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ELSŐ RÉSZ.

ELSŐ FEJEZET.

Az ünneplő város.

Chicagóban, Illinois fővárosában, 1897-ik év április 
hó 2-ik napján ugyancsak volt mit látniok azoknak az 
idegeneknek, akik a sors különös kegyéből éppen ekkor 
vetődtek oda.

Reggel nyolc órától kezdve valóságos népáradat in
dult meg a város minden részében s a huszonkettedik 
kerület felé vette útját. Ez a népes és nagyon gazdag 
városrész a North-körút, a Division-Street között van 
s a North Halsted-Street meg a Michigan tava határol
ják dél felől.

— Szeretném tudni — mondá egy rendőr, aki a 
Beethoven-utca sarkán állott, — vájjon egész Chicago 
ott lesz-e ma?

— No hiszen, búsás aratásra számíthatnak a zseb
metszők — jegyzé meg a kollégája.

— Jó lesz, ha mindenki vigyáz a zsebére, ha azt 
nem akarja, hogy hazaérve bottal üsse nyomát a pén
zes-tárcájának, mert mi ugyancsak nem akadályozhat
juk meg a fickókat.

— Hát még elgázolás, agyonnyomás s több efféle 
kellemetes dolog hány fog előfordulni ma!

— Fogadnék, hogy legalább száz esetünk lesz! — 
szólt a kolléga.
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Szerencsére az amerikaiak sokkal életrevalóbbak, 
hogysen a rendőrök segítségére szorulnának, ember ott 
mindenki magáért s nem bízza hivatalos közegre a 
bőrét.

Micsoda tömeg lehetett az, ha Chicago lakosságának 
csupán a fele volt is ott! Tudnivaló dolog, hogy Chica
gónak ebben az időben nem kevesebb, mint egymillió
hétszázezer lakosa volt. Ezek közül körülbelül az ötöd
rész északamerikai, mintegy félmillió német, ugyan
annyi irlandi; angol és skót ötvenezer, kanadai 
negyvenezer, svéd és norvég százezer, cseh és lengyel 
ugyanennyi, francia tízezer.

A város területe — Reclus szerint — négyszáz
hetvenegy négyzetkilométer, tehát alig valamicskével 
nagyobb, mint a szajnai kerület, lakosainak a száma 
azonban folyton gyarapodik s alighanem rövid idő 
múlva a Michigan partján épült város az egész terü
letet elfoglalja házainak nagy tömegével.

De térjünk vissza abba a városrészbe, mely a 
fentnevezett napon a népcsődületnek középpontja 
volt. A dúsgazdag kerületek nábobjai s a külső vá
rosrészek szegény iparosa egyaránt útban voltak, hogy 
a ritka látványosságból kivegyék a részüket ezen a 
napon .

A huszonkettedik kerület felé tolongó, zúduló, lár
mázó tömeg tarka sokadalma végighúzódott a nyíl- 
lövéshez hasonló egyenességű körutakon, ember-ember 
mellett, a gyalogjárón és kocsiúton egyaránt. A köz
lekedés megakadt, mert nem volt az a kocsi, mely 
utat törhetett volna magának a tömegen keresztül.

Íme, nagyjában számot adunk arról is, hogy minő 
társadalmi osztályok keveredtek össze a Chicago hu
szonkettedik kerületében : ott voltak a köztársaság 
főtisztviselői, a városi törvényhatóság tagjai, a városi 
tanácsosok, az Auditóriumnak összes személyzete, az
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óriás áruházak : Marshall Field, Lehmann és W. W. 
Kimbal ügynökei, pénztárosai, elárusítói, raktárosai; 
a zsír-, füstölthús-, sör-, kocsigyárak művezetői, ipa
rosai, munkásai; ott volt M. Mac Cormicknak, a híres 
likőrgyárosnak háromezer embere, Bessemer asztalosai 
és esztergályosai; Mac Gregor Adamnak nickel- és 
fémáru gyára is képviselve volt, valamint a cipőgyárak, 
melyeknek páratlan termelőképességét azzal tudjuk a 
legtalálóbban jellemezni, hogy másfél perc alatt egy 
pár cipőt tudnak gyártani, ott volt a híres Elgin- 
háznak ezernyolcszáz munkása, akik a statisztikai 
adatok szerint naponta kétezer zsebórát csinálnak.

Meg kell továbbá emlékeznünk a chicagói elevátor 
közegeiről is, mely a világ összes elevátorai között a 
legnagyobb hírnévvel dicsekedhetik ; nem szabad kö
zömbösen néznünk a vasúti tisztviselőket, gépészeket, 
kalauzokat, vasúti őröket sem, akik naponta huszonhét 
különböző irányban indítanak útnak vonatokat, ezer- 
háromszáz személy- és teherszállító kocsi gondját viselik 
s naponta százhetvenötezer utassal bajlódnak; hát 
még a gőz- és villamos közúti kocsik kalauzai, ellenőrei, 
kocsivezetői hol vannak s a számtalan két- meg egy- 
fogatú kocsi, omnibusz s más szállító eszköz személy
zete, akik legalább kétmillió embert vesznek fel és 
tesznek le naponta a chicagói utcákon, tereken, kör
utakon !

Valóban az embernek vaknak kellene lennie, hogy 
a tarka tömegben reá ne ismerjen a chicagói sajtó 
vezérférüaira, az ötszáznegyven napi, heti, kétheti, 
havi, negyedévi lapok és folyóiratok fő-, felelős és 
helyettes szerkesztőire, vezércikkíróira, hírrovat veze
tőire és uj donsághajhászóira. Süketnek kellene lennie, 
hogy fel ne ismerje azoknak a hangját, kik a bör
zén az áremelkedést és ársülyedést harsányan kiki
áltják; ott volt Chicago minden pénzintézete, hitel
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szövetkezete, bankja, melyeknek a címét csak azért 
nem írom le, mert e fejezetnek talán sohasem jutnék a 
végére.

Ugyancsak bűn volna számot nem adnom a közép- 
és főiskolák, az egyetemek ifjúságáról; mikor jól 
tudjuk, hogy Chicagóban olyan híres iskolák vannak, 
mint: a Northwestern-egyetem, az Union-kollégium, 
melynek Law áll az élén, a Manuel-trainingiskola és 
még igen sok ezekhez hasonló. Ugyancsak ügyet kell 
vetnünk a chicagói huszonhárom színház művészeire és 
művésznőire, mert az Opera, a Jakob-clark-streeti 
színház, az Auditorium és Lyceum színházak óriási 
méretei méltán jogot adnak arra, hogy a művészek 
számáról a nyájas olvasónak félig-meddig fogalma le
gyen. A huszonnyolc elsőrangú szálló fő-, kiszolgáló
pincérei, lótói-futói, mindenesei, szakácsai, szoba
leányai ugyancsak szaporították a látni vágyó gyüle
kezetnek a számát.

Legvégül hadd említsük meg a chicagói híres sertés
nagykereskedőknek, marha-nagykereskedőknek és al
kalmazottaiknak a jelenlétét is, akik ugyancsak a sta
tisztika szerint millió meg millió ökröt, disznót vesznek 
és adnak el évenkint.

Ezekből talán kitetszik, hogy Chicago az Egyesült- 
Államok nagy városai között bízvást számíthat a 
második helyre. Természetesen New-York az első.

Nyilvánvaló dolog, hogy Chicagóban is, valamint a 
többi amerikai városban a lehető legnagyobb függet
lenség van. Teljesen demokrata, önmaga egy kis világ, 
mely más városra nem szorul, attól nem függ.

Vájjon mi lehet ennek a népcsődületnek az oka? 
Talán népgyűlést hívtak össze s a szabad polgárok 
ezrei tódulnak oda, hogy meghallgassák a népboldogító 
szónokok cifra beszédeit? Politikai pártok közérdekű 
mérkőzése keltette fel az általános mozgalmat, vagy a
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híres 1893-iki világkiállításnak hamarosan mása ké
szült s most akarják azt megnyitani?

Szó sincs róla ; egészen másféle ünnepség van ma 
készülőben, mely komoly és megható volna, ha a ren
dezőknek nem kellett volna alkalmazkodniok az ünnep 
kieszelő] ének a végső akaratához ; ez az akarat pedig 
az volt, hogy ünnepi díszt öltsön Chicago és mulasson 
a sok százezer chicagói.

A La Salle-úton ekkor már indulásra készen állott 
az óriási menet. A rendőrség a gyalogjárók mentén erős 
korlátot állíttatott fel s a korláton belül csak a hiva
talos személyeknek volt helyük.

A La Salle-út egyike Chicago legnépesebb, ha nem 
is legelőkelőbb utcáinak, nevét egy francia lovagtól 
kapta ; La Salle Róbert volt ez, aki 1679-ben először 
járt ezen a tavas-mocsaras vidéken. Nevét méltán 
tartják tiszteletben az Egyesült-Államok polgárai.

A La Salle-út közepe táján, hova a Goethe-utca 
torkollik, egy pompás palota előtt hatlovas hintó 
állott. Üveges hintó volt, dús aranyozású, tetejét 
virágerdő borította, s két oldaláról virágfüzérek nyúl
tak le, három a jobb-, három a baloldalra. A díszkocsi 
mögött példás rendben voltak felállítva azok, akik az 
ünnepélyes menetben részt vettek.

A menet első felét több század díszbe öltözött 
katona képezte, ezeket száz tagból álló zenekar, ugyan
ennyi tagból álló énekkar követte. A díszkocsi bársony 
leplét aranyszegély és rojt ékesítette s a közepén három 
betű ragyogott, mintha gyémántból lett volna kirakva :

W. J. H.

Egyéb nem is látszott a kocsiból, mert az csupa 
virág volt. A hat ágban lehajló virágfüzérek végét egy- 
egy ember tartotta a kezében. Három ment a kocsi 
mellett jobbra, három balra.
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A kocsi után néhány lépéssel haladtak Chicago 
legkiválóbb vezérférfiai, lehettek körülbelül húszán. 
Utánok a Mohawk-Streeti «Excentric-Club)> (A külö
nösök klubja) elnöke Higginbotham В. György és a 
klub tagjai, továbbá a többi chicagói klubok és elő
kelő egyesületek választmánya.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 
Chicagóban van a Missouri-hadtest parancsnoksága s 
a hadtestparancsnok is állandóan itt tartózkodik s a 
rendezők gondoskodtak arról, hogy a hadtestparancs
nok és a tábornokok, valamint az ezredek törzstisztjei 
szintén emeljék az ünnepi menetnek a fényét. Arról 
talán nem is kell külön megemlékeznünk, hogy az 
államnak minden rangú tisztviselője, kezdve Hamilton 
elnökön le az utolsó napidíjasig hivatalosan résztvett 
s a menet végén mérnökök, orvosok, tanárok, ügy
védek, kereskedők, ügynökök, iparosok százezre ha
ladott, amint ez már szokás a szabad Amerikában.

A rendezőknek megkülönböztetés okából egy-egy 
gardénia volt a gomblyukukba tűzve, melyeket ott 
abban a palotában adtak át nekik, hol a díszkocsi 
állott. A palota termeiben villamos lámpások szórták 
pazar fényüket; az ablakok tárva-nyitva voltak, virág- 
füzérek, drága szőnyegek díszítették ; a libériás inasok 
komoly arccal állottak az előcsarnokban a márvány
lépcsők alján ; a fogadó-termek kettős ajtaja nyitva 
állott, mintha házi ünnep, fogadó-nap lett volna. Az 
ebédlőterem asztala meg volt terítve, tömör ezüst
tálak, billikomok, drága vázák, virágcsokrok, finom 
boros- és pezsgőspalackok alatt roskadozott az asztal.

A városháza tornyán kilencet ütött az óra. A to
rony tetején meg a paloták során az áprilisi szellő len
gette a lobogókat. Hármas «hurrah»-kiáltás reszket- 
tette meg a levegőt. Ez volt a programm szerint meg
állapított jel arra nézve, hogy a menet elindul.
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Ebben a pillanatban a zenekar reázendített a 
«Columbus indulódra, melyet a híres Paine János, a 
cambridgei nagy zenész szerzett. Lassan, ünnepélyes 
komolysággal indult el a menet. A hat ló könnyedén 
vontatta a virággal telt kocsit s a hat kiválasztott — 
jobbról-balról három — kezében a virágfűzér végét 
tartva haladott a kocsi mellett. A rengeteg hosszú 
menet példás rendben követte a díszkocsit.

Es amerre mentek, a házak ablakaiból ezer meg 
ezer kíváncsi nézte, a gyalogjárók szorongásig telve 
voltak mindenütt, eleven embersövény mindenütt. . .

Amint a La Salle-utca végéhez értek, a rendező 
balra kanyarodott be a Lincoln-park felé. Hogy ebben 
az óriási parkban, mely százötven holdnál nagyobb, 
mily rengeteg tömeg szorongott, azt szó ki nem mond
hatja ! Az árnyas fák alatt, a kanyargó kavicsos utakon, 
a gondosan ápolt gyepszőnyegeken ujjongó, mulató 
tömeg ütött tanyát, holott hétköznap csak elvétve 
keresik fel a chicagóiak ezt a szép parkot, melynek 
közepén Lincoln szobra áll. Az idegen ennek láttára 
bízvást azt hihette volna, hogy vasárnap van, pedig 
ebben az évben április 2-ika nem vasárnapra, hanem 
a babonás szívek előtt félelmes pénteld napra esett.

Ugyan bizony kinek is jutott volna eszébe, hogy 
törődjék ezzel! Amint a menet elhaladt a bámész
kodók mellett, egyik megjegyzés a másik után hang
zott fel:

— Isten bizony, ennél a ceremóniánál még a ki
állítás megnyitása sem volt különb!

— Meghiszem azt! Nézzétek csak azt a hat szeren
csés embert, akik a hintó mellett lépkednek!

— Szeretném a zsebükkel az enyémet elcserélni! — 
sápítozott egy gyári munkás.

— Hm, azok csinálnak kvintternót, békás! — viho
gott egy pincér, aki szenvedélyes lutris volt.
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— Bezzeg nem fogják megbánni, hogy a mai 
napon annyit gyalogolnak!

— Szerencsés kópék, többé nem kell vesződniük a 
mindennapi kenyérért!

— Hat millió dollárt kapnak külön-külön!
— Micsoda? talán húszat akartál mondani?
— Inkább ötvenet, mint húszat!
Es amint így egymásra cáfoltak a számokkal, 

végül százmillióban állapodtak meg, sőt egy milliárd- 
ról beszéltek, aminthogy ez a szó milliárd hétköznapi 
dolog Chicagóban, illetve egész Amerikában.

A menet pedig haladt. .. haladt! Ügy látszott, 
mintha az egész várost be akarná járni.

Erről azonban szó sem lehet, mert hamarabb ki
fogynának a napból, mint Chicago utcáiból.

A zenekar szebbnél-szebb darabokat játszott, az 
énekkar pompásan énekelt; az utcák során mindenütt 
hurrah! és hip! hip! kiáltások fogadták s a jókedv, 
mely fogadta az érkezőket, távozásuk után még inkább 
fokozódott. Ember ember hátán szorongott a gyalog
járón s azok, akik nem teltek be a látással, a mellék
utcákon siettek, hogy újra elébe kerüljenek s újra 
végig élvezzék.

A menet a Lincoln-parkból bekanyarodott a Hum- 
bolt-Streetre, s innen tovább haladt a Logan-Square 
felé. A kíváncsiak tömege nem fogyott, hanem nőttön- 
nőtt. Éppen délre harangoztak, midőn a Humbolt- 
parkhoz érkezett a menet. Ideje volt, hogy kissé meg
pihenjenek, mert három óra sok idő, ha az ember 
folyton talpon van. Az árnyas park igen alkalmas volt 
arra, hogy kissé felüdüljenek.

A zenekar rázendített egy népszerű darabra s a 
tömeg tapsviharral fogadta, mintha a városi nagy 
zenecsarnokban hangversenyt hallgatott volna végig.

Innen aztán a város nyugati része felé vették út-
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jókat s két óra tájban érkeztek a Garfield-parkba. 
A nyájas olvasó láthatja, hogy Illinois fővárosában 
volt számos park s az amerikaiak lázas városépítő 
buzgalmukban sem feledkeztek meg arról, hogy a 
lakosságnak árnyas, üdülő, jó levegőjű helyekre van 
szükségük.

A Douglas-úton végigmenve kelet felé kanyarod
tak s a Douglas-park felé tartottak. Hármat ütött az 
óra s a főrendező megállította a menetet. Most már 
a zenekar vidám, pajkos zenedarabokat vett elő. 
Lecocq, Varney, Audran és Offenbach fülbemászó 
szerzeményei kerültek sorra.

Igazán csodálni való, hogy az amerikaiaknak nem 
szottyant kedvük táncolni ott a szabad ég alatt, 
mintha egy óriási, nyilvános bálra hívták volna meg 
Chicago lakosait. Franciaországban bizonyosan táncra 
perdültek volna.

Az idő pompás volt, bár az áprilisi szél elég hűvös. 
Illinoisban április elején még nincsen vége a télnek s a 
Michiganon meg a Chicago-folyón a hajózás december 
elsejétől március végéig szünetel. A hőmérsék alacsony 
volt ugyan, de a levegő tiszta, az ég derült s a nap 
lehajlófélben is még elég meleg sugarakkal örvendez
tette meg a chicagóiakat, mikéntha az a titkos tervező, 
ki a mai nap látványosságával kívánta a chicagói 
lakosságot szórakoztatni, jó előre az alkalmas időt is 
megrendelte volna.

És valóban a tömeg érdeklődése nem akart meg
csappanni. Ha a város déli része belefáradt, jöttek az 
északiak, ezeket felváltották a keletiek s utánuk kö
vetkeztek a nyugatiak. A sok hurrah és hip megresz- 
kettette a levegőt, kendők, kalapok lengettek s a 
fényes menet, mely a La Salle-útról indult el, még a 
délutáni órákban is olyan jeleneteket idézett elő, mint 
elindulásakor.
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A Garfield-parkban, mely egyike a legnagyobbak
nak és legszebbeknek, a zenekar újra hangversenyt 
adott a bámészkodók ezreinek nagy gyönyörűségére. 
Ez alkalommal már komolyabb zenedarab került 
sorra, Beethoventől. A park, mely a Michigan partjáig 
nyúlt, telis-teli volt emberekkel. A szomszédságban 
volt az a hely, hol a híres világkiállítás ezelőtt négy 
esztendővel akkora dicsőséget szerzett Chicagónak.

Vájjon ide igyekezett ez alkalommal is a nagy és 
fényes körmenet?

Nem. A menet más irányban haladott tovább s egy 
másik nagy park előtt állapodott meg, melynek száza
dos fáit már messziről lehetett látni. S minél közelebb 
jöttek ehhez, a zenekar annál vidámabb darabokat 
játszott. Strauss tüzes, könnyed darabjai voltak ezek, 
melyek a komoly és szomorú gondolatokat elűzik.

Vájjon nem ott, a park árnyas fái között van az 
óriási csarnok, mely e farsangi menetet várja, hol 
aztán a mulatság fog kezdődni kivilágos kivirradtig?

Amint a park nagy vasrácsos kapuját kinyitották, 
a rendőrségnek emberfeletti fáradozásába került, hogy 
a tömeget, mely be akart oda erővel is tódulni, vissza
szorítsa.

A katonaság sorfalat állott s a türelmetlen, kí
váncsi tömeg minden erőlködése hiábavaló volt.

A díszkocsi begördült a kapun, a hivatalos vendé
gek kísérték a parkba . . .

Nem, nem park volt az, hanem az OaJcswoods- 
temetö, Chicago tizenegy temetője közül a legnagyobb... 
A fényes menet pedig : temetési menet volt, mely el
kísérte Hypperbone J. Vilmost, az Excentric-Club tagját 
végső útjára •— a temetőbe.
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MÁSODIK FEJEZET.

Hypperbone J. Vilmos.

A temetésen megjelent testületek között ott volt 
az Excentric-Club-nak a küldöttsége is, maga Higgin
botham В. György, a nevezett klub elnöke vezette a 
küldöttséget, de csupán ebből korántsem lehetne arra 
következtetni, hogy a megboldogult szintén tagja volt 
az Excentric-Clubnak.

Chicagóban a Mohawk-Streeten volt egy klub- 
helyiség, hova nagyobbrészt a többszörös milliomosok 
jártak el. A klub neve : «Excentric-Club» volt, vagyis 
olyan egyesület, mely magát «különc»-nek nevezte el. 
A klub tagjai nagyobbára telkek összevásárlásából és 
eladásából, petróleumforrásokból, sóbányákból, vas
utak építéséből vagy egyéb bánya- meg börzeüzérke
désekből gazdagodtak meg. Az alapszabályokban nem 
volt azonban szó arról, hogy céljuk a világot minden 
áron bámulatba ejteni amerikaias furcsaságaikkal. El
jártak a klubnak fényesen berendezett termeibe, vitat
koztak, újságot olvastak, megbeszélték a pénzügyi és 
politikai újdonságokat, kártyáztak kicsiben és nagyban, 
amint kinek-kinek a kedve tartotta, s meglehetősen 
különváltak a chicagói társadalomtól. Bízvást el
mondhatták magukról:

— Isten bizony, mi éppenséggel nem vagyunk 
excentrikusok!

Mindazonáltal volt a klubnak egy tagja, aki sok 
tekintetben különbözött a többiektől. Eddigelé ugyan 
nem adta jelét abbeli szándékának, hogy a világot 
valami furcsa, valami eddig hallatlan cselekedettel 
bámulatba fogja ejteni, de sejteni lehetett, hogy életé
ben vagy halála után becsületére fog válni annak az
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egyesületnek, melyet eddigelé alaptalanul hívtak «kü
lönös emberek» klubjának.

A szerencsétlen véletlen úgy akarta, hogy Hypper- 
bone J. Vilmos meghalt. Annyi bizonyos, hogy ilyesmit 
ő ezelőtt soha életében nem cselekedett s íme már az 
első rendelkezése méltó volt hozzá, mert úgy kívánta, 
hogy temetése ne szomorú, hanem víg legyen.

Midőn Hypperbone J. Vilmos elköltözött az árnyék
világból, alig múlt ötven éves. Szép, magas termetű, 
szélesvállú, izmos ember volt; megjelenése úrias, elő
kelő, gavalléros. Deresedő haját rendesen rövidre 
nyiratta le, szakállábán is sűrűn jelentkeztek már az 
ezüstszálak, méla kifejezésű kék szemei, mozgékony 
orrcimpái és gyakran gúnyos vonású hideg arca volt. 
Telivér amerikai, büszke és önérzetes ember volt 
Hypperbone J. Vilmos. Doktorra sohasem szorult, 
egészséges volt mindvégig, mint a makk. Soha az ő 
érverését doktor meg nem tapogatta, nyelvét meg nem 
vizsgálta, torkába nem nézett, mellét és lapockáját 
meg nem kopogtatta, szíve verését nem hallgatta, 
hóna alá sem került soha lázmérő termométer, pedig 
Chicagóban egész légió orvos van, kivált ha a fog- 
technikusokat is közéjük sorozzuk, de hát ők éhen- 
halhattak volna Hypperbone J. Vilmostól.

No de tudvalevő dolog, hogy még a legtökéletesebb 
gép sem tudja az emberi szervezetet olyan tartóssá 
tenni, hogy halála után is működjék s minekutána 
Hypperbone J. Vilmos orvosi segédkezés nélkül is 
meg tudott halni, nagy vigassággal ki vitték hült 
tetemét az Oakswoods-temetőbe.

Olvasóim szeretnék azt is tudni, hogy a megbol
dogult minő ember volt. Nos hát Hypperbone J. 
Vilmos nagyon hideg természetű, csaknem rideg ember 
volt, lába alól sohasem vesztette el a talajt s önmaga 
felett az uralmat. Nagyon gazdag lévén, úgy tekin
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tette az életet, mint valami kellemes dolgot s ha a 
nagyon gazdag embereknél ez bölcseség számba megy, 
akkor Hypperbone J. Vilmos is bölcs volt.

Negyven éves korában az az ötlete támadt, hogy 
megházasodik s elvesz feleségül egy százesztendős 
leányt, kiről hivatalosan megállapították, hogy 1781- 
ben született, ugyanazon a napon, midőn Cornwallis 
lord lerakta a fegyvert s Angolország kénytelen volt 
elismerni az Egyesült-Államok függetlenségét. Midőn 
éppen odament, hogy a százados agghölgynek ünnepé
lyesen megkérje a kezét, az érdemes kisasszony, kit 
egyébként Burgoyne Antóniának hívtak, heves szamár- 
hurutrohamot kapott, mely tudvalevőleg kellemetlen 
gyermekbetegség és — belehalt. Hypperbone J. Vil
mosnak sokkal több üzleti dolga volt, hogysem ráért 
volna fejét a búnak adni. Híven megőrizte a kisasszony 
emlékét s agglegény maradt.

Arra, hogy szomorú legyen, nem is volt semmi oka, 
mert valóságos «arany ember» volt, a szerencse a tenye
rén hordozta. Már huszonöt éves korában tekintélyes 
vagyona volt s néhány év elég volt neki arra, hogy meg
kétszerezze, megtízszerezze, megszázszorozza. Abban 
az időben kezdett telek vételbe, mikor potom áron 
vesztegették s akkor adta el, midőn a rohamosan 
fejlődő város belső telkeinek az ára hallatlanul fel
szökött, midőn a tenyérnyi telkekre az élelmes chi
cagóiak kénytelenek voltak húszemeletes házakat épí
teni. Hypperbone. J. Vilmos egyik-másik telkét olyan 
áron adta el, hogy az árából a telek területét dollárok
kal boríthatta volna be. Azután épített vasutakat, 
furatott petróleumforrásokat s rémítő módon meg
gazdagodott. Szó mi szó, Antónia kisasszony rosszul 
tette, hogy éppen akkor halt meg, amikor ez a férj 
kínálkozott neki hitvestársul.

No, de a kegyetlen halál nem volt annyira kegyetlen
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mégsem, midőn a százéves hölgyet vitte el, mint akkor, 
midőn Hypperbone J. Vilmost ragadta ki az élők 
sorából, aki csak félszázadot élt, aki férfikorának a 
javában élvezhette dúsgazdag voltát.

Most a nagy vagyont, a sok milliót természetesen 
az Excentric-Club örökli, mert azt az egész világ tudta, 
hogy Hypperbone J. Vilmos a Mohawk-streeti klub 
termeiben inkább lakott, mint saját palotájában, mely 
a Salle-Streeten volt. Itt reggelizett, itt ebédelt, itt 
pihent, itt játszott, de jól megjegyezzük, nem kártyá
zott soha, tőle ellehettek az úgynevezett zsebmetsző 
vakmerő játékok, melyek a nagy klubok játszótermei
ben annyi embert tesznek tönkre.

Hypperbone J. Vilmos legkedvesebb s egyedül 
űzött játéka a «Lúd-játéh> volt, a «Nemes-Lúd-Játék». 
Kimondhatatlan szenvedéllyel játszotta ezt s a világ 
kincséért sem adta volna, ha ő maradt a győztes. Órák 
hosszáig elült mellette, az egyik mezőről ugrált a 
másikra, amint a kocka eldöntötte, előbbre vagy hát
rább vitte «lúd»-jait s valóságos izgatottság szállotta 
meg, ha hátrább szorult, játszótársa pedig előre ha
ladt a sakktábla mezőin.

Ügy mellesleg megjegyezzük, hogy e gazdag klub
ban a tétek nem voltak valami kicsinységek s a nyerő 
fél örvendhetett, midőn a nyereséget, mely néha több 
száz dollár volt, zsebrevágta.

Hypperbone mintegy tíz év óta volt a klubnak min
dennapos vendége, néha-néha elment a Michigan part
jára sétálni, és sohasem gondolt arra, hogy az ameri
kaiak módjára nyakába vegye a világot s mindenfelé 
utazzék, pedig ugyancsak lett volna módja reá. Az 
Egyesült-Államok határain túl sohasem járt s nem is 
vágyakozott azon túl. Miért ne volna tehát lehetséges, 
hogy klubtársaira hagyta millióit? Ezek voltak egyet
len barátai, ezek ültek le vele az asztalhoz mindennap,
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hogy a «Nemes-Lúd-Játék» édes gyönyörűségét meg
szerezzék neki... Ki tudja, vájjon Hypperbone J. 
Vilmos nem hagyta-e hátra végső akaratául, hogy 
jutalomdíj tűzessék ki évről-évre annak a számára, 
aki a «Nemes-Lúd-Játék»-han január elsejétől decem
ber 31-ig a legtöbbször nyer?

Jó eleve ki kell jelentenünk, hogy a megboldogult
nak sem családja, sem közeli, sem távoli rokona nem 
volt. Ha tehát végrendelet nélkül halt meg, akkor az 
Egyesült-Államok öröklik . . . Ugyan melyik királyság 
nem venne szívesen ilyen örökséget?

Ha azt akarjuk megtudni, hogy mi volt a meg
boldogultnak végső akarata, a Sheldon-Street 17. számú 
házában lakó Thornbrock közjegyzőhöz kell elmennünk 
8 tőle megtudakolnunk, hogy hagyott-e hátra Hypper
bone J. Vilmos végrendeletet, vagy nem.

Az Excentric-Club elnöke s a választmány néhány 
tagja el is ment a közjegyzőhöz.

A közjegyző roppant udvariasan fogadta a klub 
érdemes tagjait s így szólott:

— Uraim, mielőtt a végrendeletről beszélnénk, a 
temetés módozatára vonatkozó kívánságát van sze
rencsém önöknek felolvasni.

S aztán elővett egy lepecsételt levelet, azt fel
bontotta.

— A temetés legyen fényes és minden szomorú
ságtól ment; zene- és énekkar kísérje ki a temetőbe ; 
a közönség is vegyen részt benne, amely bizonyára 
harsány huráhkkal és hippekkel fejezi majd ki tisz
teletét Hypperbone J. Vilmos iránt.

A klub tagjai lelkesedve hallgatták a közjegyző 
szavait s büszkén jegyezték meg :

— Elvártuk tőle, mint egyesületünk oszlopos tag
jától! . . .

2*
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— Csak nem temethetik el úgy, mint holmi közön
séges halandót.

A közjegyző folytatta:
— Továbbá azt kívánja a megboldogult, hogy 

Chicago összes lakosainak a nevét, férfiakét és nőkét 
vegyesen, akik húsz és hatvan év között levők, tegyék 
urnákba s hivatalos ellenőrzés mellett hat nevet húz
zanak ki. Ez a hat, a sors által jelölt, hívassák meg a 
temetésére, menjen a koporsója mellett. Erre nézve 
is rögtön intézkedtem. A sorshúzást megejtettük, a 
hat sors útján kijelöltet felszólítottam, hogy teljesítse 
a megboldogult kívánságát.

— Meghiszem azt, hogy egyik sem fog otthon 
maradni — jegyezte meg a klub titkára, mert aligha
nem fejedelmileg fog róluk ezért a csekély szolgálatért 
megemlékezni a végrendeletében, ... ha ugyan nem 
teszi egyedüli örököseivé.

— Meglehet, — mondá Thornbrock — egyáltalá
ban nem volna meglepő reám nézve.

— S minő feltételt szabott a sors által jelöltekre 
nézve? —kérdé Higginbotham В. György, az Excentric- 
Club elnöke.

— Csupán azt, hogy Chicagóban születtek és 
Chicagóban laknak jelenleg.

— Semmi egyebet?
-— Semmit.
— A végrendeletet mikor fogja ön felbontani?
— A megboldogult halála után a tizenötödik napon.
— Csak a tizenötödik napon?
— Ügy van, ez is benne van az elhúnyt írásbeli 

utasításában . .... tehát április 15-én.
— Mire való ez a halogatás?
— Mert az elhúnyt azt akarja, hogy halála kétségbe- 

vonhatatlanul meg legyen előbb állapítva.
— Milyen praktikus egy ember volt ez a mi Hyp-
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perbone barátunk — jegyzé meg Higginbotham В. 
György.

— Hasonló körülmények között nem is képzelhetni 
praktikusabbat nála — tette hozzá a klub titkára.

Nagyobb bizonyosság okából a koporsóra sem 
tették reá a fedelet, hogy a megboldogult, ha netalán 
tetszhalott volna, életjelt adhasson magáról.

A halálhír természetesen csakhamar elterjedt Chica
góban s nagy érdeklődést keltett mindenütt. A lapok 
már aznap a következő részletes tudósítást hozták a 
többszörös milliomos haláláról.

Március 30-án, délután az Excentric-Club-nak tisz
teletreméltó tagja ott ült barátaival az asztalnál és a 
«Nemes-Lúd- Játéb) izgalmaiban gyönyörködött, midőn 
arca hirtelen színt váltott, tagjai megmerevedtek, fel 
akart állani, de megtántorodott s bizonyára a földre 
zuhant volna, ha barátai fel nem fogják. Dickinson 
és Andrews urak lefektették a pamlagra.

Rögtön orvost hivattak. Nem is egy, hanem kettő 
sietett oda. Megvizsgálták és rögtön konstatálták, hogy 
Hypperbone J. Vilmos agyszélhüdésben meghalt.

Egy órával utóbb a halottat elszállították a klub 
helyiségéből a saját palotájába s értesítették Thornbrock 
közjegyzőt, aki nyomban megjelent.

A közjegyzőnek első dolga az volt, hogy a meg
boldogult utolsó rendeletét híven teljesítse. Intéz
kedett, hogy a hivatalos sorsolást megejtsék s azt a hat 
embert, kiknek a koporsó mellett kell majd haladniok, 
kijelöljék.

A chicagói napilapok új donsághaj hászói megostro
molták a La Salle-úti palotát s hathatósan kezére 
jártak a derék közjegyzőnek, hogy Chicago minden 
rendű és rangú lakosa tudomást szerezzen a megbol
dogult sajátságos kiváltságáról. Elképzelhető, hogy 
hány példány fogyott el ezekben a napokban a chicagói
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lapokból, melyeket a harsány szavú újságárusok min
den utcasarkon árulgattak.

Az egész világ csak azt várta, hogy az urnából 
kikerült hat nevet olvassa.

— A hat nyertesnek a neve!... A hat nyertesnek 
a neve!... — hangzók az egész városban, midőn az 
esti lapok külön kiadásai azon nyomban sok százezer, 
sőt bízvást elmondhatjuk: több millió példányban 
kerültek ki a sajtó alól. Nemcsak Chicago, hanem az 
Egyesült-Államok minden lakója érdeklődött a dolog 
iránt.

A nevek, melyek a világ minden lapjában újra 
meg újra lenyomódtak, abban a sorrendben, amint 
kihúzták, a következők voltak :

Max Real,
Тот Crabbe,
Hermann Tilbury,
Harris T. Kymbale,
Lissy Wag,
Hodge Urrican.
Vagyis a hat közül öt a férfiú, egy a gyöngédebb 

nemhez tartozott, ha gyöngédebb nemről Amerikában 
egyáltalán lehet beszélni.

A közönség kíváncsiságát ez a hat puszta név 
éppenséggel nem elégíthette ki. Szerették volna tudni, 
hogy kik és mik azok a szerencsés emberek, hol lak
nak s a társadalomnak minő osztályához tartoznak? 
Erről a lapok hamarosan nem világosíthatták fel 
olvasóikat.

Kérdés : vájjon azok az emberek, kiknek a neve 
az urnából kikerült, élnek-e mind, nem halt-e meg 
közülök egyik vagy másik ezelőtt néhány hónappal, 
héttel, nappal vagy esetleg órával? Az is meglehet 
hogy Amerikából elköltöztek . ..

A felől azonban nem kételkedett senki, hogy ha
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élnek, ott lesznek mind a temetésen, mert elképzel
hetjük-e, hogy akad közöttük olyan, aki ezt a meg
hívást visszautasítja; s nem veszi fontolóra, hogy 
minő fontos dolgok lehetnek reá vonatkozólag abban 
a végrendeletben, melyet Thornbrock közjegyző őriz. 
Ott lesznek bizonyára mind, mert bizonyos, hogy a 
megboldogult milliomos szeszélye őket jelölte ki örö
kösökül.

Es csakugyan három nappal utóbb mind a hatan 
jelentkeztek a Salle-úti palotában, hol a közjegyző 
már várt reájuk s minekutána megállapította személy- 
azonosságukat, tudtokra adta, hogy minő feladat vár 
reájuk a temetésnél.

Minő kíváncsisággal és irigységgel nézték őket, 
midőn a virágfűzért tartva haladtak a gyászkocsi 
mellett! A sorrendet a közjegyző következőképpen 
állapította meg :

Az első pár : jobbról Lissy Wag, balról Max Réal.
A második pár : jobbról Hermann Titbury, balról 

Hodge Urrican.
A harmadik pár: jobbról Harris T. Kymbal, balról 

Tom Crabbe.
Ezer meg ezer torokból felhangzott a hurrah, 

amint elhaladtak a néptömeg között. Egyik-másik 
közülök feleletképpen intett a kezével, a többi hall
gatott.

Es aztán kísérték délelőtt kilenc órától kezdve 
délután ötig, tehát teljes nyolc óra hosszáig a koporsót 
egyik körúton végig, a parkokon keresztül, míg a 
temetőbe érkezett a menet.

A «hat» kiválasztott nem ismerte egymást s úgy 
látszik, nem is törte magát, hogy megismerkedjék 
sors jelölte társával. Sőt az is valószínű, — mert az 
ember önmagához áll a legközelebb — hogy úgy néz
tek egymásra, mint a vetélytársak s gondolták, hogy
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mennyivel jobb volna egyedüli örökösnek lenni, mint 
egy hatodrésszel megelégedni! . . .

És az, aki ily bámulatba ejtette a világot, aki ezer 
meg ezer embernek a kíváncsiságát ébresztette fel: — 
az Excentric-Club oszlopos tagja ott pihent a nyitott 
koporsóban virágok között, az aranyszegélyű bársony 
kárpit alatt.

HARMADIK FEJEZET.

Oakswoods.

Chicago legnagyobb sírkertje az Oakswoods volt. 
Hajdanában erdő lehetett, sok százados fái még abból 
az időből valók. Mióta körülkerítették s a halottak csen
des tanyájául jelölték ki, gyönyörű parkká változott.

A dúsgazdag amerikaiak temetőiben művészi értékű 
mauzóleumok, szobrok, ékes sírkövek vannak. Az 
oakswoods! temető mauzóleumai közül egyik sem mér
hető össze azzal, melyet Hypperbone J. Vilmos még 
életében építtetett a — maga számára.

Az amerikai és az angol temetők nem hangolják 
a benne járókelőket szomorú gondolatokra. Amint em
lítettük : igazi parkok, melyekben árnyas fák, virággal 
hímzett pompás gyepszőnyegek, csörgedező patakok 
vannak, a fák ágain csicsergő madarak éneke gyönyör
ködteti az embert. Itt még a halottak is nyugodtan 
alhatják örök álmukat.

A Hypperbone J. Vilmos nagyszerű mauzóleuma 
egy kisded tó partján állott, melynek tiszta tükrében a 
pompás épület képe lerajzolódott.

A gót stílben épült tornyos mauzóleum messziről 
nézve hasonlított holmi kápolnához, tornyában messze 
csengő harang is volt, mely ha megszólalt, a Michigan 
partjáig elhallatszott a hangja.
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A mauzóleum hossza százhúsz, szélessége hatvan 
méter ; alapja, mint a gótízlésű templomoké általá
ban a latin kereszt volt; köröskörül kovácsolt alu
minium-kerítés ékesítette s közben-közben kőoszlopok 
állottak, melyeknek tetején villamos lámpák voltak 
alkalmazva. A kerítés kapuja nyitva volt s azon be- 
menve két árnyas fasor vitt az öt márványlépcsőhöz, 
melyek a tágas terraszra vezettek. A mauzóleum bronz- 
ékítményes ajtaja szintén nyitva állott. Pazar fénnyel 
és ízléssel berendezett előcsarnokában bársony pam- 
lagok, tükrök, virágállványok, kínai porcellán vázák
ban illatos virágok fogadták a belépőt. A mennyezetről 
villamos világításra való hétágú csillár lógott le. Az 
előcsarnok levegőjét központi fűtéssel tették téli idő
ben is kellemessé, mint a paloták előszobáiban.

A mauzóleum legtágasabb helyisége egy hatalmas 
köralakú terem volt, melynek fényes berendezése 
minden képzeletet fölülmúlt; reá vallott dúsgazdag 
tulajdonosára, ki még halála után is mintegy élvezni 
vagy mutogatni kívánta nagy gazdagságát. A mennye
zetet, a falakat híres művészek freskói ékesítették, 
melyek nagyobbrészt a tájképfestészet köréből valók 
voltak s a szemlélőt egészen más hangulatba terelték, 
mint a sírboltok komoly domborművei. Itt meg ott 
faunok és nimfák bronz-szobrocskái incselkedtek s a 
párkányzaton arabeszkek futottak végig ; a hatalmas 
termet, mely telve volt drága szőnyegekkel, kényelmes 
heverő pandagokkal, dagadó párnájú támlás-székekkel, 
egy óriás ív-lámpás világította meg. A mozaikpadló 
egymaga is valóságos műremek volt.

Az asztalokon, melyek szeszélyesen voltak elren
dezve, különféle lapok, folyóiratok hevertek, mintha 
klubhelyiség lett volna, hova a tagok olvasni és beszél
getni járnak. A terem egyik részében pazar étkező- 
asztal kínálkozott megrakva minden kívánatos dolog-
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gal; csemegék, hidegsültek, sütemények, finom likőrök, 
pezsgők, aszúborok vártak a nagyúri vendégekre.

És közepette e társalgó teremnek vagy fényes 
szalonnak hófehér márványkoporsó állott, oldalán 
szoborművek, művészi véső remekei. Karos gyertya
tartók voltak a koporsó körül, melynek a fedele még 
hiányzott. Ebben a koporsóban aludta örök álmát 
Hypperbone J. Vilmos, az Excentric-Clvb tagja.

Ezt a mauzóleumot készíttette még életében a 
maga számára a megboldogult. Jóval előbb elkészült, 
hogy sem ő meghalt s Hypperbone minden héten 
kétszer ellátogatott ide barátaival, még pedig kedden 
és pénteken. Néhány óráig itt tartózkodott. Újságot 
olvastak, beszélgettek, a világ folyásáról elmélkedtek 
ezen a kényelmes és a nagyváros lármájától távoleső 
helyen. Az inasok ezüst tálcákon hordották körül a 
reggelit vagy uzsonnát, már a szerint, amint délelőtt 
vagy délután gyűlt össze a kicsiny, de szerfelett válo
gatott társaság.

Mikor aztán megelégelték a mulatságot, a kerítés 
kapujánál várakozó hintók előrobogtak és Hypperbone 
J. Vilmos és úri vendégei vagy haza, vagy a klubba 
siettek.

Idegennek a mauzóleumba belépnie nem volt 
szabad, ha a tulajdonos erre külön engedélyt nem 
adott.

Hypperbone J. Vilmos, mióta az üzleti világból 
visszavonult: csak a klubjába és a mauzóleumába 
járt el. Nemde, már ez a körülmény egymagában is 
jogot adott neki arra, hogy az Excentric-Club-nak 
tagja legyen?

Még csak az kellett volna, hogy a furcsaságokat, 
melyeket most jegyeztünk fel róla, azzal tetézze, hogy 
tulajdonképpen nem is halt meg, csak halottnak teszi 
magát! . . . No de efelöl nyugodtak lehettek mindazok,
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akik remélték, hogy az óriási vagyon hatodrésze reájuk 
néz, mert Hypperbone J. Vilmos tényleg meghalt s 
hogyha esetleg valaki még tamáskodott volna, imhol 
rendelkezésre állott Elbing Frigyes porosz tudósnak a 
kísérlete, aki az általa feltalált sugár segítségével bele
világít a halott testébe, fényképeket produkál, melyek 
napnál világosabban bizonyítják, hogy a halott él-e 
vagy csakugyan meghalt.

E sugarak tanúságai szerint Hypperbone J. Vilmos 
a szó szoros értelmében meghalt s így utólagos ex- 
humációra egyáltalában nem lészen szükség.

Öt óra negyven perc volt, midőn az első fejezetben 
apróra leírt temetési menet a mauzóleum kapuja előtt 
megállóit. A rengeteg tömeg, mely a tulajdonképpen 
való halottasmenetet kísérte, kiszorult a temetőből, a 
mauzóleum középső termébe is csupán százan fértek 
he, azok, akiknek a végső tisztességadásnál hivatalból 
vagy a végrendelkező kívánsága szerint jelen kellett 
lenniük.

A kerítésen túl összeszorult tenger-áradata a kíván
csiaknak eleinte ordított, kiabált, de látván, hogy a 
nyilvános látványosságnak immár vége van, lassan- 
kint lecsendesedett és elszéledt.

Ezalatt benn a mauzóleumban az egyházi szer
tartás kezdődött. Bingham atya búcsúztatta el a meg
boldogultat s az eddig vidám menet a sírnál komoly 
gyászgyülekezetté változott.

Midőn a pap szertartásos szavai elhangzottak, 
Chopin gyászindulója szólalt meg, ez a fenséges, 
komoly induló, mely az emberi szívet erősen meg
hatja.

A temetés műsorának utolsó pontja a halotti beszéd 
volt, melyet a megboldogultnak legbensőbb barátja, 
az Excentric-Club-n&k érdemes elnöke : Higginbiotham 
B. György tartott. Oda állott a koporsó mellé s rövid,
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de remek beszédben monda el a megboldogultnak 
élete történetét:

— «Hypperbone J. Vilmos huszonöt éves korában 
már gazdag ember volt. . . értette a módját annak, 
hogy miként kell a vagyont nemcsak szerezni, hanem 
a meglevőt megszázszorozni. . . telkeket vásárolt s 
ezerszeres áron adta el... az Egyesült-Államok leg
gazdagabb emberei közé jutott,. . . részvényese volt a 
leghatalmasabb vasút-társaságoknak,... üzleti számítá
sai mindig beváltak s busás nyereséget hoztak néki;... 
gazdagságához mérten a szűkölködőkön is fejedelmi 
bőkezűséggel segített; ... az Excentric-Clvh oszlopos 
tagját vesztette el benne, midőn ötven éves korában 
a világ megdöbbenésére hirtelen meghalt, . .. ámde 
szelleme él s éppen akkor működik a legbámulatosab
ban, midőn a porhüvely visszatért a földbe ;. . . teme
tése a maga nemében páratlan volt s végrendelete 
hihetőleg nemcsak az Egyesült-Államokat; nemcsak 
Amerikát, hanem az egész művelt világot bámulatba 
fogja ejteni.»

Ezt mondotta Higginbotham В. György s a gyász- 
gyülekezetet e beszéd bizonyára mélységesen meg
hatotta.

Händel «Miséj é»-nek «Hallelujá»-ját zendítette rá a 
zenekar — s ezzel vége volt a temetésnek.

A katonaság sorakozott s a trombita recsegő hang
jára a mauzóleum mellett levő tó partjáról ezer meg 
ezer madár rebbent fel... mintha az elhúnytnak 
lelkét röpítenék fel a végtelen magasságba ...

A «hat» sorsjelölt, miután kötelességét teljesítette, 
elbúcsúzott a temetés főrendezőjétől; Higginbotham 
В. György mindnyájukkal kezet szorított s a klub 
nevében megköszönte, hogy Hypperbone J. Vilmosnak 
a végtisztességet megadták — ezzel elindultak, hogy 
hazamenjenek, de Thornbrock, a közjegyző odaállott
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a márványkoporsóhoz, és zsebéből előhúzva egy papí
rost, olvasta :

— «Kívánom, hogy koporsóm még tizenkét napig 
nyitva álljon s e határidő leteltével a sors által jelölt 
hat egyén, kik hült tetememet a temetőbe elkísérték, 
jöjjenek a tizenkettedik nap reggelén s koporsómra 
tegyék le a névjegyüket. Akkor a koporsó fedelét 
illesszék a koporsómra, Thornbrock közjegyző pedig 
déli tizenkét órakor az Auditorium nagy termében 
olvassa fel végrendeletemet, melyet az ő kezébe tet
tem le. Hypperbone J. Vilmos.»

Igazán furcsa egy ember lehetett az, akinek ilyen 
a végső akarata; s ki tudja, mi van még a végrendeleté
ben! . . .

A gyülekezet eloszlott, a sírbolt őre becsukta a 
mauzóleum kapuját, aztán a kerítés ajtaját is.

Nyolc óra felé járt az idő. Az égboltozaton millió 
meg millió csillag ragyogott, szelíd fényük reáesett a 
mauzóleum mellett levő tó tükrére, versenyre kelt a 
mauzóleum kerítésének oszlopain kígyóit villamos 
lámpások hivalkodó fényével.

A kíváncsiak tömegének egy-egy töredéke látszott 
már csak az utcán, hazasiettek azok is, hogy a nap 
izgalmait és fáradságát kipihenjék ... s az Oakswoods- 
temető síri csendjét nemsokára nem zavarta senki. 
Hypperbone J. Vilmos aludhatott nyugodtan a fehér 
márvány koporsóban.



NEGYEDIK FEJEZET.

A «hat».

33

Másnap Chicago lakosai visszazökkentek a hétköz
napi élet kerékvágásába. Az utcán megvolt a szokásos 
sürgés-forgás, de mi volt ez a tegnapi népcsődület
hez képest! Mindazonáltal az elhunyt milliomos vég
rendelete napról-napra foglalkoztatta közvéleményt, 
ki tudja, minő meglepetés vár még a világra az Excen- 
tric-Club néhai érdemes tagjának akaratából?

A sok százezer ember kíváncsiságát rögtön ki
elégíthették volna, ha Thornbrock felbontja a végren
deletet s az újságok nyomban közzé teszik, de erről — 
amint tudjuk — szó sem lehetett, mert Hypperbone 
J. Vilmos határozottan kijelentette, hogy a végren
deletet csak április 14-én, délben tizenkét órakor 
szabad csak felbontani, még pedig az Auditorium 
nagy termében, ez a nagy terem pedig egy óriási szín
ház volt, melyben nyolcezer ember fért el... Tehát 
április 15-ig kellett a kíváncsiaknak türelemmel vár- 
niok.

Addig is a «hat» sorsjelölte került sorra. A millió 
olvasó minden apró-cseprő dolog iránt érdeklődött, 
mi e hat boldog, sőt legeslegboldogabb halandóra vo
natkozott. A képes lapok munkatársai nyakra-főre 
siettek, hogy arcképeiket megszerezzék, hamarosan 
közöljék, mert Chicago, sőt az Egyesült-Államok min
den lakója égett a vágytól, hogy őket megismerje. 
A napilapok reporterei nyakukba vették Chicagót s 
felhaj szólták, betörtek, betolakodtak a «hat» közül 
sorjában mindenikhez, apróra ki vallatták múlt jók, je
lenők és jövőjük felől s érdekes cikkekben számoltak 
be lapjuk több százezer olvasójának nagy lelki épü
lésére.

Verne: Különös végrendelet. 3



84

A Chicago Mail munkatársa a Rudolf-út 73. számú 
házában lakó Hodge Urricanhoz kopogtatott be.

A fogadtatás nem volt valami barátságos.
— Mit keres maga nálam, he? — riadt az újság

íróra nyersen az érdemes hajóskapitány. — Nem tudok 
semmiről semmit, ha tudnék sem mondanék meg az 
úrnak semmit! . . . Oda hívtak a temetésre, . . . hát 
odamentem. .. Rajtam kívül még öt darab ember 
volt a kocsi mellett. . . sohasem láttam őket! . . . 
Hm, nem csodálnám, ha közülünk egyik vagy másik 
rosszul járna! ö az a Hypperbone Vilmos, ha ugyan 
ő volt az, aki kárpit mögött rejtőzött s akit én reggeli 
nyolc órától esti nyolc óráig kísértem . . . Isten legyen 
az ő lelkének irgalmas, ha gúnyt űzött belőlem, . .. 
igenis belőlem, mert a többi öthöz nincsen semmi 
közöm.

— Arról, uram, szó sem lehet; önnek bizonyára 
nem lesz oka arra, hogy megbánja a temetésen való 
megjelenését; s ha meggondoljuk, hogy az óriási va
gyonnak hatodrésze . . .

— Hatodrésze . . . hatodrésze! mennydörgőit ádá
zul a kapitány, — s vájjon ki biztosít engem arról, 
hogy valósággal megkapom azt a hatodrészt?

— Az Isten szerelmére, ne ordítson olyan erősen!
— Én bizony ordítok ... én nem tudok csendesen 

beszélni; az én természetem hasonlít a tengeri vihar
hoz — —

— Bocsánatot kérek, kapitány úr, nincs viharra 
szükség, az égboltozat derült.

— Majd meglátjuk, uram! — ordítá Hodge Urri- 
can, — s ha magának kedve szottyant, hogy rólam vala
mit az újságba firkáljon, jól megrágja a tollat, annyit 
mondok, mert meggyűl a baja Hodge Urricannal!

Valóban, Hodge Urrican igazi tengeri medve volt, 
hat hónapja küldötték nyugalomba, — s ez fáj neki
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még most is, — pedig pompás egy tengerész volt, 
szemébe nézett az ellenség golyójának s az égiháború 
tüzének. Ötvenkét éves volt már, de tüzes, felpattanó 
szenvedélyessége még a régi maradt. Köpcös, vállas, 
villogó szemű ember volt, aki soha életében nem tudott 
senkivel megférni, mert ha a füle hegye kipirosodott s 
ha a szemei elkezdettek forogni, akkor vége volt még 
annak a kis észnek is, mely hatalmas fejébe szorult. 
Arról, hogy emberi lény vele egy són és egy kenyeren 
megéljen, még gondolni sem lehetett; agglegény ma
radt s úgy a nyilvános, mint a magánéletben szívesen 
kitért mindenki az útjából.

Ilyen volt a «hat» közül az egyik.
A Chicago Globe munkatársa a South Halsted-út 

3997-ik számú házában egy fiatal festő műtermének 
az ajtaján kopogtatott be — egy szerecsen fiú nyi
totta ki az ajtót, Max Réalnak az inasa.

— Hol a gazdád? — kérdé az újságíró.
— Nem tudom.
— Mikor ment el hazulról? . . .
— Nem tudom.
— Mikor jön haza?
— Nem tudom.
Csakugyan Tommy, az inas, nem tudta, mert Max 

Réal korán kelt fel, az édesen alvó fiút hagyta tovább 
aludni, sajnálta szegényt.

A Chicago Globe munkatársa ezzel a sovány referá- 
dával nem érhette be s módját ejtette annak, hogy 
Max Réalról sok mindent megtudjon, úgyhogy már 
az esti lap részletesen megismertette az olvasókat a 
«hat» közül a másodikkal.

Max Réal fiatal festő volt, kinek a tájképeit Ame
rikában már jól megfizették s kire kétségen kívül szép 
jövő várt. Chicagóban született, eredetileg, mint a neve 
is mutatja, francia származású volt, Québecből, Ka

3*
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nada egyik városából kerültek szülei Chicagóba. Anyja 
még most is ott lakott s éppen ez időtájt készülődött, 
hogy fiához költözzék át.

Max Réal végtelenül szerette az édesanyját. Szép, 
okos és előkelő fiatal ember volt, nem vált szégyenére 
francia származásának. Sugár, magas termete, barna 
haja és hegyesre nyírott szakálla, szelíd kifejezésű kék 
szeme, mosolygó szája volt. Egész lényén valami ter
mészetes könnyedség és veleszületett vidámság öm
lött el.

Mihelyt tehetségének tudatára jutott, s egy-két 
festménye némi feltűnést keltett, Québecből átköltö
zött Illinois fővárosába, Chicagóba. Apja katonatiszt 
volt, igen kis vagyont hagyott özvegyére s ha Max 
Réal arra törekedett, hogy valamicskét szerezzen, főleg 
azért tette, mert édesanyjának akarta kényelmessé 
tenni az életet.

A Chicago Globe munkatársa nem esett kétségbe, 
hogy Max Réalt nem találta otthon. Majd eljön hol
nap s ha előbb nem, április 15-én bizonyára jelentkezni 
fog, hogy a végrendeletet meghallgassa az Auditorium 
színházában.

Bezzeg jobb dolga volt a Daily News Record munka
társának, aki a Milwaukee-körút 213. számú házában 
lakó Harris T. Kymbale-t nem is a lakásán kereste 
fel, hanem a szerkesztőségben, mert tudnivaló dolog, 
hogy Kymbale maga is újságíró volt, a népszerű Tri
bune hírrovatának a vezetője. Harminchét éves, kurta, 
széles vállú, rokonszenves arcú, mozgékony, beszédes, 
finom szaglású és roppant éles fülű ember volt Kym
bale, aki mindent látott, hallott, érzett, tudott, min
dent kitalált és nyomban ki is tálalt. Telivér amerikai 
újságíró létére pompás fickónak ismerték a kollégái 
s így nem csoda, hogy örvendettek, midőn megtudták, 
hogy ő is közte van a «hat» szerencsés kilutrizott névnek.
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Tőle nem is kellett semmit kérdezni, beszélt ő a 
maga jószántából is eleget, ha volt, aki hallgassa :

— Ügy van, barátaim, én vagyok az a bizonyos 
Harris T. Kymbale, aki a «hat»-ok társaságába kerül
tem, én bizony és senki más . . . Láttátok, hogy teg
nap komoly méltósággal tartottam kezemben a virág
fűzért s ott lépkedtem a gyászkocsi mellett... A tö
meg tapsa, nevetése, jókedve egy percig sem tudta 
velem elfeledtetni, hogy koporsót kísérek, melyben a 
megboldogult pihen . . . Tudjátok-e mit gondoltam 
akkor magamban? . . . Azt gondoltam : hátha Hyp- 
perbone meg sem halt... hátha felnyitaná a szemét,.. . 
ha felülne! . . . Szó sincs róla, hogy ilyesmi megtör
ténhessék, de úgy-e bár ötletnek nem volt rossz s én 
bizonyára nem vettem volna zokon, ha az új Lázár 
koporsójából fölkelt volna.

Ilyenformán csevegett Harris T. Kymbale, csak 
hallgatni kellett őt.

— Nem sejted, hogy mit fogunk április 15-én 
megtudni? — kérdék tőle a kollégái.

— Nos hát, az fog történni, hogy Thornbrock pont
ban tizenkét órakor felbontja a végrendeletet. . .

— Te hiszed, hogy a hat sorsjelölt lesz az általá
nos örökös?

— Természetesen . . . különben mi célja lett volna 
Hypperbone J. Vilmosnak azzal, hogy meghívott a 
temetésére? . . .

— Ki tudja?
— No még csak az kellene, hogy kártérítés nélkül 

maradjunk! . . . Képzeljétek csak el... tizenegy óra 
hosszáig talpon állani és halottat kísérni!

— Nem valószínű-e, hogy a végrendeletben holmi 
furcsa kívánságok is lesznek?

— Bizonyosan lesz ... s ez adja meg annak majd 
az igazi eredetiséget. . . Nos, ha valami olyast kíván,
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amit meg lehet tenni, megtesszük ; ha lehetetlenséget 
kíván, abbahagyjuk. Bármi történjék is, pajtások, 
arról meg lehettek győződve, hogy Harris T. Kymbale 
tudja, mi a kötelessége s abból egy mákszemnyit sem 
enged.

Bizonyára nem, az újságírók becsülete is meg
kívánná tőle, de különben is, aki Harris T. Kymbalét, 
a Tribune hírrovatának a szerkesztőjét ismeri, bízvást a 
tűzbe teheti érette a kezét. Amit a végrendelkező kíván, 
megcselekszi, s ha Hypperbone J. Vilmos a holdba 
küldi őt, a holdba fog menni s addig meg nem áll, 
míg oda nem jut.

Minő egészen más figura a «hat» közül a negyedik, 
kit a Staats-Zeitung munkatársa vállalt magára, s kit 
Hermann Titburynak hívnak.

A Robey-út 77. számú házában lakott ez az ember.
Hosszas csengetés, dörömbölés után az ajtó kinyílt 

s egy fésületlen, rendetlen öltözetű asszony jelent meg.
— Titbury urat itthon találhatom?
— Itthon.
— Beszélhetnék vele?
— Majd megkérdezem tőle, aztán megmondom.
Jó eleve kijelentjük, hogy Hermann Titburynak 

felesége is van, aki ötvenkét éves, tehát éppen két 
évvel öregebb, mint a férje. Ez az ötvenkét éves úri 
nő izente a szurtos szolgálóval:

— Titbury úr nem kíván senkivel találkozni s 
nagyon csodálkozik, hogy alkalmatlankodnak nála.

A találékonyeszű újságírót e zordon üzenet halla
tára cserbe hagyta minden tudománya. így Titbury- 
ről nem tudott meg semmit, még annyit sem, amennyit 
mi olvasóinknak tájékozódás céljából elmesélünk.

Titbury és a felesége igen fösvény emberek voltak, 
rideg szívűek, érzéketlenek s egymásra minden tekin
tetben méltók. A bölcs Gondviselés nagy jót cseleke
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dett, mikor őket egymás mellé rendelte. Gazdagságu
kat, — mert gazdagok voltak — sem üzleti, sem ipari 
úton nem szerezték, hanem a legpiszkosabb uzsorából. 
Olyan emberek bőrét nyúzták le, akiknek már nem 
volt kihez fordulniok.

A férfiú kövér és alacsony volt, haja és szakálla 
vörös, ez a vörös haj kedves élete párját külsőleg is 
hasonlóvá tette hozzá. Betegségről, doktorról, patiká
ról — efféle kamatot nem hajtó pénzelhelyezésről — 
nem tudtak semmit s nem is akartak tudni. Még a 
gyomrukat is úgy rendezték be, hogy lehetőleg ne kér
jen sokat, a cselédjüket is a szerint választották meg, 
hogy sokat eszik-e vagy keveset. E szerint jóformán 
nem is került pénzbe a háztartásuk. Mióta az uzsora
üzlettől Titbury visszavonult, a felesége uralmára bízta 
magát s az érdemes vörös hölgy ugyancsak a fogához 
verte százszor is a garast, míg egyszer kiadta.

