár fogságba
kerültek, Zermah semmiféle segélyt se várhatott tőlük.
Veszve volt, ha mindjárt az északiak a St.-John uraivá
lettek is. Se Burbank Gilbert, se Mars nem fogja meg
tudni, hogy az egyiknek a húga, a másiknak a neje a
Fekete öböl e szigetecskéjén raboskodik!
Nos hát, ha így volna, ha Zermah önmagán kívül
senkire se számolhatna, bátorsága még akkor se fogja
elhagyni. Mindent el fog követni, hogy megszabadítsa
a gyermeket, a kinek kívüle talán senkije sincs többé a
világon. Egész életét e gondolatban fogja összpontosí
tani. Menekülés! Egy óra se fog elmúlni a nélkül, hogy
a szökést elő ne készítené.
És mégis lehetséges volna-e kiszabadulni ebből az
erdőből, a melyet Squambo és társai őriznek, megme
nekülni a két szilaj ebtől, a mely a kerítés körül kóbo
rol és elhagyni a szigetet, a mely a laguna ezerágú
útvesztője közepén fekszik? Igen, lehetséges volt, de
csak azon esetben, ha Texar rabszolgái közül egyik, a
ki a Fekete-öböl tekervényeit teljesen ismeri, hajlandó
lesz neki segédkezet nyújtani. Dús jutalom reménye
miért ne bírná rá ezen emberek egyikét, hogy Zermah
szökését elősegítse? . . . Ide irányult a mesztieznő min
den törekvése.
E közben a kis Dy fölébredt. Legelső szavával is az
anyját hívta. Aztán körülnézett a szobában. A tegnapi
események emléke fölébredt benne. Megpillantá a daj
káját és odafutott hozzá.
— Zermah! . . . Zermah! ... — suttogó a kis le
ány. — Félek .. . nagyon félek!
— Ne félj, kedvesem!
— Hol a mamám?
— El fog jönni nemsokára! ... Kénytelenek voltunk
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menekülni . . . hiszen tudod . . . Most biztonságban
vagyunk . • . Itt nincs már mitől tartanunk . . . Mihelyt
Burbank úr segítséget kap, azonnal eljön értünk . ..
Dy Zermáhra tekintett, mintha kérdezni akarta volna:
— Igaz-e ez?
—. Úgy van! — viszonzá Zermah, a ki minden áron
meg akarta nyugtatni a gyermeket. — Igen! Burbank
úr azt mondta, hogy itt várjunk rá.
— De ezek az emberek, a kik bennünket a hajójukon
elvittek? . . . kérdé a kis leány.
— Ezek Harvey úr szolgái, kedvesem! . .. Hiszen
tudod, hogy Harvey úr a papád barátja és Jacksonvil
leben lakik! . . . Most az ő hampton-redi nyaralójában
vagyunk.
— De hát a mama és Alice, a kik velünk voltak,
miért nincsenek itt?
— Burbank úr visszahívta őket, abban a pillanatban,
mikor be akartak szállni a dereglyébe . . . Emlékezzél
csak vissza! . . . Mihelyt a rossz embereket elkergették
Camdless-Bayből, azonnal eljönnek értünk! . . . No! ...
ne sírj! . . . Semmitől se félj, kedvesem, ha mindjárt
nehány napig itt kellene is maradnunk . . . Jól el va
gyunk rejtve ... És most jer, hadd öltöztesselek fel.
Dy folyvást figyelmesen nézett Zermahra és a dajka
vigasztalására is mélyen felsóhajtott. Szokása ellenére
nem bírt mosolyogni, mint máskor. Ennélfogva minde
nekelőtt foglalkoztatni, szórakoztatni kellett.
Zermah meg is kisérlé ezt a leggyöngédebb szorgos
kodással. Oly gondosan felöltöztette a gyermeket,
mintha most is a Castle-Houseban lettek volna s egyúttal
történetek elbeszélésével mulattatta. Aztán Dy evett
valami keveset és Zermah megosztotta vele ezt az első
reggelit.
— Most, kedvesem, ha úgy akarod, egy kissé sétál
hatunk a ház körül...
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— Szép-e ez a Harvey úr nyaralója? — kérdé a
gyermek.
— Hogy szép-e? . .. Nem! — feleié Zermah. —
Ügy hiszem, inkább egy ócska, düledezó' ház! De van
nak körűié fák, van víz, szóval van alkalmas sétahely.
De különben is csak pár napig maradunk itt és ha nem
unatkozol nagyon, ha jó és okos kis leány maradsz, a
a mamád meg lesz veled elégedve.
— Igen, Zermah . . . igen! ... — feleié a kis leány.
A szoba ajtaja nem volt bezárva. — Zermah meg
fogta a gyermek kezét és mind a ketten kimentek. Elő
ször is a középső terembe jutottak, a mely homályos
volt, de a legközelebbi perczben már a szép verőfényben
sétáltak a nagy fák lombjai alatt, a melyek közt a nap
sugarai itt-ott áthatoltak.
A bekerített térség nem volt nagy . . . körülbelül csak
egy holdnyi és legnagyobb részét a favár foglalta el.
Zermah a magas palánkkerítés miatt a laguna közepette
nem vehette szemügyre a szigetecske fekvését. A régi
kapun á.t csak annyit láthatott, hogy a zavaros vizű,
széles csatorna választotta el a szomszéd szigetektől.
Egy nő és egy gyermek tehát csak nagyon nehezen me
nekülhetne innét. Sőt azon esetre is, ha sikerülne egy
csónakot kézre keríteni, hogyan juthatna ki e végtelen
útvesztőből? Hozzá azt se tudta, hogy a kijárókat csu
pán Texar és Squambo ismerik. A spanyol szerecsen rab
szolgái soha se hagyták el az erődöt. Még csak arról se
volt tudomásuk, hogy hol őrizi őket a gazdájuk. A vé
letlenre kellett volna magát bíznia, hogy kijuthasson a
St .-John part jára vagy az öböl nyugati részén lévő
mocsarak közé. De a véletlenre bízni magát nem annyi
lett volna-e, mint bizonyos vesztébe rohanni ?
Egyébiránt Zermah, a következő napok alatt, számot
adván magának helyzetükről, belátta, hogy Texar rab-
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szolgáitól valószínűleg semmiféle segélyt se remélhet.
Legnagyobbrészt elzüllött és éppen nem bizalmat ger
jesztő arczú szerecsenek voltak. Alig voltak szabadab
bak, mint ha a spanyol lánczon tartotta volna őket.
A sziget terményei bőven ellátták őket eleséggel, sze
rették a szeszes italokat, a melyekkel Squambo nem
fukarkodott, egyéb dolguk nem volt, mint a fa várat
őrizni és szükség esetén meg védelmezni, következőleg
éppen nem állt érdekükben ezt az életmódot mással fel
cserélni. A rabszolgaság kérdésével, a mely körül
nehány mértföldnyire a Fekete öböltől véres harczokat
vívtak, ezek a szerecsenek legkevésbbé sem törődtek.
Visszanyerni a szabadságukat? Mi hasznát vehették
volna? Texar gondoskodott élelmükről. Squambo nem
kínozta őket, noha azok közé tartozott, a kik készek
összezúzni a legelső fejet, a mely felemelkedni bátor
kodik. De a rabszolgák ilyesmire még csak nem is gon
doltak. Barmok voltak, alábbvalók ama két ebnél, a
mely az erőd körül kóborolt. Valóban, nem túlozunk,
ha azt állítjuk, hogy ezek az állatok értelmi tekintetben
fölülmúlták őket. A két eb az öböl minden zugát is
merte. Gyakran átúszták a különböző csatornákat.
Egyik szigetről átkeltek a másikra, ama bámulatos
ösztönüknél fogva, a mely nem engedte, hogy eltéved
jenek. Ugatásuk néha a folyam balpartjára is áthallat
szott és mihelyt beesteledett, saját jószántukból vissza
tértek a fa várba. Semmiféle csónak se hatolhatott volna
be a Fekete öbölbe, a nélkül, hogy ezek az éber őrök
azonnal ne jelezzék a közeledését, Squambon és Texaron kívül senki se hagyhatta volna el az erődöt a nél
kül, hogy ne koczkáztatná azt, hogy a karaibai ebek e
szilaj ivadékai széttépik.
Zermah azonban nem csüggedt. Vagy érkezik kívül
ről segély, és az csak Burbank Jakabtól jöhet, ha az
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ültetvényes szabadon működhetik, vagy pedig Mars
tól, ha a meszticz értesült a neje eltűnéséről. Máskülön
ben csak önmagára számolhatott, hogy a kis leányt
megszabadítsa. Ereje nem fog lankadni kötelessége
teljesítésében.
Zermah a laguna leghátulsó zúgában teljesen el volt
szigetelve és csak visszataszító alakok környezték.
Mindazonáltal úgy vette észre, hogy az egyik szerecsen,
a ki még fiatal volt, némi részvéttel tekint rá. Vájjon
lehetett-e valamit remélni tőle? Közölhette-e vele
titkát, megmagyarázhatta-e neki Camdless-Bay fekvé
sét és rábeszélhette-e, hogy szökjék el és menjen a
Castle-Houseba? Nagyon kétes vállalkozás lett volna.
Ezenfelül Squambo kétségkívül észrevette, hogy a rab
szolga érdeklődést árul el a foglyok iránt, mert Zermah
sétáik közben többé nem találkozott vele.
Több nap múlt el a nélkül, hogy helyzetükben vala
mely változás történt volna. Zermah és Dy reggeltől
estig szabadon járhatott-kelhetett. Éjjel, noha
Squambo nem zárta rájuk az ajtót, nem hagyhatták
el a középső termet. Az indián soha se beszélt velük.
Zermah nem is intézett többé kérdéseket hozzá.
Squambo egy perezre se hagyta el a szigetet. Érez
hető volt, hogy felügyelete soha se szünetel. Zermah
tehát folyvást, a gyermekkel foglalkozott, a ki szünet
nélkül az anyja után esengett.
— El fog jönni! — kiáltá Zermah. — Híreket
kaptam felőle ... Az atyád is el fog jönni, kedvesem,
Alice kisasszonynyal együtt.
És a szegény teremtés mikor így beszélt, nem tudta
már, hogy mit gondoljon ki. Ilyenkor aztán szórakoz
tatni igyekezett a kis leányt, a ki a korát meghaladó
értelmi fejlettséget tanúsított.
így múlt el márczius 4-ike, ö-ike és 6-ika. Zermah
16*
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hasztalan hallgat ódzott, hogy távoli ágyúszó nem
jelzi-e a szövetségi hajóraj jelenlétét a St .-Johnon.
Semmit se hallott. Mély csönd uralkodott a Fekete
öbölben. Ebből azt kellett következtetni, hogy Florida
még nem volt az északiak hatalmában. E körülmény
rendkívül nyugtalanította a meszticznőt. Azon esetre,
ha Burbank Jakab és az övéi akadályozva voltak a cse
lekvésben, nem várhatta-e legalább Burbank Gilbert és
Mars közbelépését? Ha ágyúnaszádaik a folyam uraivá
lettek volna, már kétségkívül felkutatják a folyam part
jait és elhatolnának a szigetecskéig is. A camdless-bayi
személyzet közül bárki is értesítette volna őket a tör
téntekről. De semmi jel se mutatott arra, hogy az ellen
ségek a St.-John vizeiben megütköztek egymással.
Az is különös volt, hogy a spanyol még egyszer se
jelent meg az erődben, sem éjjel, se nappal. Legalább
Zermah semmit se vett észre, a mi ezt sejteni engedte
volna. Pedig hiszen alig aludt és hosszú álmatlan
óráit eddigelé hasztalanul — hallgatódzás közt tölté.
De mit is tehetett volna, ha Texar meg is jelenik
a Fekete öbölben és őt maga elé idézi? Meghallgatta
volna-e a spanyol könyörgéseit vagy fenyegetéseit?
Nem kellett-e jobban félni a jelenlevő Texartól, mint
a távollevőtől?
Mindez ezerszer is megfordult Zermah elméjében
márczius 6-án este. Körülbelül tizenegy óra lehetett.
A kis Dy meglehetős nyugodtan aludt. A szobában,
a mely börtönük volt, teljes sötétség uralkodott.
Künn semmiféle nesz se hallatszott, kivévén koronkint
a szél sivítását a fa vár szuette deszkái közt.
E pillanatban a meszticznő a teremben lépéseket
vélt hallani. Eleinte azt hitte, hogy az indián tér vissza
a szobájába, a mely az övével szemközt létezett,
miután befejezte volna rendes őrjáratát a ház körül.
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De egyszerre meghallott néhány szót, a melyeket két
ember váltott egymással. Az ajtóhoz közeledett, hall
gatózni kezdett és megismerte Squambo hangját és
nyomban utána a Texarét.
Remegett. Vájjon mit kereshet itt a spanyol ily késő
éjjeli órában. Talán valami újabb merénylet készül
ellene és a gyermek ellen? Talán eltávolítják őket
innét és elviszik még a Fekete öbölnél is elhagyottabb,
hozzáférhetlenebb helyre? Ezek a gondolatok egy pilla
nat alatt felvillantak Zermah elméjében ... De erélyes
természete csakhamar diadalmaskodott. Zermah az
ajtóhoz támaszkodott és hallgatózott.
— Semmi újság? — kérdé Texar.
— Semmi, uram, — feleié Squambo.
— És Zermah?
— Nem feleltem a kérdéseire.
— Történt kísérlet a hollétük kinyomozására a
camdless-bayi eset óta?
— Történt, de egyik se sikerült.
Zermah ebből megértette, hogy megindították a
nyomozásokat. De vájjon ki?
— Hogyan értesültél erről? — kérdé Texar.
— Több ízben lementem a St.-John partjára, —
feleié az indián — és néhány nap előtt észrevettem,
hogy egy csónak ólálkodik a Fekete öböl bejárásánál.
Sőt az is megtörtént, hogy két ember partra szállt
az egyik szigetecskén.
— Kik voltak ezek az emberek?
— Burbank Jakab és Stannard Walter.
Zermah alig bírt erőt venni a megilletődésén. Búr
bank Jakab és Stannard Walter itt járt. E szerint a
Castle-House védelmezői nem estek el valamennyien
az ültetvény ostroma alatt. Miután pedig megindították
a nyomozásokat, tudomással bírtak a gyermek és daj-
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kaja elraboltatásáról. Ezt pedig csak Burbankné aszszonyság és Alice mondhatták el nekik. Következőleg
a két nő is élt. Mindketten visszatértek a CastleHouseba, miután meghallották Zermah utolsó kiáltá
sát, a mely segítségül hívta őket Texar ellen. Burbank
Jakab tehát értesülve volt a történtek felől. Tudta a
nyomorult gyermekrabló nevét. Sőt talán sejtette a
helyet is, hogy az áldozatokat hol rejtették el és végre
sikerülnie fog hozzájuk férkőzni!
Zermah elméjében ezek gyorsan végig villámlottak.
Vigasztaló remény támadt benne, de a remény hirte
len szétfoszlott, mikor meghallotta a spanyol követ
kező szavait :
— Csak hadd kutassanak, semmit se fognak találni.
Különben néhány nap múlva nem kell többé félnünk
Burbank Jakabtól.
A meszticznő nem értette meg e szavak jelentőségét.
De az csakis fenyegető lehetett az olyan ember részé
ről, a ki korlátlan úr volt Jackson viliében.
— És most egy órára szükségem van rád, Squambo,
mondá a spanyol.
— Szolgálatára állok, uram!
— Kövess.
— S ezzel beléptek mind a ketten az indián szobá
jába.
Vájjon mi dolguk van ott? Hátha Zermah’hasznát
vehetné e titoknak? Jelenlegi helyzetében semmit se volt
szabad elhanyagolnia, a mi a czélját előmozdíthatta.
Tudjuk, hogy a meszticznő szobája még éjjel se volt
bezárva ; a mi egyébiránt felesleges óvintézkedés is
lett volna, miután a terem ajtaját Squambo a nélkül
is bezárta és a kulcsot magánál tartotta. Lehetetlen
lett volna tehát a favárból kimennie, következőleg
lehetetlen is lett volna a szökést megkisérleni.
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Zermah ennélfogva kinyithatta a saját szobájuk ajta
ját és kimehetett visszafojtott lélegzettel a középső
terembe.
Mély sötétség uralkodott. Csupán az indián szobájá
nak ajtaján szűrődött át némi világosság.
Zermah az ajtóhoz közeledett és benézett a deszkák
hasadékain. A mit látott, oly sajátszerű volt, hogy
nem tudta megmagyarázni magának.
Noha a szobát csak egy darab gyertya kormos fénye
világította meg, ez a világosság mégis elég volt az
indiánnak ahhoz a munkához, a melyet végzett.
Texar előtte ült, levette bőrzubbonyát, meztelen bal
karja egy kis asztalon nyugodott, a gyertyadarab mel
lett. Karja előrészének belső oldalán egy különös alakú
és apróra átlyuggatott papírdarab volt alkalmazva.
Squambo egy finom tűvel megszurkálta Texar karjait
mindazokon a helyeken, a melyeket a papíron levő
lyukak kijelöltek. Az indián a tetovirozás műtétét
hajtotta végre, a melyben indián létére jártasnak kel
lett lennie. És valóban, oly ügyesen és oly könnyű
kézzel vitte véghez az operácziót, hogy a tű hegye
csupán a bőrt érinté és a spanyol legcsekélyebb fáj
dalmat se szenvedett.
Végre Squambo levette a papírdarabot, aztán elő
vette annak a növénynek a leveleit, a melyeket Texar
hozott és bedörzsölte velük a gazdája karját. E nö
vény leve behatolt a tűszurásokba és erős viszketegséget okozott a spanyolnak, a kit azonban ily csekélység
nem bántott.
A műtétel végén Squambo odatartotta a gyertyát
a kar tetovirozott részéhez. Texar karjának bőrén
vöröses színű rajz látszott, a mely tökéletes és ki
fogástalan másolata volt a papírra gombostűhegygyel
kiszurkált rajznak. Az egymást átvágó vonalak az
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indián babonajelvények egyik alakját ábrázolták. Ez
a jel eltörülhetetlenül megmaradt a karon, a melyen
Squambo a műtétet végrehajtotta.
Zermah, mint említettük, mindent látott, a nélkül,
hogy értette volna a dolgot. Micsoda érdeke lehetett
Texarnak abban, hogy ily tetovirozással diszíttesse fel
magát? Mire való volt e «különös ismertető jel», mint az
útlevelekben szoktuk olvasni? Talán azt akarta, hogy
indiánnak tartsák? E föltevés ellen arczszíne és egész
külső lénye tiltakozott. Talán e rejtélyes műtét segélyé
vel ismét azon megmagyarázhatatlan alibik egyikére
akart hivatkozni, a melyeknek eddig oly jó hasznát
vette?
De más kérdések is felmerültek Zermah elméjében.
Csák azért jött-e Texar a favárba, hogy Squambo
művészetét igénybe vegye? El fogja-^e hagyni a mű
tétel után a Fekete öblöt és vissza fog-e térni Florida
északi részeire, jelesül Jacksonvillebe, a hol még párt
hívei uralkodtak? Avagy nem az-e a szándéka, hogy
reggelig az erődben maradjon, a meszticznőt maga elé
idézze és a foglyai felől máskép intézkedjék?
E tekintetben Zermah csakhamar megnyugodhatott .
Gyorsan visszatért a szobájába, mikor a spanyol fel
kelt, hogy kijöjjön a középső terembe. Az ajtó mellé
húzódva kihallgatta azt a néhány szót, a melyet az
indián a gazdájával váltott.
— Ügyelj gondosabban, mint valaha, — mondá
Texar.
— Meglesz, — feleié Squambo. — De- ha mégis na
gyon szorongatna bennünket a Fekete öbölben Bur
bank Jakab ...
— Ismétlem, hogy néhány nap múlva nem kell
többé félnünk Burbank Jakabtól. Különben tudod,
hová kell vinned a meszticznőt és a gyermeket . . .
ott majd én is hozzátok csatlakozom.
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— Tudom, — viszonzá Squambo, — de minden
esetre készen kell lennünk arra is, hogy Gilbert, a
Burbank Jakab fia és Mars, a Zermah férje ...
— Negyvennyölcz óra lefolyása előtt a hatalmam
ban lesznek, —, viszonzá Texar — és akkor . . .
Zermah nem hallotta a mondat utolsó szavait,
a mely oly borzasztó fenyegetést tartalmazott a férje
és Gilbert ellen.
Texar és Squambo elhagyták az erődöt, a melynek
ajtaja becsukódott utánuk.
Néhány perez múlva a squif az indián vezetése
alatt elhagyta a szigetet és áthaladván a laguna tekervényes csatornáin, egy dereglyéhez ért, a mely a spa
nyolra ott várt, a hol a Fekete öböl vizei a St.-John
vizeivel egyesülnek. Squambo itt elvált a gazdájától.
A Texar dereglyéje az apály segélyével gyorsan haladt
Jacksonville felé.
Hajnalkor ért a városba és ideje volt terveit megvaló
sítani. Néhány nap múlva Mars eltűnt a St .-John vizei
ben és Burbank Gilbertre kimondatott a halálos Ítélet.

III.
Az előestén.

A jacksonvillei bizottság márczius 11-én Ítélte ha
lálra Burbank Gilbertet. Ugyanazon este fogták el az
atyját is, a bizottság parancsára. Harmadnap volt az
ítélet végrehajtandó az ifjú tiszten és kétségtelen,
hogy atyja, a kit bűnrészességgel vádoltak és szintén
halálra Ítéltek, vele együtt fog ki végeztetni.
Tudjuk, hogy Texar kezében tartotta a bizottságot.
Akarata törvényerővel bírt. Az atya és fiú ki végezte
tése csak előjátéka lesz ama vérengző kihágásoknak,
a melyekre a csőcselék által támogatott közrendű
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fehérek fognak vetemedni a floridai államban lakó
északiak és azok ellen, a kik a rabszolga-kérdést illető
leg az utóbbiak nézeteit osztották. Mennyi személyes
boszú fog így kielégíttetni a polgárháború örve alatt!
Mindezt csakis a szövetségi csapatok jelenléte aka
dályozhatná még. De vájjon meg fognak-e ezek ér
kezni és főleg meg fognak-e érkezni, mielőtt Burbank
Jakab és fia áldozatul esnének a’ spanyol boszujának?
Fájdalom, ezt alig lehetett remélni.
Képzelhető, hogy e késedelem mily aggodalmakat
okozott Castle-Houseban!
Ügy látszott, mintha Stevens parancsnok egyelőre
felhagyott volna azzal a tervével, hogy a *St.-Johnon
előnyomuljon. Az ágyúnaszádok nem mozdultak hor
gonyzó állomásukról. Vájjon nem mertek-e átkelni a
folyam gátján, most, miután Mars nem volt ott többé,
hogy őket kalauzolja? Avagy lemondtak-e Jacksonville
megszállásáról és ezzel együtt a St.-John partjain létező
ültetvények biztosításáról? Vájjon mily hadi esemé
nyek módosíthatták Dupont commodore terveit?
E kérdések felett tűnődtek Stannard úr és Perry
jószágigazgató a végtelenül hosszúnak látszó márczius
12-ik napján.
ÍV Ez időtájban, ama hírek szerint, a melyek a tarto
mánynak a tenger és a folyam közt fekvő részén kering
tek, a szövetségiek főleg a partvidékre összpontosítot
ták erőfeszítéseiket. Dupont commodore a Wabashon
megjelent Sz.-Ágosta kikötőjében, hajóraja legerősebb
ágyúnaszádainak kíséretében. Sőt azt beszélték, hogy a
miliczia elhagyni készült a várost, a nélkül, hogy meg
kísértené megvédelmezni a Marion erődöt, a mint hogy
a Clinch erődöt se védelmezte Fernandina feladatásakor.
Ezeket a híreket hozta a jószágigazgató reggel
Castle-Houseba. Azonnal értesítették Stannard urat
és Carrol Edvardot.

DUPONT COMMODORE MEGJELENT SZ.-ÁGOSTA KIKÖTŐJÉBEN,
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— A szövetségiek Sz.-Ágostában volnának! — kiáltá
az utóbbi. — Miért nem mennek Jacksonvillebe?
— Talán csak alant a gátnál eltorlaszolni akarják a
folyamot és nem egyszersmind megszállni is azt —
mondá Perry.
— Jakab, és Gilbert veszve vannak, ha Jacksonville
a Texar kezében marad! — kiáltá Stannard úr.
— Nem mehetnék-e én el értesíteni Dupont commodoret a veszélyről, a melyben Burbank úr és a fia
élete forog? — kérdé Perry.
— Ez egy napi időbe kerülne, míg ön Sz.-Ágostába
eljutna, — viszonzá Carrol úr, — feltéve, hogy a
visszavonuló miliczia fel nem tartóztatná. És mielőtt
Dupont Commodore parancsot adhatna Stevensnek,
hogy Jackson viliét elfoglalja, nagyon sok idő múlnék
el. Ezenfelül, ha a hajók át nem kelhetnek azon a
szerencsétlen gáton, hogyan menthetnők meg a sze
gény Gilbertet, a kinek a ki végeztetése holnapra van
kitűzve? Nem! . . . Nem Sz.-Ágostába kell elmenni,
hanem Jacksonvillebe! . . . Nem Dupont commodorehoz kell fordulni, hanem magához Texarhoz . . .
— Carrol úrnak igaza van, atyám ... és én fogok
elmenni, — mondá Alice, a ki meghallotta Carrol úr
utolsó szavait.
A bátor leány kész volt mindent megkísérlem és
mindennel daczolni, hogy Gilbertet megmenthesse.
A múlt este, midőn Burbank Jakab a Camdless-Bayt
elhagyta, főleg azt kötötte barátai lelkére, hogy a
nejét ne értesítsék Jacksonvillebe való elutazásáról.
El kell előtte titkolni, hogy a bizottság elfogatási pa
rancsot adott ki ellene. Burbankné asszonyság tehát
semmit se tudott erről, valamint a fia sorsáról sem.
Azt hitte, hogy Gilbert a hajóján van. Hogyan bírta
volna elviselni a szerencsétlen nő a kettős csapást.
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A férje Texar hatalmában és a fia halálra ítélve! Ezt
nem élte volna túl. Mikor Burbank Jakabot látni kí
vánta, Alice azt felelte neki, hogy a férje elhagyta
Castle-Houset, folytatandó a nyomozásokat Dy és
Zermah felkeresésére és hogy távolléte esetleg negyvennyolcz órán túl is terjedhet. Burbankné asszonyság
aggodalmai ennélfogva most csupán elveszett gyerme
kében összpontosultak. De még ez is több volt annál,
a mit mostani állapotában elviselhetett.
Alice ismerte az egész veszélyt, a mely Jakabot és
Gilbertet fenyegette. Tudta, hogy az ifjú tisztet másnap
ki fogják végezni és hogy az atyjára is hasonló sors
vár! .. . Elszánta magát felkeresni Texart és kérte Car
rol urat, hogy szállíttassa őt át a folyam túlsó partjára.
— Te . . . Alice .. . Jackson viliébe! — kiáltá Stan
nard úr.
— Atyám . . . meg kell lenni.
Stannard úr természetes habozása azonnal meg
szűnt a haladéktalan cselekvés szükségével szemben.
Ha Gilbertet általában meg lehet menteni, ez csak
ama lépés által történhetik, a melyre Alice vállalkozni
akart. Talán sikerül neki meglágyítani Texar szivét,
ha a gonosz ember lábaihoz borul. Talán sikerül ki
eszközölnie a kivégzés elhalasztását? Avagy talán
sikerül támogatást találnia a becsületes embereknél,
a kiket kétségbeesése fel fog lázítani a bizottság elviselhetlen zsarnoksága ellen? El kellett tehát mennie
Jacksonvillebe, bármily veszélyek árán is.
— Perry úr lesz szíves engem elvezetni Harvey úr
lakására, — mondá az ifjú leány.
— Akár tüstént, — viszonzá a jószágigazgató.
— Nem, Alice, én foglak elkísérni, — mondá Stan
nard úr, — induljunk!
— ön, Stannard?... — mondá Carrol Edvard.
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— hiszen ön is vesztébe rohanna ... mindenki ismeri
a nézeteit ...
— Mit bánom én? — viszonzá Stannard úr. — Perry
és ön Edvard Castle-Houseban maradnak, mert készen
kell lennünk arra az eshetőségre is, hogy bennünket
letartóztatnak ...
— És ha Burbankné ön után, vagy Alice után kérde
zősködik, mit feleljek neki? — kérdé Carrol Edvard.
— Azt, hogy Jakab után mentünk és az ő társaságá
ban folytatjuk a nyomozásokat a folyam túlsó part
ján ... Sőt ha kell, mondja neki, hogy kénytelenek vol
tunk Jacksonvillebe menni ... szóval mondjon neki
akármit, a mi megnyugtatja Burbankné asszonyságot,
a nélkül, hogy sejteni engedné vele a veszélyt, a mely
ben férje és a fia forog. Perry, rendeljen' elő egy de
reglyét.
A jószágigazgató azonnal eltávozott. Stannard úr
pedig megtette az előkészületeit az elutazásra.
Mindazonáltal czélszerűbbnek látszott, hogy mielőtt
Alice elhagyná Castle-Houset, értesítse Burbankné
asszonyságot, hogy atyjával együtt kénytelen átmenni
Jacksonvillebe. Szükség esetén nem habozhatott még
azt is megmondani, hogy Texar pártját megbuktat
ták ... hogy a szövetségiek megszállták a folyamot ...
hogy Gilbert holnap Camdless-Bayben lesz. . . De
vájjon képes lesz-e az ifjú leány annyira erőt venni
magán, hogy a hangja ne remegjen, mikor mindezekről
a tényekről fog beszélni, a melyeknek megvalósulása
ma lehetetlennek látszott?
Mikor a beteg szobájába ért, Burbankné asszonyság
aludt, vagyis inkább a fájdalmas kábultság egy nemébe
volt elmerülve és Alicenak nem volt bátorsága őt fel
ébreszteni. Talán jobb is volt így, mintsem, hogy az
ifjú leány kénytelen legyen őt megnyugtatni.

A. VITORLÁT FELHÚZTÁK,
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Egy cseléd virrasztóit az ágy mellett. Alice meg
hagyta neki, hogy pillanatra se távozzék a beteg mellől
és utasításokért Carrol úrhoz forduljon, ha úrnője kér
dezné. Aztán lehajolt a szerencsétlen anya fölé, meg
csókolta a homlokát és elhagyta a szobát.
— Induljunk, atyám, — mondá, mihelyt a csar
nokba ért.
Mindketten útnak indultak, miután Carrol Edvarddal kezet szorítottak volna.
A kis kikötőhöz vezető bambus lugasban találkoz
tak a jószágigazgatóval.
— A ladik készen áll, — mondá Perry.
— Jól van, — viszonzá Stannard úr. — Őrködjék
gondosan a Castle-House felett, barátom.
— Ne féljen, Stannard úr. Szerecseneink lassankint
visszatérnek az ültetvényre, a mi nagyon érthető.
Mit is csinálnának a szabadságukkal, a melyre a ter
mészet nem alkotta őket? ön csak hozza vissza Búr
bank urat, és valamennyi szerecsent kijelölt állomásai
kon fogják találni.
Stannard úr és leánya azonnal a ladikra szálltak,
a melyen négy camdless-bayi hajós evezett. A vitor
lát felhúzták és gyorsan eltávoztak a parttól. A ki
kötő csakhamar eltűnt ama beszögellés mögött, a
melyet az ültetvény északnyugat felé képezett.
Stannardnak nem volt szándéka a jacksonvillei ki
kötőben partra szállni, a hol azonnal ráismertek volna.
Czélszerűbb volt beevezni a kikötőn felül létező apró
öblöcskék egyikébe. Innét könnyen eljuthatnak Harvey
úr házához, a mely a külváros e részén állt. Ott aztán
a körülményekhez képest megállapodásra juthatnak
a teendők iránt.
A folyam ez órában el volt hagyatva. Semmi se lát
szott felülről, a mely oldalról a dél felé menekülő
sz.-ágostai milicziáknak kellett volna érkezniük. Semmi
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se látszott lefelé sem, következőleg a floridai hajók
nem ütköztek meg Stevens parancsnok ágyúnaszádaival. Még a dereglyetorlaszt se lehetett látni, mert a
St.-John egy kanyarulata elzárta a láthatárt Jacksonvilleen alól.
Stannard úr és leánya kedvező széllel csakhamar a
balpartra értek. Észrevétlenül szánhattak ki a kis
öblöcskében, a mely nem állt felügyelet alatt és né
hány perez múlva megérkeztek Burbank Jakab ba
rátja házához.
Harvey urat e látogatás nagyon meglepte, de egy
szersmind nyugtalanította is. Jelenlétük nem volt ve
szély nélkül való e lakosság közepette, a melynek
izgatottsága nőttön nőtt és a mely teljesen a Texar
kezében volt. Mindenki tudta, hogy Stannard úr a
Camdless-Bayben uralkodó rabszolgaellenes eszmék
híve. A saját jacksonvillei házának kiraboltatása oly
intelem volt, a melyet nem hagyhatott figyelmen kívül.
A saját személye kétségkívül nagy veszélyben for
gott. Felismertetése esetén a legcsekélyebb baj, a mely
érhette, az volt, hogy börtönbe zárják, mint Burbank
Jakab czinkosát.
— Meg kell menteni Gilbertet! — ennyiből állt mind
az, a mit Alice Harvey úr észrevételeire válaszolt.
— Igen, — mondá az utóbbi, — meg kell kisérleni.
De Stannard úr ne mutassa magát a házon kívül! ...
Maradjon itt bezárkózva, míg mi cselekszünk.
— Be fognak engem bocsátani a börtönbe?
— Nem hiszem, Alice kisasszony.
— Bejuthatok Texarhoz?
— Megpróbáljuk.
— ön csakugyan nem akarja, hogy önökkel men
jek? — kérdé Stannard úr.
— Nem. Ez által koczkáztatnók Texarnál és a
bizottságnál teendő lépéseinket.
Verne Gyula: Észak a dél ellen
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— Jöjjön hát, Harvey úr, — mondá Alice.
Mielőtt azonban elindultak volna, Stannard úr tudni
akarta, hogy nem történt-e a harcztéren olyasmi, a
melynek híre nem jutott még el Camdless-Baybe.
— Nem történt semmi, — feleié. Harvey úr, — leg
alább olyasmi nem, a mi Jacksonvillet érdekelné.
A szövetségi flottila a sz.-ágostai öbölben megjelent
és a város megadta magát. Ellenben a St.-Johnon
semmiféle mozdulatot se jeleztek. Az ágyúnaszádok
még mindig a gát alatt horgonyoznak.
— Még mindig nincs elég vizük az átkelésre?
— Nincs, Stannard úr. De ma egyikét várhatjuk az
erős napéjegyeni dagályoknak. Három óra tájban ma
gas vízállásra számolhatunk és talán az ágyunaszádok
átkelhetnek . ..
— Kalauz nélkül, most mikor már Mars sincs ott, hogy
az átjárókon keresztül átkormányozhassa őket! . . . —
mondá Alice oly hangon, a mely elárulta, hogy már
e reményben sem mer megkapaszkodni. Nem! ... Ez
lehetetlenség ... Harvey úr, látnom kell Texart és ha
elutasít, mindent fel kell áldoznunk Gilbert megszöktetésére ...
— Meg fogjuk tenni, Alice kisasszony.
— A hangulat sem változott Jacksonvilleben? —
kérdé Stannard úr.
— Nem, — feleié Harvey úr. — A gazficzkók még
mindig a helyzet urai és Texar uralkodik. De a becsü
letes emberek el vannak keseredve a bizottság fenye
getései és zsarolásai miatt. Ha a szövetségiek csak
egyetlen mozdulatot tennének » folyón, a dolgok álla
pota egyszerre megváltoznék. Ez a csőcselék utóvégre
is gyáva. Mert a félelem erőt venne rajtok, Texar és
párthívei azonnal megbuknának . . . Még mindig remé
lem, hogy Stevens parancsnoknak végre is sikerül a
gáton átkelni.
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— Ezt nem fogjuk bevárni, — viszonzá Alice elszán
tan. — Előbb beszélni fogok Texarral.
Abban állapodtak meg, hogy Stannard úr nem fog
a házból kimozdulni, nehogy valaki megtudja ittlétét.
Harvey úr kész volt az ifjú leány segítségére lenni
minden kísérletében, a-melynek sikere, meg kell valla
nunk, korán se volt biztosítva. Ha Texar megtagadja
a kegyelmet, vagy ha Alicenek nem sikerülne hozzá
bejutni, még egy vagyon árán is megkísérlik az ifjú
tiszt és atyja megszöktetését.
Körülbelül tizenegy óra volt, mikor Alice és Harvey
úr a törvényszéki palota felé indultak, a hol a bizott
ság, Texar elnöklete alatt szakadatlanul ülésezett.
A folyvást növekvő népcsoportok közt mentek a fő
tér felé. Vájjon hogyan juthatnak be a törvényszéki
palota termeibe? Erről fogalmuk se volt. És ha beju
tottak, hogyan fognak beszélni Texarral? Ezt se tud
ták. Sőt ki tudta, vájjon a spanyol, értesülvén arról,
hogy Stannard Alice akar vele beszélni, nem fog-e az
alkalmatlan folyamodótól oly módon szabadulni^ hogy
letartóztatja őt és fogva tartja az ifjú tiszt kivégeztetéseig? ... De az ifjú leány hallani sem akart az efféle
ellenvetésekről. Bejutni Texarhoz, kicsikarni tőle megkegyelmeztetését, semmiféle személyes veszély se tudta
volna ettől eltéríteni.
Midőn Harvey úrral a főtérre ért, még zajongóbb
csőcseléket talált. Ordítás reszketteté meg a levegőt.
Mindenfelől szitkok hallatszottak és szájról-szájra ke
ringett e borzasztó szó :
«Halálra! . .. Halálra!»
Harvey úr megtudta, hogy a bizottság egy óra óta
törvényt ül. Iszonyú előérzet vett rajta erőt — és előérzete csakhamar megvalósult! A bizottság éppen Bur
bank Jakab felett ítélt, a ki mint Gilbert fiának bűn
részese azzal volt vádolva, hogy összeköttetésben áll a
17*
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szövetségi hadsereggel. Ugyanaz a bűn, kétségkívül
ugyanaz az ítélet. És ez lesz Texar bosszúművének a
Burbank család ellen a betetőzése.
Ekkor Harvey úr nem akart tovább menni s Stan
nard Alicet is igyekezett visszatéríteni.
— Jöjjön, Alice kisasszony, — mondá Harvey úr, —
jöjjön! . . . Majd visszatérünk később, ha a bizottság ...
— Nem, — viszonzá Alice. — A vádlottak és biráik
közé akarok állni . . .
Harvey úr az ifjú leány elhatározását nem bírta meg
ingatni. Alice tovább ment. Nem hagyhatta egyedül.
A sűrű népcsoportok utat nyitottak előtte. Voltak, a
kik rá is ismertek. A halálkiáltások mind rémesebben
hangzottak a fülébe. De semmi sem állította meg Alice
lépteit. így érkezett el a törvényszéki palota elé.
Itt a csőcselék még inkább zajongott, nem az a zajgás volt ez, a mely a vihart követi, hanem a mely meg
előzi. E tömeg részéről a legborzasztóbb kihágásoktól
lehetett félni.
Egyszerre egy viharos áramlat kifelé sodorta a kö
zönséget, a mely a törvényszéki üléstermet ellepte.
Az ordítás fokozódott. Az Ítélet ki volt hirdetve.
Burbank Jakabot ugyanazon állítólagos bűn miatt
ítélték halálra, mint Gilbertet. Az apát és fiát ugyan
azon katonai szakasz fogja kivégezni.
— Halálra! ... Halálra! — kiáltá az őrjöngő csapat.
Burbank Jakab ekkor megjelent a legfelső lépcsőn.
Nyugodt volt és teljesen uralkodott magán. Az ordító
csőcseléket megvető pillantással mérte végig.
Egy csapat miliczia vette körül. Parancsuk volt őt
a börtönbe visszakisérni.
Burbank Jakab nem volt egyedül.
Gilbert mellette állt.
Az ifjú tisztet kivezették a tömlöczből, a hol kivégez
tetését várta és a bizottság elé kisérték, hogy ott szem-

BURBANK JAKAB NYUGODT VOLT ! URALKODOTT MAGÁN,
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besítsék Burbank Jakabbal. Az utóbbi nem mondha
tott egyebet, mint a mit a fia mondott, hogy tudniillik
Gilbert azért jött a Castle-Houseba, hogy haldokló
anyját még egyszer láthassa. E kijelentés után a kém
kedés miatti vádnak magától is meg kellett volna sem
misülnie, ha nem lett volna pervesztes előre. Ugyan
azon ítélet sújtotta a két ártatlant és az Ítéletet sze
mélyes boszú erőszakolta az igazságtalan bírákra.
A tömeg az elítéltek felé rohant. A milicziának csak
nagy ügygyel-bajjal sikerült útat nyitni a törvényszéki
palota előtt levő téren keresztül.
Ekkor mozgás támadt. Alice Burbank Jakab és Gil
bert elé sietett.
A csőcselék, az ifjú leány e váratlan közbelépése ál
tal meglepetve, önkénytelenül hátrább vonult.
— Alice! — kiáltá Gilbert.
— Gilbert! . .. Gilbert! .. . — suttogá Stannard
Alice és az ifjú tiszt karjaiba hanyatlott.
— Alice . . . miért jöttél ide? ... — kérdé Burbank
Jakab.
— Hogy kegyelmet kérjek a biráktól! .. . Kegye
lem ... Kegyelem nekik!
Az ifjú leány felkiáltása szívrepesztő volt. Az elitél
tek egy pillanatra megálltak. A ruháikba kapaszkodott.
Remélhetett-e irgalmat a körülöttük levő őrjöngő cső
cseléktől? Nem! De közbelépésének legalább az az ered
ménye volt, hogy feltartóztatta a tömeget, a mely ta
lán a miliczia daczára is erőszakosságokra engedi ma
gát ragadtatni a foglyok ellen.
Texar a történtekről értesíttetvén, megjelent a tör
vényszéki palota küszöbén. Egyetlen intése megfékezte
a népcsoportot. Parancsot adott, hogy Burbank Jaka
bot és Gilbertet vezessék vissza a börtönbe.
A nép meghallotta és tiszteletben tartotta e parancsot.
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A katonai szakasz elindult.
— Kegyelem! kegyelem! — kiáltá Alice és térdre
borult Texar előtt.
A spanyol csak egy tagadó kézmozdulattal felelt.
Ekkor az ifjú leány felkelt és ajkairól e kiáltás lob
bant el:
— Nyomorult!
Az elitéltek után akart rohanni, el akarta Őket ki
sérni a börtönbe, hogy velük tölthesse az utolsó órákat
ki végeztet és ükig ...
De a foglyok már elhagyták a tért az ordító néptö
meg kíséretében.
Ez több volt annál a mit Alice elviselni bírt. Ereje
végkép elhagyta. Inogni kezdett és lerogyott. Már nem
volt eszméleténél, mikor Harvey úr karjai felfogták.
Az ifjú leány csak Harvey úr házánál, atyja mellett
tért magához.
— A börtönbe! ... a börtönbe! ... — suttogá. Meg
kell menekülnie mind a kettőnek.
— Ügy van! — viszonzá Stannard úr, — most már
csak az egyet lehet megkísérlem! Várjuk be az éjszakát.
Nappal csakugyan semmit se lehetett tenni. Mikor a
sötétség valamivel nagyobb biztonságot fog nyújtani,
Stannard és Harvey megkísérlik az őr segélyével lehe
tővé tenni a két fogoly megszöktetését. Oly nagy öszszeg pénzt visznek magukkal, hogy ez az ember — leg
alább úgy remélték — nem állhat ellent ajánlataiknak,
főleg miután Stevens parancsnok ágyúnaszádainak
egyetlen lövése véget vethet a spanyol hatalmának.
De mikor az éj beállt, Stannard és Harvey urak kény
telenek voltak erről a tervükről lemondani. Egy sza
kasznyi miliczia körülvette a házat, a melyet senki se
hagyhatott el.
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IV.
Északkeleti szél.

