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A család vagyona.
— Senki sem adhat közületek még egy pár fillért? ...
Rajta, gyermekek, motozzátok ki a zsebeiteket!
— Nesze, apám, — felelé a kis leány.
Zöldes, gyűrött és szennyes négyszögletes papírdara
bot vett ki a zsebéből. E papír felirata e majdnem olvas
hatatlanná vált szókból állt : United States Fractional
Currency.
Csekély értékű pénz volt ez és a 10-es szám hat
szoros ismétlésben fordult elő rajta, a mi azt jelen
tette, hogy az értéke tíz cent, vagyis körülbelül ötven
fillér.
— Hol szerezted ezt? — kérdé az anyja.
— Mindössze ennyi maradt a legutolsó bevételem
ből, — felelt a kérdezett.
— És neked egy filléred sincs Sándor?j
— Nincs, apám.
— Neked sincs, János?
— Nekem sincs.
— Mennyi hiányzik még, Caesar.?.
kérdé a neje.
— Két cent hiányzik az összeg kikerekítésére, —
felelé Cascabel úr.
— Itt van a két cent is, igazgató úr, — mondá Szeg
fűszeg, egy kis rézpénzdarabot dobott fel a levegőbe,
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ég ügyesen elkapta a kezével. Ezt a rézpénzt is a tüszője
legmélyéről szedette elő.
— Bravo, Szegfűszeg! — kiáltá a kis leány.
— Helyes !... most már meg van az egész ! — kiáltá
Cascabel úr.
És csakugyan együtt is volt, mint a derék akrobata
komédiás mondá. Az összeg kétezer dollárra vagyis
mintegy négyezer forintra rúgott.
Kétezer dollár valósággal vagyon, ha az ember a kö
zönség nagylelkűségéből keresi meg a pénzét.
Kornélia megölelte a férjét. Aztán a gyermekei is
megölelték.
— Vasládát egy titkos zárral ellátott vasládát kell
vásárolnom, a melyben a vagyonunk biztonságban lesz,
szólt Cascabel az ölelésekből kibontakozva.
— Feltétlenül szükségünk van ilyen ládára ? — kérdé
Cascabelné asszonyság, a ki a költségtől kissé megijedt.
— Föltétlenül, Kornélia!
— Talán elég volna egy kis ládika is?
— Ilyenek az asszonyok! — kiáltá Cascabel úr. —
A kis ládika ékszereknek való. A vasszekrény vagy leg
alább is a vasláda pedig a pénznek való és miután két
ezer dollárunkkal hosszú útra készülünk . . .
— Menj hát és vásárold meg a vasládádat, de jól ki
alkudd ám! — nyugodott meg Kornélia.
A családfő kinyitotta a «pompás és kényelmes» kocsi
ajtaját, a mely kocsi műutazásai alatt lakásául szolgált,
leszállt a kocsi oldalához illesztett vashágcsón és elindul
azon utczák egyikén, a melyek Sacramento város köz
pontjába vezetnek.
Február havában Californiában nagy hideg uralko
dik, noha ez az állam ugyanazon szélességi fok alatt
fekszik, mint Spanyolország. De Cascabel úr, bebur
kolózván hamis nyestprémmel bélelt jó felöltőjébe és
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a füléig húzván prémes süvegét, nem sokat törődött
a hideggel és vidáman gyalogolt tovább. Vasládába
elhelyezni vagyonkáját, ez volt életének legforróbb
vágya és ez a vágy végre meg fog valósulni!
Az 1867-dik évnek még első heteit élték.
Ezen idő alatt tizenkilencz évvel az a terület, a me
lyen ma Sacramento város áll, csak tágas és kopár sík
ság volt. A közepén egy blockhaus-szerű erőd emelke
dett, a melyet, táborhelyeik megvédelmezésére a nyu
gatamerikai indiánok támadásai ellen, a legelső telepítvényesek építettek. De mióta az amerikaiak elvették
a mexikóiaktól Californiát, a kik nem bírták megvédel
mezni, rendkívül megváltozott az ország külső képe is.