Ablakukon vasrostély volt, mint a szívükön ; házuk 
küszöbén idegen nem lépett át soha, nem volt egyetlen
egy barátjuk vagy rokonuk sem. Elképzelhetjük, hogy 
milyen nagy volt e fukar emberek öröme, midőn a 
Tribune április 1-én megjelent számában olvasták a 
Hermann Titbury nevet! A nagy örömet azonban meg
keserítette az a tudat, hogy rajta kívül még öten van
nak, akik az óriási vagyonból részt követelhetnek. 
Micsoda gyűlöletes farkasszemmel nézhetett Titbury 
Hodge Urricanra s az viszont reá!

Ilyen szeszélyes a sors! íme kijelöl ilyen pénzfene- 
vadat örökösnek és érdektársává teszi jóra való, rokon
szenves embereknek.

A temetés után következő nap reggelén öt órakor 
elment hazulról a Titbury-pár, az Oakswoods-temető 
őrét felverték az ágyból s megkérdezték tőle :

— Nem történt semmi az éjjel? . . .
— Nem! — felelte az őr.
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— Tehát. . . igazán meghalt!
— Annyira meghalt, hogy önök nyugodtan alhat

nak! — viszonzá a derék ember, abban a reményben, 
hogy egy kis borravaló üti a markát ezért a jó hírért.

No hiszen várhatta.
Es ezután minden áldott nap útra keltek, hogy 

megbizonyosodjanak : vájjon igazán meghalt-e Hyp- 
perbone J. Vilmos.

A Freie Presse két tudósítója a Columet-út 7. számú 
házát kereste fel. Ebben a városrészben nagyobbára 
iparosok, kiskereskedők laktak. Ez a ház tulajdon
képpen nem is a Tom Crabbe-é volt, kivel a tudósítók
nak dolga lett volna, hanem az idomítójáé, a John 
Milner é.

Tom Crabbe, a hat sors jelölt közül az ötödik, világ
hírű birkózó volt, aki a leghíresebb boxolókkal is föl
vette a versenyt, ö verte le a híres Fitzsimont-t, aki 
viszont Corbell-et terítette a porba.

A tudósítók akadály nélkül bejutottak a házba s 
Milner úr, aki csodálatosan sovány, vizsgatekintetű, 
hegyes orrú, majomképű úriember volt, zsebrevágott 
kézzel fogadta.

— Crabbe úr?...
— Most etetem — feleié vékony hangon Milner úr.
Es valóban Crabbe javában pofázott az asztal mel

lett. Eszre sem vette, hogy valaki bejött a szobába.
Milner úr megtudván, hogy kik a jövevények, rész

letesen elmondott mindent, ami Tom Crabbéra vonat
kozólag jellemző volt.

Az irtózatos tömegember éppen akkor nyelte le a 
hatodik ürücombot, a hatodik karéj vajaskenyeret, 
a hatodik korsó sört, s közbe-közbe reá pislantott a 
teás-ibrikre, hogy a hatodik ibrik-teával locsolja meg 
a torkát, minekutána a hatodik pohár wiskyt is be
kebelezte. Ez volt az ő villásreggelije s ötször ismételte
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ezt a «kis falatozás»-t naponta. A hat-os szám, amint 
látjuk, igen gyakran fordul elő Tom Crabbe minden
napi etetésénél.

Crabbe igazi bálvány-ember volt. Hat angol láb és 
tíz hüvelyk magasra nőtt meg, egyik válla hegyétől a 
másikig három teljes láb vala, haja fekete durva serte, 
melyet rendesen a bőrig lenyiratott Milner úr, a szemei 
valóságos ökörszemek voltak, alig mozgatta ide-oda, 
homloka roppant keskeny s fülében függőt viselt, suta 
bajsza jól elfért húsos nagy orra és rengeteg átmérőjű 
szája között. Hatalmas törzse két izmos lábon, mint 
két vastag oszlopon úgy nyugodott.

Ha azt mondanék, hogy ember volt, megsértenék 
az emberiséget, valóságos állat volt Töm Crabbe, egy 
irtózatos gép, melynek a gépésze a sovány, majomképű 
Milner. Az új világ minden részében ismerték, mint 
páratlan birkózót; összes szellemi tevékenysége abból 
állott, hogy evett, ivott, boxolt és aludott — ezen
kívül semmit, de semmit sem tartott méltónak arra, 
hogy őt érdekelje. Volt-e arról fogalma, hogy a «hat» 
közé jutván, mi vár esetleg reá? Tudta-e, hogy miért 
kellett neki az ünnepélyes menetben részt vennie? — 
Aligha. No de ott volt mellette az idomítója s Milner 
úr gondolkozott Tom Crabbe helyett. Hihetőleg gondja 
lesz arra is, hogy az örökség, mely Crabbéra vár, ne 
vesszen kárba. A tudósítók pontosan feljegyeztek min
den adatot: magasságát, súlyát, erejét — még pedig 
dynamo méterrel pontosan kiszámítva lóerejű gőzgépek 
módjára — elmondották, hogy harminc éves, hat hó
napos és tizenhét napos, — elmondták, hogy apja mé
száros volt az Armour cég vágóhídján, anyja pedig a 
Swansea cirkuszában női-birkozó.

— Nem igen szeret beszélni — jegyzé meg az egyik 
újságíró.
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— Csak ha muszáj! — felelte Milner'. — Miért is 
koptatná a nyelvét.

— Igaz ... de néha talán gondolkozik?
— Mitől lehetne az jó?
— Semmitől, Milner úr!
— Tom Crabbe nem egyéb, mint egy ököl. . . egy 

összeszorított ököl . . . tud támadni s tud véde
kezni . . .

Mikor pedig az újságírók lefelé mentek a lépcsőn, 
az egyik oda szólott a másiknak :

— Barom! . . .
— De még milyen — viszonzá a másik.
Valószínűleg ez a megjegyzés nem Milner úrra vonat

kozott.
Hátra volt még a «hat» közül a hatodik.
Lissy Wag a Sheridan-út 19. számú házában lakott, 

mely csupán tizenhét emeletes volt. A kilencediken egy 
kétszobás kis lakás volt a Lissy Wagé. Ide szokott 
hazatérni, ha a Marshall Filed áruházából, ahol máso
dik pénztárosné volt, eljöhetett.

Lissy Wag utolsó sarjadéka volt egy becsületes, 
tisztességes családnak. Gondos nevelésben részesült, 
mint az amerikai leányok általában, s midőn szülei 
meghaltak, a maga erejére támaszkodva volt kényte
len boldogulni. Apja egész vagyonát elvesztette egy 
szerencsétlen biztosító vállalatban, mely csődbe jutott 
s az árva leányra nem maradt semmi vagyon.

Lissy Wag sokkal erélyesebb, okosabb és életre
valóbb teremtés volt, hogysem kétségbeesett volna. 
Erős erkölcsi alapja lévén, bízott magában s dolgozni 
kezdett. Apjának egyik barátja bejuttatta őt a Marshall 
Field óriási áruházába s immár tizenöt hónapja ott 
van, megkeresi becsületesen a maga kenyerét.

Bájos szőke leányka volt Lissy, nemrégiben múlt 
húsz esztendős ; szőke haja, kedves, barátságos arca,



44

kék szeme, keresetlen s mégis előkelő külseje első te
kintetre elárulták, hogy különb azoknál, kik az áru
házakban keresnek és találnak foglalkozást. Sorsával 
meg volt elégedve, mert vágyai nem szárnyaltak na
gyon magasra s elképzelhetjük, hogy mennyire meg
ijedt, midőn nevét a «hat» között olvasta, kiknek a 
temetésen meg kellett jelenniök. Eleinte határozottan 
vissza akarta utasítani, mert félt a gondolattól, hogy 
mintegy kirakatba állítsák s ezer meg ezer ember kí
váncsi szeme szegeződjék reá. Valóban nagy lelki küz
delmébe került, míg elhatározta, hogy teljesíti a halott 
kívánságát.

Az igazság kedvéért azt is meg kell mondanunk, 
hogy Lissy leginkább egyetlen barátnőjének, Jovita 
Foleynek az unszolására és folytonos rábeszélésére 
határozta el, hogy elmegy a temetésre.

Ez a Jovita nem szép, de rendkívül vidám, bohó- 
kás, eleven eszű leány volt, egy évvel idősebb, mint 
Lissy s a leggyöngédebb barátsággal, csaknem test
véri szeretettel ragaszkodott hozzá.

Együtt laktak s egy helyt voltak alkalmazva, mert 
Jovita ugyanabban a nagy áruházban volt elárusítónő. 
Ha az üzletet becsukták, együtt sétáltak haza s egy
más nélkül nagyon ritkán lehetett őket látni.

Ezek után természetes dolog, hogy Lissy tudni sem 
akart arról, hogy a Chicago Herald tudósítóját fogadja, 
aki a temetés után való nap bekopogtatott az ajtaján.

— Ments Isten — mondá Jovitának, ki újra rá 
akarta beszélni — előbb egy-két adat, aztán kérnek 
majd arcképet, közük a lapokban, felkeltik a kíváncsi
ságot, az ember még az utcán sem mehet nyugodtan. 
Nem, nem, senkit sem fogadok.

Az újságíró savanyú arccal ment a szerkesztőségbe, 
a másnapra szánt feltűnést keltő cikk a tolla hegyére 
száradt.
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Jovita pedig így szólott, mikor az újságíró elment:
— Az ajtódat bezártad, de azért nem zárkózható! 

el egészen a közérdeklődéstől mégsem! . . . Istenem, 
ha én volnék a te helyedben, Lissy!... No de így sem 
engedem, hogy a kezedből kiszalaszd az örökséget. . .

— Az örökséget? Jovita . . . hidd el, nem szívesen 
gondolok arra — feleié Lissy, — s egy cseppet sem bán
nám, ha az egész dolog csak tréfa lett volna, melyet a 
megboldogult kieszelt.

— Lári-fári, nem lesz okod arra, hogy ne bánd, 
mert a vagyon .. .

— Mondd csak, hát a nélkül nem vagyunk mi bol
dogok?

— Hiszen, ha én volnék a helyedben! . . .
— Mit tennél?
— Először is megfelezném veled, Lissy . . .
— Aminthogy én is neked adnám a felét — feleié 

Lissy s mosolygott barátnéja nagy lelkesedésének a 
láttára.

— Bárcsak már április 15-ike volna! . . . Mind szá
mítom az órákat, a perceket. . .

— Legalább a másodperceket szánd nekem!
— Hogy is lehet így beszélni, mikor ilyen fontos 

dologról van szó, mikor sok millió dollár ...
— Azaz millió unalmas mende-mondáról, melyet 

az embereknek napról-napra végig kell szenvednie. 
Ilyen volt a hatodik örökös.

A tizenkét napi határidő egyikre-másikra nézve 
véghetetlenül hosszú és izgalmas volt, no de végre el
telt s április 15-ikére virradtak. A «hat» elvitte a meg
boldogult végső rendelkezéséhez híven névjegyét a 
mauzóleumba, reátette a koporsóra. A márványfedelet 
reá illesztették a koporsóra s a furcsa halott többé nem 
fogadta senki látogatását az Oakswoods-temetőben.
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Ezen a napon újra megindult a kíváncsiaknak sok 
ezere, de nem a huszonkettedik, hanem a tizennyolca
dik kerület felé. Aligha kevesebben voltak, mint a 
temetés napján, midőn Hypperbone J. Vilmost végső 
útjára elkísérték.

A Michigan-körúton és a Congress-úton volt a leg
nagyobb csődület, mert ez volt az Auditóriumhoz ve
zető két legszélesebb útvonal.

Chicagóban sok a nagy vendégfogadó, de egyik sem 
akkora, mint az Auditorium, melyben se szeri, se száma 
nem volt a vendégszobáknak, azonkívül magában a 
hőtelben egy akkora színház épült, mely nyolcezer né
zőt fogadott be.

A színház páholyai, zsöllyéi, zártszékei, állóhelyei 
abból az alkalomból, hogy Thornbrock közjegyző ott 
fogja a végrendeletet felolvasni, drága áron keltek el, 
a befolyt nagy összeget a két legnagyobb kórház kapta 
e nap emlékére. Az Auditorium környékét ember- 
sokadalom állotta körül, benn a rengeteg nagy szín
háznak minden zegét-zugát ellepte a nézőközönség, a 
zenekarban is székek voltak s ott is a legelőkelőbb 
közönség szorongott.

A színpadon a városi tanács, élén a polgármesterrel, 
mögöttük az Excentric-Club választmánya, melyet Hig
ginbotham В. György vezetett, előttük pedig, mintegy 
közszemlére kitéve a «hat» boldog sorsválasztott ült 
egy sorban.

Lissy lesütötte a szemét, nyilván szégyenkezett sze
gény, hogy annyi ember bámészkodik reá.

Harris T. Kymbale jobb lábát a balra téve néze
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getett körül s mosolyogva intett jobbra-balra, ha egy- 
egy ismerősét pillantotta meg.

Hodge Urrican vadul forgatta a szemét, mintha 
erőnek erejével belé akart volna kötni valakibe, aki 
reá néz.

Max Réal nyugodtan ült ott, nem törődött senki
vel, csak olykor-olykor lopva pillantott arra a szelíd 
arcú leányra, aki ott ült vele egy sorban s kinek piruló 
arca nagyon tetszett neki.

Titbury számítgatta, hogy vájjon az örökségből 
egyre mennyi fog jutni.

Crabbe nem ült székre, mert nem akadt olyan 
szék, amelyen az ő Mahomet nagy teste elfért volna, 
pamlagot állítottak oda az ő számára s annak is a lábai 
meg-megreccsentek, ha megmozdult, ö különben nem 
tudta, hogy miért kell neki ott ülnie.

A nézőközönség ezrei közül meg kell említenünk 
Milnert, az idomítót, Titbury hitvestársát, aki váltig 
intett a férjének, de eredménytelenül s az ideges Jovi
tát, akinek a közbenjárása nélkül Lissy aligha került 
volna ma a színpadra, hogy bámulják és irigyeljék.

Azt mondják, hogy Chicagóba ezen a napon ötven
ezer idegen érkezett Illinoisból, sőt New-Yorkból, 
Pennsylvániából, Obiéból, sőt Maineből is.

Az egész városrész zsúfolásig megtelt nézőközön
séggel, minden ablakban, minden erkélyen szorongott 
az ember, pedig sem látni, sem hallani való nem volt 
semmi.

Déli tizenkettőt ütött az óra.
Ebben a pillanatban Thornbrock felkelt a helyé

ről s közeledett a színpad közepére kitett asztalhoz.
A nyüzsgés, beszélgetés rögtön megszűnt s az óriási 

színházban síri csendesség lön, mint midőn villám 
cikázik keresztül az égen s kisvártatva megindul az 
ég haragos zengése.
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A közjegyző ott állott komoly arccal, mellén ke
resztbe fonva kezét az asztal előtt s megvárta, míg 
az óra elüti mind a tizenkettőt.

Az asztalon vastag borítékban feküdt a végrende
let, öt pecséttel volt lepecsételve, mindeniken az el- 
húnyt nevének kezdőbetűi.

Midőn a közjegyző ezt a nagyfontosságú iratot a 
kezébe vette, hogy a pecsétet felbontsa, bizony kissé 
reszketett a keze. A borítékból összehajtott perga- 
ment-csomót vett ki. Ezek között volt egy térkép és 
egy kis doboz.

Föltette aluminium-keretű szemüvegét s erős, a 
színház minden zugát betöltő hangon kezdé olvasni:

«Ez az én végrendeletem. Elejétől végig a magam 
kezével írtam. Kelt Chicagóban 1885 július 3-án.

«Teljesen ép elmével, komoly megfontolás után 
tettem papírra végső akaratomat, melynek végre
hajtását Thornbrock közjegyzőre és Higginbotham В. 
György tagtársamra, az Excentric-Club elnökére bízom, 
ök fognak majd gondoskodni arról, hogy végrendele
tem minden pontja híven teljesíttessék.

«Tudtommal eddigelé az Excentric-Club-nak egy 
tagja sem vált ki valamely a klub nevét nagy mérték
ben igazoló cselekedettel. E sorok írója életében szin
tén csak olyan hétköznapi dolgokat művelt, mint 
bárki más ; amit azonban nem tett életében, azt végső 
akaratának az erejével megcselekszi halála után.

A nézőtéren helyeslő moraj hangzott fel e szavak 
hallatára. Thornbrocknak félbe kellett az olvasást sza
kítania, míg a csend újra helyreáll.

Azután folytatá :
«Tagtársaim jól tudják, hogy életemben legnagyobb 

kedvem telt a «Nemes-Lúd-Játék»-ban, melyet európa- 
szerte, de különösen Franciaországban jól ismernek. 
Ezt az antik korból reánk maradt nemes játékot én
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honosítottam meg a mi körünkben. Nagy gyönyörű
séget szerzett nekem változatosságával, váratlan for
dulataival, szeszélyes kombinációival s főleg azzal, 
hogy a véletlen dönti el, csupán a véletlen, hogy a 
küzdelemből ki kerül ki a végén győztesnek.»

Senki sem tudta elképzelni, hogy miért szentel 
Hypperbone olyan nagy tért végrendeletében a «Nemes- 
Lúd-Játék»-nak? . . . Valóban ez méltán gondolkozóba 
ejthette a hallgató közönséget.

A közjegyző tovább olvasta :
«Ez a játék — melyet Chicagóban bizonyára min

denki ismer — számos egymás mellé helyezett mező
ből áll, mint a sakktábla. A mezők meg vannak szá
mokkal jelölve, egytől hatvanháromig. Tizennégy me
zőre egy-egy lúd-nak a képe van festve, azé az állaté, 
melyet a világ méltatlanul tart ostobának, pedig azóta, 
hogy a ludak mentették meg a Capitoliumot Brennus és 
a gallok támadásától, bízvást lemoshatták volna ne
vükről e gyalázatot.»

A hallgatók közül egyik-másik furcsán rázogatta 
a fejét. Nyilván arra gondolt, hogy a megboldogult 
Hypperbone J. Vilmos ugyancsak megtréfálja a vilá
got, midőn végrendeletében dicsőítő himnuszt zeng a 
Indákról.

A végrendelet tovább így hangzott:
«A végrendeletemet tartalmazó borítékban van egy 

térkép és egy kocka-vető doboz. A térkép azt a mezőt 
ábrázolja, amelyen én gondolatban terveztem a «Nemes- 
Lúd-Játék»-ot. Halálom után ezt a tervezetet nyilvá
nosságra kell hozni, hogy mindenki megismerje. A do
bozban két kocka van, szakasztott olyanok, mint a 
minőkkel én szoktam a klubban játszani.

A játszófelek egyike kapja a sakk-mezőt, a másik 
a két kockát s a játék menete a következő lesz :...»

Hogyan, hát játszani fognak? A«Nemes-Lúd-Játék»
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új életre kel? . . . No lám, mégis csak megtréfál minket! 
Az egész csak «humbug!» — kiálták közbe a nézőtéren 
levők.

Erélyes «csitt» meg «csend legyen!» kiáltások uta- 
síták rendre a békétlenkedőket s a közjegyző tovább 
olvasta a különös végrendeletet:

«íme, ezt akartam én tenni hazám dicsőségére, 
melyet kimondhatatlanul szeretek, melyet keresztül- 
kasul jártam életemben s melyet gyarapítani a leg
édesebb vágyam volna.»

Mennydörgésszerű hip-hip és hurrah-kiáltás szakí
totta félbe ezeket a szavakat; az óriási színház csak 
úgy rengett bele. A hallgatóság kíváncsisága tetőpontra 
hágott.

«Jelenleg Alaskát nem számítva, az amerikai Egye
sült-Államoknak területe több mint nyolcmillió kilo
méter. Ezen a területen ötven állam van. Én ezt az 
ötven államot elhelyeztem a «Nemes-Lúd-Játék» hatvan
három mezején, még pedig olyanformán, hogy közülök 
egy tizennégyszer fordul elő, vagyis 49 + 14 = 63. 
így eszeltem ki az amerikai Egyesült-Államok «Nemes- 
Lúd-J áték»-ki.»

Az «Excentric-Club» tagjai nyomban megértették 
Hypperbone J. Vilmos nemes intencióját s a be nem 
avatottak is módfelett lelkesedtek a dolgoknak ilye
tén váratlan fordulatán. Falrengető tapssal adóztak a 
szellemes ötlet szerzőjének.

Thornbrock tovább olvasott:
«Hátra van még az, hogy kijelöljük az Egyesült- 

Államok közül azt, amely a játékban tizennégy mezőn 
fog szerepelni. Vájjon eshetnék-e méltóbbra a választás, 
mint arra, melynek büszke partjait a Michigan-tó 
hullámai verdesik, mint Illinoisra, mely immár fél
század óta elragadta Cincinnati-tói a «Nyugat király
néja» nevet, melynek északról a Michigan, délre Ohio,
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nyugatról a Mississippi, keletről Wabash a határa ; 
ez az állam, mely éppen olyan joggal tengeri, mint 
szárazföldi hatalom s amely ezidőszerint az Egyesült- 
Államok egyik legtekintélyesebbje.»

Ismét viharos taps és diadal-kiáltás szakította félbe 
a közjegyzőt s künn az utcán az ezer meg ezer torok 
visszazúgta.

A közjegyzőnek néhány percig várakoznia kellett, 
míg újra csend lett a nézőtéren.

«Ki kell jelölnünk a játszófeleket, akik mintegy 
sakkfigurákká válva arra lesznek hivatva, hogy az 
Egyesült-Államok óriási területén, melynek államait 
a sakktábla mezői képviselik, mozogjanak. E célra 
készítettem egy tervezetet, mely halálom után millió 
példányban sokszorosítandó s a játék iránt érdeklődő 
polgártársak között szétosztandó, hogy minden moz
zanatában kellő érdeklődéssel kísérhessék a játék me
netét. Hatan vesznek részt a játékban s e hatot Chicago 
lakosai közül a sors jelöli ki; e hatnak ezidőszerint 
jelen kell lennie az Auditorium színpadján. Ezek fog
nak az Egyesült-Államok területén mozogni, mégpedig 
a szerint, amint a kockák számai esetről-esetre je
lölik.»

Ezt a szerepet szánta tehát a végrendelkező a 
«hat»-nak! A kockák szeszélyes számai fogják őket 
megsétáltatni az Egyesült-Államok területén . . . ök 
lesznek a mozgó figurák az óriási sakk-táblán!

Crabbe egy kukkot sem értett ebből az egész do
logból, de bezzeg jól megértette a többi sors jelölt, 
hogy mi vár reájuk. Az ezerfejű közönség úgy nézett 
rájuk, mint valami rendkívüli emberekre.

No de, hadd lássuk, mi kívánsága volt még az el- 
húnytnak.

«Végrendeletem felolvasása után tizenöt nap múlva, 
reggel hét órakor megjelenik az Auditóriumban Thorn-
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brock közjegyző, megjelennek az Excentric-Clúb tagjai. 
A közjegyző a kockákat tartalmazó dobozkát meg
rázza s aminő számot jelölnek a kivetett kockák, 
a szerint adja meg a játszófeleknek az utasítást, hogy 
hova kell menniök. Minden másodnap ugyanabban 
az időben ismétlődik ez s ha a játszófelek Chicagóból 
eltávoztak, távirati úton kapják meg a további uta
sítást arra nézve, hogy hova menjenek. Az Egyesült- 
Államokban oly kényelmes és gyors a közlekedés akár 
vasúton, akár hajón, hogy a játszófelek a meghatá
rozott idő alatt könnyen megtehetik az utat, elké- 
sésről szó sem lehet. Ha azonban megtörténnék, hogy 
a «hat» közül valamelyik a meghatározott időben nem 
lenne a kijelölt mező — illetve államban — tovább 
nem játszhatik. Minden mozdulatra tizenöt nap jut, 
ez pedig bőségesen elég, hogy a legtávolabb eső államba 
is eljuthasson.

«A játszófelek a maguk költségén utaznak s ha 
egy-egy mezőre értek, a megszabott tétet vagy annak 
két-, illetve háromszorosát szintén a maguk zsebéből 
fizetik. Az egyszerű tét: ezer dollár. Ha egyetlen egy 
tétet nem fizetnek meg, a játékban tovább részt nem 
vehetnek.»

Ez bizony nem volt kicsiny dolog, mert ha elgon
doljuk, a tétek megsokszorozódhatnak s a veszteség 
éppen olyan jelentékeny lehet, mint a nyereség kívá
natos. Titbury e szavak hallatára csúnyán elfintorí
totta az arcát, hitvestársa pedig úgy belesápadt, 
mintha valami gonosz kígyó csípte volna meg. Egyéb
ként a játszófelek bízvást számíthattak arra, hogy 
akad egész rakás hitelező, aki jó reménység fejében 
bármikor ajánl fel kölcsönt. Az amerikaiaknak új 
terük nyílt arra, hogy tőkéiket új s talán busásan 
jövedelmező vállalatba fektessék.

A végrendeletnek azonban még nem volt vége.
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Igen érdekes adatokat tartalmazott a megboldogult
nak vagyoni helyzetére nézve:

«Ingó és ingatlan vagyonom részint házakba, ré
szint részvényekbe, ipari- és bankvállalatokba, vas- 
utakba van fektetve, összes értéke Thornbrock köz
jegyző számítása szerint hatvan millió dollár.» A hall
gatóság helyeslő mormogása elárulta, hogy még a leg- 
vérmesebb fantáziájúak sem csalatkoztak hozzá vető 
számításaikban. Hatvan millió dollár tisztes össze- 
gecske, még a Vanderbiltek, Astorok, Brodley Már
tonok, Hally Greenek, Hutchinsonok, Carrollok, Prio
rok, Morgan Slade-ok, Lemox-ok, Rockfellerek, Sche- 
meornok, Richard Kingek, May Gasletek országában 
is, kiket a világ mint a nagy tőke, a cukor, liszt, pet
róleum, vasút, ezüst- és aranybánya királyait ismer. 
Vájjon nem mondhatja-e magát igazán boldognak a 
«hat» közül az, ki e hatvan milliót megkapja s vájjon 
minő feltételek mellett kapja meg azt? . . .

Erre vonatkoztak a végrendeletnek következő sorai:
A «Nemes-Lúd-Játék»-ban az a győztes, aki leg

hamarabb érkezik a hatvanharmadik mezőre. Ez ter
mészetesen nem attól függ, hogy mikor jelölik a koc
kák a 63-as számot, mert számos akadály vár a játszó
felekre s lehet, hogy akkor jön ki a 63. szám, midőn 
már jó előre haladott s akkor a fölösleges számok 
arányában visszafelé kell jönnie. A játék szigorú sza
bályai szerint az a győztes, aki szerencsésen eléri elő
ször a hatvanharmadik mezőt. A győztes pedig összes 
vagyonomnak egyetlen örököse lesz.»

E szerint a «hat» közül csak egy, egyetlen egy 
nyerhet.. . s játszótársai annyi fáradság, annyi iz
galom, annyi költség dacára nem kapnak semmit sem!

Ebben tévedésnek kell lennie, bizonyára a második 
is kap kárpótlást s részt kap az örökségből.

«A második — úgymond a végrendelet — vagyis
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az, aki a legközelebb jutott a hatvanharmadik mező
höz, az összes téteket nyeri, melyek a játék folyamán 
befolytak. A véletlen ezt az összeget is jelentékennyé 
növelheti, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyszerű 
tét: ezer dollár.»

A közönség nem érdeklődött a végrendeletnek e 
pontja iránt.

Hypperbone J. Vilmos pedig tovább rendelke
zett :

«На a játszók közül egyik vagy másik valami okból 
kidűl vagy belefárad, a többiek folytatják tovább ; ha 
azonban megtörténnék, hogy a játszó felek mind abba
hagynák : Chicago városa tarthat számot vagyonomra, 
mint egyetlen, törvényes örökösöm.»

Végül e szavakkal fejeződött be az a különös vég
rendelet :

«Ez az én végrendeletem. Higginbotham В. György, 
az Excentric-Club elnöke és Thornbrock közjegyző lesz
nek akaratom végrehajtói, ök fognak vigyázni a 
«Nemes-Lúd-Játék» törvényeinek megtartására, még 
pedig az elképzelhető legnagyobb szigorúsággal.

Az Isten viselje gondját a játéknak, intézze annak 
eshetőségét és segítse diadalra azt, aki arra a leg
méltóbb.»

Dörgő, viharos hurráhk hangzottak fel s a nézőtér 
már mozgolódott, hogy távozzék, midőn Thornbrock 
intett, hogy pótlóvégrendelet is van.

— Micsoda, utóirat is tehát, amely esetleg meg
változtatja mindazt, amit eddig hallottunk ? Micsoda 
fura egy ötlet a különös embertől!

A közjegyző olvasá :
«А sors által kijelölt «hat»-on kívül egy hetedik 

játszóról is gondoskodtam, aki a játékban X. K. Z. 
betűk jele alatt fog szerepelni. Ugyanazok lesznek a 
jogai és kötelességei, mint a többieknek. Igazi nevét
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csak akkor szabad elárulni, ha a játéknak vége lesz. 
A táviratokat X. K. Z. néven fogja megkapni.

Ez az én utolsó és megmásíthatatlan kívánságom.» 
Furcsa egy dolog! Vájjon kit rejteget ez az utó

végrendelet ?

HATODIK FEJEZET.

A «sakk tábla» kézről kézre jár.

Ezen a napon az esti lapokat csak úgy tépték ki 
az újságárulók kezéből, kétszeres, sőt háromszoros 
árt fizettek érette. A végrendeletet csak nyolcezer 
ember hallgatta végig, hol volt még a többi másfél 
millió, akik mind égtek a kíváncsiságtól, hogy valami 
bizonyosat tudjanak ebben az izgató ügyben. Az eddig 
megjelent tudósítások is a «hat»-ra vonatkozólag érde
kelték a közönséget, ámde a fődolog mégis csak maga 
a végrendelet volt s azután az Egyesült-Államok új 
sakk-táblája, melyet a megboldogult készített. Min
denki meg akarta nézni, hogy minő mezőkre helyezte 
el Hypperbone J. Vilmos az egyes államokat. Melyek 
fizettetik meg a játszókat, melyek segítik előre s 
melyek vetik vissza? Hol kétszereződik, hol három- 
szorozódik meg a tét.

Természetes dolog, hogy maguk a játszók a kö
zönségnél is izgatottabbak és kíváncsiabbak voltak.

Higginbotham és Thornbrock gondoskodtak arról, 
hogy a nevezetes «sakk-tábla» — vagy ha jobban tet
szik, az Egyesült-Államok fura térképe elkészüljön. 
Gőzerővel megrajzoltatták, vésették, nyomatták, szí
nezték s nem egy, hanem sok millió példányban dobták 
ki a piacra. Olcsón adták s így nem csoda, hogy 
Illinoisban, az Egyesült-Államok többi városaiban, 
sőt egész Amerikában elkapkodták.
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E nevezetes sakk-tábla hatvanhárom mezőjén kö
vetkező sorrendben és számok alatt voltak elhelyezve 
az egyes államok :

2. « Maine 34. « New-Gersey
3. « Tenessee 35. « Ohio
4. « Utah 36. « Illinois
5. « Illinois 37. « West-Virginia
6. « New-York 38. « Kentucky
7. « Massachusetts 39. « South-Dakota
8. « Kanzas 40. « Maryland
9. « Illinois 41. « Illinois

10. « Colorado 42. « Nebraska
11. « Texas 43. « Idaho
12. « New-Mexico 44. « Virginia
13. « Montana 45. « Illinois
14. « Illinois 46. « District of Coin
15. « Mississippi 47. « Pennsylvania
16. « Connecticut 48. « Vermont
17. « Jowa 49. « Alabama
18. « Illinois 50. « Illinois
19. « Louisiana 51. « Minnesota
20. « Delaware 52. « Missouri
21. « New-Hampshire 53. « Florida
22. « South-Carolina 54. « Illinois
23. « Illinois 55. « Nord-Carolina
24. « Michigan 56. « Indiana
25. « Georgia 57. « Arkansas
26. « Wisconsin 58. « California
27. « Illinois 59. « Illinois
28. « Wijoming 60. « Arizona
29. « Oclohama 61. « Orégon
30. « Washington 62. « Indiánusok tei
31. « Nevada 63. « Illinois
32. « Illinois



61

Így voltak a mezőkön elhelyezve az államok. Illi
nois neve tizennégy mezőn fordult elő.

Mindenekelőtt ki kell jelölnünk azokat a mezőket, 
illetőleg államokat, melyeken a játszó tétet veszt vagy 
kénytelen helyét elhagyva ismét visszamenni.

összesen hat ilyen mező volt.
1. A hatodik mező — New-York, mely megfelelt a 

«Nemes-Lúd-Játék»-ban a «hidb-n&k. Mihelyt a játszó 
ide ért, rögtön el kellett hagynia s a tizenkettedik me
zőre sietnie, vagyis New-Mexikóba — itt a fizetség 
egyszerű tét volt.

2. A tizenkilencedik mező — Louisiana, megfelelt 
a játék «vendéglőjének, itt a játszó megpihent s két
szer nem húzott s kettős tét volt a vesztesége.

3. A harmincegyedik mező — Nevada, megfelelt a 
«kútnak ; a játszó leszállóit a kút fenekére s várta, 
míg valaki odaért, hogy őt kiszabadítsa — itt a fizet
ség egyszerű tét volt.

4. A negyvenkettedik mező — Nebraska, megfelelt 
a labirintnak, vagyis «útvesztőnek, a játszó fizet 
egyszerű tétet és visszamegy a harmincadik mezőre.

5. Ötvenkettedik mező — Missouri, megfelelt a «bör
tönnek, mely a játszót fogva tartja és hármas tét 
fizetésére kötelezi s addig onnan nem mozdulhat el, 
míg egy másik játszó, aki viszont neki fizet hármas 
tétet, fel nem váltja.

6. Ötvennyolcadik mező — California, megfelel a 
«halálfejnek. Ha a játszó ide ér, a kérlelhetetlen törvény 
szerint háromszoros tétet vesztve ismét élűiről kell a 
játékot kezdenie, tehát Rhode Izlandra kell visszatérnie.

Az a tizennégy mező, melyen Illinois neve áll, meg
felel a játékban a «lud»-aknak, mert «ludak» képe van 
reájuk festve. Ezeken a játszóknak nem szabad meg- 
állapodniok s mihelyt más mezőre érnek, a tételt meg 
kell kétszerezniük.
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Igaz, hogy ha a kockák kilences számot jelöltek 
kiindulásul, akkor a játszó kilencesével haladva a 
mezőkön, folyton Illinois-ra bukkant és eljutott a 
hatvanharmadik mezőre, de ez a kilences szám csak 
két esetben fordulhatott elő: 3 + 6 vagy 4+5, ha 
két kockát forgattak meg, s ha eljut is a hatvan
harmadik mezőre, nyertes nőm lesz, mert csak az 
lehet nyertes, aki bizonyos számú téteket már a játék 
folyamán befizetett. No meg az is nehezíti az előre
jutást, hogy mihelyt a játszótársak valamelyike oda 
jut, ahol már valaki van, ennek a valakinek rögtön 
át kell engednie a helyét s így gyakran megesik, hogy 
hirtelen elveszti az addig kivívott előtért.

Végül még egy fontos kérdéssel kell rendbe jön
nünk, mert erre nézve a végrendelet nem ad részletes 
felvilágosítást.

Kérdés, hogy a játszók a jelen esetben, ha egy-egy 
államba kell elmenniök, tetszés szerint választhatják 
a várost vagy a középpontba, az állam székvárosába 
kell menniük? Avagy olyan helyre, mely földrajzilag, 
történelmileg az ipar vagy kereskedelem szempont
jából híres?

A végrendelkező erről sem feledkezett meg, de 
bizonyos okból nem engedte, hogy nyilvánosságra hoz
zák. Thornbrock közjegyző titka maradt ez, aki min
den útra indítandó játszófélnek tudtára adta, hogy hol 
kell majd a távirati értesítést bevárnia.

Azt talán mondanunk sem kell, hogy az amerikai 
újságok mindezeket az érdekes dolgokat közölték s 
különösen hangsúlyozták, hogy e különös játéknál a 
«Nemes-Lúd-Játék» törvényeit a legszigorúbban meg 
fogják tartani.

Arra, hogy a játszófelek a meghatározott államba 
eljuthassanak, elegendő idő volt, mert minden máso
dik nap történt egy húzás s minthogy heten játszottak,
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külön-külön mindeniknek tizennégy nap jutott arra, 
hogy helyét változtassa, már pedig tizennégy nap 
olyan államban, hol a közlekedés vizen és szárazon 
egyaránt kitűnő, késedelemről vagy fennakadásról 
nem lehet szó.

Ezek voltak a szabályok. Ezeken nem lehetett 
vitatkozni. Csak azt tehették, hogy elfogadják vagy 
nem vállalkoznak a játékra.

Es a játékra kiszemeltek mind elfogadták.
Természetesen nem mind egyforma mohósággal és 

lelkesedéssel, Urrican, Titbury és a Crabbe idomítója 
szerették volna már a markukban látni a milliókat; 
Kymbale és Max Réal olybá tekintették a dolgot, 
mint tanulságos és mulattató kirándulást; az majd 
cikkeket fog a «Tribüne» számára írni, ez pedig fes
teni fog, ha szép vidékre jut.

Lissy pedig egészen másképpen vélekedett e fura 
dologról.

Jovita egy alkalommal így szólott hozzá :
— Lelkem, én elmegyek Field úrhoz és kérem, 

hogy nekem is adjon szabadságot, mert el akarlak téged 
kísérni a — hatvanharmadik mezőig . . .

— Ne bolondozzál, Jovita! — felelt Lissy.
— Szó sincs róla, én nagyon komolyan beszélek; 

meg vagyok győződve, hogy te fogod beseperni a 
tiszteletreméltó néhai Hypperbone J. Vilmos hatvan 
millióját!. . .

— Már mint én?
— Te bizony, Lissy, s nagyon okosan cselekednél, 

ha legalább a felét nekem adnád!
— Ha tetszik, neked adom akár mind . . .
— Áll a vásár! — viszonzá Jovita kétségbeejtő 

komoly hangon.
Titburyéknek nagyon főtt a fejük : egyedül men- 

jen-e Titbury úr vagy elkísérje érdemes hitvese is?
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Igaz, hogy dupla költség, de hát Titbury úr a felesége 
nélkül nem volt «egész» ember s így az asszony kimon
dotta a határozatot, — mert mindig az övé volt az első 
és utolsó szó — hogy együtt mennek. Különben is a 
félénk és zsugori Titbury csak a felesége szuttyonga- 
tására ment bele ebbe a szerfölött vakmerő «válla
latba. Takargatta a füle tövét, ha a rengeteg «ki
adásra» s a bizonytalan «bevétel»-re gondolt. No de 
Kata, a bősz feleség, reáparancsolt erős-kegyetlenül, 
hogy meg kell lennie s Titbury föltétlenül engedel
meskedett.

Crabbe nem gondolt semmire, ott volt az idomító, 
hadd gondolkozzék ő helyette.

Arról, hogy a játszófelek egyedül menjenek-e vagy 
másodmagukkal: nem rendelkezett a végrendelet szer
zője. Mehet velők az, akinek kedve tartja, sőt fogad
hatnak rájuk, mint holmi versenyparipákra a lóver
seny mezején szoktak.

Elképzelhetni, hogy Amerikában, sőt bízvást el
mondhatjuk : az egész világon minő roppant feltűnést 
keltett a különös végrendelet.

Az amerikaiak fogadó-szenvedélyének új tere nyílt, 
s bizonyára nagy összegek jönnek majd szóba s 
mindenkinek meglesz a maga «kiválasztott»-ja, kire 
fogad.

Titbury és Hodge Urrican nagyon gazdagok vol
tak, ők tehát nem félhettek attól, hogy az esetleges 
fizetések zavarba hozzák, Milner is szép vagyonkát 
«boxoltatott össze» magának versenyállatjával; de a 
többiek nem voltak gazdagok. Kymbalet a «Tribüne» 
pénztára majd kisegíti, mert mily nagyszerű reklám 
a lap számára, hogy egyik munkatársa is közte van 
a sors által jelölteknek!

Max Réal művész-vér volt, a dolog pénzügyi részét 
teljesen mellékesnek tartotta ebben a — kalandban.
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Lissyt pedig vállalkozó szellemű barátnéja, Jovita, 
ilyeténképpen vigasztalta meg :

— Ne búsulj, lelkem, megtakarított pénzecskénk
ből kifutja az útiköltség . . .

— No hiszen azzal nem juthatunk el messzire!...
— Azaz, hogy nagyon messzire, Lissy.
— De hátha a téteket kell majd fizetnünk . . .
— Arra nem kerülhet a sor ... mi csak nyerni 

fogunk! — és ezt Jovita olyan megátalkodott határo
zottsággal mondotta, hogy igazán kárba veszett dolog 
lett volna vele vitatkozni.

Ilyeténkép sem Max Réal, sem Lissy nem számít
hattak arra, hogy a fogadók őket szemelik ki, mert 
méltán félhettek attól, hogy nem fizethetvén a téteket, 
a játékot abba kell majd hagyniok.

Es mégis, a sors kegyelte Max Réalt, mert őt 
jelölte ki arra, hogy első legyen a játék megkezdésé
ben. Urrican vasvilla szemekkel nézegette a fiatal 
festőt s majd kiugrott a bőréből, hogy ő utolsónak 
maradt. A sorrend a következő volt:

Max Réal.
Тот Crabbe,
Titbury,
Kymbale,
Lissy,
Urrican.
Pedig a kezdetnél az elsőség éppen nem volt fontos, 

a fődolog az volt, hogy a kockák számai hová küldötték 
az illetőt. Hátha éppen Florida volt a hely, ahova 
mennie kell? Mert kiszámíthatatlan a véletlen sze
szélye.

A játék tarthatott néhány hétig s elhúzódhatott 
hónapokra, sőt évekre is. Attól függ, hogy miként 
fog a játszófeleknek kedvezni a szerencse.

A közönség nem vetett ügyet arra, hogy e játék
Verne: Különös végrendelet. 6
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a játszókat szörnyen megviselheti, hogy olyan akadá
lyok vághatják el az útját a diadal előtt, melyekről 
nem tehet — de bezzeg fontolóra vette ezt egyik-másik 
a játszófelek közül s hogy minden eshetőségben bizto
sítsanak maguknak valamit a nagy vagyonból — kez
dették rebesgetni: vájjon nem volna-e jó előleges 
megállapodásra jutni egymás között s elhatározni, 
hogy akármelyik lesz a győztes, társairól gondoskodni 
fog s juttat nekik bizonyos részt a roppant örökségből. 
Például harminc millió dollárt megtart magának, a 
többit pedig arányosan kiosztja öt társa között. 
Elvégre hat millió dollár érdemes arra, hogy kissé 
utazgassák az ember akár a szélrózsa minden irányá
ban! . . .

Titbury két kézzel kapott a dolgon, de a felesége 
gondolkodóba esett, míg végre ő is beleegyezett ; 
Kymbalenak nem volt ellenvetése; Lissy tanácsot 
kért Field úrtól, aki javasolta, Jovita tiltakozott 
ellene, neki vagy az egész, vagy semmi sem kellett.

Csakhogy ott volt Hodge Urrican. Ez a rettenetes 
ember kereken kijelentette, hogy megeszi, illetve meg
öli azt, aki osztozkodásról mer beszélni. Ha ő bele
egyezett volna is, mégsem érnek célt, mert volt még 
egy hetedik társ, az a bizonyos X. K. Z., akiről tulaj
donképpen senki sem tudott semmit.

A szép terv meghiúsult.
Max Réalnak éppen ebben az időtájban érkezett 

meg Québecből az édesanyja s ott lakott fiával a South 
Halsted-streeti házban.

— Készülődnöd kellene már, fiam! — mondá az 
anya.

— Van rá elég időm!
— No no... vigyázz, hogy el ne késsél!
— Miért törném magamat ebben a hóbortos kaland

ban? . . .



— VAN RÁ ELÉG IDŐM!
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— Fiam, csak nem gondolsz arra, hogy elszalaszd 
a jó alkalmat?

— Mely dúsgazdaggá tesz, nemde?
— Természetesen — viszonzá az anya, ki már 

arról álmodozott, hogy a fia többszörös milliomos, 
ö, az édesanyák mind egyformák! — Fogj hozzá a 
készülődéshez!

— Majd holnap . . . vagy holnapután! . . . Van rá 
még elég időm!

— Mit akarsz magaddal vinni?
— Ecseteimet, festékdobozomat és a bornyúmat, 

mint a katonák.
— Hátha Amerika határára találnak küldeni?
— Mit bánom én, akár a világ végére is!
Ezt az embert ugyancsak nem izgatta a hatvan 

milliós örökség.
Lissynek volt elég ideje készülődni, reá csak Max 

Réal elutazása után tíz nappal kerül majd a sor. Jovita 
panaszkodott is e miatt. Nagyon türelmetlen volt.

— Milyen baj az, kedves Lissym, hogy te az ötödik 
helyre jutottál!

— Nyugtasd meg gyönge szivecskédet, Jovita, sem 
baj, sem szerencse!

— Kérlek, ne beszélj így! . . . Még megfordul a 
szerencse, ha te olyan közönyös vagy.

— Hallgass ide, Jovita, hiszed te komolyan...
— Hogy te leszel a győztes?
— Azt.
— Nemcsak hiszem, hanem biztosan tudom, amint

hogy azt is tudom biztosan, hogy mind a harminckét 
fogam ép még.

Lissy jóízűen nevetett, Jovita pedig megbotrán- 
kozott. A Titbury pár aggódva «drukkolt», hogy vájjon 
hány ezer dollár tétet kell majd fizetniük, ha a sors 
nem lesz kedvező s olyan országokba küldik, ahol a
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játék törvényei szerint bele kell majd nyúlniok a 
zsebekbe.

Végre emlékezzünk meg Crabbéról is.
Ez az ember tömeg csak evett, ivott és aludt. 

Naponta az ebéd vékáját hatszor eléje állították s ő 
addig nem kelt fel az asztal mellől, míg az utolsó 
falásig el nem fogyasztotta. Hogy mi vár reá a jövő
ben : az őt nem bántotta. Elvégre még a világ végén 
is talál korcsmát, a korcsmában pénzért adnak enni és 
inni, Crabbenak pedig enni és inni kellett mindennap 
hatszor. Milner úr, az idomító, annak a jelentőségéről 
sem feledkezett meg, hogy Crabbera nézve milyen 
nagy reklám, hogy ő is közte van a «hat»-nak.

Chicago minden lakója izgatottan várta április 
30-át, mert ezen a napon kellett a nagy játéknak meg
kezdődnie. És íme a könnyelmű Max Réal kapta magát 
s 29-én felült a vasútra s kiment a környékbeli fal
vak egyikébe, hogy vázlatokat készítsen.

Édesanyja nagyon izgatott volt, félt, hogy fia 
30-án nem lesz jelen az Auditorium színpadján s 
akkor aztán vége a fényes reménységnek, az anyai 
szív álmodta szép álomnak.

Valóban április 30-án senki sem tudta, hogy Max 
Réal Chicagóban van-e, vagy még falun festeget.

Az Auditorium megtelt kíváncsiak ezerével; Thorn- 
brock és Higginbotham В. György az Excentric-Club 
tagjaival pontosan megjelent s midőn delet haran
goztak, a közjegyző megrázta a kocka-dobozt s ki
dobta a két kockát. . .

— Négy—négy!
— Nyolc — mondá rá Higginbotham В. György.
E szám a térképen Kanzas-1 jelentette.
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HETEDIK FEJEZET.

Aki először kél útra.

Másnap a chicagói nagy pályaudvaron rengeteg 
nép hullámzott. Valami rendkívüli dolognak kellett 
történnie . . . avagy az az egyszerű turistaruhába 
öltözött utas lett volna csak e csődület oka, aki a 
perronon végigment, egyik kezében festődobozát, má
sikban a festőállvány összekötött részét tartva, utána 
pedig egy fekete ábrázatú szerccsen inas ment kis kézi 
kofferével? . . .

A vonat reggel 8 óra 10 perckor volt indulandó.
A vasutak hálózata az Egyesült-Államok területén 

roppant sűrű s minden irányban elágazó. Magában 
Chicagóban naponta háromszázezer utas érkezik meg 
és indul el.

A játékban résztvevők tehát minden pillanatban 
elindulhattak az Egyesült-Államok bármelyik orszá
gába akár vasúton, akár hajón. Chicagóba jutni és 
Chicagóból elmenni tehát rendkívül könnyű dolog volt.

Max Réal idején visszaérkezett faluról, elvegyült 
az Auditorium nézőközönsége között s ott volt, midőn 
Thornbrock közjegyző kihirdette a kockadobás ered
ményét. Midőn a nevét kérdezte Thornbrock, aggasztó 
csend volt a színházban s csak Urrican mennydörgés- 
szerű hangja hallatszott:

— Nincs itt!
— Itt vagyok — szólalt meg ekkor Max Réal.
Az ifjú festő előlépett, a közönség viharosan tapsolt, 

amint a színpadon megjelent.
— Útra készen? — kérdé az Excentric-Club elnöke 

hozzá lépve.
— Útra és... nyerésre készen! — feleié mosolyogva 

az ifjú művész.
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Hodge Urrican olyan szemeket vetett reá, mint 
egy pápua, elevenen fel tudta volna falni.

Kymbale odament hozzá, megrázta a jobbját s 
kedélyesen így szólott:

— Szerencsés utat, pajtás!
— Szerencsés utat önnek is, ha majd önre kerül a 

sor, hogy felszedje a sátorfáját — viszonzá Max Réal.
Szíves barátsággal kezet szorítottak.
Hodge Urrican és Crabbe nem cselekedtek hasonló

képpen ; az igen dühös volt, ez pedig módfelett bárgyú 
az ilyen cselekedetre.

Titbury szívében az az őszinte kívánság vert csirát, 
hogy vajha az összes fizetségek az első utas nyakába 
szakadnának : vajha ő esnék be a «kút»-ba, ő kerüljön 
a «börtön»-be — s ott is maradjon — mind véges-végig.

Amint Max Réal Lissy előtt elhaladt, udvariasan 
meghajolva így szólott hozzá :

— Kisasszony, megengedi, hogy jó szerencsét kí
vánjak kegyednek?

— De hiszen ez a saját érdeke ellen volna, uram — 
mondá a leány kissé meglepetve.

— Sebaj, kisasszony, higyje meg, az ön szerencsé
jéért imádkozom . . .

— Köszönöm, uram! — felelte Lissy.
Jovita pedig halkan ezt súgta barátnéjának a 

fülébe :
— Csinos egy ember ez a Max Réal, de még jobb 

lenne, ha neked adná át az elsőséget!
Az Auditorium nézőtere kiürült s az első kocka

vetés eredményét azon este már mindenki tudta 
Chicagóban. Max Réal aznap este összecsomagolta a 
holmiját, másnap reggel a szívére ölelte édesanyját s 
megígérte neki, hogy mikor csak módját ejtheti, írni 
fog neki. Inasával gyalog indult el a lakásáról s a 
vonat indulása előtt tíz perccel érkezett meg.
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Kanzasba két-három vonat is megy naponta Chica
góból. Max Real nem sokat gondolkozott azon, hogy 
melyiket válassza, felült az elsőre. Egyébiránt így 
vélekedett:

— Még nem jártam Kanzasban, most legalább 
alkalom kínálkozik arra, hogy megismerkedjem Ame
rikának ezzel a «pusztá»-jával, amint Kanzast nevezni 
szokták. Kanzasban kanadaiak is laknak, e szerint úgy 
megyek oda, mintha haza mennék. Azt a részét fogom 
fölkeresni, ahol ők tömegesebben laknak. E tekintet
ben a végrendelkező nem korlátoz minket.

Csakugyan nem. Thornbrock utasításul csak azt 
mondotta, hogy elutazása napjától számítva a tizen
ötödik napon legyen Kanzasnak Fort-Riley nevű vá
rosában, menjen el a távíróhivatalba, hogy átve
hesse a címére érkezendő táviratot. Ebben kapja meg 
a következő állomásra vonatkozólag az utasítást. 
A Hypperbone-féle tervezet szerint csak három olyan 
mező van az Egyesült-Államok sakk-tábláján, ahol a 
játszófélnek csak rövid ideig kell tartózkodnia : Loui
siana (a tizennyolcadik mező), Nevada (a harmincadik 
mező) és Missouri (az ötvenkettedik mező).

Max Réal nem azért kelt útra, hogy rögtön Fort- 
Rileybe menjen s ott napról-napra várja a további 
utasítást, nem is választotta a Kanzasba vivő utak 
közül a legrövidebbet, hanem útba akarta ejteni azokat 
a városokat, falvakat, melyek őt, mint festőt érdeklik. 
Egy ideig vasúton, majd gőzhajón akarta folytatni az 
utat, sőt attól sem riadt vissza, hogy könnyűszerrel 
gyalog járja be Kanzasnak szebb vidékeit s úgy érkez
zék meg Fort-Rileybe a meghatározott időben.

Midőn Max Réal az állomáshoz érkezett inasával, 
ott már egy egész rakás kíváncsi embert talált. Ezek 
nagyobbrészt fogadni akartak reá s e célból szükséges
nek tartották, hogy a játszófelet szemtől-szembe lás
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sák : vájjon hogy «fest», bizalmat gerjeszt-e bennök 
arra nézvést, hogy «befut» elsőnek.

Meg kell vallanunk, hogy a fiatal festő a chicagói 
sportembereknek nem igen tetszett. A játszófélnek mi 
szüksége van festőállványra, ecsetre, festékre, csak 
nem akar képeket pingálni, mikor egyéb dolga sem 
lesz, mint utazni s ügyelni arra, hogy pontosan ott 
legyen a kijelölt mezőn? Erre a feladatra komoly 
ember való, nem könnyűvérű művész, kinek valószínű
leg a zsebe is üres s a majdan fizetendő ezer dollárok 
alaposan zavarba ejtik : szóval belőle nem lesz «favorit» 
s nem is vállalkozott senki arra, hogy elkísérje s nagy 
összeggel fogadjon reá. A vasúti kocsi, melybe fel
szállott, megtelt ügyes-bajos kereskedőkkel, kiket 
üzleti érdek késztetett, hogy Chicagóból valamerre 
elmenjenek.

Törődött is Max Réal a szájtáti emberekkel! El
helyezkedett a kocsiban, inasa fölrakosgatta a koffert 
s egyéb cókmókot a polcra ; a gőz masina sípja élesen 
fütyült s a vonat elindult.

A perronon összegyűltek között volt egy vérben- 
forgó szemű úriember is, aki rettentő dühös szemét 
folyton Max Réalon hőmpölygette. Olvasóink bizo
nyára tudják, hogy ez az úriember Hodge Urrican 
volt. Az idő is kellemetlen volt. Köd borongott a 
tájékon, az égen lomha szürke felhők nyújtozódtak 
végig s Max Réal nem gyönyörködhetett a tájék szép
ségeiben, mert nem látott bizonytalan körvonalaknál 
egyebet.

Illendő dolog lesz néhány szóval megemlékez
nünk Tommyról is, a fiatal festő néger inasáról, aki 
gazdáját e meglepetésekben bizonyára gazdag úton el
kísérte.

Tommy tizenhét éves volt, ő már szabadnak szüle
tett, mert tudvalevőleg Amerika a humanizmus nagy
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dicsőségére, már ezelőtt mintegy harminc esztendővel 
felszabadította a rabszolgákat.

Tommynak a szülei még rabszolgák voltak s abban 
az időben, mikor a rabszolgák felszabadítását kihir
dették, éppen Kanzas államban éltek, hova Tommy 
és a gazdája most igyekeznek. Igen jólelkű, igazságos 
gazdájuk volt Tommy szüleinek s ők bizony tovább 
is ott maradtak, mert nem tudtak megválni a jólelkű 
uraktól.

Tommy úgy látszik, örökölte szüleinek ezt a hűséges 
ragaszkodását, mert midőn ezelőtt két évvel szülei 
meghaltak s ő Max Réalhoz jutott szolgálatba, úgy 
megszerette a vidám, emberséges derék fiatal festőt, 
hogy bottal sem lehetett volna elkergetni.

Csak az fájt neki, hogy nem lehet egészen a gazdájáé, 
csak attól félt, hogy egy szép napon elküldi őt a festő. 
Sokszor mondta, hogy kár volt a rabszolgaságot el
törülni.

— Ugyan miért? — kérdezte tőle egyszer Max Réal.
— Mert ha én rabszolga volnék s ha ön engem 

pénzen vásárolt volna meg, akkor én az öné vol
nék . . .

— Ugyan mi hasznod lenne belőle, fiam? . . .
— Hát akkor nem küldene el soha, aminthogy el 

szokták küldeni az olyan szolgát, akivel nincsenek 
megelégedve.

— Ugyan, Tommy, ki beszél arról, hogy elküldelek 
téged? ... De lásd, ha te rabszolgám volnál, akkor én 
téged bármely pillanatban eladhatnálak .. .

— Sebaj, uram, mégis csak egészen más dolog 
eladni, mint elküldeni . . .

— Reád nézve mindegy volna az, Tommy. No, de 
ne aggódjál, míg hűségesen szolgálsz, egyszer majd 
megveszlek téged . . .

— Kitől, hiszen én nem vagyok senkié sem? . ..
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— önmagadtól. . . önönmagadtól . . . majd ha 
gazdag leszek . . .

Tommy bólintott a fejével, szemei csillogtak s 
vakító fehér fogai megvillantak, s boldog volt abban a 
reményben, hogy egyszer majd megveszi őt a gazdája ... 
A ködös, borongós ég csatornái ezenközben megnyíl
tak és hullott a zápor, az esőcseppek verdesték, kopog
tatták a vasúti kocsinak az ablakát, a vonat pedig 
zakatolt, dübörgött tovább. A nagyobb állomásokon 
néhány percre megállóit, aztán éles füttyel jelezte, 
hogy megint elindul.

Max Réalt szörnyen elkedvetlenítette ez az idő. 
Az ember nem tehetett egyebet, mint aludt. Tommy 
lelkiismeretes buzgósággal meg is cselekedte.

Este felé elállóit az eső, a felhők szétfoszladoztak 
s nyugat felől a búcsúzó nap vérvörös fénnyel öntötte 
el a környéket. A fiatal festő ebben sem gyönyörköd
hetett sokáig, mert az esti szürkület szürke fátyola reá 
borult a tájékra. így aztán ő is behúnyta a szemét és 
nagyot aludt.

Másnap reggel aztán szemrehányást tett magának, 
hogy miért aludta el az időt, miért mulasztotta el 
megnézni a sok érdekes dolgot. így például a folyók 
királyát, a Mississippit is megláthatta volna s még 
egynéhány jelentékeny várost. Csakhogy késő bánat 
ebgondolat. A vonat sebesen röpítette át Jowa sík
ságán. A főváros, Jowa City távol volt a vasútvonaltól 
s így nem láthatott belőle Max Réal semmit.

A nap éppen akkor bújt fel, mikor a vonat meg
állóit Councill-Bluff-ban, mely az Egyesült-Államok 
határán van, s legfeljebb háromezer méter választja el 
Omahatól, Nebraska virágzó fővárosától.

— Szálljunk le! — mondá Max Réal.
— Megérkeztünk? — kérdé Tommy álmos szemeit 

dörzsölgetve.
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— Az ember mindig megérkezik valahova, mikor 
útban van.

A gőzhajó csak délelőtt tíz órakor szokott indulni, 
ők pedig hat órakor szállottak le a vonatról. Teljes 
négy óra állott tehát rendelkezésükre. Ez az idő alig 
volt elég arra, hogy Council-Bluff városát, amely a 
Missouri balpartján állott, megnézzék.

Az ég kiderült s meleg sugarai vakító fehéren 
hullottak a havas házfedelekre, mert a télnek még 
nem volt egészen vége. A fiatal festő a hosszú és szer
felett unalmas vasúti utazás után kétszeresen élvezte 
a friss levegőt és a napfényt.

A vasúti állomásnál nem várt reá senki, mert Max 
Béal mindenütt kerülte a feltűnést, amit pedig Urrican 
kapitány, Kymbale és Crabbe idomítója, Milner bizo
nyára nem tettek volna meg. Am ily észrevétlenül 
szökött meg Chicagóból, éppen olyan észrevétlenül 
érkezett meg Omahába.

Egy kisebb fajta korcsmába tért be s ott inasával 
jóízűen megreggelizett, aztán végigcsatangolt a város 
nyílegyenes utcáin. Tíz óra előtt tíz perccel már a 
hajóállomásnál volt, megváltotta a két jegyet.

A Dean Richmond nevű gőzös már útra készen 
várta. A kürtőn vastag, fekete füst tódult ki s a 
matrózok minden percben várták a kapitány parancsát. 
Ez a gőzhajó egy nap alatt eljut Kanzasba.

A fiatal festő és Tommy a fedélzetre másztak fel s 
az egyik padra letelepedtek. Bezzeg lett volna riadalom 
az utasok között, ha megtudták volna, hogy a «Hypper- 
bone-match» egyik játszója ott van közöttük; no de 
Max Béal féltékenyen megőrizte titkát, Tommy pedig 
nem volt fecsegő természetű.

Pont tíz órakor elindult a hajó.
A délután folyamán Max Béal egy-két vázlatot 

készített a Missouri partvidékének szebb pontjairól,
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míglen a sötétség beállott s éjfél tájban Kanzasba 
érkeztek.

Még tizenkét napja maradt arra, hogy Fort-Rileybe 
menjen, abba a városkába, hova majd Thornbrock 
sürgönyözni fog.

Max Réal itt is egy harmadrangú vendégfogadót 
választott s pompásan aludt a huszonnégyórai vasúti 
zakatolás és tizennégy órai hajózöcskölés után. Másnap 
a Kanzas-folyó két partján épült ikervárost nézegette 
meg, melyek közül az egyik Kanzas-állam területéhez, 
a másik Missouri-államhoz tartozik. Az utóbbi sokkal 
nagyobb, mint az előbbi, mintegy százharmincezer 
lakója van, holott az előbbinek csak harmincnyolcezer. 
Ha egy állam területén volnának, bizonyára csak egy 
városnak tekintené mindenki.

Max Réal úgy a kanzasbeli Kanzas, valamint a 
missouribeli Kanzas megtekintésére nem szánt huszon
négy óránál több időt. Mindenben hasonlítnak egymás
hoz, mint jóra való ikrekhez illik, aki az egyiket meg
nézi, bízvást elmondhatja, hogy a másikat is látta.