Az elítélteknek most már csak az az egyetlen remé
nyük volt a menekülésre, hogy az éjszakiak tizenkét
óra lefolyása előtt a város uraivá lesznek. Burbank
Jakab és Gilbert kivégeztetése másnap reggelre volt
kitűzve. Hogyan menekülhettek volna még a tömlöcztartó közreműködésével is börtönükből, a mely épp oly
szoros őrizet alatt állt, mint Harvey úr háza?
Mindazonáltal nem lehetett arra számítani, hogy
azok az északi csapatok, a melyek nehány nap előtt
Fernandinában partra szálltak és a floridai állam északi
részének e fontos pontját még nem hagyhatták el, meg
szállhatják Jacksonville-t. Ez a feladat ugyan Stevens
parancsnok ágyúnaszádait illette, de megvalósítására
mindenek előtt szükséges volt átkelni a St.-John gátján.
A dereglyesor szétkergetése után, a flotillának nem
marad egyéb teendője, mint elónyomulni a kikötőig.
Mihelyt egyszer a város felé a lőtávolságig előnyomuítak, a milicziák kétségkívül visszavonulnak a kerület
hozzáférhetetlen mocsáros vidékeire. Texar és párt
hívei minden bizonynyal követni fogják őket, hogy
megmeneküljenek a méltó megtorlás elől. A becsületes
emberek azonnal helyreállíthatják a nyugalmat, hiva
talaikat átvehetik, a melyekről méltatlanul elűzettek
és a város átadása iránt alkudozásba bocsátkozhatnak
a szövetségi kormány képviselőivel.
De lehetséges-e ily rövid idő alatt átkelni a gáton?
Volt-e valamely mód azt a nagy akadályt legyőzni,
a melyet a vízhiány az ágyúnaszádok előhaladása elé
gördített? Ez a remény, mint látni fogjuk, fölötte hal
vány volt.

TEXAR A PARANCSNOKKAL A RAKPARTRA MENT.
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Az Ítélet kihirdetése után Texar és a jacksonvillei
milicziák parancsnoka a rakpartra ment, megszemlélni
a folyam alsó részét. Nem lehet csodálkozni azon, hogy
szemeik a dereglyesoron csüggtek és figyelmesen hallgatóztak, vájjon nem hallható-e a St .-John e részén
ágyúszó.
— Nincs semmi újság? — kérdé Texar, — miután
a rakpart végén megállóit.
— Nincs, — feleié a parancsnok. — Egy kémszemle,
a melyet észak felé hajtottam végre, arról győzött meg,
hogy a szövetségiek nem hagyták el Fernandinát és
nem indultak el Jacksonville felé. Valószínűleg figyelő
állásban maradnak a georgiai határon, mindaddig, míg
flottilláik kézre kerítik a folyam torkolatait.
— Nem lehetséges-e, hogy az ellenséges csapatok
délről érkeznek, miután Picolatánál átkeltek a St.Johnon? — kérdé a spanyol.
— Nem hiszem, — feleié a tiszt. — Dupontnak csak
éppen annyi kiszálló csapata van, a mennyi a város
megszállására szükséges és czélja kétségkívül az, hogy
az ostromzárt foganatosítsa a St .-John torkolatától
Florida végső határáig. Ezen oldalról tehát nincs mi
től tartanunk, Texar.
— Akkor hát csak ez a veszély marad fönn, hogy Ste
vens flotillája átkelhet a gáton, a mely előtt már három
nap óta horgonyoz ...
— Kétségkívül, de az a kérdés néhány óra alatt meg
lesz oldva. Utóvégre talán a szövetségieknek "nincs is
egyéb czéljuk, mint a folyam alsó részeit elzárni és ez
által lehetetlenné tenni a közleke'dést Sz.-Ágosta és Fer
nandina közt. — Ismétlem Texar, hogy az északiakra
nézve e pillanatban nem az a lényeges, hogy Floridát
megszállják, hanem hogy véget vessenek a hadiszerek
becsempészésének. Remélhető, hogy expedicziójuknak
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nincs egyéb czélja, mert különben a csapatok, a melyek
az Amélia szigetet tíz nap óta hatalmukban tartják,
már Jacksonville ellen fordultak volna.
— Helyesen okoskodhat, — viszonzá Texar. — De
mindegy! Alig várom, hogy a gát kérdése végleg el
dőljön.
— Ez még ma meg fog történni.
— Ám mégis, mit tenne ön, ha Stevens ágyúnaszádai
a kikötő előtt megjelennének?
— Végrehajtanám a parancsokat, a melyeket kap-,
tam és a milicziákat elvinném az ország belsejébe, ki
kerülendő minden összeütközést a szövetségiekkel.
Hadd foglalják el a kerület városait. Sokáig amúgy se
tarthatják meg, miután összeköttetéseik Georgiával és
Karolinával el lesznek vágva. A városokat visszafog
lalni nem lesz nehéz feladat. •
— Mindazonáltal, — viszonzá Texar, — habár csak
egy napra is a kezükre kerítenék Jacksonvillet, készen
kellene lennünk véres megtorlásokra . . . Mindezek az
állítólagos becsületes emberek, e gazdag ültetvényesek,
e rabszolga felszabadítók kerülnének vissza a hatalomra
és akkor ... Ez nem fog megtörténni! . . . Nem! . . .
És inkább hogy sem a várost feladjam . ..
A spanyol nem fejezte be a mondatot, de könnyű volt
eltalálni a gondolatát. Nem fogja feladni a várost a
szövetségieknek, mert ez annyi volna, mint Jackson
villet visszaadni azoknak a hat óságoknak a kezébe, a
melyeket a csőcselék megbuktatott. Inkább felgyújtja
és talán e részben már meg is tette a kellő intézkedé
seket. Akkor aztán ő maga, párthíveivel együtt vissza
vonul a milicziák kíséretében és hozzáférhetetlen menhelyet talál a déli vidékek mocsaras síkságain, a hol
bevárhatja az események fejlődését.
Mindazonáltal, ismételjük, ezen eshetőségtől csak
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abban az esetben lehetett tartani, ha az ágyúnaszádok
átkelhetnének a gáton. Ez a perez elérkezett.
A néptömeg a rakpart felé tódult s azokat egy perez
alatt ellepte. Mindenfelé kiáltások hallatszottak :
— Az ágyúnaszádok átkelnek a gáton!
— Nem! nem mozdultak!
— A dagály igen erős!
— Megkísérlik átkelni teljes gőzerővel!
— Nézzétek! .. . Nézzétek!
— Kétségtelenül történik valami, — mondá a milicziák parancsnoka, — nézze csak, Texar.
A spanyol nem felelt . Szemei ama dereglyecsoporton
csüggtek, a mely a folyam alsó részén a láthatárt el
zárta. Innentúl fél angol mértföldnyire Stevens parancs
nok ágyúnaszádainak árboczai és kürtői látszottak.
A kürtőkből sűrű füst gomolygott ki, a melyet a foly
vást erősebben feltámadó szél Jackson viliéig kergetett.
Stevens nyilván felhasználja a dagályt és minden
áron átkelni iparkodott a gáton. Vájjon sikerülni fog-e?
Vájjon fog-e a gát felett oly magas vizet találni, ha mind
járt a hajók fenekei a fövenytorlaszt súrolnák is? Ez
mindenesetre elég fontos kérdés volt arra, hogy nagy
izgalmat idézzen elő a jacksonvillei rakparton össze
csoportosult nép közt.
A találgatások egymást érték a szerint , a mint valaki
látni vélt valamit, vagy éppen semmit se látott.
— Egy fél fonállal előre haladtak!
— Nem, épp oly kevéssé mozdultak, mintha a hor
gonyuk még most is a tenger fenekén volna.
— Az egyik megfordult!
— Meg ám és oldalt áll, mert nincs vize!
— Ah! milyen füst!
— Ha mindjárt az Egyesült-Államok összes kősze
nét elégetik is, még akkor se fognak a gáton átkelni!
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— És a dagály is szűnni kezd.
— Egy hurráht a déli államok tiszteletére!
— Hurráh!
A flottilla kísérlete körülbelül tíz perczig tartott, de e ,
tíz perez igen hosszúnak látszott Texar párthívei és
mindazok előtt, a kiknek életét vagy szabadságát Jack
sonville megszállása veszélyeztette. Azt se tudták, hogy
mihez tartsák magukat, mivel a nagy távolságnál fogva
az ágyúnaszádok mozdulatait nem lehetett szabatosan
megfigyelni. Vájjon behatolhattak-e már az átjárókba
vagy be fognak-e hatolni? Sikerülni fog-e Stevens pa
rancsnoknak áthaladni azon a csekély távolságon, a
mely a mélyebb és teljesen hajózható víztől elválasztja,
ha kidobat a hajókból minden felesleges terhet és ez
által megkönnyebbíti az ágyúnaszádokat? Méltán lehe
tett ettől félni mindaddig, míg a dagály el nem múlt.
De a mint a jelen voltak közül többen megjegyezték,
a tenger apadni kezdett és mihelyt egyszer az apály
beállt a St.-John vízállása is gyorsan fog csökkenni.
Egyszerre minden kar a folyam alsó részei felé nyujtatott ki és e kiáltás túlharsogta valamennyit :
— Egy csónak! . . . egy csónak!
Egy kis ladik mutatkozott a bal part közelében, a
hol a dagály ereje még érezhető volt, míg ellenben az
apály a folyam közepén érezhetővé kezdett válni.
A csónak gyorsan haladt az evezőcsapások alatt. Hátulsó részén egy tiszt állt, a floridai milicziák egyen
ruhájában. Csakhamar a rakpart tövéhez ért és gyor
san felment a rézsútos lépcsőkön. Texart észrevevén,
feléje tartott egyenesen, a körűié levő csoportok közt,
a melyek csaknem agyonszorították, hogy láthassák és
hallhassák.
— Mi a baj? — kérdé a spanyol.
— Semmi és nem is lesz semmi! — feleié a tiszt.
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— Ki küldte önt?
— A dereglyék parancsnoka. Dereglyéink nemsokára
visszatérnek a kikötőbe.
— Miért?
— Mert az ágyúnaszádok hasztalan igyekeztek át
kelni a gáton és hiába dobálták ki a terhet és hiába
feszítették meg őrült módon a gőzerőt. Most már nem
kell félni semmitől.
— A mai dagály végéig? — kérdé Texar.
— Azután se — legalább is néhány hónapig.
— Hurráh! . . . Hurráh!
Örömkiáltások reszketették meg a levegőt. Az erőszakoskodók még egyszer megéljenezték a spanyolt, a
kiben gonosz ösztöneik mintegy megtestesültek. A mér
sékeltek azonban csaknem kétségbeestek arra a gon
dolatra, hogy a bizottság és elnökének undok garázdál
kodásait tovább is kénytelenek lesznek elszenvedni.
A tiszt igazat mondott .E naptól fogva a tenger apadni
fog és a dagály csak igen csekély mennyiségű vizet fog a
St.-John medrébe vinni. A márczius 12-ki dagály a leg
erősebbek egyike volt ez évben és több hónap múlik
el, míg a folyam színvonala megint ily magasra emel
kednék. Az átjáró nem lévén hajózható, Jacksonville
megmenekül Stevens parancsnok ágyúgolyóitól.Texarra
nézve ez egyértelmű volt a hatalom megtartásával és
a biztossággal, hogy boszúművét befejezheti. Feltéve,
hogy Shermán tábornok Jacksonvillet Wright tábor
nok csapatai által szándékozik elfoglaltatni, a melyek
Fernandinában szálltak partra, ez a hadi mozdulat
dél felé mindenesetre bizonyos időt fog igénybe venni.
Burbank Jakab és Gilbert kivégeztetése pedig más
nap hajnalra lévén kitűzve, többé semmi se mentheti
meg őket.
Az örömhír rögtön minden irányban elterjedt.

A TISZT GYORSAN FELMENT A LÉPCSŐKÖN.
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Képzelhető, milyen hatást gyakorolt a fékevesztett
csőcselékre. A kicsapongások és orgiák újult erővel
folytatódtak. A megrémült becsületes emberek min
dennemű kihágásokra el lehettek készülve. Számosán
készültek is elhagyni a várost, a mely semmiféle biz
tonságot se nyújtott többé.
A hurráhk és örömkiáltások eljutottak a foglyokhoz
és arról értesítették őket, hogy a menekülés minden re
ménye elenyészett. De eljutottak Harvey úr házáig is.
Könnyen elképzelhető Stannard úr és Alice kétségbe
esése. Miféle kísérletet tehetnének most már Burbank
Jakab és fia megmentésére? Megpróbálják-e aranynyal
megvásárolni a tömlöcztartót? Megpróbálják-e arany
árán megszöktetni az elitélteket? Hiszen még csak el se
hagyhatták a házat, a melyben menhelyet találtak!
Mint tudjuk, egy szakasz miliczia őrizte Harvey úr há
zát és szitkozódásaik a kapu előtt folyvást hangzottak.
Az éj beállt. Az idő jelentékenyen megváltozott, a
mint már néhány nap óta előérezhető volt. A szél, a
mely eddig a szárazföld felől fútt, hirtelen ellenkező
irányt vett. A felhők, a melyeknek nem volt idejük
esővé átváltozni, már is hatalmas, szürkés, szétfoszlott
tömegekben vágtattak a tenger felől és csaknem a víz
felszínéig bocsátkoztak le. Egy elsőrangú fregatt árboczainak csúcsa kétségkívül eltűnt volna e szédítő
sebességgel rohanó gőzgo molyok közt. A légsúly mérő
gyorsan alászállt annyira, hogy vihart jelzett. Minden
jel zivatarra mutatott, a mely az Atlanti-tenger vala
melyik távoli vidékén keletkezhetett. Az éj beálltával
a vihar is jelentkezett borzasztó erővel.
Irányánál fogva végig kellett sepernie a jacksonvillei
rakpartot. Felkavarta a torkolatok vizét és pusztító
erővel csapta vissza a partok felé.
Jacksonvilleben óriási zivatar dühöngött ez éjjel. A
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rakpart egy része összedőlt, a víz elborította a partokat
és czérnaszál gyanánt tépte össze a hajóköteleket. Le
hetetlen volt járni-kelni az utczákon és tereken, a me
lyekre kartács gyanánt hullt a sok tégladarab és min
dennemű törmelék. A csőcselék kénytelen volt a csap
székekbe menekülni s e lebujokban ordításával sikere- '
sen versenyzett az orkán bősz zúgásával.
A szél nem csupán a föld felszínén pusztított. A St.John medrében a hullámok borzasztóan fel voltak kor
bácsolva. A gát előtt horgonyzó dereglyéket meglepte a
vihar, mielőtt még bejuthattak volna a kikötőbe. A hor
gonykötelek elszakadtak, a horgonyok elvesztek. Az éj
jeli dagály, a melyet a szélroham is fokozott, ellenállha
tatlanul elsodorta a dereglyéket a város felé. Némelyek
szétzúzódtak a rakpart czölöpein, a többi Jacksonvillen
túl néhány mértföldnyirezátonyra került, vagy elveszett
a St.-John mellékágaiban a szigetecskék közt. A legény
ség egy része szintén elpusztult a katasztrófában, a
melynek váratlan bekövetkezése meghiúsított minden
ilyen alkalommal szokásos óvintézkedést.
Vájjon Stevens parancsnok ágyúnaszádai felszedték-e
a horgonyokat és menedéket kerestek-e valamelyik tá
volabb eső öblöcskében? És sikerült-e ez által meg
menekülniük a végpusztulástól? Mindegy, akár vissza
vonultak a St .-John torkolatai mögé, akár eddigi he
lyükön horgonyoztak, Jacksonvillenek nem kellett
többé félnie tőlük, mert a gát ezentúl áthághatatlan
akadály gyanánt állt előttük.
Koromsötét éjszaka borult a St .-John völgyére, mi
alatt a lég és víz összevegyült, mintha valamely vegyé
szeti működés egyetlen elemmé akarta volna e kettőt
egyesíteni. Egyike volt az ama természeti tünemények
nek, a melyek a napéjegyen korszakában eléggé gya
koriak, de iszonyúbb volt mindazoknál, a melyeket a
floridai területen eddigelé tapasztaltak.
Verne Gyula: Észak a dél ellen.
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A tünemény, épen rendkívüli hevességénél fogva,
nem is tartott néhány óránál tovább. A roppant lég
áramlat napfelkelte előtt gyorsan pótolta a térségben
létezett űrt és a vihar a mexikói öböl felett enyészett
el, miután utolsó erejét a floridai félszigeten kiadta, -j
Reggel négy óra tájban, midőn hajnalodni kezdett az
éjszakai nagy söprés által megtisztított láthatáron, az
elemek harczát nyugalom váltotta fel. A nép az utczákat lepte el, a melyekről a csapszékekbe menekült.
A miliczia újra elfoglalta elhagyott őrállomásait s az
emberek elkezdték a vihar okozta károkat kijavítani.
E károk főleg a rakpartokon mutatkoztak egész nagy
ságukban. Mindenfelé összezúzott czölöpök, karfák és
hajóroncsok látszottak, a melyeket az apály vissza
hozott a folyam felső vidékeiről.
Azonban a roncsokat a parttól néhány lábnyira alig
lehetett látni. Nagyon sűrű köd gyűlt össze a St.-John
medre felett és felemelkedett a vihar által lehűtött
magasabb régiók felé, öt órakor még a folyam köze
pét nem lehetett látni és nem is lesz láthatóvá mind
addig, míg a nap első sugarai el nem oszlatják a köd
párákat.
Egyszerre, néhány perczczel öt óra után, borzasztó
dördülések hasították át a sűrű ködöt. Minden tévedés
ki volt zárva. Nem mennydörgés robaja volt ez, hanem
ágyúk dörgése, jellemző sivítás kíséretében. A rémület
kiáltása hangzott fel a milicziákból és a csőcselékből
álló néptömeg közül, a mely a kikötő felé tolongott.
A folytonos lődözés következtében a köd is szaka
dozni kezdett. Az ágyúk villámaival összevegyült ködgomolyok ellebbentek a folyam tükréről.
Stevens ágyúnaszádai ott álltak Jacksonville előtt és
golyóikat a városra szórták.
— Az ágyúnaszádok! ... Az ágyúnaszádok!

AZ ÁGYÚNASZÁDOK JACKSONVILLE ELŐTT ÁLLTAK.
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E kiáltás keringett szájról-szájra és csakhamar elju
tott a külvárosok legvégéig. Nehány perez múlva a lakos
ság becsületes része nagy örömmel, a csőcselék ellenben
nagy rémülettel tudta meg, hogy a flottilla uralkodik a
St.-Johnon. A városnak vége, ha meg nem adja magát.
Vájjon mi történt? Váratlanul szövetségesévé lett-e
a vihar az északiaknak? Igen! Az ágyúnaszádok nem
kerestek menhelyet valamely távolabb eső öblöcskében.
Daczára a szélrohamnak és a hullámoknak, sértetlenüt
maradtak horgonyaikon. Mialatt a lázadók dereglyéit a
vihar elseperte, Stevens parancsnok és legénysége, élete
koczkáztatásával szembeszállt a zivatarral és megkisérlé
a folyamba való behatolást, a melyet a körülmények le
hetségessé tettek. Az elemek harcza, a mely a sík tenger
vizét a torkolatokba kergette, a folyam vízállását rend
kívül felduzzasztottá, az ágyúnaszádok benyomultak az
átjárókba és noha a hajók feneke a fövenyt súrolta,
mégis teljes gőzerővel átkelhettek a gáton.
Stevens parancsnok, a ki a köd közepette hajtotta
végre manővereit, hajnali négy óra tájban, úgy számí
totta, hogy körülbelül Jacksonville előtt áll. Ekkor hor
gonyt vetett. Aztán a kellő perezben ágyúi dörgésével
szét kergette a ködöt és legelső golyóit átröpítette a
St .-John balpartjára.
A hatás ép oly gyors, mint teljes volt. A miliczia, a
fernandinai és sz.-ágostai csapatok példájára, nehány
perez alatt kiürítette a várost. Stevens, látván, hogy a
rakpartok el vannak hagyatva, azonnal mérsékelte az
ágyúzást, mert nem az volt a szándéka, hogy Jacksonvillet feldúlja, hanem hogy elfoglalja és megszállja.
Csaknem egyidejűleg kitűzték a fehér lobogót a tör
vényszéki épület ormán.
Képzelhető, mily aggodalmak közt hallották Harvey
úrházában a legelső ágyúlövéseket. Kétségtelen volt,

hogy a várost ostromolják. Az ostromlók csak a szövet
ségiek lehettek, akár a St.-John felől, akár a Florida
északi részeiről érkeztek. Vájjon ez volt-e a váratlan
menekülés eshetősége, — az egyetlen, a mely Burbank
Jakabot és Gilbertet megmenthette?
Harvey úr és Alice a kapu felé siettek. Texar emberei,
a kik a házat őrizték, elfutottak a milicziák után, a tar
tomány belseje felé.
Harvey úr és az ifjú leány a kikötő felé indultak. Mi
után a köd is elenyészett, látni lehetett már a folyam
túlsó partját is.
Az ágyúzás megszűnt, mivel Jacksonville nyilván
minden ellenállásról lemondott.
E perczben több csónak kötött ki a rakpart előtt és a
csónakokból puskákkal, revolverekkel és fejszékkel fel
fegyverzett csapat szállt*partra.
A tengerészcsapat közt, a melyet egy tiszt vezényelt,
egyszerre egy kiáltás hangzott.
Az ember, a kitől e kiáltás származott, Alice elé
rohant.
— Mars! . . . Mars! — kiáltá Alice, meglepetve lát
ván maga előtt Zermah férjét, a kiről azt hitte, hogy a
8t.-Johnba fűlt.
— Gilbert ut! ... Gilbert úr! — kiáltá Mars. — Hol
van?
— El van fogva Burbank úrral együtt! .. . Mentse
meg őt, Mars, és mentse meg az atyját is!
— A börtönökhöz! — kiáltá Mars. Társai felé for
dult, a kik utána siettek.
Mindnyájan futásnak eredtek, megakadályozandók,
hogy Texar parancsára még egy utolsó bűntett követtessék el.
Harvey és Alice nyomon7 követték őket.
Mars tehát, miután a vízbe ugrott, meg bírt menekülni
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a gát ^örvényeiből! És’a bátor meszticz óvatosságból
őrizkedett hírt adni Castle-Houseba arról, hogy semmi
baja sincs. Egykori gazdájánál menhelyet keresni, annyi
lett volna, mint a saját biztonságát veszélyeztetni. Neki
pedig szabadon kellett maradnia, hogy művét befejez
hesse. Átúszván a folyam jobb partjára, a nádasok közt
sikerült' ellopóznia arra a helyre, a melynek irányában
az ágyúnaszádok horgonyoztak. Jeladásait észrevették,
egy csónak ment érte és elvitte Stevens parancsnok
hajójára. A parancsnok értesülvén a helyzetről, szem
ben a veszélylyel, a mely Gilbert életét fenyegette, min
den áron be akart hatolni az átjárókba.
Elmondottuk már, hogy kísérletei eredménytelenek
voltak és minden reményről le kellett mondania. De
az éjjeli vihar felduzzasztottá a folyam vízállását. Azon
ban tapasztalt kalauz nélkül a flottilla mégis abban
a veszélyben forgott, hogy zátonyra kerülhet. Szeren
csére Mars jelen volt. Ügyesen kalauzolta ágyúnaszád
ját, a melyet a többiek követtek, daczára a vihar tombolásának. így történt, hogy mielőtt a köd szétfoszlott
volna, a város előtt horgonyoztak és az ostromot meg
kezdhették.
Ideje volt. Mert az elitélteket korán reggel kivégzik.
Most már semmitől se kellett félniök. A jacksonvillei
hatóságok újból átvették a Texar által bitorolt hatal
mat. Abban a perczben, midőn Mars és társai a börtön
elé értek, Burbank Jakab és Gilbert mint szabad
emberek lépték át a tömlöcz küszöbét.
Az ifjú tiszt a keblére ölelte Ali cet, mialatt Stannard
úr és Burbank Jakab egymás karjaiba dőltek.
— Az anyám? ... — kérdé Gilbert mindenekelőtt.
— El... él! ... — feleié Alice.
— Induljunk tehát Castle-Houseba! — kiáltá Gil
bert. — A Castle-Houseba!

JELADÁSAIT ÉSZREVETTÉK, EGY CSÓNAK MENT ÉRTE.
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— Nem addig, míg az igazságnak elég nem téte
tett! — viszonzá Burbank Jakab.
Mars megértette gazdája akaratát. A főtér felé ro
hant, a hol Texart remélték föllelni.
Vájjon a spanyol nem szökött-e volna már meg a
méltó büntetés elől? Nem próbált-e mindazokkal
együtt megmenekülni a közboszú elől, akik a rémnapok
alatt magukat kompromittálták?
Valóban alig lehetett remélni, hogy még a városban
van.
6^
Nenf így volt, mert a lakosság közül sokan, be nem
várván'a szövetségiek közbelépését, a törvényszéki
palota felé rohantak s Texart elfogták abban a perczben, mikor menekülni akart és szoros őrizet alá he
lyezték. Egyébiránt úgy látszott, hogy könnyen meg
adta magát sorsának.
Azonban midőn Marsot maga előtt látta, megértette,
hogy élete veszélyben forog.
A meszticz rárohant. Daczfta az őrök.ellenszegülésé
nek, torkon ragadta őt és fojtogatni kezdte, mikor
Burbank Jakab és Gilbert megjelentek.
— Ne .. . ne!•. . . Élve! — kiáltá Burbank Jakab. —
Élnie kell ... és beszélnie!
— Igaz!... beszélnie kell! — viszonzá Mars.
Nehány perez múlva bezárták Texart ugyanabba a
börtönbe, a hol előbb áldozatai kivégeztetésüket várták.

«ÉLVE !» KIÁLTÁ BURBANK JAKAB.

Birtokbavétel.

A szövetségiek valahára Jacksonville, — következő
leg a St .-Johnnak is urai voltak. A Stevens parancsnok
által vezényelt kiszálló csapatok azonnal megszállták a
város főpontjait. A bitorlók megszöktek. A bizottság
tagjai közül csupán Texar került kézre.
Egyébiránt akár a legutóbbi napokban elkövetett
zsarolásoktól kifáradva, akár közönyösségből ama kér
dések miatt, a melyeket az észak és a dél fegyveres
kézzel akartak megoldani, a jacksonvillei lakosság nem
részesítette rossz fogadtatásban a flottilla tisztjeit,"a
kik a washingtoni kormányt képviselték.
Ez alatt Dupont commodore, a kinek főhadiszállása
Sz .-Ágostéban volt, a floridai partokat a hadi csempé
szet elől igyekezett biztosítani. A Mosquito sziget át
járóit csakhamar elzáratta s ez által véget vetett a
hadi- és lőszerekkel való kereskedésnek, a melynek
központjai a bahamai angol szigetek voltak. Bízvást
lehet tehát mondani, hogy a floridai állam e percztől
fogva visszakerült a szövetségiek fenhatósága alá.
Burbank Jakab és Gilbert, Stannard úr és Alice még
ugyanaz nap átkeltek a St.-Johnon és visszatértek a
Camdless-Baybe.
Perry és a felügyelők nehány szerecsen kíséretében
a kis kikötő kiszállójánál várták őket, a kik visszatér
tek az ültetvényre.
Nehány perez múlva Burbank úr és fia, Stannard úr
és Alice, Burbankné asszonyság ágya körül álltak.
A beteg, Gilbert viszontlátásával egyidejűleg értesült
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a történtekről. Az ifjú tiszt a karjai közé szorítá őt.
Mars a kezeit csókolta. Most már nem fogják őt többé
elhagyni. Alice megint ápolónője lesz. Hamarosan
vissza fogja nyerni erejét. Most már nem kell félni
Texartól, sem azoktól, a kiket boszúművénél eszközei
gyanánt használt. A spanyol a szövetségiek kezei közt
volt és Jacksonvilleben a szövetségiek uralkodtak.
Azonban ha Burbank Jakab nejének és Gilbert
anyjának nem kellett többé remegnie a férje és a fia
miatt, mégis kedélynyugalmának visszatéréséről szó
sem lehetett. Hol volt a kis Dy?
— Fel fogjuk őket találni! — kiáltá Burbank Ja
kab. — Mars és Gilbert nyomozásainkban segítsé
günkre lesznek.
— Igen, atyám, igen ... és egy napot se szabad el
mulasztanunk, — viszonzá az ifjú tiszt.
— Miután Texar a kezeink közt van, kénytelen lesz
beszélni, — mondá Burbank Jakab.
— És ha nem akar vallani? — kérdé Stannard úr. —
Ha ez az ember azt állítja, hogy semmi része se volt Dy
és Zermah elrablásában?
— Hogyan állíthatná ezt? — kiáltá Gilbert. — Nem
ismerte-e meg őt Zermah a Marino öblöcskében? Nem
hallotta-e anyám és Alice, hogy Zermah a Texar nevét
kiáltotta abban a pillanatban, mikor a csónak a parttól
eltávozott? Lehet-e kétkedni a felől, hogy ő volt a gyer
mekrablás bűnszerzője és hogy azt személyesen intézte?
— ö volt! — kiáltá Burbankné asszonyság és hir
telen felegyenesedett a fekhelyén, mintha ki akart
volna ugrani az ágyból.
— Igen! — mondá Alice, — ő volt. Ráismertem ...
A csónak hátulsó részén állt, mikor a folyam közepe
felé tartottak.
— Ám legyen, — viszonzá Stannard úr,—Texar volt.
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E felől nincs kétség! De ha vonakodik megmondani,
hová vitték a Dyt és Zermaht az ő parancsára, vájjon
hol fogjuk őket keresni, miut án már több mértföldnyi
területen felkutattuk a folyam mindkét partját?
És e logikus kérdésekre senki se tudott felelni. Minden
attól függött, mit fog mondani a spanyol.Vajjon mit tart
érdekében valónak, beszélni fog-e, vagy hallgatni?
— Tehát nem lehet tudni, hogy a nyomorult hol
lakik? — kérdé Gilbert.
— Nem lehet tudni, nem is tudták soha, — feleié
Burbank Jakab. — A kerület déli vidékein nagy erdő
ségek és hozzáférhetetlen mocsarak vannak, a melyek^,
közt könnyen elrejtőzhetett. Hiába igyekeznék az
ember felkutatni azt a területet, a hova még a szövet
ségiek se fogják követhetni a hátráló milicziákat.
Kárba veszett fáradság volna.
— Édes jó leányom! — kiáltá Burbankné asszony
ság, a kit a férje alig birt lecsillapítani.
— A feleségem! ... A feleségem! ... — kiáltá
Mars, — Istenemre mondom, kényszeríteni fogom azt
a gazembert, hogy megmondja, hol van!
— Igen, — mondá Burbank Jakab, — mikor ez az
ember látni fogja, hogy az élete forog a koczkán és hogy
megmentheti, ha beszél, nem fog többé habozni. Ha
megszökött volna, okunk volna, hogy a bánat és a két
ségbeesés erőt vegyen rajtunk, de miután Texar a szö
vetségiek kezei közt van, ki fogjuk tőle csikarni titkát !
Bízzál szegény nőm! Mindnyájan itt vagyunk és vissza
fogjuk neked adni gyermekedet! ’
Burbankné asszonyság kimerültén hanyatlott vissza
párnáira. Alice nem akarván őt többé elhagyni, mel
lette maradt, Stannard úr, Burbank Jakab, Gilbert
és Mars pedig lementek Carrol Edvarddal a csarnokba
tanácskozni.
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Csakhamar a következőkben állapodtak meg. Mielőtt
a cselekvés terére lépnének, időt engednek a szövetsé
gieknek, hogy a területet birtokba vehessék. Ezen
felül Dupont commodoret is mielőbb értesíteni kell
nemcsak a Jacksonvilleben, hanem a Camdless-Bayben
történt dolgokról is. Texart mindenekelőtt a hadi tör
vényszék elé kell állítani? Ez esetben a perbefogatáshoz a
floridai expediczió parancsnokának engedélye szükséges.
Mindazonáltal Gilbert és Mars nem akarták e nap
hátralevő részét, sem a következő napot elmulasztani a
nélkül, hogy nyomozásaikat meg ne kezdenék. Mialatt
Burbank Jakab, Stannard és Carrol urak a szükséges lé
péseket megteendik, ők felfelé a St.-Johnon indulnak el,
remélvén, hogy sikerülni fog némi nyomokra akadni.
De nem lehetett-e attól tartani, hogy Texar nem fog
beszélni és gyűlöletétől indíttatva, inkább a halált vá
lasztja, hogy sem kiadná áldozatait? Oly helyzetbe kel
lett tehát jutniok, hogy őt nélkülözhessék. A fődolog
volt tehát rendes lakhelyét kikutatni. Ez mindeddig
nem sikerült. A Fekete-öbölről senki se tudott sem
mit. Ezt a lagúnát hozzáférhetetlennek hitték. Gilbert
és Mars több ízben elhaladtak a parti sűrűségek mellett,
a nélkül, hogy felfedezték volna ama szűk nyílást, a
melyen keresztül könnyű csónakjuk behatolhatott
volna a szigetecskék közé.
s
Márczius 13-án semmi se történt, a mi a dolgok ezen
állapotán változtatott volna. Camdless-Bayben az ül
tetvény újjászervezése lassankint előrehaladt. A szere
csenek nagy számmal tértek vissza az erdőkből, noha
Burbank Jakab nagylelkű elhatározása szabadokká
tette őket, épen oly hűségesen szolgáltak. Habár nem is
voltak többé rabszolgái, mégis szolgái akartak maradni.
Alig várták, hogy visszatérhessenek az ültetvényre, új
ból fölépíthessék a Texar rablócsapatai által elpusztított
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barakkjaikat, a műhelyeket, a fatelepeket, szóval hogy
újból hozzáláthassanak mindazon munkákhoz, a me
lyeknek annyi év óta családjaik jólétét és boldogságát
köszönhették.
Mindenekelőtt az ültetvény szolgálatának újjászer
vezésén kezdték a dolgot. Carrol Edvard ismét átvette
rendes teendőit. Perry és a felügyelők nagy buzgalmat
fejtettek ki. Még maga Pyg is sokat izgett-mozgott,
noha nem volt benne nagy köszönet. A szegény bolond
sokat engedett régi eszméiből. Habár szabadnak val
lotta is magát, meglátszott rajta, hogy nem igen tudja,
hogyan vegye hasznát a szabadságának.
Jacksonvilleben is helyreállt a rend. A szövetségiek
nem avatkoztak a városi közigazgatásba. Katonailag
megszállták a várost és visszahelyezték a törvényes ha
tóságokat, a melyeket a lázadók néhány hétre hivata
laikból eltávolítottak. A középületeken a csillagos lo
bogó lengett. A lakosság többsége, a mely a nélkül is
közönyös volt ama kérdések iránt, a melyek az amerikai
államokat két ellenséges táborra szakították, könnyű
szerrel alávetette magát a győztes félnek. Az unionisták
ügye nem talált ellenszegülésre Florida kerületeiben.
Érezhető volt, hogy az «államok jogainak» tana, a me
lyet a déli államok lakói oly becsesnek tartottak, itt
nem fog hévvel felkaroltat ni, még arra az esetre sem,
ha a szövetségi kormány a csapatait visszavonná.
Burbank tehát elérkezettnek látta az időt, a melyben
Texart a bíróság elé állíthatják.
Márczius 14-én a Castle-Houseban tartott tanács
kozás után elhatároztatott, hogy Burbank Jakab- és
Gilbert még ugyanaz nap Jacksonvillebe menjenek,
Carrol és Stannard urak és Mars az ültetvényen marad
nak, Alice nem fog távozni Burbankné asszonyság mel
lől. Különben az ifjú tiszt és az atyja azt remélték, hogy
estére jó hírekkel érkezhetnek vissza Castle-Houseba.
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Mihelyt Texar megmondja, hol vannak Dy és Zermah
elrejtve, azonnal intézkedni fognak megszabadíttatásuk iránt s ehhez néhány nap kétségkívül elég lesz.
Azon pillanatban, mikor Burbank Jakab és Gilbert
indulni akartak, Alice félrehívta az ifjú tisztet és így
szólt hozzá :
— Gilbert, ön szemközt fog állni azzal az emberrel,
a ki annyi keserűséget okozott az ön családjának, azzal
a nyomorulttal, a ki önt és édes atyját ki akarta végez
tetni ... Megígéri Gilbert, hogy uralkodni fog magán?
— Uralkodni magamon? ... — kiáltá Gilbert, a ki
már a spanyol nevének hallatára is elsápadt a dühtől.
— Meg kell lenni, — viszonzá Alice. — ön nem fog
czélt érni, ha engedi, hogy a harag elragadtatja ...
Feledje el a boszúállás gondolatát és ne legyen eszében
más, mint húga megszabadítása. E czélnak kell felál
dozni mindent, habár kénytelen volna azt is megígérni
Texarnak, hogy az ön részéről jövőre semmitől se kell
tartania.
— Semmitől! — kiáltá Gilbert. — Elfeledjem, hogy
ő miatta anyám csaknem meghalt ... az atyámat csak
nem kivégezték! . . .
— És önt is, Gilbert, — viszonzá Alice, — önt, a kit
nem reméltem többé viszontlátni! Igen, ő tette mind
ezt és mégse szabad erre többé visszaemlékeznie! . ..
Azért mondom ezt önnek, mert attól tartok, hogy Búr
bank úr nem lesz többé képes magán uralkodni és ha
- ön se bírná magát visszatartani, kísérletük okvetlenül
meghiúsul. Ah! miért határozták úgy, hogy önök nél
külem menjenek Jacksonvillebe! Én talán szelídséggel elérhettem volna . ..
— És ha ez az ember vonakodnék felelni? ... —
kérdé Gilbert, a ki érezte, hogy Alice megjegyzései
alaposak.
R
— Ha vonakodik felelni, akkor a bírákra kell bízni,
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hogy őt rákényszerítsék. Az élete forog koczkán és ha
látni fogja, hogy azt csak úgy válthatja meg, ha be
szél . . . akkor beszélni fog . . . Gilbert, bírnom kell
ígéretét . .. Szerelmünkre kérem, ígérje meg!
— ígérem, kedves Alice, Ígérem! — viszonzá Gil
bert. — Bármit vétett ellenünk ez az ember, ha vissza
adja a húgomat, elfeledek mindent . . .
— Jól van, Gilbert. — Borzasztó megpróbáltatáso
kon mentünk keresztül, de ennek is vége lesz! . . .
A szomorú napokat, a melyek alatt annyit szenved
tünk, a jó Isten boldog évekkel fogja kárpótolni.
Gilbert megszorító arája kezét, a ki könnyeit vissza
fojtani nem tudta és ezzel elváltak egymástól.
Burbank Jakab és fia, miután barátaiktól elbúcsúz
tak, tíz óra tájban Camdless-Bay kis kikötőjében csó
nakra szálltak.
Gyorsan átkeltek a folyón. Azonban Gilbert megjegy
zései következtében, a helyett, hogy Jacksonville felé
vették volna útjokat, a csónak Stevens parancsnok
ágyúnaszádja felé tartott.
Stevens volt ez idő szerint a város katonai parancs
noka, következőleg mindenekelőtt neki kellett bejelen
teni szándékukat. Stevens sűrűn érintkezett a hatósá
gokkal. Tudomással bírt a szerepről, a melyet Texar
játszott, mióta párthívei a hatalomra kerültek, tudta
milyen felelősség terhelte őt Camdless-Bay feldulatása
miatt, tudta miért és hogyan fogták el abban a perczben, mikor a milicziák elhagyták a várost. Arról is bírt
tudomással, hogy erős reakczió támadt ellene és hogy
Jacksonville lakosságának becsületes része hangosan
követelte, hogy vétkeiért bűnhődjék.
Stevens parancsnok kellő tisztelettel fogadta Búr
bank Jakabot és fiát, őszinte szeretetet érzett az ifjú
tiszt iránt, miután méltányolni tanulta jellemét és