Az erőd helyén széles gyűrűben város emelkedett, a
mely ma az Egyesült-Államok legjelentékenyebb vá
rosai közé tartozik, jóllehet a tűzvészek és vízáradások
több ízben elpusztították.
Cascabel úrnak 1867-ben sem az indiánok betörésé
től, sem ama kozmopolita rablóbandák támadásaitól*
nem volt oka tartani, a melyek 1849-ben elpusztították
a tartományt. Ez pedig értékes föld volt, észak-kelet
felé a Grass-Valley fensíkján az ismeretes aranybányák
és az Allison-Rauch híres aranytelepei terültek el, a
melyeknek kovarczából kilogrammonkint egy frank
értékű aranyat termelnek.
Az egy kézbe földuzzadt vagyon, iszonyú bukások és
leírhatatlan nyomorok ideje elmúlt. Aranykeresőket
nem találhatni már az angol Columbia ama részében,
— a Caribouban sem, a mely a washingtoni területen
felül fekszik és a hova 1863 táján az aranyásók ezrenkint csődültek. Cascabel úr nem forgott többé abban a
veszedelemben, hogy kis vagyonkáját, a melyet a szó
szoros értelmében a teste verítékével keresett és a téli
kabátja zsebében magával hordott, útközben ellopják
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tőle. A vasláda nem volt oly föltétlenül szükséges, mint
a milyennek ő vélte, de leginkább azért óhajtotta meg
venni, mert hosszú útra készült Far-West területein
keresztül, a hol a biztonság csekélyebb volt, mint Cali
fornia egyes részeiben, az utazás czélja pedig nem volt
más, mint visszatérni Európába.
Cascabel úr minden nyugtalanság nélkül ment végig
a város széles és tiszta utczáin. Itt-ott gyönyörű tereken
haladt át, a melyeknek nagy fái akkoriban még lomb
talanok voltak ugyan, s oldalt kényelemmel párosúlt
elegancziával épült szállodák és magánházak, angol
szász stylű középületek, számos monumentális templom
magasodtak, a melyek California fővárosát oly nagy
szabású jellegűvé teszik. Mindenütt ügyes-bajosemberekkel, kereskedőkkel, hajótulajdonosokkal, iparosok
kal találkozott. Némelyek hajókra vártak, a melyek
fel s alá közlekednek a folyón, melynek vizei a Csöndes
tengerbe szakadtak, mások pedig a vasúti indóház felé
folynak, a honnét a vonatok a Szövetséges-Államok
keleti vidékeire viszik útjokat.
Cascabel úr franczia fanfarét fütyörészve, a High
street felé tartott. Ebben az utczában már több ízben
magára vonta a figyelmét a párisi híres vasszekrénygyárosok, a Fichet és Huret-czégek egy versenytársá
nak raktára. A raktárban Morlan Vilmos J. árulta ki
tűnő gyártmányait, olcsó — legalább aránylag olcsó
árakon, miután tudvalevőleg az Egyesült-Államokban
valamennyi árúczikk méregdrága.
Morlan Vilmos J. éppen a raktárában volt, midőn
Cascabel úr oda belépett.
— Van szerencsém, Morlan úr, — mondá. — Egy
pénzesládát szeretnék vásárolni.
Morlan Vilmos J. ismerte Cascabel urat és ki ne is
merte volna őt Sacramentóban ? Hiszen három hét óta

«EZENKÍVÜL TŰZMENTES IS», MONDÁ MORLAN VILMOS J.

mulattatta az ottani közönséget. Az érdemes gyáros te
hát így felelt :
— Egy pénzesládát, Cascabel úr? .. . Kérem, fo
gadja legőszintébb szerencsekívánataimat...
— Vajjon miért? ...
— Mart egy pénzesláda vásárlása mindig arra vall,
hogy a vásárlónak van nehány zacskó dollárja, a melye
ket biztonságba óhajt helyezni.
— Úgy van, Morlan úr.