Május 4-én reggel vasútra ült, de azzal az el
határozással, hogy útközben ott száll ki, ahol neki 
tetszik, s ide-oda elnézeget, gyalogszerrel kirándul, s 
elő-előveszi az ecsetét, ha valami megfestésre méltót 
lát. Kanzas síksága nem egyhangú, a fiatal festő 
gyönyörködött az üde gyepszőnyegekben, melyek fő
leg a Kanzas-folyó partvidékén tavasszal millió meg 
millió virággal vannak behintve. Egyik-másik állomás
nál kiszállott s míg a legközelebbi vonat megérkezett, 
néhány órai tartózkodása alatt . körülnézett. Végre 
május 13-án délután Topekában állapodott meg.

Topeka Kanzasnak a székvárosa. A topekaiak várva- 
várták már a híres vendéget, mert tudták, hogy aki 
Fort-Rileybe igyekszik, az semmiképen sem kerülheti 
el Topekát. Arra azonban nem gondoltak, hogy Max
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Real lehet a nevezetes ember, s így a festő másnap 
szerencsésen megszökhetett a kíváncsiak elől. Most már 
Fort-Riley volt a cél. Ez a város a Smoky Hill és a 
Républikan-folyólc torkolatánál fekszik.

Max Réal és Tommy délután érkeztek meg az 
utolsóelőtti állomásra. Itt kapta magát a fiatal festő 
és leszállótt. Néhány órai út választotta csak el Fort- 
Rileytől s ezt az utat gyalog akarta megtenni.

A vidék gyönyörű volt s a fiatal festőt annyira 
elragadta, hogy a csábításnak nem állhatott ellen.

Gyalog indult a virágos mezőn Fort-Riley felé. 
A folyóparton kiválasztott egy szép fekvésű pontot, 
előkészítette a festőszereit és elkezdett pingálni.

Annyira belemerült a munkájába, hogy se nem lá
tott, se nem hallott semmit. Pedig kelet felől dübörgés 
hallatszott.

Tommy, aki néhány száz lépésnyire csatangolt a 
mezőn, egyszer csak lélekszakadva odarohan a gazdá
jához :

— Uram! . . . Uram!
Max Réal meg sem mozdult, nem is hallotta.
— Uram! — kiáltott fel izgatottan Tommy s kezé

vel érintette gazdájának a vállát.
— Mit akarsz, fiú?
— Nem hallja?
Valóban süketnek kellett volna lennie, ha nem 

hallotta volna azt a földrengető dübörgést, mely mind 
közelebbről hallatszott. Sietve összerakosgatta holmi
jait s egy halomra sietett fel. Onnan aztán láthatta a 
dübörgés okát.

Óriási porfelhő kavargóit a levegőben, egy ménes 
közeledett roppant gyorsan. Mintegy háromezer lóból 
és öszvérből állott a ménes, mely gazdátlanul, vadon 
élt e vidéken. A számtalan kerékpár, önmagától mű
ködő kocsi, melyeknek kitalálásában az amerikaiak
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esze örökösen fárad, ezidöszerint a lovakat és öszvé
reket annyira fölöslegesekké tették, hogy íme vadon 
barangolnak a síkon s elpusztítanak minden vetést, 
melyet út jókban találnak.

Max Réal intett inasának és elkezdett futni. Nyil
vánvaló, ha ottmaradnak, végük van, mert a neki
vadult ménes összetiporta volna mindkettejüket.

Szerencsére egy terebélyes fára bukkantak s nyom
ban felmásztak arra, ott aztán biztonságban voltak 
s megvárták, míg a ménes eliramodik.

Ekkor délután öt óra volt.
Ugyancsak kellett a lábukat szédülök, hogy be

érkezzenek Fort-Rileybe. Éppen nyolcat ütött az óra, 
mikor a Jakson Hotel-be érkeztek.

Másnap reggel — május 15-én — Max Réal el
ment a távíróhivatalba s megkérdezte, hogy nem ér- 
kezett-e a címére távirat Chicagóból.

— Mi a neve?
— Max Réal.
— A chicagói Max Réal?
— Az.
— Az «Amerikai Egyesült-Államok Nemes-Lúd- 

Játék»-ának egyik játszója?
— Természetesen.
Nosza volt erre riadalom a városban. Néhány perc 

elég volt arra, hogy mindenki megtudja. Míg a vendég- 
fogadóba visszakerült, ezer hip és hurráh reszkettette 
meg a füle dobját.

Vége volt az «ismeretlenség» boldog tudatának.

Verne: Különös végrendelet 6
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NYOLCADIK FEJEZET.

Crabbét körútra viszi Milner.

öt meg hat az tizenegy, vagyis Texas : ez jutott 
osztályrészéül annak a tömérdek hús- és csonttömeg
nek, melyet Crabbe néven ismernek olvasóink.

Texas nagyon messzire van Illinoistól, közvetlen 
Mexikó szomszédságában, az Egyesült-Államok dél
nyugati szögletében. Csak 1835 óta tartozik az Egye
sült-Államokhoz, midőn Huston tábornok megverte 
Santa-Anna tábornokot. Chicagóból kétféle közlekedési 
út vitt Texasba : vagy Sant-Louison át gőzhajó a 
Mississippin egészen Nouvelle- Orleansig, vagy vasúton 
megy a következő államokon keresztül: Illinois, 
Louisiana, Tenessee, Mississippi.

Milner a vasutat választotta, tekintettel Crabbe 
óriási súlyára.

Midőn a hivatalos kockavetés az Auditorium szín
padján megtörtént s a közjegyző az eredményt ki
hirdette, a Freie Presse egyik munkatársa kérdé 
Milnertől:

— Mikor utaznak?
— Ma este.
— Rendben van a poggyásza?
Milner feleié :
— Az én poggyászom : Crabbe. Tele van, bezár

tam, leszíj jaztam, még csak az van hátra, hogy ki
szállíttassam az állomásra.

— Hát ő mit szól a dologhoz?
— Semmit. Ha majd a hatodik ebéd-vékáját be

kebelezi, útra kelünk. Feladnám őt gyorsáruként, de 
attól tartok, hogy valami baja esik.

— Nekem valami azt súgja — mondá az újságíró — 
hogy Crabbét üti meg a szerencse a játékban . . .
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— En is azt hiszem.
— Szerencsés utat!
— Köszönöm.
Az idomítónak eszeágában sem volt, hogy rejtőzzék 

a kíváncsiak elől, sőt ellenkezőleg, üzleti érdek paran
csolta, hogy minél többen lássák a versenyhőst, a 
«felülmúlhatatlan boxolót». Ilyen testbéli szörnyeteget 
nehéz is lett volna véka alá rejteni. A vasúti állomáson 
irtózatos tömeg nyüzsgött, Crabbe a közérdeklődés tár
gyává lett. A gőzmozdony szinte nyögött, midőn a 
vonatot, melyen Crabbe ült, nagynehezen elindította.

Másnap reggel Kentuckyban voltak.
Crabbe nem volt kíváncsi sem az egyes városokra, 

melyek mellett elhaladtak, sem a vidékre, sem az 
emberekre. Nashvilleben sem szállt le, hogy megnézze 
a híres csatateret, sem Memphis, ez az egyiptomi 
névre keresztelt jelentékeny város nem vonzotta őt, 
pedig a Mississippi balpartján ennél nagyobb várost 
aligha találna.

Éppen ily határtalan közömbösség fogta el Crabbét, 
midőn a Mississippi-állam rónáin röpítette keresztül a 
gőzparipa.

Jaksonban, az állam székvárosában egy óráig 
állott a vonat. Több ezer főnyi tömeg várta a kiváló 
utazókat. Köztük volt az érdemes Kil Kirney is, akit 
főleg tudományos érdek hozott ki. ö ugyanis az ó-, 
közép- és újkor óriásainak statisztikai kimutatásával 
foglalkozott. Hóna alatt egy csomó írást tartva, rop
pant figyelmesen vizsgálta az «újabb adat»-ot s nem 
mulaszthatta el, hogy megjegyzéseit tömören össze ne 
foglalja úgy, amint következik :

— Uraim, a históriai tanulmányok nyomán, me
lyekkel én a «gigantográfia» gyarapításán immár évek 
hosszú sora óta foglalkozom, van szerencsém önöknek 
tudomására hozni, hogy a XVII. század óriásai között
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egy bizonyos Parson Walter tűnt ki, 2 méter 27 centi
méter magas volt. A XVIII. században a lipcsei Müller 
2 méter 40 centiméter, az angol Burnsfield 2 méter 
35 centiméter, az irlandi Magrath 2 méter 30 centi
méter, az ugyancsak irlandi 0’ Bien 2 méter 55 centi
méter s a spanyol Elacegin 2 méter 35 centiméter. 
A XIX. században a görög Auvanéb 2 méter 33 centi
méter, az angol norfolki Hales 2 méter 40 centiméter, 
a német Marianne 2 méter 45 centiméter, a kínai 
Chang 2 méter 55 centiméter. Amennyire azonban 
szemmértékem megbízható, sajnálattal kell konsta
tálnom, hogy e tiszteletreméltó Crabbe sarkától a feje 
búbjáig csak 2 méter és 30 centiméter . . .

— Mit tehetek én róla — vágott közbe Milner ke
sernyés hangon — nem tudom őt jobban megnyuj- 
tani...

— Bizonyára nem — jegyzé meg Kil Kirney — s 
valóban ezt én nem is kívánhatom, de tény, hogy az 
eddig szereplő óriásoknál alacsonyabb . . .

— Tom — mondá Milner az óriáshoz — csapj egyet 
az öklöddel ennek az úrnak a hasára, hogy mérje meg az 
ökölerőképességedet is!

Kil Kirney még a statisztika érdekében sem volt 
hajlandó ilyetén módon szerezni adatokat és komoly, 
tudóshoz illő méltósággal elvonult a veszedelmes szín
térről.

Crabbe ügyet sem vetett a bámészkodókra, a fülét 
sem mozgatta meg, mikor az egetverő hurráhk fel
hangzottak.

Nouvelle Orleánsba május 5-én érkeztek meg. Esze
rint tizenhárom nap volt még hátra a határidőig, mi
kor Austinba, Texas fővárosába okvetetlenül meg kel
lett érkezniük.

Innen akár vasúton, akár hajón eljuthattak 
Texasba. Milnernek az az ötlete támadt, hogy jó volna
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hajón menni. Míg ő ezen gondolkdott, Crabbe éppen a 
hatodik ebédjét fogyasztgatta, nem feledkezvén meg 
sem a hat korsó sörről, sem a wiskys pohárkák tör
vényes számáról.

A Sherman nevű gőzös volt akkor éppen soron, 
ennek a fedélzetére hurcolta fel Crabbét a rettenetes 
John Milner.

A kapitány roppant boldog volt, hogy olyan híres
nevezetes ember lesz az utasa. Nem is mulasztotta el, 
hogy illendő tisztelettel fogadja :

— Mélyen tisztelt uram, — mondá Curtis kapi
tány — rendkívül megtisztelő reám nézve, hogy éppen 
az én hajómat választotta.

Crabbe módfelett bután révedeztette ökörszemét a 
kapitányon s azután az ebédlő nyitva levő ajtaján 
megakadt a szeme, ösztönszerűleg csak azt nézte.

Az időjárás nagyon kedvező volt s a Sherman 
gyorsan siklott tova a víz hátán.

A Mississippi partján óriási gyárak kéményei füs
töltek, de Crabbe nem látta egyiket sem, idomító ja 
bevitte őt az ebédlőbe s ott hatalmasan megetette — 
a «hat»-ból egy fél fogásnak sem volt szabad hiányoznia. 
Mikor aztán jóllakott, kiült a fedélzetre és nyilván arra 
gondolt, hogy mikor lesz ideje újra annak, hogy egyék.

A hajó egy-egy fordulónál kezdett táncolni s Crabbe 
furcsán érezte magát. Rézvörös ábrázolat ja mintha 
időről-időre megfakult volna . . .

Milner rögtön észrevette s hozzá sietett :
— Talán rosszul érezi magát?
Crabbe megmozgatta hatalmas fejét:
— Ügy látszik . . .
Azután nyomban kitátotta a száját... s ez alka

lommal kivételesen nem azt jelentette ez a száj tátás, 
hogy ehetnék!

Az óriást a «tengeri betegség» szörnye kínozta.



HR

mm

Ж >;

«S?5ШИШ 1

шш*2Ш

A KAPITÁNY TIZENKÉT MATRÓZT MOZGÓSÍTOTT.



88

Elkezdett körülötte forogni minden, végre ő is 
forgott . . . forgott s a pádról lezuhant a fedélzet 
padlójára.

Milner biztatta, hogy ne féljen, keljen fel s el akarta 
őt vinni a kéményhez, hol a ringatózás nem olyan nagy.

Crabbe fel akart kelni, de nem tudott.
Curtis kapitány is odasietett s részvevőén mondá :
— Látom, mi a baj! . . . No de hagyján! E kiváló 

ember hamar túlesik rajta.
A «tengeri betegség» ebből a húskolosszusból irtó

zatos erővel tört ki. Milner megijedt s kérte a kapi
tányt, hogy vitesse le Crabbét a kabinjába.

No hiszen könnyű volt ezt mondani, de nehéz meg
tenni. A kapitány tizenkét erős matrózt mozgósított, 
de arról, hogy Crabbét fölemeljék a padlóról, szó sem 
lehetett.

Végre is nem tehettek egyebet, mint hordónak te
kintvén a rengeteg hústömeget, hengergették — s így 
aztán boldogultak vele.

Milner így szólott a kapitányhoz :
— Lám, ez a cudar sósviz hogy lekapta Crabbét a 

lábáról, hátha még pálinka lenne a tenger vize? . . .
— Ments Isten, — jegyzé meg a kapitány — eddig 

már mind az utolsó cseppig felhörpintette volna s én 
ugyancsak zátonyra jutnék a hajómmal.

A rákövetkező napokon még siralmasabb volt a 
Crabbe állapota. Milner iszonyúan megijedt, mert azt 
hitte, hogy embere még dögrovásra jut. Végre május 
9-én Texas partjára értek s Milner ugyancsak sietett, 
hogy a partra szállítsa Crabbét.

A parton száz meg száz ember várakozott már, kik 
mind óriást látni jöttek s mely nagy vala az ő csaló
dásuk, midőn a hústömeg romjait pillantották meg ; 
olyan volt a derék Crabbe, mint egy összelapult nagy 
zsák.



Milner szeretett volna a föld alá süllyedni nagy szé
gyenében.

No de a helyzet azért nem volt kétségbeejtő. Crabbe 
egy napi pihenés után teljes mértékben visszanyerte 
evőképességét, s ha ő enni tudott, akkor meg volt 
mentve.

Május 11-én már felcihelődött Milner, pedig tudva
levőleg csak 16-án kellett Austinban lenniök. Jobb na
gyon korán, mint későn ott lenni, gondolta magában.

Most már bezzeg nem tanakodott, hogy hajón 
vigye-e Crabbét vagy vasúton. Felpakolta a vasúti 
kupéba s elindult vele Galvestonból. Texas vidéke, a 
Rio Grande part melléke igen szép s főleg május havá
ban, de Crabbénak a legkisebb gondja is nagyobb 
volt, hogysem gyönyörködjék benne. Crabbénak csak 
arra való volt a szeme, hogy az ételt és a tele kanosét 
lássa, viszont Milnernek csak azért, hogy Crabbét 
nézze.

Május 13-án, kora reggel érkeztek meg Austinba. 
Ez a város igen jelentékeny ipara és kereskedelmi 
forgalma miatt. Lakosainak a száma azonban csak 
huszonhatezer.

A történeti hűség kedvéért meg kell jegyeznünk, 
hogy a derék Crabbe, kit a tengeri betegség oly siral
masan megviselt, itt Austinban nyerte vissza régi 
mivoltát — étvágy dolgában. Reggeltől estig tartott 
az első «ebédje». Ami enni és inni való volt az austini 
első vendéglőben, azt ő mind megette és megitta.

Midőn a vendéglős Milnernek átadta a számlát — 
ez az okmány mindennél fényesebben bizonyította, 
hogy Crabbe egészséges.

Május 13-ától 16-áig mindennap ismétlődött ez az 
evőmerénylet s a múlt és jelen század minden «boxoló»-ja 
tisztelettel hajolhatott volna meg Crabbe előtt.
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KILENCEDIK FEJEZET.

Egy meg egy az kettő.

Maine-állam Calais nevű városkájába egy férfiú és 
egy asszony érkeztek. A Sandy Bar nevű vendéglőben, 
vagy jobban mondva korcsmában szállottak meg, 
nem is kocsin, hanem gyalog jöttek be az állomásról.

Az út szörnyen megviselte őket, nyilván messze 
földről jöttek. A pincérnek ezt a nevet diktálták be : 
«Field» úr és felesége.

Amerikában ezer meg ezer ember van, akit Field- 
nek hívnak, eggyel több vagy kevesebb, ugyan ki tö
rődnék azzal. Annyi bizonyos, hogy a Hypperbone- 
játék részvevői között egyetlen egy Field sincsen s 
minthogy Maineban is érdeklődnek a chicagói milliomos 
dolga iránt, világos, hogy Fieldék nem tűntek fel 
senkinek. A kis korcsma törzsvendégei sem vették 
számba, a pincérek még kevésbbé, mert soha egy 
krajcár borravalót sem láttak tőlük.

Az elsőemeleti udvari szoba is, amelyben Fieldék 
laktak, a lehető legnyomorúságosabb berendezésű 
volt: egy ágy, egy asztal, két szék és egy kopott 
mosdószekrény. Az ablak a Saint-Croix folyóra nyílt, 
melynek balpartja már Kanadához tartozik. A szoba 
szögletébe két ócska esőernyő s egy vedlett utazótáska 
jelentették, hogy vendégek laknak a szobában.

Mikor a pincér, aki Fieldéket felkalauzolta a sz - 
bába, eltávozott, Field úr ráfordította a kulcsot a 
zárra, aztán elkezdett hallgatózni, hogy meggyőződ
jék : vájjon nem áll-e meg a pincér az ajtó előtt.

— Végre-valahára itt volnánk!
— Az ám, három napi és három éjszakai útunkba 

került!



91

— Azt hittem, hogy sohasem lesz vége — sóhajtá 
Field úr, karját erejehagyottan lelógatva.

— Valóban, nincs is még vége!
— Jaj s mennyi pénzünkbe fog még kerülni!
— Nem arról van a szó, hogy mennyibe kerül, 

hanem arról, hogy mennyit fog majd jövedelmezni.
— Mégis csak okosak voltunk, hogy álnevet vet

tünk fel! — vélekedők a férj.
— Én voltam az okos, mert az én ötletem volt.
— Mennyi fölösleges kiadás maradt és marad 

el!... Hanem én még most is csak azt mondom, hogy 
jó lett volna, ha nem megyünk bele ebbe a játékba! . . .

— Szót se róla, Hermann! — kiáltott fel szigorú, 
parancsoló hangon az asszony. Hát nem remélhetjük 
éppen oly jogosan mi is, mint a többi játszók, hogy mi 
leszünk az elsők?

— Igaz, igaz, Katókám, de... mégis jobb lett 
volna osztozni az örökségen . . .

— Lári-fári, tudod, hogy az az utálatos Urrican 
meg X. K. Z. úgy sem egyeztek volna belé. Jobb ez így, 
amint van!

Ebből a zárt ajtók mögött folyó párbeszédből az 
olvasó már tudhatja, hogy Titbury és hitestársa rejtőz
ködtek a Field név alatt. A kocka szeszélye őket a 
tizenkettedik mezőre, vagyis Maineba küldötte, még 
pedig gonosz szeszélye, mert Maine ugyancsak messze 
esik Chicagótól.

Május 5-én indultak el, azon nyomban, hogy a 
húzás megtörtént s a calaisi kis korcsma szobájában 
kotolnak, jelenleg azon törvén fejüket, hogy miként él
hetnének meg a legeslegolcsóbban. Az álnév, melyet 
felvettek, még pedig zsugorisági szempontból, sok 
minden költségtől megkímélte őket, de azt nem aka
dályozhatta meg, hogy a fogadók őt választották ki a 
«kegyencük»-nek, mert az ő zsebében látták a leg-
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nagyobb biztosítékát annak, hogy mindvégig kitar
tanak s a tétek fizetése nem ejti majd zavarba. To
vábbá ők voltak az összes játszók között a leghig
gadtabbak, ki az egész játék folyamán egyébre sem 
gondolnak, mint a játékra és — a nyereségre.

Ezzel a gondolattal ültek fel a vasúti kocsiba, ezt 
hánytorgatták egész nap s bizonyára éjjel is csak erről 
álmodtak. Ki sem szállottak sehol, hogy a méregdrága 
állomási vendéglőkben ki ne zsebeljék őket. Amíg 
tartott a hazulról hozott elemózsia, azt fogyasztgatták 
bölcs takarékossággal; meg-megszámlálgatták titkon 
a pénzt, melyet magukkal hoztak és megsirattak minden 
krajcárt, amit elköltötték. így haladtak át Illinois-on, 
Indiánián, Ohión, New-Yorkon, New-Hampshiren s 
május 8-án épkézláb megérkeztek Maineba. Akárhány 
hely érdemes lett volna arra, hogy leszálljanak és 
egyet-mást megnézzenek, de hát az mind pénzbe ke
rült volna s Titburyék meg sem állottak, míg Calaisba 
nem érkeztek. A megérkezés május 9-én történt, a 
táviratot pedig csak 19-én várhatták, e szerint tíz 
teljes napot kellett Calaisban elölniük vagy elunniok.

Minő élvezetes kirándulásokat tehetnének Maine 
gyönyörű vidékein! Északnyugatra van a Khatadin- 
hegy, ez az óriás gránitsziklahegy, mely háromezer
ötszáz láb magas, büszkén emeli fel fejét az erdős, 
tavas környezetből. Ott van Portland, ez a kedves 
város, mely a világhírű Longfellownak, a költőnek 
születése helye, milyen szép utcái, terei, parkjai van
nak. Ott van Brunswick, melynek messze földön ismert 
Boudoin nevű kollégiuma becses képtárával. . .

Kellett is mindez a két penészes pénzeszacskónak! 
Ott kuksoltak a vendégszobájukban s a tíz újjokon 
számították az eshetőségeket, hogy hátha mégis ők 
lesznek az elsők s háromszázszoros milliomosokká 
teszi a szerencsés véletlen.
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Ki-kiültek néha a partra, egy-egy gerendára s 
nézték a halászbárkákat s tűnődtek a jövőn, fel
panaszolták a sok költséget, unták magukat irtózatos 
módon. Ha elunták a bámészkodást, hazaballagtak a 
korcsmába s gyanakodva néztek mindenkire, mert 
attól féltek, hogy igazi ki- és mivoltukat valaki le
olvassa az arcukról.

Mert Maine sem fekszik éppen a világ végén s a 
híres Hypperbone-match híre ide is eljutott, tudták, 
hogy az egyik játszófélnek, holmi Titburynek ide kell 
jönnie.

így telt el május 9., 10., 11. és 12-ike irtózatos 
unalommal teljesen. Végre május 13-án Titbury úr is 
megsokalta ezt az egyhangúságot s ilyeténképen fa
kadt ki:

— Mi az ördög lelte azt a Hypperbonét, hogy éppen 
minket küldött ide az Isten háta mögött levő Maineba!

— Csak lassan, Hermann — figyelmeztette türel
metlen hitestársát az asszony . . . Hátha valaki meg 
találná hallani! . . . Ha már a vaksors ide rendelt 
Calaisba, úgy hát itt maradunk Calaisban . . .

— Ki parancsolhatja meg nekünk, hogy folyton 
itt üljünk a városban!

— Azt senki, de az Egyesült-Államokból egy ta
podtat sem szabad kifelé mennünk.

— Micsoda, még az sem szabad, hogy a folyó másik 
partjára menjünk?

— Semmi szín alatt, Hermann! ... A végrende
letnek határozott tilalma ellen cselekednénk.

— Ugyan, ki tudhatná meg, ha átmennénk? — 
ordítá Titbury úr.

— Nem értelek! ... Te vagy az a Titbury, kivel én 
Chicagóból elindultam, vagy kicseréltek? . . . Egészen 
megváltoztál!. . . Hátha utólag kisülne, hogy meg
szegtük a tilalmat, . . . hátha valami akadály elzárná
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előlünk az utat, mikor vissza akarunk jönni? Ha 19-ére 
nem jöhetnénk vissza s ha — egy szó mint száz, én 
nem akarom!

Es elvégre a bősz Kata nem ok nélkül nem akarta, 
mert ki tudhatja a jövőt! Hátha éppen akkor támad 
valami földrengés, mikor a folyó másik partján van
nak, a föld ketté reped s őket egyszerűen elszakítja az 
Egyesült-Államok földjétől.

— Szó sincs róla, hogy átmenjünk a folyón! — 
ismétlé Kata asszony ellentmondást nem tűrő hangon.

— Igazad van, Katikám, igazad van — mondá 
megjuhászkodva Titbury úr — mi nem mehetünk át a 
folyón. Nem is tudom, mi lelt engem, mióta erre az 
átkozott játékra reáadtam a fejemet, nem vagyok 
többé az, aki voltam. Kiforgattak enmagamból . . . 
bár maradtunk volna odahaza.

— Hatvanmillió dollár megérdemli, hogy egy kissé 
vesződjünk — vélekedik Titbury né.

így aztán a hítvestársak nem mentek át a folyón, 
hogy Saint-Stephan városát, mely Saint-Croix folyó 
balpartján állott, megnézzék.

Mindazonáltal május 14-én hosszas tanácskozás 
után elhatározták, hogy legalább Calaisban körül
néznek. A város francia neve elárulta, hogy első lakói 
francia bevándorlók lehettek.

Az időt nem a legjobban választották meg a ki
rándulásra, meleg volt és a levegő fülledt, mintha 
vihar lett volna készülőben. Az érdemes házaspár ezt 
a kirándulást is inkább arra használta fel, hogy a 
jövő eshetőségeiről beszéljen. Vájjon hol lehet most 
Max Réal s hol Crabbe? ... És végül az a titokzatos 
X. K. Z. izgatta őket. Mikor a harmadfél órai gyaloglás 
tisztességesen elárasztotta és kiéheztette őket, vissza
felé vették az út jókat, hogy délre a korcsmába érkez
hessenek.
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Útközben egy korcsma előtt megállották. Titbury 
úr nagyon szomjas volt, egy pohár sört vagy pálinkát 
szívesen megivott volna.

Végre is kieszelték közös tanácskozás után, hogy 
Titbury úr grogot vagy wiskyt fog rendelni.

Beléptek.
— Van grog vagy wisky?
— Micsoda — riadt rá a korcsmáros — wiskyt ren

del ön?
— Azt. .. azt, wiskyt!
— Hol van rá a hatósági engedély?
— En-ge-dély ? — kérdé szörnyen elámulva Titbury.
Meg kell jegyeznünk, hogy Maine is azokhoz az 

államokhoz tartozik, melyek az alkoholizmus káros 
következményeinek meggátlása céljából szövetkeztek 
s a szeszesitalok kimérési jogát erősen megszorították, 
így csak orvosi rendeletre hatósági engedély ellenében 
volt szabad szeszes italt kimérni. Aki engedély nélkül 
vásárolt vagy adott el szeszesitalt, azt súlyos pénz
bírsággal sújtották.

A korcsmáros újólag megkérdezte az idegen úrtól:
— Magának nincsen tehát hatósági engedélye?
— Persze hogy nincsen! . . .
— Akkor én önt letartóztatom.
— Letartóztat? . . . Ugyan miért?
— Mert wiskyt vagy pálinkát mert kérni engedély 

nélkül.
A korcsmáros egyúttal titkosrendőr is volt, aki 

nyomban felírta Field úrnak a nevét s tudtára adta, 
hogy holnap a rendőrséghez fogják beidézni.

A házaspár kétségbeesve sietett ki a szerencsétlen 
korcsmából. Micsoda éjszakájuk volt! Egész éjjel egy
másnak tettek szemrehányást. Titbury kikapott azért, 
hogy miért volt szomjas; Titburyné pedig azért, hogy 
miért ajánlotta férjének a wiskyt.
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Másnap reggel jelentkezniük kellett a rendőrségnél.
R. T. Ordak, a rendőrkapitány roppant rideg, 

érdes, száraz, színtelen ember volt. A lehető leg
kellemetlenebb ember, minőről csak fogalma lehet va
lakinek.

Odaállította íróasztala elé a bepanaszolt házaspárt 
s föltette a hivatalos kérdéseket:

— Ne vök?
— Field és Fieldné.
— Hova valók?
— Harrisburgból, Pennsylvániában — bökte ki 

rövid gondolkodás után Titbury úr.
— Foglalkozása ?
— Magánzó.
Ezután száz dollár büntetést mért ki rájuk, hogy a 

szeszesital-rendeletet megszegték.
Titburyt ez a rettenetes összeg szörnyen felbőszí

tette. Kata hiába csitítgatta, Titbury annál jobban 
ordított, sőt elkezdette a rendőrkapitányt fenyegetni.

Ennek a fenyegetésnek az lett az üdvös követ
kezménye, hogy a rendőrkapitány a hivatalos tekin
tély megsértése miatt külön száz dollár büntetést 
szabott rája.

Ez a kétszáz dollár Titburyt kihozta a sodrából. 
Ennyi költség, a nyomorult Maineban való tartózko
dáshoz ráadásul — sok volt, több a soknál. Megfeled
kezett minden óvatosságról. . .

Keresztbefont karokkal, villogó szemekkel a rendőr
kapitány asztalának a szélére könyökölt s mondá :

— Tudja maga, hogy kivel van dolga?
— Annyira tudom, uram, — feleié nyugodtan a 

rendőrkapitány — hogy íme a kétszáz dollár pénz
bírságot fölemelem háromszázra!

— Háromszáz dollár! — sikoltott Titburyné s 
ájulva rogyott a padra.
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— Ügy van, há—rom—száz dollár ; melyet a penn
sylvaniai, harrisbourgi illetőségű Field fog fizetni! — 
ismétlé a kegyetlen ember.

— Helyes! — hörgé Titbury úr, reácsapván öklével 
a rendőrkapitány asztalára, — helyes! . . . tudja meg 
az úr, hogy én nem vagyok Field, én nem vagyok 
harrisbourgi illetőségű, én nem jöttem Pennsylva
niából.

— Ki és honnan való tehát?
— Titbury a nevem . . . Illinoisból, . . . Chicagó

ból jöttem!
Vagyis ön álnév alatt bujkál, tehát bűnt bűnnel 

tetéz!
— Ügy van, ... én vagyok a chicagói Titbury, a 

Hypperbone-match harmadik játszója, az óriási vagyon 
leendő örököse.

Az érzéketlen rendőrkapitányra e fontos fölfedezés 
éppenséggel nem hatott. A helyett recsegő hangon így 
nyilatkozott:

— Nos tehát, akkor az Illinois! és chicagói illető
ségű Titbury fizet háromszáz dollár bírságot s azért, 
hogy álnév alá rejtőzött, ugyanazt a Titburyt nyolc 
napi börtönre ítélem.

A házaspár megsemmisülten rogyott a padra.
A nyolc napi börtön azt jelentette, hogy ők 

19-én nem mozdulhatnak el Calaisból, nem jelent
kezhetnek a táviróhivatalban, — hogy vége van a 
milliós játék nagy reményeinek . . .

7*
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TIZEDIK FEJEZET.

Az újságíró útja.

«Ügy van, uraim, én a Hypperbone-matchot olybá 
tekintem, mint a legérdekesebb nemzeti eseményt, 
mely dicső hazánk történetének egyik legfényesebb 
lapját teszi! A «Függetlenség» és a «Szecessio» harca, 
a Monroe-doktrina, a Mac Kinley bilijének alkalma
zása aligha vetekedhetnek fontosságban az Excentric- 
Club nagynevű tagjának ezzel az ötletével.»

így áradott a szó Kymbale szájából, midőn május 
7-én Chicagóban vasútra ült, hogy rendeltetése he
lyére siessen.

A Tribune munkatársa egyik vasúti kocsiból a má
sikba ment s mindenütt akadt számos hallgatója, mert 
mindenütt tudott valami újat, valami érdekeset mon
dani.

Kymbale egyedül kelt útra. Akadtak ugyan kol
légái, akik készségesen vállalkoztak, hogy vele tar
tanak, de Kymbale köszönettel visszautasította. Még 
inast sem vitt magával. Mindazonáltal nem bujkált a 
közérdeklődés elől, mint Ttax Réal vagy Titburyék. 
Akár a kalapja szalagjára is hajlandó lett volna reá
nyomtatni feltűnő betűkkel, hogy: «A Hypperbone- 
match negyedik játszója».

A vasúti állomáson tömérdek ember várta. Eget
verő hip-hip és hurrák zúgott fel mindenfelül s alig 
győzött ismerőseivel kezet szorítani. Arca önbizalomtól, 
reménységtől, a győzelem tudatától sugárzott s nem 
csoda, hogy nyomban fogadtak reá, sőt egy ellenében 
hármas pénzt kínálgattak. Nem azért indult el egyedül, 
mintha a társaságtól irtózott volna, sőt ellenkezőleg, 
szóbaállott, hamarosan összebarátkozott minden úti- 
társával. Nyitva volt mindenki számára a szíve és — a
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pénztárcája is, mert azt talán mondanunk sem kell, 
hogy a dúsgazdag Tribune bőségesen adott neki elő
leget. Majd ledolgozza tudósításokkal, útirajzokkal, 
novellákkal, érdekes interviéwokkal, mert az utazó 
újságírók szeme, füle mindenütt talál érdekes anyagot.

— Uram, — kérdé tőle egyik útitársa, egy tetőtől- 
talpig yankee — nem fél ön attól, hogy ez a Hypper- 
bonematch sok kellemetlenséggel járhat önre nézve?

— Éppenséggel nem, uram, — feleié Kymbale — 
nekem az a véleményem, hogy ilyen felséges ötlet csak 
egy vérbeli amerikai agyában születhetett meg.

— Igaza van önnek — szólott közbe egy chicagói 
nagykereskedő! — Mióta ez a dolog köztudomásra 
jutott, az egész világ lázas izgatottsággal kíséri mozza- 
natról-mozzanatra.

Az egyik útitárs kifejezte végtelen örömét azon, 
hogy Hypperbone leendő örököseinek egyikével utaz- 
hatik.

— Majd eldicsekszem vele Détroitban . . .
— Micsoda, ön Détroitba megy? — kérdé Kym

bale — s nyomban kezet szorított vele.
— Ügy van, Détroitba, Michigan városába.
— Rendkívül örvendek, akkor útitársak leszünk, 

mert égek a vágytól, hogy Détroitot megismerjem.
A yankee közbevágott:
— Csakhogy, Kymbale úr, önnek nem lesz ideje 

arra, hogy ezt a nagy kerülőt megtegye (nyilván ez a 
yankee is fogadott Kymbaléra), vigyázzon, még el talál 
késni! . . .

— Az embernek mindenre akad ideje — viszonzá 
Kymbale a meggyőződés hangján.

Ekkor megszólalt egy pap, aki roppant érdeklő
déssel nézte az újságírót:

— Mondja csak, uram, az első kocka vetésnek, 
mely önnek szólt, megfelelt ön már? . . .
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— Igen is, nem is, tisztelendő atyám — feleié az 
újságíró tiszteletteljes hangon. — Megfeleltem annyi
ban, mert játszófeleim, akik előttem indultak el, még 
nem mozdultak ki a második, a nyolcadik és a tizen
egyedik mezőről, midőn engem a kettő és négyes szám 
a hatodik mezőre s innen nyomban a tizenkettedikre 
küldött ki. Nem feleltem meg, mert a hatodik mező 
New-York, ahol a híd van, s ez a híd a legenda szerint 
átvezet a Niagarán ... De hát én már jóllaktam a 
Niagarával, legalább húszszor jártam már ott. Nekem 
valami új, eddig nem látott hely kell s akárminő szög
letében rejtőzik is az az Egyesült-Államoknak, föl
keresem, megnézem, kiaknázom.

— De a föltétel úgy szól, hogy bizonyos napon ott 
kell lennie a kijelölt város távíróhivatalában!

— Legyen nyugodt, szent atyám, én egy fél perccel 
sem fogok elkésni.

— Hm, — jegyzé meg egy konzervgyáros — szép 
kis utacska lesz New-Yorkból egyenesen New-Mexi- 
kóba!.. .

— Eh, mi az egy újságírónak? . . . Nyomorult 
néhány ezer kilométer.

— Hátha még Floridába vagy Washingtonba kül
dötték volna! . . .

— Látják, uraim, éppen ez tetszik nekem, szeret
ném keresztül-kasul bejárni az Egyesült-Államok min
den zegét-zugát!

— Ha jól tudom, a hatodik mezőn, a «híd»-on 
egyes tétet kell fizetnie majd — aggaskodék a pap.

— Mi az a rongyos ezer dollár a Tribunenak, New- 
Yorkból sürgönyözöm s néhány óra múlva meg
kapom a chéque-táviratot. . . ennyi az egész . ..

— A Tribune nek óriási reklám ez a Hypperbone- 
match, nemde?

— De még mekkora!
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így telt az idő. Kymbale nem unhatta magát s az 
útitársai még kevésbbé. New-York hétszáz kilométerre 
van Chicagótól. Kymbale — amint már említette is — 
nem vágyódott oly nagyon New-Yorkba, mert már 
sokszor járt ott. A vonat elvitte őt Chicagóból In- 
dianába, érintette Ainsworthot és Michigan-Cityt. Ez 
utóbbi város azonban nincsen a hasonló nevű állam 
területén. Átment New-Buffalón s néhány óráig meg
állapodott Jaksonban, e híres iparűző és kereskedő 
városban. A május 7-én éjjel érkezett meg Detroitba. 
Pompásan töltötte az éjszakának hátralevő részét egy 
előkelő vendégfogadó csinos szobájában s másnap él
vezte a dicsőséget, mert száz meg száz ember álldo
gált a vendégfogadó előtt, s várta, hogy a Hypperbone- 
match egyik szereplője, a Tribune munkatársa ki
jöjjön.

Detroit virágzó város, 1670-ben alapították a 
franciák s jelenleg kétszázezer lakosa van. A sok ün- 
nepeltetés miatt alig jutott ideje, hogy körülnézzen 
a városban. Még aznap este tovább utazott.

Ohio államon át kellett haladnia s az Erié tava 
mellett épült Toledo város megtekintése után Cleve- 
landban állapodott meg, de csak rövid időre. A követ
kező állomás, hova május 10-én érkezett: Buffalo volt. 
Száz évvel ezelőtt ugyanannyi bölény csatangolt ezen 
a vad tájékon, mint ahány lakos jelenleg él e szép, 
mintegy százezer lakosú városban.

New-Yorkban táviratozott a Tribune kiadóhivata
lának, hogy ezer dollárt fizessen az ő nevében Thorn- 
brock közjegyzőnek, mint egyes tétet.

New-Yorkból félnapi tartózkodás után elindult, 
hogy New-Mexikó felé vegye az útját.

Midőn a vasúti kocsiba fel akart szállani, a város 
polgármestere jóakarólag így szólott hozzá :

— Figyelmeztetem önt, hogy további útjában ne
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tegyen ilyen szeszélyes kerülőket, mint ez alkalom
mal tett.

— De az nekem így tetszik, uram,—feleié Kymbale 
kissé bosszúsan. — Nekem erre jogom van!

— Téved, uram, önnek erre joga nincsen, ön, mint 
sakkfigura . . .

— Azaz, hogy, bocsánat, én a magam ura vagyok!...
— Aligha, ön azoké, akik önre fogadtak s az én 

ötezer dollárom is kockára van téve . . .
Alapjában véve igaza volt a derék polgármesternek, 

Kymbale azoké volt, akik reá fogadtak s bármily 
csatangolási vágy fogja is el, neki arra kell törekednie, 
hogy minél előbb ott legyen, ahova küldi a kockák 
szeszélye. New-Yorkból tehát a legbiztosabb és a leg
rövidebb utat kell választania New-Mexikóba.

Más ember az ő helyében például New-Yorkban 
minden percet kihasznált volna, hogy ezt a nagy várost, 
mely méltán fő- és székvárosa az Egyesült-Államoknak, 
jobban szemügyre vegye. Ez a város százhat négy
szögkilométer területű. Gyönyörű utcái, terei, parkjai 
vannak ; számos monumentális épülete, szobra, ezer 
temploma, köztük a vakító fehérmárványból készült 
Saint-Patrik dóm ; a Central-Park háromszáznegyven 
öl hektár területével, holott barlangok, erdők, ligetek, 
csörgedező patakok gyönyörködtetik a szemet . . . 
Ámde mindezek a csodálatos látványosságok nem von
zották az újság ingerével a Tribune munkatársát.

Május 11-ét töltötte New-Yorkban s ugyané hó
nap 21-én, tehát tíz nap múlva Santa-Fében, New- 
Mexikó fővárosában kell lennie, már pedig e két város 
öt-hatszáz kilométer távolságra volt egymástól.

Mielőtt elindult volna, Buffalóban egy táviratot 
kapott a Tribune szerkesztőjétől. Ez a távirat így 
szólott:

«Az útirány legyen : Buffalo—Cleveland—Ohio—
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Columbus — Cincinnati — Indiana — Laurencebourg — 
Madison—Versailles —Vincennes —Missouri —Salem — 
Belley—Saint-Louis—Jefferson—Kansas-City, innen a 
déli vasúton: Laurence—Emporia—Toledo—Newton— 
Hutchinson—Plum Buttes—Fort—Zarah—Lamed— 
Petersburg—Dodge—City—Fort Atkinson—Sherbrock— 
Colorado—Las Arimas—Pueblo—Trinidad—Clifton (ez 
már new-mexikói terület)—Cimarron—Las Vegas— 
Galateo—Santa-Fé. Nem szabad megfeledkezni arról 
se, hogy e távirat feladója is fogadott száz dollárban 
reád.

Bruman S. Bickhorn
szerkesztő.

Akinek minden lépésére ilyen szerető gonddal vi
gyáznak, vájjon nem gondolhat-e joggal arra, hogy 
«elsőnek fusson be» a Hypperbone-versenyben?

— Helyes, Bickhorn barátom, helyes! Az úti 
programúitól nem fogok eltérni; mindig vasúton 
megyek, nem is szeleverdiskedem mint eddig s eszem- 
ágában sincs, hogy a te száz dollár fogadásodat veled 
elvesztessem. Én a Tribune ]ockey& vagyok, becsületére 
kell tehát válnom a gazdámnak.

Ezek a gondolatok támadtak Kymbale lelkében a 
távirat elolvasása után. Csakugyan híven követte az 
utasításokat és Ohión, Indianán, Illinoison, Kanzason, 
Missourin, Coloradón átmenve, május 19-én este Clifton 
állomáshoz érkezett.

Itt azzal a hírrel fogadták, hogy a vasúti közle
kedés Clifton és Santa-Fé között néhány napig szüne
tel, míg a tavaszi esőzések által okozott közlekedési 
akadályokat elhárítják.

Pedig még százhuszonöt kilométerre volt Santa-Fé 
s Kymbalénak mindössze harminchat órai idő állott 
rendelkezésére.
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A szerencsés véletlen úgy akarta, hogy valaki már 
várjon Kymbaléra. Ez a valaki egy félspanyol, fél
amerikai ember volt. Mihelyt Kymbalét megpillan
totta, háromszor belecsapott a saját tenyerébe s annak 
utána spanyolba oltott amerikai nyelven így szólította 
öt meg :

— Harris T. Kymbal?
— Az vagyok.
— Elvigyem Santa-Féba?
— Meghiszem azt.
— Áll az alkú.
— Hogy hívnak, atyámfia?
— Isidorionak.
— Szép név.
— Itt a kocsim is, elindulhatunk.
— Rajta tehát!
Az egyfogatú kis kocsi hátsó ülésébe nyomban fel

kapaszkodott Kymbale s Isidorio reácsapott a hosszú
nyakú lóra.

Másnap korán reggel Cimarron tájékán voltak s 
mintegy negyven kilométernyi utat tettek meg. Dél
után Fort-Uniont, Las-Vegast elhagyva, az erdős
hegyes Moro Peaks felé ügettek. Hanem itt a ló csak 
lépést haladott, néha meg-megállította Isidorio, hogy 
pihenjen a szegény.

Kymbale kezdett türelmetlenkedni. Biztatta, szidta, 
fenyegette Isidoriot, aki minderre a fülét sem mozdí
totta meg.

— Hiszen mi folyton egy helyben állunk! . . .
— Nem repülhetünk — vágott vissza nyugodtan 

Isidorio.
— Tudod, hogy 21-én Santa-Féban kell lennem!
— Ha nem érkezünk meg 21-én, megérkezünk 

másnap.
— Akkor már késő lesz! . . .
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— Hja, a ló csak ló, én pedig csak ember vagyok! 
Ő sem tehet többet, én sem.

Kymbale vette észre, hogyha boldogulni akar, más 
húrokat kell pengetnie :

— Isidorio, egy szóm volna hozzád!
— Hadd hallom!
— Ezer dollár üti a markod, ha holnap délelőtt 

Santa-Féban leszünk.
— Ezer dollár! . . . Ugyan ne izéi jen!
— Ezer dollár, — persze csak akkor fizetem, ha 

nyerek.
— No-no!
— Természetesen.
— Jó lesz akkor is! — mondá Isidorio s reá vágott 

háromszor a lovára, az pedig elkezdett vágtatni.
Egy ideig csak haladtak, de a ló ismét elfáradt, 

mert az út hegynek fel vitt.
Kymbale újra megszólalt:
— Isidorio, még egy szóm volna hozzád!
— Hadd halljuk!
— Tízezer, . . . igen, tízezer dollárt adok, ha ide

jére érkezünk meg!
— Tízezer? . . . Ugyan ne izéi jen!
— Tízezerét!
— Azt is csak akkor, ha nyer?
— Akkor hát.
A derék ló gazdájának hathatós biztatására tovább 

poroszkált s főleg, ha az út hegynek le vitt, nem is 
lehetett ellene panasz. A kocsi is hősiesen kiállotta az 
utat s minthogy pompás holdvilágos éjszaka volt, 
Kymbalének eszébe sem jutott, hogy meg kellene 
hálni valahol. Tovább folytatták az utat s úgy haj
naltájban Kymbale újra megszólalt:

— Isidorio, ha jól emlékszem, az imént tízezer 
dollárt emlegettem, nemde?
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— Hoho, csak nem akarja visszaszívni az ígéretet 
Kymbale úr!

— Ellenkezőleg, még kilencvenezerrel megtoldom, 
vagyis százezer dollár fogja a markodat ütni, ha holnap, 
illetve ma délelőtt Santa-Féban leszünk.

— De csak akkor, ha nyer, he?
— Ügy van, ... ha nyerek.
— Nem volna olyan szíves egy darabka papírra 

megírni ezt, csak úgy emlékezet okából?
Nagyon szívesen. Es Kymbale «kötelezvényt» írt 

a százezer dollárról, mely akkor leend kifizetendő, ha 
Hypperbone hatvan millióját ő fogja örökölni.

No hiszen volt most dolga az ostornak s a kis kocsi 
veszett gyorsasággal röpült az országúton, még a szél 
sem ért nyomába.

Délben tizenkét óra előtt tíz perccel érkeztek meg. 
A város piacán legalább hétezer ember várta s mint
hogy mind a hétezerrel nem szoríthatott kezet, csak 
hajlongott, mint a színész a tapsvihar hallatára.

A táviróhivatalba sietett rögtön. Ott már két 
távirat várt reá.

Az egyiket Thornbrock közjegyző adta fel: «hu
szonkettedik mező — South-Carolina».

A santa-fébeliek népünnepet, hangversenyt, dísz
lakomát akartak a Tribune híres-nevezetes munka
társának a tiszteletére rendezni, de Kymbale meg
emlékezvén a buffalói polgármester figyelmeztetésé
ről — szerényen visszautasított mindent.

A másik távirat a szerkesztőségtől jött s pontos 
útiprogramm volt, melyhez szigorúan kellett alkal
mazkodnia. Így aztán elhatározta, hogy még azon a 
napon elindul Santa-Féből.

A város fiakeresei megtudták, hogy Isidorio minő 
fényes fuvardíjat kapott — természetesen csak papi
roson) — s megrohanták Kymbalét, ajánlkozott
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mindenik, hogy ő visszaviszi a «viteldíj» kecsegtető 
reményében.

Különös dolog, hogy Isidorio nem törte magát 
ezért a «fuvar»-ért. Mindazonáltal illendőnek tartotta, 
hogy elbúcsúzzék az újságírótól.

— Nos hát, derék barátom, nemde rendben va
gyunk?

— Rendben volnánk, uram, csak —
— Nos?
— Csak egy alázatos kérésem volna mégis —
— Ki vele, barátom!
— A százezer dollárt szívesen odaadnám száz jó 

dollárért, ha most a markomba leolvasná az úr!
— Százat százezer helyett?
— Ügy mondtam, nem másképpen, csak százat, 

azt legalább a saját szemeimmel láthatnám.
Kymbale átadta Isidorionak a száz dollárt, a köte

lezvényt pedjg összetépte. Felült az egyik kocsira és 
hip- meg hurráh-kiáltások között hagyta el Santa-Fét.

Midőn Isidoriótól megkérdezték, hogy mi a véle
ménye Kymbale úrról, így válaszolt:

— Nem bízom benne, mert ő túlságosan bízik ma
gában . . . Két krajcárt sem tennék reá, ha fogadni 
szottyanna kedvem.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Jovita aggodalmai.

Lissyre, mint ötödikre, került a sor. Kilenc nap 
telt el azóta, hogy Max Réal elutazott s most neki 
kellett volna Chicagót elhagynia. Minden nap izga
tottakká tette Lissyt, nem volt étvágya, nem tudott 
aludni, lesoványodott s úgy lézengett, mint egy élő 
halott. Sorra került a második, a harmadik, a negyedik
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játszó. Lissy el sem akart menni az Auditóriumba, 
Jovita valósággal kényszerítette, hogy elmenjen. A 
fiatal, szelíd és szerény leány megúnta a lármát, a sok 
kíváncsi ember bámészkodását.

Megjegyzendő, hogy Field úr a végrendelet fel
olvasásától kezdve mindkét leánynak szabadságot 
adott, saját jószántából tette ; Lissy roppant aggo
dalommal gondolt arra, hogy a játék hosszú ideig tart 
s esetleg az állásukat is elvesztik, de Jovita mindenre 
tudott felelni.

Az utazóládába minden szükséges holmit bepakolt, 
számot vetett azzal is, hogy esetleg egyik vagy másik 
helyen huzamosabb ideig kell majd tartózkodniok. 
összerakosgatta ami pénzük csak volt, kivette a 
takarékpénztárból, aranyban váltotta fel. Mindenről 
tájékozódott, tanulmányozta az Egyesült-Államok tér
képét.

Egy napon így szólott Jovita a barátnéjához :
— Vájjon hol lehet most Max Réal? Senkinek sem 

mondotta meg, hogy minő irányban megy Kanzasba.
Csakugyan a lapok nem írtak róla, mióta elment, 

egy árva sort sem.
— Az igazat megvallva, az összes játszófelek kö

zül csak iránta érdeklődöm.
— Ügy-e azért, mert csak ő kívánt neked szeren

csés utat, mikor elindult?
— Nemcsak azért, Jovita, érdeklődöm iránta, 

mert ö a legméltóbb arra, hogy a szerencse kedvezzen 
neki.

— Hokó, ő a második, az első te vagy, remélem?
— Nem, ő az első.
— Értem, ha te nem volnál a játszók között, az 

ő diadaláért imádkoznál.
— Megteszem így is.
— Az nem járja, lásd én is köztük vagyok, illendő



щтщ

шшSM

TANULMÁNYOZTA AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK TÉRKÉPÉT.

Verne; Különös végrendelet. 8



114

dolog tehát, hogy nekem is szerencsét kívánj! — 
Egyébként az a fiatal festő jelenleg bizonyára Fort- 
Rileyban van, ha ugyan útközben valami baleset. . .

— Reméljük, hogy nem történt semmi baja.
— Értem, lelkem, éytem, tehát reméljük azt, hogy 

tényleg nem történt semmi baja. Azt azonban mégis 
furcsának találom, hogy sem Crabbéról, az idomtalan 
hústömegről, sem a jeles Titbury-párról nem emléke
zel meg soha, pedig ők is messzire mentek ám . . .

— Hiszen kívánnám nekik, hogy olyan messzire 
ne kellett volna menniök szegényeknek.

— Mit szólanái ahhoz, ha nekünk a Csendes-tenger 
partjára vagy Mexikó tőszomszédságába kellene men
nünk?

— Elmennék, mert te kívánod, Jovita.
— Nem azért, mert én kívánom, hanem azért, 

mert a kocka parancsolja, édesem ; mert így vár reánk 
a sok millió .. .

— A hírhedt sok millió! — mondá mosolyogva 
Lissy.

Május 7-én Jovita azzal a hírrel jött haza az Auditó
riumból, hogy Kymbale a hatodik mezőre, New-Yorkba 
megy s egyes tétet fizet, vagyis ezer dollárt.

— Mit csinálunk mi, ha fizetnünk kell, — aggas- 
kodék Lissy.

Jovita indulatosan rázta a fejét, mintha azt mon
dotta volna :

— Olyan nincs, hogy nekünk fizetnünk kelljen.
Végre elérkezett május 8-ika. Másnap kell majd 

útra kelniök. Jovita majd kiugrott a bőréből, olyan 
izgatott volt. Már egy hete tanulmányozta a térképet, 
az útirajzokat, leírásokat, hogy kiigazodjék, ha a ma
guk emberségéből kell megélniök.

Aznap reggel Lissy nem kelt fel az ágyból, fájt 
a torka és láza volt.
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Jo vita majdnem kétségbeesett. Százszor is oda
ment az ágyához, tapogatta a homlokát, kérdezte, 
hogy mire volna szüksége, biztatta, ápolta.

— Nem lesz komoly baj, meglátod, nem lesz!
— Én is úgy hiszem, hogy múló baj!
Chicagóban rögtön elterjedt a hír, hogy a Hypper- 

bone-match egyetlen női játszója nagy beteg ; lehe
tetlen, hogy rögtön elutazhassák. Múlhatatlanul or
vost kell hívni, hogy megvizsgálja.

Az orvos elment a beteghez. Jovita természete
sen azzal fogadta, hogy Lissy pompásan érezi magát.

Az orvos odament a beteghez. Megnézte a nyelvét, 
megtapogatta az üterét, megkopogtatta a hátát, hall
gatta a tüdejét, szívét s aztán így szólott:

— A szívnek nincs semmi baja, a tüdőnek sincs, 
a baj könnyű jellegű, ha ugyan nem lép fel egyéb komp
likáció.

— Micsoda komplikáció? —kérdé Jovita elsápadva.
— Nos hát a hörghurutból lehet tüdőgyulladás 

s tüdőgyulladásból tüdősorvadás . . . ezt nevezem 
komplikációnak.

A tudós doktor a két dollárt zsebrevágta, receptet 
írt s főleg nyugalmat, pihenést ajánlván a betegnek, 
hazasietett, hol reá már egy rakás újságíró várakozott, 
mert Lissy egész Chicagónak a betege volt.

Jovitát iszonyú bizonytalanság gyötörte. Azok az 
esetleges komplikációk nem hagytak neki békét. Ha 
Lissy csakugyan komolyan beteg, ha nem mehetne 
el sem most, sem tizennégy nap múlva! . . . Miért nem 
támadta meg ez az átkozott hörghurut Crabbét, Tit- 
buryékat vagy Kymbalét? Jobban elviselhette volna 
Max Réal is, mint Lissy! . . . Istenem . . . Istenem! 
Holnap lesz a húzás, esetleg messze kell elmenniök 
s a Lissy betegsége megakadályozza őket abban, hogy 
a határidőre megérkezzenek! . . . Hátha kizárják őt
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a játékból?! Három óra tájban a láz csökkent. A beteg 
kinyitotta a szemét, Jovita arcát pillantotta meg, aki 
föléje hajolt.

— Ugyebár, jobban vagy már? . . . Mondd, lel
kem, mit kívánsz ?

— Kissé szomjas vagyok.
— Adok neked orvosságot, jó lesz?
— Jó lesz . . . adj orvosságot!
— De még mindig szenvedsz!
— Bágyadt vagyok, de már könnyebbültem.
— A javulás útján vagy, szivecském. Holnap már 

egy csöpp lázad sem lesz.
— Valóban! — mondá a beteg s mosolygott.
— Meglásd, az orvos meg fogja engedni, hogy föl

kelj !
— Nem is gondolok már a játékra. Elmégy helyet

tem te, légy te a játszófél.
— Micsoda, hogy én tégedet elhagyjalak! No 

még csak az kellene! Különben is tizennégy nap van 
arra, hogy a kijelölt helyre menjünk, addig teljesen 
fel fogsz épülni, akár az Egyesült-Államok legtúlsó 
végére is eljuthatunk. De most már egy szavadat se 
halljam többé, ne fáraszd ki magadat. Próbáld meg, 
aludjál egy kicsit... én az ágyad mellé ülök.

Az egész délután valóságos búcsújárás volt abban 
a házban. Mindenki érdeklődött Lissynek az állapota 
iránt. A lapok tudósítói és a fogadók voltak, kik Lissyt 
szemelték ki a szerencse kegyeltjének.

A ház előtt egy csomó hintó állott. Egyik oda
robogott, másik a bizonytalan hírrel, mit a házmester
től vagy a szomszédoktól hallott, elsietett.

— Hogy van a beteg? — kérdé az egyik.
— Rosszabbul.
— Azt mondják, hogy váltóláz . . .
— Dehogy, hagymázos láz..,
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— Szegény leány!
— Ha felépülne is, arról szó sem lehet, hogy el

utazzék.
— Hónapokig fogja az ágyat nyomni!
Jovita ajtaján hiába kopogtattak a kíváncsiak. Nem 

fogadott egyetlen-egyet sem, pedig milyen szépen 
könyörögtek. Csak a Marshall Field-cég emberének 
mondta meg, hogy a Lissy betegsége jelentéktélen 
bronchitis, néhány nap múlva semmi baja sem lesz.

öt órakor a ház előtt óriási tömeg verődött össze. 
Valaki izgató beszédet tartott — ez a valaki nem volt 
más, mint Hodge Urrican. Mellette egy köpcös, rop
pant szélesvállú, lármás matróz állott. Vérbenforgó 
szeme, bozontos erős szemöldöke még rettenetesebbé 
tette, mint aminő a mérges Urrican volt.

Az egyik nem átallotta azt híresztelni, hogy Lissy- 
nek nincs semmi baja.

— Ki az az otromba, aki ezt mondja? — ordított 
Urrican.

A fenyegetés természetesen elnémított minden ha
sonló értelmű nyilatkozatot. Urrican azt mondotta, 
hogy Lissy halálos beteg s Turk — mert így hívták a 
kapitány kétlábú vérebét, a rettenetes matrózt, nyom
ban lefülelt volna akárkit, aki az ő gazdájával ellenkezni 
merészel.

Urrican ilyenformán készítette elő a hangulatot. 
Erőnek erejével halálos betegségre szánta Lissyt, hogy 
a játékból kizárják s a hét helyett hat maradjon a 
küzdőtéren.

A lapok a legellentétesebb hírekkel kedveskedtek 
olvasóiknak : az egyik azt írta, hogy Lissynek eltört 
a karja, a másik a lábát törette ki szegénynek, a har
madik már meg is amputáltatta. Thornbrockhoz egy 
titkos levél is érkezett, melynek az írója azt ajánlotta
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a közjegyzőnek, hogy az ötödik játszóval mondasson 
le az örökségről.

Jovita irtózatosan fel volt háborodva. Szerencsére 
az orvos még aznap este eljött újra s konstatálta, hogy 
a baj csakugyan csekély: a tüdő csücskei rendben van
nak, a láz nagyon csekély — szóval súlyosabb kompli
kációktól nem kell félni, hanem azért a beteg maradjon 
még néhány napig ágyban.

— Hány napig?
— Hét-nyolc napig.
Jovita kétségbeesetten tördelte a kezét:
— Hét-nyolc napig?
— Föltéve, hogy esetleg semmi komplikáció nem 

jön közbe . . .
Jovita egész éjjel virrasztóit a beteg mellett. Más

nap reggel — május 9-én, a húzás napján — így szó
lott Lissy a barátnéjához :

— Jovita, kérlek, menj át a szomszédasszonyhoz 
s kérd meg, hogy jöjjön be hozzám, míg az Audi
tóriumban leszel.

— Azt akarod, hogy . . .
— Hogy elmenj az Auditóriumba . . . úgy-e, nyolc 

órakor kell ott lenned?
— Akkor... akkor! — mondá Jovita dobogó 

szívvel s megcsókolta Lissynek a homlokát. A szom
szédasszony szívesen átjött s Jovita kocsiba ült s né
hány perc múlva ott volt az Auditorium előcsarno
kában.

Rögfön megismerték s felvitték őt a színpadra.
A reggel megjelenő újságok már határozottan azt 

írták, hogy Lissy meghalt s bezzeg furcsán hatott reá
juk, midőn Jovitát, a Lissy legjobb barátnéját, nem 
gyászruhában látták.

Nyolc óra előtt tíz perccel megjelent a színpadon
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Thornbrock közjegyző, Higginbotham, az Excentric- 
Glub elnöke és a választmányi tagok teljes számmal.

Ekkor mennydörgő riadalmas bika-hang szólalt 
meg a nézőtéren : az Urrican hangja.

Szót kért, mielőtt a húzás megkezdődnék.
— Amondó volnék, elnök úr, hogy az ötödik ját

szóról e húzás alkalmával ne legyen szó, mert tudva
levőleg az ötödik játszó már nem él...

— Helyes! Helyes! — ordították többen az Urrican 
szomszédjai. A legnagyobb lármát most is az a köpcös 
véreb csapta, akit Turk néven nevezett a gazdája.

— Ne bőgj, Turk ... ne bőgj! — csitította Urri
can, mintha valami kutyával beszélt volna.

— Már mint hogy én ne bőgjek!
— Azt parancsoltam! — Ügy van, uraim, Wag 

Lissy kisasszony meghalt.
— Hazugság! . . . Hazugság! . . . Hazugság! — 

csendült meg a színpadon egy női hang. — Lissy él, 
nincs semmi baja, éppen most jöttem tőle.