STEVENS PARANCSNOK FOGADTA ŐKET.
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bátorságát, mióta Gilbert a parancsa alatt szolgált.
Mikor Mars visszatért a flottillához és bejelentette,
hogy Gilbert a felkelők kezébe került, minden áron meg
akarta őt szabadítani. De a St .-John áthághatatlan
akadály gyanánt állt előtte... Az olvasó tudja, hogy
Burbank Jakab és Gilbert milyen körülményeknek
köszönhették szabadulásukat.
Gilbert néhány szóval elmondta Stevens parancsnok
nak a történteket és megerősítő Mars jelentését. Ha
nem lehetett kétség a felől, hogy Texar személyesen in
tézte a gyermekrablást a Marino-öbölben, az is kétség
telen volt, hogy egyedül ez az ember képes megmondani
hol tartják czinkosai fogva Dyt és Zermaht. Bizonyos
volt eszerint, hogy sorsuk a spanyol kezében van és Ste
vens parancsnok nem habozott ezt beismerni. Burbank
Jakabra bízta, hogy tetszésük szerint járjanak el ez ügy
ben. Előre jóvá hagyott mindent, a mit a gyermek és
dajkája érdekében tenni fognak. Ha mindjárt cserébe
Texarnak megígérik is a szabadon bocsáttatást, ezt az
ígéretét is be fogja váltatni. A parancsnok ez irányban
a jacksonvillei hatóságokért kezességet vállalt.
Miután Burbank Gilbert és Jakab ily módon teljes
cselekvési szabadságot nyertek és Stevens parancsnok
írásbeli engedélyt adott nekik, hogy a spanyollal beszél
hessenek, búcsút vettek a parancsnoktól és a kikötőbe
mentek.
Itt várt rájuk Harvey úr, a kit Burbank Jakab meg
érkezésükről előre értesített. Mindhárman azonnal a
törvényszéki palotába mentek, a hol kieszközölték a
parancsot, hogy Texar börtönét megnyissák előttük.
Egy lélekbúvár érdekkel tanulmányozhatta volna
Texar arczát, vagyis inkább magatartását, bebörtönöztetése óta. A felől kétség se lehetett, hogy a spanyol na
gyon ingerült volt a miatt, hogy a szövetségi csapatok
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megérkezése véget vetett mindenhatóságának és meg
fosztotta őt személyes boszújának végrehajtásától.
Mindazonáltal nem ment ennél tovább. Az a körülmény,
hogy ellenségei kezébe került, hogy a legsúlyosabb vá
dak terhe alatt börtönbe zárták, hogy felelősségre fog
vonatni mindazon erőszakosságokért, a melyekkel oly
jogosan vádolták, teljesen közönyösen hagyta őt. Kö
vetkezőleg semmi se lehetett sajátszerűbb, megmagyarázhatlanabb, mostani magaviseleténél. Csupán az bán
totta, hogy nem hajthatta teljesen végre üzelmeit a
Burbank család ellen. Elfogatása következményeivel
kevéssé törődött. Vájjon e rejtélyes ember még egyszer
meg fog-e menekülni a legutolsó kísérletek elől, a me
lyek e rejtély megoldására voltak irányozva?
Börtönének ajtaja kinyílt. Burbank Jakab és Gilbert
szemközt állt a fogolylyal.
— Ah! az apa és a fiú! — kiáltá Texar szokott szem
telen modorával. — Valóban nagy hálával tartozom a
szövetségi sereg vezéreinek. Nélkülök bizonyára nem
volna szerencsém az önök látogatásához. Önök kétség
kívül a kegyelmet hozzák nekem.
Texar hangja oly kihívó volt, hogy Burbank Jakabból
csaknem kitört a felháborodás, Gilbert azonban vissza
tartotta őt és így szólt:
— Engedje, hogy én feleljek, atyám. Tcxar a múlt
események terére akar bennünket csábítani, a hova mi
őt nem követhetjük. Szükségtelen a múltról beszélni.
A jelennel van dolgunk, csupán a jelennel.
— A jelennel, — kiáltá Texar, — vagyis helyesebben
a jelen helyzettel! De én úgy látom, hogy ez a helyzet
nagyon tisztán áll. Ezelőtt három nappal önök voltak
a börtönben, a melyből egyenesen a vesztőhelyre kellett
volna menniök. Ma én vagyok itt és sokkal jobban ér
zem magamat, mint önök hiszik.
19*
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í Ez a felelet nagyon alkalmas volt arra, hogy kiábrán
dítsa Burbank Jakabot és fiát, a kik azért jöttek ide,
hogy Texart szabadsággal kínálják meg, ha elmondja,
hogy a kis Dy-t hova rejtette.
— Texar, — mondá Gilbert, — figyeljen rám. őszin
ték leszünk ön iránt. A mit ön Jackson viliében cseleke
dett, ahhoz semmi közünk. A mit ön Camdless-Bayben
tett, azt elfeledjük. Bennünket csupán egy dolog érde
kel. A húgom és Zermah eltűntek, mialatt az ön párt
hívei az ültetvényt feldúlták és a Castle-Houset ostro
molták. Annyi bizonyos, hogy mindkettőt elrabolták ...
— Elrabolták? — viszonzá Texar gonosz mosolylyal. — Ezt nagy örömmel hallom.
— Hogyan, nyomorult! — kiáltá Burbank Jakab, —
ön bátorkodik tagadni?
— Atyám, — mondá az ifjú tiszt, — őrizzük meg
hidegvérünket . .. nagy szükségünk van rá. Ügy van
Texar, a kettős rablás az alatt történt, míg az ültet
vényt ostromolták. Vallja be, hogy személyesen ön in
tézte ezt.
— Nem tartozom felelni.
— Vonakodik ön megmondani, hogy az ön paran
csára hova vitték húgomat és Zermaht?
— Ismétlem, hogy nincs mit felelnem.
— Még akkor se, ha feleletéért cserébe visszanyerné
a szabadságát?
— Nem lesz önökre szükségem, hogy megint sza
baddá legyek.
— És ki fogja megnyitni ön előtt a börtön ajtaját?—
kérdé Burbank Jakab, a kit ennyi arczátlanság egészen
kihozott a sodrából.
— A biráim.
— A bírái!... ők irgalom nélkül el fogják önt
jtélni.
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— Akkor majd meglátom, mit teszek.
— ön tehát határozottan vonakodik felelni? —
kérdé Gilbert még egyszer.
— Határozottan.
— Még a szabadság árán is, a melylyel önt meg
kínálom.
— Nekem ez a szabadság nem kell.
— Még egy tetemes vagyon árán is?
— Nekem az önök vagyona se kell. És most, uraim,
hagyjanak magamra.
Meg kell vallani, hogy ez az alkuvást nem tűrő merev
ség teljesen elcsüggesztette Burbank Jakabot és Gilber
tet. Vájjon mi lehetett az oka? Hogyan mert Texar a
törvényszéki tárgyalás előtt így nyilatkozni, a mely csak
a legszigorúbb Ítélettel végződhet? Sem a szabadság,
sem a vagyon, a melylyel megkínálták, nem volt képes
őt rábírni, hogy feleljen. Vájjon az engesztelhetlen gyű
lölet elfeledtette volna vele saját érdekeit? Folyvást az a
rejtélyes ember maradt, a ki a legborzasztóbb eshetősé
gekkel szemben sem akarta eddigi jellemét meghazud
tolni.
— Jöjjön, atyám, jöjjön, — mondá az ifjú tiszt.
Ezzel a börtönből mindketten távoztak. Az ajtó előtt
találták Harvey urat, a kivel együtt elmentek Stevens
parancsnokhoz, jelentést tenni kísérletük sikertelen
ségéről.
E pillanatban érkezett a flottillára Dupont parancs
nok kiáltványa, mely Jacksonville lakosaihoz volt in
tézve és azt tartalmazta, hogy senkise fog üldöztetni
politikai véleményeiért, sem ama tényékért, a melyek
Florida védelmére vonatkoztak a polgárháború kezdete
óta. A meghódolás a csillagos lobogó előtt, felment min
den politikai felelősség alól.
E magában véve igen bölcs rendszabály, a melyet
Lincoln elnök hasonló esetekben mindig alkalmazni
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szokott, de ez nyilván nem vonatkozhatott magánjogi
természetű tényekre. És ilyen volt Texar esete. Ha a
törvényes hatóságok hatalmát bitorolta és a védelem
szervezésére használta fel, ez politikai kérdés volt, a
melylyel a szövetségi kormány nem akart bibelődni. De
az egyesek ellen elkövetett merényletek, egy északi
polgár ültetvényének megtámadása és feldulatása, a
leányának és egy szolgájának elraboltatása a magán
jog körébe vágó tények voltak, a melyeket a rendes
igazságszolgáltatási úton meg kellett torolni.
Ez volt Stevens parancsnok véleménye. Ez volt Du
pont commodoréé is, mihelyt Burbank Jakab panasza
és a spanyol ellen intézett perbefogatási kérelme tudo
mására jutott.
Másnap, márczius 15-ikén ehhez képest rendelet
adatott ki, a melynek értelmében Texart katonai tör
vényszék elé állítják fosztogatás és emberrablás kettős
vádja miatt. A Szent-Ágostában székelő haditörvény
szék jelöltetett ki bíróság gyanánt, a mely a spanyolt
merényeiért felelősségre vonja.

VI.

Szent*
Szent-Ágosta egyik Észak-Amerika legrégibb váro
sainak, a tizenötödik században alapíttatott és fővárosa
Sz.-János kerületnek, a melynek ugyan nagy a terje
delme, de nincs teljes háromezer lakossal.
A spanyol eredetű város körülbelül ugyanaz maradt,
a mi hajdan volt. A tengerpart szigetei egyikének végén
fekszik. A hadi és kereskedelmi hajók kikötőjében biz
tos menhelyet találnak, a mely a Florida e veszélyes
partjain folyvást dühöngő szelek elől jól meg van védve.
Mindazonáltal a kikötőbe nem hatolhattak be mind-
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addig, míg át nem keltek ama veszedelmes gáton, a
melyet a Golf-Stream sodrai képeznek a bejárat előtt.
Sz.-Ágosta utczái keskenyek, mint valamennyi vá
roséi, a melyre a nap egyenes irányban löveli alá suga
rait. Az utczák fekvésénél és a tengeri szellőnél fogva,
a mely a légkört este és reggel felfrissíti, a város égalja
nagyon enyhe. Általában Szent-Ágosta az EgyesültÁllamokban ugyanaz, a mi Nizza és Mentone Francziaországban.
A lakosság főleg a kikötő városnegyedében és a szom
szédos utczákon tartózkodik. A külvárosok, pálmaleve
lekkel befödött gyér házikóikkal és nyomorult viskóik
kal csaknem teljesen el volnának hagyatva, ha a kutyák,
sertések és tehenek ott folyvást szabadon nem baran
golnának.
Maga a voltaképeni város teljesen spanyol színe
zetű. A házak ablakai erős vasrostélyokkaljvannak el
látva és belül a hagyományos, karcsú oszlopoktól kör
nyezett és faragott erkélyekkel ellátott udvart találjuk.
Néha, leginkább vasárnaponkint vagy ünnepnapokon
a házak lakói tömegesen kimennek az utczára. Saját
szerű vegyüléket képeznek ilyenkor a senorák, néger
nők, mulat nők, vegyes vérű indián nők, angol hölgyek,
szerecsenek, gentlemenek, angol tiszteletesek, katholikus szerzetesek és papok. Csaknem valamennyinek
ajkai közt az elmaradhatlan czigaretta látható, még
akkor is, mikor a kálváriára, Sz.-Ágosta főtemplomába
mennek, a melynek harangjai a tizenhetedik század
közepe óta csaknem folyvást zúgnak.
Nem szabad elfelednünk a piaczot, a mely dúsan fel
van szerelve zöldséggel, halakkal, baromfival, sertések
kel, bárányokkal (az utóbbiakat hic et nunc a vásárlók
kívánságára ölik le), tojással, rizszsel, fŐt^banánnal és
mindenféle délszaki gyümölcscsel, ananászszal, dato-
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lyával, olajbogyóval, gránátalmával, narancscsal, őszibaraczkkal, fügével. A piaczi árak mérsékelt volta a
floridai terület e pontján a megélhetést könnyűvé és
kellemessé teszi.
A város tisztántartását nem bízzák utczaseprőkre,
hanem azokra a keselyükre, a melyeknek a megöletését
a törvény szigorú bírság terhe alatt tiltja. Ezek felfal
nak mindent, még a kígyókat is, a melyeknek száma
azonban, daczára e becses szárnyasok nagy falánkságá
nak, igen jelentékeny.
Fa és lomb nem hiányzik onnét, a hol a szorosabb
értelemben vett város van. Az utczák góczpontjain
a szem megakadhat a háztetők felett kimagasló fa
csoportokon, a melyek közt a vad papagályok folyto
nos rikácsolása hangzik. Legsűrűbben nagy pálmákat
lehet látni, a melyeknek lombozatát a szél lengeti és a
melyek a seiiorák legyezőihez vagy az indusok penkáihoz hasonlítanak. Itt-ott néhány tölgy bukkan elő,
mindenféle folyondártól elborítva, vagy pedig egy-egy
óriási kaktuszcsoport, a melynek alsó része áthatolhatlan sövényt képez. Mindez nagyon kellemes, vonzó
látványt nyújt és még kellemesebbet és vonzóbbat
nyújtana, ha a keselyük lelkiismeretesebben telje
sítenék teendőiket. De a madarak az európai utczaseprő készülékek működésével korántsem konkurrálhatnak.
•
Sz.-Ágostában csak egy vagy két gőzfűrészmalom,
egy szivargyár és egy terpentingyár van. A város inkább
kereskedelemmel, mint iparral foglalkozik ; a kiviteli és
beviteli czikkek a következők : gabona, gyapot, indigó,
gyanta, épületfa, hal és só. Rendes időben a kikötőt
eléggé élénkké teszik a gőzhajók, a melyek az Oczeán és
a mexikói-öböl különböző kikötői és Sz.-Ágosta közt a
kereskedést és az utasok szállítását közvetítik.
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Sz.-Ágosta a floridai államban működő hat törvény
szék egyikének székhelye. Védelme a tizenhetedik szá
zadban kasztiliai módra épült Marion vagy Sz.-Márk
erődből áll. Vauban vagy Cormontaigne kétségkívül ke
veset tartottak volna rá, de az archeológusok meg
bámulhatják tornyait, bástyáit, régi fegyvereit és mo
zsárágyúit, a melyek veszélyesebbek azokra nézve, a
kik elsütik, mint azokra, a kikre irányozzák.
A déliek helyőrsége épen ezt az erődöt hagyta el oly
rohamosan a szövetségiek közeledtére, noha a kormány
néhány évvel a háború kitörése előtt védelmi szempont
ból némi építkezéseket hajtatott végre. A milicziák el
vonulása után Sz.-Ágosta lakói készségesen át is adták
a régi várat Dupont commodorenak, a ki egyetlen kard
csapás nélkül szállta meg.
Texar perbefögatása nagy feltűnést keltett. Ügy lát
szott, mintha ez lenne az utolsó jelenete a harcznak,
a mely e gyanús ember és a Burbank család közt folyt.
Különben a kis leány és Zermah elraboltatása erősen
felizgatta a közvéleményt, a mely hangosan nyilatko
zott a camdless-bayi ültetvényesek mellett. Senki se
kételkedett a felől, hogy Texar volt a merénylet inté
zője. Még a közönyösök is kíváncsian várták, hogyan
fog ez a gonosztevő ezúttal a hínárból kiszabadulni és
nem fog-e valahára vétkeiért bűnhődni, a melyekkel
oly régóta vádolták.
Nagy volt az izgatottság Sz.-Ágostában. A szom
szédbeli ültetvények tulajdonosai mind oda sereglet
tek. A kérdés valamennyit érdekelte, mivel a fővádak
egyike a camdless-bayi urodalom megostromoltatására
vonatkozott.
A déliek rablócsapatai egyéb ültetvényeken is pusz
títottak. Fontos dolog volt megtudni, mily eljárást fog
követni a szövetségi kormány e bűntényekkel szemben,
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a melyek a köztörvények illetékessége alá tartoztak,
noha politikai ürügy alatt követtettek el.
A City-Hótel-be, Szent-Ágosta legelőkelőbb szállodá
jába sok vendég érkezett, a kik valamennyien a Búr
bank családdal rokonszenveztek. A szálloda még sokkal
több vendéget is befogadhatott volna, mert e tágas palo
tánál alig lehet kényelmesebb épületet képzelni, a mely
a tizenhatodik században épült és valaha a «corregidor»
lakásául szolgált. Faragványokkal borított főbejárásá
val, nagy dísztermével, belső udvarával, melynek osz
lopait folyondárok takarják el, a tágas verandára nyíló
szobáival, melyeknek falai szemkápráztatóan élénk
smaragd színű és aranysárga szőnyegekkel vannak be
vonva, spanyol divat szerint a falakon alkalmazott
miradoraival, szökőkutaival, zöld pázsitjaival és magas
falkerítéstől körülvett külső udvarával,'^ palota való
ságos karavánszerailt képez, a melyet csak gazdag
utazók keresnek fel.
Itt laktak huszonnégy óra óta Burbank Jakab és
Gilbert, Stannard úr leányával és Mars is.
Burbank Jakab és fia a Jacksonvilleben tett sikerte
len kísérletük után visszatértek a Castle-Houseba.
A család utolsó reményét is szétfoszlani látta, mikor
megtudta, hogy Texar vonakodik felvilágosításokat
adni a kis Dy és Zermah holléte felől. Mindazonáltal
az aggodalmak kissé csökkentek, midőn értesítés érke
zett, hogy Texar hadi törvényszék elé fog állíttatni a
Camdless-Bayben történt események miatt. Az elkerülhetlén elitéltetéssel szemben a spanyol bizonyára nem
fog többé makacsul hallgatni, miután élete és szabad
sága forog koczkán.
Ezen ügyben Alice lesz a fő terhelő tanú. Az ifjú
leány a Marino öbölben volt, mikor Zermah Texar
nevét kiáltotta és megismerte a nyomorult embert a
távozó csónakon. Alice tehát minden áron jelen akart
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lenni a végtárgyaláson. Atyja is úgy őt, valamint Búr
bank Jakabot és Gilbertet elkísérte, a kik a tárgyalásra
az ügyész kívánságára megidéztettek. Mars is engedelmet kért, hogy velük mehessen. Zermah férje jelen
akart lenni, mikor a spanyoltól kicsikarják a titkot, a
melyet csak ő mondhatott meg. Akkor aztán Burbank
Jakabnak, Gilbertnek és Marsnak nem lesz egyéb teen
dője, mint visszavenni a foglyokat azoktól, a kik őket
Texar parancsára őrizték.
Márczius 16-án délután Burbank Jakab és Gilbert,
Stannard úr és leánya elbúcsúztak Burbankné asszony
ságtól és Carrol Edvardtól. A camdless-bayi kikötő
ben a St.-Johnon közlekedő gőzösök egyikére ültek és
Picolatában szálltak partra. Innét egy kocsi szállítá el
őket Sz.-Ágostába a tölgyfa, Cyprus és platán cserjé
sekkel szegélyezett tekervényes országúton. Ejfél előtt
kényelmes lakásukon a City-Hótél-ben voltak.
Nem kell’azonban hinni, hogy Texart övéi telje
sen elhagyták. Sok párthíve volt a kerület apró ültetvé
nyesei közt, a kik csaknem mindnyájan dühös rabszol
gatartók voltak. Más részről a czimborák, tudván, hogy
semmi bajuk se lesz a Jacksonvilleben történt kihágá
sok miatt, nem akarták végkép cserben hagyni egykori
vezérüket. Sokan közülök megjelentek Sz.-Ágostában.
Igaz, hogy nem a City-Hótel-beri kellett őket keresni.
Van a városban elég korcsma, a hol meszticznők éte
leket, italokat és dohányt árulnak. E gyanús helyeken
a kétes hírnevű és alacsony származású emberek foly
vást Texar mellett tüntettek.
Dupont commodore e pillanatban nem volt Sz.-Ágos
tában. Hajórajával a folyamtorkolatokat ostromzá
rolta, a melyeket meg akart óvni a csempészek elől.
De a Marion erőd meghódolása után a partra szállított
csapatok jól megőrizték a várost. Nem kellett a déliek,
vagy a milicziák részéről semmiféle hadi mozdulattól
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félni, ezek a folyam túlsó partján vonultak vissza.
Texar párthívei azonnal letiportattak volna, ha a
város visszafoglalására felkelést kísértenek meg.
Texart Stevens parancsnok egyik ágyúnaszádján
vitték Jacksonvilleből Picolatába. Picolatából Sz.Ágostába eró's fedezet alatt érkezett meg. Az erőd
egyik börtönébe zárták, a melyből lehetetlen volt
menekülnie. Különben erre aligha gondolt, miután
ő maga kívánta, hogy a törvényszék elé állítsák. Ezt
párthívei is jól tudták. Ha elitéltetik, akkor is elég
idő lesz megfontolni, hogyan segíthessék elő megszö
kését. Addig is tanácsos volt, nyugton maradni.
A commodore távollétében Gardner ezredes teljesíté
a város parancsnokának tisztét, ö volt hivatva a hadi
törvényszéken elnökölni, a mely a Marion erőd egyik
termében tartotta üléseit. Az ezredes ugyanaz volt, a ki
Fernandina bevételénél a csapatokat vezényelte. A me
nekülőket, kiket foglyul ejtettek, mikor az Ottawa a
vasúti vonatot megtámadta, az ő parancsára tartóztat
ták le negyvennyolcz óráig. Ezt a körülményt szüksé
gesnek tartottuk itt újból megemlíteni.
A törvényszék ülése délelőtt tizenegy órakor kez
dődött. Nagy közönség lepte el az üléstermet. A leglármásabbak a vádlott barátai és párthívei voltak.
Burbank Jakab és Gilbert, Stannard úr, Alice és
Mars a tanúk számára fentartott helyeket foglalták el.
Már is látni lehetett, hogy mentő tanúk nincsenek. Ügy
látszott, hogy a spanyol nem gondoskodott ilyenekről.
Vájjon nélkülözhetni vélt-e minden kedvező tanúvallo
mást vagy nem remélt? Mind ez nem sokára ki fog
derülni. Mindenesetre úgy látszott, hogy kétség se
lehet az ügy kimenetele felől.
Mindazonáltal egy megmagyarázhatlan előérzet vett
erőt Burbank Jakabon. Hiszen már egyszer vádat
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emelt Texar ellen, ugyancsak Sz.-Ágostában és a spa
nyol egy kifogástalan alibi segélyével szárazon úszta
meg. E gondolatnak a hallgatóság körében is fel kellett
merülnie, hiszen az eset alig néhány hét előtt történt.
Mihelyt az ülés megkezdődött, Texart azonnal elő
vezették. Nyugodtan ült le a vádlottak padjára. Az ő
veleszületett szemtelenségét kétségkívül soha semmi se
volt képes megrendíteni. Szánakozó mosolylyal tekin
tett a bírák felé, egy biztos, nyugodt pillantást vetett
barátaira", a kiket a hallgatóság közt megismert. Egy
gyűlölettel teljes pillantás szólt Burbank Jakabnak.
Ez volt magatartása, mielőtt a vallatás megkezdődött.
Burbank Jakab, Gilbert és Mars alig bírtak ma
gukon uralkodni ezen ember láttára, a ki annyit vétett
ellenük.
Gardner ezredes a szokásos formai kérdéseket in
tézte hozzá, a melyek a vádlott azonosságát állapítot
ták meg.
— Mi a neve?
— Texar.
— Kora?
' — Harminczöt év.
— Hol lakik?
— Jacksonvilleben, Torillo korcsmájában.
— A rendes lakhelyét kérdeztem.
. — Nincs.
Mennyire dobogott Burbank Jakab és övéinek szíve,
e felelet hallatára!
A hang, a melyen a vádlott a «nincs» szót kiejté, azon
erős elhatározására vallott, hogy rendes lakhelyét nem
fogja megnevezni.
Csakugyan, daczára az elnök faggatásának, Texar
váltig erősítette, hogy nincs rendes lakhelye. Nomád
nak, vadásznak, erdei csavargónak vallotta magát, a
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ki kunyhókban hál és vadászatból él. Egyebet nem
lehetett tőle kicsikarni.
— Jól van, — mondá Gardner ezredes. — Ez a do
log utó végre is nem lényeges.
— Valóban nem lényeges, — feleié Texar arczátlanul. — Mondjuk.ezredes úr, ha úgy tetszik, hogy jelen
legi lakásom a Marion erőd Sz.-Ágostában, a hol minden
jog ellenére fogva tartanak. Mivel vádoltatom? — kérdé
aztán, mintha kezdettől fogva ő maga akarta volna ve
zetni a vallatást.
— Texar, — viszonzá Gardner ezredes, — ön nem
ama tényékért fogatott perbe, a melyek Jacksonville
ben történtek. Dupont commodore egyik kiáltványá
ban kijelentette, hogy a kormány nem akar ama helyi
felkelésekkel foglalkozni, a melyek a kerület rendes
hatóságait és tisztviselőit másokkal helyettesítették.
A Florida most már a szövetségi lobogó oltalma alatt
áll és a kormány nem sokára újra fogja szervezni az
államot.
— Miért állítottak tehát hadi törvényszék elé, ha
nem a miatt fogtak perbe, hogy a jacksonvillei lakosság
többségével egyetértőleg a hatóságokat megbuktattam?
— Meg fogom mondani, miután ön úgy tesz, mintha
nem tudná, — feleié Gardner ezredes. — A köztörvé
nyekbe ütköző tényék követtettek el, mialatt ön a
város első tisztviselőjének tisztét gyakorolta. A vád
azt mondja, hogy ön izgatta fel ezekre a lakosság túlzó
részét.
— Miféle tények ezek?
— Mindenekelőtt a camdless-bayi ültetvény feldúlatásáról van szó. Ezt az urodalmat egy rablócsapat tá
madta meg ....
— És egy szakasz katona, a kiket a miliczia tisztjei
vezényeltek, — vágott közbe hirtelen a spanyol.
— Megengedem, Texar. De rablás, gyújtogatás,
Verne Gyula : Észak a dél ellen.
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fegyveres kézzel való támadás történt egy ültetvényes
birtokán, a kinek jogában állt a támadást visszaverni,
a mi meg is történt.
— Joga volt! — viszonzá Texar. — Nem annak a
részén volt a jog, a ki vonakodott engedelmeskedni a
törvényesen alakult bizottság rendeletéinek. Burbank
Jakab — mert úgy hiszem róla van szó, — felszabadí
totta rabszolgáit és daczolt a közérzülettel, a mely
Floridában, valamint a legtöbb déli államban a rab
szolgatartók pártján van. Ez a tény nagy szerencsét
lenségeket idézhetett volna elő a tartomány többi ültet
vényeiben, a mennyiben lázadásra ingerelhette a szerecseneket. A jacksonvillei bizottság elhatározta, hogy
ily körülmények közt közbe kell lépnie. Ha nem is
semmisíthette meg a felszabadítás tényét, a melyet
Burbank Jakab oly meggondolatlanul hajtott végre,
legalább azt követelte, hogy az újonnan felszabadítot
tak távolíttassanak el területéről. Miután Burbank
Jakab vonakodott engedelmeskedni, a bizottság kény
telen volt erőszakhoz nyúlni és így történt, hogy a
miliczia, a melyhez a lakosság egy része csatlakozott,
elűzte Camdless-Bayből az egykori rabszolgákat.
— Texar, — mondá Gardner ezredes, — ön ezen
erőszakoskodási tényeket oly szempontból tekinti, a
melyet a hadi törvényszék nem tehet magáévá. Bur
bank Jakab, északi származású ültetvényes létére csak
a jogával élt, mikor rabszolgáit felszabadította. Semmi
sem igazolhatja tehát ama kihágásokat, a melyeknek
színhelye a camdless-bayi uradalom volt.
— Ügy hiszem, hogy csak az időt vesztegetném, ha
nézeteim védelmére kelnék a törvényszék előtt. A jack
sonvillei bizottság kötelességének tartotta azt tenni, a
mit tett. Ügy vádoltatom-e mint a bizottság elnöke,
vagy pedig egyedül rám akarják hárítani a felelősséget
a bizottság tetteiért?

«BIZONYÍTSÁK BE», VISZONZÁ TEXAR HIDEGEN.
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— Ügy van, Texar, önre, a ki nem csupán a bizott
ság elnöke volt, hanem személyesen vezényelte is a
rablócsapatokat, a melyek a camdless-bayi ültetvényen
pusztítottak.
— Bizonyítsák be, — viszonzá Texar hidegen. —
Van-e csak egyetlen tanú is, a ki engem látott volna a
bizottság rendeletének végrehajtásával megbízott pol
gárok és katonák közt.
E felelet után Gardner ezredes felszólítá Burbank
Jakabot, hogy adja eló' a vallomását.
Burbank Jakab elbeszélte a tényeket, a melyek azóta
történtek, midőn Texar és párthívei megbuktatták a
jacksonvillei rendes hatóságokat. Főleg a vádlott maga
tartását jellemezte, a ki a csőcseléket az urodalom feldúlására izgatta.
Azonban Gardner ezredes kérdésére, vájjon Texar
jelen volt-e a támadók közt, nem felelhetett egyebet,
mint hogy ezt ő személyesen nem konstatálhatta. Az
olvasó emlékezni fog, hogy Bruce János, Harvey úr
küldötte, a kihez Burbank Jakab ugyanezt a kérdést
intézte abban a pillanatban, mikor Castle-Houseba
érkezett, szintén nem tudta megmondani, vájjon Texar
áll-e a rablócsapat élén.
— Annyi azonban bizonyos, tévé utána Burbank
Jakab, hogy senki se kételkedik a felől, hogy e bűn
tényért csupán őt terheli a felelősség, ö izgatta a cső
cseléket Camdless-Bay megtámadására és nem rajta
múlt, hogy házamat fel nem gyújtották és végkép el
nem pusztították, utolsó védőivel együtt. Igen, az ő
keze intézte mindezt, valamint egy még súlyosabb bűn
tettet is.
Burbank Jakab elhallgatott. Mielőtt a gyermekrab
lás fényére került a sor, tisztába kellett jönni a vád ama
részével, a mely Camdles-Bay feldúlatására vonatko
zott,
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— E szerint, — folytatá Gardner ezredes, a spanyol
felé fordiflva, — ön azt hiszi, hogy a felelősség nem
terhelheti egészen?
— .Ügy van.
— És azt állítja, hogy nem volt a támadó csapat
élén, a mely Camdless-Bayt feldúlta?
— Ügy van, feleié Texar. — Egyetlen tanú sem állít
hatja, hogy engem látott volna. Nem! nem voltam ama
bátor polgárok közt, a kik érvényt akartak szerezni a
bizottság rendeletének. Sőt hozzá teszem, hogy e napon
nem is voltam Jackson viliében.
— Igen ... ez utóvégre is lehetséges, — mondá
ekkor Burbank Jakab, a ki elérkezettnek vélte az időt,
a második vádat összekötni az elsővel.
— Ez bizonyos, — viszonzá Texar.
— De ha ön nem volt a camdless-bayi ostromlók
közt, — folytatá Burbank Jakab, — ez csak annak tu
lajdonítható, hogy a Marino öbölben leste az alkalmat
egy más bűntény elkövetésére.
— A Marino öbölben sem voltam, — feleié Texar
rendíthetlen nyugalommal, — épp oly kevéssé mint az
ostromlók közt és ismétlem, hogy e napon távol voltam
Jackson viliéből.
Az olvasó még emlékezni fog, hogy Bruce János azt
is említette, Burbank Jakab előtt, hogy Texart két
napig, vagyis márczius 2-ka és 4-ke közt nem látták
Jackson viliében.
E körülmény következtében az elnök e kérdést in
tézte a vádlotthoz :
— Ha ezen a napon nem volt Jackson viliében, —
mondja meg hát, hol volt?
— Meg fogo'm mondani annak idején, — feleié Texar
egyszerűen. Egyelőre beérem annak megállapításával,
hogy személyesen nem vettem részt az ültetvény feldú-
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tatásában. — És most, ezredes úr, mivel vádoltatom
még?
Texar összefonta a karjait a mellén és az eddigieknél
is daczosabb pillantást vetvén vádlóira, nyíltan szembe
szállt velük.
Gardner ezredes formulázta a másik vádat és ezúttal
nem volt könnyű dolog felelni rá.
— Ha ön nem volt Jacksonvilleben, — mondá az
ezredes, — akkora vádlónak oka van feltételezni,hogy
a Marino öbölben tartózkodott.
— A Marino öbölben? .... És mit tettem volna
ott?
— Elrabolt vagy elraboltatott egy gyermeket, Búr
bank Dianát, Burbank Jakab leányát és Zermaht, az
itt jelenlevő Mars nevű meszticz nejét, a ki a kis leány
kíséretében volt.
— Ah! engem a gyermekrablással vádolnak? —
kérdé Texar gúnyos hangon.
— Ügy van! .. . önt! — Kiálták egyszerre Burbank
Jakab, Gilbert és Mars, a kik nem voltak képesek indu
lataikon uralkodni.
— És miért engem, ha szabad tudni, — viszonzá
Texar — és nem akárki mást?
— Mert egyedül önnek állt érdekében e bűnt elkö
vetni, — feleié az ezredes.
— Miért állt volna érdekemben?
— Mert boszut akart állni a Burbank családon. Búr
bank Jakab már több Ízben volt kénytelen ön ellen
vádat emelni. Noha különböző alibik segélyével, a
melyekre hivatkozott, sikerült elkerülnie, hogy el
ítéltessék, nem egyszer jelentette ki szándékát, hogy
boszut fog állni vádlóin.
— Legyen! — viszonzá Texar. — Nem tagadom,
hogy Burbank Jakab közt és köztem engésztelhetlen

A CSÓNAK HÁTULJÁN TEXAR ÁLLT.
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gyűlölet van. Azt se tagadom, hogy érdekemben állha
tott szétzúzni a szívét és gyermekét elrabolni. De hogy
én raboltam-e el a kis leányát, az egészen más kérdés.
Van rá tanú, a ki látta?
— Van, — feleié Gardner ezredes.
És azonnal felszílótá Stannard Alicet, hogy eskü alatt
adja elő vallomását.
Alice ekkor elmondta mi történt a Marino öbölben. A
megilletődés miatt gyakran félbe kellett szakítania elő
adását. Határozottan azt állította, hogy mikor Bur
bankné asszonysággal kijöttek az alagútból, mindketten
hallották a mint Zermah Texar nevét kiáltá. Mindket
ten látták a két szerecsen holttestét és a folyampart felé
siettek. A parttól két csónak távozott el, az egyiken az
áldozatokat vitték, a másiknak hátulsó részén Texar
állt. Az égő fatelepek világánál, a mely visszfényét a
folyamra vetette, Alice tisztán felismerte a spanyolt.
— Kész ön erre megesküdni? — kérdé Gardner
ezredes.
— Esküszöm! — feleié az ifjú leány.
Ily szabatos vallomás után többé nem lehetett két
ség Texar bűnös volta felől. És mégis, Burbank Jakab,
barátai, valamint az összes hallgatóság észreveheti ék,
hogy a vádlott egykedvűsége és nyugodtsága legkevésbbé se csökkent.
— Mit felel ön e vallomásra? — kérdé a törvényszék
elnöke.
— Legkevésbbé se jut eszembe Stannard Alice kis
asszonyt hamis tanúskodással vádolni, — viszonzá a
spanyol. — Azzal se vádolom, hogy a Burbank-család
gyűlöletének akar a kezére játszani, mikor eskü alatt
állította, hogy én vagyok a szerzője a gyermekrablás
nak, a melyről csak letartóztatásom után értesültem.
Csupán azt állítom, hogy téved, midőn azt mondja,
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hogy engem látott ama csónakok egyikében, a melyek
a Marino-öböltől eltávoztak.
— De, — mondá Gardner ezredes, — ha Stannard
Alice kisasszony e pontra nézve tévedett is, bizonyára
nem tévedett, midőn azt állította, hogy hallotta Zermah
e felkiáltását : «Segítség ... Texar volt!»
— Nos hát, — viszonzá a spanyol, — ha nem Stan
nard Alice kisasszony, akkor Zermah tévedett.
• — Hogyan? Zermah azt kiáltotta Texar volt! és nem
ön lett volna jelen az emberrablás perczében?
— Úgy kell lenni, miután nem voltam a csónakon,
de még csak a Marino-öbölben sem.
— Ezt be kellene bizonyítani.
— Semmi se könnyebb ennél, noha a bizonyítás nem
az én kötelességem, hanem azoké a kik vádolnak.
— Még egy alibi? — kérdé Gardner ezredes.
— Még egy, — felelte hidegen Texar.
E feleletre a közönség közt gúnyos és kétkedő zúgás
hallatszott, a mely épen nem volt hízelgő a vádlottra
nézve.
— Texar, — mondá az ezredes, — ön egy újabb alibira hivatkozik. Bizonyítsa be azt.
— Igen szívesen, — feleié a spanyol. — És a bebizo
nyításra elég lesz egyetlen kérdést intéznem önhöz, ez
redes úr.
— Szóljon.
— Nem ön vezényelte, Gardner ezredes, a kiszálló
csapatokat, mikor a szövetségiek elfoglalták Fernandinát és a Clinch-eródöt?
— Én vezényeltem.
— ön kétségkívül emlékszik rá, hogy egy vasúti vo
natot, a mely Cedar-Keys felé akart menekülni, az
Ottawa nevű ágyúnaszád megtámadott azon a hídon, a
mely az Amelia szigetet a szárazfölddel összeköti.
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— Emlékszem.
— A vonat utolsó kocsija elmaradt a hídon, egy
katonai szakasz letartóztatott valamennyi utast és a
foglyokat, a kiknek nevét és személyleírását jegyzékbe
vették, csak negyvennyolcz óra múlva bocsátották
szabadon.
— Tudom, — feleié Gardner ezredes.
— Nos hát, én is e foglyok közt voltam.
— ön?
— En!
Újabb és még rosszalóbb zúgás fogadta a váratlan
kijelentést.
— Következőleg, — folytatá Texar, — miután ezen
utasokat márczius 2-tól 4-ig fogva tartották és az ül
tetvény elpusztíttatása és a gyermekrablás, a melylyel
engem vádolnak, márczius 3-án történt, merő lehetet
lenség, hogy e tényeket én követtem volna el. Követ
kezőleg Stannard Alice nem hallhatta, hogy Zermah
az én nevemet kiáltotta. Következőleg nem láthatott
engem azon a csónakon, a mely a Marino-öbölből el
távozott, miután én e pillanatban a szövetségi hatósá
gok kezei közt voltam!
— Ez valótlanság! — kiáltá Burbank Jakab. — Ez
nem lehetséges!
— És én esküszöm, hogy láttam és megismertem
ezt az embert! — mondá Alice.
— Nézzék meg az okmányokat, — viszonzá Texar.
Gardner ezredes, azon okmányok közül, a melyeket
Sz.-Ágostéban Dupont commodore rendelkezésére bo
csátottak, kikerestette azon utasok névsorát, a kiket
Fernandina elfoglalása napján a Cedar-Keys felé mene
külő vonaton foglyul ejtettek. Az iratot elhozták és az
elnök kénytelen volt konstatálni, hogy a lajstromban
ott volt Texar neve és személyleírása is.
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Nem lehetett többé kétség. A spanyolt nem vádol
hatták jogosan a gyermekrablással. Alice tévedett, mi
dőn azt állttá, hogy megismerte. Texar ez este nem
lehetett a Marino-öbölben. Negyvennyolcz órai távol
léte JacksonvillebŐl egészen természetes magyarázatot
nyert : Texar ezen idő alatt a hajóraj egyik hajóján
fogoly volt.
E szerint a hivatalos okmányon alapuló kétségbevonhatlan alibi ismét tisztára mosta a bűnténytől, a
melylyel vádolták. Az ember valóban jogosan kérdez
hette magától, vájjon a korábban ellene emelt külön
féle vádaknál nem forgott-e fenn olyan nyilván való
tévedés, a milyent most feltétlenül konstatálni kellett
a camdless-bayi és a marinoi esetekre vonatkozólag.
Burbank Jakabot, Gilbertet, Marsot és Alicet egé
szen lesújtotta e per kimenetele. Texar ismét kisiklott
a kezeik közül és vele együtt a remény is, hogy valaha
megtudhassák, mi történt Dyvel és Zermahval.
A vádlott által bebizonyított alibi után nem lehetett
többé kétség a hadi törvényszék ítélete felől. Texar fel
mentetett a rablás és gyermekrablás vádja alól. Emelt
fővel és barátai zajos hurrah kiáltásai közt távozott az
ülésteremből.
A spanyol még ugyanazon este elutazott Sz.-Ágosté
ból és senki se tudta volna megmondani, Florida me
lyik részébe ment kalandos életét folytatni.
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VII.
Utolsó szók és utolsó sóhaj.