— Nos hát, ime ez az, — viszonzá a gyáros, egy
óriási vasszekrényre mutatva, a mely méltó lett volna
arra, hogy Rothschild testvérek vagy más dúsgazdag
bankárok pénztártermeiben foglaljon helyet.
— Oh !... oh !.. . csak lassabban ! — mon'dá Cas
cabel úr. — Hiszen ebben a szekrényben az egész csalá
dom ellakhatnék !... Igaz, hogy a családom is valódi
kincs, de e pillanatban nem őket akarom biztonságba
helyezni, és zár alatt tartani . . . Ugyan kérem, Morlan
úr, mennyi pénz férhet el ebben a szekrényben?
-f- Aranyban néhány millió dollár.
4- Néhány millió! ... akkor hát majd visszajövök
érte ... később... ha meglesznek a millióim!...
Addig is beérem egy kicsi, de nagyon szilárd ládával,
a melyet elvihetek a hónom alatt és elhelyezhetek a
kocsimban, mikor utazom.
— Olyannal is szolgálhatok, Cascabel úr.
A gyáros egy biztonsági zárral ellátott kisebb fajta
ládát mutatott neki, a melynek súlya nem haladta meg
a húsz fontot és a mely teljesen hasonló volt a bankok
ban használt pénzesládákhoz.
— Ezenkívül tűzmentes is és a számlán a gyár jót
állást vállal érte, — mondá Morlan Vilmos J.
— Pompás ... pompás ! — viszonzá Cascabel úr. —
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Ez teljesen megfelel a czélnak, ha ön jót áll a zár biz
tonságáért.
— A zár titka betűk kombináczióján alapszik. Négy
betűt kell összekeverni négy abc-ből, a mi körülbelül
négyszázezer különböző kombinácziót föltételez. Azon
idő alatt, míg egy tolvaj a valódi betűösszeállítást el
találja, egymilliószor is fel lehet őt akasztani.
— Milliószor! Morlan úr. Ez valóban remek! ... Mi
az ára? Mert ön egyet fog velem érteni, ha azt mondom,
hogy egy pénzesláda nagyon drága, ha több pénzbe
kerül, mint a mennyit az ember belerakhat.
— Nagyon igaz, Cascabel úr. Nem is kérek érte töb
bet hetedfél dollárnál.
— Hetedfél? ... — viszonzá Cascabel úr.—Nem
szeretem ezt a hetedfeles számot... Beszéljünk kerek
számokban. Morlan úr! Adja ide öt dollárért!
. — Ám legyen ... de csak önnek adom el ily olcsón,
Cascabel úr.
Az alku megtörtént és Cascabel lefizetvén árát,
Morlan Vilmos J. felajánlotta, hogy elküldi a ládát az
akrobata kocsijába, nehogy a vevőnek kelljen hazaczipelnie.
— Mit gondol, Morlan úr? Egy ember, mint az ön
alázatos szolgája, a ki negyvenfontos súlyokkal játszik!
— No ! no ! — viszonzá Morlan Vilmos J. nevetve. —
Ugyan mondja meg, mennyit nyomnak igazában az ön
negyvenfontos súlyai?
— Kerekszám tizenöt fontot, de ne mondja meg sen
kinek! — felelé Cascabel úr.
*
Ezzel aztán az érdemes akrobata és Morlan Vilmos J.
egymást megértve és becsülve elváltak.
Fél óra múlva a pénzesláda boldog tulajdonosa meg
érkezett a térre, a hol kocsija állomásozott és nem cse-
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kély önérzettel tette le az asztalra a «Cascabel czég
pénztárát».
Ah! mennyire megbámulták a családtagok ezt a
ládát! És milyen büszkék és boldogok voltak, hogy
övék volt!
Hányszor nyitották fel és zárták be ! A fiatal Sándor
bele akart bújni — csupa mulatságból. De lehetetlen
volt, mert még ő se fért el benne!
A mi pedig Szegfűszeget illeti, ő még álmában se lá
tott ilyen szépet.