Az Urrican-csorda újra kezdett zajongani. Urri
can követelte, hogy a hatodik játszó, már t. i. jó maga 
kerüljön sorra. Volt dörömbölés, kiáltozás, pisszegés, 
míg végre Thornbrock közjegyző intett, hogy nyilat
kozni akar.

— Hodge Urrican indítványa homlokegyenest el
lenkezik a végrendelkező akaratával, de meg a Nemes- 
Lúd-Játék szabályaiba is ütközik. Bárminő légyen is 
az ötödik játszó állapota, a húzás őt illeti. Ha tizenöt 
nap múlva nem lesz azon a mezőn, hova őt a kockák 
számai küldik: akár életben van, akár meghalt, a já
tékban többé részt nem vehet.

Urrican és pártja ordítottak, dühöngtek.
Turk megmozdult helyéről s vérbenforgó szemeit 

az elnökön táncoltatta.
Urrican galléron ragadta s kérdé tőle :
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— Mit akarsz csinálni, Turk?
— Odamegyek, Thornbrockot megfogom a nyaká

nál fogva, lehajítom onnan, mint egy patkányt!
— Itt maradsz, Turk, itt maradsz!
Nyolcat ütött az óra.
Mélységes csönd lön a színházban.
Thornbrock elővette a kockadobozt, megforgatta 

néhányszor s kifordította belőle a két kockát. Az asz
talon kiterített térkép szélére gurultak azok.

Az Excentric-Club tagjai közeledtek az asztalhoz s 
megnézték az eredményt:

«Kilenc — vagyis hat és három.»
Az ötödik játszónak tehát nagy szerencséje volt, 

mert a huszonhatodik mezőre — Wisconsinba —kel
lett mennie.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Az ötödik játszóiéi.

— ö, kedves Lissym, milyen szerencse! . . . milyen 
nagy szerencse! — e szavakkal jött haza Jovita az 
Auditóriumból.

Lissy éppen elszenderedett, de amint barátnéja 
hangját meghallotta, felriadt könnyű álmából.

— Miféle szám jutott nékem? — kérdé félig föl
emelkedve az ágyban.

— Kilenc — szivecském — kilenc = 6 + 3 — 
vagyis a huszonhatodik mezőre kell mennünk.

— Hol van az?
— Wisconsin . . . Milwaukee — a gyorsvonat két 

óra, igen rövid két óra alatt odaröpít.
Valóban ennél szerencsésebb a húzás alig lehetett 

volna.
— ö, milyen kimondhatatlanul boldog vagyok! . . .
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Képzeld csak, ha Floridába kellene most mennünk! . . . 
A világ végére!

— Igazad van, Jovita, egy kissé nagyon messze 
volna Florida.

— Mondom neked, hogy a szerencsének te vagy 
a választottja ; neked jutott a jó, társaidnak a rossz 
húzás. Ha ez tovább is így tart, nemsokára diadalma
san bevonulunk a hatvanharmadik mezőre : Illinoisba.

— Mikor indulunk Wisconsinba?
— Nincs miért sietnünk! Sem holnap, sem holnap

után . . . öt-hat nap múlva, mikor te egészen kihever
ted ezt a kis lázat s ha előbb nem lehet, hát akkor 
az utolsó napon, május 23-án délelőtt.

— Jól van . . . lelkem, a fődolog az, hogy te meg 
vagy elégedve.

— Meghiszem azt, legalább is olyan elégedett va
gyok, mint amilyen elégedetlen Urrican!.. . Ez a 
nyomorult, pocsék ember szeretett volna kitúrni a 
játékból. Elhíresztelte rólad, hogy nagy beteg vagy, 
hogy már elköltöztél az árnyékvilágból.. . kívánnám 
neki, hogy essék a «kút»-ba, jusson a «börtön»-be, 
akadjon meg a «labirinth»-ban — fizessen egyes, kettős, 
hármas tétet s a «halálfej» kergesse vissza az első 
mezőre . . .

Bezzeg derék ember az a Thornbrock ... ha hal
lottad volna, hogy lefőzte a mérges kapitányt. . . 
szerettem volna megölelni!

Valóban nagy szerencse érte Lissyt, midőn az első 
lépés az Illinois tőszomszédságában levő Wisconsin- 
állam volt.

Wisconsinnak egyfelől a Mississippi, másfelől a 
Michigan-tó a határa.

Két legjelentékenyebb városa: Madison és Mil
waukee. Ez utóbbi a Michigan partján fekszik, húsz 
kilométernyire Chicagótól.
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Ez az örvendetes izgalom nem vált javára a be
tegnek, aminthogy a doktor mindjárt délelőtt ki is 
jelentette és nagyon a szívére kötötte Jovitának :

— Pihenés . . . pihenés! Ez lesz a legjobb orvos
ság! Magára kell hagyni Lissy kisasszonyt, hogy 
aludjék.

— Mit adjak ennie?
— Erős levest! . . . Tejet! Ha nem kívánja is, kissé 

erőltetni kell, mert a táplálkozás éppen olyan fontos 
dolog, mint a pihenés.

Jovita szótfogadott a doktornak. Bement a maga 
szobájába s míg Lissy édesen aludt, ő tanulmányozta 
Wisconsin térképét, még pedig a legaprólékosabb gond
dal. Milyen az éghajlata, kik laknak benne, minők ott 
az egészségi viszonyok?

A lapok hosszú cikkekben számoltak be az ötödik 
húzásról. Megemlékeztek az Urrican-párt okvetlen
kedéséről is, dicsérték Thornbrock közjegyzőt, aki 
szigorúan ragaszkodott a játék szabályaihoz.

Lissy lett a közönség kedveltje s ami a betegségét 
illeti, mindenki tudta Chicagóban, hogy veszedelem
ről szó sem lehet; kissé meghűlt, de huszonnégy óra 
múlva olyan egészséges lesz, mint a makk.

Csakugyan, május 11-én már nyoma sem volt 
a láznak. Megjött az étvágy, vissza kezdett térni arcá
nak régi egészséges színe.

Ezen a napon kora reggel Jovita elment hazulról 
s éppen akkor érkezett vissza, mikor Lissy felébredt.

— Hol jártál?
— Sehol, lelkem, igen szép idő van . . . egy kicsit 

sétáltam . . . nagyon jól esett. . . igazán neked is jó 
volna, ha felkelnél s a nyitott ablakon kinéznél. A nap
sugár többet ér minden orvosságnál. . .

— Merre mentél?
— Mindenekelőtt Marshall Fieldéknél jártam s el-
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mondottam, hogy neked, hála Istennek, már semmi 
bajod ... A principális mindennap tudakozódott fe
lőled . . . meg kellett részvétét köszönnöm . . .

— Jól tetted, Jovita, nagyon jól tetted.
— Biztosított engem arról is, hogy bármily sokáig 

tartson is a játék, a helyünket nem tölti be mással.
— Nos és másutt nem voltál ?
— Másutt? ....
Jovita kissé zavarba jött, látszott, hogy valamit 

titkol.
— Ügy-e, ma május Il ike?
— Ma Il ike s ha Isten is úgy akarja, holnap

után már Milwaukee egyik csinos vendéglőjében szél
iünk meg.

— Tehát ma május Il ike s ha jól tudom, ma volt 
a hatodik húzás.

— Igen bizony.
— Nos?
— Nem értelek!
— Te bizonyosan ott voltál az Auditóriumban ; 

miért nem mondod el nekem? Szeretném tudni a húzás 
eredményét!

— Igazán, te szeretnéd tudni, ó te kedves, te, 
hadd öleljelek meg, drágám! Lásd, nem akartalak fel
izgatni, azért nem szólottám róla, de ha kívánod tudni, 
ha nem izgat fel téged.

— Nem izgat, csak érdekel, hogy Urrican hova 
kerül?

— Az Isten háta mögé, a pokolba, ahova illik — 
Floridába. Neki is kilenc a száma, de 4 + 5.

— Szegény ember! — mondá a jószívű Lissy.
Lissy még aznap felkelt néhány órára az ágyból 

s a nyitott ablakon kinézett, hogy a friss levegőt él
vezze.
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Jo vita kitálalta összes tudományát Wisconsin-va 
vonatkozólag. Amit az útirajzokból, kalauzokból ol
vasott, azt mind elmondotta Lissynek.

— Képzeld csak, lelkem, Wisconsint hajdanában 
Mesconsinnak hívták, a mellette elfolyó patakról; 
itt-ott még hatalmas fenyőerdők vannak, mert hajda
nában az egész állam egy óriási fenyves volt. Pompás 
levegője van s remélem, hogy a te hörghurutod . . .

— Ügy-e, Milwaukeeba kell mennünk? — vágott 
közbe Lissy.

— Igen, Milwaukeeba ; ennek a városnak százezer 
lakója van, nagyobbrészt német származásúak. A vá
ros maga gyönyörű fekvésű. Előre örvendek az élve
zetes sétáknak a pompás fasorok között. Wisconsin- 
nak még más nagy városai is vannak, például Madison 
a Mendota- és Monoma-tavak között épült, valóságos 
szigetközi város ; továbbá Fond du Lai, Ean-Clarie 
stb., stb.

így telt el az idő.
Május 13-án Chicagóban a közérdeklődés határ

talan volt. Ekkor készültek a hetedik húzásra, mely 
annak a titokzatos X. K. Z.-nek szólott, kiről nem tu
dott senki semmi bizonyosat.

A lapokban egy csomó alaptalan sejdítést tettek 
közzé. Se vége, se hossza nem volt a találgatásoknak, 
így például Higginbotham В. Györgyöt, az Excentric- 
Club elnökét sejtették e kezdőbetűk alatt, de az ér
demes Higginbotham sietett megcáfolni a szárnyra bo
csátott hírlapi kacsát.

Kérdésekkel ostromolták az újságírók Thornbrock 
közjegyzőt is, mert természetesen reá is gyanakodtak, 
de Thornbrock kijelentette, hogy ő az «álarcos játszót» 
nem ismeri.

A kíváncsiak abban bizakodtak, hogy majd május
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13-án, a húzás napján megjelenik az «álarcos» X. K. Z. 
s akkor aztán meg fogják tudni, hogy «ki ő és merre 
van hazája».

Csakhogy keservesen csalatkoztak, mert midőn 
Thornbrock közjegyző a húzás eredményét kihirdette :

— Kilenc = 6 + 3, vagyis Wisconsin — nem je
lentkezett senki.

A közönség nem akart mozdulni, okvetlenül látni 
akarta az «álarcos»-t, de kárba veszett minden buzgól- 
kodása, mert X. K. Z. nem jelentkezett. Most meg 
abban reménykedtek, hogy majd Wisconsinból, hol a 
titokzatos játszónak a távirat átvételekor kell jelent
keznie, jön tudósítás róla. Ámde nap-nap után telt 
el s a világ X. K. Z.-ről csak annyit tudott, mint eddig.

Május 22-én Lissy és Jovita még mindig Chicagó
ban voltak. A rettenetes sok izgalom Jovitát beteggé 
tette. Láz fogta el s akár tetszett neki, akár nem, le 
kellett feküdnie.

— Tudtam, hogy így lesz, — mondta Lissy szo
morúan.

— Az nem baj, drágám, te elmégy nélkülem is, 
ha addig jobban nem leszek.

— Soha!
— De el kell menned!
— Mondom neked, hogy egy tapodtat sem me

gyek nélküled.
Es Lissy ezt nagyon komolyan mondotta.
Az elutazás napját másnapra, május 23-ára tűzték 

ki. Ezen a napon kellett Lissynek a milwaukeei távíró
hivatalban jelentkeznie, hogy a második húzás ered
ményét megtudja.

A két jó barátné az ablakon kinézve beszélgetett 
délután egymással, midőn valaki kopogtatott az ajtón.

Jovita kiment az előszobába, hogy a váratlan láto
gatót fogadja.
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Egy úriember volt, aki rendkívül udvariasan kö
szönt Jovitának s kérdé tőle :

— Wag Lissy kisasszonyhoz van szerencsém?
— Itt lakik.
— Beszélhetnék vele?
— Azaz . .. Lissy kisasszony nagyon beteg volt

és...
— Tudom . . . tudom, de azt hittem, hogy egé

szen felépült.
— Ügy van, egészen felépült, uram, s holnap már 

elutazunk.
— Ah, tehát kegyed Jovita Foley kisasszony, a 

Lissy kisasszony barátnéja?
— Eltalálta, uram.
— Nem tenné meg azt a szívességet, hogy barát- 

néjánál bejelentsen, szeretném őt csak egy pillanatra 
látni. Nagy összegben fogadtam reá és megnyugta
tásomra szolgálna, ha látnám. Igen rövid ideig alkal
matlankodom . . . rögtön elmegyek.

Az idegen igen rokonszenves arcú, finom, elegáns 
úriember volt, mintegy ötven éves lehetett. Jovita 
beeresztette őt Lissyhez, de előbb megkérdezte, hogy 
hívják :

— Humphry Weldon, bostoni lakos vagyok.
Midőn Lissy szobájába belépett, így szólott:
— Csak egy percre j öttem... csupán egy percre... 

Nagy összegben fogadtam kegyedre s hiszem, hogy 
nyerek — meg akartam győződni arról, hogy egész
séges-e már?

— Nincs semmi bajom, uram — feleié Lissy — 
köszönöm a bizalmát, de a sors ...

— Sejtelmem nem szokott megcsalni, kisasszony — 
felelt Weldon úr határozott hangon. Tehát holnap in
dulnak ?

Verne: Különös végrendelet. 9
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— Holnap reggel indulunk Milwaukeeba — feleié 
Jovita.

— Ott bizonyára néhány napig időznek. ?
— Egy napig sem, mert a hatodik játszó megérke

zésekor rögtön el kell hagynunk a várost.
— Igaz . . . igaz!
— Hanem a második húzás — aggaskodék Lissy.
— Reméljük, kisasszony, hogy a második is olyan 

szerencsés lesz, mint az első — biztatá Weldon úr. 
Aztán szerencsés utat kívánt, Jovitának a lelkére kö
tötte, hogy vigyázzon a barátnéjára és eltávozott.

Lissy sajnálta, mert arra gondolt, hogy veszteni 
fog s ennek akaratlanul ő is az oka.

Másnap reggel öt órakor Lissy és Jovita már útban 
voltak lefelé a lakásukból.

Jovita megint csak szörnyen izgatott volt, Lissy 
folyton csitította :

— Légy nyugodt, lelkem, légy nyugodt!
— Nem lehet.
— Akkor én visszatérek.
— Siessünk, Lissy, a kocsi már lenn vár.
Az állomáson nem volt senki, egészen észrevétlenül 

indultak el Chicagóból. Féltízkor már Milwaukeeban 
voltak. A űakkeros megkérdezte, hogy melyik vendég- 
fogadóba vigye őket? Jovita, mint aki már Wisconsint 
tövéről-hegyére ismerte a kalauzból, megnevezte az 
előre kijelöltet.

Mindjárt az ebédlőterembe mentek s hamarosan 
megreggeliztek.

Fél óra múlva újra kocsiba ültek s a főpostához 
hajtattak. Milwaukeeban egy lélek sem tudta, hogy a 
Hypperbone-match ötödik játszója a városba érkezett.

Háromnegyed tizenkettőkor a távíróhivatalban 
voltak. Jovita megkérdezte a postatiszttől, hogy Wag 
Lissy nevére nem érkezett-e távirat Chicagóból.
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— Érkezett. Tessék!
Jo vita izgatottságtól reszkető kézzel bontotta fel 

és olvasta :
«Negyvenhatodik mező — Kentucky-állam, Mam- 

muth Caves. Thombroch).

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Tímeán kapitány kalandjai.

Urrican kapitány május 11-én délelőtt nyolc órakor 
tudta meg a hatodik húzás eredményét s már kilenc 
óra huszonöt perckor elhagyta Chicagót.

Egy perc elvesztegetni való ideje sem volt, mert 
tizenöt nap alatt ott kellett lennie Floridában, már 
pedig Florida az Egyesült-Államok egyik legszélsőbb, 
legféíreesőbb állama.

Urrican barátai, vagy jobban mondva pártfelei, 
mert Hodge Urricannak nem volt egyetlen egy ba
rátja sem, szerencsét akartak neki kívánni, mikor az 
Auditóriumból eltávozott:

— Mire való ez alkalmatlankodás? . . . Ugyan ne 
komédiázzatok!

— Kapitány — mondá az egyik — 5 + 4 ez már 
kezdetnek nagyszerű!

— Meghiszem azt, főleg azoknak pompás, akiknek 
Floridában valami üzleti dolguk van . . .

— Ne feledje el, hogy jóval megelőzi játszófeleit!
— Ügy is illik, hogy megelőzzem, ha már a sors 

úgy akarta, hogy utolsónak induljak el.
Urrican mindenekelőtt a lakására ment, nem is 

egyedül, hanem Turkkal, aki egész úton hangosan ká
romkodott. Végre is Urrican rámordult, hogy fogja be 
a száját.

Ki volt ez a Turk s mi volt az igazi neve ?
9*
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Turkot csakugyan Turknak hívták ; Urricannak 
sem barátja, sem rokona, sem szolgája nem volt, de 
azért már évek hosszú sora óta együtt éltek ; fizetést 
nem kapott, ha pénzre volt szüksége, kért a kapitány
tól s a kapitány mindig adott neki.

Hajdanában ugyanazon a hajón inaskodott, mat- 
rózkodott s végül szállásmesterkedett, ahol Urrican 
tengerésznövendék, tiszthelyettes, tiszt és végül kapi
tány volt. Ez a Turk volt az egyetlen ember, kivel 
Urrican meg tudott férni. Erőszakoskodásban is vetél
kedtek egymással s akibe nem kötött bele Urrican, 
abba Turk bizonyosan belékötött, akár volt reá igaz 
oka, akár nem, ha a kapitány kívánta.

Mikor Urricant nyugalomba helyezték, Turk is 
otthagyta a hajót s követte Urricant. Nem tudtak 
egymástól elválni. Szolgája, ügynöke, titkára, barátja, 
mindene volt egy személyben.

Turk olyan volt, mint egy mérges, de hűséges 
kutya, csak intenie kellett Urricannak és Turk ugatott, 
a fogát vicsorgatta és harapott, pedig úgy maga soha 
senkit sem bántott.

Ilyen kísérője volt a hatodik játszónak. A közönség 
nem is igen fogadott reá, de mégis akadtak olyanok, 
akik kockáztatták a pénzüket, mert azt gondolták, 
hogy ez az erőszakos ember a sorsot is kényszeríteni 
fogja a kedvezésre.

Urrican hazaérve, így szólott Turkhoz :
— Hallgass reám és nézz ide, Turk!
— Hallgatok és nézek, uram.
— Itt van az Egyesült-Államok térképe . . .
— Értem ... az Egyesült-Államoké . . .
— Ez itt Illinois ... ez pedig Chicago ... az ott 

Florida . . .
— Ismerjük . . . hajdanában elégszer jártunk ott, 

uram!
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— Szép kis darab út, he?
— Szép darab!
— Ha meggondolom, hogy a Lissy Wag csak Mil- 

waukeeba ment...
— A nyomorult! — böffenté ki Turk.
— S hogy az a Hypperbone .. .
— Hiszen csak ne volna igazán meghalva — dörgé 

Turk s összeszorította az öklét. ..
— Ne morogj, Turk... ő igazán meg van halva... 

De mi az ördögbe kellett éppen Key-Westet, azt a 
nyomorult, messze eső szigetet kitűzni célul! Hm . . . 
Ügy gondolnám, Turk, hogy a fele utat Mobiléig meg
tesszük vasúton, a másik felét hajón.

Turknak nem volt külön véleménye, különben ha 
lett volna is, hiába lett volna. A kapitány jó útipro- 
grammot készített, mert 36 óra alatt a vasút elviheti 
őket Mobiléig s ott okvetlenül találnak hajót, mely 
Key-Westbe szállítja.

Kilenc órakor már mind a ketten künn voltak a 
vasúti állomáson. A vonat három percet késett s Urri- 
can rögtön felhasználta az alkalmat, hogy az állomás- 
főnökkel hevesen összeszólalkozzék e miatt.

A vonat roppant gyorsan átröpítette őket: Illi- 
noison, Mississippin, Alabamán s május 12-én éjjel 
megérkeztek Mobiléba. A megrögzött tengerészkapi
tányt nem érdekelte a szárazföldi út, tőle ellehettek a 
hegyek, völgyek, városok, falvak, rájuk sem nézett. 
Nem azért utazott vasúton, hogy utazzék, hanem azért, 
hogy megérkezzék.

Mobiléban a kikötőhöz legközelebb levő vendég- 
fogadóba szállott meg. Késő volt már az idő arra, hogy 
indulófélben levő hajót keressen. Másnap reggel ki
mentek a kikötőbe, hogy körülnézzenek és hajót ke
ressenek.

Mobile nem fővárosa Alabama-államnak, de jelen-
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télceny és gazdag kikötőváros, harminckétezer lakosa 
van, a hasonló' nevű öböl mellett épült egy fennsíkon 
s hajóforgalma igen nagy.

Dacára az élénk forgalomnak, a véletlen úgy akarta, 
hogy azokban a napokban egyetlen egy hajó sem volt 
indulóban Florida felé. Urrican dühöngött, Turk pedig 
segített neki a dühöngésben. Május 13., 14., 15-ike 
így telt el meddő, de annál mérgesebb várakozásban.

Végre is le kellett mondania a hajóról s megvál
toztatta programmját; vasútra ült május 16-án és 
Pensacolába ment Turkkal.

Most már mindössze csak kilenc napja maradt 
arra, hogy Pensacolából Key-Westbe jusson.

Pensacolában sem talált hajót, mintha a balvégzet 
üldözte volna.

— Ez már gyalázat!.. . Iszonyú gyalázat!
— És nincs senki, akit az ember hátba dönget

hetne amúgy istenigazában e miatt!
— Itt csak nem ülhetünk egy hétig!
— De nem ám, valamit csak kell csinálnunk, akár 

törik, akár szakad.
Május 19-én reggel még nem kínálkozott hajó. 

Ezen a napon délelőtt Urrican találkozott a kikötőben 
egy spanyolba oltott amerikai hajómesterrel, aki a 
tenyerébe csapott, mintha régi ismerőse volna s így 
szólott hozzá :

— Kapitány, hát még mindig nem akad hajó 
Floridába?

— Nem ; ha szerzel egyet, tíz piaszter üti a mar
kodat.

— Tudok egyet.
— Melyiket?
— Ezt ni, az enyémet.
— A tiédet?
— A Chicolat, negyvenöt tonna, goélette; három
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matrózom van, derék egy jószág ez! Kedvező szél 
mellett óránkint nyolc fonálnyi utat teszünk meg.

— Amerikai vagy?
— Amerikai.
— Űtra készen?
— Amely pillanatban tetszik — feleié a hajómester, 

kit Huelcarnak hívtak.
Pensacolától Key-Westig körülbelül ötszáz kilo

méter az út, ezt hat nap alatt meg lehet tenni még 
goélettén is.

Tíz perccel utóbb Urrican és Turk a Chicola fedél
zetén voltak. Mindketten szakértőén megvizsgálták. 
A nyílt tengerre ilyen kis alkotmánnyal menni nem 
volt valami ajánlatos, dekát két olyan vén tengeri 
medve csak nem ijedhet meg ötszáz kilométeres úttól.

— Mennyiért viszel át?
— Napjára száz piaszter.
— Az ellátás is benne van.
— Benne.
Méregdrága volt, de hát Huelcarnak volt esze, ki

használta az alkalmat.
— Rögtön indulunk! — parancsolta Hodge Urrican.
— Mihelyt a poggyászát elhozzák.
— Mikor van az apály?
— Már kezdődik. Egy óra múlva a szabad tengeren 

leszünk.
Ez az egyetlen módja volt annak, hogy Urrican 

május 25-én Key-Westben lehessen.
Nyolc óra ötven perckor a Chicola elhagyta a ki

kötőt.
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Urrican kapitány kalandjainak folytatása.

Az időjárás változó volt. Friss és elég erős keleti 
szél fújt s a Chicola gyorsan haladt, vitorláit dagasz
totta a szél.

Szerencsére attól nem kellett félni, hogy az utasok 
valamelyikét utoléri a «tengeri betegség», mint a bol
dogtalan Crabbét; s ha Huelcarnak a goélette manő
verénél segítségre lesz szüksége, bízvást számíthat a 
két szakértő utasra.

A szél egész nap kedvező irányban és elég erősen 
fújt; Urricannak nem volt oka rá, hogy panaszkodjék, 
nem is veszekedett sem a hajómesterrel, sem Turkkal.

Csakhogy másnap csökkent az ereje s délfelé egy
szerre megállótt. Egész nap nem haladtak húsz mér
földdel előbbre. Hodge Urrican szerette volna éktelen 
haragjában leharapni a fejét, de azért egy árva szót 
sem szólott senkihez — még Turkhoz sem.

Május 23-án a golfáram segítségével Tampáig 
jutottak. Ez a Tampa elég népes kikötőváros volt, 
körülbelül öt-hatezer lakosú. A hajók e kikötőben meg 
szoktak állapodni, de Huelcar goélette je a világ minden 
kincséért sem állapodott meg. Key-West még jócska 
távolságra volt s oda május 26-én Urrican kapitány 
meg akart érkezni.

Az égen ólomszürke felhők mutatkoztak s minden 
jel arra mutatott, hogy vihar lesz.

— Megváltozik az időjárás — mondá Urrican.
— Ha nyugati szél indul meg, akkor csak javunkra 

válhatik — mondá Turk.
— A tenger háta amott már borzong, nézzék 

azokat a lomha hullámokat, mint kanyarognak — 
jegyzé meg Huelcar aggodalmasan.
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Hosszasan kémlelte az égboltozatot s fejét rázva 
hozzátevé :

— Nem szeretem a dolgot.
Urrican hallgatott, de bármiként leplezte is, meg

látszott rajta, hogy percről-percre izgatottabb lesz. 
A vihartól magától nem félt, de attól igen, hogy a kis 
goélette nem küzdhet meg a hullámokkal s nehogy 
közelebb jutna céljához, attól még inkább elsodródik.

Délután más irányba csapott át a szél, a vitorlákat 
be kellett vonniok, a goélette elkezdett táncolni a 
hullámok hátán.

Éjszaka még jobban dühöngött a vihar s a nagy 
sötétségben céltalan volt minden erőlködésük. A part 
felé igyekeztek, de reggelre olyan átkozott sűrű köd 
ereszkedett le, hogy teljességgel nem tudtak tájéko
zódni.

Egyszer csak nagyot zökkent a goélette, valami 
sziklába ütődött. Huelcar és matrózai felkiáltottak :

— A Whitewater-öbölbe kerültünk!
Még tíz mérföld s Key-Westhez érnek.
— Attól tartok, hogy tovább nem mehetünk — 

vélekedők Huelcar.
— No már olyan nincs! — ordított Turk.
Urrican még most sem szólott semmit.
— Ha nekivágunk a szabad tengernek, ez a szél 

nem Key-Westbe, hanem Bahamába, az Atlanti
óceán felé ragad.

Urrican még mindig lenyelte a mérgét, pedig annyi 
gyűlt össze, hogy szinte megfullasztotta.

Huelcar jól tudta, hogy ha ott marad a White- 
water-öbölben, az annyit jelent, hogy három-négy 
napig ki sem mozdulhat onnan, de viszont azt is tudta, 
hogy Urrican kapitánynak negyvennyolc óra múlva 
már Key-Westben kell lennie.

Végső erőfeszítéssel kimozdultak az öbölből, de a
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szél nem kedvezett s a helyett, hogy előbbre jutottak 
volna, két mérfölddel messzebb estek céljuktól.

24-én reggel Huelcar kijelentette, hogy visszamegy 
a Whitewater-öbölbe, ott legalább biztonságban lehet 
bárkájával.

— Meg kell lennie! ... — tette hozzá határozott 
hangon.

— Nem! — riadt fel Urrican kapitány.
— Tönkremegy a goélette, s mi is vele együtt, ha 

még tovább is a szabad tengeren maradunk.
— Megveszem tőled a bárkát!
— Nem eladó.
— Minden bárka eladó, ha kétszeres árt kínálnak 

érette.
— Mennyit ad érte?
— Kétezer piasztert.
— Áll az alkú — feleié Huelcar a pompás vásár 

felett való örömében.
— Kettős árát adom meg — mondá Urrican.
— Hol kapom meg a pénzt?
— Key-Westben adom át a chequet.
— Helyes.
— Most pedig, Huelcar, neki a tengernek!
A Chicola egész nap küzdött a hullámokkal. Alá

merült, újra felszínre vetődött. Turk odaállott a kor
mánykerékhez s vaskeze, ügyessége bámulatra ragadta 
a matrózokat. A szél kissé északra csapott át s a 
goélette haladt. Csakhogy este felé megint áthatolha
tatlan köd ereszkedett a tengerre. Szó sem volt arról, 
hogy kiigazodjanak . . . Ha nem lett volna az utálatos 
köd, láthatták volna a key-westi világítótornyot s a 
kellő időben megérkeztek volna.

— Vigyázzunk, hogy sziklába ne ütődjünk, mert 
errefelé sok a szírt — figyelmeztette Huelcar a kapi
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tányt. — Jobb lenne reggelig várnunk, míg a köd el- 
oszlik . . .

— Nem várunk egy percig sem! — mondá Urrican.
És igaza volt, ha másnap délelőtt Key-Westben 

akart lenni, nem várakozhatott reggelig tétlenül.
A Chicola folytatta vakmerő útját a hullámzó ten

geren. Reggel öt óra tájban nagy ropogás hallatszott, 
nyomban utána a második.

A goélette szirtbe ütődött.
A hullám félig fölemelte, oldalra fordította, a bárka 

a szirtek között félig összeroncsolva megakadt.
E pillanatban kiáltás hallatszott.
Turk reáismert a kapitány hangjára.
Turk is kiáltott, de nem felelt senki.
A sötétség oly nagy volt, hogy csak a vízből fel

meredő sziklákat lehetett látni.
Huelcar és emberei a szirteken tapogatóztak.
Turk kétségbeesetten kiáltá ura nevét, de hiába . . . 

hiába.
Talán ha majd a köd eloszlik, megtalálja a kapi

tányt? A szírt hátán hullámok hömpölyögtek végig . . .
Hét óra tájban a köd kezdett némileg oszladozni, 

a szemhatár némileg tágul.
Keresték az elveszett kapitány holttestét, mert 

arra gondolni sem mertek, hogy még életben találják. 
Pedig életben találták. Az egyik matróz meglátta a 
szerencsétlent két szikla közé ékelve, behasított ko
ponyával.

Turk odarohant, reáborult gazdája holttestére, 
fölemelte s szólította, de Urrican kapitány nem felelt.

Ajkai közül gyönge lehellet vergődött ki, szíve is 
dobogott még.

— El! El még! — kiáltá Turk.
A szerencsétlen ember úgy feküdt ott, mintha meg
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lett volna halva. Tátongó seb volt a fején s valóban 
Isten csodája volt, hogy az agy veleje nem sérült meg.

Ezalatt a köd mind feljebb szállott s kilenc óra 
tájban felkiáltott Huelcar:

— Ni, a key-westi világítótorony!
Csakugyan Key-West alig négy mérföld távolban 

volt onnan, ahol hajótörést szenvedtek. Ha nem volt 
volna az az átkozott köd, a kellő időben s hihetőleg 
ép bőrrel megérkeztek volna. E szerint tehát a Hypper- 
bone-match hatodik játszója alighanem többé részt 
sem vesz a játékban? . . . Arra már aligha számítha
tott a jelen állapotában, hogy délre Key-Westbe ér
kezik, ha ugyan délig él...

Hasztalan volt minden élesztési kísérlet, a szeren
csétlen kapitány nem tért magához, Turk kimondha
tatlanul nyugtalan volt. Reménykedett abban, hogy 
valamely úton-módon elszállítja Key-Westbe, hol 
orvost talál s akkor aztán meglesz mentve, csakhogy 
minő úton-módon juthatna Key-Westbe? A goélette 
nem jó semmire sem.

Urrican elvesztette a játékot, ezzel a gondolattal 
kellett Turknak megbarátkoznia. Ha majd talpra
állítja idővel az orvosi tudomány vagy maga a jóságos 
természet: minő hallatlan düh fogja megszállani e 
miatt a derék Urricant!

Tíz óra tájban az egyik matróz felkiáltott:
— Csónak!. . . Csónak!
Valóban egy halászcsónak közeledett a sziklás 

szigethez.
Huelcar kiabálását meghallották a halászok, oda

jöttek a csónakkal s félóra múlva a hajótöröttek is 
bennültek a halászbárkában.

Tizenegy óra 16 perckor a key-westi kikötőbe ér
keztek.
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A parton, hova falépcsők vezettek fel, mintegy 
száz ember várakozott Urrican kapitányra.

Fel vitték a matrózok és Turk a révkapitány hiva
tali szobájába, egy orvosért szalasztottak valakit.

Ott feküdt a pandagon, keze lelógott, arca fakó 
volt, szeme becsukva — hanem a szíve még mindig 
dobogott.

Az orvos azt ajánlotta, hogy a beteget vigyék 
valamely kényelmes vendégfogadóba, vagy még inkább 
a kórházba, ahol jobban gondját viselhetik, mint 
bárhol.

— Nem, — feleié Turk — sem kórházba, sem ven
dégfogadóba.

— Hát hova?
— A postahivatalba . ..
Ez már derék egy ötlet volt s pláne Turktól. Nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy május 25-ike 
volt, déltájban, ekkor kell vala jelentkeznie Urrican- 
nak, hogy a táviratot átvegye.

Rögtön gyalogkocsit hozatott, matrácokat téte
tett reá s gondosan reáfektette Urricant. Az emberek 
összecsődültek az utcán. Mekkora volt az izgatottságuk, 
mikor megtudták, hogy a hulla (mert annak tekin
tették) Hodge Urrican, a Hypperbone-match játszója.

Turk dörgő hangon kérdezte a postahivatalban :
— Erkezett-e távirat Hodge Urrican nevére?
— Még nem.
— Nos hát uram, ön legyen a bizonyságunk, hogy 

mi a távirat előtt érkeztünk meg.
Tizenegy óra ötvenhárom perckor berregett a 

távírógép s a kerékről hosszú papírszalag csavaro
dott le.

A távírótiszt kezébe vette és olvasta:
— Hodge Urrican kapitánynak szól.
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— Itt van! — feleié Turk a gazdája helyett, aki ott 
feküdt mozdulatlanul.

A távirat így szólott:

Illinois, Chicago, május 25. reggel 8 ó. 13'.
«öt, vagyis 3 + 2 — ötvennyolcadik mező, California, 

Death Volley. Tliornbroch).

California!... Ez annyit jelentett, mint az 
Egyesült-Államok délkeleti határától a délnyugatiba 
kell mennie ; ó de nemcsak ez a kétezer kilométernyi 
út Floridától Californiáig, hanem ennél még valami 
sokkal rettenetesebb is fenyegette Urrican kapitányt; 
az ötvennyolcadik mezőn a «Nemes-Lúd-Játék»-ban 
egy «halálfej» látható ■— ez pedig azt jelenti, hogy a 
játékot újra kell kezdenie.

Turk pedig felsóhajtott:
— Talán jobb volna, ha a szegény kapitány nem is 

térne magához, hogysem megtudja : mi vár reá!

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

A helyzet május 27-én.

Nemde, emlékszünk még arra, hogy Hypperbone 
J. Vilmos végrendeletén kívül hagyott hátra írást, 
melyben koporsója mellé hat chicagói születésű em
bert jelöltetett ki sorshúzás útján. Ez a hat tényleg 
ott is volt a milliomos temetésén.

Azt sem felejtettük el, hogy április 15-én, midőn 
a végrendeletet az Auditorium színházában felolvas
ták, egy utóvégrendelet keltett nagy izgatottságot, 
mert abban még egy hetedik játszóról is beszélt a meg
boldogult, kinek a nevét nem árulta el, hanem csak 
három betűvel jelezte : X. K. Z.
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Azóta nemcsak a játszófelek, hanem egész Amerika 
buzgón találgatta, hogy vájjon ki lehet az a titokzatos 
ember? Kérdésekkel ostromolták Thornbrock köz
jegyzőt, Higginbotham В. Györgyöt, az Excentric- 
Club érdemes elnökét, de sem az egyik, sem a másik 
nem adott, mert nem adhatott róla felvilágosítást.

Május 13-án volt a húzás a hetedik játszó szá
mára s ekkor is hiába várták az Auditóriumot és kör
nyékét százezrével megszállott kíváncsiak, hogy az 
«álarcos lovag» megjelenjék, bizony nem jelent meg. 
Maradt továbbra is a rejtőzködő X. K. Z., kit a kockák 
különös szeszélye éppen abba az államba küldött, hova 
Lissyt: Wisconsinba, vagyis a perdülő kockák felső 
lapján e számok voltak : 6—3.

A Tribune egyik szemfüles tudósítója nyomban 
elutazott Milwaukeeba s ott volt éjjel-nappal a vasúti 
állomáson, hogy nyomára jöjjön a titokzatos ember ki
létének.

A közönség kíváncsisága hihetetlenül fokozódott. 
Megindult a találgatások árja, de célra nem vezetett. 
Az újságírók sem tudhattak meg semmit, mert a chi
cagói állomáson járó-kelő ügyes-bajos utazók arca 
mind hétköznapi volt. A titokzatos X. K. Z.-ét nem 
ismerték fel egyikben sem. Néha-néha megtörtént, 
hogy egyik-másik utast erősen meghurráhzták, a nél
kül, hogy valójában reászolgált volna erre a dicsőségre. 
Es ez így folyt napról-napra, a vasúti állomás reggeltől 
estig tele volt a kíváncsiak tömegével s csak késő este 
szállingóztak haza azzal az elkedvetlenítő tudattal, 
hogy az «álarcos lovag»-ot még mindig nem látták.

Ez a titokzatosság a közönséget felizgatta. A foga
dásoknak se szeri, se száma nem volt. Természetes 
dolog, hogy a legvakmerőbb fogadások az X. K. Z. 
sikerére történtek s a közjegyzőt minduntalan zak-
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látták kérdéseikkel, pedig már sokszor kijelentette, 
hogy ő nem tud semmit az álarcosról.

— önnek bizonyosan kell ismernie X. K. Z.-ét!
— De ha mondom, hogy nem ismerem s ha is

merném, sem volna jogom arra, hogy a végrendelkező 
határozott kívánsága ellenére eláruljam.

— Legalább azt megmondhatná, hogy Chicagóban 
van-e jelenleg s hogy hol fog akkor tartózkodni, mikor 
a táviratot küldi neki az új húzás eredményéről?

— Akkor X. K. Z. néven Milwaukeeba küldöm a 
táviratot s ő bizonyára jelentkezni fog, hogy átvegye, 
mert ha át nem veszi, a játék szigorú törvényei szerint 
ki kell lépnie a játszók sorából.

Thornbrock minden faggatásra csak így felelt: 
Nem tud semmit, nem mondhat semmit.

Meg kellett abban nyugodniok, hogy csak akkor 
derül ki, hogy X. K. Z. betűk alatt ki rejtőzik, ha 
esetleg ő nyeri meg a játszmát s ő lesz Hypperbone 
millióinak az örököse. Ha azonban nem nyer, akkor 
mi szüksége volna a világnak arra, hogy megtudja : 
fiatal-e, vén-e, nagy-e vagy kicsiny termetű, kövér-e 
vagy sovány, barna-e vagy szőke, szegény-e vagy 
gazdag?

A játék minden mozzanata a nyilvánosság tudo
mására jut ; nemcsak a chicagóiak, hanem az Egyesült- 
Államok, sőt a világ mindenrendű lakója tudhatja, 
hogy a Hypperbone-match szereplői hol vannak, hova 
kell menniök. Az Egyesült-Államok nagyobb váro
saiban, mint a minők : New-York, Boston, Phila
delphia, Washington, Albany, Saint-Louis, Baltimore, 
Richmond, Charleston, Cincinnati, Detroit, Omaha, 
Denver, Lake-City, Savanah, Mobile, Üj-Orléans, San- 
Francisco, Sacramento, ügynökségek keletkeztek, ame
lyeknek idővel megkétszereződött, megháromszoro-
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zódott, sőt megtízszereződött a számuk, ezek az ügy
nökségek szemmel tartották mindenütt a Hypperbone- 
match játszóit, s rögtön tudósították a lapokat, s a 
lapok útján az egész világot a játék állásáról. Hol 
annyi meg annyi millió ember érdeklődik egy dolog 
iránt: természetesnek látszik az ilyen intézkedés.

Egész Amerikát, úgy az északit, mint a délit, való
ságos játék-láz, vagy jobban mondva játék-düh fogta 
el. Az érdeklődésnek az Atlanti- és Csendes-óceán sem 
szabott határt. Európa minden nagy államában mil
liók meg milliók forogtak kockán : angolok, franciák, 
németek, olaszok, spanyolok, oroszok vetélkedve fo
gadtak óriási összegekben; a játék rákfenéje még 
ennél is tovább terjedt: Ázsia, Ausztrália nábobjai 
szintén részt vettek a Hypperbone-matchban . ..

Az Excentric-Glub oszlopos tagja életében nem sok 
vizet zavart, de íme halála után megbolygatta az egész 
világot! Higginbotham és társai méltán büszkék lehet
tek a megboldogultra, hogy ekkora dicsőség osztály
részesévé tette az Excentric-Clubotl

Ezidőszerint az összes játszók közül Kymbale volt 
a legnépszerűbb, mert róla tudott meg legtöbbet a 
világ ; ő ugyanis halomszámra küldötte be a Tribüné
nek a tudósításokat, minden nap volt valami mondani 
valója, míg a többiek : Max Réal, Titburyék, Crabbe, 
Lissy nem keltettek út jók felől semmi visszhangot.

Meg kell jegyeznünk, hogy igen sokan voltak, akik 
a Milner boxolójára, Crabbéra fogadtak. Ezek abból 
az elvből indultak ki, hogy minél butább valaki, annál 
nagyobb a szerencséje, már pedig Crabbe roppant 
nagy marha volt — joggal számíthatott tehát arra, 
hogy a kocka szeszélye őt jelöli győzőnek.

Urrican kapitány iránt még a legvérmesebbek sem 
érdeklődtek, főleg mikor megtudták, hogy a második 
húzás a szerencsétlent az ötvennyolcadik mezőre kül
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dötte, melyen a «halálfej» idétlenkedett s amely kény
szerítette őt, hogy kezdje élűiről a játékot. No meg az 
is köztudomásra jutott, hogy Key-West mellett hajó
törést szenvedett, súlyosan megsérült s így aligha fog 
Death Valley ben a kellő időben megjelenhetni.

X. K. Z. mindjárt az első húzásnál nagyon szeren
csés volt. Wisconsinba küldötték. Hogy elutazott-e 
oda: azt nem tudta senki, ámde arról, hogy ott 
van-e, meg lehet majd május 27-én győződni. Ezen a 
napon délelőtt kell a távíróhivatalban jelentkeznie, 
hogy a további utasításokat átvegye.

Ugyanígy a tizenegyedik húzás megint neki fog 
szólani s ennek az eredményét Thornbrock közjegyző 
megtáviratozza neki Milwaukeeba. Délben X. K. Z.-nelc 
személyesen kell a táviratot átvennie. Elképzelhet
jük, hogy e napon minő iszonyú tömeg verődött össze 
a milwaukeei postaépület előtt. Alig lehetett bejutni. 
A főlépcsőt, a folyosókat ellepték, betolakodtak a 
távíróhivatal előszobájába. Ha a nevét nem is tud
hatják meg, legalább őt magát lássák. Majd akad 
gyorsfényképező is, aki egy pillanat alatt lekapja s 
legalább arcképe bejárja rövid idő alatt az egész 
világot.

Meg kell még jegyeznünk, hogy Hypperbone J. 
Vilmos az Egyesült-Államok egyes országait nem abc- 
rendben, nem is földrajzi fekvéseik szerint helyezte el 
a maga Nemes-Lúd-Játékának hatvanhárom mezején, 
hanem szeszélyesen össze-vissza. így például Florida 
és Georgia a valóságban szomszédok, a Hypperbone 
térképén pedig az egyik a huszonnyolcadik, a másik az 
ötvenharmadik mezőn van ; vagy Texas és South - 
Carolina a térképen a tizedik és tizenegyedik mezőn 
vannak, a valóságban pedig 8—900 kilométernyire 
egymástól.

Szó mi szó, a titokzatos X. K. Z.-nek Wisconsinba



152

kellett mennie s mihelyt ő oda megérkezik, Lissynek 
és Jovitának azonnal tovább kell mennie, hogy a két 
játszó egy mezőn ne találkozzék.

Végre május 27-ike elérkezett. Chicagóban az 
Auditorium színháza megint zsúfolásig megtelt. Ter
mészetesen sok ezer ember átment a reggeli vonattal 
Milwaukeeba, hogy a titokzatos X. K. Z.-ét meg
ismerje.

Thornbrock nyolc órakor megforgatta a kockákat — 
s az eredményt kihirdette :

— «Tizennegyedik húzás — a hetedik játszónak 
szól — 10, vagyis 4-j-6.»

Vagyis, ez a húzás azt jelentette, hogy X. K. Z.-nek 
Wisconsinból a harminchatodik mezőre (— Illinois) 
kell sietnie, minthogy azonban e helyütt nem állhat 
meg, nyomban a negyvenhatodikra kell mennie — ez 
pedig Columbia.

Valóban annak az «álarcos lovaginak roppantul 
kedvez a szerencse! Az első húzás csak a szomszédba 
küldötte, a második húzás pedig csak a negyedik 
államba Illinoistól; Indianán, Ohión és Virginián kell 
átmennie s ott van Columbiában, melynek szék
városa Washington.

Minő különbség ez, ha fontolóra vesszük, hogy 
egyik-másik játszónak az Egyesült-Államok egyik 
végétől a másikig kellett mennie.

E nap délelőttjén Milwaukeeban egy középtermetű, 
mintegy ötven esztendős, kiborotvált szakállú, szem
üveges úr kezében kis utazótáskával, jelent meg a 
távíróhivatalban s kérdezte a postatiszttől:

— Érkezett távirat X. K. Z. címén?
— Tessék, itt van!
Ekkor a hetedik játszófél elolvasta, összehajto

gatta, betette a tárcájába s a nélkül, hogy arca örömet 
vagy elégedetlenséget árult volna el, némán, feltűnést
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nem keltve, távozott. A bámészkodók utat nyitottak 
neki, s majd elnyelték szemeikkel, hanem megszólítani 
egyik sem merte. Amily feltűnés nélkül jött, éppen úgy 
távozott is.

E szerint élő ember X. K. Z., nem képzeletbeli alak. 
Hogy ki és mi, ezt természetesen nem tudta senki.. . 
No de nem is tudakolta. A fogadások megújultak, az 
ismeretlen játszót már olybá tekintették, mint aki 
bizonyosan elsőnek fog beérkezni. . .

Május 27-én a játék egyes figurái a következő 
mezőkön voltak :

Max Réal május 15-én elindult Fort-Rileyből, hogy 
a huszonnyolcadik mezőre — Wyoming-áW&mba, jusson.

Crabbe május 17-én indult el Texasnak Austin 
nevű városába, hogy a harmincötödik mezőre — 
Ohioba, menjen.

Titburyék május 19-én a börtönbüntetés alól sze
rencsésen felmentetve elindultak Maine-államnak Calais 
nevű városából és a negyedik mezőre — Ша/i-államba 
igyekeztek.

Kymbale május 21-én fordított hátat Santa-Fének, 
New-Mexikó városának, hogy a huszonkettedik me
zőre — Sout-Carolinába siessen.

Lissy május 23-án hagyta- el Wisconsinnak Mil
waukee nevű városát s a harmincnyolcadik mezőre — 
Kentuckyha, indult.

Urrican kapitánynak — ha ugyan azóta meg nem 
halt, amitől őt az Isten egyelőre mentse meg — május 
25-én Key-Westből az ötvennyolcadik mezőre kellene, 
mennie — Californiába, honnan Chicagóba kell vissza
sietnie, hogy a játékot újra élűiről kezdje.

Végül X. K. Z. a negyvenhetedik mezőre, Cohim- 
biába megy.

A Tribune hasábjain valaki egy eszmét pendített 
meg, mely nemcsak Amerikában, hanem az egész
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világon élénk visszhangra talált; ez az eszme a kö
vetkező volt:

Vájjon nem lehetne-e a hét játszónak, éppen úgy, 
mint a lóversenyeknél a jockeynek, egy-egy színt adni, 
még pedig minthogy éppen heten vannak : a szivár
vány színeit a kellő sorrendben ?

E szerint: Max Réal ibolyakék, Crabbe sötétkék, 
Titbury kék, Kymbale zöld, Lissy sárga, Urrican na
rancssárga, X. K. Z. vörös.

A játék iránt érdeklődők hasonló színű kis zász
lócskákkal jelölték az egyes húzások után a Hypper- 
bone-match szereplőit az Egyesült-Államok Nemes- 
Lúd-Játékának a mezőin.



MÁSODIK RÉSZ.

ELSŐ FEJEZET.

A «Pare National».

Május 15-én történt, hogy Max Réal a fortrileyi 
postahivatalban átvette a Chicagóból érkezett, nevére 
szóló táviratot, öt és öt az tíz — ez volt a húzás ered
ménye, mely az első játszófélnek szólott.

A nyolcadik mezőről e szerint a tizennyolcadikra 
kellett mennie, csakhogy a tizennyolcadik Illinois volt, 
a játék törvénye szerint tehát a játszónak a számot 
meg kellett kettőznie, vagyis a tizennyolcadik mező 
helyett a huszonnyolcadikra kellett sietnie, ez pedig 
Wyoming állam volt.

— Igazán burokban születtem — mondá Max Réal 
Tommynak, amint a postahivatalból hazafelé vette 
útját.

— Ha a gazdám meg van elégedve — feleié 
Tommy — nekem meg éppen kötelességem, hogy az 
legyek.

— Bizony meg vagyok elégedve — jegyzé meg 
Max Réal, — még pedig kettős okból: először is az út 
Kanzasból Wyomingba nem tart sokáig, mert a két 
állam csaknem tőszomszéd ; másodszor gyönyörű vi
dékek várnak ott reám, időm is bőven lesz, hogy ben
nük gyönyörködjem. A yellowstonei Nemzeti Parkot 
még úgy sem ismerem! Lásd Tommy, ezért örülök én
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olyan nagyon ennek a szerencsés húzásnak. Érted, 
Tommy?

— Nem értem, jó uram! — feleié Tommy.
És a becsületes Tommy igazat mondott, mert ő 

az Északamerikai-Államok Nemes-Lúd-Játékából egy 
árva kukkot sem értett.

Egyébiránt ez Max Réalra nézve nagyon mellékes 
dolog volt. Mindenesetre örvendett, hogy a kocka 
szeszélye nem dobta őt Lissy elé s nem Urrican kapi
tány mögé, kinek tudvalevőleg a játékot a viszontag
sággal teljes első húzás után meg kell ismételnie.

Elhatározta, hogy rögtön elutazik Fort-Rileyből, 
hogy minél több időt szentelhessen Wyomingnek.

A legközelebbi húzás eredményét Cheyenneben, 
Wyoming fővárosában kell majd bevárnia, ha ugyan 
addig a játszófelek valamelyike be nem jut a hatvan
harmadik mezőre. Egyelőre azonban nem kell félnie, 
mert Urrican kapitánynak az ötvenharmadik mezőről 
jókora utat kell megtennie — visszafelé.

— Igazán sajnálom azt a derék embert, azt a 
«rettenetes kapitányit! — mondá Max Réal, — el
végre, ha elkaparintaná előlem az örökséget, akkor 
sem mulasztanám el, hogy Wyoming gyönyörű tájait 
megnézzem. . . Előre, te nyomorult rabszolga és 
pakolj! . . . derünk a Nemzeti Parkba!

És a nyomorult rabszolga örvendő szívvel és nagy 
buzgósággal kezdett pakolni.

Ha Max Réalnak égető szüksége lett volna arra, 
hogy minél előbb Cheyennebe érkezzék, akár másnap 
ott lehetett volna, mert pompás az összeköttetés a két 
város között. A négyszázötven kilométernyi út nem is 
távolság ; csakhogy neki egyéb célja volt. . . Wyo
ming északnyugati szögletébe akart felhatolni, ahol a 
híres Nemzeti Park volt, már pedig ez legalább is 
még egyszer olyan messzire volt Fort-Rileytől.
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Első dolga tehát az volt, hogy a vasúti menet
rendeket kezdte tanulmányozni, hogy az oda vivő 
legrövidebb útvonalat keresse ki. Kétféle irányban 
is odajuthatott. Az egyik Nebraskán, Marysvillen, 
Kearney Cityn, Nord Platten, Ogallallán, Antelopen 
visz keresztül s Wyoming délkeleti részét érintve visz 
Cheyennebe; a másik Bálint, Bilist, Monument-t, Wal- 
lace-t, Coloradót érintve Den vérén, Jerseyn, Brig- 
tonon, La Salle-on, Doveron át ér Wyomingba.

Max Réal, a violaszín zászlós — mert ez a szín 
jutott neki a Hypperbone-versenyfutásban — ez 
utóbbi vonalat választotta. Tehát előbb Cheyennebe 
megy s onnan a legrövidebb úton a Nemzeti Parkba.

így hát Max Réal festékes dobozával és hűséges 
Tommyjával május 16-án délután elutazott Fort- 
Rileyből.

Kora reggel már Denverben volt. Mindjárt a leg
közelebbi vonattal folytatta útját Cheyenne felé.

Cheyenne a neve egy f oly ónak s a partján épült 
városkának. Azokat az indiánusokat is így hívták, 
akik hajdanában ezen a vidéken laktak. Eleinte 
indiánus sátrak, majd ezek helyén kunyhók, végül a 
kunyhók helyén csinos házak épültek. Hajdanában 
aranyat is bőven találtak itt, de most már nincsen. 
A vasút felvirágoztatta a városkát s ezidőszerint 
tizenkétezernél is több lakója van. A város maga egy 
hegy tetején fekszik, a környékén szintén nagy hegyek 
vannak, melyeknek a tövében hatalmas folyamok 
erednek, többek között a Colorado, Columbia és 
Missouri.

Max Réal szokásaihoz híven itt sem árulta el, hogy 
ő ki. A cheyenniek nem is álmodtak tehát arról, hogy 
a híres-nevezetes Hypperbone-verseny egyik játszója 
köztük van.

Különben a cheyenniek nem is értek volna rá, hogy
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sokáig gyönyörködjenek benne, mert alig hogy meg
érkezett, már kocsit fogadott s a Nemzeti Parkot 
tűzte ki céljául. Nem volt vasútra szüksége, részint 
tengelyen, részint gyalog akarta megtenni az utat. 
A művész korlátlan szabadsága kellett neki, hogy ki
gyönyörködje magát kedvére, hogy meg-megállapod- 
jék ott, ahol remekszép a vidék, elővegye a vázlat
könyvét, a festékeit, az ecsetjét s a friss benyomásokat 
megörökítse.

Eh, ilyenkor mit törődött ő azzal a bolondos 
játékkal, melynek a megboldogult milliomos szeszélye 
őt is részesévé tette! Kellemetlen nyűg volt az, melyet 
szeretett volna a nyakáról lerázni.

— Mi is vagyok egyéb — mondogatta, ha erre 
gondolt, — mint egy sakkfigura, melyet ide-oda rán
gatnak, ugratnak ; s mindezt azért, hogy a hét közül 
az egyik zsebredughassa a milliókat! . . . Arcomba 
szökik a vér, ha ez a Tommy reám néz s kedvem volna 
Thornbrockot a pokolba küldeni s restellem, hogy 
beleugrottam ebbe a nevetséges játékba! . . . Jobb 
volna, ha sutba vágnám, hadd örüljenek Titburyék, 
Crabbék, Kymbalék, Urricanék és a többiek . . . hohó, 
a kedves Lissyt nem számítom közéjük, mert ő egészen 
más! . . . No meg az édes anyám! . . . hm, ő is nagyon 
megszomorodnék, ha kiáltanék a játszók sorából. . . 
No hát hadd lássuk Yellowstone gyönyörű vidékét, 
akkor majd gondolkozunk a dologról.

Így tűnődött magában Max Réal, mialatt a yellow- 
stonei útra elindult. Ámde egyébbel is számot kellett 
vetnie. Az út, mely reá várakozott, nemcsak fárad
ságos, hanem veszedelmes is volt. Wyoming rónái, 
völgyei éppen nem bátorságosak azokra az utazókra 
nézve, akik nem kísérettel, hanem másodmagukban 
utaznak. Számos vadállat csatangol ott, továbbá sioux 
indiánusok rejtőzködnek, akik az utazókat megtámad
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ják. 1870-ben, midőn a szövetséges államok kormány
zósága expedíciót rendezett ennek a környéknek a be
járására, a hivatalos kiküldötteket katonai kísérettel 
bocsáthatta csak útnak. Az expedíció eredménye az 
lön, hogy az 1872-iki kongresszuson e gyönyörű vidéket 
a Nemzeti Park büszke nevével tüntették ki.

A Nemzeti Parkok az Egyesült-Államok területén 
körülbelül olyanok, mint a nagyvárosok ligetei. A yel- 
lowstonei Nemzeti Parkon kívül még számos ilyen park 
van Amerikában, ilyen a Crater Lake, továbbá az 
«Istenek kertje» Coloradónak hegyes-sziklás vidékén.

1872-ben a szenátus és a képviselőház elhatározta, 
hogy a yellowstonei parkot állami kezelésbe veszi. 
A belügyminiszter gondjaira bízták, mint közös nem
zeti vagyont, mely hivatva lesz, hogy az Egyesült- 
Államoknak dicsőséget szerezzen.

Ezen a természeti szépségekben pazarul gazdag 
vidéken a kultúrának jóformán semmi nyoma sincs, 
sem az óriási sziklás hegyeken, sem a völgyekben. Az 
éghajlat nagyon zordon, alig telik el hónap havazás 
nélkül. Ez a világon a leghasznavehetetlenebb föld és 
mégis egyike a leghíresebbeknek éppen rendkívüli 
szépsége miatt. Ilyen széppé emberi kéz nem tehette, 
csak maga a mindenható természet.

A Nemzeti Park szépségének természetesen híre 
kerekedett s a világ minden tájékáról eljöttek a 
turisták, hogy lássák és gyönyörködjenek benne. 
Idővel villák, vendégfogadók épültek egyes helyein, 
hol az utas minden kigondolható kényelmet megtalál, 
mint akár a legnagyobb városok vendégfogadóiban. 
Azóta fedeztek fel meleg és ásványvizes gyógyító
forrásokat s tömegestül járják a betegek, hogy egész
ségüket visszanyerjék. Továbbá a pénz emberei vadász- 
területeket vettek bérbe s ki-kirándulnak nagy társa
ságokban, hogy kedvüket leljék a vadak űzésében.



A YELLOWSTONE! VÍZZUHATAG.

Verne: Különös végrendelet. 11
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És éppen abban az időben, mikor Max Real oda
érkezett, sok látogatója volt a Nemzeti Parknak. 
Szerencsére senkinek sem volt sejtelme arról, hogy 
a Hypperbone-verseny egyik hőse köztük van, mert 
különben Max Réalnak egy nyugodt perce sem ma
radt volna arra, hogy a festői tájakat megbámulja. 
Így aztán járhatott-kelhetett kedvére, ki-kitörhetett 
belőle a lelkesedés korlátlanul, ha egy-egy kép meg
ragadta a figyelmét.

Tommy pedig ilyenkor szintén bámult, de nem a 
sziklákat, a vízzuhatagokat, a meredek hegyoldalakat, 
hanem bámulta gazdájának a lelkesedését.

Valóban, gyönyörű is a yellowstonei völgy! Két
oldalt hatalmas bazaltsziklák szorítják össze ; az égbe
nyúló magas ormokon ott csillog a hó, betarkázza itt- 
ott az oldalát is. A sziklarétegek csíkosak, színekben 
váltakoznak ; itt-ott erőtlen bokrok kapaszkodnak a 
gyér földbe, mely, Isten tudja, honnan került e sívár 
bérctetőre ; amott egész fát látunk, talán éppen ott 
vert gyökeret, hol hajdanában a tűzhányó-hegynek 
a torka nyílt meg, mely azóta, hogy e sziklákat ki
hányta, örökre bezárult.

Hát még a yellowstonei tó és a környéke! A bazalt
sziklák közé szorított óriási kristály-tó, melynek há
romszázharmincezer négyzetméter a területe, mely
ből számos szirtes szigetecske emelkedik ki ködbe 
burkolt ormaival. Ha a nap sugarai áttörnek a köd
takarón, a kristály-tó tükre szemet kápráztató fény
ben úszik. Nem természetes-e, hogy Max Réal a mű
vész gondtalanságával járta ezt a vidéket, az órák, 
napok mintegy észrevétlenül surrantak el s a szíve 
megtelt feledhetetlen emlékekkel? Mászta a sziklá
kat, mint a legfáradhatatlanabb turista, megfürdött 
a langyos vizű tavacskákban, majd elővette vázlat
könyvét s órák hosszáig rajzolgatott, festegetett.
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A yellowstonei nagy víz-zuhatag fülsiketítő zajá
ban gyönyörködött, melynél hatalmasabbat soha éle
tében sem látott. Az ötszáz méter magasságból alá
zuhanó víztömeg a kopár sziklák meredékes lépcsőin 
hogy ordított, bömbölt. . . Majd a Fire Hol partján 
sétálgatott s a számos meleg vízforrás fel-felbuggyanó 
sugarait nézte, mikor a nap sugarai megtörtek bennök, 
száz meg száz szivárványt tükrözve a levegőégben. 
Mik ezekhez képest az Island-szigetén levő híres
nevezetes gejzírek!

Max Réalt a yellowstonei tó környéke megbűvölte. 
Ügy érezte, hogy innen nem tud elmenni, hiszen min
den lépten-nyomon a természetnek új csodája tárul 
szeme elé.

Ügy tűnt fel neki ez a Nemzeti Park, mintha 
valami tündér varázspálcájával érintette volna a szik
lákat s a tünemények egész sorozatát csalta volna elé, 
hogy a yellowstonei völgyet a föld kerekségén párat
lanná tegye.