Ugyanazon nap, márczius 17-én Burbank Jakab,
Gilbert, Stannard úr és Alice, Zermah férje kíséretében
visszatértek a camdless-bayi ültetvényre.
Burbankné asszonyság elől nem lehetett eltitkolni a
valót. A szerencsétlen anyára új csapás volt ez és szinte
halálos lehetett.
Az utolsó kísérlet a gyermek hollétének kitudására,
meghiúsult. Texar nem felelt. És hogyan lehetett volna
őt rákényszeríteni, mikor azt állította, hogy nem ő volt
a gyermekrablás bűnszerzője? Nemcsak szóval állí
totta ezt, de ép oly megmagyarázhatlan alibi által,
mint az előbbiek voltak, be is bizonyította, hogy e bűn
elkövetésének pillanatában nem lehetett a Marinoöbölben. Miután a bíróság által felmentetett az ellene
emelt vád alól, nem lehetett őt többé kényszeríteni,
hogy a legszigorúbb büntetés és a vallomás közt válaszszon, a mely áldozatainak nyomára vezethetett
volna.
— De ki követhette el a bűnt, ha nem Texar volt? —
kérdé Gilbert.
— Lehet, hogy emberei követték el, az ő távollété
ben, — feleié Stannard úr.
— Ez csakugyan az egyedüli lehetséges magyará
zat, — mondá Carrol Edvard.
— Nem, atyám! nem, Carrol úr! Texar volt abban a
hajóban, a melyen a szegény kis Dyt elvitték. Láttam
őt ... megismertem abban a pillanatban, midőn Zer
mah a nevét kiáltotta! ... Láttam őt! .. . Láttam őt!
Mit lehetett volna felelni az ifjú leány határozott
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állítására?ACastle-Houseban is ugyanazt ismételte, a
mit a hadi törvényszék előtt mondott : hogy minden
tévedés lehetősége ki van zárva. És mégis ha ő nem
tévedett, hogyan lehetséges, hogy a spanyol ugyan
azon perczben, a Dupont commodore flottillájának
egyik hajóján letartóztatott foglyok közt lehessen?
A dolog megmagyarázhatlannak látszott. Mindazon
által, ha a többiekben kételyek támadtak is, Mars nem
kételkedett, ö nem igyekezett megérteni a mi érthe
tetlen volt. El volt határozva Texar nyomait követni
és ha feltalálja őt, bizonynyal kicsikarja belőle a titkot,
bármilyen módon is.
— Igazad van, Mars, — mondá Gilbert. — Nyomoz
nunk kell ezt a nyomorult embert! . . . Engedélyt kap
tam, hogy Gamdless-Bayben maradjak, a meddig szűk- '
séges és mindjárt holnap ...
— Ügy van, Gilbert úr, mindjárt holnap — feleié
Mars.
Ezzel a meszticz visszatért a szobájába, a hol szabad
folyvást engedhetett fájdalmának és haragjának.
Másnap Gilbert és Mars előkészületeket tettek az el
indulásra. E napon a legnagyobb gonddal fel akarták
kutatni, Camdless-Baytól felfelé a St .-John mindkét
partjának legcsekélyebb beszögeléseit, öblöcskéit és
szigeteit.
Távollétük alatt Burbank Jakab és Carrol Edvard
gondoskodni fognak élelmiszerekről, lőszerekről, köz
lekedési eszközökről, személyzetről, szóval mindarról,
a mi a siker biztosításához megkivántatik. Ha szükséséges, be fognak hatolni az alsó Florida mocsaras vidé
keire az Evergladesen át. Lehetetlen, hogy Texar el
hagyta volna a floridai területet. Északon a georgiai
határt őrző szövetségi csapatok közé kellett volna
jutnia. A tenger felől nem menekülhetne más felé, mint
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a bahamai szoroson keresztül az angol szigetekre. De
az átjárókat Dupont commodore hajói őrizték a Mosquito-inletstől a tengerszoros torkolatáig. A gőzchaloupok hatékonyan ostromzárolták a partvidéket. Ezen
az oldalon semmiféle menekvés se kínálkozott a spa
nyolnak.
Floridában kell lennie és kétségkívül ugyanott rejtő
zött el, a hol áldozatait két hét óta őrizte Squambo,
az indián. A Burbank Jakab által tervezett expeditio
czélja tehát az volt, hogy az egész floridai területen
kutassa Texar nyomait.
A tartomány különben most teljesen nyugodt volt,
miután az északi csapatok és az ostromzároló hajók
őrködtek.
Szükségtelen mondanunk, hogy Jacksonvilleben is
nyugalom uralkodott. A régi tisztviselők ismét elfog
lalták helyeiket. A polgárokat nem tartóztatták le
többé politikai véleményük miatt. Texar párthívei
teljesen elszéledtek. A legnagyobb rész a£floridai
milicziák kíséretében elmenekülhetett.
Ezenfelül a polgárháború az Egyesület-Államok köz
pontján a szövetségieknek mindinkább kedvező ered
ményeket biztosított. Márczius 18-án és 19-én a poto
maki hadsereg első hadosztálya partra szállt a Monroe
erődnél. Daczára Jackson J. az egykori vegyészeti ta
nár katonai lángelméjének és bátorságának, a mely
miatt a Stonewall-Jackson (kőfal Jackson) melléknevet
nyerte, a déliek nehány nap múlva vereséget szenved
tek a kernstowni csatában, következőleg Floridában
nem lehetett semmiféle felkeléstől félni, a mely — is
mételjük — meglehetősen közönyös volt az éjszakon
és délen uralkodó szenvedélyek iránt.
Ily körülmények közt a camdless-bayi ültetvény sze
mélyzete, a mely az uradalom elpusztíttatása alkalmá
val elüzetett, lassankint egész nyugodtan visszatérhe-
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tett. Jacksonville bevétele óta Texar és a bizottság
rendeletéi, a felszabadított rabszolgák eltávolítása iránt,
elvesztették érvényüket. Márczius 17-én a visszatért
szerecsen családok legnagyobb része már a barakkok
felépítésével volt elfoglalva. Egyidejűleg számos mun
kás a fatelepek és fürészmalmok romjait takarította el,
hogy minél előbb elkezdhessék a camdless-bayi termé
nyek feldolgozását. Perry és a felügyelők nagy buzgal
mat fejtettek ki Carrol Edvard vezetése alatt. Burbank
Jakab a sógorára bízta az újjászervezés gondjait, mert rá
más feladat várt: — gyermekének feltalálása. Szaka
datlanul a megindítandó expeditio részleteivel foglal
kozott. Kísérőül tizenkét felszabadított szerecsent vá
lasztott ki, a legmegbízhatóbbak közül. Nyugodt lehe
tett a felől, hogy ezek a derék emberek szívvel-lélekkel
iparkodni fognak a bennük helyezett bizalomnak meg
felelni.
Még csak az expeditio irányának meghatározása volt
hátra. E tekintetben csakugyan helyén volt a tétová
zás. A floridai terület melyik részén indítsák meg a
nyomozásokat? Mindenekelőtt ezt a kérdést kellett el
dönteni.
Egy nem remélt és teljesen a véletlennek köszön
hető körülmény némileg biztos tájékozást nyújtott az
iránt, mely nyomon lesz tanácsos elindulni az expedi
tio kezdetén.
Gilbert és Mars, márczius 19-én korán reggel elindul
tak a St .-Johnon felfelé, a camdless-bayi legkönnyebb
csónakok egyikén. Egyetlen szerecsen se kisérte el őket
nyomozásaikban, a melyeket naponkint újra kezdtek a
folyam mindkét partján. Lehetőleg titkon akartak mű
ködni,, nehogy magukra vonják ama kémek figyelmét,
a kiket Texar netalán megbízott, hogy a Castle-House
környékére felügyeljenek.
E napon a balpart hosszában felfelé haladtak. Csó-
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nakjukat, a mely behatolt az erős napéjegyeni dagá
lyok által a parttól elszakított szigetecskék mögött
levő magas fű közé, teljességgel nem lehetett észre
venni. A folyam medrében haladó hajók meg se láthat
ták volna. De a partról se lehetett volna megpillantani,
a folyampart magassága és meredeksége miatt.
Gilbert és Mars ezúttal ama patakokat akarták ki
kutatni, a melyek a Duval és Putnam kerületekből
szakadnak a St .-Johnba.
A folyam csaknem mocsárszerűnek látszik a Manda
rin nevű helységig. Dagály alkalmával a víz ellepi a
nagyon alacsony partokat, a melyek csak az apály
után merülnek fel ismét, mikor a St .-John vizei megint
a rendes színvonalig csökkennek. A jobbparton a talaj
emelkedettebb. Ott a kukoricza-földek mentve vannak
a rendesen megújuló áradás elől. Sőt dombnak is lehet
nevezni azon emelkedést, a melyen a helység áll és a
mely meredeken nyúlik alá a folyamba.
Innen túl számos szigetecske lepi el a folyam összeszorultabb medrét és a három ágra oszlott víz, a gyö
nyörű magnóliák koronáját tükrözvén vissza, huszon
négy óránkint kétszer kiárad a dagálylyal és az apály
ig al csappan le.
Gilbert és Mars a nyugati ágba hatoltak és felkutat
ták a part valamennyi részét. Figyelmesen megvizs
gálták, nem szakad-e ezen ágba a tulipánfák lombjai
alatt valamely patak, hogy annak összes kanyarulatait
kimotozhassák. Innét már nem lehetett látni a folyam
alsóbb részének terjedelmes mocsár vidékét. Völgyek
közé jutottak, a melyeknek buja növényzete átható
illatot árasztott szét a levegőben. De a patakok helyenkint nagyon sekélyek voltak és csak apró ereknek
látszottak, a melyeken még egy squiff se haladhatott
tovább és az apály beálltával még ezek az erecskék is
kiapadtak. Partjaikon sehol se lehetett emberi lakást
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látni. Alig bukkant előitt-ott nehány vadászkunyhó, a
melyekben nyilván alig fordult meg valaki az utóbbi
időkben. Azt lehetett volna hinni, hogy emberi lények
hiányában állatok ütötték fel ott a tanyájukat . Kutya
ugatás, macskanyávogás, békakuruttyolás, kigyósziszegés ütötte meg a fület. Pedig nem volt ott se
macska, se béka, se kutya, se kígyó. Egy madárfaj tudja
így utánozni az állati hangokat és ezek a fekete fejű,
narancssárga farkú madarak tömegesen röppentek fel
a csónak közeledtére.
Délutáni három óra lehetett. A könnyű csónak éppen
az óriási nádak sűrűségébe hatolt be és Mars egy ha
talmas evezőcsapással keresztül segítette egy lomb
torlaszon, a mely szinte áthatolhatatlannak látszott.
E torlaszon túl körülbelül félholdnyi holt folyamág
volt, melynek vizét soha se melengették a napsugarak,
a tulipánfák sűrű lombjain keresztül.
— Ezt a tavat nem ismertem — mondá Mars és fel
állt a csónakban, hogy jobban szemügyre vehesse a
folyamág túlsó partját.
— Fürkészszük ki — viszonzá Gilbert. — összefüg
gésben kell lennie e laguna apró tavacskáival. Vizét
talán egy patakból kapja, a melyen behatolhatnánk a
vidék belsejébe.
— Ügy lesz, Gilbert úr, — mondá Mars — és tőlünk
éjszakkeletre egy csatorna bejárását látom.
— Meg tudnád mondani, hol vagyunk? — kérdé
Gilbert.
KF— Egész határozottsággal nem — feleié Mars —
hacsak nem ez az a laguna, a melyet Fekete-öbölnek
neveznek. Egyébiránt én is azt hittem, mint mindenki,
hogy a Fekete-öbölbe nem lehet behatolni és hogy nincs
összekötve a St .-Johnnal.
— Nem volt valaha ebben az öbölben oly erőd, a
melyet az indiánok ellen építettek?
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. — Volt, Gilbert úr, de az öböl bejárása a folyam
felé már sok év óta el van zárva és az erőd üresen áll.
Én, részemről, soha se láttam és azt hiszem, hogy most
már romokban hever.
— Kisértsük meg, talán elhatolhatunk odáig —
mondá Gilbert.
— Tegyünk kísérletet — viszonzá Mars — noha
valószínűleg nehéz feladat lesz. A víz nemsokára le
fog apadni és a mocsár talaja nem lesz eléggé szilárd,
hogy megbirjon bennünket.
— Ez kétségtelen, Mars. De addig, míg vizet talá
lunk, nem is szabad kiszállnunk a csónakból.
— Akkor hát egy perczet se veszítsünk, Gilbert úr.
Már három óra van és a fák alatt gyorsan besötétedik
az idő.
Csakugyan a Fekete-öböl volt, a hova Gilbert és
Mars behatoltak azon evezőcsapás segélyével, a mely
csónakjukat átröpítette a lombtorlaszon. Olvasóink
tudják, hogy a lagúnán csak könnyű csónakok közle
kedhettek, olyanok, a minőket Squambo használt ren
desen, mikor a gazdája vagy ő maga elkalandoztak a
St.-Johnra. Egyébiránt a ki a szigetecskék és csatornák
e bonyolódott hálózata közt az öböl közepe táján levő
fa várhoz akart eljutni, annak ismernie kellett a vizek
számtalan kanyarulatát és évek hosszú sora óta senki
se járt itt, Texaron és Squambón kívül.
Sokan azt hitték, az erőd már romokban is hever.
Ezért érezte itt magát teljes biztonságban, az a rejté
lyes ember, a ki a régi erődöt választotta rendes búvó
helyéül. Innét eredt az a titokzatosságba mely Texar
magánéletét környezte.
Ariadne fonalára lett volna szükség ebben az út
vesztőben, a mely még akkor is sötét volt, mikor a
nap a délponton állt. De ily Jónál hiányában talán a
21*
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véletlen meg’fogja engedni a Fekete-öböl középső szi
getének felfedezését.
Gilbert és Mars tehát kénytelenek voltak átengedni
magukat ezen öntudatlan kalauz vezetésének. Átha
ladván az első nagyobb víztükrön, behatoltak a csator
nákba, a melyek vize a dagálylyal áradni kezdett és
pedig a legszűkebbekbe is, ha azokban a továbbhaladás
lehetségesnek látszott. Ügy mentek előre, mintha vala
mely titkos előérzet kergette volna őket és nem kér
dezték maguktól, hogyan fognak visszatérhetni. Miután
az egész kerületet ki akarták motozni, ebben a lagúná
ban is szemügyre kelletett venni mindent.
Fél órai folytonos evezés után, a csónak, Gilbert szá
mítása szerint, egy angol mérföldnyire haladhatott
előre az öblön keresztül. Több ízben megtörtént, hogy
valamely áthághatlan akadály elől kénytelenek voltak
visszavonulni és más csatornába kerülni. Mindazon
által kétségtelen volt, hogy az általános irány szerint
nyugat felé hatoltak. — Az ifjú tiszt és Mars nem kí
sértették meg a partraszállást, a mi nem is tett volna
könnyű dolog, mivel a szigetek talaja alig volt maga
sabb a folyam rendes színvonalánál. Jobb volt, el nem
hagyni a csónakot mindaddig, míg a vízhiány lehetet
lenné nem teszi, hogy tovább haladjanak.
Mindazonáltal Gilbertnek és Marsnak nem csekély
fáradságába került, míg ezt a mérföldnyi utat meg
tették. Bármily izmos volt is a meszticz, érezte, hogy
szüksége van némi nyugalomra.
De nem akart előbb pihenni, míg el nem érték egy
valamivel terjedelmesebb és magasabb szigetre, a me
lyet maguk előtt láttak és a melyre nehány napsugár
szűrődött át a fák lombjai közt.
— Ez csakugyan furcsa! — mondá.
— Mi baj? — kérdé Gilbert.
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— Ezen a szigeten a földművelés nyomai látsza
nak — feleié Mars.
A ladik a parthoz simult és mindketten ki
szálltak.
Mars nem tévedt. A földművelés nyomai tisztán ki
vehetők voltak; itt-ott nehány yams látszott, a föld
helyenkint fel volt ásva, sőt egy ásó most is ott állt,
beleszúrva a talajba.
— Az öbölben e szerint emberek laknának? — kérdé
Gilbert.
— Ügy látszik, — viszonzá Mars. — Vagy legalább
ismeri nehány csavargó, talán kóbor indián, a ki itt
némi kevés zöldséget termel.
— Akkor az se lehetetlen, hogy itt lakházakat...
kunyhókat építettek.
— Éppen nem lehetetlen, Gilbert úr, és ha úgy volna,
majd rá is akadunk.
Nagy érdekükben volt megtudni, milyen emberek
látogathatták a Fekete-öblöt ; vájjon orvvadászok vol
tak-e, a kik titokban ide jöttek, vagy indiánok, a kik
nek csapataik még mindig meg-meglátogatták a Flori
dák mocsaras vidékeit.
Gilbert és Mars tehát korántsem gondoltak a vissza
térésre, hanem visszatértek a csónakra és tovább hatol
tak az öböl kanyarulataiban. Ügy látszott, mintha
valamely előérzet vonzotta volna őket a laguna leg
távolabb eső rejtekhelyei felé. Szemeik már megszok
ták a homályt, a melyet a fák sűrű lombozata borí
tott a szigetekre és pillantásaik minden irányba be
hatoltak. Majd egy-egy kunyhót véltek látni, a mely
pedig nem volt egyéb, egyik fatörzstől a másikig át
nyúló folyondárfoszlánynál.
Majd így szóltak magukban : «Amott egy ember néz
ránk mozdulatlanul!»pedig ez se volt egyéb mint egy-egy
fúrásán elesavarodett fatörzs, a mely oldalról nézve
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emberi formához hasonlított. Hallgatóztak. Talán vala
mit meghallanak, a mit a szemeik nem látnak. Ezen az
elhagyott vidéken a legcsekélyebb nesz elárulhatta egy
élő lény jelenlétét.
Fél órával az első megállapodás után mindketten a
középső szigethez értek. A romladozó favár annyira el
volt rejtve a sűrűségben, hogy semmit se láttak belőle.
Ügy látszott, mintha az öböl e helyen végződnék és az
eltorlaszolt vízágak innen túl hajózhatlanokká válná
nak. Itt még egy áthatolhatlan torlasza a sásnak és
bokroknak emelkedett a csatornák utolsó kanyarulatai
és ama mocsaras erdők közt, a melyek a St.-John bal
partján terülnek el és a Duval kerület nagy részét el
lepik.
— Lehetetlennek látszik tovább mennünk, — mondá
Mars. — A vizünk hiányzik, Gilbert úr.
— Pedig a földművelés nyomai,~a melyeket az imént
láttunk, csalhatatlanok. Emberi lények látogatják ezt
az öblöt. Talán még nem tég itt voltak. Talán még most
is itt vannak.
— Kétségkívül, — viszonzá Mars, — de a nap hátra
levő részét arra kell felhasználnunk, hogy visszatér
jünk a St.-John medrébe. Az idő estére jár, nemsokára
egészen sötét lesz és hogyan tájékozhatnók magunkat
e csatornák közt? Ügy hiszem, Gilbert úr, tanácsos
volna visszafelé indulnunk és holnap hajnalban újra
kezdenünk a nyomozásokat. El fogjuk mondani, a mit
láttunk és intézkedni fogunk a Fekete-öböl alaposabb
felkutatása iránt, jobb körülmények közt .. .
— Igaz . . . vissza kell térnünk, — viszonzá Gil
bert. — És mégis, mielőtt hazafelé indulnánk szeret
tem volna ...
Gilbert mozdulatlanul maradt, még egy utolsó pillan
tást vetett a fák közé és éppen parancsot akart adni az
indulásra, mikor hirtelen megfogta Mars kezét.
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A meszticz azonnal megszűnt evezni és feszült figye
lemmel hallgat ódzott.
Egy kiáltás vagyis inkább folytonos nyögés hallat
szott, a melyet nem lehetett összetéveszteni az erdő
szokott neszével. Olyan volt ez, mint a kétségbeesés
panasza, mint egy emberi lény jajgatása, a melyet nagy
fájdalom csikar ki belőle. Az ember egy elhaló hang
végső segélykiáltásának vélhette volna.
— Egy ember hangja!... — kiáltá Gilbert. — Se
gítséget kér! ... Talán haldoklik!
— Ügy van! — viszonzá Mars. — Oda kell men
nünk ... Meg kell tudnunk, kicsoda!... Szálljunk
partra!
Egy pillanat alatt a part mellett voltak, a csónakot
egy fatörzshöz jól megkötözték, aztán kiugrottak a
szárazföldre és elindultak a fák közt.
Itt is látszottak nyomok a sűrűségben, sőt emberi
lábnyomok is, a nap utolsó sugarainak világánál.
Mars és Gilbert koronkint megállották. Hallgatóztak.
Vájjon lehetett-e még hallani a jajgatást? Ez volt az
egyetlen útmutatójuk.
Mind a ketten hallották újra a jajgatást már nagyon
közelről. Daczára a mind sűrűbb sötétségnek, kétség
kívül nem lesz lehetetlen oda jutni.
Egyszerre egy még fájdalmasabb kiáltás hallatszott.
Most már nem lehettek tévedésben a követendő irány
felől. Gilbert és Mars nehány lépéssel keresztül gázol
tak egy sűrű cserjésen és egy embert láttak maguk
előtt, a ki egy czölöpkerítés mellett hevert és már
hörgött.
A szerencsétlen ember mellén kés-szúrás tátongott,
a melyből a vér patakzott. Ajkairól az utolsó lihegések
lebbentek el. Alig nehány perczig élhetett még.
Gilbert és Mars lehajoltak föléje. Felnyitotta a sze-
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meit, de hiába igyekezett felelni a hozzá intézett kér
désekre.
— Látnunk kell ezt az embert! — kiáltá Gilbert. —
Egy fáklyát! ... Egy égő faágat ide!...
Mars egy ágat egy mézgás fáról tört le, a melyek
nagy számmal voltak a szigeten. Egy gyufával meg
gyújtotta és az égő ág lángja némi világosságot árasz
tott a sötétségben.
Gilbert letérdelt a haldokló mellé. Egy fiatal szere
csen volt. Félrecsúszott inge mögött látni lehetett a
mellén a tátongó sebet, a melyből a vér dőlt. A seb
halálos volt. A kés átszúrta a tüdőt.
— Ki vagy? ... ki vagy? — kérdé Gilbert.
A haldokló nem felelt.
— Ki sebzett meg.
A rabszolga nem birt szólni.
E közben Mars az égő faág fényénél iparkodott szem
ügyre venni a helyet, a hol a gyilkosság elkövettetett.
Megpillant» a palánkkeritést és a nyitott kapun túl
a fa vár homályos körvonalait. Csakugyan a Fekete
öböl erődje volt, a melynek létezéséről se tudtak már
a Duval kerület e részében.
— Az erőd !— kiáltá Mars.
És gazdáját a haldokló szerecsen mellett hagyván,
berohant a nyitott kapun.
Mars egy perez alatt végig futotta a fa vár belsejét.
Megtekintette a szobákat, a melyek mindkét oldalról
a középső terembe nyíltak. Az egyikben még füstölgő
parazsat talált. Következőleg az erődben még nemrég
emberek laktak. De váljon mily embereknek, floridaiak
nak vagy indiánoknak szolgálhatott rejtekhelyül a
romladozó épület? Ezt mindenáron meg kellett tudni ;
kik voltak a gyilkosok, a kik csak alig néhány órája
menekülhettek innét.
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Mars kijött a favárból, végig ment a palánkkerítés
belső oldalán, fáklyáját előre nyújtotta a fák alá .. .
Senki! Ha Gilberttel reggel jött volna ide, talán meg
találják azokat, a kik az erődben laktak. Most már
késő volt.
A mesztiez ekkor visszatért a gazdája mellé és kö
zölte vele, hogy a Fekete-öböl faváránál vannak.
— Szólt-e a szerencsétlen? — kérdé.
— Nem, — feleié Gilbert. — Nem tért eszméletre és
kétlem, hogy még magához térhessen.
— Kisértsük meg, Gilbert úr, — mondá Mars. —
Egy titok lappang itt, a melyet tudnunk kell és a
melyet senki se fog megmondhatni, ha ez a szegény
ember meghalt.
— Igazad van, Mars ... Vigyük be őt az erődbe . . .
ott talán magához fog térni. .. Nem engedhetjük,
hogy itt a földön múljék ki.
— Vegye át a fáklyát, Gilbert úr, — viszonzá
Mars. — Én majd be viszem a sebesültet.
Gilbert kezébe vette az égő faágat. A mesztiez kar
jaira emelte a haldoklót, a kit alig lehetett már élő
embernek mondani. Felment a bejáráshoz vezető lép
csőkön és terhét letette az erőd egyik szobájában.
A haldoklót lefektették egy rakás fűre, a melyet a
szobában elszórtak. Mars elővette pálinkás csutoráját
és az ajkaihoz tartá.
A szerencsétlen ember szíve még dobogott, noha
csak gyöngén, alig hallhatóan. Élete kialvóban volt ...
Vájjon nem árulja-e el titkát, utolsó sóhajtása előtt?
A néhány csöpp égettbor kissé felélénkíteni látszott
őt. Felnyitotta a szemeit és pillantását Gilbertre és
Marsra szegezte, a kik megkisérlék őt a halál karjaiból
életre hívni.
Beszélni akart ... Nehány tagolatlan hang lebbent
el ajkairól. . . Talán egy név! ■
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— Beszélj!... beszélj! — kiáltá Mars.
A meszticz izgatottsága valóban megmagyarázhatlan
volt, mintha a feladat sikere, a melynek életét szentelte,
a haldokló ember legutolsó szavaitól függött volna!
A fiatal rabszolga hiába igyekezett nehány szót mon
dani ... Ereje már végkép kimerült.
E pillanatban Mars érezte, hogy a zubbonya zsebé
ben egy darabka papír van.
E papirt kivenni, szétbontani és az égő faág világá
nál elolvasni, egy pillanat műve volt.
Nehány szó volt ráírva szénnel.
«Texar rabolt el bennünket a Marino-öbölből... Elhurczol magával'az Evergladesbe, a Carneral-szigetre...
Ezt a levélkét a fiatal rabszolgára bízom ... Burbank
úr számára.»
Mars jól ismerte az írást.
— Zermah! — kiáltá.
E név hallatára a haldokló felnyitó a szemeit, a feje
lehanyatlott, mintha igenlőleg akart volna inteni.
Gilbert félig felemelte őt és e kérdést intézte hozzá
— Zermah?
— Igen.
— És Dy?
— Igen.
— Ki sebzett meg téged?
— Texar!
Ez volt a szegény rabszolga utolsó szava, a mely után
halva hanyatlott vissza a fűrakásra.
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Oamdless-Baytől a Washington-tóig.

Gilbert és Mars valamivel éjfél előtt érkeztek vissza
Castle-Houseba. Mennyi akadálylyal kellett küzdeniök,
míg a Fekete-öbölből kijuthattak! Abban a pillanat
ban, mikor a fa várat elhagyták, már az éj a St.-John
völgyére kezdett borulni. A laguna fái alatt teljes sö
tétség uralkodott. Mars ösztöne nélkül, a mely a csator
nák hálózata közt vezérelte, soha se érhettek volna ki a
folyam medrébe. Csónakjuk húszszor is kénytelen volt
megállni valamely áthatolhatlan torlasz előtt és vissza
térvén, hajózható vízágat keresni. Kénytelenek voltak
gyakran faágakat meggyujtani és a csónak elejére ki
tűzni, hogy útjokat, úgy a hogy, megvilágítsák. A leg
nagyobb nehézségekkel akkor kellett megküzdeniök,
mikor Mars az egyetlen kijárást kereste, a melyen ke
resztül a laguna vizei a St .-Johnba folyhattak. A meszticz nem ismerte meg többé a nád közt a rést, a melyen
át néhány órával ezelőtt behatoltak az öbölbe. Szeren
csére beállt az apály és a csónakot az áramlat irányí
totta. Három órával később, miután gyorsan megtették
az utat, a mely a Fekete-öblöt az ültetvénytől elvá
lasztja, Mars és Gilbert szerencsésen a camdless-bayi
kikötőben partra szálltak.
A Castle-Houseban már várták őket. A kastély lakói
közül még senki se vonult vissza a szobájába. Min
denki nyugtalan volt e hosszas elmaradás miatt. Gilbert
és Mars eddig minden este visszatértek. Miért nem jöt
tek haza ma is? Vájjon új nyomra akadtak és nyomozá
saik sikerre vezettek? Mily aggodalmas volt e várakozás!
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Végre megérkeztek és mikor a csarnokba beléptek,
mindenki eléjük sietett.
— Nos . . . Gilbert? — kiált á Burbank Jakab.
— Atyám, — feleié az ifjú tiszt, — Alice nem té
vedt ! ... Csakugyan Texar rabolta el húgomat és
Zermaht.
— Van rá bizonyítékod?
— Olvasd!
És Gilbert átadta neki a papírdarabot, a melyre a
mesztiez nő az izenetet írta.
— Ügy van, — folytatá Gilbert, — nincs többé két
ség. A spanyol volt. És két áldozatát a Fekete-öböl el
hagyatott erődjébe vitte vagy vitette. Ez volt rendes
lakhelye, a melyet senki sem ismert. Egy szegény rab
szolga, a kire Zermah a levélkét bízta, hogy a CastleHouseba hozza és a kitől kétségkívül meghallotta, hogy
a Carneral-szigetre fogják őket elhurczolni, életével la
kolt önfeláldozásáért. Texar halálosan megsebezte őt.
Mikor mi feltaláltuk, haldokolt. De ha Dy és Zermah
nincsenek is már a Fekete-öbölben, legalább tudjuk,
hogy a floridai terület melyik részébe hurczolták el
őket. Az Evergladesben kell őket keresnünk. Holnap
el fogunk indulni. . .
— Helyes, Gilbert.
— Tehát holnap!
A reménység szállt a Castle-House lakói szívébe.
Most már nem fogják bizonytalan nyomozásokkal
vesztegetni az időt. Burbankné asszonyság e hírekről
értesülvén, erejét visszatérni érezte. Volt ereje felkelni
és térdre borulva hálát adott az Istennek.
E szerint Zermah is azt állította, hogy Texar szemé
lyesen intézte az emberrablást a Marino-öbölben. öt
látta Alice a folyam közepe felé haladó dereglyén. De
hogyan lehessen a tényt összeegyeztetni a spanyol által
bebizonyított alibivel? Hogyan lehetett Texar a flottilla
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egyik hajóján letartóztatva ugyanabban az órában,
mikor ezt a bűntényt elkövette? Az alibi nyilván hamis
volt, mint az előbbiek. De hogyan lehetett ez és ki fog-e
valaha derülni?
Ez utó végre is mellékes kérdés volt. Annyit most
már tudtak, hogy a meszticznőt és a gyermeket előbb
a Fekete-öbölbe és innét a Carneral-szigetre hurczolták. Itt kellett őket keresni, itt kellett meglepni Texart.
Ezúttal semmi sem fogja őt megszabadítani bűnös
üzelmeinek rég megérdemlett büntetésétől.
Egy napot se volt szabad elveszteni. Camdless-Bay
messze van az Evergladestől. Az utazás több napot fog
igénybe venni. Szerencsére az expediczió készen állt az
indulásra, mint Burbank Jakab mondta.
A floridai félsziget földabroszai megmutatták az
Okeecho-bee tavon a Carneral-sziget fekvését.
Az Everglades egy mocsaras vidék az Okee-chobee
tó mellett, a Florida déli részén, valamivel a huszonhetedik párhuzam alatt. Jackson viliétől körülbelül
négyszáz angol mérföldnyire. Innen túl úgyszólván la
katlan vidék kezdődik, a melyet akkoriban még alig is
mertek.
Ha a St .-John egész hosszában hajózható lett volna,
ezt az utat gyorsan és nagyobb nehézségek nélkül meg
lehetett volna tenni, de valószínű volt, hogy a folyamon
nem haladhatnak tovább a George-tónál, vagyis mint
egy százhét angol mérföldnyire. Innen túl szigetektől el
lepett, vizi növényekkel eltorlaszolt és különben is foly
vást változó medre, a mely apály idejében csaknem tel
jesen szárazon állt, csak kissé megrakott dereglyére
nézve is lehetetlenné vagy legalább nagyon késedel
messé tette volna a továbbhaladást. Mindazonáltal, ha
hajón el lehetne jutni a huszonnyolczadik fokig, vagyis
a Washington-tóig, akkor sokkal közelebb lennének a
czélhoz. Erre egyébiránt nem volt szabad számítaniok.