— Nagyon nehéz lehet felnyitni, — mondá, — a
mennyiben nem nagyon könnyű, ha tudniillik rosszúl
záródik.
— Soha se mondtál ennél igazabbat, — viszonzá
Cascabel úr.
Aztán ellenmondást nem tűrő parancsoló hangon és
habozást nem engedő sokat jelentő és büszke kézmoz
dulattal így szólt :
— Rajta, gyermekek, szaladjatok a legrövidebb úton
és hozzatok mindent, a mi egy — fejedelmi reggelihez
szükséges. íme, egy dollárt bocsátók a rendelkezéstekre .. . Ma én foglak «jól tartani» benneteket!
A derék ember! Mintha nem ő «tartotta, volna jól»
mindennap a családját. De szerette az efféle tréfákat, a
melyeken nagyokat nevetett.
János, Sándor és Napoleona egy perez alatt eltűntek
Szegfűszeg kíséretében, a ki az élelmiszerek szállítására
rendelt szalmakosarat vitte a karján.
— És most, miután egyedül vagyunk, Kornélia, be
szélgessünk egy kissé, — mondá Cascabel úr.
— Miről, Caesar?
— Miről! .. . Hát természetesen arról a szóról, a mely
a pénzesládának nyitjául fog szolgálni. Nem mintha
meg nem bíznám a gyermekeimben. Én Istenem, hiszen

BESZÉLGESSÜNK EGY KISSÉ, - MONDÁ CASCABEL ÚR.
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valóságos angyalok! . . . Vagy mintha bizalmatlan vol
nék az iránt az együgyű Szegfűszeg iránt, a ki maga a
megtestesült becsületesség! ... De az ily szókat titok
ban kell 'tartani. '..
— Válaszd a szót tetszésed szerint, viszonzá Kor
nélia. Egészen rád bízom a dolgot.
— Nem viseltetel különös előszeretettel valamely
szó iránt?
— Nem én.
— Nos hát, én tulajdonnevet szeretnék választani.
— Helyes! .. . Legyen hát a Cæsar név.
— Lehetetlen. Ez a név nagyon hosszú. A szónak
csak négy betűből szabad állania.
— Végy el két betűt a nevedből'.. . Miért he írhat
nád a Cæsar nevet ae helyett é-vel és miért ne hagy
hatnád el az r betűt is? Úgy hiszem, hogy szabadon
tehetjük a mi nekünk tetszik.
— Bravo, Kornélia! Ez kitűnő gondolat . . . Egyike
annak, a mely gyakran forog eszedben! De ha már egy
névből két betűt ki kell hagynunk, jobban szeretnék
négyet elhagyni és pedig a tiedből.
— Az enyimből?
— Igen! . . . Csak a végét tartanók meg . .’. élia. Ez
sokkal előkelőbb hangzású is.
— Ah! . .. Cæsar.
— És úgyebár, örömet fog neked szerezni, hogy a
neved a pénzesládánk zárán lesz?
' — Igen, miután a szivedben is hordozod ... — fe
lelé Kornélia, nem kevesebb pathosszal mint gyöngéd
séggel.
Aztán vidáman, erőteljesen megölelte derék férjét.
És e kombináczió folytán ezentúl senki se fogja ki
nyithatni a Cascabel-család pénzesládáját, ha nem is
meri az Élia jelszót.
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Fél óra múlva az élelmiszerekkel a gyermekek is haza
értek. ízletes szeletekre vágott sonkát és besózott
marhahúst hoztak magukkal, továbbá nehányat abból
a bámulatos növényből, a melyeket California földje
terem : óriási káposztafejet, dinnyenagyságú burgo
nyát és félméternyi hosszú sárgarépát. A mi az italt
illeti, válogathattak a legkülönfélébbek közül, a me
lyeket a természet és a művészet az amerikai torkok
nak nyújt. Nem is említve a habzó sörös korsót, min
denkinek ki fog jutni az őt illető rész, egy palaczk
finom sherryből.