MÁSODIK FEJEZET.

Egy kis tévedés.

— Nem hiszem, hogy megérkezett volna .. .
— Miért ne hinnéd?
— Mert az én újságom egy szóval sem emlékezik 

meg róla.
— Hja, rosszul értesült a te újságod. Az enyém

ben egész hosszú cikk van róla.
— Többé nem fizetek elő reá.
— Igazad van, járasd te is az enyémet.
— Mert az még sincs rendjén, hogy ilyen fontos 

ügyről ne hozzon semmi hírt az olvasóknak ...
— Meghiszem azt.
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így beszélgetett egymással a cincinnati lánchídon 
sétálgatva két polgár. Ez a híd az Ohión visz keresztül, 
mely a Kentucky fővárosának két legelőkelőbb város
részét : Newportot és Covingtont választja el egymás
tól. Ezen az éppen oly nagyszerű, mint merészen épült 
hídon áthaladva, az iparnak és kereskedelemnek bá
mulatos fejlődése lepi meg az embert. Az Ohión gőz
hajók közlekednek, távol gyárak karcsú kéményeiből 
száll fel a füst, amott szemet gyönyörködtető liget 
terül el, pazarfényű nyári lakok fehérlenek a lombos 
fák között.

A két polgár élénken beszélgetve, meg-megállott 
s aztán folytatta az útját. E napon, — május 28-ika 
volt, — egész Cincinatiban szóbeszéd tárgya lehetett 
az, ami a hídon sétálgató két polgárt oly élénken ér
dekelte.

A járókelők az utcán, az üzletekben vásárlók és 
elárusítók, a gyárakban a munkások, a műhelyekben 
a mesteremberek mind erről beszélgettek. Mindunta
lan lehetett hallani:

— Igaz-e, hogy te már láttad?
— Nem igaz ... Késő este szállították partra, aztán 

zárt kocsiba tették s a kísérőjén kívül más nem lát
hatta.

— Hova vitték?
— Hiszen éppen ezt volna jó tudni, de ezt nem 

tudja senki.
— No de, nem azért jött Cincinnatiba, hogy ne 

mutogassa magát. Bizonyára mutogatni fogják, én 
legalább azt hiszem.

— Igaz . .. igaz, a Spring-Groveban ... a ki
állításon.

— No hiszen lesz ott ember!
— Egymást fogják agyonnyomni!
A nap hőseinek bizonyára valami élőlénynek kel
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lett lennie, mert beszéltek a nagyságáról, súlyáról, 
erejéről, fizikai és erkölcsi tulajdonságairól.

— Majd meglátjuk, — jegyezte meg egy hitetlen 
Tamás. — Olyan-e, aminőnek híresztelik.

— Nagyobb hat lábnál, ha ugyan hihet az ember a 
reklámoknak.

— Csakhogy azokban a lábakban nincs tizenkét 
hüvelyk . . .

— Előbb hadd lássuk!
— Azt mondják, hogy Texasból jön, — jegyezte 

meg egy izmos, tagbaszakadt fickó.
— Az ám, Texasból.
— Azért nem ijedünk meg tőle! . . . Hátha jobb 

lett volna, ha szépen otthon marad!
Ilyen és ehhez hasonló vélekedések voltak Cincin

natiban a titokzatos jövevény felől. Ha Milner úr 
hallotta volna, bizonyára nem örvend neki, mert 
hogy éppen akkor érkezett meg ő is Crabbe Tamás
sal, a Hypperbone-verseny második játszófelével, kit 
a kocka a második húzásnál Texasból Ohio fővárosába, 
Cincinnatiba menesztett.

Május 17-én történt, hogy Milner Austinban meg
kapta a közjegyző táviratát, mely a híres ökölvívó
nak — az indigókék zászlósnak — szólott. A húzás 
eredménye tizenkettő volt, minthogy pedig e szerint 
Illinois mezejére jutott, neki is, mint Max Reálnak, 
meg kellett kétszereznie s a huszonnégyes szám a 
harmincötödik mezőre juttatta.

Mindenesetre szerencsés húzás volt, mert az Egye
sült-Államok kellős közepén, a legnépesebb államokon 
keresztül vitt az útja, hol gyors és biztos a közle
kedés.

így aztán természetes, hogy a Crabbe-párt hirte
len nőtt a fogadók között nemcsak Texasban, hanem 
más államokban is. Ötöt kínáltak egy ellen s Crabbe
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népszerűség dolgában hirtelen legyűrte az eddig dédel
getett Kymbalét is.

Milnert pedig váltig biztatták a fogadók :
— Tartsa öt jól... etesse, etesse! hogy ép testtel 

és meg nem fogyatkozott erővel jusson be a célhoz.
— Bízzák csak reám a dolgot uraim, — viszonzá 

az idomító, — legyenek meggyőződve, hogy nem 
Crabbe az, aki a Crabbe bőrében van, — az John 
Milner.

— No meg ezután szó se legyen tengeri útról, akár 
hosszú az, akár rövid, mert láttuk, hogy milyen nyo
morúságos állapotba juttatta Crabbét a múltkori 
haj ókázás.

— Szó sincs róla. Vasúton megyünk Ohióba, azt 
is csak óvatos részletekben használjuk, van elég időnk 
arra, hogy Cincinnatiba jussunk.

Crabbét valóságos diadalmenettel vitték ki az állo
máshoz. Dédelgették, bátorították, egészségére vonat
kozólag hasznos tanácsokkal halmozták el, még arra 
nézve is kioktatták az idomítóját, hogy Ohio és Texas 
hőmérséklete között mi a különbség.

A két utas huszonnégy órai pihenőt tartott Űj- 
Orleáns városában. A fogadtatás, melyben részesül
tek, még melegebb volt, mint a múltkor. A kíván
csiak ezre tudakozódott felőle, a fogadások óriási 
összegekre rúgtak, a hírlapok szerint ötszázezer dol
lárt emlegettek, hogy ennyit tettek az ő fejére. Min
denütt Crabbéról folyt a beszéd.

Milner dörzsölgette a kezét és mondá :
— Minő siker! . . . Hát még mi vár reánk Cincin

natiban! ... Valóságos diadalmenetnek kell annak 
lennie . . . Valami ötletem támadt!

Korántse higyjük azt, hogy John Milner a híres 
Barnumon is túl akart tenni, vagyis hogy óriási fal
ragaszokon hirdettette előre, hogy Tom Crabbe, az
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Újvilág legnagyobb ökölvívója megérkezett s hogy 
versenybirkózásra szólítja fel Cincinnati boxolóit. . . 
Szó sincs róla!

A legszigorúbb inkognitót akarta megőrizni s az 
utolsó percig fölcsigázni a cincinnatiak kíváncsiságát 
s mikor már-már azt hiszik, hogy Crabbét nem fogják 
látni, hirtelen megjelentetni őt, miként egy új Illés 
prófétát, aki visszatért a földre, hogy ittfelejtett kö
penyét megkeresse.

Milner olvasta az újságokból, hogy Cincinnati
ban a hónap 26-án nyílik meg a nagy állatkiállítás, 
holott szarvas meg egyébfajta barmok lesznek ki
állítva s tulajdonosaiknak becsületet és díjakat fog
nak szerezni. Mily pompás gondolat lesz Crabbét a 
kiállításon mutatni be a kíváncsiak százezreinek, kik 
ezalatt már-már kétségbeesnek a miatt, hogy nem 
láthatták.

Azt talán mondanunk sem kell, hogy Milner egy 
szóval sem említette Crabbe előtt ezt a tervet. Ugyan 
mi értelme is lett volna ennek! Tény az, hogy 19-én 
éjjel kocsiba ültette s Üj-Orleánsból elvitte. Nem 
tudott senki semmit elutazásukról. így lopta őt ke
resztül mindig, éjjel utazva, nappal valahol meg
szállva Mississippin, Tennesseón, Kentuckyn s 23-án 
kora reggel Covingtonban, egy szerény vendégfogadó
ban szállott meg. Cincinnati városától csak az Ohio 
választotta el.

így valósult meg szerencsésen Milner titkos terve. 
Az újságok tudósítói Üj-Orleánsban egyszerre nyomu
kat vesztették s így a cincinnatiaknak fogalmuk sem 
volt arról, hogy Crabbe és idomító ja a városba érkeztek.

Milner tehát joggal számíthatott arra az óriási 
feltűnésre, melyet Crabbe az állatkiállításon meg
jelenve, kelteni fog.

És mégis talán okosabban cselekedett volna Mii-
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ner, ha Texasból jövet nem rejtőzködik el, hanem 
a nagy és népes városokban megáll, Crabbét min
denütt közszemlére teszi ki, egy-két versenybirkózást 
rendez ; szóval azt a hírnevet, mely Crabbét útjában 
követte, fokozni igyekezik. így például nagy kár, 
hogy elkerülte Clevelandot, mely az Erie-tó partján 
egyike a legnagyobb városoknak ; Euclide nevű kőrút
jához fogható pedig az egész Unió területén nincsen. 
Innen átrándulhattalc volna Toledóba és Sanduskyba, 
melyek szintén az Erie-tó partján vannak; valósá
gos halászbárka-flottát láthattak volna ott s pezsgő 
ipari és kereskedői életet, mert Ohio minden tekintet
ben a figyelemre legméltóbb államok közé tartozik. 
Virágzó szántóföldjei, dohánytelepei, dús erdői, nagy 
marhatenyésztései vannak az egyes vidékeken. Az 
obiéi ökrök, juhok és sertések messze földön híresek.

No de Milner nem cselekedte ezt s így Crabbe 
észrevétlenül került Obiéba. Útközben mindenütt jól 
táplálkozott s neki ez fontosabb volt, mint a városok 
ipari és kereskedelmi fejlődésének szemlélete. Pompás 
húsban és színben volt ez a húskolosszus, Milner pe
dig előre örvendett, ha arra gondolt, hogy a Spring- 
Grovei kiállításon minő örömriadallal fogadják.

Milner másnap egy kissé körül akart nézni a vá
rosban. Crabbét természetesen nem cipelte magával. 
Mielőtt elindult volna, így szólott hozzá :

— Tom, te itthon maradsz és megvárod, míg haza
jövök.

Crabbe hallotta is, nem is, értette is, nem is ; azért 
hát csak hallgatott, mint a hal a vízben.

— Nem szabad a szobádból kimenned! — tette 
hozzá az idomító.

Ha Crabbénak azt mondották volna, hogy menjen 
ki a szobából, kiment volna, de neki azt mondták, 
hogy ne menjen ki, tehát nem is fog kimozdulni.
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— Ha esetleg későn találnék hazajönni, ne bú
sulj ! . . . A rendes időben behozzák neked az első, 
második, harmadik és a többi sorozat ételt. . . Min
denről gondoskodtam.

Crabbe nem búsult, nem is fog nyugtalankodni 
Milner késedelme miatt. A fődolog, hogy enni kapjon — 
sokat, inni is — sokat — a többi reá nézve egészen 
mellékes dolog.

Milner lement az étkezőbe, ott megrendelte barátja 
számára a pontos időben fel viendő ételgarmadákat, 
aztán elhagyta a vendégfogadót s az Ohio-folyó felé 
vette útját, felült egy csavargőzösre s átment a másik 
partra. Zsebredugott kézzel sétálgatott az utcákon 
és a járó-kelők beszélgetésére fülelt.

Az utcákon élénk sürgés-forgás volt. Az emberek 
meg-megállották s élénken beszélgettek. Milner meg 
volt győződve, hogy a Hypperbone-verseny második 
játszójáról van szó.

Bement egy hentesboltba, melynek a derék Dick 
Wolgod volt a tulajdonosa. Sonkát kért. Ügy hívé, 
hogy legjobb alkalma lesz ilyetén módon szóba állani 
a gazdával s egyet-mást megtudhat tőle.

— Holnap nyílik meg a kiállítás? — kérdé Milner.
— A bizony!. . . Nagy cécó lesz! . . . Becsületére 

válik a kiállítás a városnak, — feleié a hentes.
— Valószínűleg sokan lesznek a kiállítás megnyitá

sánál, a Spring-Groveon?
— Ott lesz, uram, az egész város, — feleié a hentes 

udvariasan, amint hogy illik is, hogy a hentesek udva
riasak legyenek az olyan vevővel szemben, akik egy 
egész sonkát vásárolnak s minden alkudozás nélkül 
kifizetik az árát. — Képzelje csak, uram, egy ilyen 
kiállítás . ..

Milner hegyezte a fülét. Megijedt, mert azt hitte, 
hogy ez a kiállítás az ő tervére vonatkozik ... Ki is
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árulhatta el, hogy ő a Spring-Groveon ki akarja Tom 
Crabbét állítani? . . .

— Nem félnek, hogy esetleg valami akadály kés
leltetheti . . . mert hiszen történhetik valami. . .

— Semmiesetre sem.
Milner kiment a boltból s alighogy száz lépésnyire 

haladt, hirtelen megakadt a szeme a falon . . . föl
emelte a karját. . . s hóna alól a sonka a földre hullott.

Falragasz volt s rajta ökölnyi betűkkel e szavak :

Jön!... Jön!... Jón!... Jön!...
Már itt van!

Mintha a mennykő csapott volna belé! . . . Mi
csoda? . . . Hát a cincinnatiak tudják már, hogy Tom 
Crabbe megérkezett! . . . Hát ezért van olyan élénk
ség a városban! Hát ezért volt előre is olyan büszke 
Wolgod, a hentes, a holnap megnyíló kiállításra, mely 
büszkeségére válik a városnak!

Milner majd leharapta a fejét bosszúságában, 
hogy a titkát valaki elárulta. Nem gyanakodhatott 
másra, mint magára vagy Crabbéra. No, de ő nem 
mondta el Crabbénak, Crabbe meg sohasem szokott 
beszélni — s íme mégis kitudódott.

A vendégfogadóba sietett s éppen akkor érkezett 
meg, mikor Crabbe a második sorozat ételt fogyasz
totta. Nem szólott neki semmit, nem is tett szemre
hányást, csak mellette maradt egész nap, hogy ne 
legyen alkalma senkivel szóba állania.

A rákövetkező napon, a kiállítás megnyitásának 
a napján reggel nyolc órakor elindultak a vendég- 
fogadóból, átmentek a Lánchídon s az állatkiállítás 
felé vették út jókat. Útközben rengeteg tömeg néppel 
találkoztak, azok is oda igyekeztek. A derék hentes
nek igaza volt, mikor azt mondotta, hogy egész Cin-
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cinnati ott lesz. Milner már előre örvendett, hogy minő 
meglepetésben fogja ezt a sok ezer embert része
síteni.

Egy kicsit aggódott a miatt, hogy az óriás Crabbét az 
emberek meg fogják ismerni, mert hiszen az Egyesült- 
Államok összes képes újságai már több ízben közölték 
ezt a nem hétköznapi terjedelmű ábrázatot. . . ámde 
ok nélkül való volt ebbeli aggódása, mert egy terem
tett állat-ember sem törődött a rengeteg hústömeggel. 
Közönyösen haladtak el mellette, még csak vissza 
sem fordultak, hogy mégegyszer a szeme közé nézze
nek. Nyilván senkinek sem jutott eszébe, hogy ő az 
a híres-nevezetes ökölvívó, aki a Hypperbone-ver
senyben résztvesz s kit a hatszemű kocka a harminc- 
ötödik mezőre, Ohio fővárosába, Cincinnatiba ugratott.

Akkor ütötte a kilencet, mikor a Spring-Groveba 
értek, az állatkiállítás területére, hol már irtózatos 
embertömeg nyüzsgött. Ordítás, bőgés, óbégatás, röfö- 
gés vegyült a hangosan nevető, beszélgető emberek 
hangja közé s a fakorlátokon belül remek ökrök, bikák, 
juhok, kosok, sertések mutogatták magukat. Igazán 
gyönyörű példányok voltak főleg a sertések között, 
mert tudvalevő dolog, hogy Ohio sertései messze föl
dön híresek.

A középen egy magas emelvény volt, szintén kor
látokkal elzárva. Odatolongott a legtöbb néző s Milner 
is odairányította Crabbét, akit faltörő kosként előre 
menesztett, hogy az ő fedezetében biztosan halad
hasson előre.

Milnernek az az ötlete támadt, hogy felmegy 
Crabbéval az emelvényre s onnan fogja kihirdetni:

— íme, uraim, ez itt Tom Crabbe, az Újvilág leg
híresebb boxolója, a Hypperbone-verseny második 
játszója.

Hej, micsoda riadalom fog erre támadni, hogy fog
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ják őket, a nap hőseit ünnepelni! — Legalább így kép
zelte el Milner úr.

Az ám, de az emelvényen már volt valaki — azaz 
hogy valami? Ugyan ki? Ugyan mi? — egy óriási 
disznó! . . . Valóban egy rémnagyságú sertés állott 
a korlátokon belül, minőről halandó embernek alig 
van fogalma. Nyolc láb hosszú, négy láb magas, hét 
és fél láb kerületű a teste, hat láb kerületű a nyaka 
körül...

Ezt hirdették tehát a falragaszok Cincinnatiban, 
erről beszéltek napok óta, ez volt a példátlan érdeklő
désnek a tárgya Ohio fővárosában! . . . Ennek szólott 
a taps, a hip-hip és hurrah — azaz, hogy neki is, meg 
boldog tulajdonosának is!

Íme, ez az új csillag homályosította el Cincinnati
ban Tom Crabbét, egy disznó, mely a kiállítás nagy 
érmével fog majd hazatérni.

Milner tönkre volt silányítva. Intett Crabbénak, 
hogy menjen utána. Félreeső utcákon bandukoltak 
vissza a vendégfogadóba. Az idomító bezárkózott 
szobájába s ki sem dugta többé az orrát.

És ha Cincinnatinak volt valaha alkalma arra, 
hogy Chicagótól a Torzopolis melléknevet elragadja, 
bizonyára az 1897 május 26-iki állatkiállításon volt az!

HARMADIK FEJEZET.

Cseberből vederbe.

«Elismerem, hogy a chicagói Titbury Hermann 
háromszáz dollárt lefizetett, amelyre május 14-én a 
szeszes italokra hozott törvény áthágása miatt bírói- 
lag ítéltetett.

Calais (Maine) 1879 május 19. Walter Hock
adófelügyelő.»
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Ebből a hivatalos okmányból kitűnik, hogy Tit- 
buryéknak elvégre is meg kellett azt a bizonyos három
száz dollárt fizetniök. Mindenekelőtt azonban be kel
lett bizonyítaniok, hogy ők valósággal Titburyék és 
nem Fieldék. Ordok úr nagyon kurtára fogta őket s 
három napig tényleg fogságban tartotta Titburyt. 
Harmadnap nagylelkűen szabadlábra helyezte őt.

Éppen ideje volt.
Ezen a napon, május 15-én, Thornbrock a hatodik 

kocka vetést tette meg Chicagóban s ez a kockavetés 
Titburyéknak szólott. Az eredményt a távíró drótja 
elvitte Calaisba.

A Calaisbeliek megtudván, hogy a Hypperbone- 
verseny harmadik játszója hamis név alá bújt, nem 
sokat törődtek vele, voltak olyanok is, akik balsorsu
kon jóízűet nevettek. A miatt is haragudtak a Kék 
Zászlóra, hogy nem igyekezett magát bemutatni a 
város lakóinak mindjárt megérkezésekor.

Mihelyt a börtönőr kinyitotta cellája ajtaját, Tit- 
bury úr egyenesen a korcsma felé vette útját. Ügyet 
sem vetettek reá a járó-kelők. A megsanyargatott 
uzsorásnak nem volt egyéb vágya, mint az, hogy minél 
előbb hátat fordítson Calaisnak.

Kilenc óra volt csak, tehát még teljes három óráig 
kellett várnia, míg a sürgöny Chicagóból Calaisba meg
érkezik. Egy kis hideg sültet ettek nagy kétségbeesé
sükben s teával öblögették le.

Falatozás közben így szólott Titbury úr a hites
társához :

— Mennyit is költöttünk, mióta Chicagóból el
indultunk?

— Nyolcvannyolc dollárt és harminchét centet, — 
feleié az asszony.

— Iszonyú pénz!
— Pedig ugyancsak nem szórtuk tele marokkal.
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— Csak az újabb húzás ne küldene a világ másik 
végére! — kesergett Titbury.

— Pedig ha küld, oda megyünk! jelentette 
ki határozottan a hitestárs.

— Szeretném, ha abba hagy . . .
— Megint! — harsogott parancsoló hangon a 

hölgy. — Hermann, ez az utolsó eset, hogy a vissza
lépésről beszéltél.. . Hatvanmillió dollárt akarsz az 
ablakon kidobni?

A három óra ilyeténforma beszélgetéssel végre is 
eltelt s öt perccel tizenkettő előtt a jeles házastárs ott 
volt a postahivatalban, hogy átvegye a Chicagóból 
érkezett táviratot.

Néhány kíváncsi ember verődött össze a nyitott 
ajtóban. Azok is furán mosolyogva néztek rájuk. 
Bezzeg a többi játszótársat más tömeg vette kö
rül . . .

— Titbury Hermannak egy távirat Chicagóból! — 
mondá a postahivatalnok.

A hőst e pillanatban cserbehagyta minden ereje. 
E reá nézve végzetes pillanatban rettenetes gyenge
ség szállotta meg, reszketett a térde, dadogni kezdett, 
mert a szó torkán akadt.

Titburyné felelt helyette :
— Kérem, adja ide azt a táviratot.
— Önöknek szól?
— Természetesen!
— Ha nem hiszi az úr, — nyögte keservesen Tit

bury, — menjen és kérdezze meg Ordolctól, a törvény
szék! bírótól. . . Elég sok pénzembe került a személy- 
azonosságom . . . megérdemleném, hogy ne bosszant
sanak tovább!

A táviratot az asszony bontotta fel, mert szegény 
Titburynak erősen reszketett a keze.

A táviratban ez a néhány szó volt:
Verne: Különös végrendelet. 12
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«Titbury Hermann, egy és egy, összesen héttő; 
Utah, Great-Salt-Lahe városa. Thornbroch.»

Ebben a pillanatban mintha a mennykő csapott 
volna belé, kiejtette kezéből az esőernyőt s a székre 
roskadott.

Első ízben is héttő jutott ki neki, úgy került Mai- 
neba, most is ez az átkozott kettős szám. A negyedik 
mezőre került két húzás után . . . Negyedik mező!

Az Unió egyik sarkából a másikba kell mennie!
A hőslelkű asszony karonfogta csüggeteg férjét s 

elvitte a Sondy Bar korcsmába.
Valóban kegyetlen gúny volt ez a sorstól! Titbury 

nem is mert a felesége szemébe nézni, mert attól félt, 
hogy elárulja szíve leghőbb vágyát, hogy térjenek 
vissza Chicagóba s hagyják félbe a komédiát, mely 
rettentően költséges. . . No, hiszen még csak ez 
kellett volna a hőslelkű asszonynak . . . Nem és ezer
szer nem, csak tovább a hatvanmilliós úton előre!

A lesújtott férj és a hőslelkű feleség nyomban az 
állomáshoz gyalogoltak ki, harmadosztályú jegyet 
váltottak Chicagóba, mert úgy beszélték meg, hogy 
június 2-ikáig lévén elég idő az új rendeltetési helyre 
jutni; egy-két napig otthon maradnak, legalább nem 
kell vendéglőben költekezniük.

Chicagóban elterjedt a híre Titburyék megérkezé
sének, a Staats-Zeitung reportere rögtön bekopogtatott 
a Robey-utcai ház ajtaján, hogy a saját szemével lássa 
a nevezetes embert. Titbury olyan szánandó állapotban 
volt, hogy a tudósító csakhamar eltávozott s másnap 
már egész Chicago tudta, hogy Titburyékre nem érde
mes fogadni. Titburyt régi makacs nyavalyája, a kösz- 
vény megkínozta. Ágyba feküdt és egész nap jajgatott. 
Azt mondta, hogy meghal. . .

No de ott volt a felesége s míg ő ott volt, szó sem 
lehetett halálról. A tenyeres-talpas cselédleány úgy
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megdörzsölte Titbury fájós lábszárait, hogy egy csepp 
bőr sem maradt rajta. így aztán doktor sem kellett, 
patika sem kellett s Titburynak mégis meg kellett 
gyógyulni, mert a felesége akarta, hogy meggyó
gyuljon.

Chicagóban mindössze négy napig pihentek, má
jus 23-án az asszony már útra készülődött. A vas
szekrényből néhány ezer dollárt kellett kiszedniük, 
hogy minden eshetőségre el legyenek készülve s más
nap, 24-én, férj és feleség elindultak a mormonok fő
városába.

Chicagónak Omahával egyenes összeköttetése van. 
28-án délután Ogdenbe érkeztek. E jelentékeny állo
máson a véletlen úgy akarta, hogy két játszófél ta
lálkozzék és ennek a találkozásnak különös követ
kezményei lettek utóbb.

A dolog úgy történt, hogy Max Réal éppen ezen a 
napon búcsúzott el a Nemzeti Parktól s most sietnie 
kellett Cheyennebe, hogy a táviratot átvegye. Amint 
az ogdeni állomás perronján sétál, az induló vonatra 
várva, egyszerre csak megpillantotta Titburyt, azt a 
Titburyt, akivel a temetésnél, később az Auditórium
ban ugyanazzal a céllal és rendeltetéssel jelen volt.

Titbury is rögtön ráismert, bár szeretett volna hir- 
telenében eltűnni, hogy a festő meg ne szólítsa, mert 
nyilvánvaló, hogy feltűnést fog kelteni s jaj neki, meg 
a zsebének, ha a Salt-Lake-Citybeliek előre megtudják, 
hogy ő az a bizonyos Titbury.

No de erről az ő aggodalmáról a Violaszín Zászlós 
nem tudott semmit, azért egyenesen feléje tartott s így 
szólott :

— Ha szemeim nem csalnak, kegyed a chicagói 
Titbury Hermann, az én versenytársam a Hypperbone- 
játszmában, nemde?

— Nem tudom, uram... — nyögdelte megzava-
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rodva, — talán a hasonlóság, vagy egyéb . . . de . .. 
bocsánatot, én...

— Engedelmet, uram — erősködött a fiatal festő, — 
de én nem tévedhetek! ... Mi együtt voltunk jelen 
azon a híres temetésen . . . Chicagóban . . . Én Max 
Réal vagyok . . . aki először indultam útnak . . .

— Max Réal! ... — vágott közbe Titburyné s 
olyanformán ejté ki a nevet, mintha most hallaná éle
tében először.

Max Réal türelmetlenül kiáltott fel:
— Ugyan kérem, mondja meg már, ön-e Titbury 

Hermann a chicagói, vagy nem?
— Mi jogon faggat az úr enge met? — kérdé keser

nyésen Titbury, akinek sehogysem tetszett, hogy Max 
Réal olyan hangosan emlegeti a nevét.

— Szó, mi szó, ön nem akarja elismerni, hogy az a 
Titbury Hermann, aki szintén résztvesz a Hypperbone- 
versenyben s akit az újabb kocka vetés Maineből 
Utahba küld . . . Bánom is én, ez az ön dolga ... Én 
a magam részéről nem titkolom, hogy Max Réal va
gyok, aki Kanzasból Woyminosba sietek ... Jó estét!

Ezzel intett Tommynak s felszállt az egyik vasúti 
kocsiba. Otthagyta a derék házaspárt, akik ugyancsak 
vasvilla szemekkel néztek utána.

E pillanatban egy férfiú közeledett Titburyékhoz, 
aki eddig is nagyon élénk érdeklődéssel hallgatta Max 
Réallal való párbeszédüket. Ez az ember mintegy 
negyven éves lehetett, arca nagyon bizalmatgerj esztő 
volt.

Mélyen meghajlott Titburyék előtt s így szólott:
— Valóban szemtelenség volt attól az embertől, 

hogy merészkedett önöket megtámadni s ha nekem 
jogom volna az önök dolgába elegyedni, megmutatnám, 
hogy ...

— Köszönöm, uram, — feleié Titbury úr, kinek
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roppantul hizelgett, hogy ilyen finom, előkelő úr veszi 
őt védelmébe.

— Mondja kérem, vájjon igazán Max Réal az, a 
festő s önnek a játszófele?

— ö hát. . . azaz, úgy hiszem, hogy ő, — különben 
én igazán nem merném határozottan állítani. . .

— Nos hát, ha tényleg ő az, akkor én minden 
rosszat kívánok neki az útra, mert hogy ily hangon 
mert kegyetekkel, a kiválóan tiszteletreméltó egyé
nekkel . .. Önöknek viszont azt kívánom, hogy győz
zék le őt is, meg a többi versenytársakat is mind . . .

Valóban nagy oktalanság lett volna Titburyéktól, 
ha e kiválóan finom modorú úrnak a jó kívánatait nem 
fogadták volna a legnagyobb örömmel. Mily megható 
is volt a Titbury-pár sorsa iránt való szokatlan ér
deklődése !

Vájjon ki volt ez a finom modorú úr? . . . Inglis 
Róbert néven mutatta be magát, ő is Great-Lake- 
Cityben lakik, nagykereskedő s éppen üzleti útjából 
siet haza. Igen jól ismeri Utaht, a fővárosát s leköte
lező szívességgel ajánlkozik, hogy útba igazítja őket. 
Elmondja a páratlan szívességű Inglis azt is, hogy ő 
nagy összeggel fogadott Titburyra, sőt Titburyné 
őnagysága kezéből is kivette a poggyászt s feltette a 
vasúti kocsira.

Mindez a Titbury-párt módfelett kellemesen érin
tette. Valóban köszönettel tartoztak a sorsnak, hogy 
ilyen páratlan kedvességű útitárssal hozta őket össze.

Természetesen egy kocsiba szállottak fel és soha az 
út oly rövidnek nem tűnt fel nekik, mint ez alkalom
mal. Mert azt meg kell adni, hogy Inglis Róbert rop
pant szellemes társalgó volt. A mormonok családi vi
szonyairól, vallásáról csevegett érdekesen és tanulsá
gosan. Mesélt Smith Józsefről, aki állítólag 1830-ban 
megtalálta azokat az aranytáblákat, melyekre a mór-
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monizmus szent tanai nyilván isteni kézzel föl voltak 
jegyezve. Smith volt a mormonok prófétája. Később 
ezt a prófétát meggyilkolták gonosz kézzel. Majd a 
lelkesedés szárnyaló szavaival dicsőítette Brigham 
Youngot, a mormonok pápáját, aki a Nagy-Sóstónak 
környékén bámulatraméltó hősiességgel megalapította 
1847-ben az «Üj Jeruzsálemjét.

A Titbury-pár könnyekig meghatottan hallgatta 
Inglis Róbert előadását, aki valóságos dicsérő him
nuszát zengette a mormonizmusnak s kivált Brigham 
Youngért lelkesedett.

— Hány éves most a kitűnő mormon pápa? — 
kérdé Titbury úr.

— Ezidőszerint már nem él ez a szent férfiú, — 
feleié szomorúan Inglis Róbert, — de ha élne, éppen 
százkét éves volna.

— És ön uram, családos ember? — kérdé Tit
bury né.

— Én, nagyságos asszonyom, én nőtlen vagyok . . . 
Miért is házasodnám meg, mikor az újabb törvények 
tiltják a többnej őségét? . .. Egy asszonyt eltartani 
sokkal nehezebb, mint ötvenet.

Ezen a megjegyzésen aztán Titburyék is, Inglis 
Róbert is sokat nevettek.

Félnyolcra járt az idő, mikor a vonat berobogott 
a great-salt-lake-city-i állomásra.

Nagyszerű egy város volt ez a Great-Salt-Lake-City. 
Inglis Róbert biztosította az érdemes Titbury-párt, 
hogy semmi esetre sem fogja elmulasztani, hogy 
apróra meg ne mutasson minden nevezetességet: a 
gyönyörű mormon templomot, a gyönyörű elnöki 
palotát, hol hajdan a tiszteletreméltó Brigham Young 
lakott, a gyönyörű műemlékeket, a gyönyörű Taber- 
naculumot, hol nyolcezer hívő számára van hely, a 
rengeteg sok mormonszentnek a szobrait — szóval
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mindent, ami nagyszerű és gyönyörű a mormon fő
városban.

Ügy közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy Inglis 
úr sok mindent nagyszerűnek nézett szülővárosában, 
ami tényleg nagyon egyszerű. A környéke még csak 
megjárja, de műemlékekről, szép monumentális épü
letekről szó sincsen. Legfeljebb az óriási Tabernaculum 
figyelemreméltó, mert akkora sátor az egész világon 
nincsen. Valójában ez sem egyéb egy rengeteg nap
ernyőnél, hova a mormonok vallásos szertartásaik 
alkalmával a nap melege elől menekülnek.

Minthogy este érkeztek meg, aznap szó sem lehe
tett arról, hogy a város nevezetességeit nézzék meg. 
Mindenekelőtt arra kérték Titburyék kedves új barát
jukat, hogy ajánljon nekik egy alkalmas vendég- 
fogadót. Inglis elvitte őket egy csendes szállóba, mely 
a város végén volt. «Cheaps-Hotel» volt a neve.

Inglis azt ajánlotta, hogy egyelőre hagyják a pogy- 
gyászt az állomásnál s ha majd a vendégfogadó meg
tetszik nekik, ő gondoskodik róla, hogy a poggyászt 
is oda vigyék.

Természetesen gyalog indultak el, mert Inglis sze
rint egy pár lépésre van csak a vendégfogadó. Különben 
az állomásnál nem is volt kocsi. Inglis a vak sötét
ségben mintegy három kilométernyire vezette barátait. 
A városból nem láthattak semmit, az út is kezdett 
hosszú lenni, de Inglis úr tartotta őket szóval s biz
tosította az érdemes Titbury-párt, hogy a vendég- 
fogadó csöndje és kényelme ezért a kis útért bőven 
fogja kárpótolni.

Végre kilenc óra tájban megérkeztek a vendég- 
fogadóhoz. Olyan sötét volt, hogy a ház külsejét sem 
láthatták.

A vendéglős bevitte őket egy meszeltfalú, egyszerű 
szobácskába, melyben két ágy, egy asztal és két szék
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volt csupán. Titburyék a költségre való tekintettel 
tökéletesen meg voltak a szoba egyszerűségével elé
gedve s melegen megszorították Inglis Róbert kezét, 
aki elbúcsúzott tőlük s megígérte, hogy holnap reggel 
meglátogatja őket.

Titburyék aztán elővették az ételmaradékot a 
kosárkájukból, vacsoráltak és lefeküdtek, mert nagyon 
fáradtak voltak. Éjjel azt álmodták, hogy a következő 
húzás harminc-negyven mezővel fogja őket előre 
ugratni.. .

Nyolc órakor ébredtek fel. Pompás éjszakájuk volt 
s hamarosan felöltözve várták, hogy Inglis úr jöjjön s 
mutassa meg nekik a város nevezetességeit. Nem mintha 
nagyon bántotta volna a kíváncsiság, de mert a világért 
sem akarták volna visszautasítani a szeretetreméltó 
Inglis Róbert szíves ajánlkozását.

Kinéztek a vasrácsos ablakon, de nem sokat lát
hattak, mert körös-körül csupa kopár, üres mező volt, 
távolabb pedig egy szintén kopár, napsütötte hegy
oldal.

Eltelt egy óra, majd a másik, a nélkül, hogy Inglis 
jött volna. Titburyék elkezdtek nyugtalankodni. Mintha 
az éhség is kezdette volna bántani őket.

— Menjünk! — indítványozá az asszony.
— Menjünk! — mondá Titbury úr.
Kinyitották az ajtót s íme egy jókora csapszék 

ivótermébe jutottak, melynek az ajtaja az utcára 
nyílt.

Két korhely arcú, rongyos ruhájú, vörösorrú ember 
volt az ivóteremben. Háttal állottak az ajtónak, 
mintha el akarták volna állani az utat kifelé.

Titburyék az ajtó felé tartottak, az egyik rekedt 
hangon rájuk kiáltott:

— Nem szabad kimenni!
— Nem . . . amíg nem fizetnek.
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— Fizetni?
Ez a szó volt a legutálatosabb a világon Titburynak, 

ha t. i. neki kellett fizetnie.
— Fizetni? . . . Fizetni azért, hogy kimehessen az 

ember? .. . Furcsa . . .
Es amint ezt mondá, valami ösztönszerű félelem 

szállotta meg Titbury urat. Akaratlanul is kérdezte :
— Mennyit?
— Háromezer dollárt! — szólalt meg valaki a 

hátuk mögött.
— Mintha ez a hang ismerős volna! . . . Ügy van, 

úgy ... az Inglis Róbert hangja volt. Csakugyan a 
szeretetreméltó Inglis Róbert akkor lépett be a másik 
ajtón.

Mintha az őrzőangyal lett volna, a két jámbor 
lélek boldogan mosolygott s felkiáltott:

— Nini, ami jó barátunk! .. .
— Tetőtől-talpig az!
— S mindig olyan jókedvű!
— Mindig!
— Nemde furcsa, hogy háromezer dollárt emle

getnek . . . háromezer dollár, hahaha! . . .
— Pedig komoly beszéd az, jó uram, a Cheaps- 

Hotelban az a szoba egységes ára egy éjszakára — 
feleié Inglis Róbert.

— Komolyan mondja? — kérdé Titburyné elsá
padva.

— Nagyon komolyan, asszonyom!
Titbury olyan mozdulatot tett, mintha el akarna 

szaladni, de ebben a pillanatban két erős kar ragadta 
meg.

Inglis Róbert egyike volt azoknak a vakmerő 
fosztogatóknak, minők Amerikában minden lépten- 
nyomon találhatók. A jó alkalmat felhasználni tudó 
fickó volt, aki Max Réal szavait hallván, nyomban
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készen volt a tervével. A fogás kívánatosnak tetszett, 
ezért szegődött Titburyékhez, elhozta ebbe a hírhedt 
korcsmába, hol állandóan tartózkodtak vakmerő ka
landorok.

Titbury későn tudta meg, hogy kelepcébe csalták.
— Uram, elvárom öntől, hogy kieresszen innen, 

azonnal. . . dolgom van a városban . ..
— Csak június 2-án lesz dolga a postahivatalnál, 

mikor a táviratért kell mennie, ma pedig május 29-ike 
van — feleié mosolyogva Inglis Róbert.

— öt napig akar itt fogni?
— ö, még tovább, sokkal tovább — feleié roppant 

udvariasan Inglis Róbert — ha ugyan előbb ki nem 
fizeti a háromezer dollárt, chicagói pompás banknó
tákban . . .

— Nyomorult!
— Én udvarias vagyok önökkel szemben — vi- 

szonzá Inglis — hasonló udvariasságra számítok, 
tisztelt kék zászlós úr!

— De a pénz! ... Nekem mindössze annyi pénzem 
van!

— A dúsgazdag Titbury Hermannak csak egy sor 
írásába kerül s lesz pénze újra! . .. A Titbury-pénz 
jó és biztos pénz!. .. Gondolja meg, kedves barátom, 
hogy én illedelmesen kérem a háromezer dollárt. . . 
potom háromezerét, pedig el is vehetném, ha kedvem 
volna reá!. .. De Jonathánra mondom, én nem vagyok 
bandita vagy zsebtolvaj!.. . A Cheaps-Hotelban ez a 
szobaár, ha nem hiszi, tudakozódjék majd utólag.

— Soha!
— Amint tetszik.
Inglis úr intett s az ajtókat abban a pillanatban 

bezárták. Inglis úr és cinkostársai eltűntek s a sors- 
suj tóttá Titbury-pár ott maradt kétségbeesetten. Tit
bury úr átkozta a játékot, melybe belékezdett, átkozta
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Max Reált, aki a banditának kiszolgáltatta őket s 
jajgatva emlegette a háromezer dollárt. . .

— Mit csináljunk? . .. ö, mit tudjunk csinálni?
— Fel kell áldoznunk a háromezer dollárt! — in

dítványozta az asszony.
— Soha!.. . Soha!
— Hermann! — rivallt reá hatalmának teljes 

súlyával az úrhölgy.
Mindhiába, Hermann nem akart engedni. Bizako

dott a jó szerencsébe, hogy rendőr vetődik oda, hogy 
egy század katonaság jön csodálatos módon a se
gítségükre, hogy — a jó Isten tudja mi módon, de 
megmenekülnek a haramia körmei közül.

Huszonnégy óra telt el ebben a rettenetes fogság
ban. Június 1-ére virradtak s még mindig rabjai vol
tak az istentelen Inglis Róbertnek. Másnap kellett 
jelentkezniük a postahivatalban, hogy a harmadik 
kocka vetés eredményét megtudják... Es segítség 
nem jött... a fizetésnek iszonyú kényszerűsége vas
marokkal szorította Titburynak a torkát. . . Vagy 
ott maradnak a Cheaps-Hotelban, vagy kifizetik a 
háromezer dollárt.

Este hét órakor megjelent a mindig udvarias és 
szeretetreméltó Inglis Róbert: •

— Holnap lesz tehát a nagy nap, kedves bará
taim . .. bizony kívánatos volna, ha elmennének a 
great-salt-lake-citybeli postahivatalba.

— Ki akadályoz meg ebben, ha nem ön? — ordítá 
ábrázatából kikelve Titbury úr.

— Már mint én? — kérdé kedvesen mosolyogva 
Inglis. — Hiszen csak öntől függ, kedves barátom, 
fizesse ki a vendéglői számlát s mehet bármely pilla
natban . . .

— Itt van! — mondá Titburyné s átadta az ud
varias rablónak a háromezer dollárt bankjegyekben.
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— Nemde fölösleges, hogy az összegről nyugtat- 
ványt adjak kegyeteknek ? . . . Legyenek nyugodtak, 
bizonyára javukra fogom írni, kedves vendégeim . . . 
Most pedig nem tehetek jobbat, mintha szerencsés 
utat kívánok s mindenekelőtt azt, hogy megnyerjék a 
hatvan milliót!

Inglis Róbert eltávozott s a börtön ajtaja megnyílt 
Titburyéknek. Elmentek rögtön abból a méregdrága 
vendégfogadóból, melynek a számláját soha életükben 
nem fogják elfelejteni.

Másnap, június, 2-án Titbury elment a rendőrség
hez s bepanaszolta Inglis Róbertét, aki háromezer 
dollárt fizettetett velők a Cheaps-Hotelban.

A rendőrtisztviselő fölvette a panaszt, f ölj egyezte 
a nevet, a helyet, részletes személyleírást kért a fosz
togatóról s végül így szólott :

— Mindenekelőtt van szerencsém Titbury úrnak 
tudomására hozni, hogy Cheaps-Hotél nincs városunk
ban, továbbá, hogy Inglis Róbert neve tökéletesen isme
retlen, ámde minden jel arra mutat, hogy Inglis Róbert 
nem más, mint a hírhedt Bili Arról.

— Es nem kerítették még soha kézre ezt a rablót? 
— kérdé magánkívül Titbury.

— Még nem, de megtörtént minden intézkedés . . . 
az előnyomozás folyik . . . egyszer talán .. .

— De az én pénzem, uram, a háromezer dollár! . . .
— Szép pénz s az átkozott Bili Arról ördöngős 

fickó, hogy így rá tudta szedni uraságodat! . . .
— No de reméljük, ön majd szerencsésebb lesz 

a Hypperbone-versenyben . . . hatvan millió dollár 
mégis csak több pénz, mint háromezer dollár .. .

Es a jeles rendőrtisztnek igaza volt, de Titburyék 
nem igen vigasztalódtak meg e mormon bölcseség hal
latára.
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NEGYEDIK FEJEZET.

A zöld zászló.

A zöld zászlós játszófél Harris T. Kymbale volt, a 
negyedik a híres hét közül; vagyis a versenyt figye
lemmel kísérők zöld zászlóval jelölték meg azt a mezőt, 
hova a Tribune jeles munkatársának mennie kellett. 
Ezzel a színnel Kymbale ugyancsak meg lehetett 
elégedve, lám a reménységnek is zöld a színe.

Különben is, ahova csak ment, mindenütt nagy 
riadalommal fogadták. Elmondhatta joggal, hogy a 
hét játszó közül ő a legnépszerűbb.

Az első kockavetés a tizenkettedik mezőre : Üj- 
Mexikóba küldötte volt, most pedig a huszonkettedikre 
kellett sietni, vagyis Dél-Carolinába, főleg pedig Char- 
lestonba, a fővárosba.

A szerencsés újságíróra rengeteg sokan fogadtak: 
egy ellen kilences pénzt kínálgattak. Ilyen nagy ára 
egyik játszónak sem volt.

Santa-Féből május 21-én indult el, mindenek
előtt Cliftonba igyekezett, aztán vasúton Carolinába, 
ahol június 4-én kell majd az új távirati tudósítást 
átvennie. Estére érkezett meg Cliftonba s másnap már 
Denverben, Colorado fővárosában találjuk őt.

Üti naplójából pedig ezeket olvashatták a Tribune 
előfizetői:

«íme az Unió egyik legszebb állomásán jöttem ke
resztül. Nyugat felől óriási sziklás hegyek, kelet felől 
csodálatos termékenységű rónák ... a nap, mint egy 
arany golyó szórja millió sugarait. . . Mindenütt jólét 
és gazdagság, a természet pazar kézzel mutogatja 
szépségeit; éghajlata pompás, levegője ózondús, na
gyon egészséges . . . Ezt a földet még nem ismerem
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alaposan s íme most kínálkozik reá alkalom. Nem sza
bad elszalasztanom, mert ki tudja, visszatér-e valaha ? 
Különben is azok az államok; melyeken át kell men
nem, hogy Dél-Carolinába jussak, mind régi ismerő
seim ; legokosabb lesz tehát, ha Coloradónak szente
lem ezt a tíz-tizenkét napot. Június 4-én majd Char- 
lestonban leszek. Szóval én azt teszem, ami nekem 
tetszik s azok, akik esetleg nem volnának velem meg
elégedve stb . . . stb. . . .»

Colorado fővárosában egy olyan élelmes és talpra
esett ember, mint aminő Kymbale volt, ugyancsak 
fel tudta használni minden percét.

A Tribünének minden számában jött valami tudó
sítás tőle. Így például:

— Május 22. Denverben voltam. Előkelő város, 
széles utcái, arányos fasorai s olyan óriási raktárai 
vannak, mint New-Yorknak és Philadelphiának. Szá
mos színháza, temploma, vigadója, a modern igények
nek megfelelő vendégfogadói vannak. Egy francia 
kávéháza is. Pompás egy kávéház.

Denvert 1858-ban alapították a Cheery Creek és a 
Platte River összefolyásánál. 1859-ben csak három 
asszony lakott ott, ugyanebben az évben született az 
első gyermek. Húsz évvel utóbb már huszonötezer 
lakója volt. Evről-évre gyarapodik a lakosság száma. 
Jelenleg több, mint százhétezer lélek lakik Denverben.

Denver páratlan egy város. Levegője elsőrangú, 
sok benne az oxigén ; négyezernyolcszázhetvenkét láb 
magasságban fekszik. A város környékén óriási hegyek 
vannak, hótakart csúcsai messzire ellátszanak, számos 
nyárilak van a város mellett. Ha megnyerem a játsz
mát, én is építek egy felséges nyaralót a Cheery Creek 
partján, tartok kocsikat, lovakat, kutyákat, szolgá
kat : fehéreket és feketéket. A kormányzó lekötelező 
nyájassággal fogadott. Biztatott és szerencsét kívánt.
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Óriási összegekben fogadnak reám s úgy hiszem, nem 
ok nélkül.

— Május 23. A bányavárosokat látogattam meg : 
Auroriát, Golden Cityt, Golden Gäbet, Oro Cityt. A leg
gazdagabb bányaváros Plomb, itt állítólag évenkint 
hetvenegyezer tonna aranyércet ásnak ki. A város 
nemrég keletkezett. Nagyon messze van s így nem láto
gathatom meg.

— Május 24. Pueblóban jártam (Colorado déli ré
szében). A hegylánc aljában több kilométerre visz az 
út. Sok a petróleumforrás ezen a vidéken. Egyet- 
kettőt megveszek, ha megnyerem a pártit. Colorado 
Springs jónévnek örvendő fürdőhely. A vize nagyszerű, 
sűrűn járják a betegek. A Monument Parc érdekes 
hely, szeszélyes szikla-alakulatai meglepik az embert, 
a környék csinos. Colorado elsőrangú állam, ólom-, 
arany- és ezüstbányászata kiváló. Colorado területe 
száznégyezer négyszögkilométer.

— Május 25. Most jöttem vissza Svédországból, — 
már t. i. az amerikai Svédországból. Ez a vidék csak
nem olyan szép, mint a wyomingi Nemzeti Park, az 
európai Svédországnál pedig sokkal szebb. Igaz, hogy 
ezt az amerikai mondatja velem. Láttam a Goumean- 
tavakat, egyik tó kétezer méter hosszú és másfélezer 
méter széles, a másik félekkora. Ha a nagy pénzt meg
nyerem, a nagy tavak partján ültetvényt szerzek és 
felcsapok farmernek.» így számolt be a jeles újságíró 
minden lépéséről a Tribune olvasóinak.

Május 26-án délután a Zöld Zászló a fényes 
főváros utcáin sétálgatott. A járókelők mindenütt 
tisztelettel köszöntek a híres férfiúnak, mert nem 
mindennapi látvány még az aranybányák országában 
sem olyan embert látni, akinek ma-holnap hatvan- 
millió dollár üti a zsebét.

Másnap, május 27-én, kisétált az állomásra, hogy
Verne: Különös végrendelet. 18
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megnézze a vasúti menetrendet, mert elvégre bár
mennyire tetszett is neki Colorado, az idő gyorsan 
telt s neki Charlestonba kellett igyekeznie. Amint a 
perronra kilépett, valaki reáordított:

— Bamba!
— Marha!
— Nincs szeme?
— Miért nem néz hátra is?
Ezek a szavak úgy pattantak ki, mint bombák. 

Bizonyára a heves indulat kitörései voltak.
Kymbale volt az egyik és — Hodge Urrican kapi

tány a másik.
— Nini, a kapitány! — mondá Kymbale.
— Nini, az újságíró! — bődült rá Urrican, a rette

netes.
És valóban Urrican volt, de ezúttal Turk nélkül, 

mert ha ez a hűséges szolga lett volna a kapitány mel
lett, aligha tettlegességre nem kerül a dolog.

Urrican tehát életben maradt. A Chicola elmerült, 
de a rettenetes kapitány megmenekült, Key-Westből 
elindult, hogy és miként jutott el, arról majd lészen 
szó. A kapitány valósággal halottaiból támadt fel... 
Harris. T. Kymbale, a derék fickó, kötelességének tar
totta, hogy üdvözölje játszófelét:

— Üdvözlöm önt, Urrican kapitány, amint látom, 
nem halt meg . . .

— Nem, uram, nincs rossz viccre szükségem, meg
hiszem, hogy szívesebben venné, ha nem látna . . . egy 
játszóval kevesebb lenne.

— Ön meri ezt nekem mondani ? — kérdé Kymbale 
homlokát összeráncolva.

— Én hát. . . igenis én merem mondani önnek, 
kényeztetett kedvelt je a publikumnak!

Urrican nem mondotta, hanem harsogta ezeket a 
szavakat.



>■

ШШ

'
г;

т&шША

№#тШ

CSAKNEM OLYAN SZÉP, MINT A NEMZETI PARK.

13*



196

— Ügy látszik, önt a kaliforniai út nem tanította 
meg arra, hogy lehetünk műveltek is a művelt emberrel 
szemben.

Urrican szemei vérben forogtak e szavakra.
— ön sérteget engem?
— Vegye annak, ha tetszik.
— Nos hát annak veszem . . . s majd számon ké

rem . . .
— Akár most!
— Igen... ha ráérnék — ordítá Hodge Urrican ... 

Most indul a vonatom, nem akarok lekésni.
Csakugyan ebben a pillanatban füttyentett a vonat 

s már megindult. Egy pillanatnyi idő sem volt elvesz
teni való.

A kapitány felugrott az utolsó kocsi lépcsőjére s 
onnan kiáltott le Kymbalének :

— Újságíró uram, mi még találkozunk, legyen 
nyugodt, fogunk még találkozni.

— Mikor?
— Még ma este — az European Hotelban.
— Elvárom! — feleié Kymbale.
Hodge Urrican nem ugrott meg a párbaj elől. 

Egyszerűen Herculanumba ment vissza, ahol a hűséges 
Turk várakozott reá. Ugyanis a poggyászukat itt 
hagyta volt. A herculanumi állomásfőnök Turknak 
nem akarta kiadni, Turk már-már derékon akarta 
kapni az állomásfőnököt, hogy a vonat alá dobja, 
midőn Hodge Urrican megérkezett s a dolgot hamaro
san elintézte.

Ezalatt Kymbale visszament a városba, véletlenül 
ő is az European Hotelban volt szállva. Ebéd után egy 
jó hosszú séta után szállására jőve, a portás egy leve
let adott neki át, mely a legutóbbi postával jött Her- 
culanumból.

A levél így hangzott:
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«Uram, önnek bizonyára van revolvere, aminthogy 
nekem is van. Én holnap reggel hét órakor elindulok 
Herculanumból Saint Louis felé. Ön viszont a Saint 
Louisból Herculanumba induló vonatra ül. Egyikünk 
sem mulaszt el semmit, mert úgyis ebben az irányban 
kell útjainkat folytatnunk.

Ez a két vonat hét óra tizenhét perckor találkozik 
egymással. Ha ön nem pökhendi, másokat sértegetni 
szerető ember, aki az elégtételadástól fázik : akkor ön 
a jelzett időben a vonat hátsó folyosóján fog állani, 
aminthogy én is készen várom önt s egy-két golyót 
fogunk váltani egymással. Hodge Urrican

kapitány.»

Íme ezt a módját eszelte ki a párbajnak a rettene
tes ember. Turk természetesen nem tudott semmit a 
dologról, mert Urrican nem szerette volna, hogy valami 
galibát csináljon.

— Helyes, ha az a sósvízi szörnyeteg azt hiszi, 
hogy én elbúvom előle, egy kissé csalatkozik. Ott leszek 
a jelzett időben és helyen. A Zöld Zászló nem fog meg
hajolni a Narancsszínű Zászló előtt!

A nyájas olvasó ezeket olvasván, ne feledje el, hogy 
mindez Amerikában történik. Nincs tehát oka arra, 
hogy csodálkozzék.

Másnap reggel fél hétkor künn volt már Kymbale 
az állomásnál, jegyet váltott Columbus felé. Útba ej
tette természetesen Herculanumot is. Beült az utolsó 
kocsiba, melynek a hátsó részén nyitott folyosó volt. 
Poggyászát betette, ő maga pedig a folyosóra ment ki. 
Az utasok mind bennmaradtak a kocsiban, mert hűs 
reggeli szél fújt.

Kymbale kezében a revolverrel úgy állott ott, mint 
valami katona, akit őrszemül állítottak oda. Roppant 
nyugodt és hidegvérű volt.



198

Hét óra tizennégy perckor már hallatszott távolról 
a vonat dübörgése. Mindkét vonat teljes gőzerővel 
rohant a maga útján. Kymbale fölemelte a revolvert, 
mintegy célozva. A két vonat füst- és gőzfelhőbe bur
kolózva süvített el egymás mellett.

Két revolverlövés hallatszott csaknem ugyanabban 
a pillanatban. Es a két vonat néhány perc múlva 
eltűnt a nagy távolságban. Az utasok föl sem vették a 
lövéseket. Ilyesmi Amerikában hétköznapi dolog. Kym
bale zsebredugta a revolvert, bement a kocsiba és leült 
a helyére. Megsebesült-e a kapitány vagy épen ma
radt — nem tudta.

Az utat folytatta Tennesseén át, elhaladt Nashville, 
Cumberland Kiver mellett, ez utóbbi népes kereskedő 
város, Chattanooga mellett, amely fontos stratégiai 
város. Majd Georgián át vitt az út, amelyet joggal 
neveztek el «A dél kulcsárnak — amint Pénnsylvániát 
«Az észak kulcsárnak hívják.

Georgiában Augusta volt az utolsó állomás, azután 
következett Dél-Carolina. Június 2-án este érkezett 
Charlestonba, ebbe a híres városba.

Az újságból olvasta, hogy Urrican kapitány vígan 
folytatja az útját Kalifornia felé.

— Istenemre, örvendek, hogy a golyóm eltévesz
tette. Valóságos medve, nem is szárazföldi, nem is 
tengeri, hanem emberi bőrbe bújt medve a rettenetes 
Urrican.

Egyébként a lapok nem tudtak semmit a párbaj
ról, valószínűleg nem is jut soha nyilvánosságra, ha 
ugyan lehet egy laptudósító titoktartásában bízni! . ..

Kymbale nem ismerte még Charlestont, ezt a hír
hedt várost, melyet a rabszolgakereskedés középpont
jának neveztek el. Számos elemi csapás sújtotta : víz, 
tűz, ragályos betegség látogatta meg s dacára a sokféle 
csapásnak, virul mégis, örvendetesen fejlődik.
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A gyorsan népszerűvé vált Kymbalét Charleston- 
ban roppant lelkesedéssel fogadták. A charlestoniakra 
nézve a hét játszó közül csak Kymbale létezett. Csak
nem biztosra vették, hogy a néhai való Hypperbone 
milliói már az ö zsebében vannak.

Azalatt a negyvennyolc óra alatt, míg Kymbale 
Charlestonban mulatott, se vége, se hossza nem volt a 
meghívásnak. Boldog volt, aki ebédre vagy vacsorára 
magánál láthatta. Charlestonban nem beszélt senki 
másról, mint Kymbaléról. Rövid idő alatt száz meg 
száz jó barátja lett s Kymbale nem mulasztotta el, 
hogy egyszer egy fényes társaságban nagyfontosságú 
ígéretet ne tegyen :

— Ha megnyerem a milliókat, Charlestonban egy 
óriási kórházat alapítok az elhagyatott szegények 
számára.

A város képviselőtestülete pedig rendkívüli köz
gyűlést hívott össze s közös lelkesedéssel megválasz
tották őt Charleston díszpolgárává.

így érkezett el június 3-ának estéje, óriási dísz
vacsorát rendeztek Kymbale tiszteletére, melyben min
den rendű és rangú polgár részt vehetett.

Több ezer ember jelentkezett a díszvacsorára. Nem 
is a városban, hanem az Ashtley-ligetben gyűltek össze 
az árnyas fák alatt. Valóságos búcsú járás volt az, a 
lelkes polgárok zöld zászlókat lobogtattak a nap hősé
nek tiszteletére.

Hogy erről a díszlakomáról némi fogalmunk legyen, 
megemlítjük, hogy erre az alkalomra egy óriási pásté
tomot készítettek, melynek a súlya nyolcezer font volt. 
Ezt a pástétomot egy nyitott társzekeren tizenkét ló 
húzta ki az ünnepély színhelyére. A pástétom készíté
séhez a következő alkotórészek kellettek : kétezernégy
száz font marhahús ; négyszáz font borjúhús ; négyszáz 
font ürühús ; ötszázhatvan font sertéshús ; százhúsz
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font vaj ; háromszázhatvan font szalonna ; hetvenhat 
nyúl; száznyolcvannyolc csirke ; kétszáz galamb ; 
kétezernyolcszáz font liszt; kétszáznegyven darab vad.

Ez a rém-sütet tizennégy láb széles, huszonnégy 
láb hosszú, hat láb magas. A pástétomot húsz szakács 
szeletelte fel ötláb hosszú késekkel, hogy az ezer meg 
ezer vendég mindenikének kijusson belőle az illendő 
adag.

És ezer meg ezer torok versenyezett egymással az 
üdvkiáltásokban :

— Éljen Harris T. Kymbale! . . . Éljen a negyedik 
játszó! . . . Éljen a Zöld Zászló! . . . Éljen a Hypper- 
bone-verseny főfő-matadorja!

ÖTÖDIK FEJEZET.

A kentucky-i barlangok.

Május 26-án újra húzás volt Chicagóban. Ez a 
húzás Lissynek szólott. Az ötödik játszófél a sorsnak 
is, a közönségnek is határozott kedvelt je volt. Igaz 
ugyan, hogy betegsége egy-két embernek elvette a 
kedvét attól, hogy fogadjon reá, de ezek is felbuzdul
tak, mikor megtudták, hogy Lissynek immár semmi 
baja sincsen.

A második kockavetés hat-hat = tizenkettő, Lissyt 
Kentuckyba rendelte. Kentucky a harmincnyolcadik 
mezőn volt, e szerint két húzással már a hatvanhárom 
mezőnek felén jóval túl jutott. Nem csoda tehát, hogy 
az élénk fantáziájú Jovita már úgy beszélt a milliókról, 
mintha a zsebükben volna.

Május 23-án indult el a két jó barátnő Milwaukee- 
ból, de nem Kentuckyba, hanem Chicagóba vették az 
irányt. Chicagóban a lapok már előre hirdették, hogy 
érkezik az ötödik játszó. Az újságok tudósítói meg
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ostromolták a Sheridan-streeti lakást. A Chicago Herald 
részletesen beszámolt arról, hogy a két leány a lehető 
legjobb egészségnek örvend s hogy néhány napig még 
Chicagóban maradnak.

Nem is volt semmi okuk arra, hogy siessenek, 
mindössze huszonnégy órai út Chicagótól Kentucky. 
Kár volna a méregdrága vendégfogadókban pocsékolni 
a pénzüket, mikor otthon takarékosabban megélhetnek.

Csak Jovita volt nagyon nyugtalan. Mindjárt más
nap kérdezte Lissytől:

— Mikor indulunk?
— Ráérünk még! . . . Ma csak május 27-ike van, 

június 6-ikáig teljes tíz napunk van még.
— Igaz . . . igaz, — jegyzé meg Jovita, •— de tu

lajdonképpen nekünk Francfortba, Kentucky főváro
sába kell mennünk . . . Aztán a híres Kentucky-bar
langokat is meg kellene néznünk . . . tudod, hogy a 
világ csodái közé tartoznak. Igazán hálával tartozunk 
a néhai való Hypperbone úrnak, aki alkalmat adott 
nekünk . . .