386

Legjobb legalább kétszáz angol mérföldnyi útra számítaniok és pedig egy csaknem elhagyatott vidéken ke
resztül, a hol nemcsak a szállítási eszközök, de általá
ban egy gyors expeditio összes segélyforrásai is hiá
nyoznak. Burbank Jakab ily eshetőség tekintetbevé
telével tette meg előkészületeit.
G
Másnap, márczius 20-án az expeditio személyzete a
camdless-bayi kikötőben egybegyülekezett. Burbank
Jakab ps Gilbert élénk aggodalmak közt búcsúztak el
Burbankné asszonyságtól, a ki még nem hagyhatta el a
szobát. Alice,Stannard úr és a felügyelők elkísérték őket.
Az expeditió a következő tizenkét emberből állt :
Burbank Jakab, a sógora Carrol Edvard, Gilbert, Perry
jószágigazgató, Mars és tizenkét szerecsen, a legmeg
bízhatóbbak, legbátrabbak közül. Mars eléggé ismerte
a St.-Johnt arra nézve, hogy kalauzul szolgálhasson a
George-tavon innen és túl mindaddig, míg a hajózás
lehetséges lesz. Az evezéshez szokott szerecsenek érté
kesíteni fogják a karjaik erejét apálykor és szélcsönd
esetén.
A dereglye — a camdless-bayi legnagyobb hajók
egyike — el volt látva vitorlával, a melynek segélyével
kedvező széllel biztosan haladhattak a folyammeder ka
nyarulataiban. Fegyverekkel és lőszerekkel oly jól fel
volt szerelve, hogy Burbank Jakabnak és társainak
nem volt okuk félni az alsó Florida indián csapataitól,
se Texar czimboráitól, ha ugyan nehány párthíve
csatlakozott volna a spanyolhoz. Ezt az eshetőséget, a
mely az expeditio sikerét koczkáztathatta volna, min
denesetre szem előtt kellett tartani.
A búcsúvételen is túlestek. Gilbert megölelte Alicet,
aztán Burbank Jakab karjai közé szorítá őt, mintha
már a leánya lett volna.
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— Atyám ... Gilbert ... hozzák vissza a kis Dy-t —
mondá Alice — hozzák vissza az én kis húgomat.
— Igen, Alice — viszonzá az ifjú tiszt — igen!
vissza fogjuk őt hozni! Isten legyen velünk!
Stannard úr, Alice, a felügyelők és Pyg a kiszálló
hídon maradtak, míg a dereglye elindult a parttól.
Valamennyien búcsút intettek utánuk addig a pilla
natig, midőn a hajó a délkeleti szél és a dagály segélyé
vel a Marino-öböl kiszögeiése mögött eltűnt.
Körülbelül reggeli hat óra volt. Egy óra múlva a de
reglye elhaladt a Mandarin falu előtt és tíz órakor a
Fekete-öböl irányába ért a nélkül, hogy az evezőkhöz
kellett volna folyamodni.
Valamennyi utas szive erősen dobogott, mikor a fo
lyam balpartjához közeledtek, a melyen át behatoltak
a dagály vizei a lagúnába. A dereglye elhaladt a Fekete
öböl előtt, a nélkül, hogy kikötött volna.
Az első reggelit közösen költötték el. A ládákban
és a csomagokban körülbelül húsz napra való élelmi
szer volt. Sátorokról is volt gondoskodva, hogy akár
éjjel, akár nappal állomást lehessen tartani a St .-John
partvidékein elterülő sűrű erdőkben.
Tizenegy óra tájban, mikor az apály kezdődött, a
szél folyvást kedvező volt. Mindazonáltal az eddigi se
besség megtarthatása végett elő kellett venni az evező
ket is. A szerecsenek munkához láttak és öt pár izmos
evezős segélyével a dereglye gyorsan haladt a folyamon
felfelé.
Mars szótlanul állt a kormányrúdnál és biztos kézzel
igazgatta a hajót ama vízágakon keresztül, a melyeket a
St .-John közepén szigetek és szigetecskék képeznek.
Azokat a csatornákat választá ki, a melyekben kevésbbé heves volt az áramlat. Soha se tétovázott. Soha
se kanyarodott be tévedésből hajózhatlan csatornába,
soha se forgott abban a veszélyben, hogy a hajója megfe-
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nekeljen valamely zátonyon, a mely az apály következ
tében rövid idő múlva egészen szárazra kerül. Ismerte
a folyam medrét a George-tóig, valamint annak kanya
rulatait Jacksonville alatt és a dereglyét épp oly bizto
san kormányozta, mint Stevens parancsnok ágyú
naszádjait, melyeket a gáton át kalauzolt.
A St .-John e része el volt hagyatva. Jacksonville be
vétele óta úgyszólván teljesen megszűnt a hajóközle
kedés az ültetvények-közt. Csupán katonai szolgálatban
járt még a folyamon nehány csónak, avagy Stevens com
modore rendeletéit vitte meg az alantas hatóságoknak.
Valószínű volt, hogy Picolatán túl a közlekedés teljes
szünetelését fogják tapasztalni.
Burbank Jakab este hat óra tájban érkezett a vá
roska elé. A kiszálló helyet a szövetségi csapatok egy
szakasza tartotta megszállva. A dereglye kénytelen volt
megállapodni a rakpart mellett.
Burbank Gilbert jelentkezett azon tiszttársánál, a
ki Picolatában a parancsnok teendőit végezte és miután
Stevens parancsnok útlevelével volt ellátva, tovább
folytathatta útját.
Picolatában a megállapodás csak nehány perczig
tartott. Miután a dagály ismét érezhetővé kezdett
lenni, az evezők pihentek és a dereglye gyorsan folytatta
útját a folyam mindkét partján elterülő nagy erdősé
gek közt. A balparton az erdő után nehány mérföld
nyíre Pi colata felett ingo vány következett. De a jobb
parton a sűrűbb, sötétebb, valóban határtalan erdők
még a George tavon túl se végződtek. Igaz, hogy ezen
az oldalon kissé elkanyarulnak a folyamtól, a partig
széles földcsíkot hagyván szabadon, a melyen a földmívelés ismét jogaiba lépett. A terjedelmes rizs-, czu
kornád- és indigó-ültetvények itt is a floridai félsziget
termékenységéről tesznek tanúságot.
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Valamivel hat óra után Burbank Jakab és társai el
vesztették szem elől, a folyam egyik kanyarulata mö
gött az egy század óta elhagyatott régi spanyol erőd
vörös tornyát, a mely a part magas pálmafái felett
kiemelkedik.
— Mars — kérdé ekkor Burbank Jakab — nem
félsz az éjszakai utazástól a St .-Johnon?
—• Nem, Burbank úr — feleié Mars. — A Georgetóig jót állok magamért. A tavon túl majd meglátjuk.
Egyébiránt nem szabad időt vesztegetnünk, a dagály
kedvez utunknak, ezt a körülményt fel kell használ
nunk. Minél tovább haladunk ma, annál rövidebb ideig
fog az út tartani. Azt javaslom tehát, hogy éjjel-nappal
utazzunk.
Mars javaslata megfelelt a körülményeknek. Miután
jót állt magáért, meg kellett bízni benne. Az utasok
nak nem is volt okuk megbánni a bizalmat. A dereglye
egész éjjel könnyen haladt tovább a St.-Johnon. A da
gály még néhány óráig segítségére volt. Később a sze
recsenek, a kik az evezőknél egymással váltakoztak,
még tizenöt angol mérföldnyire vitték tovább a hajót
dél felé.
Az utasok nem állapodtak meg sem ezen éjjel, se
márczius 22-én, a mely napon semmi nevezetesebb ese
mény se történt. A folyam felső része teljesen elhagya
tottnak látszott. Úgyszólván egy hosszú czédrus-erdőben haladtak tova, a melynek lombos tömegei helyenkint összefonódtak és sűrű zöld mennyezetet képeztek.
Falut sehol se lehetett látni, csupán egyes kunyhókat
és lakházakat. A part mellett levő földeket nem lehe
tett művelni. Egyetlen telepítvényesnek se juthatott
eszébe itt valamely ültetvényt alapítani.
Márczius 23-án, hajnalban, a folyam széles víztü-,
körbe áradt szét, a melynek partjai végre megszabadul-
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tak a végtelen erdőségektől. A sík vidék a nehány
mérföldnyi távolságban levő láthatárig terjedt.
Ez volt a George-tó, a melyen a St,-John délről észak
felé keresztül folyik és a melyből vizeinek egy részét
nyeri.
— Igen, ez a George-tó — mondá Mars. — Egyszer
már voltam itt, azzal az expedit ióval, a mely a folyam
felső részének kifürkészésével volt megbízva.
— És milyen messze vagyunk most Camdless-Baytől? — kérdé Burbank Jakab.
— Körülbelül száz angol mérföldnyire.
— E szerint még egyharmadát se hagytuk hátra az
útnak, a melyet meg kell tennünk, mielőtt az Evergladesbe érnénk — jegyzé meg Carrol Edvard.
— Mit tegyünk most, Mars? — kérdé Gilbert. — El
hagyjuk a hajót és a St .-John valamelyik partján foly
tassuk utunkat? Ez nem lesz könnyű és mindenesetre
késedelmet fog okozni. Nem volna-e lehetséges a George
tavon túl is a vizi utat használnunk, legalább-addig, a
meddig hajózhatlan? Nem próbálhatnók-e meg ezt, hi
szen ha zátonyra kerülünk és nem mehetnénk tovább,
még mindig volna időnk partra szállni? Azt hiszem,
érdemes volna megkisérleni. Mi a te nézeted?
— Próbáljuk meg, Gilbert úr — feleié Mars.
Valóban ez volt a legezélszerűbb.
Még elég idejük lesz gyalogolni. A vizi út sok fárad
ságtól és sok idővesztegetéstől kímélheti meg őket.
A dereglye tehát elindult a George-tó jobbpartja
hosszában.
A tó körül, a sík partokon, a növényzet nem oly dús,
mint a folyam partjain. A meddig a szem lát, ingoványok terjedtek el. A talaj némely részeit, a melyek nin
csenek annyira kitéve az áradásnak, feketés moha bo
rította, a melyből milliónyi apró gomba dugja ki lila-
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színű fejét. Nem lett volna tanácsos elindulni ezen a
süppedékes talajon, a melyben alig lehetne gyalog
szerrel haladni.
Ha Burbank Jakab és társai kénytelenek lettek volna
gyalog menni a floridai terület e részén, ez alig sikerül
hetett volna máskép, mint rendkívüli fáradság és nagy
késedelmek árán, ha ugyan nem kellett volna visszafordulniok. Csupán a vizimadarak kalandozhatnak el a
mocsarak közé, a melyekben számtalan vadkacsa és sza
lonka tartózkodik. Itt szükség esetén fáradság nélkül
kiegészíthették volna utasaink élelmiszer-készleteiket.
Egyébiránt, a ki e partokon vadászik, szembe kell
szállnia egész légiójával a nagyon veszedelmes kígyók
nak, a melyeknek éles sziszegése a vízinövények és mo
hák alatt folyvást hallható. Igaz, hogy ezek a mérges
állatok elkeseredett ellenségekre találnak a fehér peliká
nokban, a melyek e könyörtelen harczra jól fel vannak
fegyverkezve és tömegesen tanyáznak a George-tó
egészségtelen partjain.
A dereglye gyorsan haladt. Erős északi szél a kellő
irányban hajtotta vitorláját. Ennek a szélnek köszön
hették, hogy az evezők egész nap pihenhettek, a nélkül,
hogy ebből valamely késedelem származhatott volna.
Este el is értek a tó végére, miután északtól dél felé
harmincz angol mérföldnyi utat tettek meg, minden
fáradság nélkül. Este hat óra tájban Burbank Jakab
és társai megállapodtak az alsó szögleténél, a hol a
St.-John a tóba szakad.
Azért tartottak itt félórai pihenőt, mert e helyen há
rom vagy négy ház állt a parton. E házakban még nehányan laktak ama nomád floridaiak közül, a kik főleg a
szép évszak beálltával szoktak vadászattal és halászat
tal foglalkozni. Carrol Edvard czélszerűnek tartotta
Texar átutazása felől kérdezősködni és a következmény
megmutatta, hogy igaza volt.
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Kérdéseket intéztek egyik itteni lakóhoz. Nem vett-e
észre a múlt napokban egy hajót, a mely a George-tó
felől jött és a Washington-tó felé tartott és melynek
személyzete hét vagy nyolcz emberből állhatott, köztük
egy meszticznő és egy fehér származású kis leány?
— Ezelőtt negyvennyolcz órával láttam elhaladni
erre egy hajót, a mely ugyanaz lehet, a melyről önök
beszélnek, — feleié a kérdezett.
— És nem állapodott meg e helyen? — kérdé
Gilbert.
. — Nem, sőt ellenkezőleg, sietett a folyam felső
része felé. A dereglyében csakugyan láttam egy nőt,
egy kis gyermekkel az ölében.
— Barátim, — kiáltá Gilbert — ez biztató hír!
Texar nyomán vagyunk.
— Igen, — viszonzá Burbank Jakab. — Csak negy
vennyolcz órai előnye van felettünk és ha dereglyénk
még néhány napig vihet bennünket, ez az előnye is
csökkenni fog.
— Ismeri ön a St .-Johnt a George-tavon felül? —
kérdé Carrol Edvard a floridaitól.
— Ismerem uram, tettem is rajta több mint száz
mérföldnyi utat.
— Hiszi ön, hogy a dereglyénk elég vizet talál a
medrében?
— Milyen mélyen jár ez a dereglye?
— Körülbelül három lábnyira, — feleié Mars.
— Három lábnyira? — mondá a floridai. Ez épen
csak hogy elég lesz némely helyeken. Azonban remé
lem, hogy ha a vízmeder mélységét folyvást puhatol
ják, eljuthatnak a Washington-tóig.
— És mennyire van még onnét az Okee-cho-bee-tó?
kérdé Carrol úr.
— Körülbelül százötven mérföldnyire.
— Köszönöm, barátom!
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— Induljunk, — kiáltá Gilbert — és használjuk a
dereglyét, a míg lehet.
Mindenki elfoglalta a hajón helyét. A szél este felé
megszűnvén, elővették az evezőket. Mielőtt az éj telje
sen beállt, nehány mérföldnyire haladtak dél felé. Szó
se volt a megállapodásról, miután a hajón is alhattak. A hold csaknem teljes volt. Az éjszaka elég vilá
gos volt arra, hogy folytathassák az utat. Gilbert vette
kezébe a kormányrudat. Mars a hajó előrészén állt,
egy nagy póznával a kezében. Folyvást a víz mélységét
mérte és a szükséghez képest irányozta a hajót jobbra
vagy balra. A dereglye alig súrolta ez éjjel ötször vagy
hatszor a meder fenekét és nagyobb akadályok nélkül
ment át a veszélyesebb helyeken. Mikor a nap felkelt.
Gilbert számítása szerint nem kevesebb, mint tizenöt
angol mérföldnyi utat hagytak hátra a múlt este óta.
Mily kedvező esély volna Burbank Jakabra és társaira
nézve, ha a folyam még néhány napig hajózható lenne
és csaknem utazásuk czélpontjáig vinné őket!
De e napon több nehézség merült fel. A folyam oly
kanyarulatokat tett, hogy a part egyes kiszögelései sok
helyen átvágtáka medert. A felhalmozódott fövenyzáto
nyokat képezett, a melyeket meg kellett kerülni. Mindez
hosszabbá tette és következőleg késleltette is az utat.
A szelet se lehetett folyvást felhasználni, noha nem
szűnt volna meg kedvezőtlen lenni, ha a számos kanya
rulat nem változtatta volna meg minduntalan a hajó
irányát. A szerecsenek ekkor lehajoltak evezőjük fölé és
oly erősen eveztek, hogy kipótolták az idő veszteséget.
Merültek fel egyéb akadályok is, a melyek a St.-John
különlegességét képezik. Ezek az akadályok úszó sziget ek
voltak, melyek a «pistia» nevű vizi növény óriási fel
halmozódásai. Ezek a növényszigetek elég erősek arra,
hogy búvármadarak és vidrák tanyázhassanak rajtuk.
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Mindazonáltal óvakodni kellett, nehogy a hajó a nö
vényi tömegek közé hatoljon, a melyekbó'l a kimenekülés
nem lett volna könnyű. Mihelyt itt-ott mutatkoztak,
Mars azonnal megtett minden intézkedést elkerülésükre.
A folyam partjain megint sűrű erdők terültek el. Nem
lehetett többé a számtalan czédrust látni, a melyeknek
töveit a George-tavon alul a St.-John hullámai mossák.
Itt ama százötven lábnyi magasságú délövi fenyők emel
kedtek, a melyeknek főleg a vizenyős talaj kedvez. A te
le vény réteg itt ruganyos, hogy a gyalogos, a ki rajta
jár, könnyen elveszti az egyensúlyt. Szerencsére Bur
bank Jakab csapatának nem kellett vele megpróbál
kozni. A St .-John tovább vitte őket a Florida déli részei
felé.
A nap különben jelentékenyebb események nélkül
múlt el. Ép úgy az éjszaka is. A folyam teljesen el
hagyatottnak látszott. Sehol se mutatkozott hajó vagy
csónak. Sehol se látszott egyetlen kunyhó sem a par
tokon, a mi különben nem volt kedvezőtlen körülmény.
Jobb volt senkivel se találkozni e távollevő vidéken, a
hol a találkozás nagyon rosszul üthet ki, mert az erdei
csavargók, a professzionatus vadászok, a mindenféle ka
landorok rendszerint igen gyanús csőcselékével eshe
tett volna itt egy kis csetepaté.
Félni lehetett a jacksonvillei és sz.-ágostai milicziáktól is, melyet Dupont és Stevens dél felé visszavonulni
kényszerítettek. Sőt ez még veszélyesebb eshetőség
volt. E csapatok közt kétségkívül voltak néhányan
Texar párthívei közül, a kik ellenségei lehettek Bur
bank Jakab és Gilbertnek. A kis csapatnak pedig ke
rülnie kellett Texaron kívül minden harczot ; és ezzel
is csak azon esetre, ha kénytelenek volnának erőszak
kal kicsikarni tőle a foglyokat.
Szerencsére a körülmények ezúttal annyira kedvez-
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tek Burbank Jakabnak és övéinek, hogy márczius 25-én
este meghaladták a távolságot a George-tó és a
Washington-tó közt. Ezen álló vizek tükréig eljutván, a
dereglye kénytelen volt megállapodni. A folyammeder
keskenysége és a víz sekélysége lehetetlenné tette a
továbbhaladást dél felé.
Egészben véve az út harmadrésze mögöttük volt.
Burbank Jakabnak és társainak az Evergladesig még
csak száznegyven angol mérföldnyi utat kellett meg
tenniük.
IX.
A nagy cyprus-erdő.

A körülbelül tíz angol mérföldnyi hosszúságú Washington-tó a déli Florida e részének kevésbbé jelenté
keny tavai közé tartozik. Csekély mélységű vizeit min
denféle füvek lepik el, a melyeket a partokról az áram
lat szakít el, valóságos kigyófészkek, a melyek a tavon
való hajózást igen veszélyessé teszik. A Washington-tó
tükre tehát ép oly néptelen, a milyen elhagyatottak a
partjai, hisz ezek vadászatra és halászatra egyaránt
alkalmatlanok. Ritkaság, "hogy valaki ily messze el
kalandozzék a St.-Johnon.
A déli részén a folyam tovább terjed és pedig a fél
sziget déli vidékei felé egyenesebb irányban. De innen
túl már csak sekély patak, melynek forrásai a 28. és
27-ik szélességi fok közt vannak.
A St.-John a Washington-tavon túl nem hajózható.
Bármennyire is sajnálta Burbank Jakab, le kellett mondaniok a vizen való utazásról és gyalog kellett tovább
haladniok, nagyon nehéz és legnagyobbrészt ingová
nyos talajon, végtelen erdó'kön keresztül, a melye-
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két patakok és vízmosások szelnek át és a gyalogosok
útját szükségképen késleltetik.
Kirakodtak a hajóról. A fegyvereket és az élelmiszer
csomagokat szétosztották a szerecsenek közt. A podgyász nem volt oly nagy, hogy túlterhelte vagy a gyalo
golásban hátráltatta volna az expediczió személyzetét.
E részben semmi ok se volt a késedelemre. Mindenről
jó előre gondoskodtak. Ha állomást kell tartani, nehány
perez alatt tábort üthetnek.
Mars és Gilbert mindenekelőtt elrejtették a dereglyét .
Igen fontos dolog volt, hogy az elkerülje a figyelmet,
azon esetre, ha valamely floridai vagy indián csapat
meglátogatná a Washington-tó partjait. Biztosítaniok
kellett magukat a felől, hogy visszaérkezésük után
ismét megtalálják. A parti fák alácsüggő ágai alatt és
az óriási nádasok közt könnyű volt rejtekhelyét találni
a dereglye számára, a melynek árboczát lefektették a
hajó fenekére. Oly jól eldugták a sűrű lombok közé,
hogy még a partról se lehetett észrevenni.
Kétségkívül így tettek a másik bárkával is, a melyet
Gilbertnek és Marsnak nagy érdekében állt volna meg
találni. Ugyanaz a hajó volt az, a melyen Zermaht és
Dyt a Washington-tóig elhozták. Tekintettel a víz
hajózhatlanságára, Texar kétségkívül kénytelen volt
azt hátrahagyni a tó végén. A spanyol ugyanazt tette,
a mit Burbank Jakab expedicziójának tenni kellett.
Ezért használták fel utasaink az út hátralevő részét
a legalaposabb kutatásokra, hogy a hajót feltalálhassák,
mert ez becses útmutató és biztos tanujele lett volna
annak, hogy Texar a St.-Johnon haladt felfelé a Wa
shington-tóig.
A keresés sikertelen volt. Nem tudták feltalálni a ha
jót, akár azért, mert kutatásaikkal nem mentek eléggé
messzire, akár azért, mert Texar, talán azt gondolván,
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hogy többé úgy se lesz rá szüksége, elégette a bárkát.
Ez azt jelentette volna, hogy nem akart többé vissza
térni.
Milyen kínos lehetett az utazás a Washington-tótól
az Evergladesig? Nem volt többé folyam, a mely meg
kímélte volna a nőt és a gyermeket a fáradalmaktól.
Dy a meszticznő ölében, Zermah, a ki kénytelen az e
vidéken való gyalogláshoz szokott emberekkel lépést
tartani, a szitkok, az erőszakosságok, az ütlegek, a me
lyektől bizonyára nem kímélték meg, hogy a lépteit
siettessék, mindezek a siralmas jelenetek az expediczió
összes tagjai képzelmét foglalkoztatták. Mikor Mars el
gondolta, mennyit kell szenvednie a nejének, elsápadt
a dühtől és ajkairól megint e szók lebbentek el:
— Meg fogom ölni Texart!
Miért nem volt már a Carneral-szigeten, miért nem
állt már szemközt e nyomorulttal, a kinek undok tizei
méi miatt annyit kellett szenvednie a Burbank-családnak és a ki elrabolta Zermaht, az ő nejét!
Ama kis dombfokon ütöttek tanyát, a mely a tó
északi végén szögellik be. Nem lett volna okos dolog éj
közepén egy ismeretlen területen elindulni, a melynek
láthatára természet szerint nagyon korlátolt volt a
sötétségben. Rövid tanácskozás után el is határozták,
hogy bevárják a hajnalt, mielőtt tovább mennének.
Az eltévedés veszélye e sűrű erdőkben sokkal nagyobb
volt, hogysem bármit koczkáztatni lehetett volna.
Éjjel nem történt semmi nevezetesebb dolog. Haj
nali négy órakor jelt adtak az indulásra. Az élelmi
szerek és a sátrak elszállítására elég volt a személyzet
fele is. A szerecsenek tehát felválthatták egymást.
Valamennyien, az urak és szolgák, el voltak látva
Minié-féle karabinokkal, a melyeknek tölténye egy
golyóból és négy szatymából áll és Colt-féle revolverek-
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kel, a melyek a polgárháború kitörése óta annyira el
voltak terjedve a hadviselő' felek közt. Ily körülmé
nyek közt védekezni lehetett mintegy hatvan indián
ellen és szükség esetén meg lehetett támadni Texart, ha
mindjárt ugyanily számú párthíve is lett volna körűié.
Czélszerűnek látszott, a mennyire lehetséges volt, el
nem távozni a St .-John partjairól. A folyam dél feló'l
folyt észak felé, következó'leg az Okee-cho-bee-tó feló'l
jött, mint egy fonal, a mely az erdők sűrű tömkelegét
átvágja. Követni lehetett folyását az eltévedés ve
szélye nélkül.
Csakugyan követték is, a mi nem volt nehéz feladat.
A jobbpart mellett egy ösvény nyúlt el, valóságos gya
logút, a melyen apróbb hajókat lehetett volna vontatni.
Gyors léptekkel haladtak, Gilbert és Mars elől, Burbank
Jakab és Carrol Edvard hátul, Perry jószágigazgató a
szerecsenek közt, a kik a podgyászhordásban óránkint
váltakoztak. Elindulás előtt megreggeliztek. Délben
megállapodni és megebédelni, este hat órakor vacso
ráim, éjjeli pihenőt tartani, mikor a sötétség lehetet
lenné teszi, hogy tovább menjenek ; elindulni, mikor
a hajnal megengedi, hogy tájékozhassák magukat az
erdőben: ennyiből állt a programm, a melyet el
fogadtak és a melyhez szigorúan alkalmazkodtak.
Mindenekelőtt meg kellett kerülniök a Washingtontó meglehetősen lapályos és ingoványos partját. Itt az
erdők újból megjelentek, de még sem terjedelem, sem
sűrűség tekintetében nem mérkőzhettek a később kö
vetkező erdőkkel. Ezt a különbséget az uralkodó fa
nemek okozták.
Itt csak apró levelű, sárga bogyójú, campéche-fák te
nyésztek, melynek rostjaiból festéket készítenek, to
vábbá a mexikói szilfák, a guazamák, a melyeket sok
féle házi czélra használnak és a melynek árnyékában az
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ember, állítólag, kigyógyul a legmakacsabb csúzos bántalmakból, sőt még a náthából is. Itt-ott nehány quinquina-csoport is látszott, de ezek Floridában csak mint
bokrok fordulnak elő, nem pedig pompás izmos fák
alakjában, mint voltaképeni szülőföldükön, Peruban.
Özöne volt a legpompásabb virágoknak is, a mélyeket
itt persze soha sem ápolt emberi kéz. Különös tünemény
az, a mit Florida legilletékesebb ismertetőinek egyike,
Possielgue úr mond, a ki, fájdalom, meghalt, mielőtt
tudományos czélú utazását befejezhette volna : «ugyan
azok a növények és virágok, a melyek Európában a
sárgák vagy fehérek, Amerikában vörös szint öltenek,
a biborpirostól a leghalványabb rózsaszínig».
Este felé a fák eltűntek és helyet engedtek a nagy
cypruserdőnek, a mely az Evergladesig terjed.
E napon mintegy húsz angol mérföldnyire haladtak
utasaink. Gilbert meg is kérdezte társait, vájjon nem
fáradtak-e?
— Készek vagyunk akár azonnal tovább indulni,
Gilbert úr, — feleié társai nevében az egyik szerecsen.
— Nem koczkáztatjuk az eltévedést éjszaka ide
jén? — kérdé Carrol Edvard.
— Nem, — feleié Mars, — miután a folyamparton
megyünk tovább.
— Ezenkívül az éjszaka is világos lesz, — jegyzé
meg az ifjú hadnagy. — Egyetlen felhő sincs az égen.
A hold kilencz óra tájban fog felkelni és nem nyugszik
le napfelkelte előtt. Ezenfelül a cyprusok lombjai nem
nagyon sűrűek, egy cyprus-erdőben nincs oly sötétség,
mint más erdőben.
Elindultak tehát. Másnap reggel a kis csapat, mi
után éjjel is nehány órát gyalogolt, megállapodott
reggelizni azon óriási cyprusok egyikének tövében, a
melyek Florida e részén millió számra tenyésznek.
Nincs fogalma annak a tenyészet e csodáiról, a ki
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nem látta. Képzeljen az olvasó magának egy zöld me
zőt, a melyet egészen egyenes sudár gúlák tartanak
száz lábnyinál magasabban a levegőben és a melyen az
ember sétálni óhajtana. Alul a talaj puha és ingoványos.
Folyvást víz van a süppedékes földréteg alatt, a melyen
megszámlálhatlan sokaságú békák, gyíkok, skorpiók,
pókok, teknős békák, kígyók és mindenféle vízi madarak
tanyáznak. Fenn az aranyszínű rigók, mint megannyi
hulló csillag röpködnek, a magasan levő ágak közt
mókusok szaladgálnak és papagályok kábító rikácsolása
tölti be a levegőt.
Gondosan meg kellett vizsgálni a talajt, a melyen
utasaink haladtak, mert könnyen el lehetett volna
süppedni övig az ingoványbán. Azonban némi vigyá
zattal még holdvilágfény mellett is el lehetett kerülni
a veszélyt, úgy a hogy.
E napon semmiféle jel se mutatkozott, a mely a
déliek vagy az indiánok jelenlétére, vagy Texar és
társai átutazására vallott volna. Lehetséges, hogy a
spanyol a folyam túlsó partján haladt végig.
De ez nem volna akadály. Mindkét part egyenesen
Florida déli részébe vezetett, a melyet Zermah emlí
tett a levelében.
Este Burbank Jakab hat órai pihenőt tartott. Aztán
ismét tovább mentek, gyorsan és szótlanul a csöndes
cyprus-erdőben. A lombmennyezetet nem lengette szellő.
A hold fényénél a fák ágai fekete árnyékot vetettek a
földre. A víz zuhogását a csekély esésű mederben alig
lehetett hallani. A víz tükréből számos zátony emel
kedett ki és szükség esetén nem lett volna nehéz át
kelni a túlsó partra.
Másnap, egy órai szünetelés után, a kis csapat az ed
digi rendben folytatta útját dél felé. Csakhogy e napon
a vezető fonal, a melyeknek irányát eddig követték, vé
get érvén*, megtagadta a szolgálatot . A St .-John, a mely
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már csak egyszerű erecskévé apadt, egyszerre elenyé
szett egy quinquina bokor alatt, a mely a forrásból
táplálkozott.
E helyen egy temetőre akadtak, a mely a benszülöttek szokása szerint a keresztény hitre áttért és a katholikus valláshoz hű maradt szerecsenek számára volt fentartva. Itt-ott kőből vagy fából készült szerény keresz
tek a hantok mellett, az egyes sírokat jelölték meg a fák
közt. Két vagy három holttest a levegőben nyugo
dott magas póznákra illesztett lomb-saraglyán, a me
lyet a szél a rajta levő csontvázzal együtt ide s tova
lengetett.
— Ez a temető nyilván valamely falu vagy helység
közellétét jelenti, — jegyzé meg Carrol Edvard.
— Igen, csakhogy a falu vagy helység már nyilván
nincs többé, mert nyoma sincs földabroszainkon, —
viszonzá Gilbert. — A helységek eltűnése épen nem
ritkaság alsó Floridában. Részint a lakosok költöznek
ki, részint az indiánok pusztítják el.
— Gilbert, — mondá Burbank Jakab — hogyan
fogjuk magunkat ezentúl tájékozni, miután a St .-John
nem szolgál többé útbaigazítóul?
— Előveszszük az iránytűt, atyám, — feleié az ifjú
tiszt. — Bármily sűrű és terjedelmes legyen is az erdő,
nem tévedhetünk el benne.
— Induljunk tehát, Gilbert úr! — kiáltá Mars, a ki
a pihenők alatt alig bírt uralkodni nyugtalanságán. —
Induljunk! Isten vezéreljen bennünket.
A szerecsen-temetőn túl a kis csapat ismét útnak in
dult a lombmenryezet alatt és az iránytű segélyével
csaknem egyenesen délnek tartott.
A nap első felében semmi különösebb se történt. Ed
dig semmiféle akadály se nehezítette meg az expeditio
feladatát, de vájjon így lesz-e mindvégig? El fogják-e
érni a czélt, avagy a Burbank-család a kétségbeesés
23*
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martalékává lesz-e? Zermaht és a kis leányt, meg nem
szabadíthatni a nyomortól, a szenvedésektől, — örökös
kín és gyötrelem lett volna.
Déltájban megállapodtak. Gilbert az eddig hátraha
gyott útból kiszámította, hogy körülbelül ötven angol
mértföldnyire voltak az Okee-cho-bee tótól. Nyolcz nap
előtt indultak el a Camdless-Bayből és körülbelül 560
kilométernyi útat tettek meg, kivételes gyorsasággal.
Igaz, hogy sem a folyón, sem a cyprus-erdőben nem
akadtak komoly nehézségekre. A nagy esőzésektől, a
melyek a St.-Johnt hajózhatatlanná és az erdőket jár
hatatlanokká tették volna, nem kellett félniök, a szép
holdvilágos éjszakák pedig rendkívül kedveztek az
utazásnak, valamint az utasoknak.
Most már aránylag csekély távolság választotta el
őket a Carneval-szigettől. A nyolcz napi folytonos uta
zástól megedzetten remélhették, hogy negyvennyolcz
óra alatt elérik a czélt és akkor be kell következnie a
most még előre nem látható kibonyolódásnak.
Azonban bármennyire kezükre szolgált is eddig a jó
szerencse, e nap második felében Burbank Jakab és
társai méltán tarthattak attól, hogy legyőzhetlen aka
dályokba fognak ütközni.
Ebéd után újra indultak útnak. — Nagy pocsolyá
kat és vízmosásokat kellett elkerülniük. — Itt-ott a
patakokon kellett átgázolniok, a melyeknek vize itt is
olyan volt : bokán felül ért. De egészben véve a mel
lőzhetetlen kitérések csak igen jelentéktelenül hosszab
bították meg az utat.
Négy óra tájban Mars hirtelen megállt. Azután tár
saihoz visszatérvén, figyelmeztette őket a talajon ész
revehető számos lábnyomokra.
— Kétségtelen, hogy nemrég egy csapat ember járt
itt, — mondá Burbank Jakab.
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— Még pedig nagyszámú csapat, — tévé utána
Carrol Edvard.
— Mely irányból jönnek és merre tartanak e nyo
mok? — kérdé Gilbert. Ezt mindenekelőtt meg kell
állapítanunk, mielőtt bármire elhatároznók magunkat.
Figyelmesen megvizsgálták a nyomokat.
Kelet felé ötszáz lábnyira lehetett követni a csapást,
de azontúl nem látszott szükségesnek kiterjeszteni a
nyomozást . A lábnyomok iránya arra vallott , hogy leg
alább százötven vagy kétszáz emberből álló csapat, a
mely az Atlanti-oczeán partjáról jött, a cyprus-erdő e
részén áthaladt. Nyugat felé a csapás tovább haladt a
mexikói öböl irányában, egyenesen átvágván a floridai
félsziget e részét, a mely e szélességi fok alatt nem szé
lesebb kétszáz angol mértföldnyinél. Azt is megállapít
hatták, hogy a csapat, mielőtt útját a jelzett irányban
folytatta volna, éppen azon a helyen tartott pihenőt,
a hol Burbank Jakab most állt társaival együtt.
Gilbert és Mars, miután utitársaikat felkérték, hogy
minden eshetőségre el legyenek készülve, egy negyed
mértföldnyire kitértek bal felé és konstatálták, hogy a
lábnyomok csapása egyenesen délnek kanyarodott.
Midőn visszatértek társaikhoz, Gilbert így szólt :
— Egy csapat jár előttünk, a mely a Washingtontótól fogva egyenesen a mi útunkon jött. A csapat fel
van fegyverezve, mert tölténydarabokat találtunk, a
melyekkel tüzet gyújtottak. Megtaláltuk a szenet is,
a mely hátramaradt. Kik ezek az emberek, nem tudom.
Annyi bizonyos, hogy sokan vannak és az Everglades
felé tartanak.
— Nem nomád indián-csapat volt-e? — kérdé Carrol
Edvard.
— Nem, a lépések nyoma határozottan arra vall,
hogy amerikaiak voltak, — feleié Mars.
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— Talán a floridai milicziák lehettek ... — jegyzé
meg Burbank Jakab.
— Én is attól félek, — mondá Perry. Ügy látszik
sokkal nagyobb számmal vannak, hogysem Texar kör
nyezetéhez tartozhatnának.
— Hacsak czimboráinak egy részenem csatlakozott
ehhez az emberekhez, — mondá Carrol Edvard. Ez eset
ben nem volna meglepő, ha száznál többen lennének.
— Tizenhét ellen! — viszonzá a jószágigazgató.
— Ej! sebaj! — kiáltá Gilbert. — Ha megtámad
nak bennünket, vagy ha mi megtámadjuk őket, egyi
künk se fog meghátrálni.
— Nem! . .. Nem! . ., — kiálták az ifjú tiszt vitéz
társai.
Bővebb megfontolás után mégis be kellett látni, hogy
ilyen eshetőség kevés kilátást nyújtott volna a sikerre.
Mindazonáltal, ez a gondolat, noha valamennyiök
elméjében felmerült, nem csökkentette a bátorságukat.
De ily közel a czélhoz akadályba ütközni! És még
hozzá milyen akadályba! Egy szakasz konfederált, ta
lán éppen Texar czimborái, a kik a spanyolt felkeresik
az Evergladesben, hogy ott vele együtt bevárják a perczet, midőn ismét megjelenhetnek a Florida északi vi
dékein !
Igen, ez volt az, a mitől félni lehetett. Ezt mindnyá
jan érezték. A lelkesedés legelső fellobbanása után el
is némultak valamennyien, és az ifjú tisztre tekintvén,
a felett tűnődtek magukban, hogy vájjon milyen pa
rancsot fog adni.
Gilbert se menekülhetett az általános benyomás elől.
De csakhamar felegyenesedett és így szólt:
- Előre!
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X.
Találkozás.