Kornélia Szegfűszeg kuktasága közreműködésével
egy szempillantás alatt elkészítetté a reggelit. Az asz
talt a kocsi második rekeszében, az úgynevezett családi
szalonban terítették föl, melynek hőmérsékletét kellő
magasságban tartotta fenn a szomszéd rekeszben elhe
lyezett tűzhely. Ha e napon, — mint különben minden
nap történni szokott, az apa, az anya és a gyermekek
kitűnő étvágygyal reggeliztek, az oly természetesnek
látszik az előzmények után.
A reggeli befejeztével Cascabel ünnepélyes hangon, a
hogyan a közönséghez szokott beszélni, így szólt :
— Gyermekeim, holnap el fogjuk hagyni Sacramentót, e nemes várost és nemes lakosait, a kikre, legyenek
bár réz-, fekete- vagy fehérbőrűek, csakis magasztalólag
emlékezhetünk vissza. De Sacramento Californiában és
California Amerikában van, Amerika 'pedig nincs Euró
pában. Már pedig a haza mindig haza marad, és Európa
annyi mint Francziaország; aztán itt az ideje, hogy
Francziaország évekig tartó távollétünk után ismét «a
falai közt» lásson bennünket. Szereztünk-e vagyont?
Voltaképen nem! Mindazonáltal van bizonyos számú
dollárunk, a melyek a pénzesládánkban pompásan fes
tenek, mihelyt be lesznek váltva franczia aranyra vagy
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bankjegyekre. Ezen összeg egy része arra való, hogy át
szállítson bennünket az Atlanti-tengeren, egyikén ama
gyorshajóknak, a melyek a háromszínű lobogóval van
nak díszítve, azzal a háromszínű lobogóval, a melyet a
nagy Napóleon egykor az ó világ összes óvárosaiban
meghordozott ... E poharat a te egészségedre ürítem,
Kornélia !
Cascabelné asszonyság meghajtotta magát és úgy kö
szönte meg a baráti érzelmeket, a melyeket férje gyak
ran szokott hasonló pathetikus módon nyilvánítani,
mintegy hálául azért, hogy a neje őt a gyermekei szemé
lyében Alcidesekkel és Herkulesekkel ajándékozta meg.
Aztán Cascabel úr tovább folytatá :
— Szerencsés utazásunkra is ürítem poharamat!
Vajha kedvező szelek duzzasztanák a vitorláinkat!
Itt elhallgatott és mindenkinek még egy utolsó po
hárral töltött a kitűnő sherryből.
— Te Szegfűszeg, talán azt az észrevételt fogod koczkácztatni, hogy mihelyt az átkelési díj megfizettetett,
pénzesládánk teljesen ki lesz ürítve?
— Nem én, igazgató úr ... hiszen a hajók szállítási
díja összeadva a vasúti fuvarbérrel...
— Vasutak, railroadok, mint a yankeek nevezik! —
kiáltá Cascabel úr. — Te együgyű és logikátlan ember,
mi nem fogunk vasúton utazni. Tudd meg, hogy meg
szándékozom takarítani a szállítási költségeket Sacramentótól New-Yorkig oly módon, hogy kerekeken járó
házunkban fogjuk megtenni ezt az uat! Remélem, pár
ezer kilométertől nem ijed meg a Cascabel-család, a
mely megszokta az egész világon való barangolást!»
— Bizony nem ijedünk meg! — *mondá János.
— És mily öröm lesz ránk nézve, ha viszont láthat
juk Francziaországot ! — kiáltá Cascabelné asszonyság.
— A mi Francziaországunkat, a melyet ti, gyerme-

15

keim, nem ismertek, miután Amerikában születtetek,—
folytatá Cascabel úr. — A mi szép Francziaországunkat,
a melyet valahára meg fogtok ismerni! Ah! Koméba,
mily ölöm lesz ez rád, a provencei születésű nőre és
rám nézve, a ki Normandiában születtem!... Húsz
évi távoliét után ...
— Úgy van, Cæsar, nagy öröm lesz az.