— Azaz, hogy inkább a kockáknak . . .
— Természetesen, édes Lissym. Nos, mikor indul

hatunk?
— Amikor neked tetszik . . .
— Tehát — holnap reggel!
— Nem bánom, de előbb meg kell látogatnunk 

Field urat!
— Igazad van, Lissy.
A nagy áruház főnöke, az összes személyzet nagy 

diadallal fogadta a két leányt. Szerencsét kívántak 
nekik és biztatták, hogy csak tovább a millióié útján!

Másnap reggel felültek a gyorsvonatra s délben 
Indianapolisban, Indiana állam fővárosában szállottak 
ki. Ennek a városnak százezer lakója van.

Ha Kymbale lett volna a helyükben, bizonyára
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nem mulasztotta volna el, hogy e városnak minden 
rendű és rangú nevezetességét megnézze s nyomban 
cikket írjon róluk. Lissy és Jovita megelégedtek azzal, 
hogy a főutcákon végigsétáltak s másnap reggel nyolc 
órakor már tovább mentek Louisvillebe, amely az 
Ohio balpartján fekszik, tehát éppen a határán In- 
dianának és Kentuckynak. Jovitának nem kellett sem 
Louisville, sem Newport, sem Covington, sem Franc
fort, sem Lexington, a lóversenyek híres-nevezetes 
városa, pedig ipar és kereskedelem szempontjából 
mindeniknek megvan a maga jelentősége : Jovita csak 
a Mammuth-barlangokról álmodozott, ezeket kívánta 
s minél előbb látni.

Mikor Louisvilleben késő este megérkezve meg
szállottak az elegáns vendégfogadóban, Lissy rögtön 
lefeküdt.

— Jó éjszakát! — mondá neki Jovita.
— Mikor indulunk tovább? — kérdő Lissy.
— Holnap reggel!
— Már holnap? . . . Hiszen néhány óra múlva már 

ott leszünk, ahova igyekezünk. Miért olyan nagyon 
sietni?

— Hogyne sietnénk, mikor a Mammuth-barlan- 
gokhoz megyünk!... Aludjál jól lelkem... majd 
felköltelek.

Másnap, május 30-án, a «Mammuth-Hotel»-nál szál
lottak meg; ez a nagyon fényes vendégfogadó a 
híres barlangok tőszomszédságában épült. Jovita égett 
a vágytól, hogy minél előbb láthassa a világhírű bar
langokat. Aznap szó sem lehetett róla, mert tömérdek 
vendég tartózkodott a környéken, a kalauzok mind le 
voltak foglalva.

A turisták között voltjllinois államnak a kormány
zója is : John Hamilton. Midőn a kormányzó meg
tudta, hogy Lissy és Jovita szintén a Mammuth-
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vendégfogadóba szállottak, a közös ebédnél a két ifjú 
hölgyet maga mellé ültette az asztalfőre. A társaság 
férfi, és női tagjai elhalmozták mind a kettőt különös, 
kitüntető figyelmükkel. Számos lelkes tószt hangzott 
el s Lissyt, mint a Hypperbone-milliók leendő örökösét 
dicsőítették. Jovitának az arca csak úgy sugárzott a 
boldogságtól. Annyira beleélte magát nem is a maga, 
hanem a barátnője szerepébe, hogy elvégre a szerény 
és tartózkodó természetű Lissy a bátor és beszédes 
Jovita mellett egészen háttérbe szorult.

Midőn este tíz órakor visszavonultak a szobájukba, 
Jovita diadalmas érzéssel kérdezte Lissytől:

— Nos, mit szólasz te ehhez a dicsőséghez?
— Semmit — feleié Lissy.

1— Micsoda, téged nem hatott meg ez a fogadta
tás? ... Ez a kegy, hódolat, udvariasság, mellyel min
ket ma Hamilton meg a többiek elhalmoztak? Tudod-e, 
hogy ezek mind fogadnak reánk!

— Szegény emberek!
— Nem érezed a vágyát annak, hogy megnyerd a 

játékot s ezzel háláld meg kitüntető szívességüket?
— Csak egyet érezek most, — hogy aludni szeret

nék, mert nagyon álmos vagyok.
— Aludni? . . . Hallatlan, te tudsz ezek után 

aludni?
— Jó éjszakát, Jovita!
— Nos hát jó éjszakát, «milliók tündére» ... — 

s a beszédes Jovita szemére is reánehezedett nemsokára 
a pezsgős vacsora mámora . . . Félig ébren, félig álmá
ban suttogta :

— Bár csak már holnap volna!
A kentucky-i barlangok részletes bejárása hat

nyolc napot vesz igénybe. A főüreg hossza csaknem 
másfél mérföldnyi hosszú s a barlangok összes tér
fogata tizenegy milliárd köbméter. Száz meg száz ka-
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nyárodé út, sziklaodú van itt. A természet csodálatos 
hatalmát "bámulhatja az ember lépten-nyomon.

Május 31-ikétől június 6-ikáig volt idejük arra, 
hogy alaposan megnézzék. Jovita, a világ legkíváncsibb 
teremtése, már égett a vágytól.

Egy kis társaság verődött össze másnap a turisták
ból, kitűnő kalauzok állottak rendelkezésükre. A turis
táknak jó meleg ruhában kellett öltözniök, mert a 
barlangokban ugyancsak hűvös a levegő. Kilenc óra
kor indultak be a barlangokba. A szerecsen szolgák 
égő szurokfáklyákkal és bányász-mécsekkel haladtak 
elül, a kalauzok pedig a turisták közé vegyülve ma- 
gyarázgattak mindent, ami a barlangokban figyelemre
méltó. Sziklalépcsőkön haladtak le, szűk sikátorokon 
hatoltak keresztül; óriási termekbe érkeztek, melyek 
hasonlítottak valamely gótízlésben épült székesegyház 
hajójához ; majd a szikla-utak valóságos útvesztőjébe 
jutottak, honnan a kalauzok ezerféle kanyarodással 
vezették ki őket. A fáklyák rőt fénye félelmes színűnek 
tüntette fel a barlang kőoszlopait, néma bálvány
kövekként állottak ott, ősidők rejtelmes történeteinek 
tanúi voltak . . .

Jovita nem győzte a csodavilágot bámulni.
— Nos, Lissy, nem bántad meg úgy-e, hogy ide 

hoztalak? — kérdé barátnőjétől.
— Nem, Jovita ; gyönyörű egy látvány.
— S mindezt nem emberi kéz alkotta, hanem isteni 

hatalom.
— Egy kicsit mintha félnék, hátha a sziklák össze

roppannak a fejünk felett...
— És nem lehetnénk június 6-án a postahivatal

ban, hogy átvegyük a Thornbrock közjegyző táv
iratát . . .

A turistáknak sok helyütt meghajolva kellett a 
szűk folyosókon haladniok, mert fejük felett a szikla
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csipkéi mélyen alányúltak a tetőről, mint búj ócskát' 
játszó gyermekek haladtak előre. Így érkeztek egy 
óriási terembe. Valósággal terem volt, asztal várta 
őket készen s a szolgák hamarosan megterítették. Itt 
megpihentek és reggeliztek. Ez a terem volt a szana
tórium. A kentucky-i barlangokat egészségi szempont
ból fölkereső betegeknek a szanatóriuma volt ez. Itt 
volt az őskori lénynek, a mammutJm&k a csontvázához 
hasonló sziklaképlet. Erről nevezték el a barlangot is.

Tovább mentek aztán. Megnézték a barlang kis 
kápolnáját, mely a gót-templomhoz hasonló, csak a 
méretei kisebbek. E mellett van az a feneketlen mély 
üreg, melyet egyetlen egy turista sem mulaszt el 
a nélkül, hogy bele ne pillantana. A kalauzok papirost 
gyújtanak meg s bedobják a mélységbe.

A fény egy-egy futó pillanatra megvilágítja az al
világ szomorú üregét, melyről borzalmas és hihetetlen 
meséket gondolt ki az emberi képzelet.

Az első nap ennyivel megelégedtek a turisták. 
Erősen kifáradtak s a többi látnivalót másnapra 
hagyták.

Jovita úgy képzelte, hogy az «Ezeregyéj» tündér
világa tárul föl előtte, midőn a barlangok földalatti 
világát járta. Lissy is nagyon gyönyörködött benne, 
de a sok járás elf árasztotta s így egészségére való te
kintetből megelégedett azzal, amit első nap látott.

Jovita nem is erőltette, hogy végigjárja vele a 
barlangóriás minden zugát. Eszébe jutott Lissynek 
múltkori betegsége s azt gondolta, hogy ezúttal óva
tosabbnak kell lennie.

ö maga mindennap bement a barlangba. Látta a 
«gyémánttermet», mely a fáklyák és bányamécsek vilá
gításában olyan volt, mintha drágakövekből és szik
rázó gyémántokból lett volna kirakva. Az ásványok 
jegecei szórták ezt a fényt, látta a «báltermet», a
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«tündér-barlangot», melyben patakok csörgedeztek, 
forrás-forrás mellett fakadt fel a sziklák kebeléből, 
csupa fák voltak benne, kőből való fák, itt pálmák, 
ott az ősidők faóriásai. . . Hát még midőn a Mammuth- 
barlangok Styxéhez érkeztek, ehhez a sötét nagy tó
hoz, mely a biblia «Holt tengeré»-nek szakasztott mása. 
A kalauzok intézkedtek, hogy a csónakok készen vár
janak a turistákra. Es elindultak a csónakok sorjában 
az alvilág e tengerén. A fáklyák világa jelezte, hogy 
merre haladnak.

Millió meg millió vízi állat nyüzsgött a kristály- 
tiszta vízben. Csodalények, melyekről az embernek 
fogalma sincsen ott fenn a földön.'

És még hány titkos szépsége van ezeknek a bar
langoknak, melyeket emberi szem nem látott soha! 
Jovita hősiesen kitartott. Az öt nap, melyet a bar
langok látogatására szánt, úgy eltelt, mint egy pillanat.

Végre ütött a búcsú órája. Június 6-ika volt az a 
nap, mikor a táviratnak kellett Chicagóból érkeznie. 
Nemcsak Jovita, de az összes turisták is lázas izga
tottsággal várták a kocka vetés eredményét. Ez a nagy 
izgatottság akaratlanul ráragadt Lissyre is.

A búcsúebéd alkalmával a két leányt újra ünne
pelték. Durrogtak a pözsgős palackok dugói, szikrázott 
az elmésség a tósztokban és falrengető hurráh-k hang
zottak. Hamilton, a kormányzó, ebben az általános 
nagy lelkesedésben ünnepélyesen kinevezte Lissyt 
Illinois hadseregében tiszteletbeli ezredesnek, Jovitát 
pedig őrnagynak. Az ilyen katonai méltóságok adomá
nyozása Amerikában hétköznapi dolog.

Lissyt ez a kitüntetés nagy zavarba hozta, de 
Jovita úgy fogadta, mint a világon a legtermészetesebb 
dolgot. Ügy is viselkedett, mintha teljes életében uni
formisban járt volna.

Este pedig, mikor szobáikba vonultak vissza,
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Jovita oda állott katonásan az ezredes elé, szalutált s 
mondá:

— Meg van ön elégedve, ezredes úr?
— Bohóság az egész! — feleié Lissy, attól félek, 

hogy a tréfának nem jó vége lesz.
— Hallgass szívem, mert ha te így beszélsz, meg 

találok feledkezni a feljebbvalók iránti köteles tiszte
letről.

Jovita akkor éjjel azt álmodta, hogy őt tábornokká 
léptették elő. Másnap reggel nyolc órakor már az egész 
vendégfogadó talpon volt. A postahivatalt valósággal 
megostromolták. Mindenki a Chicagóból érkező távira
tot leste.

Nincs toll, amellyel leírhatnék azt a csodás érdek
lődést, a jóakaratot a két leány sorsa iránt. Vájjon 
hova küldi őket a kocka szeszélye? ... Jaj, csak ne 
nagyon messze . . . csak ne a világ végére! . . . Hátha 
óriási lépéssel fogják a többi játszót hátrahagyni és 
előre törnek a cél felé? . . .

Félórával utóbb táviratot jelzett a villamos csengő.
Távirat érkezett Chicagóból, Thornbrock közjegyző

től a Wag Lissy nevére Kentuckyba — Mammuth- 
Hotel, Mammuth-barlangok.

Néma, csaknem áhítatos csend állott be.
Bámulat, elképedés, kétségbeesés szállott meg min

denkit, midőn Jovita reszkető hangon olvasta :
«Hét kétszer véve = tizennégy — ötvenkettedik 

mező, Missouri-állam, Saint-Louis. Thornbrock».
Ez a mező volt a «fogság». A játszónak háromszoros 

tétet kellett fizetnie s be kellett várnia, míg valaki a 
«/o<7ságt»-ból kiszabadítja.
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HATODIK FEJEZET.

A «Halál völgye».

Június 1-én reggel Stoktonból, Kaliforniának e kis 
városából egy vonat indult el délkelet felé, még pedig 
szédítő gyorsasággal. Mindössze két kocsiból állott: 
egy személy- és egy teherkocsiból, no meg a mozdony
ból. Htját Sacramento felé vette. Kalifornia mintegy 
négyszázötvenezer négyszögkilométer területű, e szerint 
a második legnagyobb állam egész Észak-Amerikában. 
Nyugatról a Csendes-óceán határolja körülbelül hat
száz mérföldnyi hosszúságban ; ha meggondoljuk, hogy 
ezen a nagy darab földön csak egymillió kétszázezer 
lélek lakik: bízvást elmondhatjuk, hogy Kalifornia 
nem tartozik a népes államok közé. A lakosság is 
nagyon kevert, igen sok a bevándorlóit, kiket az arany
mezük mesébe illő kincseinek híre csalogatott ide a 
világ minden részéből.

A különvonat utasai, úgy látszik, nem érdeklődtek 
Kalifornia iránt, ha ugyan voltak utasai annak a 
repülő vonatnak . . . Hogyne lettek volna! Az egyik 
vasúti kocsi ablakán két fej bukkant ki, két barátság
talan ábrázat. Az egyiknek a szájában kurtaszárú 
pipa füstölt, abból rázta ki a hamut s aztán újra 
felhúzta az ablakot.

Pedig érdemes lett volna megnézni a kaliforniai 
termékeny mezőket ezen a vidéken. Gyönyörű búza-, 
köles-táblák voltak a vasúti töltés mellett, amott buja 
legelők, távolabb pompás gyümölcsösök: barack-, 
körte-, szeder- és cseresznyefák, valóságos gyümölcsfa
erdőt alkottak. Hát még az óriási kiterjedésű szőlők! 
És íme a két utas mégis botrányosan közömbösnek 
mutatkozott, mintha kopár lett volna köröskörüí 
minden.
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Kaliforniának sajátságos éghajlata van. Szeptember
ben nagyobb itt a hőség, mint júliusban. Az Óceán 
felől jövő viharok megtörnek a tengerpart hatalmas 
sziklafalain s így Kaliforniában gyakori az eső, a 
föld termékenységének e hathatós előidézője. A fenyők* 
füzek, égerfák, ciprusok, cédrusok őserdeje borítja a 
hegyláncok tetőit és oldalait. Akadnak itt olyan fa
óriások is, melyek háromszáz lábnyi magasra nőnek 
meg, törzsük kerülete pedig hatvan láb.

De vájjon kik lehettek azok a közömbös utasok?... 
Honnan jöttek . . . s hova igyekeznek? Az aranyásók 
közé tartoztak, akik hirtelen megtudták, hogy valahol 
új forrása nyílt a meggazdagodásnak és oda sietnek? 
Vagy talán ültetvényesek, akiket Kalifornia példátlan 
termékenysége csalogat ?

Annyi bizonyos, hogy gazdag emberek lehetnek, 
hogy sürgős dolguk van, különben nem rendeltek volna 
külön vonatot, mikor ott volt a rendes vonat is. Elvégre 
néhány ezer dollár is csak pénz s ha az ember meg
takaríthatja, miért kidobni azt?

Délelőtt tizenegy órakor érkezett a különvonat 
Keelerbe. A vonat megállóit s két utas szállott ki a 
kocsiból. Kisebbfajta kézi utazótáska volt a kezükben, 
mintha csak rövid útra készültek volna. Az egyik utas 
odaszólott a mozdonyvezetőnek :

— Várjon reánk!
Mintha csak kétfogatú kocsiból szállott volna ki 

holmi látogatás céljából s a kocsist ott marasztalja, 
míg vége lesz a látogatásnak.

A mozdonyvezető bólintott s egy mellék sínpárra 
igazította a vonatot, hogy a közlekedésnek akadályul 
ne szolgáljon.

A két utas a pályaudvarra ment, ahol már valaki 
várt reájuk.

— Itt a kocsi? — kérdé röviden.
14*
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— Tegnap óta.
— Útra készen?
— Minden pillanatban.
— Indulhatunk!
Egy perccel utóbb a két utas már benne ült az 

automobilban, mely keleti irányban sebesen elrobo
gott.

A nyájas olvasó bizonyára reáismert a két utas
ban Urrican kapitányra és az ö hűséges Túr к j ára, 
ámbár sem heves összekoccanás, sem szóbeli vagy 
tettleges párviadalra nem nyílt ezúttal alkalom, ök 
jöttek tehát a külön vonaton, s reájuk várt az auto
mobil, hogy nyomban tovább szállítsa.

Minő csoda történt, hogy Urrican, akit május 25-én 
a key-westi postahivatal helyiségébe félholtan szállí
tottak, nyolc nap múlva a kaliforniai kis városban, 
tehát ezerötszáz mérföldnyire Floridától újra felbuk
kan? . . .

A «Chicola» hajótörése után — emlékezhetünk 
reá — Urricant eszméletlen állapotban szállították a 
key-westi posta- és távíróhivatalhoz. Délben meg
érkezett Chicagóból a távirat. A húzási eredmény öt 
volt, 2-\-3, vagyis a boldogtalan Urricannak az ötven- 
harmadik mezőről az ötvennyolcadikra kellett sietnie : 
Floridából Kaliforniába, vagyis keresztülvágni az 
Egyesült-Államok területén délkelettől — északnyu
gatig. No még ráadásul az a mező, hova a kocka 
szeszélye küldötte : a halál mezeje volt. A megboldogult 
hóbortos végrendelete úgy kívánta, hogy a játszófél, 
aki e mezőre jut, háromszoros tétet fizessen s aztán 
tüstént térjen vissza Chicagóba.

A viharedzett Urricant hathatósan életredörzsölték, 
bekenték s midőn szemét felnyitotta, első dolga volt, 
hogy a kocka vetés eredménye felől tudakozódjék. 
Mikor Turk megmondta neki, Urrican olyan dühbe
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jött, hogy olyanra még a legöregebb emberek sem 
emlékeztek. Ez a düh viharzás mentette meg a kapitány 
életét. Nem volt, aki ellenkezzék vele s így a szen
vedély kitombolása után jobban érezte magát s az 
a szó, melyet fogai sövényéből kilökött, valósággal 
történeti nevezetességűvé vált:

— Tovább!
Turk megdermedve hallotta ezt a szót. Később 

aztán elmesélte gazdájának, hogy hol van s mi tör
tént vele. Mert tudnivaló dolog, hogy a szilaj kapitány 
egyáltalában semmit sem tudott a hajótörésről meg 
a többi veszedelmes viszontagságról, melynek szen
vedő hőse ő maga volt.

Más ember ebben a kétségbeejtő helyzetben azt 
mondotta volna, hogy két hét alatt Floridából Kali
forniába s onnan Chicagóba menni teljes lehetetlenség 
s bármint erősködnek is a yankeek, ez a szó benne 
van az amerikaiak szótárában is — no de Urrican 
nem volt az az ember, aki magát megadja. Először 
káromkodott, átkozódott, őrjöngött és dühöngött; 
Turk hasonlóképpen cselekedett, csakhogy ép testi 
ereje lévén, még hatalmasabban, mint a gazdája, úgy
hogy végre Urricannak kellett figyelmeztetnie a hű
séges szolgát, hogy csillapodjék.

Arra gondolni sem akart, hogy ott hagyja a küzdő 
teret, égette a lelkét a szégyen, hogy a narancssárga, 
kék, viola meg a többi színű zászló előtt meghajtsa 
a magáét. Hja, ilyen az ember élete! A szerencse föl
emel egyet s földhöz sújt helyette mást... Es mégis 
a Gondviselés a végső tusában némi reményt villantott 
a bősz Urrican szemébe.

Tizenkét óra és harminchét perckor a key-westi 
világítótorony jelzőárbocán kitűzték a jelt, hogy öt 
mérföldnyire hajó tűnt fel.

Urrican felugrott s szaladt a tengerpartra. Egész
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sereg kíváncsi ember követte őt. A magas, sziklás 
partról nézték a közeledő hajót.

Valóban jött, még pedig gőzhajó volt. Hosszú füst
felhő jelölte az útját. A parton állók elkezdették talál
gatni :

— Vájjon kiköt Key-Westben?
— S ha kiköt, vesztegel-e itt, vagy rögtön tovább 

indul?
— S ha tovább veszi is az útját, kérdés, hogy 

minő célja van? Merre tart?
Nos hát a gőzhajó, melynek «President Grant» volt 

a neve, tényleg kikötött Key-Westben, még aznap 
este volt indulandó Mobile felé, gyorsjáratú gőzös volt, 
talán egyike a leggyorsabb kereskedőhaj óknak.

Urricant és Turkot Humper kapitány a legnagyobb 
készséggel fölvette a hajójára — természetesen jó 
pénzért. Május 27-én éjjel Mobiléba érkeztek. A leg
közelebbi gyorsvonattal Saint-Louisba mentek s teljes 
húszórai utazás után 1126 kilométernyi utat megtévén, 
szerencsésen odaérkeztek.

Ezalatt történt a herculanumi állomásfőnökkel az 
összekoccanás a poggyász miatt, ugyanekkor esett 
meg az a bizonyos párbaj a röpülő vonaton Urrican 
és Kymbale között. Saint-Louisból ugyancsak vasúton 
ment a bősz kapitány Topekába, onnan Odgenbe, 
Reneba s onnan a külön vonaton Keelerbe.

Hanem a Halál völgye még jó messze volt innen. 
Arra nem is gondolhatott, hogy a csaknem hetedfél- 
száz kilométernyi utat lóháton tegye meg. Pompás 
ötlete támadt még Saint-Louisban. Rögtön táviratot 
menesztett Sacramentóba s egy automobilt rendelt 
az állomáshoz. Amint láttuk, ez a kocsi pontosan 
várt is reá s így bízvást remélhette, hogy négy 
nap alatt megteszi a Halál völgyebe az utat, még 
pedig oda és vissza. Szóval június 8-ika előtt már
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Chicagóban lehet. A mord tengeri medvének így ked
vezett a szerencse.

Ez a példátlan amerikai gyorsaság — amint a dolog 
természetéből kiviláglik — megfosztotta az Urrican 
sorsa iránt érdeklődőket attól, hogy merész útjában 
nyomról-nyomra kísérjék. Seholsem időzött néhány 
percnél tovább, jóformán ki sem dugta az orrát a 
kocsi ablakán, nem érdekelte őt a világon semmi — 
csak az, hogy le ne késsék a chicagói kockavetésről.

Bezzeg, ha Max Béal vagy Kymbale lett volna a 
helyében, bizony nem mulasztották volna el, hogy 
San-Franciscót, Kalifornia fővárosát, megnézzék. Ez a 
háromszázezer lakójú város minden tekintetben meg
érdemli az érdeklődést. A hasonló nevű tengeröböl mel
lett épült, amely ötszáz négyszögkilométernél nagyobb 
terjedelmű. A városnak széles körútai, gyönyörű séta
terei, monumentális épületei, pazar fénnyel berendezett 
vendégfogadói, mulató-kertjei, parkszerű temetőkertjei 
mind csupa látványosságok. Minő élénk sürgés-forgás 
van itt a napnak minden szakában!

Urrican kapitány San-Franciscóban tömérdek em
bert talált volna, kik a Hypperbone-játékban részt- 
vettek, mert az aranyország lakói örökké spekulálnak. 
Se szeri, se száma itt az érdekszövetkezeteknek, nagy
szabású ipari vállalatoknak, a börze nyüzsög a meg
gazdagodni vágyóktól, a játékszenvedély oly mérték
ben elharapódzott, hogy annak mását alig találhatni. 
Elképzelhetni, hogy minő éktelen népszerűség jutott 
volna ki Urrican kapitánynak, ha Kalifornia fővárosá
ban megjelenik vala.

No de nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy 
Urrican kapitánynak nem volt egy percnyi ideje sem 
elvesztegetni való, különben is nem tartozott azok 
közé, akik magukat bámultatni vagy mást megbámulni 
óhajtanak. Nyilvánvaló, hogy Max Béal és Kymbale
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azt sem mulasztották volna el, hogy kiránduljanak 
Mariposába, mely a páratlan szépségű Yosemita- 
völgy közelében fekszik, Santa-Clarába, mely mahol
nap egyesülni fog San-Jozéval. A Hamilton-féle híres
nevezetes csillagvizsgálót sem mulasztották volna el 
megnézni. Érdeklődtek volna Monterey iránt, mely
nek pompás cédrus-ligete egészséges üdülőhely, el
mentek volna Los-Angolosba, mely Kaliforniának 
nagyságra és jelentőségre nézve második városa. Ezt 
a szép várost örökké viruló narancs, borstermő, banán
fák, kávécserjék, teabokrok, kaucsukfák egész erdeje 
koszorúzza. Sőt aligha nem San-Diegóig is elmentek 
volna, amely Kaliforniának déli határán fekszik s 
nagyon egészséges az éghajlata.

Ámde Hodge Urrican nem akart sehova menni, 
semmit látni, neki csak a «Halál völgye» kellett.

A Sacramentóból küldött automobil kitűnő szer
kezetű volt, az Amerikában általános használatnak 
örvendő Adamson-féle szerkezetű. A motor petró
leumra volt berendezve, egész heti fűtőanyag állott 
készletben s így attól nem kellett tartani, hogy e 
négynapi út fölemészti e mozgató erőforrást.

Urrican és Turk a hátsó fedett ülésben helyezkedtek 
el, a vezető gépész pedig elül ült a bakon. Urrican 
hallgatott, mintha szavát vették volna. Turk pedig 
segített gazdájának a hallgatásban. Egyébre sem gon
doltak, csak út jóknak a céljára. Mit törődött a bősz 
Urrican azzal a tenger pénzzel, amibe neki a külön
vonat, az önműködő kocsi, a háromszoros tét kerül — 
a fődolog, hogy a becsület meg legyen mentve . . Ügy 
van, első a becsület. . . Neki minden áron végig kell 
játszania ezt a hóbortos játékot.

A kocsi gyorsan haladt s minden baj nélkül elértek 
abba a kopár, rideg sziklavölgybe, melyet Halál völgyé
nek neveznek. Micsoda elhagyatott vidék volt ez!
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Méltán reá szolgált a nevére. Sehol élő lény, sem 
ember, sem állat.

Június 3-án, délután három órakor érkezett meg 
Urrican kapitány ötven órai kocsizás után.’

Reclus azt mondja, hogy a Halál völgye hajdaná
ban valamely folyamnak a medre lehetett. Nyomorú
ságos e vidék növényvilága is. Kiszáradt, csenevész 
jegenyék, fűzfák, levél nélkül csupaszkodó kaktusz
félék láthatók csak. A völgyet határoló meredek zárt 
falak szódát és sót izzadnak ki, ha szél kerekedik, a 
fehér sópor egész rétegekben rakódik le a földre.

A milliomos jól megválasztotta ezt a völgyet annak 
az elrettentésére, akit balsorsa ide juttat.

Urrican kapitány a «Gyászhalom»-nak nevezett 
tetőn megállapodott. «Gyászhalom»-nak azért nevez
ték el, mert itt jutott gyászos végre egynéhány karaván, 
melyek először vetődtek a pusztulásnak e komor 
völgyébe. A kapitány, mintegy bizonyságául annak, 
hogy tényleg itt járt, okmányt állított ki, Turkkal és 
a kocsivezetővel aláíratta s két szikla közé rejtette.

Minekutána ez megtörtént, alig pihent egy óráig 
e gyászos helyen. Felült a kocsiba, s ez alkalommal 
először nyitotta ki a száját, mondván :

— Tovább!
Es az automobil gyorsan gördült lefelé a szik

lás úton s negyvennyolc óra múlva, június’ 5-én, 
délelőtt tizenegy órakor megérkezett a keeleri állo
máshoz.

Urrican a kocsivezetőnek megszorította a kezét. 
Ezzel köszönte meg ügybuzgóságát és kitartását, aztán 
odafordult Turkhoz :

— Tovább!
— A külön vonat, mellyel Keelerbe jött, készen 

várta őket. Urrican felugrott a kocsiba s odakiál
tott a mozdonyvezetőnek:
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— Tovább!
Eles fütty hasított keresztül a levegőn, s a külön

vonat roppant sebességgel repült tova. Hét óra múlva 
Renóban voltak. Onnan rendes volt a vasúti köz
lekedés. Wyomingon, Nebraskán, Yován át június 
8-án délelőtt kilenc óra és 37 perckor Chicagóba 
érkeztek.

Elképzelhetjük, hogy minő fogadtatás várt Urri- 
canra azok részéről, akik dacára a többrendbeli bal
esetnek, hívek maradtak az ő zászlójához. Aznap volt 
a kocka vetés. Ezúttal kedvezett Ürricannak a sze
rencse. Az eredmény 9 volt: 6-\-3.

E szerint Wisconsinba kellett csak mennie, vagyis 
a huszonhatodik mezőre. Ez pedig Illinoistól csak 
macskaugrásra — a tőszomszédságban volt.

Bezzeg felszökött az árfolyama. Tömeges fogadások 
történtek reá s nemsokára annyi híve volt, mint 
Crabbénak és Max Réalnak.

HETEDIK FEJEZET.

A south halsted street: házban.

A chicagói South-Halsted-Street 3997. számú házá
ban június 1-én beállított egy fiatal ember. Festő
doboz volt a hóna alatt, utána pedig egy fekete ábrá- 
zatú inas vitte az utazótáskát.

Milyen örvendetes vala a Réalné meglepetése, mikor 
az ő kedves fiát megpillantotta s kebelére szorította.

— Max! . . . Édes fiam! . . . Hát csakugyan te 
vagy?

— Tetőtől talpig én vagyok, lelkem anyám!
— Chicagóban és most. . . holott-------
— Richmondban kellene lennem! — tette hozzá 

Max Réal.
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— Természetesen . . . Richmondban!
— Ne aggódj, anyácskám, van még időm, hogy 

Richmondba jussak. Chicagót útba ejtettem s azt 
hiszem, volt arra jogom, hogy beszóljak ide s néhány 
napot veled töltsék . . .

— De hátha elmulasztod a sürgönyt, drága fiam?
— De a világ minden kincséért sem akartam 

elmulasztani, hogy téged lássalak és kezedet meg
csókoljam. Gondold meg, hogy teljes két hete nem 
láttalak!

— ö, fiam, mennyire várom már, hogy vége legyen 
a játéknak . . .

— De hát még én!...
— Természetesen a te diadaloddal!
— Légy nyugodt. Én már úgy érzem, mintha a 

Hypperbone pénzes szekrényeinek a kulcsa a zsebem
ben volna — felelt Max Réal mosolyogva.

— Nagyon, nagyon örülök, hogy láthatlak, kedves 
fiam!

Max Réal május 29-én Cheyennében volt, minek
utána a yellówstonei Nemzeti Parkot alaposan kiél
vezte. Itt kapta meg Thornbrock táviratát, mely 
szerint nyolc mezővel előre kellett mennie (5-|-3), már
pedig ez a mező Illinois volt, a nyolcas számot tehát 
kétszer kellett vennie s a tizenhatos szám Richmondba, 
Virginia-állam városába, a negyvennegyedik mezőre 
küldötte a fiatal festőt.

Chicago és Richmond között számos vonat köz
lekedik, úgyhogy huszonnégy óra alatt kényelmesen 
meg lehet az utat tenni. Max Réalnak teljes két hét 
állott rendelkezésére, — május 27-étől június 12-ig — 
így tehát jutott bőven ideje arra, hogy édesanyját 
meglátogassa.

Cheyennéből elindulva negyvennyolc óra múlva 
Chicagóba érkezett. Azalatt az idő alatt, míg Chicago-
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ban lesz, két tájképet akart befejezni: Ranzas városét 
és a «Fire Hole» vízzuhatagot. Remélte, hogy ezt a két 
képet jó áron eladhatja s így nem kell attól félnie, ha 
a kocka szeszélye valahol tétfizetésre kárhoztatja.

Az anya és a fia kedvesen elbeszélgettek a pompás 
reggeli mellett, amely Max Réallal elfeledtette a Wyo
ming! vendéglők méregdrága, de rossz konyháit. Az 
édesanya fia útjának minden apró részlete iránt érdek
lődött s a játék egyes szereplőinek a személye, a sorsa 
is nagyon szívén feküdt a gondos anyának.

— Hányadán is vagyunk ezidőszerint a játékkal? 
— kérdé Max.

Az anya átvezette fiát a maga szobájába, hol az 
asztalon kiterítve feküdt a Hypperbone-féle «Nemes- 
Lúd-Játék» nagy térképe s az egyes mezőkön a zászlós 
figurák. A fiatal festő egy pillantásra tisztán láthatta, 
hogy játszótársai ezidőszerint hol vannak.

— Ki az a kékzászlós, aki vezet? — kérdé anyjától.
— Crabbe, akit a tegnapi kockavetés a negyven

hatodik mezőre, Pennsylvániába menesztett.
— No hiszen ki is ugrik Milner, a jeles idomító, 

örömében a bőréből! Mernék fogadni, hogy az a hússal 
kibélelt csontalkotmány még csak nem is sejti, hogy 
minő bolond szerencse környékezi. . . Hát a piros
zászlós ki?

— X. K. Z. jelenleg Columbiában, a negyven
hatodik mezőn van. Az is szerencsés, legutóbb egyszerre 
húsz mezővel jutott előbbre, Wisconsinból Washing
tonba került.

— Még mindig nem leplezték le «ő titokzatos
ságát?»

— Sejtelmünk sincs arról, hogy ki lehet!
— Képzelem, hányán fogadtak reá!
— Ügy van, sok a híve, s az igazat megvallva, 

én is félek, hogy ő fut be elsőnek.
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— Lám, lám, be jó, ha valaki álarcos lovag!
Azt sem tudta senki, hogy az a bizonyos X. K. Z. 

Chicagóban időzik-e még vagy elutazott, s megérke
zett már Washingtonba. A hetedik játszó bizonyára 
jól tette, ha néhány napig körülnézett az Egyesült- 
Államok ez elsőrendű városában. Megnézhette a pom
pás Capitoliumot, ahol a szenátus a gyűléseket szokta 
tartani, ahol a képviselők testületé s a kongresszusok 
tagjai üléseznek. Oszlopsorokkal, reliefekkel és szob
rokkal ékeskedő nagyszerű palota ez, melyre Washing
ton méltán büszke lehet. Ha esetleg nem látta még a 
«fehér ház»-at, hol az állam feje, az elnök lakik, azt 
sem mulaszthatta el, Washington óriási emlékoszlo
pát, a százhetvenöt láb magas márványobeliszket is 
érdemes megnézni. Továbbá múzeumok, képtárak s 
egyéb gyönyörködtető, meg tanulságos látnivalók 
kínálkoznak itt bőven. Az éghajlata is nagyon egész
séges, a Potamac vize foly el mellette, óriási parkok, 
sétaterek vannak a folyó mellett.

Ámde kérdés, hogy mindezt az a bizonyos «álarcos 
lovag» érdemesnek tartotta-e arra, hogy megnézze. 
Egyáltalában elment-e Washingtonba, tudtak-e vala
mit a megérkezéséről % . . . Hja, a lapok minderről 
semmit sem írtak.

— Ki ez a sárgazászlós a harmincötödik mezőn % — 
kérdé tovább Max Réal az anyjától.

— A Lissy Wagé, fiam.
Ekkor a sárga zászló még Kentucky mezején lengett, 

de június 1-étől kezdve a szerencsétlen kocka a mis
sourid fogságba juttatta. Ezt azonban Max Réal akkor 
még nem tudhatta.

— Kedves, bájos egy leány! — áradozott a fiatal 
festő. Mintha most is látnám kipirult arcát, elfogult
ságát, mint amikor a temetésnél s az Auditorium termé
ben megpillantottam! . . . Ha azóta találkozhattam
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volna vele, újra szívemből kívántam volna neki, hogy 
ő legyen a győz ...

— Hoho, hát magadról megfeledkezel?
— Hogyne gondolnék, édesanyám! . . . Mind a 

kettőnknek kell nyernünk . . . testvériesen megoszto
zunk! . . . Hej, micsoda fényes egy győzelem volna!

— Ha lehetne kettőnek nyernie!
— Való igaz, kettő egyszerre nem nyerhet, de ki 

tudja, manapság olyan fura dolgok történnek, hogy...
— Tudod-e, fiam, hogy már azt hittük: Lissy 

nem fog résztvenni ebben a játékban.
— Tudom, a kedves leány beteg lett, s bizonyára 

a «hét» közül többen örültek, ha nyíltan nem is, de 
titokban . . . Én nem örültem. Szerencsére a barátnője 
olyan gondosan ápolta, az a Jovita vagy mi is a 
neve . . . Érdekes teremtés, csaknem olyan határozott 
természetű, mint a bősz Urrican . . . Mikor is lesz 
Lissy számára a legközelebbi kocka vetés?

— Néhány nap múlva.
— Reméljük, hogy a szeretetreméltó vetélytársnő 

kikerüli a nebrascai útvesztőt, a missouri-i fogságot, 
meg a «Halál völgyé»-t! . . . Kedvezzen neki a sze
rencse! . . . Szívem mélyéből kívánom neki! . . .

Réalné csodálkozva vette észre, hogy a fia oly 
meleg hangon beszél Lissyről... A fiatal festő tényleg 
gyakran gondolt Lissyre, egy kissé talán igen is gyakran.

— Hát a zöldzászlós nem érdekel téged, fiam? — 
kérdé az anya.

— Az ott a huszonkettedik mezőn?
— Az. A Kymbale zászlója.
— Remek ember az az újságíró. Amint hallom, 

ugyancsak gyakran ad életjelt magáról, mindent meg
néz ...

— S mindenről cikket ír a «Tribune»-ban.
— Nagyon hátra maradt.

Verne: Különös végrendelet. 15
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— Sebaj, ebben a játékban könnyen előre juthat, 
csak szerencsés legyen a kocka.

— Igaz, bizony.
— Hát az a hátul cammogó a negyedik mezőn ki?
— Titbury.
— Szegény feje, képzelem, hogy tépi a haját mér

gében.
— Nagyon szerencsétlen, két kockavetés csak a 

negyedik mezőre juttatta s azonfelül fizetnie is kellett.
— Hadd fizessen a pénzeszsák, a tökmagrágó zsu

gori, mert nem sajnálom én. Kívánom neki, hogy 
a legközelebbi kocka 1—1 legyen, még pedig azért, 
mert ennél kevesebb nem lehet s mert éppen a Niagara 
mellé jutna s a hídvám kerek ezer dollárjába kerülne.

— Nagyon kegyetlen vagy, Max!
— Az ilyen uzsorások nem érdemlik meg a rész

vétet, anyám. Még csak az kellett volna, hogy ezek 
a zsebrákok nyerjék el a Hypperbone millióit!

— Minden lehetséges.
— Mondd csak anyácskám, hát a bősz Urrican 

zászlója, a narancssárga miért nincs sehova kitűzve?
— Hja, szegény kapitány jelenleg a «Halál völgy»-ét 

járja s onnan vissza kell Chicagóba térnie, hogy a 
játékot élűiről kezdje újra.

— No szegény! Képzelem, hogy mennyit károm
kodott! . . . Mikor lesz X. K. Z. számára a legközelebbi 
kocka vetés?

— Kilenc nap múlva.
— Bolond egy ötlet volt a megboldogulttól, hogy 

a hetedik játszó nevét eltitkolta!
Ilyeténmódon Max Réal alaposan megismerte a 

helyzetet. Tudta, hogy előtte ezidőszerint csak ketten 
vannak : Crabbe és az «álarcos lovag». Mindazonáltal 
nem sokat törődött az egész komédiával. Szorgalmasan 
dolgozott műtermében, a két képet megfestette s ha
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egyáltalában gondolt a játékra, csupán fiúi szeretet
től tette, mert hogy édesanyja annyira szívén hor
dotta a dolgot.

Míg Chicagóban tartózkodott, éppen háromszor 
zörgette meg Thornbrock a végzetes két kockát az 
Auditórium termében. Az első Titburynalc szólott. 
A zsugorinak Louisianába kellett mennie, a «vendég- 
fogadóba» és ott mindaddig kellett maradnia, míg 
kétszer történik új kockavetés, de abban ő részt nem 
vesz. A második Kymbalénak szólt. Az érdemes újság
író meg lehetett Fortuna istenasszonnyal elégedve, 
mert a kockák szeszélye Észak-Dakotába küldötte 
a harmincharmadik mezőre, így rendkívül élvezetes 
útnak nézhetett elébe. A harmadik húzás Lissynek 
szólott. Ezen a napon Max Réal nagyon izgatott volt. 
Nem állhatta meg, hogy el ne menjen az Auditóriumba. 
Nagyon le verten jött haza. Lissynek a harmincnyolca
dik mezőről, Kentuckyból az ötvenkettedik mezőre : 
Missouriba kellett mennie. Ez pedig a «fogság» volt — 
itt addig kellett maradnia, míg valamelyik szerencsét
len játszótársa oda nem jut s ki nem szabadítja.

Max Réal június 7-én indult el hazulról. Az anyja 
a szívére kötötte, hogy le ne késsék.

— Ha a legközelebbi kockavetés téged akár a 
világ végére küld is---------

— Ö, még onnan is vissza lehet térni, anyám, de 
a «fogság»-ból! . . . Igazán ostoba, nevetséges ez az 
egész komédia! . . . Buta lovak vagyunk, úgy szala
dunk, hogy szinte a nyakunkat törjük ki s félünk, hogy 
valamelyik egy fejhosszal előbb fut be!... Ostobaság!

— Nem úgy van, fiam . . . nem úgy van! Indulj 
csak el s Isten legyen veled!

Azt szinte el is felejtettem mondani, hogy Max 
Réal iránt Chicagóban szörnyű módon érdeklődtek. 
A reporterek meglátogatták, a versenypályán fel

16*
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szökött az ára, csaknem egyenlő értékűnek tekintet
ték Crabbéval! . . . Minő dicsőség! . . . Max Réal el
utazott. Négy nappal utóbb a következő levelet írta 
édesanyjának :

Richmond, június 11-én.
«Édes jó anyám!
Itt vagyok Richmondban. Ne aggódjál tehát annak 

az embernek a sorsán, kit e világon a legjobban szeretsz 
s aki éppen oly szeretettel fűződik hozzád . . . nincs 
semmi bajom s nem hagytam el az őrálló helyet.

Bár ugyanezt mondhatnám a szegény Lissy Wag- 
ról, aki a missouri-i börtön nyirkos szalmáján várja 
a szabadítót. Igen sokszor gondolok arra a bájos leányra 
s dühös vagyok az ostoba vak sorsra, mely a sárga 
zászlót ily szomorú mezőre küldötte . . . Vájjon meddig 
kell hőslelkű barátnőjével, Jovitával ott sínylődnie? . . .

Ne kívánd azt tőlem, édes jó anyám, hogy utazá
som és megérkezésem részleteiről beszámoljak neked. 
Unalmas és érdektelen volt. Mindazonáltal a legfon
tosabb helyekről, hol a vonat megállóit, röviden meg
emlékezem. Clevelandból Warenbe érkeztünk. Ez a 
Waren Ohmnak nevezetes vidéke. Az ember már mesz- 
sziről érezi, — ha ugyan ép orra és normális szagló- 
érzéke van — hogy gazdag petróleum-forrásai vannak. 
Az ember félve gyújt szivarra, mert attól fél, hogy a 
petróleummal telített levegő lángra lobban. Micsoda 
sivár egy világ! Az ember a vasút mentén csupa szi
vattyús kút vasoszlop-szerkezetét látja.

Láthatod, édesanyám, hogy a wyomingi út gyö
nyörűségében ezen a vidéken ugyancsak nem volt 
részem.

Bezzeg, ha a kockák istennője kegyesebb lett volna 
s esetleg reám bízza, hogy a mezőt, hová vágyakozom, 
magam válasszam meg — most te is velem volnál, 
de nem itt, hanem valahol Missouri tájékán. Találkoz-
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tunk volna talán a szegény Lissyvel s te megismer
kedhettél volna vele, ■— ostoba beszéd, szegény Lissy 
ott sínylődik a fogságban.

Miért nem jutott oda Urrican, a bősz, vagy Tit- 
bury, a tökmagrágó, miért kellett éppen neki, a bájos 
Lissynek ilyen szerencsétlennek lennie ? . . . Hát ez 
az udvariasság? Így kell a sorsnak egy gyönge leánnyal 
bánnia ?

No de hadd folytassam úti élményeim leírását. 
Obióból Pennsylvániába jutottunk. Az első jelentő- 
séges város Pittsburg volt az Ohio partján. Valósá
gos kémény város ez. A vasműgyárak ontják a füstöt 
s az ember hasztalan mosakodik — valóságos szere- 
csenné válik a koromtól. Bezzeg más levegője van a 
tiszta Kanzasnak! Este egy pohár vizet tettem ki az 
ablakba — s képzeld csak: reggelre — tintává válto
zott, ezzel írom ezt a levelet is.

Ma olvasom a lapokból, hogy a mi bősz Urricanun- 
kat, ezt a sistergő, mennydörgő urat a kockák Wis- 
consinba küldötték, fájdalom, a legközelebbi sorsvetés 
még a legkedvezőbb esetben sem küldheti őt Missou
riba, hogy a mi drága foglyunkat kiszabadíthassa.

. . . Számos város, mezőváros és falu mellett halad
tam el. Csupa kézmű, ipar, gyár mindenütt, az alkotó 
természet szörnyen elrejtőzött. Nem tetszik nekem az 
ilyen világ. Maholnap megérjük, hogy a fákat is érc
ből öntik, a mezőt posztóból vágják kis a tengerpart 
homokja forgácsból készül... Es az emberek azt 
mondják, hogy ez a «civilizáció».

Midőn e sorokat írom, Virginia nyugati részében 
vagyunk. Ne aggódjál tehát, hogy elkésem, mert amint 
tudod, közel vagyok utazásom céljához. Valamivel 
szebb és változatosabb a vidék, hegyes-halmos, itt-ott 
sóaknák, kőszénbányák vannak ; az Egyesült-Államok 
nem szorulnak más ország sójára és kőszenére.
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Nyugat-Virginia fővárosába, Charlestonba nem 
mentem el. Dél-Carolinában is van hasonló város, 
vigyázz, ne téveszd össze azzal, különben úgyis tudod 
a Tribune-ból, hogy oda Kymbale ment. Martinsburg- 
ban, Virginia legjelentékenyebb városában egy napot 
töltöttem. Ez a város az Atlanti-tengernek a partján 
van. Méltán kérdezheted, hogy miért nem siettem Rich- 
mondba s miért vesztegeltem e városban egész napon át ?

Nos hát, elzarándokoltam a Brown sírjához. Ez 
a hőslelkű ember tűzte ki először a rabszolga-kereske
dés ellen folytatandó harcnak a zászlaját. Virginia 
ültetvényesei élet-halálharcot folytattak ellene s addig 
üldözték, míg végre elfogták és gyalázatos módon, 
mint holmi gonosztevőt, felakasztották. Így járnak az 
emberiség jóltevői! . . . Nos hát, hódoló tiszteletemet 
akartam kifejezni e vértanú emléke iránt. Tommyt 
természetesen nem vittem magammal, mert ő égető 
gyűlölettel van eltelve Brown iránt, lévén rajongó 
híve a rabszolga-intézménynek.

Megérkeztem rendeltetésem helyére, az egykor hír
hedt rabszolga-államba, mely első színhelye volt a 
véres polgárháborúnak. Ha geográfus volnék, elmond
hatnám neked, hogy Virginia az Egyesült-Államok kö
zött a legkisebbek közé tartozik, nagyságra nézve 
körülbelül a harmincharmadik. Ha esetleg érdek
lődői iránta, tudd meg, hogy száztizenkilenc grófságra 
oszlik, hogy erdeiben hova-tovább megcsappan a dám
vadak száma, hogy van elég darva, fürje, sasa, továbbá 
gazdag a gyapotcserje, a búza és a rozs, úgy mondják, 
hogy dohánya is kitűnő, de ez engem nem érdekel, mert 
nem vagyok dohányos.

Richmond elég csinos város, a James-folyó part
ján épült, szép a kapitóliuma, fájdalom, sok a gyára — 
főleg a dohánygyára. Ezt azonban csak én fájlalom, 
a richmondiak bizonyára nem.
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Megnyugtatásodra legyen mondva, az állam többi 
városait nem néztem meg. Különben is az Egyesült- 
Államok városai úgy hasonlítanak egymáshoz, mint 
két tojás. Így tehát nincs mit mondanom Petersburg- 
ról, Yorktownról, hol ezelőtt nyolcvan esztendővel 
Cornwallis megadta magát s ezzel a véres háborúnak 
vége szakadt. Lynchburgról sincs beszámolni valóm, 
pedig azt mondják, hogy élénk forgalmú gyár város ; 
azt is csak hallomásból tudom, hogy Virginiában ki
tűnő fürdőhelyek vannak s hogy Lurry városka kör
nyékén barlangokat is fedeztek fel, melyek esetleg 
szebbek lehetnek, mint a kentucky-i Mammuth-bar- 
langok.

Erről jött az eszembe, hogy a szegény Lissy itt tudta 
meg a szerencsétlen kockavetés eredményét, mely őt 
Missouriba deportálta. Az is aggaszt, hogy honnan fogja 
kiszabadítása esetén a háromszoros tétet megfizetni.

Elképzelheted, hogy van elég okom a szomorko- 
dásra . . .

Az imént olvastam Bichmondban egy falragaszon, 
hogy a június 10-iki kocka vetés szerint az ismeretlen 
X. K. Z.-nek Minnesotába kell mennie. Ez annyit 
jelent, hogy az ötvenegyedik mezőre, szóval ezidő- 
szerint ő vezet. Ki az ördög lehet ez az «álarcos lovag?» 
Alighanem ő nyer. Holnap kerül rám a sor Chicagó
ban. Nem hiszem, hogy elébe vághatnék.

Ezzel bezárom levelemet. Téged bizonyára csak 
azért fog érdekelni, mert fiad írta. Szeretettel ölel fiad, 
ki ezidőszerint nem egyéb, mint a Hypperbone-turf 
közönséges versenyparipája.

Max Real.»
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NYOLCADIK FEJEZET.

Hunter tiszteletes úr kezének a nyoma.

A sors mégis csak botrányosan igazságtalan. íme, 
most is a negyvenhetedik mezőre, vagyis Pennsylvá- 
niába s annak is a fővárosába nem az érdemes Kymba- 
lét, sem Lissyt vagy Max Réalt, hanem a baromi 
Crabbét küldötte Milner úrral, az idomítóval. Erről a 
megboldogult milliomosnak még csak sejtelme sem 
lehetett.

No de a «kockák beszéltek». Hat-hat összesen tizen
kettő, még Amerikában is. A drót hamar vitte a hírt 
Cincinnatiba s Milner úr rögtön felszedte a sátorfáját, 
hogy Porcopolist elhagyja.

Az ám, Porcopolis! Minő mélységes megvetéssel 
fordított hátat Milner ennek az útálatos, prózai vá
rosnak, mely megbámul egy termetes disznót s a másik 
látnivaló nevezetességre ügyet sem vet!

— Várjatok csak — sziszegte fogai között — csak 
a hatvanmillió a zsebünkben legyen, majd üt a bosszú
állás órája!

Azt a bősz idomító nem tudta, hogy a bosszú, me
lyet esküvék, tulajdonképpen mi lesz, egyelőre az volt 
a gondja, hogy a játékot megnyerje. Crabbénak 
ugyancsak kedvezett a szerencse. Nem kellett mesz- 
szire sem mennie, mert hiszen a két állam: Ohio és 
Pennsylvánia tőszomszédok voltak, mindössze húsz 
órai útjába kerül, hogy Cincinnatiból Philadelphiába 
érkezzék.

Milner reggel félnyolckor indult el a külvárosi 
vendégfogadóból, melyet egyetlen egy reporter sem 
keresett fel, hogy a Hypperbone-j áték egyik kiváló 
hősét megnézze s a beszélgetésről hasábokat írjon a
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lapoknak. Ö Porcopolis, milyen hétköznapi lelkek lak
nak benned!

Az Ohio-folyam másik partjára jutva, már Penn- 
sylvánia területén voltak.

Pennsylvánia egy Penn nevű embernek köszönheti 
a nevét, aki a tizenhetedik század végén jelentékeny 
területnek lön a tulajdonosa.

A dolog úgy történt, hogy ennek a Penn Vilmos
nak jókora összeg pénz követelni valója volt Angol
országtól. II. Károly angol király e pénz fejében kár
pótlásul nagy földterületet adott neki a mai Penn
sylvánia helyén. Penn elfogadta a cserét s már 1681- 
ben megvetette az alapját Philadelphiának. Az a föld, 
melyet kapott, tele őserdővel (erdő latinul silva), innen 
ragadt az egész államra később a Pennsylvánia név.

Milyen érdekes tárcát írt volna erről Kymbale, 
ha a sors őt küldötte volna ide a helyett az ormótlan 
hústömeg helyett. Es bizonyára nem maradt volna 
megíratlan az erdős-hegyes országnak egyetlen szög
lete sem. A Tribune előfizetői gyönyörködve olvas
hatták volna, hogy Pennsylvánia ma is méltó nevének 
második részére, mert erdőkben páratlanul gazdag. 
Tölgy-, bükk-, gesztenye-, diófa-erdők váltakoznak 
mindenütt; szil-, éger-, jávorfák lepik el a völgyeket, 
fűzek a nedvestalajú folyók mentét. Lelkesedve emlé
kezett volna meg a szederfákról, melyeknek a leveleit 
a kedves selyemhernyók annyira szeretik, hát még a 
dús szőlőtelepekről, melyek gazdag szürettel kecseg
tetik minden évben a lakosokat. Korántse higyjük, 
hogy a jeles újságíró nem számolt volna be azzal is, 
hogy minő gazdag ez az ország egyéb tekintetben is : 
pontosan kiszámította volna, hogy hány ezer tonna 
kőszenet, vasércet termelnek, hány hektoliter petró
leumot szivattyúznak ki, hogy minő hatalmas ökör
csordák és ménesek legelnek a mezőkön. Valószínűleg



285

elment volna ez a vállalkozó szellemű ember vadászni 
is, mert Pennsylvánia erdeiben számos dámvad, far
kas, róka, vadmacska fordul elő.

Arról talán fölösleges dolog is külön megemlé
keznünk, hogy Harris T. Kymbale bizonyára sorjá
ban ellátogatott volna Pennsylvánia minden számot
tevő városába, ha egyébért nem, azért, hogy kivegye a 
maga szerény részét az ünnepeltetésből, amelyre ő 
bizonyára inkább reászolgált, mint Crabbe.

Nem mulasztotta volna el, hogy meg ne nézze 
a híres ikervárost: Alleghany-Pittsburgot, az egykori 
fővárost, Harrisburgot, a gettigsburgi világhírű teme
tőt, továbbá a virágzó Scrantont, Readinget, Lan- 
castert. Több, mint bizonyos, hogy a Mont-Oursra, 
e kétezer méter magas hegyre is felment volna vona
ton, mert 1827 óta vasúti közlekedés létesült itt is.

Persze .. . persze, Kymbale mindezt megtette volna, 
de Crabbe, avagy helyesebben mondva Milner, efféle 
haszontalan dolgokkal nem törődtek. Milner hősének 
Philadelphiába kellett mennie, nos tehát elment Phila
delphiába, de egyébüvé nem. Itt, ebben az élénk, 
sürgő-forgó nagy városban föltétlenül magára fogja 
a közfigyelmet vonni, újra a nap hőse lesz — így re
ménykedett Milner.

Május 31-én este tíz óra tájban érkeztek meg. 
Milner úgy intézte a dolgot, hogy Crabbét becsem
péssze minden feltűnés nélkül a városba.

Másnap reggel aztán intézkedett, hogy a kellő idő
ben etessék meg Crabbét, ő maga pedig elment «talaj- 
szemlére». Előbb tájékozódni akart: vájjon a város
ban beszélnek-e a híres-nevezetes vendégről. Arról, 
hogy Philadelphiát néhány óra alatt széltében-hosszá- 
ban bejárja, szó sem lehetett, mert ebben a nagy ame
rikai városban körülbelül kétszázezer ház s nem keve
sebb, mint egymillió százezer lakos van. A Delaware-
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folyó mentén terül el s mintegy tizedfél kilométernél 
hosszabb, területe pedig csaknem akkora, mint Lon
doné. Ugyanis Philadelphiában az úgynevezett ka- 
szárnyarendszer az építkezésben nem divatos, egy 
házban egy-egy család lakik.

Ebben a nagy és fényes városban számos olyan 
körút meg utca van, amelyek harminc méternél széle
sebbek. A gyönyörű magánlakok mellett nagy kertek, 
a nyilvános tereken fasorok, felséges ligetek, séta
terek váltakoznak.

Milner az első napon Philadelphiának csak azt 
a részét járhatta be, amely a Delaware jobbpartján 
van, tehát még a belső városrészbe, Philadelphia közép
pontjába sem juthatott el. Akarva nem akarva, látnia 
és bámulnia kellett a hatalmas palotákat, a vakító 
fehér márványból épült városházát, melynek tornya, 
ha majd elkészül, vetekedni fog magasság dolgában 
a kölni dóméval. Látnia kellett legalább kívülről az 
arzenált, a hajógyárat, a vámházat, a pénzverőt, a 
korinthusi oszlopokkal ékeskedő «Grand Collegeit, 
melyben száz meg száz árvagyermeket nevelnek fel.

No de Milnernek legkisebb gondja is nagyobb volt 
annál, hogy az épületeket bámulja ; elvégre neki más, 
ennél fontosabb célja volt. Azt akarta, hogy Crabbénak 
reklámot csináljon Philadelphiában, nem mint a Hyp- 
perbone-játék szereplőjének, hanem mint ökölvívónak.

Lehetetlenség, hogy a boxolás művészetének Phila
delphiában ne volnának bámuló!. Sok százezer munkás 
foglalatoskodik ebben a nagy városban; hétezernél 
több gyár meg nagyobbfajta ipartelep van itt, a mun
kások egész légiója hemzseg ezekben. Hol a nyers erő
nek nagyobb az értéke, mint a szellemi munkának: 
ott Crabbe is bízvást számíthat kellő érdeklődésre és 
méltánylásra.

Milner arról is nagy lelki örömmel győződött meg,
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hogy ezidőszerint Philadelphiában nincsen semmiféle 
állatkiállítás, így tehát Crabbénak nincs oka olyan 
veszedelmes vetélytárstól félnie, mint Cincinnatiban.

A philadelphiai lapok pedig hangzatos cikkekben 
tették olvasóikat figyelmessé arra, hogy május 31-ike 
és június 14-ike között a Hypperbone-játék második 
szereplője meg fog Philadelphiába érkezni. A börzeügy
nökségek elkezdettek mozgolódni, a Crabbe-párt óriási 
módon föllendült, merész, sőt bízvást elmondhatjuk: 
vakmerő fogadások történtek. Elvégre olyan szeren
csés játékosról volt szó, aki ezidőszerint «vezetett».

Hát még másnap minő büszkeség dagasztotta a Mil
ner kebelét, midőn Crabbéval végigsétálva az egyik 
főutcán, mindenütt óriási falragaszokat pillantott meg, 
melyeken félrőfös betűk, rengeteg fölkiáltójelek közé 
sorakoztatva, a következőket jelentették Philadelphia 
lakóinak :

Tom Crabbe! Tom Crabbeü Tom Crabbeü!
A híres Tom Crabbe,

Az újvilág első boxolója 1!!
A Hypperbone-match nagy favorit ja!!!

Tom Crabbe, aki legyőzte Fitzimons-t, Corbett-et! I! 
Tom Crabbe, aki legyőzte Réalt, Kymbalet, 

Titburyt, Lissy Wag-ot, Hodge Urricant és X. K. Z.-tl!! 
Tom Crabbe, aki «vezet»!!!

Tom Crabbe,
akit csak tizenhat mező választ el a diataltól!!!

Tom Crabbe, aki az indigó zászlót Illinois ormára kitűzi! 1! 
Tom Crabbe városunkban van!!!

Éljen! Éljeni! Éljen Tom Crabbe111

Ezeket a diadalmas plakátokat nyilván a Crabbe 
hívei ragaszttatták ki. Néhány órával Utóbb már ha
sonló nagybetűs és felkiáltójeles falragaszok tobor- 
zották a híveket Réalnak és Kymbalénak.
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Elképzelhetjük, milyen diadalát volt Milnernek ez 
a séta a porcopolisi gyalázatos kudarc után. 2;

Ámde június 7-én,' amint újra kivitte Crabbét 
«közszemlére», hirtelen megakadt a szeme egy új fal
ragaszon. Amint ezt elolvasta, olyanformát érzett, 
mintha a felduzzadt s útra készülő léggömböt valaki 
tűvel átszúrja. Ezen a falragaszon e szavak állottak 
ugyancsak félrőfös betűkkel:

Cavanaugh Crabbe ellen!

Ki volt ez a Cavanaugh? . . . Philadelphiában min
denki jól ismerte. Híres ökölvívó volt, akit három 
hónappal ezelőtt Crabbe legyőzött. Azóta folyton ke
reste az alkalmat, hogy a kölcsönt visszaadja. Most 
kapóra jött, most már leszámol vele!

Milner sejtette, hogy ebben a dologban a Crabbe- 
párt ellenségeinek a keze játszik közre. Nyilván azt 
akarják, hogy valamelyes módon lekéssék Crabbe 
a legközelebbi húzásról. Eleinte arra gondolt tehát, 
hogy a kihívást számba sem veszi, majd ha a játék
nak vége lesz, megadja Crabbe Cavanaughnak az elég
tételt. Áz ám, csakhogy Milner arra is gondolt: hátha 
a milliókat nem nyerik meg s újra reászorulnak arra, 
hogy a Crabbe ökle szerezze meg kettejüknek a minden
napi kenyeret: mi lesz akkor? Ha Crabbe most vissza
utasítja a kihívást: megbélyegzett lesz s többé j óra
való ökölvívó nem áll ki vele a homokra.