F Igen, előre kellett menni. Mindazonáltal szükséges
volt megtenni a kellő intézkedéseket, a bekövetkezhető
eshetőségekkel szemben. Előőrsöket' kellett kiküldeni s
a sűrűségek felkutatása is elkerülhetlennek mutatko
zott, hogy minden eseményre készen lehessenek.
Gondosan megvizsgálták tehát a fegyvereket, hogy
azok a legelső jeladásra használható állapotban legye
nek. Elhatározták, hogy a legcsekélyebb gyanús jelre
mindnyájan le fogják rakni a podgyászt és mindnyájan
részt fognak venni a védelemben. Az expeditio tagjai
az előbbi sorrendet tartják meg. Gilbert és Mars fogják
az előőrsöt képezni, csakhogy nagyobb távolságban,
minden meglepetés elkerülése végett. Mindenki el volt
készülve a kötelessége teljesítésére, noha e derék em
berek a szivüket összeszorulni érezték, mióta ily aka
dály merült fel köztük és a kitűzött czél közt.
Nem lassították a lépést. Mindazonáltal az óvatos
ság azt parancsolta, hogy ne kövessék a mindenütt
tisztán látható nyomokat. Jobb volt nem találkozni az
Everglades felé haladó csapattal, ha lehetséges. Sze
rencsétlenségre csakhamar észrevették, hogy ez nem
lesz könnyű feladat. A csapat nem haladt egyenes
irányban. A nyomok gyakori kitéréseket mutattak
jobbra és balra, a mi bizonyos tétovázásra vallott.
Azonban a csapás általános iránya dél felé tartott.
Ismét egy nap múlt el. Semmiféle találkozás se kény
szerítő Burbank Jakab társait a megállapodásra. Eléggé
gyorsan haladtak és nyilván közeledtek az ismeretlen
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csapathoz, a mely a cyprus-erdőben barangolt. Ezt
észre lehetett venni a lábnyomokon, melyek annál job
ban meglátszottak, minél messzebb haladtak a kissé
puha talajon. Semmi se volt könnyebb, mint a pihenők
számát konstatálni. A hol a csapat étkezés miatt álla
podott meg, a lábnyomok összevissza mutatkoztak
minden irányban. Másutt pedig csupán egy helyen és
egy irányban, a mi arra vallott, hogy itt tanácsot tar
tottak a követendő irány tárgyában.
Gilbert és Mars nem szűntek meg e nyomokat a leg
nagyobb figyelemmel tanulmányozni. Miután sok min
denfélét megtudhattak belőlük, oly figyelmesen vizs
gálták, mint az indiánok, a kik oly ügyesen tudják
következtetéseiket levonni a legcsekélyebb jelekből,
ama helyeken, a hol a harczaik vagy vadászataik köz
ben barangolnak.
Ezen alapos vizsgálatok egyike után Gilbert így
szólt :
— Atyám, most már bizonyosan tudjuk, hogy se
ZeYmah, se húgom nincs az előttünk járó csapatnál.
Miután lóláb nyoma a csapáson nem mutatkozik, két
ségtelen, hogy Zermah gyalog járna és ölében vinné a
húgomat, következőleg a lábnyomait észre kellett volna
vennünk, valamint Dy nyomait is. Egyetlen női vagy
gyermeki lábnyomot se találtunk. A mi a csapatot il
leti, kétségtelen, hogy az el van látva lőfegyverekkel.
Akárhány helyen láttuk a talajon a puskaagyak nyo
mait. Sőt azt is tapasztaltuk, hogy a puskaagyak a ten
gerészek fegyvereinek agyához hasonlítanak. Való
színű tehát, hogy a floridai milicziák ilyen rendszerű
puskákkal is fel voltak szerelve, máskülönben e tüne
mény megmagyarázhatlan volna. Egyébiránt, és ez fáj
dalom, nagyon is bizonyos, ez a csapat számra nézve
legalább tízszeresen felülmúlja a mienket, következő-
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leg annál nagyobb óvatossággal kell haladnunk, minél
inkább közeledünk hozzá.
Nem tehettek egyebet, mint az ifjú tanácsát követni.
A lábnyomok számából és alakjából levont következ
tetései is csak helyesek lehettek. Bizonyosnak látszott,
hogy se Zermah, sem a kis Dy nem volt a csapatnál.
Ebből az következett, hogy nem Texar csapata járt
előttük. A Fekete-öbölből elindult csapat nem lehetett
sem ily nagyszámú, sem ily jól felfegyverkezve. E sze
rint nem látszott többé kétségesnek, hogy egy tekin
télyes floridai miliczia-csapattal volt dolguk, a mely a
félsziget déli része, tehát az Everglades felé tart, a hova
Texar valószínűleg már egy vagy két nappal ezelőtt
megérkezhetett.
Szóval az ismeretlen csapat nagyon veszélyes volt
Burbank Jakabra és társaira.
Este megállapodtak egy keskeny tisztás szélén, a hol
nehány órával korábban mások tarthattak pihenőt,
mert a tábor hamuja még alig hűlt ki.
Elhatározták, hogy csak későn fognak ismét útnak
indulni. Az éjszaka sötét volt. Az ég be volt borulva.
A hold, a mely utolsó negyede felé járt, már csak késői
órában fog felkelni. E körülmény lehetővé teszi, hogy
kedvezőbb körülmények közt közeledhessenek az ide
gen csapathoz. Sőt talán lehetséges lesz észrevétlenül
kikémlelni és az erdőben megkerülni az idegeneket s
aztán eléjük kerülni, úgy hogy utasaink előbb érkezze
nek az Okee-cho-bee tóhoz és a Carneval-szigetre, mint
azok.
A kis csapat, Gilberttel és Marssal az élén, este, fél
kilencz óra tájban indult el és csöndesen haladt a lomb
mennyezet alatt, a meglehetősen mély sötétség köze
pette. Körülbelül két óráig haladtak így, lehetőleg
nesztelen léptekkel, nehogy elárulják magokat.
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Valamivel tíz óra után Burbank Jakab, a kiknek
élén ment, Perry jószágigazgatóval, egy szavával meg
állttá a szerecseneket. A fia és Mars gyorsan visszatér
tek feléjük. Mindnyájan mozdulatlanul várták a gyors
visszavonulás magyarázatát.
Nem soká kellett várniok.
— Mi baj, Gilbert? — kérdé Burbank Jakab. — Mit
vettetek észre.
— Egy tábort a fák alatt, tisztán látható tábor
tüzekkel.
— Messzi innét— kérdé Carrol Edvard.
— Száz lépésnyire.
— Láthattátok-e, hogy miféle emberekből áll a tá
borozó csapat?
— Nem, mert a tábortüzek már kialvóban vannak,—
feleié Gilbert. — De úgy hiszem nem csalódtunk, mikor
számukat kétszázra becsültük.
— Alusznak?
— A nagy többség alszik. De őrszemek vannak ki
állítva. Láttunk nehány őrsöt, a kik puskájukkal a vál
lukon a cyprusfák alatt fel s alá járnak.
— Mit tegyünk? — kérdé Carrol Edvard az ifjú
tiszttől.
Mielőtt megkerülnők a csapatot, mégis meg kell tud
nunk, kikből áll, — feleié Gilbert.
— En kész vagyok a kémszemlére elindulni, —
mondá Mars.
— És én elkísérlek, — tévé utána Perry.
— Nem ... én fogok vele menni, — viszonzá Gil
bert. — Csak magamban bízhatom meg.
— Gilbert, — mondá Burbank Jakab, — egy sincs
köztünk, a ki ne volna kész életét koczkáztatni a közös
érdekért. De a kémszemlét csak úgy lehet észrevétlenül
végrehajtani, ha az illető egyedül van,
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— Egyedül fogok menni.
— Nem, fiam, azt óhajtom, hogy velünk maradj, —
viszonzá Burbank úr. — Mars egyedül fog menni.
— Parancsára állok, uram.
És Mars, be nem várván a további utasításokat, el
tűnt a homályban.
E közben Burbank Jakab és társai előkészületeket
tettek bárminemű támadással szembeszállani. A podgyászt lerakták a földre. A szerecsenek elővették fegy
vereiket. A puskával kezükben mindnyájan elrejtőztek
a cyprusfák törzsei mögé, úgy hogy egy pillanat alatt
ismét egyesülhessenek azon esetre, ha a körülmények
az erő összpontosítását igényelnék.
Mars rendkívül óvatosan haladt előre és az egyik fa
törzstől jóformán kúszott a másikhoz. Ily módon ke
vésbbé koczkáztatta, hogy észrevegyék. Remélte, hogy
eléggé közel lopózhatik és kikémlelheti a helyiség fek
vését, az emberek számát és főleg azt, hogy milyen
csapathoz tartozhatnak. Mindazonáltal ez nem lát
szott könnyű feladatnak. Az éj sötét volt és a tábor
tüzek már úgyszólván teljesen kialudtak.
A kémszemle csak úgy sikerülhetett, ha Mars egész
a táborhelyig lopózhatott. A meszticz elég bátorsággal
bírt ezt megkisérleni, és elég ügyességgel, megcsalni az
őröket.
Mars mind közelebb lopózott. Nehogy esetleg feszé
lyezve legyen, nem vitte magával se puskáját, se re
volverét, összes fegyverzete egy fejszéből állt, mert ok
vetlenül kerülni kellett minden zörejt és lehetőleg
csöndesen kellett védelmeznie magát, ha a szükség úgy
kívánná.
A derék meszticz nemsokára egészen közel jutott az
egyik őrhöz, a ki szintén csak nehány lépésnyire állt a
táborhelytől. Mindenütt csönd uralkodott. A csapat
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emberei mélyen aludtak és nyilván ki voltak fáradva
a hosszú gyaloglástól. Csupán az őrök virrasztottak
kisebb-nagyobb éberséggel, a mint Mars csakhamar
észrevette.
Csakugyan ezen emberek egyike, a kit nehány pilla
nat óta figyelmesen nézett, a lábain állt ugyan, de nem
mozdult. Puskájának agya a földön nyugodott, ö maga
a cyprusfához támaszkodott, a fejét lehorgasztá és
majd leragadtak szempillái. Talán nem lesz lehetetlen
mögéje lopózni és így a táborhely szélére eljutni.
Mars lassan közeledett az őrhöz, de e pillanatban
egy száraz ágra lépett, az ág összetört alatta és ez a
nesz elárulta a jelenlétét.
Az őr azonnal felegyenesedett, felemelte a fejét, előre
hajolt és köülnézett, jobbra és balra.
Kétségkívül valami gyanúsat látott, mert felemelte
a puskáját és a vállához emelte.
Mielőtt elsüthette volna a fegyvert, Mars kiragadta
a kezéből a mellére illesztett puskát, a földre teperte
az őrt és széles tenyerével befogta a száját, hogy ne
kiálthasson.
A legközelebbi pillanatban az őr szája be volt tömve
egy kendővel s a derék mesztiez, a kinek izmos karjai
ellen hiába védekezett, áz ölébe kapta és gyorsan vitte
a tisztás felé, a hol Burbank Jakab meghúzta magát.
A többi őrök semmit se vettek észre, a mi azt bizonyítá, hogy nem nagyon éberen őrködtek. Nehány
pillanat múlva Mars megérkezett és a foglyot letette
a földre, ifjú gazdája lábai elé.
A szerecsen-csapat egy pillanat alatt egybegyült Búr
bank Jakab, Gilbert, Carrol Edvard és Perry jószág
igazgató körül. A félig megfult ember, még akkor se
bírt volna egyetlen szót se szólni, ha a szája nem lett
volna betömve. A sötétben nem lehetett látni az arczát

369

és a ruhájáról se lehetett megismerni, vájjon a floridai
milicziák közül volt-e.
Mars kivette a kendőt a szájából, de mielőtt felvilá
gosításokat kérhettek tőle, várni kellett, hogy eszmé
letét visszanyerje.
— Segítség! — nyögé végre.
— Csöndesen! — mondá neki Burbank Jakab. —
Nincs mitől félned.
— Mit kívánnak tőlem?
— Azt, hogy őszintén felelj.
— Ez a kérdésektől fog függni — feleié a fogoly,
a ki némileg vissza kezdte nyerni önbizalmát. — Min
denekelőtt déliek-e önök, avagy északiak?
— Északiak vagyunk.
— Akkor kész vagyok felelni.
Gilbert folytatta a vallatást.
— Hány emberből áll a csapat, a mely amott tábo
rozik?
— Körülbelül kétszázból.
— És hova indult?
— Az Everglades felé.
— Ki a parancsnoka?
— Howick kapitány.
— Hogyan! Howick kapitány, a IT«sba/i-ról? —
kiáltá Gilbert.
— Ugyanaz.
— E szerint a csapat Dupont commodore tengeré
szeiből áll?
— Igen! szövetségiek, északiak, rabszolgaellenesek,
unionisták vagyunk valamennyien, — feleié a fogoly,
a ki büszkén látszott emlegetni a jó ügy párt híveinek
különböző elnevezéseit.
E szerint egy floridai miliczia-csapat vagy Texar és
czimborái helyett, Burbank Jakab és társai jó baráVerne Gyula: Észak a dél ellen.
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tokra bukkantak, a kiknek segélyére oly nagy szüksé
gük lehetett!
— Hurráh! hurráh! — kiálták mindnyájan oly ki
törő örömmel, — hogy az egész tábor felriadt tőle.
Csakhamar fáklya világ oszlatta szét a sötétséget.
A két csapat összegyűlt a tisztáson és Howick száza
dos, minden kimagyarázkodást megelőzőleg, kezet
szorított az ifjú hadnagygyal, a kivel alig remélt az
Everglades felé vezető úton találkozhatni.
A kimagyarázkodás nem volt se hosszadalmas, se
nehéz.
— Kapitány — mondá Gilbert — megmondhatja
ön nekem, mit keresnek önök*» Florida déli részein?
— Kedves Gilbert — feleié a százados — minket
Dupont commodore küldött.
— És honnét jönnek önök?
— A Mosquito-Inlettől elsősorban, másodsorban pe
dig Üj-Smyrnából.
— Szabad-e tudnom, százados úr, mi az önök
expeditiójának a czélja?
— Az a czélja, hogy megfenyítsük a déliek egy csa- .
patát, a mely tőrbe csalta két hajónkat és megboszuljuk derék bajtársainkat.
És ezzel Howick százados elbeszélte az esetet, a
melyet Burbank Jakab még nem tudhatott, mert a
dolog két nappal történt a Camdless-Bayből való el
utazása után.
Az olvasó bizonyára nem feledte el, hogy Dupont
commodore a partvidék hatályos ostromzárolásának
szervezésével volt elfoglalva. E czélból flottillája a
tengeren czirkált, a Sz.-Ágostán túl fekvő Anasztázia
szigettől ama csatornáig, a mely a Bahama szigeteket
a Sable foktól, Florida déli csúcsától elválasztja. De
ezzel nem érte be, hanem szükségesnek tartotta a
déliek hajóit a félsziget apró folyóiban is üldözni.
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E végből egy tengerész-szakaszból és két naszádból
álló expeditiót küldött ki, két tiszt vezénylete alatt,
a kik a csekély számú legénység daczára késznek
nyilatkoztak a félsziget apróbb folyóvizeire be
hatolni.
A déliek azonban figyelemmel kisérték a szövetségiek
hadi mozdulatait. Engedték, hogy a naszádok behatol
janak a Floridai vadonokba, a mi szánandó meggon
dolatlanság volt, miután e vidéket még az indiánok
és a milicziák tartották megszállva. Ebből az követke
zett, hogy a naszádok a Kissimmee tónál kelepczébe
kerültek, nyolczvan angol mértföldnyire nyugat felé
a Malabar foktól.
Nagyszámú ellenség támadta meg őket és a gyá
szos expeditio két parancsnoka elesett sok tengerész
szel együtt. Csakis csodálatos módon menekülhettek
egyesek.
Dupont commodore azonnal parancsot adott hala
déktalanul üldözőbe venni a floridai milicziákat és
boszut állni a szövetségiek lemészároltatásáért.
Kétszáz tengerész szállt tehát a partra Howick szá
zados vezénylete alatt, a Mosquito-Inletnél. A csapat
nemsokára elérte Üj-Smyrnát, a mely a parttól néhány
angol mértföldnyire fekszik.
Itt Howick százados, a szükséges tudakozódások
után útját délnyugat felé folytatta és az Everglades
felé tartott, mert ott remélte feltalálhatni a déliek
ama csapatát, a melynek a kissimmeei kelepczét tulaj
donították. Ez volt az eset, a melyet Burbank Jakab
és társai nem tudtak akkor, mikor a cypruserdő e
részén Howick századossal találkoztak.
Egymás után tették fel a kérdéseket Gilbert és a
kapitány.
— Mindenekelőtt tudnia kell önnek, — mondá Gil
bert, — hogy mi is az Everglades felé tartunk.
24*
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— Önök is? — viszonzá Howick, a kit ez a hir na
gyon meglepett. — És mit keresnek önök ott?
— Gazembereket üldözünk, százados úr, és meg
fogjuk őket büntetni ép úgy, mint a hogy ön fogja
megfenyíteni azokat, a kiket keres.
— És kik azok a gazemberek?
— Mielőtt e kérdésre felelnék, százados úr — mondá
Gilbert — engedje meg, hogy én intézzek önhöz egy
kérdést. Mikor hagyta el csapatával Üj-Smyrnát?
— Nyolcz nap előtt.
— És nem találtak ellenséges csapatokat a kerület
belsejében?
— Nem, kedves Gilbert — feleié Howick százados —
de biztos forrásból tudjuk, hogy a miliczia néhány
szakasza az alsó Floridába menekült.
— Ki a vezére annak a csapatnak, a melyet önök
üldöznek? Ismeri ön őt?
— Nagyon jól ismerem, sőt hozzá tehetem, hogy
Burbank úrnak nem lesz oka sajnálni, ha sikerül őt
kézreker ít énünk.
— Mit akar ön ezzel mondani? — kérdé Burbank
Jakab élénken.
— Azt, hogy e csapat vezére ugyanaz a spanyol,
a kit a szt.-ágostai haditörvényszék a minap felmen
tett ...
— Texar?
Mindnyájan egyszerre ejték ki e nevet és könnyen
elképzelhető, mily nagy meglepetéssel.
— Hogyan! — kiáltá Gilbert — Texar volna a vezére
annak a csapatnak, a melylyel ön találkozni óhajt?
— Ügy van! ö volt a kissimmeei mészárlás intézője,
a melyet az általa személyesen vezényelt mintegy ötven
rabló hajtott végre és, a mint Üj-Smyrnában meg
tudtuk, az Evergladesbe menekült.
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— És ha önnek sikerül kézrekerítenie ezt a nyo
morultat? ... — kérdé Carrol Edvard.
— A helyszínén fogom agyonlövetni — feleié Ho
wick százados. — így hangzik a commodore forma
szerű parancsa és bizonyos lehet felőle, Burbank úr,
hogy ezt a parancsot végre fogom hajtani.
Elképzelhető, mily hatást tett Burbank Jakab és
társaira ez a kijelentés. Csaknem bizonyos volt Zermah
és Dy megszabadítása a Howick százados csapata
segélyével; csaknem bizonyos volt az is, hogy a spa
nyolt elfogják és hogy végre elnyeri megérdemelt bün
tetését annyi gonosztettéért. Az is elképzelhető, mennyi
kézszorítást váltottak egymással a szövetségi hajóraj
tengerészei és a camdless-bayi szerecsenek és mily ha
talmas hurráhk reszkettették meg a levegőt.
Ekkor Gilbert értesítette Howick századost a feladat
ról, a melyre ő és társai vállalkoztak Florida déli részén.
Az ő főczéljuk mindenekelőtt az volt, hogy megszaba
dítsák Zermaht és a gyermeket, a kiket Texar elhurczoltatott a Carneval szigetre, a mint azt a meszticznő
levele jelezte. A százados egyúttal azt is megtudta,
hogy az alibinek, a melyre a spanyol a haditörvényszék
előtt hivatkozott, semmiféle hitelt se kellett volna adni,
noha érthetetlen volt, hogyan bírta azt bebizonyítani.
De most, miután Texar nemcsak a gyermekrablás, ha
nem a kissimmeei mészárlás miatt is felelősségre fog
vonatni, alig lesz képes megmenekülni a büntetés elől,
a melyet e kettős bűntényéért bőven megérdemelt.
Mindazonáltal Burbank Jakab még egy kérdéssel
fordult Howick századoshoz.
— Nem tudná ön megmondani, mely napon tör
tént a szövetségi naszádok balesete?
— Oh, igen, Burbank úr. Tengerészeinket márczius
22-én mészárolták le.
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— Nos hát — viszonzá Burbank Jakab — márczius
22-én Texar még a Fekete öbölben volt, a melyet épen
akkoriban készült elhagyni. Hogyan vehetett volna
hát részt a mészárlásban, a mely onnét kétszáz mért
föl dnyire, a Kissimmee tó mellett ment véghez?
— Mit mond ön? — kiáltá a százados.,
— Azt mondom, hogy Texar nem lehetett ama csa
pat vezére, a mely az önök naszádait megtámadta.
— Csalódik, Burbank úr — viszonzá Howick száza
dos. — A mészárlástól megmenekült tengerészek látták
a spanyolt. Én magam hallgattam ki őket és ők jól is
merték Texart, a kit Sz.-Ágostában több ízben lát
hattak.
— Ez lehetetlen, százados úr — mondá Burbank
Jakab. — Zermah levele, a mely a kezeink közt van,
azt bizonyítja, hogy Texar márczius 22-én még a
Fekete öbölben volt.
Gilbert hallgatta a vitát, a nélkül, hogy közbeszólt
volna. Belátta, hogy atyjának igaza van. A spanyol
ama végzetes napon nem lehetett a Kissimmee tró
környékén.
— Utóvégre is ez mellékes dolog! — mondá végre.
— Ennek a gonosz embernek életében oly megmagyarázhatlan dolgok vannak, a melyeket nem is igyek
szem megfejteni. Zermah azt, mondja, hogy márczius
22-én még a Fekete öbölben volt. A tengerészek azt
állítják, hogy márczius 22-én egy floridai felkelő csa
patot vezényelt, a Fekete öböltől kétszáz mértföldnyire. Ám legyen! De annyi bizonyos, hogy jelenleg
az Evergladesben van és hogy negyvennyolcz óra alatt
utolérhetjük őt.
— Ügy van, Gilbert — viszonzá Howick százados.
— És akár a gyermekrablás, akár a tengerészek lekonczoltatása miatt lövetjük agyon a nyomorultat,

876

mindig azt fogom hinni, hogy csak az igazságnak tet
tünk vele eleget! Előre!
Az ellentmondó körülmény mindamellett mégis ért
hetetlen volt, mint Texar magánéletének annyi más
ténye. Hiszen ez megmagyarázhatlan alibi s az ember
azt hihette volna, hogy a spanyol varázsló, a ki egy
időben két különböző helyen van.
Vájjon ki fog-e derülni a titok? Ki tudhatta volna
ezt! De bármikép legyen is, Texart kézre kellett kerí
teni és ez lesz Burbank Jakab utitársainak és a velük
egyesült szövetségi tengerészeknek közös feladata.

XI.
Az Everglades.

Az Everglades borzasztó és egyúttal érdekes vidék,
a mely Florida déli részén a Sable fokig, a félsziget
végpontjáig terjed. Ez az egész terület alig más, mint
az Atlanti-tenger színvonalán levő óriási mocsár. A ten
ger vize nagy tömegekkel árasztja el, a melyeket az
Oczeán vagy a mexikói öböl viharai oda kergetnek.
A tengervíz itt aztán a felhők vizeivel vegyül egybe,
a mely az esős évadban sűrű záporkint hull alá. Ennek
következtében a félig híg, félig szilárd talajú tájék
csaknem lakhatlan.
A vizeken fehér homok van, mi annál feltűnőbbé
teszi sötét színüket. Megannyi homályos tükör ez, a
mely csak a felette ellebbenŐ számtalan madár röptét
tükrözi vissza. A vizekben nagyon kevés a hal, de annál
inkább hemzseg a sok kígyó.
Mindazonáltal tévedés lenne azt hinni, hogy a vidék
megkülönböztető jellege a terméketlenség. Korántsem.
A természet épen a tavak egészségtelen vizeitől ázta-
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tott szigeteken ismét jogaiba lép. A maláriát úgy
szólván elűzi ez égöv csodaszép virágainak illata.
A szigeteket ezer meg ezer buján tenyésző növény
illatával árasztja el. A nomád indiánok ennélfogva az
Everglades e gyönyörű oázaira vonulnak vissza szo
kott rövid pihenőiket tartani.
Néhány mértföldnyire előrehaladván e területen, az
utas egy eléggé terjedelmes víztükröt talál, valamivel
alább a 27-ik foknál. Ez az Okee cho-bee tó. E tó
egyik szögletében fekszik a Carneval sziget, a melyen
Texar egy ismeretlen menhelyet biztosított magának,
a hol nem kellett semmiféle üldöztetéstől félnie.
Texarhoz és társaihoz méltó vidék volt ez! Mikor
Florida még a spanyoloké volt, a fehér fajhoz tartozó
gonosztevők rendszerint ide menekültek az igazság
szolgáltatás elől és a benszülöttekkel összevegyülve,
a kiknek ereiben még a karaibok vére buzog, létre hoz
ták azt a. vegyes indián fajt, a melyet hosszú és véres
háborúban kellett legyőzni és a mely csak 1845-ben
hódolt meg többé-kevésbbé.
Ügy látszik, mintha a Carneval sziget biztosítva
lenne minden támadás ellen. Igaz, hogy kelet felé a
szárazföldtől csupán egy keskeny csatorna választja
el, ha ugyan így nevezhetjük a tavat környező ingoványt. A csatorna szélessége csak száz lábnyi és egy
primitív szerkezetű bárkán kell rajta átkelni. Egyéb
közlekedési eszköz nincs.
Ezen az oldalon lehetetlen úszva menekülni. Ki
merne ezeken az iszapos vizeken szerencsét próbálni,
a melyeknek egymásba fonódó hosszú füvei alatt
milliószámra nyüzsög a kígyó?
A túlparton kezdődik a cypruserdő, félig víztől borí
tott talajával, melyen csak nagyon nehezen felismerhető
keskeny átjárók vannak. Ezen akadályokon kívül nem
kell megfeledkeznünk az agyagos földrétegről, a mely
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enyv gyanánt tapad az ember talpára, továbbá az utat
eltorlaszoló óriási fatörzsekről és a fojtó penészbűzről
sem. Veszélyes növények is tenyésznek itt, a melyek
nek érintése égetőbb a csalánénál és itt tenyésznek az
ezernyi óriási gombák, a melyek felrobbannak, mintha
lőgyapottal vagy dynamittal volnának megtöltve.
A legcsekélyebb ütődésre erős dördülés következik s a
levegő egyszerre megtelik vöröses porfelleggel, a mely
nek pora a gégére száll és ott égető fekélyeket támaszt.
Növény és állatvilága egyaránt óvatosságra int.
Texar lakása nem volt egyéb egy régi nádból ké
szült indián wigwamnál, melyet a sziget keleti részén
a nagy fák annyira elrejtettek a lombok közt, hogy
a legközelebbi partról se lehetett észrevenni. A két
nagy kutya ép oly ébren őrizte, mint azelőtt a Fekete
öböl blockhausát. Be lévén tanítva embervadászatra,
darabokra szakgattak volna bárkit, a ki a wigwam
hoz közelednék.
Ide vitték Zermaht és a kis Dyt ezelőtt két nappal.
Az utazás, a mely a St .-Johnon a Washington-tóig
eléggé kényelmes volt, a cypruserdőn keresztül nagyon
fárasztó lett, még az egészségtelen égaljhoz az erdők
és mocsarak közt való hosszas gyalogoláshoz szokott
izmos emberekre nézve is. Képzelhető, mennyit kel
lett Zermahnak és a kis Dynek szenvednie! Pedig
Zermah erős, bátor és önfeláldozó volt. Az egész uta
zás alatt ölében vitte a kis Dyt, a kinek lábai úgy sem
bírták volna az utat. Zermah akár a térdein csúszott
volna, hogy megkímélje őt a fáradságtól. De teljesen
kimerültnek is érezte magát, midőn a Carneval szi
getre megérkeztek.
És azok után, a mik abban a pillanatban történtek,
mikor Texar és Squambo elhurczolták Őket a Fekete
öbölből, hogy ne esett volna kétségbe? Nem tudta
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vájjon a levele, a melyet az ifjú rabszolgának adott
át, Burbank Jakab kezeibe került-e, ellenben azt
tudta, hogy a szerencsétlen ifjú életével lakolt azért,
hogy őket önfeláldozólag meg akarta menteni. Rajta
kapták és leszúrták épen abban a pillanatban, midőn
el akarta hagyni a szigetet és át akart menni Cam
dless-Baybe. És ekkora meszticznő azt mondta magá
ban, hogy Burbank Jakab soha se fogja megtudni,
a mit ő megtudott a szerencsétlen rabszolgától, tudni
illik, hogy a spanyol és emberei a Carneval szigetre
szándékoznak átköltözni. Ily körülmények közt ho
gyan próbálhassa meg a szabadítását?
Zermah tehát nem remélhetett többé. A menekvés
minden lehetősége kizártnak látszott azon a vidéken,
a melynek viszonyait hírből ismerte. Nagyon is jól
tudta, hogy a szökésre gondolni se lehet.
Mikor megérkeztek,a kis leány rendkívül gyönge volt.
Mindenekelőtt a fáradalmak, daczára Zermah szünte
len gondozásának, majd a rossz égalj befolyása, nagyon
kedvezőtlen befolyást gyakoroltak egészségi állapo
tára. Sápadt lett, lesoványodott, mintha a mocsarak
kipárolgása megmérgezte volna, a lábain sem bírt
többé állni s alig tudott néhány szót szólni s e szavak
kal is folyvást az anyját hívta. Zermah nem mond
hatta neki többé, mint az első napokban a Fekete
öbölbe való megérkezésük után, hogy nemsokára látni
fogja Burbankné asszonyságot és hogy az atyja, a
bátyja, Alice és Mars rövid idő múlva el fognak értük
jönni. Dy élénk és az ültetvényen véghez ment bor
zasztó jelenetek óta, a szerencsétlenségek által mintegy
megélesített elméjével megértette, hogy elrabolták őt
az atyai tűzhelytől, hogy egy gonosz ember kezei
közé került és hogy soha se fogja többé látni CamdlessBayt, ha nem sietnek a segítségére.
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Most már Zermah nem tudott mit felelni és vigasz
talhatatlannak találta a kis gyermek sorsát.
Mint említettük, a wigwam nem volt egyéb nyomo
rult viskónál, a mely a téli évszak alatt használhatat
lan lett volna. Ebben az időszakban a szél és az eső
minden oldalon behatolt. De a meleg évadban, a
melynek befolyása már kezdett érezhetővé lenni e
szélességi fok alatt, lakóit legalább a nap sugarai
elől megvédhette.
A wigwam különböző nagyságú két szobára volt fel
osztva : az egyik szűk és homályos kamra, nem nyilt
közvetlenül a szabadba, hanem a másik szobába. Ez az
utóbbi a világosságot egy ajtón keresztül nyerte, a mely
a csatorna partjára néző oldalon volt alkalmazva.
Zermah és Dy számára a kamrát jelölték ki, a
melyben csak néhány legszükségesebb bútordarab volt
és ágy gyanánt egy rakás fű.
A másik szobában Texar lakott Squamboval, a ki
soha se hagyta el az urát. E szoba bútorzata egy
asztalból, néhány korsó égett borból, néhány pohár
ból és tányérból, egy szekrényből, egy nagyon felüle
tesen legyalult fa pádból és két köteg fűből állt, a
melyek az ágyakat helyettesítették. A fűtéshez szük
séges tüzet a . szabadban, a wigwam egyik szegletén
alkalmazott tűzhelyen gyújtották meg. Ez a tűzhely
teljesen elég volt az ebéd elkészítésére, a mely szárí
tott húsból, vadból, zöldségből és gyümölcsből állt,
a mi épen elég ahhoz, hogy éhen ne haljanak.
A féltuczat rabszolga, a kiket Texar a Fekete-öbölből
magával hozott, a szabadban aludt, mint a két eb,
és ezekkel együtt őrizte a wigwamot. Nem volt a fejük
felett egyéb fedél a nagy fák összefonódó lombjainál.
Zermah és Dy azonban a legelső naptól fogva szaba
don járhatott-kelhetett. A Carneval szigeten foglyok

KÉT SZERECSEN CSAPDOSTA A VÍZ TÜKRÉT.
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voltak ugyan, de szobájukban nem voltak rabok. Fel
ügyeltek ugyan rájuk, a mi szintén fölösleges óvatos
ság volt, miután nem mehettek volna át a csatornán a
bárka nélkül, a melyet az egyik szerecsen folyvást őri
zett. Zermah csakhamar meggyőződött a szökés nehéz
ségeiről, mikor a kis leánynyal a szabadban sétált.
E napon a meszticznő, a kire Squambo folyvást
felügyelt, nem találkozott Texarral. De mikor az éj
beállt, a spanyol hangját hallotta. Texar szigorú vigyá
zatot ajánlott az indiánnak. Azután nemsokára, Zermahon kívül mindnyájan elaludtak a wigwamban.
Zermah mindeddig egyetlen szót se bírt kicsikarni
Texartól. Utazásuk alatt hiába kérdezte, hogy mit
szándékozik tenni vele és a gyermekkel. Hiába könyörgött és hiába fenyegetőzött.
Mialatt beszélt, a spanyol rászegezte hideg és gonosz
szemeit. Mikor megérkeztek a Carneval szigetre, el
határozta magában, hogy beszélni fog Texarral és
felébreszti benne a könyörüle'tességet, ha nem is maga,
legalább a szerencsétlen gyermek iránt, vagy ha ez
nem sikerülne, a pénzvágy ördögét költi fel.
Az alkalom csakhamar kínálkozott.
Másnap, mialatt a kis leány még aludt, Zermah el
indult a csatorna felé.
Texar e pillanatban a parton sétált. Squambóval
együtt parancsokat osztogatott néhány szerecsennek, a
kik a magas füvet kaszálták, a melynek buja tenyészése nagyon nehezítette a bárkával való közlekedést.
Két szerecsen e közben hosszú póznákkal csapdosta
a víz tükrét, hogy elriaszsza a hüllőket, a melyek a
fejeiket is kidugták a vízből.
A legközelebbi perczben Squambo magára hagyta
a gazdáját, a ki szintén távozni akart, mikor Zermah
egyenesen feléje ment.
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Texar engedte beszélni, s mikor a meszticznő odaért,
megállt.
— Texar, — mondá Zermah szilárd hangon — be
szélni akarok önnel. Ez lesz kétségkívül legutolsó be
szélgetésünk, kérem tehát hallgasson meg.
A spanyol egy szivarkára gyújtott és nem felelt, Zermah néhány pillanatnyi szünet után újból megszólalt.
— Texar, lesz ön szives valahára megmondani, mit
szándékozik tenni Burbank Dyvel?
Texar nem felelt.
— Nem szándékozom önben könyörületet ébreszteni
a saját sorsom iránt — folytatá a meszticznő. — Csak
arról a szegény gyermekről akarok önnel beszélni, a
kinek az élete veszélyben forog és a ki nemsokára az
ön hatalmából meg fog menekülni . . .
E szók hallatára Texar egy mozdulatot tett, a mely
a legteljesebb hitetlenséget árulta el.
— Ügy van, nemsokára, — ismétlé Zermah. — Ha
nem a szökés, akkor a halál által.
A spanyol lassankint kibocsátá ajkai közül a szi
varka füstjét és csak ennyit felelt :
— Bah! a kis leány néhány napi nyugalom után
ismét talpra fog állni és számítok ápolásodra, Zermah,
hogy megőrződ nekünk ezt a drága életet.
— Csalódik, Texar. Ismétlem, hogy ez a gyermek
rövid idő alatt meg fog halni, a nélkül, hogy önnek
haszna volna belőle.
— A nélkül, hogy hasznom volna belőle? — viszonzá
Texar. — Hát nincs-e kezeim közt távol haldokló
anyjától és kétségbeesett atyjától és testvéreitől!
— Igaz! — mondá Zermah. — ön megboszulta
magát, Texár és higyje el, több haszna volna belőle,
ha visszaadná ezt a gyermeket a családjának, mint
ha itt tartja.
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— Mit akarsz ezzel mondani?
— Azt akarom mondani, hogy Burbank Jakab ele
get szenvedett. Most már önnek a saját érdekéről is
gondoskodnia kellene.
— A saját érdekemről?
— Minden bizonynyal, — feleié Zermah neki hevülve. — A camdless-bayi ültetvény elpusztult, Bur
bankné asszonyság haldoklik, sőt ebben a pillanatban
talán már a sírban nyugszik, kis gyermeke eltűnt és
Burbank Jakab hasztalan igyekeznék a nyomára
akadni. Én tudom, Texar, hogy mindezen bűnöket ön
követte el. Jogom van ezt önnek a szemébe megmon
dani. De vigyázzon magára! E bűnök egykor nap
világra kerülnek. Gondoljon a büntetésre, a mely önre
vár. Igen! A saját érdeke parancsolja, hogy könyörüle
tes legyen. Nem beszélek magamról, a kit a férjem
többé nem fog látni. Nem! én csupán erről a szegény
haldokló kis leányról beszélek. Tartson itt engem, ha
úgy tetszik, de küldje vissza ezt a gyermeket CamdlessBaybe, adja őt vissza az anyjának. Soha senki se fogja
öntől számon kérni a multat. Sőt, ha úgy akarja, drága
pénzzel fogják önnek megfizetni a kis leány szabadsá
gát. — Azért beszélek önnel így, Texar és azért kíná
lom önnek ezt az alkut, mert alaposan ismerem Bur
bank Jakab és az övéinek szivét. Tudom, hogy egész
vagyonukat feláldoznák, hogy e kis leányt megszaba
dítsák és Isten a tanúm, hogy beváltják az ígéretet,
a melyet rabszolganőjük tesz a nevükben.
— A rabszolganőjük? — kiáltá Texar gúnyosan.
— A Camdless-Bayben nincsenek többé rabszolgák.
— De van egy, Texar, mert nem fogadtam el a
szabadságot, hogy a gazdáim oldala mellett marad
hassak.
— Igazán, Zermah, igazán? — viszonzá a spanyol.
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— Nos hát, miután nem irtózol a rabszolgaságtól, meg
fogjuk egymást érthetni. Ezelőtt hat vagy hét évvel
meg akartalak vásárolni Tickborn barátomtól. Jelen
tékeny árt kínáltam érted, — érted, egyedül érted és
már azóta az én tulajdonom volnál, ha Burbank
Jakab akkor közbe nem lép és fel nem veri a vételárt.
Most az enyém vagy és én megtartalak.
—- Ám legyen, Texar, — viszonzá Zermah, — ezen
túl az ön rabszolganője leszek. De ön vissza fogja adni
ezt a szegény gyermeket? . . .
— Burbank Jakab leányát visszaadjam az atyjá
nak? — viszonzá Texar a leghevesebb gyűlölet hang
ján ... — Soha!
— Nyomorult! — kiáltá Zermah, — a kin az indu
lat erőt vett. — Nos hát, ha nem az atyja, akkor az
Isten fogja őt kiragadni a kezeid közül!
Gúnykaczaj és vállvonítás, ebből állt a spanyol fele
lete. Egy második szivarkát sodort magának s nyu
godtan meggyujtotta az elsőnek még égő maradványán,
aztán a nélkül, hogy Zermahra tekintett volna, tovább
ment a csatorna partján.
A bátor meszticznő, ha fegyver van a kezében, két
ségkívül lelövi, mint egy vadállatot, nem törődvén vele,
hogy Squambo és társai kétségkívül őt is meggyilkol
nák. De így semmit se tehetett. Mozdulatlanul nézte
a parton dolgozó szerecseneket. Sehol egyetlen baráti
arcz, semmi egyéb, mint ezen elbarnult rabszolgák
ábrázata, a kik már nem is látszottak az emberiség
hez tartozni. Aztán visszatért a wigwamba, hogy
helyettesítse az édes anyát az elrabolt kis leány körül.
Zermah megkisérlé vigasztalni a szegény kis terem
tést. Felvette őt a karjaira és kissé felélénkítő csókjai
val. Meleg italt főzött neki, a hova a gyermeket is ma
gával vitte s úgy ápolta, a hogy szegénységében és
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elhagyatottságában csak tudta. Dy hálás mosolylyal
köszönte meg a jóságát ... De milyen mosoly volt
ez? . .. szomorúbb, mint a könnyei!
Zermah egész nap nem látta Texart. Egyébiránt
nem is igyekezett őt felkeresni. Mire való lett volna?
Szándékait bizonynyal nem változtatná meg és újabb
szemrehányások csak rosszabbá tehetnék a helyzetet.
Ha eddig, a Fekete-öbölben való időzésük alatt és a
Carneval-szigetre való megérkezésük óta úgy a gyerme
ket, mint Zermaht megkimélték a rossz bánásmódtól,
ezentúl mindenre képesnek kellett tartani ezt az em
bert. E megromlott lélekben nem ébredhetett fel a
könyörület és miután a haszonlesés sem volt képes
legyőzni a gyűlöletet, Zermahnak le kellett mondania
minden reményről.
Hogyan követelje Squambotól és a többi rabszolgá
tól, hogy emberiebbek legyenek a gazdájuknál? Jól
tudták azok, hogy mi várt arra, a ki bármily csekély
rokonszenvet vagy részvétet tanúsítana. Semmit se
lehetett remélni.
Zermah teljesen magára volt hagyatva. Nem is habo
zott soká. Elhatározta, hogy a legközelebbi éjjel meg
szökik.
De hogyan? Nem kellett-e a vizen átkelnie, a mely a
Carneval-szigetet körülvette? Igaz, hogy a tó ama része,
a melynek partján a wigwam állt, nem volt nagyon
széles, de még se lehetett volna rajta átúsznia. Nem
maradt tehát egyéb hátra, mint megkeríteni valahogy
a bárkát és azon menni át a túlsó partra.
Az est elérkezett. Az éjszaka nagyon sötétnek, sőt
viharosnak Ígérkezett, mert az eső esni kezdett és nagy
szél támadt a mocsár felett.
Zermah nem távozhatott a wigwamból a nagy szoba
ajtaján keresztül, de talán nem lesz nehéz rést ütnie
25*
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a kamra nádfalán és e résen keresztül kivinnie Dyt
is. Ha egyszer künn lesznek, majd elhatározza, mit
tegyen.
Tíz óra tájban künn már csak a zivatar tombolását
lehetett hallani. Texar és Squambo aludtak. Az ebek
valamely sűrűségben húzták meg magukat és nem is
ólálkodtak a wigwam körül.
A pillanat kedvező' volt.
Mialatt Dy a fűrakáson szunnyadozott, Zermah csön
desen kihuzogatta a wigwam falán egymásba fonódott
szalma- és nádszálakat.
Egy óra múlva a rés még nem volt eléggé tágas arra
nézve, hogy a gyermekkel együtt kibújhasson rajta.
Folytatni akarta a munkát, mikor hirtelen neszt hallott
kívülről, a mély sötétségből.
Az ebek ugatása azt tanúsította, hogy valaki jár a
vízparton. Texar és Squambo hirtelen felébredtek és
kirohantak a szobájukból.
Majd hangok hallatszottak. A csatorna túlsó partjára
nyilván embercsapat érkezett meg. Zermah kénytelen
volt felhagyni szökési tervével, a melyet c pillanatban
nem hajthatott volna végre.
Nemsokára a tomboló vihar daczára lábkopogást le
hetett meg különböztetni.
Zermah feszült figyelemmel hallgatózott. Mi történt?
Vájjon a Gondviselés meg könyörült volna rajta? Se
gélyt küldött volna neki, mikor már minden reménye
eloszlott? . ..
Csakhamar belátta, hogy ilyesmiről szó sincs. Nem
lett volna-e küzdelem az érkezők és Texar emberei közt,
küzdelem a csatornái» való átkelésnél, lárma és fegyver
durrogás, ha megment ők érkeznek. Semmi sem hal
latszott.
A legközelebbi perczben Zermah észrevette, hogy két

ZERMAH FESZÜLT FIGYELEMMEL HALLGATÓZOTT.
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ember lépett be a wigwamba. A spanyol kíséretében egy
másik férfi volt, a ki nem lehetett Squambo, mert az
indián hangja még künn, a vízparton hallatszott.
Pedig két ember volt a szomszéd szobában. Halk
hangon beszélgetni kezdtek egymással, aztán félbesza
kították a beszélgetést.
Az egyik közülök, kezében a lámpával Zermah kam
rája felé tartott. A meszticznőnek alig volt annyi ideje,
hogy ledobja magát a fűrakásra és testével elfödje a
rést, a melyet a kamra falán nyitott.
Texar — mert ő volt — kinyitotta az ajtót, benézett
a kamrába és megpillants a kis leány mellett a meszticznőt, a ki mélyen aludni látszott. A spanyol erre
visszavonult.
Zermah ekkor ismét elfoglalta helyét a becsukott
ajtó mögött.
Habár nem is láthatott semmit abból, a mi a szobá
ban történt és nem ismerhette meg Texar vendégét,
legalább hallotta, a mit beszéltek.
És a következőket hallotta.