— Lásd, Kornélia, most minden ajánlatot visszauta
sítanék, ha mindjárt maga Barnum úr akarna is a szín
házához szerződtetni! Elhalasztani hazautazásunkat
soha! . . . Inkább a két kezemen mennék Amerikán
végig !... A honvágy gyötör bennünket és ezt a be
tegséget ápolni kell, mikor az ember haza készül !...
Nem is ismerek ellene más gyógyszert, mint a haza
térést !
Cascabel Cæsar igazat mondott. Nejének és neki sem
volt egyéb gondolata, mint visszautazni Francziaországba. Mily elégtételül szolgált nekik, hogy a vágyuk
teljesülhetett, miután a pénz nem hiányzott!
— Tehát holnap el fogunk indulni! — mondá Cas
cabel úr.
— És ez lesz talán a legutolsó utazásunk! —viszonzá
Kornélia.
— Kornélia, — mondá a férje ünnepélyes hangon, —
én csak egyetlen egy legutolsó utazást ismerek, azt, a
melynél a jó Isten nem ad térti jegyet.
— Igazad van, Cæsar, de mielőtt arra az utazásra
indulnánk, nem fogunk-e megpihenni, ha egyszer va
gyont szereztünk?
— Megpihenni, Kornélia? Soha! Nekem nem kell
vagyon, ha a. vagyon tétlenségre és henyélésre csábít
bennünket ! Azt hiszed, hogy jogod van parlagon hagyni
tehetségeidet, a melyekkel a természet oly bőkezűen
felruházott? Elképzelheted-e Jánost egyensúlyműve-
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létéi nélkül? Lehetségesnek tartod-e, hogy Napoleona
ne tánczoljon többé a kifeszített kötélen egyensúlytartó
rúddal vagy a nélkül? Hogy Sándor ne álljon az emberi
pyramis tetején és Szegfűszeg ne kapjon perczenkint
legalább hat pofont a közönség nagy mulatságára?
Nem, Kornélia! Mondd nekem, hogy az eső ki fogja
oltani a napot, hogy a halak ki fogják inni a tengert, de
ne mondd, hogy a pihenés órája valaha ütni fog a Cas
ca bel-családra nézve!
Most már nem maradt egyéb hátra, mint befejezni az
előkészületeket, hogy elindulhassunk holnap, mihelyt
a nap Sacramento láthatárán felkelt.
E teendőket is elvégezték ugyanaz nap délután.
Szükségtelen mondanunk, hogy a híres pénzesládát
biztos helyre tették el a kocsi legvégső rekeszében.
— Ily módon, — mondá Cascabel úr, — éjjel-nappal
őrködhetünk felette.
— Valóban, Cæsar, — mondá Kornélia, — azt hi
szem, hogy e gondolatod igen jó volt és nem sajnálom
a pénzt, a mennyiért ezt a vasládát vettük.
— Talán kissé kicsi, de majd nagyobbat fogunk vásá
rolni, ha a pénzünk megszaporodik, kedves feleségem.

II.
A Cascabel család.

Cascabel! . .. Híres, sőt fényes név az öt világrész
ben «és egyebütt», mint az a művész szokta mondani,
a ki e nevet becsülettel'viselte.
Cascabel Cæsar Pontorsonban, Normandiában szüle
tett és ezen országrész lakóinak minden fortélyában,
ravaszságában és fogásaiban alaposan járatos volt.De
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minden ravaszsága és fortélya mellett becsületes ember
maradt és nem szabad őt összetévesztenünk e «komé
diások» testületének gyakran joggal gyanús tagjaival.
Erényeivel tette jóvá alacsony származását és mester
ségének egyéb gyarlóságait.