Így aztán másnap az utcákon új falragaszok hir
dették :

Felelet a kihívásra 1 
Crabbe Cavanaugh ellen!!
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Elképzelhetni, hogy minő hatása volt ennek!
Micsoda ? Crabbe elfogadta a kihívást? Nem fél 

attól, hogy e miatt az ostoba ökölviadal miatt esetleg 
elveszti a másik, a fontosabb játékot? . . . Hát meg
feledkezett arról, hogy ezer meg ezer ember fogadott 
reá, hogy rengeteg összegek forognak kockán? . . . 
Hogy egyezhetett bele Milner? Nos, hát Milner azért 
egyezett bele, mert az ökölviadalnak bárminő ki
menetele esetén is továbbszállíthatónak vélte Crabbét. 
Mert ugyan bizony mi történhetik vele : vagy betörik 
az alsó állkapcsát, vagy kiütik a félszemét; ez nem 
olyan baj, hogy a Hypperbone-matchban való rész
vételt a legcsekélyebb részben is megakadályozhatná.

Az ám, de volt az ökölviadalnak egyéb s ennél még 
komolyabb akadálya is.

Az amerikai törvények tiltják az efféle nyilvános 
erő mérkőzéseket. A philadelphiai rendőrség nyomban 
tiltakozott is. Fogsággal és jókora pénzbírsággal fenye
gette a két hőst, ha megmérkőznek.

A pénzbírság még csak megjárta volna, de a fog
ság! Ha elmulasztják a sorshúzás napján a távirat át
vételét — akkor aztán vége a hatvanmilliós remény
ségnek.

No, de nincs a világon törvény, melyet okkal- 
móddal kijátszani nem lehetne. A dolgot mindenek
előtt titokban tartották. Mindössze néhány szakértő 
ökölvívó tudott arról, akik majdan tanukként fognak 
szerepelni, hogy a viadal mégis meg fog történni, csak
hogy nem Philadelphiában, hanem egy kis faluban, 
amely Philadelphiától harminc kilométernyire van.

Több falragasz aztán nem foglalkozott ezzel az 
üggyel. A kíváncsiak lassanként beletörődtek abba, 
hogy a viadalból nem lesz semmi.

Június 9-én reggel nyolc óra tájban Arandole 
egyik vendéglőjének a termében nagy titkon össze-
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gyűltek a viadalban résztvevők, a szakértő tanuk 
s néhány előkelő meghívott vendég jelenlétében, hogy 
a viadalt annak rendje és módja szerint megvívják.

Természetesen fotográfusok és kinematografusok is 
betolakodtak, hogy az utókor e nagy eseményről pon
tos és hű adatoknak juthasson a birtokába.

A monstruózus Crabbe izmos két öklét ugyancsak 
megbámulták a szakértők, de viszont Cavanaugh miatt 
sem aggódtak, bár egész fejjel kisebb volt Crabbénál. 
Mintegy húsz-harminc összecsapásra bízvást számít
hattak.

A két ökölvívó harcrakészen szembenállóit egy
mással, csak a segédek jeladására vártak, hogy meg
kezdjék a viadalt. Es íme, ebben a pillanatban fel
pattant a terem ajtaja s két ember érkezett, két olyan 
ember, akiket egyáltalában nem vártak : Bruck Vince, 
az arandolei rendőrfőnök és Hugh Hunter, a metho- 
dista pap.

Elképzelhetjük, hogy egy csöppet sem voltak éppen 
most szívesen látott vendégek.

A rendőrfőnök és a pap eleinte szép szóra fogták 
a dolgot, majd erővel akarták elválasztani őket, de 
hát kárbaveszett fáradság volt, mert mit is tehetett 
volna ez a két sovány, apró ember azzal a két izmos 
óriással. Egy lökés elég lett volna arra, hogy húsz lé
pésre elröpítse őket.

Való igaz, hogy e két érdemes férfiú két nagy hata
lomnak : a földi és égi hatalomnak volt a képviselője, 
de mit ért ez, ha elegendő testi erővel nem érvénye
síthették . . .

Crabbe és Cavanaugh össze akartak csapni.
— Megállj! — kiáltott rájuk Bruck.
— Avagy szedjétek össze magatokat! — vágott 

közbe Hunter tisztelendő atya.
A következő pillanatban pedig minden idők emlé-
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kezeiére méltó, páratlan dolog történt. Bruck és Hun- 
tér villámgyorsan ott termettek az ökölvívók mellett 
s midőn Milner a methodista papnak útját el akarta 
állani, olyan hatalmas pofont kapott a bal ábrázatára, 
hogy azon nyomban leesett a földre. Ugyanebben a 
szempillanatban Bruck törülte képen Cavanaught, még 
pedig a balszeme táján, Hunter tisztelendő úr pedig 
ennek megfelelően Crabbét a jobbszeme tájékán.

A két óriás az új ellenfeleknek esett; az ám, de 
Bruck is, meg Hunter tisztelenuő úr is macskaügyesség
gel kerültek ki minden ökölcsapást, ők pedig jól a 
képére másztak a matadoroknak.

A methodista pap ugyancsak értette az ökölvívás 
metódusát is, a tanuk meg a többi szakértők pedig elkez
dettek tapsolni, éljenezték a rendőrfőnököt és a papot.

Így végződött ez a nevezetes ökölviadal, így győ
zött az isteni és emberi törvényt megszegni akaró 
nyers erőn egy rendőrfőnök, meg egy pap.

Milner és Crabbe feldagadt arccal és bekötött szem
mel tértek vissza Philadelphiába. Bezárkóztak a szo
bájukba s várták nagy szégyenkezve a táviratot, mely 
tovább meneszt! őket újabb kudarcuk helyéről.

KILENCEDIK FEJEZET.

Kétszáz dollár naponta.

A sorsüldözte Titburyéknak bizonyára szükségük 
lett volna valami talizmánra, mely megvédje őket az 
olyan síma ábrázatú rablóktól, mint aminő Bili Arról 
volt a «Cheaps-Hotel»-ben.

Mikor a great-salt-lake-city beli rendőrkapitány olyan 
sovány vigasztalással eresztette el Titbury urat pana
szának fölvétele után, visszaballagott erőslelkű hites
társához.

16*
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— Nos, Hermann, megkerült a nyomorult Inglis? — 
kérdé az asszony.

— Nem Inglisnek hívják — feleié Titbury, kime
rültén [leroskadva egy székre, — Bili Arról a neve.

— Letartóztatták?
— Le fogják tartóztatni.
— Mikor?
— Ha megcsípik.
— És a pénzünk? ... A háromezer dollárunk?
Titbury hallgatott, mélységesen hallgatott. Nagy

sokára megszólalt:
— Mittévők legyünk?
— Várunk?... Miért?... Azért, hogy Bili Arról...
— Nem, Hermann, a táviratra várunk, melyet 

Thornbrock fog majd Chicagóból küldeni . . .
— Nincs pénzünk! . . .
— Majd írunk s a chicagói bank utánunk küldi a 

pénzt akár az Egyesült-Államok legszélső határára is.
— Amilyen balsors üldöz, könnyen megeshetik, 

hogy oda jutunk.
— Sebaj! — felelte nagy határozottan az érdemes 

hölgy.
És elindultak a postahivatal felé, hogy átvegyék a 

táviratot.
Az utcákon, hol elhaladtak, egyáltalában nem tá

madt csődület. Ugyan ki érdeklődött volna az olyan 
játékos iránt, aki két húzásra csak a negyedik mezőig 
tudott eljutni? A Bili Arról rablófogását is elhíresztel
ték hamarosan, de a szívtelen emberek nem sajnálták 
a szegény kárvallottakat.

A postahivatalban is csak egy-két kíváncsi álldo
gált s inkább gúnyos, mint résztvevő pillantással mér
ték végig Titburyékat.

A távirat kilenc óra negyvenhét perckor pontosan 
megérkezett. Megint csak balsors hírnöke volt. Ugyanis
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a kockák számai: 3-(-2, összesen 5. Ez annyit jelen
tett, hogy a negyedik mezőről a kilencedikre kell 
menniök. De a kilencedik mező Illinois volt. Meg kellett 
tehát a számot kettőztetniök (5 X 2), ámde az új 
mező, hova a kockák utasították, megint Illinois volt, 
vagyis az ötöt most már háromszorosan kellett venniük 
s így a negyedikről a tizenkilencedik mezőre kerültek : 
Louisianába, New-Orleánsba. A Hipperbone-térkép 
ezt a mezőt vendégfogadónak jelölte meg.

Az már szent, hogy Titburyék ennél szerencsétle
nebb sorsra nem juthattak.

A két boldogtalan ember úgy hagyta el a posta- 
hivatalt, mintha ott őket elevenen megnyúzták volna. 
Arcátlan gúnyhahota kísérte az utcán, újjal muto
gattak rájuk. Titburyné hamar összeszedte magát s 
arcáról eltűnt a kétségbeesés kifejezése.

Mikor aztán a vendégfogadóba visszaérkeztek, 
Titbury leroskadt a díványra és mindezt hajtogatta :

— Louisianába! . . . New-Orleánsba! . . . ö . . . ó 
miért is adtuk a fejünket erre az eszeveszett játékra?

— És mégis folytatni fogjuk! — jelenté ki felesége.
— Hogyan? ... Te még most is arra gondolsz?
— Indulunk Louisianába!
— De hiszen az háromezer kilométernyi utat 

jelent!
— Meg fogjuk tenni ezt az utat is!
—- De hiszen ott ezer dollárt rögtön le kell fizet

nünk.
— Le fogjuk fizetni!
— De ott kell maradnunk s két húzásban nem sza

bad részt vennünk . . .
— Nos hát két húzásban nem fogunk résztvenni.
— De nekünk abban a méregdrága városban negy

ven napig kell veszteg maradnunk.
— El fogjak tölteni ott a negyven napot.
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— De nincs több pénzünk!
— Majd küld a bank.
— De én nem akarom . . .
— Csakhogy én akarom!
Amint látjuk, Titburynének minden ellenvetésre 

volt felelete. Annak a reménybeli hatvan millió dollár
nak bubája adott ekkora erőt a fukar nőnek, hogy 
semminemű pazarlástól nem riadt vissza.

Titbury úr pedig nem mert tovább okoskodni. 
Ismerte a feleségét, jól tudta, hogy kárba veszett 
fáradság volna őt más meggyőződésre bírni. Valójában 
igaza volt Titbury úrnak. Irtózatos költségek vártak 
reájuk. Mindenekelőtt keresztül kell menniük csaknem 
az egész Unió területén, továbbá hosszú ideig kell 
New-Orleánsban tartózkodniok, már pedig ez a város 
iszonyúan drága város.

— Hátha a sors fölváltat minket rövid idő múlva 
egy másik játszóval? — vélekedik az erősakaratú hölgy.

— Ugyan kivel? ... — dörmögte bosszúsan a 
férj, — hiszen mi vagyunk a legutolsók.

— Hátha egyik vagy másik túl jut a célon s vissza
felé kell jönnie, mint az irtózatos Urrican kapitánynak?

— Ha legalább tőlünk függene, hogy melyik ven
dégfogadóba szálljunk — sopánkodék Titbury.

De hát a távirat utolsó szavai e tekintetben hatá
rozott utasítást adtak nekik ; az Excelsior Hotelbe 
kellett szállaniok s ott tartózkodniok mindaddig, míg 
a sor újra rájok kerül.

— Nos, hát az Excelsior Hotelben fogunk meg- 
szállani! — jegyzé meg a kiváló hölgy, még pedig 
ellenmondást nem tűrő hangon.

Elképzelhetjük, hogy minő nyerési düh szállhatta 
meg ezt a rendkívül fukar női személyt, mikor az 
eddigi pénzveszteségek és útiköltségek dacára is reá
adta a fejét a new-orleánsi tartózkodásra.
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Két nap múlva megérkezett a chicagói banktól az 
ötezer dollár, amit kértek. Szép pénz volt ez s mind- 
kettejüknek vérzett a szíve, ha arra gondoltak, hogy 
ez többé nem fog nekik kamatozni.

A Titbury-pár június 5-én hagyta ott Great- 
Salt-Lake-Cityt. Ök sem törődtek senkivel, velők sem 
törődött senki.

Omaha Cityig vasúton mentek, azon túl pedig 
gőzhajón. A közlekedésnek ezt a nemét azért válasz
tották, mert tetemesen olcsóbb volt. A leg jutányosabb 
helyre váltottak jegyet, ennivalót is vittek magukkal 
s így az óriási Mississippin tették meg az utat egészen 
New-Orleánsig. Lett volna alkalmuk több ízben ki- 
szállani s a nevezetesebb városokat megnézni, de az 
ilyen kirándulások rendesen költségesek szoktak lenni 
s a nyájas olvasó jól tudja, hogy Titburyék a haláltól 
sem féltek úgy, mint a pénzkiadástól.

Louisianát az első francia császárság adta el az 
amerikaiaknak húsz millió frankon. Mindössze egy
millió és százezer lakosa van ennek az államnak, 
körülbelül a harmincadik helyen áll az Egyesült- 
Államok sorozatában. Lakóinak legnagyobb része sze
mesen. A Mississippi áradásai ellen hatalmas töltések 
védik, főleg a lapályosabb vidékeken. Ugyanitt a 
cukornádtermelés olyan óriási, hogy sehol az Egyesült- 
Államok területén ehhez foghatót nem találunk, va
dakban gazdag erdői is vannak s nagyon termékeny 
szántóföldjei.

Titburyék hét napig tartó utazás után, június 11-én 
érkeztek meg New-Orleánsba.

Mihelyt a hajóhídon átjöttek, egy pompás hintót 
pillantottak meg a kikötőben. Eszökágában sem volt 
azon gondolkodni, hogy a pompás magánfogat kire 
vár ; ők már tisztában voltak azzal, hogy cók-mók- 
jalkat átadják egy szolgának s gyalog fognak elmenni
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az Excelsior Hotelbe. Hát íme mekkora vala a meg
rökönyödésük, midőn egy frakkos, livrés feketearcú 
úriember, aki a fogat mellett állott, megszólította őket:

— Ha nem csalódom, Titbury úr és úrhölgy...
— Azok vagyunk — felelt Titbury mogorván — 

mit kíván tőlünk?
— Ez a fogat rendelkezésükre áll.
— Nem rendeltünk meg semmiféle fogatot.
— Az Excelsior Hotelbe csak fogaton jöhetnek a 

vendégek — mondá a koromsötét arcú úriember ud
variasan b okolva.

— Jól kezdődik! —- sóhajtá szegény Titbury.
A jobb sorsra érdemes hitestársak nem tehettek 

egyebet, minthogy beüljenek a nagyúri hintóba s úgy 
menjenek rendeltetésük helyére. A fogat egy pazar
fényű palota előtt állott meg. A hintó ajtaját itt is 
livrés inas nyitotta ki. A fogadtatás nagy ünnepé
lyességét szegény Titburyék lelki nagy szorultságuk
ban nem is vették észre. Az összes szolgaszemélyzet 
fekete ruhában, fekete arccal és hófehér gallérral sor
falat állott, az Excelsior Hotel igazgatója kísérte fel 
őket lakosztályukba.

Ehhez fogható úri kényelemről a két tökmagrágó 
még álmában sem bírt sejtelemmel. Nagyon fáradtak 
voltak, nyomban lefeküdtek. A nagyváros zaja nem 
hatolt be abba a gyönyörű szobába, hol a két fösvény 
nyugodtan töltötte az éjszakát. A hatalmas, művészi 
faragványokkal ékes ingaóra éppen nyolcat ütött, 
mikor felébredtek. Az ágy mellett egész rakás villamos 
csengőnek a gombja állott rendelkezésükre. Mindeniken 
rajta állott, hogy kinek szól: a szobaleánynak, a 
pincérnek, a fürdőszolgának, az étekfogónak, az újság
hordónak ; volt egy gomb, melyet ha megnyomnak, 
beárad a nap világa a sűrűn lefüggönyzött és vas- 
redővel elzárt ablakon. Nos, hát mindenekelőtt erre
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volt szükségük. Titburyné megnyomta azt a bizonyos 
gombot s hát íme a vasredő magától emelkedett fel, 
a nehéz függönyök szétváltak s a rózsaszínű áttetsző 
stóron át beáradott a reggeli fény.

A Titbury-pár bambán egymásra bámult, nagy 
meglepetésükben szólani sem mertek, mintha jó eleve 
attól féltek volna, hogy minden szavuk egy piaszterbe 
kerül.

A szoba páratlan fénnyel és kényelemmel volt be
rendezve. Puha szőnyegek, drága kárpitok ; a szom
széd szobában a modern technika minden vívmányá
val berendezett mosdókészség várt reájuk. Langyos 
víz csurgóit az egyik csapból, finom illatszereket per
metezett a másik, a legkényesebb úrinő minden igé
nyét kielégíthette.

Titburyék felöltözködtek s átmentek a szomszéd 
szobába, melynek az ajtaja nyitva állott. Teljesen 
berendezett ebédlő volt az. Az almáriom tele ezüst- 
készlettel, finom porcellánnal. Ebből nyílt a fogadó
terem. A mennyezet közepéről sokágú függőlámpás 
nyúlt le, a falak tele voltak festményekkel, a dúsan 
aranyozott asztalkákon könyvek, folyóiratok, tájkép- 
fotográfiák.

— Ali Baba tündérbarlangjába kerültünk! — kiál
tott fel mintegy megbűvölten Titburyné.

— A negyven rabló is itt rejtőzik bizonyára a 
szomszédban, ha ugyan nincsenek százan — tette 
hozzá Titbury.

Ugyanebben a pillanatban egy aranykeretbe foglalt 
hirdetést avagy jelzőtáblát pillantott meg. A szükséges 
tudnivalók voltak azok a vendégfogadó házirendjére 
vonatkozólag.

A számukra kijelölt lakosztály mellé ezt a jegyze
tet csatolták: «A Hypperbone-match játszói számára 
fenntartott Excelsior Hotel Company».
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— Csengess egyszer, Hermann! — monda Titburyné.
Alighogy az engedelmes férj megnyomta a villamos 

csengő gombját, egy tiszteletreméltó, feketeruhás, 
vakító fehér galléros úr lépett be.

Választékos szavakkal és módfelett udvariasan 
üdvözölte a vendégeket s kifejezte az Excelsior Hotel 
Company igazgatóságának a köszönetét azért a különös 
megtiszteltetésért, melyben részesítették (t. i. Tit- 
buryék) az Excelsior Hotel Companyt. Minthogy pedig 
tudvalevőleg huzamosabb ideig szándékoznak Loui- 
sianában, illetőleg New-Orleánsban időzni, a társulat 
minden lehetőt elkövetett, hogy reájuk nézve az itt 
tartózkodást minél kellemesebbé tegye. Különféle szó
rakoztatásokról is gondoskodtak. A hotel házirendje 
szerint — ha az tetszésüket megnyeri — a reggeli 
teát nyolc órakor, a reggelit tizenegykor, a lunchot négy 
órakor, az ebédet hét órakor, az esti teát pedig tíz 
órakor tálalják fel. A konyha tetszés szerint angol, 
francia vagy amerikai; a borok elsőrangú külföldi 
termékek. A chicagói nagy bankárnak (így!) a nap min
den szakában fogat és egy gőzyacht áll rendelkezésére, 
ha ide vagy oda akar kirándulni. Végül az operaházban 
lefoglaltak számukra egy páholyt. Ezidőszerint éppen 
egy kitűnő francia társulat játszik.

— És mindez mit kóstál? — kérdé nyersen Titbury.
— Száz dollárt!
— Egy hónapra ?
— Nem egy napra!
— Még pedig bizonyára személyenkint? — vágott 

közbe méreggel és haraggal teljes hangon.
— Ügy van, asszonyom; az árakat föltétlenül 

mérsékelten állapította meg a társulat, mert tekintetbe 
vette azt, hogy a tiszteletreméltó, kiváló vendégek 
huzamosabb ideig fognak az Excelsior Hotelben tar
tózkodni.
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Tehát naponta kétszáz dollár kettejükért, ha egy 
hónapig kell ott maradniok, akkor hatezer dollár!. . . 
No, ezt ugyan csak bölcsen eszelte ki a megboldogult. 
A két zsugorinak akár tetszett nekik, akár nem, bele 
kellett a változhatatlanba törödniök, mert mihelyt 
más vendégfogadóba szállanak — vége a játéknak, 
megsértik a végrendelkező akaratát s a játék egyik 
sarkalatos törvényét. Akkor le kell mondaniok a 
milliókról, melyek Titburynét olyan nagyon érdeklik 
s eddigi költekezéseik is kárba vesznek.

Alighogy a feketeruhás úr kiment a szobából, 
Titbury szokatlanul erős hangon kiáltott fel:

— Menjünk! . . . Egy pillanatig sem maradunk 
itt!... Vissza Chicagóba! . . . Egy óráért nyolc 
dollár! . . .

— Még csak az kellene! — viszonzá tűrhetetlenül 
a hitestárs.

Louisiana életének mozgalmas középpontja New- 
Orleáns. Az állam többi városa ehhez képest jelen
téktelen. Kilenc vasúti vonat fut itt össze s mintegy 
ezerötszáz gőzös közlekedik szünetlenül a hatalmas 
folyó két ágán. Kétszáznegyvenezer lakója van, még 
pedig roppant vegyes lakói: franciák, spanyolok, 
angolok, angol-amerikaiak és nagyon sok néger.

Ebben a városban kellett a Titbury-párnak huza
mosabb ideig tartózkodnia, még pedig a legnagyobb 
fényűzésnek közepette. Ámde, ha már így kívánta a 
balsors — vélekedők Titburyné — a kidobott pénzért 
nyakra-főre élvezniük kell a fejedelmi állapotot.

Naponta kétszer, sőt háromszor is kikocsikáztak 
s nem törődtek azzal, hogy az utcai csőcselék gúnyos 
hurráh-kiáltásokkal és hahotával fogadta és kísérte 
mindenütt. így járták be a város minden részét; 
az előkelő negyedet, hol palotasorok avagy ízléses 
nyaralók szegélyezték az utcát, ellátogattak a töltésre,
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mely a várost a vízáradás ellen védte s megbámulták 
a kikötő óriási forgalmát.

Megnézték az egyetem épületét, a tiszta gótstílű 
székesegyházat s a Rotundát, melynek díszterme óriási 
nagy. Nagyvárosi sürgés-forgás volt mindenütt.

A rendelkezésükre álló gőzyacht felhasználásáról 
sem feledkeztek meg. A Ponchartrain taván meg a 
Mississippin haj ókáztak. Élvezték a gazdagságnak előt
tük eddig ismeretlen áldásait.

Elmentek az operába is, nem mintha értettek volna 
a magasabb zenéhez, avagy élvezni tudták volna, 
hanem azért, mert a napi kétszáz dollár költségben az 
is benne volt.

Álomvilág volt ez reájuk nézve — melyből bizo
nyára keserves lesz a felébredés. Mert szó mi szó, 
a jóhoz ők is hamar hozzászoktak. A pompás ebédek 
kívánatosakká lettek s ugyancsak emberül hozzá
láttak az egyes fogásokhoz, az ínyes eledelek fokozták 
az étvágyukat s az eddigi tökmagrágás után a kény
szerű jó falat nagyon kapóra jött nekik.

Az idő pedig telt, múlt, maguk számot sem tudtak 
volna róla adni, hogy mivel telt el. Nekik ott tizennégy 
kocka vetést kellett kibőjtölniök, csak azután került 
rájuk a sor.

Néha kétségbeesve gondolt Titburyné arra, hogy 
hátha előbb vége lesz a játéknak, hogysem újra rájuk 
kerül a sor. . .

No de ez még a jövő titka volt. Ha pedig mégis úgy 
találna lenni, ha Titburyéknak New-Orleánsból egye
nesen Chicagóba kell majd visszatérniök — természe
tesen az Excelsior Hotel borsos, sőt túlságosan is borsos 
számlájának kifizetése után — elképzelhetjük, milyen 
drága áron vásárolták meg e jámborok azt a jogot, 
hogy a Hypperbone-matchban részt vehettek! . . .



TIZEDIK FEJEZET.

Kymbale bolyongásai.

Nemcsak a Titbury-párnak és Urrican kapitánynak 
volt oka arra, hogy a sors üldözése miatt panaszkodjék, 
hanem a Tribune érdemes munkatársának is. Az első 
kocka vetés elküldötte őt a Niagara hídjára, egyes tétet 
fizettetett vele, hogy aztán Santa-Fébe menessze, amely 
tudvalevőleg New-Mexikónak a fővárosa. Az új kocka
szám előbb Nebraskába ugrasztja s onnan nyomban 
Washingtonba rendeli.

Charlestonban, hol az érdemes Kymbalét olyan 
páratlan vendégszeretettel fogadták volt, június 4-én 
kapta meg az erre vonatkozó táviratot. A kettős kocka
lapon összesen tíz szám volt (6-j-4), ezt meg kellett 
kétszereznie, így jutott a huszonkettedik mezőről a 
negyvenkettedikre.

Már pedig a megboldogult végrendelete szerint 
Nebraska a labyrinth volt. Ez annyit jelent, hogy a 
szerencsétlen játszónak kétszeres tétet kell fizetnie s 
nyomban vissza kell a harmincadik mezőre, tehát 
Washingtonba sietnie.

Mihelyt a Kymbale törhetetlen hívei, akik ke
gyeltjüket a postaépületbe is tömegesen elkísérték, 
megtudták a «húzás» eredményét, ugyancsak elsavá
ny о dott az ábrázatuk. Vége volt az ő «favorit»-ságának. 
Ámde a páratlan lelkierejű ifjú újságíró nem csügge
dett, hanem a következő szónoki beszédet rögtönözte 
híveihez :

— Kérlek, kedves barátaim, csak ti kétségbe ne 
essetek!. . . Nagyon jól tudjátok, hogy én semmiféle 
hosszú úttól nem ijedek meg. Charlestonból Nebraskába 
s onnan Washingtonba mindössze két lépés s nekem 
arra, hogy ezt a két lépést megtegyem, teljes tizennégy
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napom van. Elvégre hatezer és egynéhány száz kiio- 
méterecske az egész út. Összeköttetés van mindenütt, 
a kétezer dollár befizetése pedig a Tribune pénztárosá
nak a dolga, nem az enyém. Ha savanyú arcot vág 
hozzá, annál keservesebb — reá nézve. Az egyetlen 
kellemetlenség a dologban az, hogy a negyvenkettedik 
mezőről a harmincadikra szorulok vissza . . . Eh, mit 
nekem az a rongyos tizenkét mező! . . . Kár arra szót 
is vesztegetni! . . . Majd kárpótoljuk, csak pislogjon 
reám Fortuna istenasszony.

Ugyan bizony, lehetett volna-e teremtett emberi 
állat, aki vissza nem nyerte volna a bizalmát az ilyen 
ember iránt? ... Ki vonakodott volna, hogy újabb' 
összegeket tegyen reá? . . . Dörgő éljenzéssel fogadták 
beszédét s nem volt a sok biztató kiáltásnak se vége, 
se hossza.

Kymbale egy kissé elvetette a sulykot, mikor azt 
mondotta, hogy Nebraslcáig s onnan Washingtonig 
mindenütt van vasúti összeköttetés. Ebbéli tévedését 
azonban Bickhorn úr, a Tribune helyettes szerkesztője 
még jó eleve helyre fogja igazítani. Annyi tény, hogy 
a Nebraska felé vivő útnak a felét gyorsan megteheti, 
a másik felének a megtétele kissé körülményes lesz. 
Szóval a derék Kymbalénak ez alkalommal aligha akad 
ideje arra, hogy jobbra-balra kitérjen az útból s tudó
sításokat írjon a Tribünének.

Midőn a vonatra felült, éljenriadallal és biztató 
kiáltásokkal búcsúztak el tőle. Ezen az útvonalon már 
többen jártak a «hét» közül, sőt egyik-másik talán éppen 
akkor is ott időzött valamelyik városban. Kymbale 
június 5-dikén este már Saint-Louisban (Missouri) 
volt, másnap estére pedig Nebraskába érkezett.

Itt kapta meg a rákövetkező nap reggel a Tribune 
segédszerkesztőjének a táviratát. A részletes útipro- 
grammot tartalmazó távirat a következő volt:
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<<1. Omahából 7-én reggel 8 óra 35 perckor indu
lás az Union Pacific vonalán — Julesburg-Jenctionba 
7 óra 30 perc érkezés.

2. Itt postakocsira ülni és tovább folytatni az utat 
Nebraska «hírhedt» vidékére — megérkezés másnap 
reggel. Jelezni kell az ottlétet s nyomban vissza kell 
térni Julesburgba.

3. Megérkezés Julesburgba este június 10-én, a 
Southern-Pacific vonalán elmegy Kymbale Sacra- 
mentóig, oda 12-én érkezik meg s az éjét ott tölti.

4. Másnap, 13-án, újra vasútra ül és Shasta állo
másig megy háromszáz kilométerre Sacramentótól. In
nen Roseburgig lóháton, mintegy négy napig tartó 
út vár Kymbalére.

5. Június 17-én Roseburgból vonaton Olympiába.
Utóirat: Kymbalét kérjük, hogy ehhez az úti-

programmhoz szigorúan ragaszkodjék s gondolja meg, 
hogy tekintélyes fogadások történtek a «zöld zászló»-ra.»

Ez a távirat világos, mindenben tájékoztató volt. 
Kymbalének nem maradt egyéb tennivalója, mint az, 
hogy pontról-pontra teljesítse az utasításokat.

Midőn Julesburgba érkezett, a postakocsi már vá
rakozott reá, hogy elszállítsa Nebraskának arra a vidé
kére, melyet méltán neveztek el hírhedtnek, mert két- 
és négylábú vadállatok egyaránt veszélyessé tették az 
utazókra nézve. A szeretetreméltó julesburgiak közül 
egész kis karaván várta a híres Kymbalét s készsé
gesen ajánlkozott, hogy elkíséri őt.

— Valóban megható az önök szívessége, uraim — 
mondá a beszédes újságíró. A fődolog természetesen az, 
hogy a postakocsin hely legyen mindnyájunk számára.

— Lesz — jegyzé meg az egyik lelkesedve — egy 
kissé összébb szorulunk.

Nebraska területére nézve a tizenötödik az észak
amerikai államok között. A Platte- vagy Nebraska-

17Verne: Különös végrendelet.
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folyam szeli ketté nyugattól keletig, amely a Platte- 
City mellett ömlik a Missouriba. Nebraska inkább 
földmívelő, mint iparos vagy kereskedő állam. Fő
városa Lincoln ; Nebraska-City, mely ötven mérföld- 
nyíre fekszik tőle, mintegy kikötője Lincolnak.

Mindenesetre sajnálatos dolog Kymbaléra nézve, 
hogy Kaliforniában és Oregonban hátaslovat kell majd 
kerítenie s ezen a Roseburgból Shastába vivő utat 
megtennie. Mennyivel kényelmesebb volna tengelyen 
folytatni!

Június 8-án este, negyvennyolc órai kocsikázás 
után, megérkeztek a Nebraska hírhedt vidékére. Itt 
már híre-hamva sem volt városnak vagy falunak. 
Csupa mező, legelő mindenütt. Ugyancsak dúskál
hattak a ménesek a kövér fűben. Kymbalénak és 
útitársainak sem kellett az éhségtől félniök, mert a 
postakocsi ládája tele volt enni és innivalóval.

Az éjszakát egy sűrű lombú fa alatt töltötték el, 
reggel pedig fölmentek a legközelebbi halom tetejére 
s körülnéztek azon a tájon, melyet Hypperbone a maga 
külön játéktérképén «labirint»-nek nevezett el. Az el
nevezés csakugyan találó volt.

Mintegy harminchat mérföld széles, nyolcvanöt 
mérföld hosszú meredékes lejtő terült el szemük előtt. 
Ezer meg ezer kúpalakú sziklahalmocska, oszlopláb 
emelkedik itt ki a talajból, a szem megtéved, ha így 
egy csomóban látja őket, szeszélyes kanyarodású, 
egymással szüntelenül kereszteződő utak, gyalog
ösvények szaladnak mindenféle irányban. Valóban itt 
nem nagy mesterség utat veszteni annak, aki járatlan 
a vidéken.

Nyilvánvaló, hogy az ősidőkben csordaszámra ta
nyázhattak itt elefántok, mammuthok s az állatvilág 
többi szörnyetegei, melyeknek a csontvázai a később 
századokban, sőt bízvást elmondhatjuk: évezredek
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alatt megkövesültek. Az sem lehetetlen, hogy volt idő, 
mikor ezt az egész vidéket víz borította, s utóbb a víz 
leszivárgott, s az üres medence itt maradt, mint az 
elmúlt világ sajátszerű emléke. Jelenleg az állatvilág e 
tájékon nagyon megcsappant. Itt-ott jelentkeznek 
bizon-ökrök, bozontosfejű bölények és kecsesjárású 
antilopok. Nem igen volt alkalmuk a mi utasainknak 
arra, hogy vadászszenvedélyüknek áldozzanak, egyéb
iránt puskát is csak azért vittek magukkal, hogy a 
kétlábú fenevadak: a sioux- és dakota-indiánusok 
rablótámadásai ellen védekezzenek.

Kymbalénak nem volt szüksége arra, hogy a 
nebraskai labirintot alaposan átkutassa. Megállóit a 
határánál, hevenyében okmányt szerkesztett arról, 
hogy ott volt s a tizenkét útitárssal — mert ennyien 
voltak — nagyobb bizonyság okából aláíratta. Az ok
mányt elásták, aztán egy árnyékos fa alatt meg
reggeliztek. Ez alkalommal is lelkes pohárköszöntök 
hangzottak el:

«Éljen a Tribune munkatársa! . . . Éljen a Hypper- 
bone-match «fa vor it»-ja! . . . Éljen Hypperbone mil
lióinak leendő örököse!

Kymbale tökéletesen meg lehetett elégedve. Való 
igaz, hogy neki a negyvenkettedik mezőről a harminca
dikra kell hátrálnia, de kételkedhetünk-e abban, hogy 
ily lelkes hívek mellett Kymbale rövid idő alatt 
utoléri összes versenylótársait?

A kis társaság a finom grog és whisky hatása alatt 
«emelkedett» hangulatban ült fel a postakocsira s 
másnap délelőtt tíz órakor visszaérkeztek Julesburgba.

Egy órával azután berobogott az Union Pacific 
vonata, mely Julesburgban tíz percig áll. Kymbale 
pontosan ott volt. Friss erőben és jókedvvel érkezett 
meg a június 11-érői 12-ére menő éjjel Kalifornia fő
városába.

17*
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Nagy tömeg várta őt az állomásnál. Szörnyű 
riadallal fogadták. Többek között ott volt a Tribunenak 
egyik kaliforniai levelezője is.

— Hallottam, kolléga úr, hogy ma éjjel kell meg
érkeznie. Kijöttem, hogy szerencsét kívánjak önnek a 
további útra.

— Köszönöm, kolléga úr, eddig minden rendben 
van, remélem, továbbra is így lesz.

— Shastáig nincs semmi akadály, ott pedig készen 
várják nyerges lovak. Gondoskodtunk ügyes kalauzról 
is, aki a vidéket kitünően ismeri. Roseburgtól Olym- 
piáig megint vasúton mehet.

— Köszönöm szíves érdeklődését és útbaigazítá
sát, kolléga úr...

— Ellenkezőleg, én tartozom önnek hálával, mert 
nagy pénzben fogadtam önre és...

— Hányas pénz?
— Ötös egy ellen . . .
— Nos tehát, hadd szorítsam meg ötször a kezét, 

kolléga úr!
— Akár tízszer is, Kymbale úr... most pedig 

szerencsés utat!
A gőzgép visított, a mozdony elindult s Kymbale 

folytatta útját.
Június 13-án reggel 8 órakor érkezett meg a vonat 

Shastába. Az állomásnál három föl nyergeit ló és két 
ember várt reá, aminthogy ezt a Tribune levelezője 
előre megmondta volt. Ekkor már csak öt napja volt 
Kymbalénak arra, hogy Olympiába érkezzék.

A kalauzt Fred Wilmotnak hívták, negyven éves, 
izmos ember volt.

— Ütrakészen van? — kérdé tőle Kymbale.
— Készen.
— Megérkezünk a kellő időben?
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— Ha jó lovas az úr, akkor meg. Postakocsin két- 
szerannyi ideig tart az út.

— Engem ne féltsen.
— Akkor hát induljunk!
Erős trappban mentek a lovak. Ennivalót nem 

kellett magukkal vinniök, mert mindenütt falvakon 
vitt keresztül az út jók.

Napközben egyszer megpihennek s valamit fala
toznak, éjjelre pedig néhány órai pihenőt tartanak 
valahol: ebben állapodtak meg. A Sacramento jobb
partján vitt az út jók, üde szellő fúj dogált, délben 
Butterbe érkeztek, hol számos ásványvízforrás buzog 
fel a földből. Éjjelre egy korcsmában szállottak meg 
s kora reggel újra folytatták az utat, hogy Yrekában 
reggelizhessenek. Gyönyörű volt a vidék. Hatalmas 
hegyek meredtek fel az égbe, üde pázsittakaró vonta 
be a mezőket. Kymbalét valósággal elfogta a turista
szenvedély, szinte megfeledkezett arról, hogy sietős 
az útja. Vissza-visszanézett, hogy gyönyörködjék a szép 
vidékben.

Június 16-án este a legfáradságosabb napi út 
után megérkeztek Roseburgba. Éjfél volt, mire a 
vendégfogadó udvarán leugrott a holtrafáradt ló hátá
ról. A kalauz markát előbb megtöltötte dollárral, aztán 
ráadásul meg is szorongatta s úgy vált el tőle. Másnap 
reggel pedig az Olympia felé menő első vonatra «fel
pattant» — Kymbale egyik kedves szava volt ez — 
s 18-án reggel nyolc órakor Vancouverbe érkezett.

Ekkor Kymbalénak mindössze hat órai ideje volt, 
ezalatt kellett Olympiába érkeznie. No de csupán 
százhúsz mérföld választotta el attól.

Véghetetlenül sajnálta, hogy a sürgős út miatt nem 
is gondolhatott arra, hogy akár Oregonban, akár 
Washingtonban körülnézzen.
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Vancouverből — a Washington-államban fekvő 
várost értjük, nem a Columbiabelit, mely száz mér
földdel feljebb északra fekszik innen — reggel nyolc 
órakor indult tovább Kymbale. Bízvást számíthatott 
arra, hogy a kellő időben megérkezik. Nem is volt baj 
mindaddig, míg a Tenino nevű kis állomásra érkeztek. 
Innen Olympia már csak negyven mérföldnyire van.

Itt azonban gonosz hír várt az utasokra, legkivált 
pedig Kymbaléra, nemcsak gonosz, hanem végzetes . . . 
A vonat nem ment tovább, mert egy nyomorult hidat 
a víz elvitt.

— Átkozott palló! — kiáltott fel Kymbale a vasúti 
kocsiból kiugorva — te vagy az oka, hogy az öbölben 
kell hajótörést szenvednem!

Ebben a pillanatban három fiatal ember lépett 
hozzá.

— Kymbale úr, tud ön biciklizni ?
— Tudok.
— Akkor jöjjön velünk!
Kymbale követte a három ismeretlen fiatal em

bert. Amerikában kevés a beszéd, gyors az elhatá
rozás.

A poggyászkocsiból egy triplettet pakoltak ki, 
olyan biciklit, melyen három ülés volt.

— Kymbale úr — mondá az egyik ifjú — egyikünk 
felajánlja önnek a helyét, még pedig a középsőt, én 
ülök az elsőre, ez a barátom az utolsóra s bármely 
percben indulhatunk. Tizenkét óra előtt megérkez
hetünk Olympiába.

— Hogy hívják önöket, barátaim?
— Stanton Vilmosnak és Flock Róbertnek.
— És önt, uram, aki oly készségesen engedi át 

nekem a helyét?
— Berrynek.
— Nos tehát Stanton, Flock és Berry uraim . . .
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köszönöm jóságukat! ... A biciklik védő istene legyen 
velünk! . . . Induljunk! . . .

Mielőtt elindultak volna, így szólott meghatottan 
Kymbale :

— Valóban nem tudom, hogyan köszönjem meg 
önöknek . . .

— Avval, hogy megnyeri a partit! — feleié Stanton.
— Fogadtunk önre — tette hozzá Flock.
Flock és Stanton Washingtonban születtek, mind a 

kettő híres bicikliző volt, többször nyertek már díjat, 
gépjük pedig a nevezetes Cambdon és társa new-yorki 
gyárában készült. így aztán lehetett Kymbalénak 
reménye arra, hogy a kellő időben megérkezik Olym- 
piába.

A három biciklist harsány hurrah-kiáltás üdvözölte, 
midőn az állomástól elindultak. Stanton ült elől, Flock 
hátul s a középső ülést Kymbale foglalta el. Útközben 
alig szólották, hogy a levegő ne tóduljon erősen a 
tüdejükbe, az orrukon át lélekzettek. Az első negyed
órában 19 kilométernyi utat tettek meg. Stanton 
minduntalan csöngetett, hogy az úton járó-kelőket 
figyelmeztesse. Ha ebben a tempóban haladnak, 
tizenkét óra előtt néhány perccel meg fognak ér
kezni.

Amint azonban a puszta mezőre kiértek, egyszer 
csak irtózatos ordítás hangzott mögöttük. Flock fel
kiáltott :

— Farkasok! . . . Farkasok!
Mintegy húsz prairi-farkas vette őket üldözőbe. Nyil

ván az éhség tette ezeket a bestiákat olyan vakmerőkké, 
hogy embert támadjanak meg.

— Van önnél revolver? — kérdé Stanton KyHi
báiétól, a nélkül, hogy a gyors tempóból kiesett volna.

— Van — feleié Kymbale.
— Vegye elő s lőj jön közéjük, ha utolérnek, mi
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addig ugyancsak dolgozunk a pedálon, hátha sikerül 
megmenekülnünk.

A farkasok rettenetes dühvei száguldottak utánuk. 
Jaj lett volna, ha ebben a pillanatban valami baj tör
ténik a biciklivel, ha esetleg leesnek róla, a fene vadak 
menten széttépték volna őket.

Ekkor revolverlövés hallatszott s két farkas nyom
ban a földön hempergett.

— Előre! . . . Előre! — kiáltá harsányan Stanton.
Az összekötő kerekek fogai recsegtek, a lánc meg

feszült s a bicikli repült tovább szédítő gyorsasággal.
A farkasok dühe mindinkább fokozódott, Kymbale 

mintegy tizenkettőt terített le a hat golyóval. Több 
golyó már nem volt a revolverben. Kymbale újra meg
töltötte s az agyonfáradt farkasok abbahagyták az 
üldözést.

Tizenegy óra ötven perc volt, a távolból már fel
tűntek Olympia házai. A bicikli oly gyorsan haladt, 
mint valami expresszvonat. Az utcán összeverődött a 
kíváncsi nép, hogy bámulja a csodát.

Végre a postaépület előtt megállották. Kymbale 
leugrott a nyeregből. Alig tudott lélegzeni. Az óra 
tizenkettőt ütött.

— Távirat Kymbale T. Harris számára! — jelen
tette a távírótiszt.

— Itt vagyok! — kiáltotta Kymbale s aztán esz
méletlenül roskadt egy székre.

TIZENEGYEDIK FEJEZET.

A missouri i fogság.

Június 6-án történt, hogy Lissy a Mammuth- 
hotelben megkapta azt a táviratot, mely őt Ken- 
tuckyból Missouriba küldötte.
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Mindössze tíz óráig tartó útról volt szó, mert hiszen 
Kentucky nincsen messze Missouritól, de a rettenetes 
«fogság» várt ott reá.

— Minő balsors! — panaszkodott Jovita. — Nem 
tett volna okosabbat a végzet, ha minket Floridába 
küld, mint Urrican kapitányt, vagy mélyen be Was- 
hington-államba, mint Kymbalét? Ügy még reményünk 
lehetne, hogy ezt az utálatos pártit végigjátszhatjuk.

— Igazad van, Jovita, utálatos, ez a legtalálóbb 
jelző, de hát miért is sürgetted annyira, hogy részt 
vegyek benne? — jegyezte meg Lissy.

Jovita hallgatott, de hát mit is felelhetett volna? 
Arról még most sem akart hallani, hogy a játékot abba
hagyja, már pedig Missouriban nemcsak fogság vár 
reájuk, melyből csak a túlságos jóakaró véletlen sza
badíthatja ki őket, hanem háromszoros tét fizetése is, 
ami nem kevesebb, mint háromezer dollár. Van-e nekik 
háromezer dolláruk? . .. Nincs. Szerezhetnek-e vala
honnan háromezer dollárt? . . . Aligha.

— Minő balsors! ... — hajtogatta minduntalan 
Jovita.

— Mit csináljunk? — kérdezte tőle Lissy.
— Várakozzunk, lelkem .. . várakozzunk!
— Kire vagy mire?
— Azt ihég magam sem tudom. Egyébiránt rá

érünk még tizennégy napig arra, hogy a fogságba 
menjünk.

— De arra nem érünk rá, hogy a háromezer dollárt 
kifizessük, már pedig ez a fontosabbik a dologban.

— Istenem! . . . Persze, hogy az, Lissy. De azért 
várjunk . ..

— Itt?
— Nem, a világ kincséért sem.
Mert hát tudnivaló dolog, hogy a Mammuth-hotel- 

ben nagyon megváltozott a Lissyék helyzete, mióta
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megtudták a «sorsfordulatot». Azok, akik Lissyre fo
gadtak, szörnyű savanyú arcot vágtak, kitértek az 
útjokból. Hamilton úr is, Illinois kormányzója, szí
vesen visszaszítta volna a katonai kinevezést, mely
ben Lissy Wag ezredest és Jovita Forley alezredest 
részesítette.

Még aznap délután kifizették számlájukat s a leg
közelebbi vonattal Louisvillebe mentek, hogy ott vára
kozzanak ... de hát tulajdonképpen mire? . . .

Mikor a vasúti kocsiból kiszállottak, így szólott 
Lissy Jovitához :

— Tudod-e, édes Jovitám, hogy mi a teendőnk?
— Nem tudom, Lissy, csupa zűr-zavar a fejem! 

Ez a balsors egészen kiforgatott önmagámból.
— Minél előbb vissza kell mennünk Chicagóba, el 

kell foglalnunk régi helyünket a Marshall Field áru
házban. Nem így cselekednénk a legokosabban?

— Természetesen, édesem, ez volna a legbölcsebb 
dolog tőlünk, de én nem tehetek róla ... én süket 
vagyok, s nem hallgatok az okos szóra.

— Hiszen badarság . . .
— Belátom, hogy badarság! . . . Mióta az a játék 

megkezdődött, mintha a józan eszem elhagyott volna, 
nem is tér addig vissza, míg végére nem jutunk.

— Kérlek, mi már ugyancsak a végére jutottunk, 
nekünk már nincsen mit remélnünk.

— Ki tudja? .. . Odaadnék tíz esztendőt az éle
temből, ha csak egy hónappal idősebb lehetnék, de most 
rögtön. Ha azokat a tíz éveket, miket eddig egy-egy 
hónapért vagy napért odaígért Jovita, mind egybe- 
szednők, legalább százharminc évet tennének ki.

Louis viliének egy szerény vendégfogadójában szál
lottak meg. Itt emésztette szegény Jo vitát napról- 
napra a bizonytalanság. Lissy hamar megvigasztaló
dott, hiszen úgy sem vette komolyan ezt a játékot.
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Így telt el június 7., 8. és 9-ike. A helyzet nem. vál
tozott. Már Jovita is kezdett beletörődni abba, hogy 
vissza fognak Chicagóba térni s lemondanak a játék 
folytatásáról.

Az újságok mindennap tudtak valami kicsinylőt 
írni az ötödik játszóról, holott eddig hízelgő szónál 
egyebet nem írtak róluk. Jovita dühösen tépte össze az 
ujságlapokat. Az ügynökségekben Lissy neve immár 
szóba sem került; az árfolyam nullára szállott le.

Június 8-án reggel megtudták, hogy Urrican ka
pitány Wisconsinba került, tehát a huszonhatodik 
mezőre.

Tizedikén kürtőitek az újságok, hogy az álarcos 
lovag az ötvenegyedik mezőre rugtatott előre.

Jovita nem állhatta meg, hogy fel ne kiáltson :
— ö az a . .. az az ember!... A hóbortos 

Hypperbone millióit meglásd, az fogja beseperni!
Ügy beszélték volt meg a dolgot, hogy 10-én 

este elindulnak haza. Nyugodtan készülődhettek az 
útra, egyetlen egy lap tudósítója sem törődött velők, 
mintha nem is léteztek volna.

Csakhogy a csillagokban másképpen volt megírva 
az ő sorsuk. A Chicagóba utazásból nem lett semmi, sőt 
a játékot is folytatniok kellett.

A dolog úgy történt, hogy délután három óra tájban 
egy levélhordó kereste Lissyt a vendégfogadóban.

— Lissy Wag kisasszony? — kérdé az ajtón be
nyitva.

— Én vagyok — feleié a fiatal leány.
— Pénzeslevelet hoztam, szíveskedjék aláírni!
— Adja csak ide nekem a levelet! — kiáltott fel 

Jovita, kinek a szíve vadul kezdett táncolni a bordák 
között.

A levélhordó átvette a könyvét és távozott.
— Mi van abban a levélben? — kérdé Lissy.
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— Pénz, lelkem . . .
— Ugyan ki küldheti? . . .
— Ki?... Mindjárt megtudjuk.
J о vita ideges nyugtalansággal bontotta fel a levelet 

s abban valami összehajtogatott papírdarabkát pil
lantott meg.

A levél tartalma a következő volt:
«Mellékelve küldök a lousviliéi bankhoz szóló utal

ványt háromezer dollárról. Lissy Wag kisasszony szí
veskedjék fölvenni a pénzt s a háromszoros tétet 
fizesse meg. Humphry Waldon.»

Jovita az utalványt a kezében lobogtatva ugrált, 
táncolt, nem tudott megférni a bőrében.

— Háromezer dollárról szóló utalvány! . . . Mi
csoda nemeslelkű egy ember! Akkor is eljött téged 
meglátogatni, mikor beteg voltál!

— Nem tudom, vájjon illik-e elfogadnom tőle? — 
mondá Lissy aggodalmaskodva.

— No még csak az kellene, hogy ezen törd a feje
det! Waldon úr nagy összeget tett a te győzelmedre, 
érdekében áll tehát, hogy a játékot folytasd . . . Isten 
bizony, kedvem volna, hogy feleségül menjek ahhoz a 
tiszteletreméltó úrhoz, ha neki sem volna ellenére! . . . 
Futok a bankba, hogy kifizettessem a pénzt.

A bankban szó nélkül kifizették a háromezer dollárt, 
a tiszteletreméltó, derék Humphry Waldonnak azonban 
nem köszönhették meg, mert a címét nem tudták.

Még aznap este elutaztak Louisvilleből s másnap, 
június 11-én, megérkeztek Saint-Louisba.

Missouri egyik legfontosabb állama Észak-Ameriká
nak, területére nézve ugyan a tizenhetedik csupán, de 
népességére nézve az ötödik. Kereskedelmének fölvirág
zására nagy befolyással volt és van az, hogy két olyan 
hatalmas folyam szeli át az országot, mint a Missis
sippi és a Missouri. Elképzelhetjük, hogy ez a két vízi
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közlekedés mennyire elősegíti a ki- és bevitelt. Gabonát, 
lisztet, kendert óriási mennyiségben termel Missouri, 
jelentékeny a sertés, szarvasmarha kivitele. Ölöm- és 
ónbányái világszerte híresek.

Missouri hajdanában Louisianának egyik kerülete 
volt, de 1821 óta az Unió egyik államává lett; Saint- 
Louist, a fővárost, 1764-ben franciák alapították.

Ebben az államban tizenegy olyan város van, 
melyeknek ipara és kereskedelme jelentékeny, három 
van olyan, melyeknek százezernél több a lakosa.

Legnagyobb és legfontosabb városa Saint-Louis. 
A nagy folyam partján tizenhat kilométernyire terjed 
el. Hajdanában Mount-Citynek hívták, minthogy 
mészkőhegylánc húzódik el mellette.

Ez volt tehát az a város, melyet az Excentric-Club- 
nak néhai tagja fogságul, vagyis «börtönül» szemelt ki 
a játszók számára. No de világért sem kell azt hinnünk, 
hogy Lissy és barátnője komor falak közé jutottak. 
A nagy és szép városban szabadon j árhattak-kelhet- 
tek, sétálhattak a gyönyörű parkokban — van legalább 
tizennyolc a városban, köztük a legnagyobb ötvenöt 
négyzetkilométer terjedelmű.

A két j ó barátnő a Cleveland Hotelben szállott meg.
— Itt volnánk tehát a rettenetes börtönben, — 

mondá Jovita — az igazat megvallva, ez a Saint-Louis 
nagyon tetszik nekem.

— Mégis csak fogság ez nekünk, Jovita, ha nem 
szabad belőle kimozdulnunk.

— Ne búsulj, kincsem, előbb kiszabadulunk belőle, 
hogysem gondolnád.

Ugyanis Jovitának a háromezer dollár visszahozta 
a régi jókedvét s a határtalan bizalmát a jövő iránt. 
Megint csak elkezdett tervelgetni, mint annak előtte s 
lázas izgatottsággal várta a holnapot — június 12-ikét 
— mert akkor húzás lesz s hátha a szerencse rájuk
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mosolyog s odarendel valakit a fogságba, hogy őket 
megszabadítsa.

Másnap reggel igen korán kelt fel, Lissyt otthagyta 
az ágyban édesen álmodozva s ő maga hamar fel
öltözött, s kiment az utcára, hogy valamit a húzás 
eredményéről megtudjon.

Mintegy két óra múlva nagy sietve hazajött, az 
ajtót hatalmasan becsapta s örömében ujjongva kiál
tozta :

— Megszabadultunk!. . . Megszabadultunk! . . .
— Mit mondasz? . . .
— Nyolc szem, öt-f-három. . . «Ö» jön ide a he

lyünkbe . . .
- Ö?
— Eddig a negyvennegyedik mezőn volt, most az 

ötvenkettedikre kerül.
— De hát kicsoda az az o?
— Lévén pedig az ötvenkettedik mező a «fogság» — 

következésképpen a mi helyünket foglalja el.
— Beszélj már, Jovita, ki az az ő ?
— Max Réal, lelkem . . . Max Réal.
— Szegény ifjú! — mondá Lissy őszinte részvét

tel... Inkább maradtam volna én itt. . .
— No még csak az kellene! — riadt fel Jovita.
Valósággal úgy történt, hogy Max Réal került 

Missouriba, Lissynek pedig Richmondba kell mennie. 
Mindössze 25—30 órai utat jelentett ez, nyolc teljes 
nap állott rendelkezésükre, de a nyugtalan Jovita 
rögtön el akart indulni. . .

— Még nem megyünk — szólt határozottan Lissy.
— Nem? . . . Ugyan miért nem?
— Ügy illik, hogy Max Réalt bevárjuk. . . ezt 

csak megtehetjük, ennyit csak megérdemel tőlünk az a 
szegény fiatal ember.

Max Réal másnap, június 13-án, megérkezett.
Verne: Különös végrendelet. 18
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Annyi bizonyos, hogy ugyancsak sietett a «fogságába, 
ö is mindenáron találkozni akart Lissyvel.

Szegény Réalné! ki tudja, minő kétségbeesés szál
lotta meg, mikor hírét vette e húzás eredményének! 
Milyen nehéz szívvel mondott le szép reményeiről.

Max Réal olvasta az újságokban, hogy Lissy és 
barátnője a Cleveland Hotelben vannak megszállva, 
a vasúti állomásról tehát rögtön oda hajtatott.

Lissy hasztalanul igyekezett elrejteni izgatottságát, 
midőn elébe sietett s így szólott:

— Réal úr, mennyire sajnáljuk önt. . .
— Szívünk mélyéből — tévé hozzá Jovita, aki 

tudvalevőleg egy csöppet sem sajnálta az ifjú festőt, 
no de nem is sikerült neki ezt a részvétet őszintévé 
tenni.

— Sajnálatra méltó nem vagyok, — feleié az ifjú — 
sőt inkább irigylésre, mert a sors megengedte, hogy önt 
megszabadíthattam . . .

— No abban már igaza van! — mondá Jovita el
hamarkodva a szót. . .

— De Jovita! ... — vágott közbe Lissy szemre
hányóan . . . Bocsásson meg neki, Réal úr, nem úgy 
érti, amint mondja . . . Meg lehet győződve arról, hogy 
az én részvétem őszinte.

— Helyes! . . . helyes! ... — vágott közbe Jo
vita. — Egyébiránt ne essék kétségbe ön se Réal úr, 
önnel is megtörténhetik az, ami velünk történt. Ter
mészetesen okosabb dolog lett volna, ha Crabbe, Tit- 
buryék vagy Urrican jöttek volna ön helyett. . . 
Azoknak a látogatását nagyobb örömmel, akarom 
mondani . . . talán nem egészen helyesen fejezem ki 
gondolatomat, elég az hozzá, önt is megszabadíthatja 
valaki. . .

— Meglehet — feleié Max Réal — bár sok remé
nyem arra nézve nincsen; no, de legyen nyugodt,
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kisasszony, nekem egyáltalában eszembe se jutott az, 
hogy a játékot megnyerjem . . .

— Nekem sem, — sietett Lissy kijelenteni.
— Olló . . . dehogy nem ; legalább én reméltem 

és remélem helyette most is — igazítá helyre Jovita.
— Es én kívánom, hogy úgy legyen — mondá a 

fiatal festő.
— Nem, önnek kell azt megnyernie, Réal úr! — 

jegyzé meg Lissy.
— No lám! Mintha bizony kettő is megnyerhetné 

egyszerre! — kiáltott fel Jovita.
— Kettő nem — feleié Max Réal mosolyogva. — 

A milliókat csak egy söpörheti be.
— Megálljunk csak! — kiáltott fel Jovita mind

inkább nekibuzdulva — Lissy nyerje meg a milliókat, 
ön pedig Réal úr legyen a második s akkor az összes, 
eddig befizetett téteket fogja kapni. Az sem megvetendő 
összegecske.

— Várjunk tehát türelemmel a jövőre — vélekedők 
Max Réal. — Bárcsak hozna az önnek, Lissy kis
asszony, szerencsét.

Jovita pedig, amint hol Réalt, hol Lissyt nézegette, 
ezt gondolta magában :

— No lám, ... no lám! . . . Mért ne lehetne? . . . 
Mennyivel egyszerűbb volna a helyzet. . . Mit törőd
nénk akkor azzal, hogy kettejük közül melyik nyeri 
meg! . . .

Sok mindenről elcsevegtek bármacskán. A játék 
eddigi folyamáról, az útközben látott vidékek szépsé
géről s végül Lissy azt is elmesélte, hogy miként kap
tak Humphry Waldontól háromezer dollárt s miként 
tette ez lehetségessé, hogy a játékban tovább is részt- 
vehessenek.

— Ki az a Humphry Waldon? — kérdé Max 
Réal kissé izgatottan.

18*
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— Nagyon derék, öreg ember! — magyarázta 
Jovita — érdeklődik a mi sorsunk iránt.

— Bizonyosan fogadott arra, hogy én leszek a 
nyertes — tette hozzá Lissy.

Max Réal nem szólott arról egy szót sem, hogy ő is 
fel akarta ajánlani Lissynek a háromezer dollárt, de 
sehogysem tudta, hogy minő címen tegye . . .

Ezen és a rákövetkező napon Max Réal folyton a 
két jó barátnő társaságában töltötte el az időt. Cse
vegtek, sétálgattak s Lissy meggyőződött arról, hogy 
Max Réal éppen nem boldogtalan a miatt, hogy a 
«fogságába került. A közönség hangulata is rohamosan 
megváltozott. A riporterek megostromolták a Cleve
land Hotelt, mindenik szeretett volna egy pár szót 
váltani az ötödik játszóval. Viszont a fogságba került 
Max Réal iránt nem érdeklődött senki.

Ezidőszerint a titokzatos X. K. Z. vezetett, utána 
következett Crabbe a negyvenhetedik mezőn s a har
madik Lissy volt.

— Még most sem tudják, hogy ki az «álarcos 
lovagb) — kérdé Max Réaltól Jovita.

— Most még féltettebben őrizi titokzatosságát, 
mint eddig — feleié Max Réal.

Egyébként a fiatal festő Lissyvel nemcsak arról 
beszélt, hogy minő reményeik lehetnek a játékban. 
Szóba került sok minden dolog. Beszéltek családi 
ügyeikről. .. Réalnéról, aki bizonyára örvendeni fog, 
ha majd megismeri Lissyt s hogy a Sheridan-Street 
nincs is olyan messze a South-Halsted-Streettől, stb. stb.

Jovita makacs következetességgel térítette vissza a 
beszéd sorát a játék eshetőségeire.

— Hátha, szívem, te már a legközelebbi húzásnál 
kitűzöd a sárga lobogót az utolsó mezőre!

— Nem lehet, Jovita kisasszony — jegyzé meg 
Max Réal — teljes lehetetlenség.
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— Miért volna lehetetlen?
— Azért, mert Lissy kisasszonynak vissza kell az 

én mezőmre, a negyvennegyedikre térnie.
— Nos és aztán?
— S mert a kisasszonynak legjobb esetben tíz szem 

esketik a két kockán, ezt kétszer véve húsz, húsz és 
negyvennégy az hatvannégy, vagyis eggyel több az 
utolsó mezőnél s akkor vissza kell mennie a hatvan
kettedik mezőre. Innen pedig egyetlen húzással nem 
juthat célhoz, mert két kockán egy szemet nem csi
nálhatnak.

— Igaza van — veté közbe Lissy. — Látod, 
Jovita, neked türelmesen kell várnod.

— Aztán van még egy másik eshetőség is, amely a 
kisasszonyra nézve nagyon végzetes volna . . .