XII.
A mit Zermah hallott.

— Te itt vagy, a Carneval-szigeten?
— Csak néhány óra óta.
— Azt hittem, Adamsvilleben * vagy, az Apopka-tó
körül.
— Ezelőtt nyolcz nappal még ott voltam.
★ Kisfalu a putnami kerületben.
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— És miért jöttél ide?
— Mert kénytelen voltam.
— Tudod, hogy abban állapodtunk meg, hogy csu
pán a Fekete-öbölben fogunk találkozni és csakis abban
az esetben, ha néhány sorral értesítlek.
— Ismétlem, hogy gyorsan kellett az Evergladesbe
menekülnöm.
— Miért?
— Majd megtudod.
— Nem koczkáztattad-e, hogy mindkettőnk bizton
ságát veszélyeztesd?
— Nem, mert éjjel jöttem és egyetlen rabszolgád se
láthatott meg.
Zermah eddig semmit sem értett a beszélgetésből és
azt se bírta kitalálni, hogy ki volt a wigwam váratlan
vendége. Kétségkívül két ember beszélgetett egymás
sal, és mégis úgy rémlett, mintha egy és ugyanazon em
ber intézné a kérdéseket és adná a feleleteket. Ugyan
azon a hanglejtés, ugyanazon a hang! Az ember azt
hitte volna, hogy mindezeket egyazon ajk ejtette ki.
Zermah hiába igyekezett valamely ajtóhasadékon ke
resztül látni. A gyöngén megvilágított szoba fél
homályban maradt, a mely miatt semmiféle tárgyat se
lehetett megkülönböztetni. A meszticznőnek be kellett
érnie azzal, hogy minél többet hallhasson meg e beszél
getésből, a mely rendkívül fontos lehetett rá nézve.
Pillanatnyi szünet után a két ember tovább foly
tatta a beszélgetést. Nyilván Texar volt, a ki most
megszólalt.
— Nem egyedül jöttél?
— Nem, néhányan párt híveink közül elkísértek az
Evergladesbe.
— Hányán vannak?
— Körülbelül negyvenen.
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— Nem félsz, hogy megtudták azt, a mit oly régóta
sikerült eltitkolnunk?
— Legkevésbbé sem. Soha se fognak bennünket
együtt látni. El fogják hagyni a Carneval-szigetet a
nélkül, hogy valamit megtudnának és életünk programmja legkevésbbé se fog változni.
E pillanatban Zermah két kéz szorítását vélte hal
lani.
Aztán a párbeszéd tovább folyt.
— Mi történt Jacksonville bevétele óta?
— Meglehetősen komoly dolog történt. Tudod, hogy
Dupont elfoglalta Sz.-Ágostét.
— Tudom, és kétségkívül ismeretes előtted, hogy
miért tudom.
— Oh! igen. A fernandinai vonat esete éppen ked
vező alkalmat nyújtott, hogy alibire hivatkozhassál, a
melynek következtében a hadi törvényszék kénytelen
volt téged felmenteni.
— Pedig nem nagyon szívesen tette! . . . Bah! nem
először történik, hogy ily módon menekülünk meg.
— És nem is lesz az utolsó eset. De talán nem
tudod, mi czélból szállták meg a szövetségiek Sz.Ágostát? Korántsem azért, hogy a St.-John kerület
székvárosát kézre kerítsék, hanem, hogy az Atlanti
tenger partján az ostromzárt szervezzék.
— Hallottam.
— Nos hát, Dupont nem érte be azzal, hogy a
tengerpartot a St .-John torkolatától bahamai szigetekig
őriztesse, hanem üldözni akarta a dugárusokat Flo
rida belsejében is. Elhatározta tehát, hogy két na
szádot fog kiküldeni egy szakasz tengerészszel, két
tiszt vezénylete alatt. Van tudomásod erről az expe
diti óról?
— Nincs.

z
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— Mikor hagytad el a Fekete-öbölt ? ... Ugyebár
néhány nappal felmentésed után?
— Igen ; e hó 22-én.
— Valóban ez az eset is 22-én történt.
Meg kell jegyezi.ünk, hogy Zermah se tudhatott
semmit a kissimmeei mészárlás felől, a melyről Howick
százados Burbank Gilbertet értesíté a cyprus-erdőben
való találkozásuk alkalmával.
Egyidejűleg megtudta tehát a spanyollal azt is, hogy
a naszádok felgyujtása után alig tizenkét tengerész me
nekült meg, hogy megvihesse Dupont commodorenak
a katasztrófa hírét.
— Helyes! ... Helyes! — kiáltó Texar. — Ez leg
alább szerencsés megtorlás Jacksonville bevételéért.
Bár még többet beédesgethetnénk az átkozott északiak
közül Florida belsejébe! Itt vesznének a legutolsó
emberig!
— Ügy van, a legutolsó emberig, — viszonzá a
másik, — főleg ha elkalandoznak az Everglades mo
csarai közé. És éppen itt fogjuk őket látni nemsokára.
— Mit akarsz azzal mondani?
— Azt, hogy Dupont megesküdött, hogy megboszulja tisztjei és tengerészei halálát. E végből egy újabb
expeditiót indított útnak a St .-John kerület déli
részeibe.
— A szövetségiek ide jönnek?
— Ide, de nagyobb számmal, jól felfegyverkezve és
óvatosan kerülik a kelepczét.
— Találkoztál velük?
— Nem, mert párthíveink ezúttal nincsenek túl
nyomó erővel, következőleg vissza kellett vonulnunk.
De éppen a visszavonulással csalogatjuk őket mind
előbbre. Mihelyt összegyűjtöttük a környékre menekült
milicziákat, rajtuk ütünk és egy se fog megmenekülni
közülök.
/
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— Honnét indultak el?
— A Mosquito-Inlettől?
— És merre jönnek?
— A nagy cyprus-erdőn keresztül.
— Hol lehetnek e pillanatban?
— Mintegy negyven angol mértföldnyire a Carnevalszigettől.
— Jól van, — viszonzá Texar. — Csak hadd halad
janak dél felé, mert egy napot se szabad elveszteget
nünk. Ha kell, akár holnap elindulunk és a bahamai
tengerszoros partján keresünk menhelyet.
— És ha ott nagyon szorongatnának, mielőtt a párthíveinket egybegyűjthettük volna, biztos menhelyet ta
lálunk az angol szigeteken.
A különböző tárgyak, a melyek körül e párbeszéd for
gott, a legnagyobb mértékben érdekelték Zermaht. Ha
Texar csakugyan elszánja magát a sziget elhagyására,
vájjon magával viszi-e a foglyait, avagy itt hagyja őket,
Squambo őrizete alatt? Az utóbbi esetben czélszerű
volna a szökést csak a spanyol elutazása után megkí
sérlem. Talán akkor több kilátás volna a sikerre. És
aztán nem volna-e lehetséges, hogy az a szövetségi
tengerészszakasz, a mely e pillanatban alsó Floridában
nyomult előre, az Okee-cho-bee tóhoz is ellátogasson,
a Carneral-sziget környékére?
De Zermah reménye csakhamar elenyészett.
Texar az idegen kérdésére, hogy mit tenne a meszticznővel és a gyermekkel, minden habozás nélkül így
válaszolt :
— El fogom Őket vinni, ha kell, a bahamai szige
tekre is!
— De képes lesz-e a kis gyermek elviselni ezen uta
zás fáradalmait?
— Képes lesz! jót állok érte. Egyébiránt Zermah
tudja a módját, hogy a fáradalmaktól megkímélje Őt.
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— De ha a gyermek meghalna?
— Inkább halva lássam, hogysem visszaadjam az
atyjának!
Ah! te ugyancsak gyűlölöd Burbank Jakabot!
— Nem kevésbbé, mint te!
Zermah felháborodásában már azon a ponton volt,
hogy betaszítsa az ajtót és szembe szálljon a két em
berrel, a kik annyira hasonlítottak egymáshoz, és ép oly
gonoszak, lelkiismeretlenek és szívtelenek voltak. Mind
azonáltal erőt vett érzelmein. Jobb lesz egészen végig
hallgatni Texar egész párbeszédét. Ha kibeszélték ma
gukat, talán el fognak aludni. Akkor is elég idő lesz még
a szökést megkísérlem, a mely szükségessé vált, nehogy
ismét útra kelljen kelnie a gyermekkel.
A spanyol kétségkívül oly helyzetben volt, hogy min
dent a vendégétől kellett megtudnia, ö folytatta tehát
a kérdezősködést.
— Mi újság északon?
— Semmi különös. Az előny szerencsétlenségünkre
a szövetségiek részén van és félő, hogy a rabszolgaság
ügye végkép veszve van.
— Bah! — mondá Texar közönyös hangon.
— Igen! mi nem vagyunk sem az északiak, sem a
déliek pártján.
— Nem! ránk nézve a fődolog az, hogy mialatt a két
párt egymást öldökli, mindig azon az oldalon legyünk,
a hol többet lehet nyerni!
Texar e kijelentéssel teljesen leleplezte magát. A pol
gárháború zavaros vizében halászni — ebből állt min
den, a mire e két ember törekedett.
— De, — mondá Texar, — mi különösebb történt
Floridában, nyolcz nap óta?
— Semmi olyas, a mit te ne tudnál. Stevens Picolatáig még mindig uralkodik a folyamon.
— Nem látszik, hogy félj ebb akarna j önni a St.-Johnon ?
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— Nem. Az ágyúnaszádok nem igyekeznek előnyo
mulni a kerület déli részei felé. Különben, úgy hiszem,
hogy a megszállás nemsokára véget fog érni és az
esetben a déliek ismét szabadon közlekedhetnek a fo
lyamon.
— Mit akarsz ezzel mondani?
— Híre jár,hogy Dupont elfogja hagyni Floridát és
csak két vagy három hajót fog hátrahagyni az ostrom
zár fentartására.
— Lehetséges volna ez?
— Ismétlem, hogy híre jár és ha a hír igaz, Sz.-Ágostát nemsokára kiürítik.
— És Jackson viliét?
— Jacksonvillei is.
— Ezer ördög! akkor hát visszatérhetnénk, újra
szervezhetném bizottságunkat és visszafoglalhatnám a
helyemet, a melyről a szövetségiek elűztek. Ah! átko
zott északiak! csak még egyszer kezemre keríthessem
a hatalmat, majd meglátjátok, hogyan fogom azt fel
használni !
— Helyes!
— És ha Burbank Jakab a családjával együtt
akkorig el nem költözik a Camdless-Bayből és meg nem
szökött a boszum elől, jót állok róla, hogy nem is fog
többé menekülni.
— Helyeslem szándékodat! Mindazt, a mit te szen
vedtél Burbankék miatt, én is veled együtt szenved
tem! A mit te akarsz, én is akarom! A kit te gyűlölsz,
én is gyűlölöm! Mi ketten egy ember vagyunk! . . .
— Ügy van, egy ember! — viszonzá Texar.
A társalgás egy pillanatra félbeszakadt. Egy pohárkoczintás tudatta Zermahval, hogy a spanyol és a «má
sik» poharat ürítettek egymással.
Zermah szinte kővé meredt. E két ember párbeszédé-
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bői úgy látszott, mintha mindkettő egyformán részes
volna ama bűntényekben, a melyek a legközelebbi
múltban Floridában és főleg a Burbank-család ellen el
követtettek. Ez még inkább kiderült a beszélgetés to
vábbi folyamán, a melyből Zermah megismerkedett a
spanyol életének némely részleteivel. És mindig
ugyanaz a hang intézte a kérdéseket és adta a felelete
ket, mintha Texar egyedül beszélt volna a szobában.
Egy rejtély lappangott ez alatt, a melynek felfedezése
a meszticznőnek legnagyobb érdekében állt. De ha a
nyomorultak sejthették volna, hogy Zermah elleste tit
kuk egy részét, bizonyára nem haboznának őt megölni
és ez által elhárítanák a veszélyt. És mi lenne a gyer
mekből Zermah halála után?
Éjjeli tizenegy óra lehetett. A szél dühöngött. Az eső
szünet nélkül szakadt. Texar és vendége bizonyára nem
fogj ákelhagyni a wigwamot, hanem itt töltikaz éj szakát.
Terveiket nem valósíthatják meg másnap reggel előtt.
Zermah nem kételkedhetett többé e felől, miután meg
hallotta, a mint az ismeretlen e kérdést intézte Texarhoz.
— Nos, hát mit határozunk?
— Azt, — feleié Texar, — hogy holnap reggel em
bereinkkel kémszemlét tartunk a sziget környékén. Felkutatjuk a cyprus-erdőt három vagy négy angol mértföldnyi területen és előre küldjük társaink közül azokat,
a kik e vidéket, legjobban ismerik és legelsősorban
Squambót. Ha semmi sem árulja el a szövetségiek köze
ledését, visszatérünk és várni fogunk, míg elérkezik a
perez, a melyben vissza kell vonulnunk. Ha ellenben
helyzetünket veszély fenyegeti, összegyűjtöm párt
híveinket és rabszolgáimat, és magammal viszem Zer
maht a gyermekkel együtt a bahamai szorosig. Te pedig
ez alatt össze fogod gyűjteni az alsó Floridában szét
szórt milicziákat.
— Helyes, — viszonzá a másik. — Holnap, míg ti a
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kémszemlét fogjátok végrehajtani, én elrejtőzöm a sziget
erdeiben. Senkinek se szabad együtt látni bennünket.
— Semmi esetre sem! — kiáltá Texar. — Az ördög
mentsen meg attól, hogy ily vigyázatlanságot koczkáztassak, a mely elárulhatná a titkunkat. Tehát csak hol
nap éjjel fogunk újra találkozni a wigwamban. Sőt ha
napközben kénytelen volnék menekülni, te csak én
utánam fogod elhagyni a szigetet. Ez esetben a Sablefok környékén lesz a találkozási hely!
Zermah belátta, hogy a szövetségiek se szabadíthat
ják meg őt többé.
Hiszen a spanyol kijelentette, hogy ha az északiak
csapata közelednék, vele és a kis leánynyal együtt el
fogja hagyni a szigetet!
A meszticznő tehát csak a saj át erej éből szabadulhat
meg, bármily veszélyes legyen vagy helyesebben bár
mennyire lehetetlennek látszék is a szökés ily körülmé
nyek közt.
És mégis, mily bátran meg kísérletté volna azt, ha
sejtheti, hogy Burbank Jakab, Gilbert, Mars, az ültet
vény személyzetének egy részével elindultak, hogy ki
szabadítsák őket Texar kezei közül, hogy levele kéz
hez jutott és értesítette őket az irányról, a mely felé
nyomozásaikat irányozniok kell, hogy Burbank úr már
meghaladta a St .-John felső részét és a Washington
tavat, hogy már átjöttek a cyprus-erdő nagy részén,
hogy a camdless-bayi kis csapat egyesült Howick száza
dos tengerészeivel, hogy Texart — Texart magát tar
tották a kissimmei mészárlás intézőjének, hogy a nyo
morultat üldözni fogják a legvégsőig és hogy Ítélet nél
kül agyon fogják lövetni, ha sikerül őt kézrekeríteni!
De Zermah mindezt nem tudhatta. Nem várhatott
többé semmiféle segélyt ... El is volt szánva, hogy
daczolni fog minden veszélylyel, hogy a Carneval-szigetet elhagyhassa.

A WIGWAM AJTAJÁN KOPOGTATTAK.
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Mindazonáltal tervének megvalósítását huszonnégy
órával későbbre kellett halasztania, noha a sötét éj
szaka nagyon kedvezett volna szökési kísérletének.
Texar párthívei, közülök azok, a kik nem kerestek a
fák alatt menhelyet, a wigwam körül telepedtek le.
Hallani lehetett, a mint a parton fel s alá jártak egy
mással beszélgetve és dohányozva. Zermah még roszszabb helyzetbejutott és talán Texart erőszakosságokra
ingerelte volna, ha tervét fölfedezik és kísérlete meg
hiúsul.
Talán másnap kedvezőbb alkalom kínálkozik a meg
szökésre? Hiszen a spanyol azt mondta, hogy társai,
rabszolgái, sőt Squambo is vele fognak menni, kikém
lelni a szövetségi csapat mozdulatait. Nem növelhette-e
e körülmény a siker esélyeit? Nem kételkedett a felől,
hogy meg fog menekülni, ha egyszer átkelhetett a csa
tornán és az erdőbe jutott. Ügy el fog rejtőzni, hogy
bizonyára nem kerül újból Texar kezeibe. Howick szá
zados nem lehetett messze. Nem volt-e kilátás a meg
szabadulásra, miután az északiak az Okee-cho-bee-tó
felé közeledtek?
Czélszerű volt tehát még egy napig várni. De egy
váratlan esemény hirtelen lerombolta ezt az egész ala
pot, a melyen Zermah végső reménye nyugodott és
végleg kompromittálta helyzetét Texarral szemben.
E perczben a wigwam ajtaján kopogtattak. Squambo
jelentette, hogy ő van a küszöbön.
— Szabad! — mondá a spanyol.
Squambo belépett.
— Mi a parancs ma éjjelre? — kérdé.
— Őrködjetek gondosan, — feleié Texar, — és érte
sítsetek engem a legcsekélyebb gyanús jelről.
— Lesz rá gondom — viszonzá Squambo.
, — Holnap reggel kémszemlét tartunk néhány mért
földnyire a cyprus-erdőben.
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— Hát a meszticznő és Dy?
— Ezekre fel fogunk ügyelni mint rendesen. Most,
Squambo, senki se háborgasson többé bennünket a
wigwamban.
— Értettem.
— Mit csinálnak embereink?
— Járnak, kelnek és úgy látszik, nincs nagy kedvük
pihenni.
— Senki se távozzék.
— Értettem.
— Milyen az idő?
— Kissé javul. Az eső megszűnt és a szél is csöndesedik.
— Jól van.
Zermah nem szűnt meg hallgatózni. A beszélgetés
nyilván a végéhez közeledett, mikor egyszerre egy elfoj
tott és hörgéshez hasonlító sóhaj hallatszott.
Zermah minden vére a szivébe tódult.
A fűrakáshoz rohant és lehajolt a kis leány fölé .. .
Dy felébredt, de milyen állapotban! Ajkairól hörgő
lélegzés lebbent el. Kis kezei a levegőben kapdostak,
mintha azt a szája felé igyekeztek volna hajtani.
Zermah csak e szókat bírta megérteni:
— Inni! .. . inni!
A szerencsétlen gyermek fuldoklott. Rögtön ki kel
lett őt vinni a szabadba. Zermah a mély sötétségben
felkapta őt az ölébe, hogy a saját lélegzetével élénkítse
fel. Érezte, a mint a kis leány görcsösen vonaglott.. .
Zermah felsikoltott és . . . betaszította a szomszéd
szoba ajtaját.
Két ember állt ott Squambo előtt, de a két ember
annyira hasonlított egymáshoz arczban és alakban,
hogy Zermah nem tudta volna megmondani, melyik
volt a kettő közül Texar.
Verne Gyula: Észak a dél ellen.

26

402

XIII.
Kettős élet.

Néhány szó elég lesz megmagyarázni azt, a mi eddig
megmagyarázhatatlannak látszott elbeszélésünkben.
Az olvasó látni fogja, mit képesek kigondolni bizonyos
emberek, midőn valódi értelmiséggel párosult gonosz
ösztöneik őket gonosz útra terelik.
A két férfi, a kik előtt Zermah ily váratlanul meg
jelent, két ikertestvér volt.
Hol születtek? Ezt ők maguk se tudták bizonyosan.
Kétségkívül a Texas állam valamelyik falucskájában
és a Texar név a Texas szó utolsó betűjének megvál
toztatásából származott.
Az olvasó tudja, hogy e nagy terület az EgyesültÁllamok déli részén, a mexikói öböl mellett fekszik.
Miután Texar a mexikóiak ellen fellázadt és függet
lenségi harczában az amerikaiak által támogattatott,
1845-ben Tyler János elnöklete alatt a szövetséghez
csatlakozott.
Az annexió előtt tizenöt évvel egy texasi faluban,
a tengerparton két gyermeket találtak, a kiket aztán
a közkönyörületesség nevelt fel.
Mindenekelőtt a két gyermek csodálatos hasonlatos
sága vonta magára a figyelmet. Alakjuk, arczuk, hang
juk, tartásuk teljesen egyenlő volt, de meg kell valla
nunk, hogy egyenlők voltak ösztöneik is, a melyek
korai romlottságot árultak el. Nem tudni, hogyan ne
veltettek, mily fokú oktatást nyertek és milyen csa
ládból származtak. Meglehet, hogy ama nomád csalá
dok egyikéből, a melyek a függetlenség kikiáltása után
tartományszerte barangolt.
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Mihelyt a két Texar testvér azt hitte, hogy most már
megélhetnek a saját erejükből is, az ellenállhatlan sza
badságvágytól indíttatva, nyomtalanul eltűntek. Ezen
időtől kezdve kétségkívül a lopás volt kenyérkeresetük,
mielőtt a rablásra és az utonállásra adták volna magu
kat, a melyre már gyermekéveikben előkészültek.
Szóval senki se látta őket többé a texasi falvakban és
helységedben, a hol azelőtt meg szoktak fordulni, isme
retes gonosztevők társaságában, a kik máris kiaknázták
hasonlatosságukat.
Sok év múlt el. Csakhamar még a Texar testvérek
nevét is elfeledték az emberek. És noha e név később
nagyon rossz hangzásúvá lett Floridában, semmi nyom
sem árulta el, hogy tulajdonosaik életük legelső éveit a
Texas tengermelléki vidékein töltötték.
De ez nem is lehetett máskép, minthogy eltűnésük
óta, egy megállapodás következtében, a melyről alább
lesz szó, soha senki sem ismert két Texart. E kombináczió képezte alapját a gonosztettek egész sorozatá
nak, a melyeket oly nehéz volt konstatálni és meg
büntetni.
Később, mikor ez a kettős existentia fölfedeztetett és
minden kétséget kizárólag megállapíttatott, köztudo
másra jutott, hogy a két testvér sok évig egymástól el
válva élt. Minden eszközt felhasználtak a szerencsehaj hászatra. Csak nagy ritkán találkoztak egymással, a
legnagyobb titokban, észrevétlenül, akár Amerikában,
akár a világ valamely más részén, a hova őket a sorsuk
vetette.
így tudta meg a világ azt is, hogy az egyik közü
lök — nem tudhatni melyik, talán mind a kettő — rab
szolgakereskedéssel foglalkozott és hajószámra szállí
totta vagyis inkább szállíttatta a rabszolgákat az af
rikai partokról a szövetség déli államaiba. E művele26*
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tekben'a két Texar csak a közvetítő szerepét játszott»
a part vidéki kereskedők és ama hajós kapitányok közt,
a kiknek hajóit e gyalázatos üzletre használták.
Virágzott-e az üzletük? — nem tudjuk ; de nem való
színű. Mindenesetre jelentékenyen csökkent és végkép
félbeszakadt, mikor a művelt világ a rabszolgakereske
dést barbár visszaélésnek jelentette ki és lassankint
megszüntette. A két testvér ennek következtében kény
telen volt erről a mesterségről lemondani.
Azonban a nagy vagyon, a melyet oly rég óta hajhásztak, éppenséggel nem volt még birtokukban, azt
még ezentúl kellett megszerezniük. A két kalandor
ekkor határozta el, hogy ki fogják zsákmányolni rend
kívüli hasonlatosságukat.
Hasonló esetekben gyakran előfordul, hogy a ha
sonlóság megszűnik, mikor a gyermekből emberek
lesznek.
A Texar testvéreknél ez nem történt. Midőn korosab
bakká lettek, testi és lelki hasonlatosságuk, nem mond
juk, hogy növekedett, de teljesen ugyanaz maradt.
Lehetetlen volt őket egymástól meg különböztetni,
nemcsak arczukra és alakjukra nézve, de taglejtéseikre
és hanghordozásukra nézve sem.
A két testvér elhatározta e természeti sajátságot fel
használni a legundokabb tények elkövetésére, mert eset
leg módjukban állt, ha egyik közülök a törvényszék elé
állíttatnék, alibire hivatkozni és a vádlott ártatlanságát
bebizonyítani. Ezért volt, hogy mialatt az egyik végre
hajtott valalnely előre megbeszélt bűntényt, a másik
valamely nyilvános helyen tüntetőleg mutatta magát,
úgy hogy az alibi ipso facto be volt bizonyítva.
Természetesen, minden törekvésüket oda kellett irányozniok, hogy tetten ne kapják őket, mert ezen eset
ben nem hivatkozhattak volna az alibira és.üzelmeiknek csakhamar napvilágra kellett volna kerülniük.

IDE VITTÉK MAGUKKAL NÉHÁNY RABSZOLGÁJUKAT.
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A két ikertestvér, életük programmját ekkép megál
lapítván, Floridába ment, a hol még senki sem ismerte
őket. Főleg az a sok kedvező alkalom vonzotta őket, a
melynek okvetlenül kínálkoznia kellett ebben az állam
ban, a hol az indiánok még mindig elkeseredett harczokat folytattak az amerikaiak és a spanyolok ellen.
1850 vagy 1851 körül jelentek meg a Texarok Flori
dában. De helyesebben Texart és nem Texarokat kell
mondanunk. Programmj ükhöz képest soha se mutat
koztak együtt, soha se lehetett őket egy napon és
ugyanazon a helyen látni, soha senki se tudta, hogy két
testvér létezett, a kik e nevet viselték.
Ezenfelül nemcsak személyüket burkolták a legtel
jesebb inkognito homályába, hanem rendes menedék
helyüket is a legnagyobb titokban tartották.
A mint tudjuk, ez a menedékhely a Fekete-öbölben
volt elrejtve. A középső szigetet, az elhagyatott fa várat
a St .-John partján tartott kémszemléik egyikének alkal
mával fedezték fel. Ide vitték magukkal nehány rab
szolgájukat, a kik a titokról semmit se tudtak. Csupán
Squambo ismerte kettős exisztencziájuktitkát. A Texa
rok e méltó megbízottja és akaratuk kérlelhetetlen
végrehajtója határtalan hűséggel viseltetett a két test
vér iránt és inkább meghalt volna, hogysem eláruljon
valamit, a mi rájuk vonatkozott.
Nem kell mondanunk, hogy az utóbbiak soha se
jelentek meg egyszerre a Fekete-öbölben. Ha valamit
egymás közt kellett megállapítaniok, levél által közle
kedtek egymással. — Az olvasó emlékszik, hogy e
czélra nem a postát használták. Nem volt egyébre szük
ségük egy falevél rostjaiba dugott levélkénél és e falevél
felfűzésénél egy tulipánfára, a mely a Fekete-öböl szom
szédságában levő mocsár egyik szigetén állt. Squambo
naponkint elment, nagy elő vigyázattal e szigetre. Ha
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izenetet vitt attól a Texartól, a ki éppen a Fekete
öbölben volt, a levelet felakasztotta a tulipánfa ágára.
Ha ellenben a másik testvér írt, az indián átvette a
levelet a kijelölt helyen és elvitte az erődbe.
Texarék, Floridába érkezvén, csakhamar szoros
összeköttetésbe léptek a terület lakosságának leggono
szabb csőcselékével. Számos gonosztevő szegődött czimborájukká ama nagyszámú lopásoknál, a melyek akko
riban nagy feltűnést keltettek és lett később párt
hívükké, mikor a Texar név a polgárháborúban szere
pet kezdett játszani. Majd az egyik, majd a másik test
vér állt a rablók élére, a kik soha se tudták meg, hogy
a Texar nevet két ikertestvér viseli.
Most már megmagyarázható, hogy a különféle bűn
tények miatt indított perekben hogyan hivatkozhattak
a Texarok annyi alibire, a melyek ellen nem lehetett ki
fogást emelni. így történt ez oly esetekben, a melyek
ezen elbeszélés idejét megelőzték — egyebek közt egy
felgyújtott majorra vonatkozólag. Noha Burbank Ja
kab és Zermah határozottan felismerték a tettesben a
spanyolt, a sz.-ágostai törvényszék mégis kénytelen
volt őt felmenteni, mert több tanúra hivatkozott, a kik
azt vallották, hogy a bűntény elkövetése perczében
Jackson viliében volt, a Torillo korcsmájában.
Ugyanez ismétlődött a camdless-bayi esetnél. Ho
gyan vezényelhette volna Texar a rablóbandát a CastleHouse ostromára, hogyan rabolhatta volna el Zermaht
és a kis Dyt, mikor ama foglyok közt volt, a kik Fernandinánál a szövetségiek kezére kerültek és a flottilla
egyik hajóján voltak letartóztatva? A hadi törvényszék
tehát kénytelen volt őt felmenteni annyi bizonyíték
és Stannard Alice hit alatt tett vallomása ellenére.
Sőt feltéve, hogy a Texar kettős volta kiderül, való
színűleg soha senki se fogja megtudni, melyikük kö-
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vette el a különböző bűntényeket. Utóvégre is, nem
voltak-e mind a ketten egyformán bűnösök és majd
bűnrészesek, majd pedig bűnszerzők ama sok merény
letben, a mely Florida északi vidékeit oly sok év óta
rémületben tartotta? Minden bizonynyal; és a bünte
tés, a mely az egyiket vagy a másikat, avagy az egyiket
és a másikat talán eléri, csak méltó megtorlás lesz.
A mi a legutóbbi jacksonvillei eseményeket illeti,
valószínű, hogy a két testvér felváltva játszotta ugyan
azt a szerepet, miután a zendülők megbuktatták a ren
des hatóságokat. Mikor az 1-ső számú Texar, valamely
előre megállapított expeditióra indult, a 2-ik számú
Texar helyettesítő őt hivatalos teendőiben a nélkül,
hogy párthíveinek sejtelmük lett volna a cseréről. Fel
tehető tehát, hogy egyenlő részük volt ama kihágások
ban, a melyeket ez időtájban az északi származású telepítvényesek és a rabszolgaellenes párthoz szító déli
ültetvényesek ellen elkövettek.
Természetes, hogy mind a ketten tudomással bírtak
mindenről, a mi a szövetség központi államaiban tör
tént, a hol a polgárháború épp annyi váratlan pházison
ment keresztül, mint Floridában. Ezenfelül nagy be
folyást gyakoroltak a kerületekben az úgynevezett
apró fehérekre, a spanyolokra, sőt az amerikaiak közül
is azokra, a kik a rabszolgatartás párthívei voltak,
szóval a lakosság salakjára. Uy körülmények közt
gyakran kellett egymással levelezniük, találkozniok
valamely titkos helyen, értekezniük műveleteik végre
hajtása és jövendő alibijük megállapítása felől.
így történt, hogy míg az egyik fogva volt a flottilla
hajóján, a másik a camdless-bayi expeditiót szervezte.
Az olvasó tudja, hogyan mentette őt fel ennek követ
keztében a sz.-ágostai hadi törvényszék.
Fennebb említettük, hogy akkor legkevésbbé se mó-
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dosította a két testvér e csodaszerű hasonlatosságát.
Azonban lehetséges volt, hogy valamely fizikai baleset,
valamely sebhely vagy egyéb ismertető jel megkülönböztethetővé tegye őket egymástól, a mi elég lett
volna ahhoz, hogy üzelmeiket kompromittálja.
És vájjon e kalandos élet folyamán, nem forogtak-e
folyvást oly veszélyekben, a melyeknek következmé
nyei, a mennyiben helyrehozhatatlanok volnának, a
jövőre nézve lehetetlenné tennék, hogy egyik a másikat
helyettesítse?
De míg az ily balesetek helyrehozhatók voltak, addig
a hasonlatosságnak nem kellett miattuk szenvednie.
így történt például, hogy kevéssel Floridába való
megérkezésük után, egy éjjeli támadás alkalmával az
egyik Texar szakállát lepörzsölte egy lövés, a mely köz
vetlen szomszédságában durrant el. A másik azonnal
sietett leborotválni a szakállát, hogy csupasz arczú
legyen, mint a testvére. Ezt a körülményt meg is em
lítettük, midőn arról a Texarról beszéltünk, a ki e tör
ténet elején a Fekete-öböl erődjében tartózkodott.
Még egy másik tény is magyarázatot igényel. Az ol
vasó még emlékezni fog, hogy Zermah egy éjjel, a
Fekete-öböl erődjében látta, a mint a spanyol a karját
tetoviroztatta. Ennek oka a következő volt : Testvére
ama floridai utasok társaságához tartozott, a kiket az
indiánok elfogtak és karjukon egy eltörölhetetlen jellel
megbélyegzettek. E jel lenyomata azonnal elküldetett
az erődbe és Squambo tetovirozás útján lemásolta azt s
így a személyazonosság továbbra is ugyanaz maradt.
Valóban csaknem azt mérnök állítani, hogy ha az
1-ső számú Texar valamelyik tagját levágják, a 2-dik
számú Texar is alávetette volna magát ugyanazon mű
tétnek!
A két Texar mintegy tíz évig nem szűnt meg ezt' a
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kettős életet oly ügyesen, oly óvatosan folytatni, hogy
mindeddig sikerült kijátszaniok a floridai törvényszé
kek összes nyomozásait.
Vájjon e két testvér meggazdagodott-e e mesterség
után? Kétségkívül. A Fekete-öböl erődjének egy rej
tekhelyén meglehetősen nagy összeg pénz volt elrejtve,
mint a lopások és rablások eredménye. A spanyol, elővigyázatból magával vitte ezt a pénzt, midőn elhatá
rozta, hogy a Carneral szigetekre költözik és bizonyosra
lehetett fogni, hogy nem hagyja a wigwamban, ha kény* télén volna a bahamai szigetre menekülni.
De e vagyonnal nem érték be és még többet akartak
szerezni, mielőtt elmennének Európa vagy EszakAmerika valamelyik országába, nyugodtan és bizton
ságban élvezzék «keresményüket».
Ezenfelül a két testvér, megtudván, hogy Dupont
commodore a Floridát kiüríteni szándékozik, kedvező
nek vélte az alkalmat a még nagyobb mértékben való
meggazdagodásra és erősen föltették magukban, hogy
busásan megfizettetik az északiakhoz szító ültetvénye
sek által, a szövetségiek nehány heti uralmát. Elhatá
rozták tehát, hogy bevárják az eseményeket. Ha egy
szer megint Jacksonvilleben lesznek, párthíveik és a
velük együtt kompromittált déliek segélyével majd
módjukban lesz visszafoglalni ama hatalmat, a melyet
a zendülés adott nekik és egy újabb zendülés ismét
visszaadhat.
Texaréknak azonban volt egy biztos módjuk annyit
szerezni, hogy méltán gazdagoknak mondhassák magu
kat, sőt még ennél is többet.
Miért nem hallgattak arra az ajánlatra, a melyet Zer
mah tett az egyiknek közülök? Miért nem adták vissza
a kis Dyt a kétségbeesett szülőknek? Burbank Jakab
kétségkívül kész lett volna egész vagyona árán megvál-
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tani a gyermeke szabadságát. Kötelezte volna magát,
hogy nem fog vádat emelni a spanyol ellen és nem fogja
őt üldözni. De a Texar testvérekben a gyűlölet erősebb
volt a pénzvágynál és ha egyfelől meg akartak gazda
godni, másfelől boszút is akartak állni a Burbank csalá
don, mielőtt Floridát elhagynák.
Az olvasó most már mindent tud, a mit a Texar
testvérek felől tudnia szükséges, és ezzel áttérhetünk
a történet kibonyolodására.
Szükségtelen megjegyeznünk, hogy Zermah egyszerre
megértett mindent, mikor szemközt állott e két ember-’
rel. Az egész múlt egyszerre fölmerült elméjében.
A mint őket megpillantó, álmélkodva állt meg, karján
tartva a kis gyermeket és oly mozdulatban maradt,
mintha lábai gyökeret vertek volna a földben. Szeren
csére e szoba szabadabb levegője elhárította a gyer
mektől a megfulás veszélyét.
A mi azonban Zermaht illeti, megjelenése a két test
vér előtt és a titok fölfedezése rá nézve egyértelmű volt
a halálos Ítélettel.