— Melyik?
— A nyolc&s, ez visszajuttatná ismét Missouriba, 

a «fogságába.
— Arról szó sem lehet! ... — kiáltott fel hevesen 

Jovita.
— Hátha mégis — vélekedett Lissy — akkor mó

domban lenne Réal urat kiszabadítanom a fogságból.
— Szavamra mondom, Lissy kisasszony, én ezt 

nem kívánom.
— De még én sem! —pattant fel a hevesvérű Jovita.
— Melyik volna a legkedvezőbb szám reánk nézve 

Réal úr? — kérdé Lissy.
— A tizenkettes, mert ezzel az ötvenhatodik me

zőre jutna, Indianába s ez nincs is olyan messze 
Richmondtól.

— Ügy van s aztán innen egy ugrással a célnál 
lehetnénk — lelkesedék Jovita.

— A hetessel.
— A hetes! ... — kiáltá Jovita ujjongva, a hetes

sel lennénk hét közül az elsők.
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Így telt el az idő. Jovitának is be kellett vallania, 
hogy Max Real roppant kedves fiatalember s akarat
lanul is arra tévedt a gondolata, hogy Lissy a világ 
legeslegkedvesebb teremtése, akit a Hypperbone milliói 
nélkül is sokra, igen sokra lehet becsülni. Ilyesmiket 
hánytorgatott az elméjében, de szóvá természetesen 
nem tette.

Max Réal pedig szerette volna, ha Lissyék nem 
nagyon sietnek az elutazással. Lissy maga is szívesen 
maradt volna még, de Jo vita roppantul sietett.

Másnap este Max Réal kikisérte a két leányt az 
állomáshoz.

— Lissy kisasszony — mondá, midőn elbúcsú
zott, — legyen ön nagyon, de nagyon szerencsés!

— Köszönöm, . . . szívem mélyéből köszönöm — 
feleié meghatottan Lissy és melegen megszorította az 
ifjú kezét.

— Hát én hol maradok? — kérdé Jovita. — Ne
kem egy árva jó kívánság sem jut osztályrészül?

— Hogyne jutna, Jovita kisasszony! . . . Önnek 
áldott jó szíve van! . . . Vigyázzon ezentúl is, mint 
eddig vigyázott kedves barátnőjére.

A vonat elindult s az ifjú még sokáig ott állott a 
perronon és nézett az elrobogó vonat után.

Másnap, június 14-én, újra húzás volt. Ez a húzás 
Crabbénak szólott. A két kocka összesen 5-öt adott, 
3 + 2. Vagyis Tom Crabbénak a negyvenhetedik me
zőről az ötvenkettedikre — Missouriba kellett sietnie.

Így aztán a Max Réal becsülete újra meg volt 
mentve. A fogadások őrült dühvei megindultak, a 
riporterek nyakára jártak a fiatal festőnek s a Hyp- 
perbone-match egyik favoritjává nőtte ki magát.

Elindulhatott volna nyomban Pennsylvániába, de 
volt rá ideje, nem sietett nagyon, meg akarta várni 
20-át, hogy megtudja, hova kerül Lissy. Szeretett
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volna vele találkozni s néhány napot vele eltölteni, 
ha valahova a szomszédságba kerül.

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Szenzációs tudósítások a «Tribüne» számára.

Kymbale, amint tudjuk, még idején érkezett meg 
Olympiába. Annyi ereje volt, hogy a postahivatalnok 
kérdésére válaszolhatta : «Itt vagyok». Azután eszmé
letlenül roskadt össze.

Néhány perc múlva jó erős whyskivel és ginnel 
talpra állították s kezébe adták a Chicagóból érkezett 
táviratot, amely a következőket tartalmazta :

«Chicago, 18, 8 óra.
Kvmbale, Olympia, Washington.

Kilenc öt — négy. Dél-Dakota. Yankton.
Thornbroek.»

A Tribune munkatársának éppenséggel nem volt 
oka arra, hogy ez utóbbi kockavetés ellen panaszkod
jék, mert az Egyesült-Államoknak olyan vidékére kel
lett mennie, amelyet még nem látott, no meg az sem 
volt kicsinylendő, hogy az összes játszók között a 
negyedik volt. Első X. K. Z. Minnesotában, második 
Max Réal Pennsylvániában, harmadik Lissy Virgi
niában.

Természetes dolog tehát, hogy Kymbale rögtön 
visszanyerte önbizalmát, azaz, hogy visszanyerte volna, 
ha ugyan elvesztette volna. Nem, Kymbale csügge- 
detlenül bízott a jövőben s bízvást számított azokra 
a szerencsés eshetőségekre, amelyek a Hypperbone- 
matchban oly könnyen előfordulhattak.

Tizennégy nap állott rendelkezésére, hogy Dél- 
Dakotába juthasson, ámde ezúttal nem várta meg a
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Tribune segédszerkesztőjének az útiprogrammot tar
talmazó táviratát, hanem elhatározta, hogy rögtön 
útra kel.

Dél- és Észak-Dakotát Washington államtól Idaho 
és Montana államok választják el. Éppen abban az 
időben nyílt meg az Északi Pacific-vasút. Ez a vonal 
Wisconsin, Minnesota, Észak-Dakota, Montana, Idaho 
államokon vezetett keresztül. Olympiától Fargóig, 
mely Észak-Dakota határán van, kétezerkilencvenkét 
kilométer a távolság. Fargótól Janktonig hatszáznegy
ven kilométer. E két távolságot együttvéve, szép kis 
út állott Kymbale előtt.

Az amerikai vasutak szédítő gyorsasággal halad
nak ; nem ritkaság, hogy ezer mérföldnyi utat meg
tesznek harminckét óra alatt, sőt egyiknek-másiknak 
huszonnégy óra is elég erre. Ámde ezen a vidéken 
magas sziklahegyeknek megy fel az út, néha jelenté
keny késéssel érkeznek meg a vonatok. Ezt vette 
Kymbale tekintetbe, midőn rögtön útra kelt.

Washington fővárosától mintegy négyszáz mér- 
földnyire kezdődnek a sziklahegyek ; csupa érdekes és 
kevésbbé ismert vidéken visz keresztül az út, a Tribune 
munkatársa tehát számíthatott arra, hogy érdekes 
tudósításokkal kedveskedhetik lapjának.

Kymbale állandóan a vasúti kocsi külső folyosóján 
állott s mindent megfigyelt, ami arra méltó volt. 
A felséges szép vidék ugyancsak megérdemelte ezt az 
érdeklődést. A Columbia óriási kanyarodással, méltó
sággal teljesen hömpölyög, míglen a Csendes-óceánba 
ömlik.

Idaho, mely szintén a Columbia medencéjében fek
szik s északon Kanadával határos, erdőkben és legelők
ben most is olyan gazdag, mint az ősidőkben, mielőtt 
arany termő kebelét az emberi pénzvágy felkutatta. 
A kormány székhelye Boise-Cityben van, itt sincs több
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harmadfélezer lakónál; Idaho-City a főváros, mely 
élénk kereskedésnek és iparnak a középpontja.

Montana természeti szépségeit Kymbale nem győzte 
eléggé csodálni. Száz meg száz patak csörgedezik a 
sziklák között s a patak mentén bársony sí ma rétek 
terjednek el. A baromtenyésztés meg a bányászat a 
montanaiak főfoglalkozása. Földmívelésre zordon az 
éghajlata. Missoula, Helena és Butte a legjelentéke
nyebb városai. Mind a három várost nemes ércekben 
gazdag érchegyek veszik körül.

Valóban amerikai vakmerőség kellett ahhoz, hogy 
erre a vidékre vasutat építsenek.

A vidék szépségében való gyönyörködést azonban 
megakadályozta a csúnya időjárás. Az égen viharfel
hők kergetőztek, villámok cikáztak és rettenetesen 
dörgött. Az utasok is kezdettek félni, pedig a leggyor
sabban haladó vonatot sem fenyegeti semmi veszély, 
mert a sínek természetes levezetői az elektromos
ságnak. A dühöngő orkán fölverte nyugalmas tanyá
jukból az erdők vadjait is. Tömegesen rohantak elő a 
rengeteg erdőkből a bivalyok, antilopok, fekete med
vék, dámvadak . . .

Ez alkalommal volt a Tribune tudósítója annak a 
páratlan jelenetnek a szemtanúja, melyet később meg
kapó közvetlenséggel írt le.

Délután öt óra tájban történt. A vihar javában 
dühöngött. Kymbale a vasúti kocsi perronján künn 
állott, míg útitársai a kocsikba húzódtak. Ekkor a 
vasúti sínek mellett megpillantott egy hatalmas med
vét, amint hátsó lábára állva, egyik előlábával keresz
tet vetett.

— Micsoda, keresztet vet a medve! — kiáltott fel 
álmélkodva a Tribune tudósítója ... Lehetetlenség, 
bizonyára káprázott a szemem.
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Kymbale a villám fényénél újra látta, hogy a medve 
csakugyan keresztet vet.

Nyomban elővette a jegyzőkönyvét s föl jegyezte.
«Űj faja a medvéknek. Vihar idején hátsó lábán 

állva az előlábával keresztet vet. Tudományos névül 
ajánlandó : «Ursus Christianus» (keresztény medve).»

Másnap az erre vonatkozó cikket beküldőtte a 
Tribune-nek

Kymbale június 21-én reggel megérkezett He
lénába. Itt csak néhány óráig időzött Kymbale s 
tovább folytatta az útját.

Jamestown állomástól kezdve egy másik vonatra 
szállhatott volna át Kymbale, amely egyenesen Yank- 
tonba vitte volna őt, de neki nem kellett, inkább akart 
azon a vonaton maradni, amely Valley-City, Oriska és 
Cassilton mellett halad el s Fargo felé visz. Ide meg
érkezve Kymbale egész napot akart eltölteni úgy, hogy 
senki se tudja meg kilétét.

Ebben őt valami váratlanul közbejött esemény 
megakadályozta.

Mikor délután a kis város környékén sétálgatott, 
hirtelen egy ember szólította meg. Kampós orrú, hu- 
nyorgós szemű, mintegy ötven esztendős ember volt.

— Uram, ha nem csalódom, ön az Északi Pacific 
vonalával érkezett városunkba.

— Ügy van szóról-szóra — feleié Kymbale.
— Engem Hoggarthnak hívnak, Len Hoggarthnak, 

Len William Hoggarthnak.
— Nos tehát Len William Hoggarth úr, mivel szol

gálhatok?
— Uraságod bizonyára Yanktonba igyekszik?
— Ügy van . .. Yanktonba igyekszem.
— Engedje meg, hogy felajánlhassam önnek szol

gálataimat.
— Szolgálatait? . . . Hogy értsem?
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— Bocsánatot kérek, egyedül méltóztatott ide 
jönni?

— Egyedül? —- kérdé szörnyű mód csodálkozva 
az újságíró. — Egyedül, természetesen egyedül.

— Kedves felesége őnagysága nem méltóztatott el
jönni?

— A feleségem?
— Sebaj . . . úgyis nyélbe ütjük majd a dolgot. 

Nem is szükséges, hogy itt legyen, a nélkül is elválaszt
hatjuk önöket.

— Elválaszthatjuk? . . . Kegyed válóperről beszél, 
Hoggarth úr?

— Mindenesetre, a házasságfelbontás minden for
maságának tudom a bibijét, ez az én mesterségem.

— Csakhogy az elválasztás lehetőségének nálam 
igen lényeges, sőt mondhatnám leküzdhetetlen aka
dálya van ...

— Nos? . . . Nos?
— Én nem vagyok házasember.
— Micsoda, ön nem házasember s mégis Yanktonba 

utazik? — kiáltott fel Hoggarth úr valósággal el
képedve.

— Mondja csak, Hoggarth úr, mi az ön foglal
kozása?

— Házasságfelbontó ügynök és tanú vagyok.
Kymbalénak egyáltalában nem volt oka arra, hogy 

a tiszteletreméltó Len William Hoggarth foglalkozásán 
megütődjék. Tudvalevő dolog, hogy Dél-Dakotának 
egyik nevezetessége az, hogy a házasfeleket villám
gyorsasággal szétválasztják ott. Nem kell egyéb hozzá, 
mint Yanktonba utazni, ott egy tanút fogni, aki bizo
nyítja, hogy a válni akaró hat hónapig Dél-Dakotá
ban tartózkodott s a válópör gyorsan végére jár.

Az olyan emberek, mint Hoggarth, a szimatjuk 
után indulva fölismerik az olyant, aki válni akar,
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nyomban hozzászegődnek, pénzért tanúskodnak s való
ságos ügynökei a válófeleknek.

Így aztán érthető, hogy Hoggarth úr Kymbale 
utolsó szavaira ezt felelte :

— Uram, tessék elhinni, végtelenül sajnálom, hogy 
ön nem házasember.

— En is sajnálom — viszonzá Kymbale — s főleg 
azért, hogy ezt a most kínálkozó alkalmat nem hasz
nálhattam fel a házasság igájának lerázására.

— Minthogy azonban ön Yanktonba utazik, figyel
meztetem, hogy a nagy meetinget, mely ott ma ké
szülődik, el ne mulassza megnézni.

— Micsoda meeting lesz az1?
— Arról van szó, hogy a hathónapi tartózkodást 

három hónapira szállítsák le, mint Oklohamában. 
Tetszik tudni, az a város veszedelmes versenytársunk 
e tekintetben. Uram, én öntől most elbúcsúzom, ha 
esetleg szüksége volna reá, számítson bízvást az én 
szolgálataimra.

— Köszönöm, Hoggarth úr, nem fogok róla meg
feledkezni.

— Hja, az ember sohasem tudja előre, hogy mi 
vár reá . . .

— Tökéletesen igaza van, Hoggarth úr.
Másnap, június 24-én, elhagyta a városkát a Tri

bune tudósítója. Fargo és Yankton között mintegy 
kétszázötven mérföldnyi a távolság. Medary állomás
nál az utasok mind leszállottak a vonatról.

Kymbale egy vasúti hivatalnoktól megkérdezte :
— Nem megy tovább a vonat?
— Ma nem — felelte a vasúti hivatalnok.
■— Mikor megy a legközelebbi vonat Yanktonba?
— Holnap.
Ekkor Kymbale az állomáson egy másik vonatot 

pillantott meg, mely útra készen állott Yankton felé.
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— Hát az a vonat? ... — kérdé a hivatalnoktól.
— Az a vonat! ... — feleié sajátságos hangon a 

hivatalnok.
— Az nem fog elindulni?
— De igen . . . tizenkét óra tizenhárom perckor.
— Yankton felé?
— Oda ... — feleié a hivatalnok a vállán egyet 

rándítva.
Ebben a pillanatban az állomásfőnök elhívta a 

hivatalnokot s így Kymbale több felvilágosítást a vo
natra nézve nem kaphatott tőle.

Egyébiránt nem is volt az személy-, hanem teher
vonat. Az egész vonat csupán gőzmozdonyból és két 
teherkocsiból állott.

— Éppen jó — gondolá magában Kymbale. Mit 
bánom én, hogy tehervonat, a fődolog az, hogy még 
ma megérkezzem Yanktonba. Belopózom az egyik 
kocsiba s aztán majd elválik, hogy mit csinálok.

A derék újságíró már jó eleve elképzelte, hogy 
mekkora lesz a yanktoniak meglepetése, ha őt majd 
az állomásfőnök kérdőre vonja s kiderül, hogy a híres 
Hypperbone-match egyik játszója használta fel a 
tehervonatot arra, hogy Yanktonba juthasson.

Az állomás perronján egy lelket sem pillantott meg, 
az útra készen álló fura vonaton sem volt sem gépész, 
sem kalauz. Így aztán észrevétlenül beosonhatott az 
egyik teherkocsiba s elrejtőzött a szögletben.

Tizenkét óra tizenhárom perckor hatalmas lökést 
érezett Kymbale s a vonat mindinkább fokozódó gyor
sasággal haladt, végül hajmeresztő volt ez a gyorsaság.

Az állomások előtt ez a vonat nem állott meg, még 
a szokásos fütty sem hallatszott.

Kymbale kikandikált az egyik ablakon, a gőz moz
dony üres volt, a mozdonyvezetőnek a helye üres.

— Mi történt ezzel a vonattal? — kérdezte ön-
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magától — kiesett a fűtő és a mozdonyvezető, avagy 
a gőzmasina megbokrosodott és elragadta a vonatot ?

Egyszer csak rémült kiáltásban tört ki.
Szemben az őrült gyorsasággal haladó vonattal, 

ugyanazon a sínpáron mintegy negyed mérföld távol
ságban ugyanazzal a szédítő gyorsasággal jött egy 
másik vonat.

Néhány másodperc múlva összeütközött a két vo
nat. A két gőzmozdony rettentő erővel ékelődött be 
egymásba, a teherkocsik izzé-porrá törtek, a két gőz
kazán explodált és a levegőbe repült.

Ebben a pillanatban egetverő hip-hip és hurráh- 
kiáltás hallatszott a vonaltól jobbra eső hegy tetején, 
hol biztos távolságban nagy tömeg állott és gyönyör
ködött ebben a félelmesen szép jelenetben.

Tudnivaló dolog, hogy a két vonat összeütközése 
ezeknek az embereknek a költségére és mulattatására 
rendeződött... Ez aztán igazi amerikai mulatság!

Ilyen módon avatták fel a Medary és Sioux Foils 
City között épített új vasúti vonalat.

TIZENHARMADIK FEJEZET.

A Hypperbone-match utolsó hozásai.

Mikor Lissy Max Réaltól elbúcsúzott, sejtelme sem 
volt arról, hogy az ifjút másnap már ki fogja szabadí
tani a derék Tom Crabbe. Nagyon kedvetlen volt, igaz 
szívből sajnálta a kedves fiatal embert.

Gondolataiba mélyedve húzódott vissza a vasúti 
kocsi szögletébe s Jovitának sem jutott ezúttal eszébe, 
hogy szóval tartsa őt.

Saint-Louistól Richmond mindössze 1120 kilométer
nyire van. Missourin, Kentuckyn, Nyugat- és Kelet- 
Virginián kell keresztül menni.
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Június 14-én reggel a két fiatal leány Rich- 
mondba érkezett. Itt kellett bevárniok Thornbrock 
közjegyzőnek a táviratát.

Viszont azt is tudjuk, hogy Max Réal 20-áig 
Saint-Louisban akart maradni, hogy bevárja a Lissynek 
szóló legközelebbi húzást, mert abban reménykedett, 
hogy Philadelphiába menet találkozhatik valahol vele.

Elképzelhetjük a két leány örömét, midőn Rich- 
mondba való érkezésük napján megtudták a húzás 
eredményét, mely Max Réalt a fogságból kiszaba
dította.

— Látod szívem — mondta Jovita izgatottságtól 
reszkető hangon — mégis csak jó az Isten. Hát nem 
abban nyilatkozott-e meg most is Istennek a jósága, 
hogy Crabbe került a fogságba. Ezért külön is hálát 
kell adnunk a jó Istennek!

— ö, áldott legyen szent neve! — mondá meg- 
hatottan Lissy, mert kárbaveszett fáradság lett volna 
meghatottságát leplezni.

Jovita aztán elkezdett elmélkedni a szerencse vál- 
tozandóságáról; fejtegette, hogy az isteni Gondviselés 
bölcsen osztott be mindent a világon s hogy az em
bereknek e földön kijut a szerencséből is, de csak 
módjával.

— Lám, lám, a sok mázsányi Crabbe belekerült a 
dutyiba, talán ott is fog rekedni, ha a jószívű kapitány 
meg nem könyörül rajta s ki nem szabadítja.

Egyelőre nem volt Richmondban egyéb dolguk, 
mint az, hogy türelmesen bevárják 20-át. Richmon- 
dot nem hiába dicsérte Max Réal olyan nagyon, 
valóban gyönyörű város; a két barátnő naponta 
járt-kelt a városban. Jovita egyszer megjegyezte, hogy 
mennyivel jobb volna, ha Max Réal is velők sétál
hatna. Lissy is valószínűen így vélekedett, de nem 
árulta el.

Verne: Különös végrendelet. 19
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Az újságírók tömegesen keresték fel Lissyt a vendég- 
fogadóban ; az utcán járó-kelő népség megbámulta 
őket; a képes lap szerkesztője Jovita révén megsze
rezte mindkét leánynak az arcképét és közölte. A bör
zén ugyancsak felszökött a Lissy ára, mert a titok
zatos X. K. Z. után ő következett.

Az Unió börzéjén a következő párbeszédek járták :
— Lissy Wagot keresek!
— Kymbalét adok Lissy Wagért!
— Én Titburyt!
— Ki vesz Titburyt!
— Itt van Titbury . . .
— Tom Crabbe is egész rakással . . .
— Kinek van még Réalja?

Ki ad el Lissy Wagot?
Nemcsak Amerikában, hanem az egész piacon így 

járta. Elképzelhetjük, milyen rémösszegek forogtak 
kockán. S mindez az ötödik játszó szerencséjétől füg
gött! . . . Hogyisne, mikor szerencsés húzással célhoz 
érhet. . .

18-án a Tribune munkatársát a kockák szeszélye 
Olympiából Yanktonba menesztette. A rákövetkező 
napon hozták az újságok, hogy Kymbale Washing
tonból elutazott.

Lissynek nem volt oka arra, hogy Kymbalétól, aki 
a harminckilencedik mezőre került, féljen.

20-án Jovita már nyolc óra előtt a postahivatal
ban volt s várta a táviratot. Félórával később meg
érkezett a jelentés : tizenkettő (6 + 6) vagyis Indianába, 
az ötvenhatodik mezőre kellett Lissynek mennie.

Jovita így kiáltott fel, midőn lélekszakadva vissza
érkezett a vendégfogadóba :

— Drága gyermekem! . . . Képzeld csak Indiana 
és fővárosa Indianopolis! . . . Hát lehet-e ennél na
gyobb szerencséje halandó embernek! .. . Ott leszünk
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Illinois szomszédságában! ... Te vagy az első, öt 
mezővel hagytad hátra a tolakodó X. K. Z.-ét, az 
«álarcos lovag»-ot. . . Büszkén lobog a sárga zászló . . . 
vezet! . . . Még hét pontocska a két kockalapon s be
futunk a célhoz! ... ö, be gyönyörű szám a hetes, 
a bibliai karos gyertyatartónak hét ága van, a hétnek is 
hét napja, a Göncöl szekerének is hét csillagja — 
(főbűn is hét van, de ezt Jovita nem merte mondani!)... 
Egyek ura, segíts meg minket, hiszen ha te tudnád . . . 
hogyne tudnád te Mindentudó, hogy milyen okosan 
és bölcsen fogjuk a milliókat felhasználni. . . Először 
is az elaggottaknak és munkaképteleneknek óriási 
menedékházat — a «Lissy Wag-féle intézetet» állítjuk 
fel, aztán egy iszonyú nagy kórházat a szegények szá
mára, aztán hozomány nélkül szűkölködő leányokat 
kiházasító alapítványt teszünk, én leszek annak a 
főnöknője, majd meglátod, hogy értek a dologhoz. . . 
Téged természetesen nem kell majd kiházasítanunk... 
a te kezedért grófok, hercegek fognak vetélkedni egy
mással ... te, te milliomos kisasszony! . . .

Ezenközben pedig Lissyt ölelte, csókolta, megtán
coltatta. Nyilván magánkívül volt, azt sem tudta, mit 
beszél és mit tesz.

Most tehát azt kellett elhatározniok, hogy ott ma
radnak-e még Bichmondban, lévén július 4-éig elég 
idejük arra, hogy Indianopolisban jelentkezzenek, vagy 
már most útra keljenek. Jovita úgy vélekedett, hogy 
legjobb lesz, ha elindulnak, hiszen Max Réal úgy 
sincsen Bichmondban, nincs tehát semmi okuk arra, 
hogy tovább ott maradjanak.

Június 21-én kihajtattak az állomáshoz. Az út, 
mely reájuk várt, csupán négyszáz kilométer volt. 
Tehát még aznap estére megérkezhettek.

Amint a perronra kiléptek, egy előkelő külsejű úr 
lépett eléjük:

19*
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— Nemde Lissy Wag és Jovita Foley kisasszonyok
hoz van szerencsém?

— Azok vagyunk — felelt a gyorsan pergő nyelvű 
Jovita.

— Én Migglery Bulién úrhölgy titkára vagyok. 
Úrnőm örvendene a szerencsének, ha külön s kéj vona
tán vihetné el önöket, hölgyeim, Indianopolisba.

— Jer! jer! — szeleskedék Jovita s vitte gyorsan 
a barátnőjét a különvonat felé.

Gyönyörű különvonat volt az. Gőzmozdonyból s 
négy kocsiból állott; szalon, ebédlő, hálókocsi és 
konyha meg teherszállító kocsi volt ott.

Migglery Bullen, a dúsgazdag amerikai hölgy úgy 
utazott, mint valami fejedelem. Külön vonata az el
képzelhető legnagyobb kényelemmel és pazar fénnyel 
volt berendezve. Migglery Bullen mintegy ötvenéves 
özvegy volt s kimeríthetetlen petróleumforrásoknak 
volt a tulajdonosa.

— Köszönöm, hölgyeim, — mondá a milliomos 
nő, — hogy ajánlatomat elfogadták. Mindenesetre 
kényelmesebben fognak itt utazni, mint a másik 
vonaton. Nekem nagy örömet okoz, hogy az ötödik 
játszó iránt való érdeklődésemnek kifejezést adhatok, 
bár megjegyzem, hogy e játékban egyáltalán nem va
gyok érdekelt fél...

— Rendkívül hízelgő reánk nézve ez a megtisz
teltetés, melyben nagyságod részesít — mondá Jovita.

— És fogadja érte őszinte köszönetünket — tette 
hozzá Lissy.

— Szót sem érdemel — viszonzá mosolyogva az 
özvegy. — Remélem, Lissy kisasszony, hogy az én 
társaságom szerencsét fog önnek hozni.

Migglery Bullen rémítő gazdagságának dacára igen 
kedves, jószívű asszony volt. Kedvesen elcsevegett a 
fiatal leányokkal, az út tehát a lehető legkellemesebb
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volt. Jovita pedig a példátlan fénnyel berendezett 
külön vonat egyes kocsijait nézegetve ezt gondolta 
magában :

— Ha az ember elgondolja, hogy nemsokára mi 
is ilyen különvonattal. . . saját «udvari vonatunk
kal fogunk utazni ... — Mit szólasz te ehhez, Lissy ? — 
fordult barátnéjához.

— Azt, hogy lehetnél okosabb is, Jovita!
— Hiszen majd meglátod!
Migglery Bullen, bár a játékban nem volt érde

kelt fél, szentül hitte, hogy Lissy fogja megnyerni a 
pártit.

Estefelé megállóit a vonat Indianopolisban. A dús
gazdag úrhölgy tovább folytatta az útját Chicagóba, 
elbúcsúzott tehát a két fiatal leánytól, holmi csekély
séget, egy-egy gyémánttal kirakott gyűrűt adott nekik 
emlékül.

A két barátnő inkognitóját megőrizve a Sherman- 
Hotelbe szállott, de azért másnap egész Indianopolis 
tudta, hogy minő híres-nevezetes vendége van a 
Sherman-Hotelnek.

Indianopolis körülbelül a közepén van az államnak. 
Élénk vasúti közlekedésnek a középpontja, mert 
tudnivaló dolog, hogy India vasúti hálózata nagyon 
sűrű ; az állam egészen sík föld, itt-ott emelkedik a 
talaj, vasútépítésre tehát nagyon alkalmas. Hogy ezt 
az államot «Indiana»-nak (Indiánok földjének) nevezték 
el, annak idején joggal történt, ma azonban minden 
ízében amerikai; habár az első telepítvényesek franciák 
voltak.

Max Réal festői tájakat itt hiába keresett volna, a 
vasutak mentén j ól megmívelt szántóföldek terültek el, 
számos kőszénbánya és gazdag petróleumforrások 
vannak itt.

Indianának kétmillió lakosa van, területére nézve
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az Egyesült-Államok között csak a harminchetedik. 
Indianopolisort kívül több jelentékeny, élénk forgalmú, 
virágzó városa van, így többek között Jeffersonville, 
New-Albany, Evansville, amely az állam második 
városa, Terre Hant nagy gabonapiacával és Vincennes, 
az állam egykori székhelye.

A két barátnőnek tizennégy nap állott rendelke
zésére, ez az idő bőven elég volt arra, hogy körül
nézzenek a városban, sőt akár a környék nevezetes
ségeit is megnézzék.

Jovitának feltűnt, hogy Lissy nagyon hallgatag, 
csaknem szomorú.

— Lissy — mondá a beszédes Jovita — nem érte
lek téged, azaz, hogy nagyon is értelek . . . derék 
fiatal ember . . . nagyon kedves modorú, szeretetre
méltó — sok benne a kiváló tulajdonság ... a fődolog 
pedig az, hogy neked tetszik. De hát mit tehetünk mi 
arról, hogy ezidőszerint Philadelphiában kell lennie és 
nem itt. . . Neked ebbe, szivecském, bele kell törőd
nöd . . . elvégre kívánhatod te Max Béalnak mindazt, 
ami a világon a legjobb, de a mi dolgunkról sem szabad 
egészen negfeledkezned . . .

— Túlzol, Jovita . . .
— Kérlek, Lissy, légy őszinte . . . valid meg, hogy 

szereted őt!...
Lissy nem válaszolt. . . Elvégre ezzel is eleget 

mondott.
Június 22-én volt a húzás Urrican kapitány szá

mára. Az olvasó tudja, hogy a nehéz természetű 
kapitány a «Halál völgyét» megjárván, egy szerencsés 
ugrással a huszonhatodik mezőre : Wisconsinba ju
tott. A mostani húzás l-j-4, összesen öt, a harminc- 
egyedik mezőre küldötte Urricant, vagyis Névadóba., 
mely a Hypperbone-íéle térképen «kút»-nak van el
nevezve. A játszó itt beleesik a kútba, háromszoros
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tétet fizet s vár addig, míg valaki őt a kútból ki nem 
húzza.

Mikor Urrican a húzás eredményét megtudta, irtó
zatos káromkodással könnyített kebelén, hűséges 
Turk]a szent fogadást tőn, hogy mihelyt Chicagóba 
visszatérnek, torkonragadja a nyomorult «okmány
férget», — t. i. Thornbrock közjegyzőt — s le fogja 
srófolni testéről.

Lissy őszintén sajnálta ezt a bősz tengeri medvét, 
akit a játék folyamán a sors állandóan üldözött, 
Jovita pedig igaz szívből kívánta, hogy Titburynak 
jusson a szerencse, hogy Urricant a kútból kihúzhassa.

Ugyanezen a napon történt, hogy midőn a két 
barátnő sétájából hazatérve a Sherman-Hotel kapujá
hoz érkezett, Lissy meglepetten kiáltott fel.

— Mi a baj ? — kérdé Jovita, de nyomban hozzá is 
tette : — Ah ... ön az, Réal úr? ...

Csakugyan Réal ott állott a vendégfogadó kapu
jában.

— Hölgyeim, Philadelphiába indultam s minthogy 
Indianán kellett keresztül utaznom . . .

— Csupa merő véletlenség! — kiáltott közbe Jo
vita — de legalább örvendetes véletlenség!

— S minthogy időm úgy is van elég . ..
— Tehát eljött Indianopolisba, még pedig a Sher

man-Hotelbe, természetesen... az ember odamegy, 
ahova neki tetszik ... — évelődött Jovita.

— A hírlapokból olvastam, hogy az ötödik játszó 
hol szállott meg ...

— Illendő volt az első játszónak is ide szállani. 
így kívánja ezt a kollégialitás.

így csevegtek «hármacskán», mintha régi jó bará
tok lettek volna. Élvezetes kirándulásokat tervezget
tek s a Jovita kedvéért a Hypperbone-match eshe
tőségeiről is beszélgettek. így szóba került az az eshe
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tőség, hogy a titokzatos X. K. Z. elsőnek érkeznék be, 
ha tizenkettő lenne a húzás eredménye, ez azonban 
csak úgy történhetnék meg, ha a kockák 6—6-ot mu
tatnak, tehát egyetlen egy eshetőség, holott Lissynek 
a hetes számára három eshetőség van, még pedig 
3—4, 2—5, 6—1. Nyilvánvaló dolog tehát, hogy ok
vetlenül Lissy lesz a győztes.

Egyébiránt Max Réal és Lissy egymás között 
szóba sem hozták a játék eredményét. Fontosabb volt 
reájuk nézve az, hogy Réalné már vágyakozik a kedves 
Lissy után. Legutóbbi levelében is igen kedvesen ír 
róla. Lissy elolvassa a levelet és könny szökik a szemébe.

— Milyen jó édesanyja van önnek, Réal úr! — 
mondja meghatottan.

— A legeslegjobb a világon ; nemcsak engem sze
ret, hanem azt is, akit én szeretek . . .

— Kitűnő anyós lesz belőle — jegyzé meg Jovita 
tréfásan.

Másnap megbeszélték, hogy a környékre rándulnak 
ki. Indianopolisból vasúttal mennek Spring-Valley-ig, 
onnan gyalog a legközelebb eső állomásig, s még aznap 
visszajönnek a vonattal.

Amint az állomáshoz érkeztek, sem Réal és Lissy, 
sem Jovita nem vették észre, hogy öt férfiú tartja őket 
szemmel, hogy ugyanarra a vonatra száll fel s Spring- 
Valleyban leszáll. Mintha őket akarnák nyоmról
nyomra kísérni.

Az öt férfiú a spring-valleyi vasúti állomásnál el- 
széledt. Nyilván nem akartak feltűnést kelteni.

Max Réal, Lissy és Jovita a White-River partja felé 
vették út jókat. Egy óra óta járkáltak a folyó partján, 
az idő gyönyörű szép volt, Jovita szidta Lissyt és Réal 
urat, hogy vele egyáltalában nem törődnek, pedig ő 
anyai, sőt valóságos nagymama! tisztet tölt be s meg
érdemelné, hogy gyöngéd figyelemmel legyenek iránta.
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Három óra tájban felültek egy kompra s átmentek 
a folyó túlsó partjára.

Innen egy kanyargó gyalogösvény vezetett a sűrű 
lombok és fák között a szomszéd vasúti állomáshoz.

A környék nagyon elhagyatott volt, mert a vidék 
lakosai mezei munkások lévén, a szántóföldeken fogla
latoskodtak.

Amint az ösvényen haladtak, hűs, árnyas helyre 
érkeztek, Jovita leült s azt ajánlotta, hogy néhány 
percig pihenjenek. Alighogy letelepedtek, a fák sűrűjé
ből az a bizonyos öt ember rohant rájuk.

Mit akarhattak ezek az emberek? A ruhájuk után 
ítélve közönséges rablók nem lehettek. Csakugyan nem 
voltak azok; Lissyt akarták kézre keríteni, biztos 
rejtekhelyen mindaddig fogva tartani, míg a Hypper- 
bone-mateknak vége lesz, hogy első ne lehessen. Bizo
nyára azok bérelték fel, akik Lissy ellen fogadtak, 
még pedig óriási összegekben.

Ezek az igazi «amerikai gonosztevők», hogy tervöket 
megvalósíthassák, még erőszaktól sem riadtak vissza.

Hárman Max Réalt támadták meg, hogy ártal
matlanná tegyék, a negyedik Jovitát ragadta meg, az 
ötödik pedig Lissyt igyekezett az erdőbe hurcolná.

Max Réal, mint telivér amerikai, állandóan revol
vert hordott magával, azt sietősen előrántotta s célba 
vette a támadók egyikét. A golyó csak megsebezte, 
de nem terítette azt le.

Jovita és Lissy segítségért kiáltoztak.
Ekkor a fák közül léptek zaja és emberi hangok 

hallatszottak.
A véletlen úgy akarta, hogy a környékbeli telepít- 

vényesek közül mintegy tízen-tizenketten éppen va- 
dászgattak az erdőben. Ezek meghallották a revolver
lövést és a segély kiáltásokat. Réalnak még volt annyi 
ideje, hogy célba vette azt, aki Lissyt akarta elhur-
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colni magával. A golyó keresztül lőtte a támadó karját. 
Csakhogy ebben a pillanatban Max Real is összero
gyott, mert a gazok egyike mellébe szúrta a kését.

A vadászok a helyszínére érkeztek ; a vakmerő 
támadók belátták, hogy tervök meghiúsult, hamarosan 
kereket oldottak. Lissy zokogva borult Max Réalra.

Max Réal reánézett és suttogta :
— Lissy . . . édes-édes Lissym! . . . nincs semmi 

baj .. . semmi. . .
Ekkor szemei lecsukódtak, de élt még, reáismert 

Lissyre, beszélt is vele.
Félórával utóbb a kis állomásnál voltak. Max 

Réalt gondosan odaszállították, orvos is volt kéznél, 
aki megvizsgálta sebét, bekötözte s azt mondta, hogy 
nem halálos. Nyugodtan szállíthatják Indianopolisba.

A hűséges Lissy nem mozdult el a beteg mellől. 
S midőn az orvos azt mondotta, hogy Max Réalnak 
két hétig kell az ágyban maradnia, Lissy kijelentette, 
hogy a neki szóló húzással sem törődve, mindvégig 
ápolni fogja a beteget.

Jovitának ezúttal egy árva szava sem volt barátnéja 
szándéka ellen.

Max Réal természetesen kérte ápolóját, hogy anyját 
erről a balesetről ne értesítsék. A lapok sem említettek 
nevet s így Réalné mitsem tudott a dologról.

Bezzeg mekkorát bámult a világ, midőn június 
24-én meghozta a távíró a hírt, hogy X. K. Z., a 
titokzatos álarcos lovag tizenkettővel beért a célhoz.

A vörös zászló ott lobogott büszkén Illinois me
zején.
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Az oakswoodi harang.

A mennydörgés, mely a világ minden részében el
hallatszott volna, aligha lett volna olyan hatású, mint 
az a kocka vetés, mely június 24-én reggel pont nyolc 
órakor az Auditorium nagytermében ezer meg ezer 
emberből álló hallgatóság szemeláttára eldöntötte a 
Hypperbone-matchet.

A táviratok villámgyorsan tudaták az egész világ
gal — az ó- és új-világgal egyaránt, — hogy az «álarcos 
lovag», ama titokzatos X. K. Z. nyerte el a Hypperbone. 
millióit.

Jóformán csak ekkor tűnt fel, hogy minő hihetetlen 
szerencséje volt az ismeretlen játékosnak a játék egész 
folyamán. Míg a többiek hol a fogságba, hol a kútba, 
hol a hídra, hol a «Halál völgyé»-be, hol a méregdrága 
«vendégfogadó»-ba kerültek, s az ezer dollárokat fizet
ték, ő Illinoisból Wisconsinba, onnan Columbiába, 
majd Minnesotába s végül Illinoisba került. Valóban 
játszva nyerte meg a játékot. Nemde páratlan szeren
cséről tesz mindez tanúságot? Annak az X. K. Z.-nek 
olyan «arany ember»-nek kellett lennie, akinek a kezé
ben még a sár is arannyá változik.

A hosszas izgatottságnak tehát végeszakad, az 
álarcos lovagnak le kell majd a makacsul fenntartott 
álarcot vetnie, ha a milliókat meg akarja kapni. Július 
3-án, tehát a nevezetes húzás után kilenc nap múlva 
a többi hat j átszónak a helyzete következő volt.

Mindenekelőtt tudnivaló, hogy mindnyájan vissza
tértek Chicagóba. Egyik-másik kétségbeesve, egyik
másik dühtől tajtékozva, de kettő olyan is akadt, akik 
egyáltalában nem is törődtek az egész dologgal. Hogy 
ez a kettő ki lehetett, talán fölösleges is elárulnunk.
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Max Réal a baleset után alig egy hét múlva a két 
fiatal leánnyal visszaérkezett Chicagóba. Réalné csak 
ekkor tudta meg, hogy a fiával mi történt, hogy ő volt 
az a nemeslelkű, ifjú, aki élete veszélyeztetésével men
tette meg a fiatal leányt.

Lissy és Jovita másnap eljöttek Réalnéhoz láto
gatóba. Lissy rendkívül megtetszett az érdemes hölgy
nek, viszont a fiatal leány nagyon megkedvelte őt. 
Így történt meg az ismerkedés, hogy aztán ennek az 
ismerkedésnek utóbb minő fontos következményei 
lettek, azt is megtudjuk nemsokára, de néhány napig 
türelemmel kell lennünk.

Milner, az idomító éktelenül dühöngött. Elgon
dolta, hogy minő rengeteg pénzbe került a komédia, 
hogy ezalatt az idő alatt az idomított hústömeggel 
egy fillért sem szerezhetett, legfeljebb azt a bizonyos 
gyalázatot, mikor Hunter tiszteletes úr mindkettej őket 
felképelte . . . bezzeg Crabbe mindezzel nem törődött, 
neki naponta kijárt a hat rendbeli «abrak» — ezenkívül 
nem érdekelte őt semmi a világon.

A tökmagrágó Titbury-pár két heti méregdrága 
uraskodás után csikorgó fogakkal fizette ki az Excelsior 
hotel borsos számláját: kétezernyolcszáz dollárt s nagy 
családi tanácsot tartván megállapították, hogy az 
útiköltségeket, a pénzbírságot, az elrablóit háromezer 
dollárt s mindent egybefoglalva mintegy nyolcezer 
dollárt dobtak ki — a sárba.

Ebből aztán nagyszabású családi patába keletke
zett. Természetesen a hatalmas Titburyné kereke
dett felül. A szemrehányások egész özönét zúdította 
hitvestársa fejére, aki — szerinte — oly makacsul ra
gaszkodott az ostoba játékhoz merő kapzsiságból s 
nem akart az okos szóra hallgatni. A tenyeres-talpas 
cselédleány természetesen az asszony pártját fogta s 
így a jámbor Titburyra közös erővel reáterítették a
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A VASÚTI MUNKÁSOK BUKKANTAK REÁ.
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vizeslepedőt, pedig mi tudjuk, hogy ebben a dologban 
olyan ártatlan volt, mint a ma született bárány.

Mert hát gyakran előfordul az életben, hogy az 
ártatlannak kell szenvednie.

Hát Harris T. Kymbaléról mit beszél az írás? Nos 
tehát a lángelméjű Kymbale, aki egymaga volt jelen 
a Medary és Sirus Falls City között épült vasút mű
szaki bejárásánál — ép bőrrel szabadult meg. Ugyanis 
mielőtt még az összeütközés megtörtént volna, sze
rencsésen kiugrott a vonatból s többrendbeli bukfenc 
után a vasúti töltés mellett az árokban jó hosszú ideig 
eszméletlenül hevert. Fájdalom, annak a jelenetnek, 
mikor a vasparipa összecsapott, nem lehetett a szem
tanúja.

Három órával utóbb a vasúti munkások bukkantak 
reá az eszméletlenül heverő Kymbaléra. Fölemelték 
s a legközelebbi házba vitték. Orvost kerítettek elő 
s az konstatálta, hogy még él s nincs halálosan meg
sérülve.

Lassacskán visszatért az eszmélete, s akkor aztán 
megtudták, hogy a szerencsétlenül járt ember a Hyp- 
perbone-match negyedik játszója. A hivatalos hatóság 
vette a kezébe az ügyet, s Kymbalét a vasútijegy árá
nak megfizetésére ítélte, mert igazságnak még Ameriká
ban is kell lennie.

Kymbale hajlandó lett volna nyomban folytatni az 
útját, de időközben megtudta ő is a június 24-iki 
húzásnak az eredményét — így aztán meg kellett elé
gednie azzal, hogy érdekes úti kalandjait leírta a 
Tribune ben.

Csakhogy azzal a bizonyos Ursus Christianusszal 
ugyancsak megjárta az érdemes riporter. Ugyanis 
utólag kiderült, hogy az az imádkozó medve nem is 
volt medve, hanem ember, áld éppen egy medvebőrrel 
készült a szomszéd faluba. Útközben utolérte a vihar
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s ekkor húzta magára a medvebőrt. A rémítő vihar 
láttára megrémült és szaporán vetette a keresztet.

Ezzel az újságíró-kollégák gyakran megtréfálták 
őt, de elvégre maga Kymbale is jót nevetett rajta.

Hogy az ötödik játszófél miként tért vissza Jovi
tával és Max Réallal, arról már számot adtunk. Jovita 
vigasztalhatatlan volt.

— Az Istenre kérlek, Jovita, ne vedd annyira a 
szívedre a dolgot! Lásd én elejétől fogva nem remény
kedtem.

— De én biztosan számítottam rá.
— Nagyon helytelenül cselekedtél.
— Különben a te sorsod nem is olyan sajnálatos, 

ha az ember fontolóra veszi a dolgot.
— De hiszen én nem is panaszkodom — feleié Lissy 

mosolyogva.
— A milliókat nem kapod meg, de az összes be

fizetett tétek a tieid. Szép kis hozomány . . .
— Mit mondasz?
Azt mondom, hogy X. K. Z. az első, te pedig a má

sodik, a játék törvénye szerint a második kapja a 
befizetett ezer dollárokat.

— No lám, erre még csak nem is gondoltam.
— Te háládatlan portéka, mindenre nekem kell 

gondolnom ; csinos kis összeg néz reád.
Valóban a befizetett tétek szépen felgyűltek. Egy

ezer a Niagara hídjánál, kettő a new-orleánsi vendéglő
ben, kétezer a nebraskai labirinthnál, háromezer a 
kaliforniai «Halál völgyéinél, háromszor háromezer a 
missourii fogságba körűitektől: összesen tizenhétezer 
dollár. Ehhez a második nyerőnek föltétien joga van.

Mindenkiről megemlékeztünk, csak Hodge Urri- 
canról, a rettenetes kapitányról nem.

Június 22-én a kapitány Wisconsinban volt. Itt 
tudta meg a neki szóló húzás eredményét, mely szerint

Verne: Különös végrendelet. 20



a harmincegyedik mezőre, Nevadába kell sietnie. 
Mintegy ezerkétszáz mérföldnyi utacska állott előtte. 
Nevadában volt a «kút», mely a boldogtalan kapitány 
zsebét megint érzékenyen érintette. Hodge Urrican, 
mint rendesen, tajtékot túrt, a bősz Turk pedig szent 
fogadást tőn, hogy Thornbrockot nyakoncsípi, a kör
meivel megfojtja s a húst lerágja a csontjairól... és 
még több efféle épületes dolgot cselekszik.

Ezt a Ne vadát nem hiába jelölte «kút»-nak Hypper- 
bone, mert ebben az államban irtóztató sok a bánya
telep, a tárna, csupa rengeteg mély kutak ezek. Van 
köztük olyan is, amely nyolcszáz méternél mélyebben 
hatol be a föld gyomrába.

A hatodik játszó azonban nem láthatta meg Neva- 
dát, mert június 24-én megtudta Great-Lake-Cityben 
a nagy újságot.

X. K. Z. megnyerte a játékot.
A kapitány is visszasietett Chicagóba, hogy minő 

lelkiállapotban, azt talán mondanunk sem szükséges.
Így állottak a dolgok. A rémítő izgatottság meg

szűnt, amióta a világ tudta az eredményt, ámde az 
X. K. Z. személyének a titokzatossága még mindig 
izgatta a kedélyeket, még pedig nemcsak azokat, 
akik a játékban résztvettek, hanem azokat is, akik 
önzetlenül érdeklődtek iránta. Mindenki azt hitte, hogy 
az «álarcos lovag» néhány nap múlva már jelentkezni 
fog. Csakhogy a húzás napja óta egy egész hét telt el 
s a győztes X. K. Z. még mindig nem jelentkezett.

Jovita egyike volt a legtürelmetlenebbeknek. Na
ponta legalább tízszer elment az Auditóriumba, hogy 
hírt halljon az «álarcos lovag»-ról. Max Réalt is biz
tatta, hogy járjon utána a titoknak, csakhogy Max 
Réalnak mostanáig a legkisebb gondja is nagyobb volt 
ennél.

Azon egyáltalában nem kell megütődnünk, hogy a
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két fiatal leány még nem tért vissza az áruházba, hogy 
régi állását elfoglalja. Lissy amúgy sem fog visszatérni, 
Jovita pedig meg akarta várni a dolgok végső kifejlő
dését s akkor majd elfoglalja régi állását, mint első 
elárusítónő.

A Jovita izgatottsága hű képe volt annak, mely 
egész Amerikát, sőt az egész világot elfogta. Mindennap 
fokozódott ez az izgatottság. Az emberek megostro
molták Thornbrockot, a közjegyzőt, tudakolták tőle, 
hogy ki a vörös zászló, hova ment Minnesotából, miért 
nem jelentkezett még? Thornbrock minderre azt felelte, 
hogy ő nem ismeri X. K. Z.-ét, nem tudja, hogy hol 
volt és hol van jelenleg?

— Elvégre is majd jelentkezni fog, ha szüksége lesz 
a pénzre — veté oda a kíváncsiságtól majdnem meg- 
pukkanóknak.

Erre aztán a játszófelek, Lissyt és Max Réalt nem 
számítva, összeállottak s a lapokban erősen hánytor- 
gatták, hogy ők jogorvoslást kérnek ; hogy a nyerő 
nem jelentkezett, tehát ki van zárva a játékból, s a 
többinek okvetetlenül folytatni kell azt. Az első támadó 
cikket Kymbale maga írta a Tribune hasábjain. A többi 
nagy lapok is mind állást foglaltak X. K. Z. ellen. 
A közvélemény hangosan megnyilatkozott. Már-már 
népgyűlésről beszéltek, hogy szavazattal döntsék el a 
vitás kérdést: vájjon kell-e addig várni, míg az «ál
arcos lovag» jelentkezik, vagy folytassák a játékot.

Az izgatottság olyan mérveket öltött főleg Chicagó
ban, hogy az Excentric-Club tagjait, legkivált pedig 
Thornbrock közjegyzőt, fegyveres hatalommal kellett 
megvédeni a tömeg dühétől.

És végre, július 15-én, tehát a híres-nevezetes hú
zás után három héttel valami váratlan dolog történt.

Ezen a napon, délelőtt tíz óra tizenhét perckor 
villámgyorsasággal terjedt el Chicagóban a hír, hogy az

20*
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Oakswoods-temetőben Hypperbone mauzóleuma tor
nyában megszólalt a harang és cseng-bong szünetlenül.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

Az utolsó hóbort.

Ember azt el nem képzelheti, hogy minő hihetetlen 
gyorsasággal terjedt el Chicagóban a harangzúgásnak 
a híre. Ha Chicago minden háza telefonnal lett volna 
az Oakswoods-temetővel összekötve, Illinois fővárosá
nak egymillióhétszázezer lakosa hamarább ennél nem 
tudhatta volna meg a váratlan újságot.

Néhány perc múlva már ezer meg ezer ember 
ostromolta meg a temetőt. Negyedóra múlva megkét
szereződött a kíváncsiak száma, félóra múlva pedig a 
Washington-park felől megakadt minden közlekedés.

Az állam kormányzóját, John Hamiltont, rögtön 
értesítették a dologról s egy század katonaság ment a 
temetőbe, hogy rendet csináljon.

A temető kapuja mellett nagy kínnal-bajjal lehetett 
egy kis szabad bejárást csinálni, a katonák erős kor
látot húztak ott.

A kápolna harangja pedig folyton csengett-bongott.
Higginbotham W. György, az Excentric-Club el

nöke, Thornbrock közjegyző a hír hallatára természe
tesen a temetőbe siettek. Sőt úgy mondják, hogy ők 
ketten voltak a legeslegelsők a helyszínén.

Félóra múlva a hat játékos is megjelent. Ott volt 
Urrican, Crabbe (és idomító ja Milner), Titbury (és 
hitvestársa), Kymbale, sőt Jovita állhatatos kérésének 
engedve megjelent Lissy is Max Réallal.

A hat játszófél ott állott a mauzóleum előtt, a ka
tonaság által vont kordonon belül.

Ekkor a harangzúgás egyszerre csak elhallgatott s
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ebben a pillanatban a mauzóleum ajtaja mintegy ma
gától kinyílt.

A nagy, köralakú termet vakító fehér villanyfény 
öntötte el. Az összes lámpákban kigyúlt a villany
fény s rá vetődött a középen álló lefüggönyözött ra
vatalra.

Az Excentric-Club tagjai az elnök vezetése mellett 
bevonultak a nagyterembe, utánok ment Thornbrock, 
a közjegyző, talpig feketében, hófehér gallérral és 
aluminiumkeretű szemüvegével, következett aztán a 
hat játszófél s a nézők közül annyi, amennyi csak az 
óriási terembe befért.

Halotti csend volt a teremben. Mindenkit végtelen 
izgatottság szállott meg. Jovita bizonyára egyike volt 
a legeslegizgatottabbaknak. Mindenkit az a sejtelem 
szállott meg, hogy nemsokára lehull a titokról a lepel 
s előáll majd a titokzatos X. K. Z., a Hypperbone- 
match nyertese.

Tizenegy óra három perckor sajátságos nesz hal
latszott. A mennyezetes ravatalon szétváltak a füg
gönyök . . . nintha láthatatlan kéz húzta volna szét 
s a következő pillanatban levált a koporsó födele és... 
és... ó csodák-csodája — a halott fölemelkedett. 
Eleven ember volt. . . tetőtől-talpig Hypperbone J. 
Vilmos, a néhai való és most ezeknek szemeláttára 
megelevenedett milliomos.

— Irgalmas isten! — sikoltott fel Jovita. — Az álta
lános elképedés meg felocsúdás zajában ezt a kiáltást 
csak Max Réal és Lissy hallották meg.

— Hiszen az az úr a mi derék Humphry Waldo- 
nunk! — tette hozzá.

Es igaza volt Jovitának, mert Hypperbone és 
Humphry Waldon egy és ugyanaz volt.

Sietünk, hogy e látszólag csodás dolognak hamaro
san megadjuk az okszerű magyarázatát.
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Április 1-én történt az Excentric-Club helyiségé
ben, hogy Hypperbonét, éppen mikor a «Nemes-Lúd- 
Játék»-ot játszotta, hirtelen szívszélhűdés érte. Elvitték 
a lakására s ott a szakértő orvosok hiteles tanúsága 
szerint néhány óra múlva meghalt.

Az orvosok tévedtek, mert Hypperbone nem halt 
meg, csak tetszhalott volt s ezt a kataleptikus álla
potot az orvosok nem ismerték fel. Szerencsére még 
régebben úgy intézkedett, hogy halála esetén holt
testét ne balzsamozzák be, mert ha ezt megtették 
volna, — ugyancsak nem ébredt volna fel a halálos 
álomból. — No lám, milyen szerencséje van némely 
embernek! . . .

A temetés napján este, mikor a mauzóleum őre 
éppen a legutolsó lámpást akarta eloltani, a ravatal 
felől valami neszt hallott. Előbb sóhajtást, majd el
fojtott, tompa kiáltást.

Az őr nem ijedt meg, hamarosan előkerítette a szer
számait s levette a koporsó fedelét. A lethargikus 
álmából fölébredt Hypperbone első szavai ezek voltak :

— Egy szót se... s én gazdag emberré teszlek!
Aztán folytatta, még pedig oly józansággal, minőt 

az ember egy másvilágról visszatért halandóról alig 
merne feltételezni:

— Csupán te fogod tudni azt, hogy én még élek . . . 
te és a közjegyző, Thornbrock. Siess hozz s mondd 
meg neki, hogy tüstént jöjjön ide.

A mauzóleum őre engedelmeskedett s lélekszakadva 
szaladt a közjegyzőhöz. Minő örvendetes vala a köz
jegyző meglepetése, midőn a halottat friss, jó egész
ségben pillantotta meg!

Hypperbone Vilmos feltámadása óta egyet-mást 
komolyan fontolóra vett s végül a következő elhatáro
zásra jutott :

A végrendeletét, minthogy az már amúgy is világ
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szerte óriási feltűnést keltett, nem változtatta meg. 
Hadd játsszák végig a sors által kijelöltek a játékot,

— De hiszen ez a játék önt bizonyosan tönkre 
teszi, mert a hat közül egyiknek okvetetlenül meg 
kell a pártit nyernie — jegyzé meg Thornbrock. Mint
hogy él, a végrendelet érvénye megszűnt. Miért akarja 
tehát, hogy a játékot végigjátsszák?

— Mert magam is részt akarok abban venni.
— Ön?
— Én magam!
— Hogyan lehetséges az?
— A végrendeletemhez csatolok még egy pontot s 

ebben egy hetedik játszót is kijelölök X. K. Z. néven 
s ez én leszek.

— Komolyan mondja?
— Nagyon komolyan.
— A játék törvényei önre is szólanak . . .
Természetesen.
— S ha veszít?
— Akkor egész vagyonom a nyerőé lesz.
— Határozott szándéka ez?
— A legesleghatározottabb!
Amint az előzményekből tudjuk, mindez szóról- 

szóra így történt. Hypperbone visszatért a temetőből 
az élők közé, megírta a végrendeletéhez a pótlékot s 
együtt játszott a hat kiválasztottal.

Lelt módot arra, hogy a kiválasztottakat megis
merje. Érdeklődését némi részben Kymbale, nagy 
részben pedig Max Réal, Lissy s hűséges barátnője 
keltette fel. Így aztán érthető, hogy Humphry Waldon 
álnév alatt meglátogatta a beteg Lissyt s ugyancsak 
pénzt küldött neki, hogy a missouri fogság háromszoros 
tétjét kifizethesse s a játékot folytathassa.

Midőn az Excentric-Club elnöke és tagjai kiváló, 
néhai tagtársukat friss erőben és egészségben meg
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pillantották, ugyancsak melegen megszorították a 
kezét, hasonlóképpen cselekedett Max Réal is. A két jó 
barátnő pedig megragadta a kínálkozó alkalmat s igaz 
szívvel megköszönték mind a ketten jóakaró pártfogá
sát és nemeslelkű cselekedetét.

A játszóknak, nevezetesen a tökmagrágó Tit- 
buryéknak, a hústömeg Crabbe idomítójának, a véres 
tajtékot túró Milnernek bele kellett törődni a dolog 
ilyetén fordulatába.

Csak Urrican nem akart beletörődni. Beállított 
Hypperbone palotájába még aznap délután s így 
szólt hozzá :

— Láncos teringette, hallja-e az úr... nem így 
verik nálunk a cigányt! . . . Amit maga tett, az nem 
járja ám! . . . Aki egyszer meghalt, annak tessék csak 
halva maradni. Minek szalasztat mást a vagyonáért, 
mikor még maga is él?

— De uram — felelt Hypperbone roppant nyájasan 
és szeretetreméltóan — hát tehetek én róla! . . . Tud
hattam én azt előre, hogy . . .

— Hogyne tehetett volna róla. Egyszerűen el- 
égetteti a holttestét s nem dugatja egy olyan ko
porsóba, melynek a fedelét könnyűszerrel le lehet 
dobni...

— Ki tudja, hátha még akkor sem változtathattam 
volna meg a dolgok folyását! Ha az embernek olyan 
éktelen szerencséje van, mint nekem . . .

— Azért pedig, hogy engem az orromnál fogva 
meghurcolt, ezennel elégtételt kérek . . .

— Bármikor rendelkezésére állok!
Aztán megtörtént, hogy Turk, a bősz Turk másnap 

bekopogtatott Hypperbonéhoz s ilyeténképen kezdett 
beszélni:

— Kérem tisztelettel, az én uram, a kapitány a 
világért sem olyan rosszindulatú, mint amilyennek
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néha mutatkozik. Alapjában véve nagyon is jólelkű 
ember, akivel könnyen lehet boldogulni.

— Nos, azért jött tehát, hogy ...
— Megmondjam az úrnak az ő nevében, hogy saj

nálja a tegnapi heveskedését s hogy megköveti az 
urat...

Ezzel az ügy el volt intézve. Azt természetesen 
Urrican soha sem tudta meg, hogy minő formában 
intézte el Turk, a párbaj segéd.

A Max Réal és Lissy esküvője előtt való napon 
Hypperbone meglátogatta a fiatal párt, nem mint 
Humphry Waldon, az öreg, hanem mint Hypperbone 
J. Vilmos, a vidám és megifjodott gavallér. Jovita 
véleménye szerint most még fiatalabbat mutatott, 
mint azelőtt.

A derék milliomos mindenekelőtt bocsánatot kért 
Lissytől a miatt, hogy elkaparintotta előle az elsőséget 
a játékban, holott udvariasabbnak kellett volna egy 
nővel szemben lennie, azután kijelentette, hogy új és 
megmásíthatatlan végrendeletet csináltatott a köz
jegyzővel s ennek az értelmében vagyonának a felét 
Lissy fogja örökölni.

Jovitának eszébe sem jutott, hogy barátnője sze
rencséjét irigyelje ; őszintén és igaz szívből örvendett.

Magára nézve pedig az volt a terve, hogy barátnője 
esküvője után visszamegy a Marshall Field áruházba 
s elfoglalja a régi állását.

Másnap megtartották az esküvőt, még pedig nagy 
fénnyel és pompával. Chicagónak színe-java ott volt, 
Hypperbone sem maradhatott el, sőt John Hamilton, 
a kormányzó is megjelent.

Ez alkalommal Hypperbone az egyik, sőt elmond
hatjuk bízvást, a legcsinosabb nyoszoly ólány hoz így 
szólott :

— Jovita kisasszony ... én ötven éves vagyok.
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— ön csak tüntet azzal, Hypperbone úr! — felelt 
Jovita bájos csintalansággal mosolyogva.

— Nem, igazán nem ; én ötven éves vagyok — ne 
zavarja meg a számításaimat — ön pedig, kisasszony, 
ön huszonöt éves.

— Sem több, sem kevesebb!
— Ha a mathematikából még maradt valami a 

fejemben, úgy hiszem, hogy 25 éppen a fele ötvennek.
Vájjon mit akarhatott ezzel Hypperbone úr mon

dani?
— Nos tehát, Jovita kisasszony, ha az ön éveinek 

a száma az én éveim számának a fele, miért ne lehetne 
ön nekem a feleségem?

Ez olyan kérdés volt, amelyre az okos Jovita egye
bet nem felelhetett, mint azt, amit minden más okos 
leány felelt volna az ő helyzetében.

Elvégre a kedves, szeretetreméltó Jovita megérde
melte, hogy boldog legyen.

*

Ha pedig te, nyájas olvasó, végiggondolván még 
egyszer mindazt, ami e regény folyamán történt, úgy 
vélekednél, hogy képtelenségek is fordulnak elő — 
enyhítő körülményül ismételten utalok arra, hogy — 
mindez Amerikában történt.
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