XIV.
Zermah cselekszik.

Bármennyire tudtak is a Texar testvérek magukon
uralkodni, Zermah megjelenése teljesen kihozta őket a
sodrukból. Bátran lehet mondani, hogy gyermekkoruk
óta, most látta őket először együtt egy harmadik sze
mély Squambo kivételével. És ez a harmadik halálos
ellenségük volt! Az első pillanatban azon a ponton is
álltak, hogy rárohannak és megölik, megmentendők a
kettős élet titkát.
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A gyermek fölemelkedett Zermah karjai közt és kis
kezeit kinyújtván, felkiáltott :
— Félek!... Félek!
A két testvér intésére Squambo hirtelen a meszticznő
felé közeledett, megragadta őt a vállánál, belökte a
kamrába és rázárta az ajtót.
Squambo ezután visszatért a két Texarhoz. Az arczá
rói le lehetett olvasni, hogy kész teljesíteni minden
parancsukat. Mindazonáltal e jelenet nagyobb mérték
ben zavarólag hatott az ikertestvérekre, mintsem vak
merő és erőszakos jellemük után várni lehetett volna.
Egymás szemeiből olvastak.
Zermah ezalatt a kamra egyik szögletébe húzódott
vissza, miután a kis leányt a fűre lefektette. Hidegvérüségét visszanyerte. Az ajtóhoz közeledett, hogy meg
hallhassa, mit beszélnek. Sorsa kétségkívül nehány pil
lanat alatt el fog dőlni. De Texarék és Squambo kimen
tek a wigwamból és szavaik nem hatoltak el többé
Zermahig.
A három ember a következő szókat váltotta egy
mással.
— Zermahnak meg kell halnia!
— Ügy van! ha sikerülne megszöknie, vagy ha a
szövetségieknek sikerülne őt megszabadítani, veszve
volnánk! Haljon meg tehát!
— Azonnal meghal! — viszonzá Squambo.
És a wigwam felé közeledett, késével a kezében, de
az egyik Texar utána kiáltott :
— Várjunk. Elég időnk lesz később is eltenni Zer
maht a láb alól, egyelőre még szükségünk van rá a
gyermek mellett, legalább addig, míg más ápolónőről
nem gondoskodtunk. E pillanatban, Dupont paran
csára egy szakasz szövetségi tengerész kutatja fel a
cyprus-erdőt. Kémleljük ki hát mindenekelőtt a sziget
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és a tó környékét. Semmi se bizonyítja, hogy a csapat,
a mely dél felé tart, erre felé fog kitérni. De ha erre
jönne, még mindig elég időnk marad a menekülésre. Ha
nem jön erre, itt maradunk és hagyjuk hadd nyomulja
nak Florida belsejébe. Itt a kezünkben lesznek, mert idő
közben összegyüjthetjük a területen szerteszét baran
goló milicziák nagy részét. A helyett, hogy menekül
nénk, mi fogjuk őket túlnyomó erővel üldözőbe venni.
Könnyű lesz elvágni előttük a visszavonulást és ha a
kissimmeei mészárlásból megmenekült néhány tenge
rész, ezúttal egy se fog megszabadulni.
Az adott körülmények közt kétségkívül ez volt a legczélszerűbb indítvány. Számos miliczia tartózkodott
akkoriban ama vidéken és csak az alkalomra várt, hogy
a szövetségiekkel szembe szállhasson. Miután az egyik
Texar, társával együtt visszatért a kémszemléről, majd
el fogják határozni, hogy a Carneral szigeten marad
janak-e vagy visszavonuljanak a Sable fok környékére.
Ez iránt mindjárt másnap reggel fognak határozni.
A mi Zermaht illeti, bármi legyen is a kémszemle ered
ménye, Squambo feladata lesz a meszticznő titoktartá
sát egy tőrdöfés által biztosítani.
— A gyermek életére vigyázni érdekünkben áll, —
tévé utána az egyik testvér. — ö nem érthette meg
azt, a mit Zermah megértett és ő lehet a mi váltság
díjunk, azon esetre, ha Howick kezei közé kerül
nénk. Burbank Jakab, hogy a leányát megszabadítsa,
kész volna elfogadni minden ajánlatunkat és nem csu
pán büntetlenségünkért vállal kezességet, hanem oly
árt is fizet majd a gyermekéért, a mennyi nekünk
tetszik.
— De nem kell-e attól félni, hogy ha egyszer Zer
mah meghalt, a kis leány se éli túl? — kérdé
Squambo.
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— Nem, mert gondoskodni fogunk ápoltatásáról, —
feleié az egyik Texar. — Könnyen találhatunk egy in
dián nőt, a ki a meszticznőt helyettesítheti.
— Ám legyen. De mindenekelőtt gondoskodnunk —
kell a felől, hogy ne legyen okunk Zermahtól félni.
— Bármi történjék, Zermah nemsokára meghal.
Ezzel végződött a három ember tanácskozása és Zer
mah hallotta, a mint a két Texar visszatért a wigwamba.
Milyen éjszakát töltött a szerencsétlen nő! Tudta,
hogy halálra van ítélve és még csak nem is gondolt
magára. Nagyon keveset törődött a saját sorsával,
hiszen minden pillanatban kész volt életét odaadni a
gazdáiért. De ha ő meghal, a kis Dy védtelenné lesz e
könyörtelen emberek hatalmában. És még föltéve,
hogy érdekükben állna őt életben tartani, nem fog-e
elpusztulni Zermah ápolása nélkül?
A gondolat, hogy megszökjék, mielőtt őt Texar a
gyermektől elszakíthatná, úgyszólván öntudatlan ellenállhatlansággal vett erőt rajta.
E végnélkül hosszú éjszakán a meszticznő nem is
gondolt egyébre, mint tervének megvalósítására. Egye
bek közt, a végig hallgatott beszélgetésből megjegyezte
magának azt, hogy másnap az egyik Texar társaival
együtt kémszemlére indul a tó környékén. Ezt a kém
szemlét kétségkívül úgy fogják intézni, hogy szükség
esetén képesek legyenek ellenszegülni is a szövetségi
tengerész-szakasznak. Texart tehát egész személyzete
és a testvérével ideérkezett párthívek is el fogják ki
sérni. A másik testvér kétségkívül a szigeten marad,
részint azért, hogy senki se lássa, részint azért, hogy a
wigwamot őrizze. Ily körülmények közt Zermah'meg
próbálhatja a szökést. Talán sikerül valamely fegyvert
találnia, a melyet tetten kapatás esetén, bizonynyal
minden bővebb megfontolás nélkül, használni fog.
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Az éj elmúlt. Hasztalan igyekezett Zermah tájé
kozást szerezni a szigeten hallható különféle zörejbó'l.
Folyvást azzal a gondolattal tépelódött, hogy Howick
százados csapata talán mégis megérkezik és kézre ke
ríti Texart.
Néhány perczczel napfelkelte előtt, a kis leány kissé
kipihenten ébredt fel. Zermah néhány csöpp vizet adott
neki, a mi kissé felfrissítette. Majd hosszasan rá né
zett, mintha azt hitte volna, hogy nemsokára nem
fogja őt többé látni és végre a keblére szorította. Ha
e pillanatban valaki belép, hogy őket elszakítsa egy
mástól, a meszticznő oly dühösen védekezett volna,
mint egy vadállat, a melyet a kölykeitől akarnak meg
fosztani.
— Mi bajod, Zermah? — kérdé a gyermek.
— Semmi . . . semmi ... — suttogá a mesz
ticznő.
— Mikor fogjuk meglátni a mamát?
—~ Nemsokára ... — feleié Zermah, — talán még
ma! . .. Ügy van, kedvesem! . . . Remélem, hogy ma
estig messze leszünk innét .. .
— És azok az emberek, a kiket ma éjjel láttam?
— Jól megnézted azokat az embereket? — kérdé
Zermah.
— Jól... és féltem tőlük.
— De jól megnézted őket, úgyebár? . . . Látta d
mennyire hasonlítanak egymáshoz.
— Láttam ... Zermah.
— Nos hát, el ne feledd megmondani az atyádnak
és a bátyádnak, hogy két Texar testvér van, a kik
annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy nem lehet őket
meg különböztet ni.
— Te is meg fogod ezt mondani, úgyebár? ... —
viszonzá a kis leány.
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— Igen, én is meg fogom mondani ... De ne feledd
el azon esetre, ha én akkor nem lennék ott.
— Miért ne volnál ott? — kérdé a gyermek és kis
karjaival átölelte a meszticznő nyakát, mintha még
jobban hozzá akart volna simulni.
— Ott leszek, kedvesem, ott leszek ... De most mi
után, ha elmegyünk, hosszú út vár ránk, gondoskod
nunk kell arról, hogy erőnk ki ne merüljön ... El fo_gom készíteni a reggelidet.
— És te?
— En reggeliztem, míg te aludtál; én nem vagyok
éhes.
Zermah annyira fel volt izgatva, hogy képtelen lett
volna akár csak egy falatot is enni. A gyermek megreg
gelizett és aztán visszafeküdt a fűrakásra.
Zermah ekkor elhelyezkedett egy hézag mellé, a
mely a kamra egyik szögletében, a fal nádszálai közt
volt. Innét egy egész óráig nézte, mi történik künn,
mert minden legcsekélyebb körülmény nagyon fontos
volt rá nézve.
A szabadban előkészületeket tettek az elindulásra. ,
Az egyik testvér a csapatot szervezte, a melyet a cyprus-erdőbe akart vezetni. A másik, a kit senki se lá
tott, kétségkívül el volt rejtőzve akár a wigwamban,
akár a sziget valamelyik zugában.
Legalább így gondolta Zermah, tudván, mily félté
kenyen őrzik titkukat a testvérek. Sőt azt mondta ma
gában, hogy annak a Texarnak, a ki a szigeten marad,
jutott a feladat őt őrizni.
Nemsokára látni fogjuk, hogy Zermah nem csalódott.
E közben a csapat, a mely Texarék párt híveiből és
a rabszolgákból állt és mintegy ötven főre rúghatott,
összegyűlt a wigwam körül és a parancsot várta az el
indulásra.
Verne Gyula ’ Észak a dél ellen.
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Körülbelül reggeli kilencz óra lehetett, mikor a csa
pat útnak indult. Tetemes időbe került, míg eljuthattak
az erdő szélére, miután a csónakban csak öt vagy hat
ember fért el egyszerre. Zermah látta őket a partra
apró csapatokban lemenni, majd ismét felmenni a túlsó
parton. E nádfalon keresztül azonban nem láthatta a
csatorna víztükrét, a mely nagyon mélyen feküdt a
sziget színvonala alatt.
Texar is, a ki utolsónak maradt, végre eltűnt az egyik
eb kíséretében, a melynek ösztönét a kémszemle alatt
értékesíteni akarta. A másik eb, gazdájának egy inté
sére visszatért a wigwam elé, mintha a házőrzést egye
dül rá bízták volna.
A legközelebbi pillanatban Zermah megpillants
Texart, a mint felment a túlsó parton és egy perezre
megállt, a csapatot rendezni. Aztán valamennyien,
Squambóval és az ebbel az élükön, eltűntek az óriási
nádas közt, az erdő legelső fái alatt. Az egyik szerecsen
rabszolga kétségkívül visszaevezett a bárkával, hogy
senki se jöhessen át a szigetre. De a meszticznő nem
láthatta őt és azt hitte, hogy a csatorna partjának
hosszában kellett elhaladnia.
Most már nem habozott többé.
Dy föl ébredt. Szinte kínos volt látni lesoványodott
tagjait a sok fáradalmaktól elkoptatott ruha alatt.
— Jer, kedvesem, — mondá Zermah.
— Hova? — kérdé a gyermek.
— Az erdőbe .. . Talán ott megtaláljuk az atyádat
és a bátyádat .. . Nem fogsz félni?
— Veled soha — feleié a kis leány.
Ekkor a meszticznő óvatosan kinyitotta a szobája
ajtaját. Miután a szomszéd szobában semmi neszt se
hallott, föltételezte, hogy Texar nincs a wigwamban.
Valóban, a nagyobbik szoba üres volt.

ZERMAH LÁTTA ŐKET LEMENNI A PARTRA, APRÓ CSAPATOKBAN.
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Zermah mindenekelőtt valamely fegyvert keresett, a
melyet használni fog, ha bárki fel akarná őt tartóz
tatni. Az asztalon egy nagy vadászkés hevert, azok
közül, a melyeket az indiánok szoktak használni.
A meszticznő ezt felkapta és a ruhája alá elrejtette.
Némi szárított húst is vett magához, hogy legyen né
hány napra való eleségük.
, Most a fődolog volt a wigwamból kimenni. Zermah
kinézett a nádfal hézagain, a csatorna irányában.
Semmiféle élő lény se látszott a sziget e részén, még a
véreb sem, a melyet házőrzőül hátrahagytak.
A meszticznő némileg meg volt nyugtatva és megkisérlé felnyitni a külső ajtót.
Az ajtó ellenállt. Kívülről volt bezárva.
Zermah azonnal visszatért a kamrába a gyermekkel
együtt. Most már nem maradt egyéb hátra, mint azt a
rést használni, a melyet a múlt éjjel sikerült félig ki
vágnia a wigwam falán.
Ez nem volt nehéz munka. A meszticznő a kést hasz
nálhatta, hogy szét vagdalj a a szalma közé font nád
szálakat — se műtétet lehető csöndesen végezte.
De ha a szigeten maradt véreb nem jelent meg eddig,
vájjon nem fog-e megjelenni akkor sem, mikor Zermah
a szabadban lesz? Nem fog-e rájok rohanni? Pedig ez
esetben akár csak egy tigrissel találkoztak volna!
Mindazonáltal nem volt szabad habozni. Mihelyt a
rés elég nagynak látszott, Zermah ölébe vette a gyerme
ket és szenvedélyesen magához szorította. A kis leány
viszonozta dajkája csókjait, megértette, hogy menekül
niük kell, menekülniük ezen a résen keresztül.
Zermah kibújt a nyíláson. Aztán körülnézett és hall
gat ózott. Semmi nesz se hallatszott. Majd a kis Dy
jelent meg a rés mögött.
E pillanatban ebugatás szólalt meg. Még messze volt

A BARKA A TULSO PARTON VOLT.

422
és mintha a sziget nyugati részéről hangzott volna.
Zermah megragadta a gyermeket. A szíve hangosan
dobogott. Csak akkor fogja magát aránylag biztonság
ban hihetni, ha eltűnt a túlsó part nádasai mögött.
De a szökés legválságosabb mozzanata volt átmenni
azon a mintegy száz lépésnyi téren, a mely a wigwam
és a tópart közt létezett, mert ezalatt könnyen észre
vehette a menekülőket akár Texar, akár valamelyik
rabszolga, a ki a szigeten maradt.
Szerencsére a wigwamtól jobbra egy bokrokból és
nádasból álló sűrűség terült el a csatorna partjáig,
addig a helyig, a hol a bárkának lennie kellett.
Zermah elhatározta behatolni a sűrűség buja növény
zete közé és szándékát meg is valósította. A magas nö
vények utat engedtek a két szökevénynek és a széles
falevelek ismét összecsukódtak utánuk. Az ebugatás
többé nem hallatszott.
Az áthatolás e sűrűségen nem volt könnyű feladat.
Át kellett bújni a bokrok szárai közt, a melyek csak
nagyon keskeny rést engedtek. Nemsokára Zermah
ruhája szét volt rongyolva és kezeit vér borítá. De mit
bánta ő ezt, csak a gyermeket ne sértsék meg a hosszú
tövisek. Az ily tövisszúrások nem voltak képesek a fáj
dalom egyetlen jelét se kicsikarni a bátor meszticznőből. De minden óvatossága daczára is, a kis leány kezén
és karján több Ízben megsérült. Dy azonban nem sikoltott és nem panaszkodott.
Noha a távolság aránylag nagyon csekély volt, az
átkelés mégis fél órai időt vett igénybe.
Zermah ekkor megállt és a nádas közül a wigwam, •
aztán pedig az erdő felé nézett.
Senkit se látott. A túlsó parton se volt semmi nyoma
Texarnak és társainak, a kik akkor már két-három
angol mérföldnyire behatoltak az erdőbe. Ha csak Ho-
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wick százados csapatával nem találkoznak, néhány óra
eltelte előtt nem térhetnek vissza.
Azonban Zermah mégse hihette, hogy őt egyedül
hagyták a wigwamban. Az se volt képzelhető, hogy a
Texar testvérek közül az, a melyik a múlt este érkezett
meg párthívei vei, még az éjjel elhagyta volna a szige
tet, a házőrző vérebbel együtt. Ezenfelül a meszticznő
az imént ugatást is hallott, a mi azt tanúsította, hogy
a kutya még a fák alatt kóválygott. Minden pillanat
ban megjelenhetett előtte az egyik vagy a másik. De
ha siet, talán még sikerül elérnie a nagy cypruserdőt.
Az olvasó még nem feledte el, hogy mialatt Zermah
a spanyol csapatának mozdulatait nézte, nem láthatta
a bárkát a csatornán való átkelés pillanatában, mert
a víztükröt a magas part és a sűrű nádas elfödte.
Zermah nem kétkedett, hogy a rabszolgák egyike
visszaevezett a bárkával. Ez nagyon fontos volt a wig
wam biztonsága szempontjából, azon esetre, ha Howick
százados emberei megkerülték volna Texar csapatát.
De ha mégis a bárka a túlsó oldalon maradt volna,
ha nem tartották volna czélszerűnek visszaküldeni,
hogy Texar és emberei, üldöztetés esetén gyorsabban
visszatérhessenek, hogyan fog átkelni a meszticznő a
túlsó partra? A sziget sűrűségeibe meneküljön-e ez
esetben és ott várja be, míg a spanyol elmegy új menhelyet keresni az Everglades legvégén? De ha Texar
csakugyan erre határozná el magát, szándékát bizo
nyára nem valósítaná meg a nélkül, hogy mindent
meg ne kisérlene Zermah és a gyermek kézrekerítésére.
Minden attól függött tehát, hogy a bárkát használ
hassa a csatornán való átkelésre.
Zermahnak még csak öt-hat lépést kellett tenni to
vább a nádasban. Mikor a vízpartra ért, megállt.
A bárka a túlsó parton volt.

A két testvér.

A helyzet kétségbeejtő volt. Hogyan keljen át a csa
tornán? Egy vakmerő úszó se próbálhatta volna meg a
nélkül, hogy százszor ne koczkáztassa az életét. Igaz,
hogy a túlsó part nem volt messzebb száz lábnyinál. De
csónak hiányában nem lehetett átjutni a csatornán. Ittott háromszögletes fejek emelkedtek ki a vízből és a fű
mozgott a csúszó-mászók gyors átsurranása alatt.
A kis Dy iszonyodva simult Zermához. Ah! ha a
gyermeket megmenthetné az által, hogy e szörnyetegek
közé dobja magát, a melyek átölelték volna őt, mint
egy ezerkarú óriási polyp, a bátor meszticznő, bizony
nyal egy perczig se habozott volna.
De gondviselésszerű körülményre volt szükség, hogy
a gyermeket megmenthesse. Csak az Isten küldhetett
most már segélyt és Zermah csak ő benne bízott. Le
térdelt a folyamparton és buzgón imádkozott ahhoz, a
ki mindent elrendez és a benne bízókat megsegíti.
Azonban Texar néhány társa minden pillanatban
megjelenhetett az erdőszélen. Vagy ha a testvérek közül
az, a melyik a szigeten maradt, visszatérne a wig
wamba és nem találná többé ott se Dyt, se Zermaht,
nem indulna-e el azonnal a keresésükre?
— Istenem! ... — kiáltá a szerencsétlen nő, —
könyörülj rajtunk.
e
Szemei egyszerre a csatorna jobb oldala felé fordultak.
Egy meglehetősen gyönge áramlat a vizeket a tó
északi része felé hajtotta, a hol néhány mellékága sza-
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kad be a Calaoschatches nevű folyócskának, a mely a
mexikói öbölbe ömlik és a havi nagy dagályok idején
a Okee-chobee tavat táplálja.
Jobbról egy fatörzset hajtott a víz a parthoz. Nem
lehetne-e ezt a törzset átkelésre használni, miután a
part egy beszögelése néhány lépésnyivel alább az áram
latot a cypruserdő felé tereli át? Igen, kétségkívül és
ha a fatörzs szerencsétlenségre visszafordulna a sziget
felé, a szökevények helyzete még akkor se lenne veszé
lyesebb, mint most.
Zermah minden további megfontolás nélkül, mintegy
ösztönszerűleg az úszó fatörzs felé rohant. Ha időt en
gedett volna magának a megfontolásra, talán eszébe
jutott volna, hogy a veszedelmes hüllők százszámra
hemzsegnek a víz alatt és hogy a vizi növények meg
akaszthatják a fatörzset a csatorna közepén. Igen, de
mindent inkább, mint a szigeten maradni. Zermah, a
kis Dyt a karjai közé szorította, megkapaszkodott a
fa ágaiban és a fatörzset eltávolítá a parttól.
A fatörzs azonnal az áramlatba került, a mely a
túlsó part felé hajtotta.
Zermah igyekezett lehetőleg elrejtőzni az ágak közt.
A két part egyébiránt el volt hagyatva. Semmiféle nesz
se hallatszott sem a sziget, sem a cypruserdő felől. Ha
egyszer átkelhetett a meszticznő a csatornán, bízott ma
gához, hogy fog találni menhelyet estig vagyis addig,
míg behatolhat a cypruserdőbe, a nélkül, hogy a föl
fedeztetést koczkáztatná. A remény visszatért leikébe.
Alig törődött a hüllőkkel, a melyek minden oldalon ki-ki
emelkedtek a vízből a fatörzs körül, sőt felmásztak a
legalsó ágakra is. A kis leány behunyta szemeit . Zermah
az egyik kezével a gyermeket ölelte magához és másikat
szabadon tartotta, hogy védekezhessék a szörnyetegek
ellen. De az undok állatok, akár azért, mert a fenyegető
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vadászkés láttára megrémültek, akár pedig azért, mert
talán csak a víz alatt voltak veszélyesek, nem másztak
fel a fatörzsre.
Végre a mentő fatörzs eljutott a csatorna közepére,
a melynek áramlata rézsut az erdő felé hajtotta. Egy
óranegyed eltelte előtt a túlsó partra juthat, ha nem
keveredik a vízinövények közé. És akkor, bármily nagy
veszélyekkel kelljen is még megküzdenie, Zermah ki
szabadult Texar hatalmából.
Hirtelen, szorosabban magához ölelte a gyermeket.
A szigetről dühös ebugatás hallatszott. Csaknem egy
idejűleg egy véreb jelent meg a parton és nagy ugrá
sokkal rohant le a meredek lejtőn.
Zermah megismerte a házőrzőül hátrahagyott vér
ebet, a melyet a spanyol nem vitt el magával.
A dühös állat, felborzolt szőrrel, vérbenforgó sze
mekkel kész volt beugrani a víz felszínén hemzsegő
hüllők közé.
Ugyanekkor egy férfi jelent meg a parton.
Az egyik Texar testvér volt, az, a melyik a szigeten
maradt. A kutyaugatás hallatára a csatorna felé sietett.
Nehéz volna elképzelni a haragot, a mely erőt vett
rajta, mikor Zermaht és Dyt az úszó fatörzsön megpil
lantó. Nem vehette őket üldözőbe, miután a bárka a
túlsó parton volt. Csak egy módon lehetett megakadá
lyozni a szökést: le kell lőnie Zermaht, ha mindjárt a
gyermeket is lelövi vele együtt.
Texar a vállához emelte a puskát és czélzott a meszticznőre, a ki testével igyekezett fedezni a gyermeket.
Egyszerre a kutya, a melyen mintegy őrjöngés vett
erőt, a csatornába ugrott. Texar azt gondolta magá
ban, hogy czélszerű lesz egyelőre a vérebre bízni a dolgot
Az eb gyorsan közeledett a fatörzshöz. Zermah gör
csösen tartotta kezében a vadászkést és készen volt rá,

A HÜLLŐK EGY PILLANAT ALATT KÖRÜLFONTÁK AZ ÁLLATOT,
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hogy azt beledöfi a borzasztó állatba . . . Nem került
rá a sor.
A hüllők egy pillanat alatt körülfogták az ebet, a
mely dühös harapásokkal viszonozta ugyan mérges
marásaikat, de csakhamar eltűnt a vízinövények alatt.
Texar szemtanúja volt az eb kimúlásának, a nélkül,
hogy ideje lett volna segítségére sietni. És most Zer
mah is megmeneküljön? ...
— Halj meg hát! — kiáltá és a fegyver eldördült.
De a fatörzs akkor már a túlsó parthoz ért és a golyó
csak a meszticznő vállát horzsolta.
Nehány pillanat múlva a fatörzs a part mellé simult.
Zermah, ölében a'gyermekkel, partra szállt és eltűnt a
nádas közt, a hol Texar második lövése már nem találta,
aztán behatolt a nagy cypruserdő legelső fái közé.
Azonban, ha a meszticznőnek nem kellett többé félnie
attól a Texartól, a ki a szigeten maradt, még mindig
fenyegette az a veszély, hogy a másik testvér kezébe
kerül.
A legelső és legfőbb gondja tehát oda volt irányozva,
hogy minél messzebb és minél gyorsabban eltávozzék a
Carneral-szigettől. Éjjel aztán igyekezni fog tovább
menni a Washington-tó felé. Megfeszítvén egész fizikai
erejét és erkölcsi bátorságát, inkább futott mint ment,
karjain hordozván a gyermeket, a ki nem birt volna vele
lépést tartani. Dy apró lábacskái nem lettek volna képe
sek futni ezen az egyenetlen ingoványos talajon, a hatal
mas fagyökerek közt, a melynek ágas-bogas hálózata
megannyi legyőzhetlen akadályt képezett volna útjá
ban. Zermah tehát tovább vitte drága terhét, a melynek
súlyát érezni se látszott. Néha-néha megállt — nem
annyira azért, hogy lélegzetet vegyen, mint inkább
azért, hogy hallgatózzék. Majd ebugatást vélt hallani,
melyet a másik Texar kutyájának tulajdonított, majd
távoli puskalövéseket az erdőben. Ilyenkor azt kérdezte

429

magában, vájjon Texar emberei harczolnak-e Howick
százados csapatával? Mikor meggyőződött arról, hogy
e különböző hangok csak madárkiáltások voltak, vagy
pedig valamely száraz faág robbanása, a melynek rostjai
pisztolydurranás módjára pattantak szét a levegő hirte
len feszülésétől, — ismét megnyugodott és folytatá egy
pillanatra félbeszakított útját, önbizalma növekedett
és látni sem akarta azokat a veszélyeket, a melyek őt
fenyegették, mielőtt eljuthatná a St.-John forrásaihoz.
Egy óráig haladt így, folyvást keleti irányban, az At
lanti tenger felé. Ügy gondolkozott, igen helyesen, hogy
az északiak hajói kétségkívül a floridai partok mellett
czirká’nak és a Howick százados vezénylete alatt kikül
dött csapat visszaérkezését várják. Az se lehetetlen,
hogy nehány csónak előőrsül éppen a partokra van
kirendelve.
Egyszerre Zermah megállt. Ezúttal nem csalódott.
A fák alatt dühös ugatás hallatszott, a mely észrevehe
tőig közeledett. Zermah megismerte az ugatást, a me
lyet oly gyakran hallott, mialatt a vérebek a feketeöbölbeli erőd körül barangoltak.
— Ez a kutya nyomunkon van, — mondá magá
ban — és Texar se lehet messze!
Legelső gondja az volt, hogy eljusson valamely sűrű
ségbe, a hol meghúzhatja magát a gyermekkel együtt.
De vájjon megmenekülhet-e az értelmes állat elől, a
mely a rabszolgák üldözésére és nyomozására volt
betanítva?
Az ugatás mindinkább közeledett és már egyes kiál
tások is hallatszottak.
Nehány lépésnyire előtte egy vén korhadt Cyprus állt,
a melyet a kúszó növények és a folyondárok sűrű zöld
hálóval vettek körül.
Zermah a gyermekkel együtt a fa üregébe rejtőzött, a
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mely elég tágas volt mindkettőjük befogadására és a
folyondárok ágai alá lapult.
De a véreb a nyomukban volt. Egy perez telt el és
Zermah megpillantotta az állatot a. fa előtt.
Zermah egész lélekjelenlétével nyakszirten szúrta
a kutyát, mely fájdalmában vonítva húzódott
vissza.
Csaknem egyidejűleg lépések is hallatszottak, Texar
és Squambo hangját ismerte meg.
Csakugyan a spanyol volt, társaival együtt, a kik a
szövetségiek csapata elől menekülve, a tó felé vonultak
vissza.
Az erdőben váratlanul Howick embereire bukkan
tak és gyöngéknek érezvén magukat, gyorsan meg
hátráltak. Texar a legrövidebb úton igyekezett a Carneral-szigetre visszatérni, hogy legalább a csatorna le
gyen közte és a szövetségiek közt, a kik kénytelenek
lettek volna megállapodni ezen akadály előtt, miután
bárka nélkül nem kelhettek át a szigetre. Míg csolnakot
keríthetnek, Texar emberei átvonulhattak a sziget túlsó
oldalára és éjjel a bárka segélyével megkísérelnék a tó
déli partjára való átkelést.
Mikor Texar és Squambo a fához értek, a mely
előtt az eb folyvást ugatott, látták, hogy a talaj vö
rös a vértől, a mely az állat oldalán tátongó sebből
patakzott.
— Nézze! nézze! — kiáltá az indián.
— Ezt a kutyát megsebezték.
— Ügy van, még pedig késsel és alig nehány pillanat
előtt ... A vére még gőzölög! ...
— Ki tehette ezt?
A kutya ismét a folyondár felé rohant, a melyet
Squambo a puskája végével félretolt.
— Zermah! ... — kiáltá.

«VIDD EL A GYERMEKET !» KIÁLTÁ TEXAR,
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— És a gyermek! ... — szólt Texar zordonan.
— Meghalsz, Zermah! meghalsz!
A meszticznőt, a kit Squambo éppen abban a pilla*
natban fegyverzett le, mikor kését a spanyol szívébe
akarta döfni, oly erőszakosan rántották ki a fa üregé
ből, hogy a kis leány kiesett a karjai közül és azon
óriási gombák közé gurult, a melyek oly nagy szám
mal tenyésznek a cyprus-erdőkben.
E gombák egyike az ütődéstől eldurrant mint egy
puska.
A levegőben fényes por terjedt szét. Azonnal szét
durrant még több hasonló gomba is. Általános dur
rogás következett, mintha az erdő tele lett volna röp
pentyűkkel, a melyeket egyszerre minden oldalon el
sütöttek.
Texart a gombákból szétterjedő finom porszemek
annyira elvakították, hogy kénytelen volt elbocsátani
Zermáht, a kit a vadászkése alá tartott. Squambo sze
meit is majd kiégette a maró por. Szerencsére a gyer
meket és a meszticznőt, a kik a földön voltak elterülve,
nem érte a veszélyes porfelhő.
Azonban Zermah nem menekülhetett Texartól. A
robbanások megszűnvén, kezükben voltak . ..
Ekkor új durranások hangzottak ... de ezúttal lő
fegyvereknek a durranásai. ’
Á szövetségi tengerész-szakasz megtámadta a délie
ket, a kik, miután Howick százados emberei csakhamar
bekerítették, kénytelenek voltak a fegyverüket lerakni.
E perczben Texar újból megragadta Zermáht és mellébe
szúrta a kését.
— A gyermek! . . . Vidd el a gyermeket! . . . kiáltá
Squambónak.
'íj
Az indián megragadta a leánykát és a sziget felé fu
tott vele. De e pillanatban lövés dördült el . . . Squambo
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holtan rogyott le. Gilbert golyója a szívét fúrta ke
resztül.
Most már valamennyien itt voltak : Burbank Jakab
és Gilbert, Carrol Edvard, Perry, Mars, a camdlessbayi szerecsenek, Howick százados emberei, a kik pus
káikkal folyvást a lefegyverzett déliekre és köztük a
Squambo holtteste mellett álló Texarra czéloztak.
Nehányan Texar emberei közül mégis megmenekül
hettek a Carneral-sziget felé.
De ki törődött most ezekkel! Hiszen a kis leány az
atyja karjai közt volt, a ki őt oly erősen ölelte magá
hoz, mintha attól félt volna, hogy ismét elveszthetné.
Gilbert és Mars, Zermah fölé hajolva igyekeztek a hű
rabszolganőt életre kelteni. A szegény nő még léleg
zett, de nem birt beszélni. Mars a fejét fogta, az arczát
csókolta és nevén szólítá ...
Zermah felnyitotta a szemeit. Megpillantó a gyerme
ket Burbank úr karjai közt, megismerte Marsot — és
mosolygott.
Aztán a szempillái ismét lecsukódtak ...
Mars ekkor felállt, észrevette Texart és rárohant,
ama kiáltással:
— «Megölöm Texart! . . . Megölöm Texart!»
— Megállj, Mars, — mondá Howick százados, —
bizd ránk ezt a nyomorult embert.
S ezzel a spanyol felé fordulván, e kérdést intézte
hozzá
— Ugyebár ön Texar a Fekete-öbölből?
— Nem tartozom felelni, — viszonzá Texar.
— Burbank Jakab, Gilbert hadnagy, Carrol Edvard
és Mars ismerik és megismerték önt.
— Ám legyen.
— önt főbe lövetjük.
— A mint tetszik!
Feme Gyula : Észak a dél ellen.
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Ekkor az összes jelen voltak nagy meglepetésére a
kis Dy így szólt atyjához :
— Atyám, ketten vannak testvérek . . . két gonosz
ember ... a kik nagyon hasonlítanak egymáshoz.
— Két testvér?
— Kettő! ... A jó Zermah nagyon meghagyta, hogy
ezt neked megmondjam.
Nehéz lett volna megérteni, mit jelentettek a gyer
mek szavai. De nagyon meglepő módon szeműk előtt
volt a kis gyermek rejtélyes szavainak megfejtése.
Texart egy fa alá vezették. Itt, mereven nézett Bur
bank Jakab szemébe és egy szivarkára gyújtott, midőn
egyszerre, abban a pillanatban, mikor a kivégzésére
kirendelt tengerész-csapat sorakozott, egy férfi hirte
len előre ugrott a fák közül és az elitéit mellé állt.
Ez az ember a második Texar volt, a kit a Carneralszigetre menekült párthívei ikertestvére elfogatásáról
értesítettek.
A két ember csodálatos hasonlatossága megfejtette
a kis leány szavainak értelmét. Végre meg volt a bűnös
és a megmagyarázhatatlan alibik rejtélyének a kulcsa.
A Texarok egész múltja le volt leplezve. Jelenlétük
egyszerű ténye világossá tette azt, a mit eddig meg
érteni nem lehetett.
Mindazonáltal a másik testvér váratlan közbelépése,
hogy Dupont commodore parancsát végrehajtsák, némi
halasztásra adott okot.
E parancs csak a kissimmeei mészárlás intézőjének
haladéktalan kivégeztetésére vonatkozott. Ellenben a
camdless-bayi pusztítás és a gyermekrablás szerzőjét
vissza kellett volna vinni Sz.-Ágostába, a hol újra vád
alá helyeztetnék és kétségkívül el is ítéltetnék.
— Melyik vallja magát önök közül a kissimmeei mé
szárlás intézőjének? — kérdé Howick százados.

«ÉN !» KIÁLTÁ EGYSZERRE A KÉT TESTVÉR.
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Kérdésére nem kapott választ.
A két testvér nyilván el volt szánva válasz nélkül
hagyni a hozzájuk intézendő kérdéseket.
Csupán Zermah mondhatta volna meg, mennyi része
van egyiknek és a másiknak a terhűkre rótt bűnökben.
Mert csakugyan az a Texar, a ki márczius 22-én még
a Fekete-öbölben volt, nem lehetett ama mészárlás
intézője, a mely ugyanaz nap, onnét száz angol mér
földnyire, a Florida déli részein követtetett el. Zermahnak módjában lett volna megismerni a gyermek
rablás valódi intézőjét. De nem volt-e már a meszticznő
e pillanatban öntudatlan, talán halott?
Nem! férje karjaiba kapaszkodva megjelent s alig
hallható gyönge hangon így szólt :
— Annak, a ki a gyermeket elrabolta, a bal karja
tetovirozva van.
E szókra a két testvér arczán megvető mosoly lát
szott. Mindketten felgyűrték zubbonyuk és ingük ujját
és megmutatták balkarjukon a teljesen egyenlő tetovi
rozott jelet.
Miután ez által újabban kiderült, hogy lehetetlen
volna őket egymástól megkülönböztetni, Howick szá
zados így szólt :
— A kissimmeei mészárlás intézőjét agyon fogom
lövetni. Melyik az önök közül?
— En vagyok! — kiáltá egyszerre a két testvér.
E feleletre a kivégeztetésre kirendelt tengerész
szakasz czélba vette az elitélteket, a kik még egyszer
megölelték egymást.
A lövések eldördültek. A két testvér kéz-kézben
lerogyott.
Így halt meg e két ember, a kik csodás hasonlatos
ságuknál fogva évek óta annyi gonosztettel, büntet
lenül terhelhették meg lelkiismeretüket. Az egyetlen
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emberi érzés, a melyet szívük valaha ismert, a szilaj
testvéri szeretet volt, a melyet egymás iránt éreztek s
a melyet haláluk perczéig sem tagadtak meg.

XVI.
Befejezés.

Ez alatt a polgárháború különféle esélyek közt to
vább folyt. Történt ezalatt is néhány esemény, a me
lyekről Burbank Jakab a Camdless-Bayből való el
utazása óta nem tudott és a melyet csak visszaérke
zése után közöltek vele.
Egészben véve úgy látszott, mintha akkor, mikor
a szövetségiek a pittsburg-landingi hadállást elfoglal
ták, a déliek lettek volna előnyben. A déli hadsereg
élén Johnston állt mint fővezér és alatta Beauregard,
Hardee, Braxton-Bagg és Polk püspök mint/alvezérek
ügyesen felhasználták az északiak vigyázatlanságát.
Az utóbbiakat ápril 5-én Shilohnál meglepték, a minek
következménye a Peabody-dandár szétszóratása és
Sherman visszavonulása lett. De a déliek drágán fizették
meg a kivívott sikereket ; a hősies Johnston elesett a
csatában, a melyben a szövetségi hadseregetvisszaverte.
Ez volt az ápril 5-iki első csatanap eredménye. Har
madnap a küzdelem az egész vonalon újra kezdődött és
Shermannák sikerült visszahódítani Shiloht. Most a
déliek futamodtak meg Grant katonái elől. Véres üt
közet volt! Nyolczvanezer ember közül, a kik benne
részt vettek, húszezer elesett vagy megsebesült.
Ez az utolsó csata volt az, a melyről Burbank Jakab
és társai értesültek, mikor ápril 7-én a Castle-Houseba
visszaérkeztek.
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A Texar testvérek kivégeztetése után Howick száza
dost követték, a ki csapatát és foglyait a partvidék
felé vezényelte. A Malabar-foknál a part hosszában
czirkáló hajók egyike állomásozott. Ezen a hajón uta
saink Szent-Ágostéba utaztak. Picolatában egy ágyú
naszád vette fel Őket és Camdless-Bayben szállította
partra.
Mindnyájan visszatértek tehát Castle-Houseba, még
Zermah is, ki túlélte sebeit . Mars és társai vitték a szö
vetségi hajóra, a hol ápolásban nem szenvedett hiányt .
De különben is oly boldognak érezte magát a kis Dy
megmentése és barátainak feltalálása miatt, hogy meg
se birt volna halni.
Elképzelhető, hogy annyi megpróbáltatás után mily
nagy volt a család öröme, a melynek összes tagjai végre
együtt lehettek. Burbankné asszonyság végre elvesz
tett gyermekét karjaiba zárhatván, lassankint egészsé
gét is visszanyerte. Hiszen oldala mellett férje, a fia
és Alice, a ki nemsokára szintén a gyermeke lesz, Zer
mah és Mars. És ezenkívül nem kellett többé félnie
attól a nyomorult embertől, vagyis inkább attól a két
nyomorulttól, a kiknek főczimboráik a szövetségiek
kezére kerültek.
Ez alatt mindinkább elterjedt az a hír, a melyről a
két testvér beszélgetésében is szó volt, a Carneralszigetén. Azt beszélték, hogy az északiak elhagyják
Jacksonvillet, hogy Dupont commodore, működését a
partvidék ostromzárolására szorítván, visszavonni ké
szül az ágyúnaszádokat, a melyek a St .-Johnon a köz
biztonságot eddig fenntartották. Ez a terv kétségkívül
veszélyeztethette a telepítvényesek biztonságát, főleg
Burbank Jakabét, a kinek rabszolgaellenes rokon
szenve ismeretes volt.
A hír nem volt alaptalan. April 8-án, egy nappal az-
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után, hogy a kis Dyt hazahozták a Castle-Houseba, a
szövetségiek kiürítették Jacksonvillet. A lakosok közül
nehányan, a kik a szövetségiek ügyét melegebben ka
rolták volt fel, ennek következtében részint PortRoyalba, részint New-Yorkba menekültek.
Burbank Jakab nem követte e példájukat. A szere
csenek visszatértek az ültetvényre, nem mint rab
szolgák, hanem mint felszabadultak és jelenlétük elég
séges volt a Camdless-Bay biztonságára. Ezenfelül a
háború kedvezőbb fordulatot kezdett venni a szövet
ségiekre nézve, a minek következtében Gilbert is még
otthon maradhatott bizonyos ideig és megülhette
egybekelését Stannard Alice-szal.
A munka az ültetvényen újra elkezdődött és csak
hamar megint a régi kerékvágásba került, Szó se volt
többé arról, hogy Burbank Jakabot kényszerítsék ama
rendelet végrehajtására, a mely a felszabadultakat a
floridai területről száműzte. Texar és társai nem voltak
itt többé, hogy fellázítsák a csőcseléket. Különben is, a
partvidéken czirkáló ágyúnaszádok csakhamar helyre
állították volna a rendet Jacksonvilleben.
A hadviselő felek még három évig harczoltak egy
mással, sőt Florida újból is megérezte a háború viszon
tagságát.
Ugyanezen évi szeptember hónapban ugyanis Du
pont commodore hajói ismét megjelentek a folyam tor
kolatánál és a szövetségiek még egyszer elfoglalták
Jacksonvillet. 1866-ban Seymour tábornok harmad
szor is megszállta a várost, a nélkül, hogy komoly
ellentállásra talált volna.
1863 január 1-én Lincoln elnök kiáltványa eltörülte
a rabszolgaságot a szövetség összes államaiban. De a
háború csak 1865 ápril 9-én szűnt meg.
E napon Lee tábornok Appomaltox-Court-Housenál
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megadta magát egész hadseregevél Grant tábornoknak,
oly feltételek alatt, a melyek mind a két félnek becsü
letére váltak.
Négy évig tartott tehát az Észak elkeseredett harcza
a Dél ellen. E háború kétezerhétszáz millió dollárba és
ötszázezernél több emberéletbe került . De a rabszolga
ság egész Észak-Amerikában eltörültetett.
Így biztosították az Egyesült-Államok köztársaságá
nak megoszthatlan egységét maguk az amerikaiak, a
kiknek ősei egy századdal előbb a függetlenségi harczban szabadították fel hazájukat.
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