Cascabel úr nem volt se öregebb, se fiatalabb, mint
a milyennek látszott. Kerekszám negyvenötéves. Böl
csője az a kosár volt, a melyet atyja a! hátán hordott,
mikor a normandiai városokban vásárról vásárra ván
dorolt. Anyját születése után pár hét múlva el veszté és
az atyja is meghalt nehány év múlva, miután fiát egy
komédiás társulatnál elhelyezte. Itt tölté Cæsarunk
gyermekkorát, bukfenczek, tageltorzítások, veszélyes
ugrások és tótágasok közt. Aztán fokozatosan clown,
gymnasta, akrobata és vásári Herkules lett belőle. Ez
volt életpályája addig, míg mint három gyermek atyja
és igazgatójává nem lett annak a családi kis társulat
nak, a melyett együttesen alapított Cascabelné asszony
sággal, született Vadarasse Kornéliával.
A nagyerejű, rendkívüli ügyességű, leleményes és ér
telmes Cascabel Cæsar erkölcsi tulajdonságai nem ma
radtak hátra physikai képességei mögött. A kő, a mikor
lefelé szalad, nem mohosodik meg, hanem inkább ki
csiszolódik, lehorzsolja a szögletességét, gömbölyűvé és
fényessé lesz. Cascabel Cæsar is, negyvenöt év óta foly
vást az élet rögös útjain gördülvén, annyira kicsiszoló
dott és kiköszörülődött, hogy ismerte mindazt, a mit
ismerni lehet, nem csodálkozott, semmi felett és nem
lepte meg semmi sem. Miután egész Európát bejárta és
Amerikában ép oly otthonos volt, mint a hollandi és
spanyol gyarmatokon, csaknem valamennyi nyelvet ér
tette és jól-rosszul beszélte, «még azokat is, a melyeket
nem tudott», mint mondani szokta, mert soha se jött
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zavarba, s taglejtésekkel értette meg magát, mikor a
kellő szavak nem jutottak eszébe.
Cascabel Cæsar, a közepesnél valamivel magasabb
termetű, izmos felsőtestű, hajlékony, kissé kiülő állú,
széles fejű, durva hajú, nap- és szélbarnította arczszínű,
erős orrú, sűrű bajuszú, élénk, éles kék szemű és nyájas
tekintetű ember volt. Mind aharminczkét foga meglett
volna, ha egyet berakat az állkapczájába. A közönség
előtt hatalmas taglejtéseivel, szónoki phrasisaival és
pathosával a nagy színészeket szerette utánozni, de ott
hon nagyon egyszerű és természetes volt és imádta a
családját.
Minden viszontagsággal daczoló egészsége mellett,
negyvenöt éves koránál fogva nem gyakorolhatta ugyan
többé az akrobata mesterséget, hanem még mindig
kitűnő volt azokban a mutatványokban, melyeknél a
«biceps» játsza a főszerepet. Ezenkívül nevezetes tehet
séggel bírt a komédiás ipar azon ágában, a melynek
neve a «hasbeszélés» és a mely igen régi művészet, mi
után Eustachius püspök állítása szerint az ó testamen
tumbeli endori jósnő is csak «hasbeszélő» volt. Vala
hányszor Cascabel Cæsarnak tetszett, a torkát úgy
szólván le tudta a hasába bocsátani. Talán egymaga is
képes lett volna egy duettet énekelni? . .. No, talán
kétszer se kellett volna rá biztatni.
Végre, befejezéséül említsük meg, hogy Cascabel Cæ
sar különös előszeretettel viseltetett a nagy hadvezérek
és főleg Napoleon iránt. Az első császárság hősét épp
annyira imádta, a mennyire gyűlölte hóhérait. A Hudson
Lowe földijeit, az átkozott John Bullokat. Napoleon
volt az «ő embert»! Nem is akarta soha a művészetét
produkálni az angol királyné előtt, noha Victoria ki
rályné «felkérette őt az udvarmestere által», mint Cas2*
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cabel Cæsar szokta mondani és pedig oly gyakran, hogy
végre ő maga is elhitte.
Cascabel azonban nem volt valóságos cirkus-igazgató,
mint pl. Franconi, Renz vagy Ciniselli, a kik egy egész
sereg lovarművész és művésznő, clown, akrobata és
jongleur élén állnak. Nem! ő csak egyszerű komédiás
volt, a ki a köztereken végezte mutatványait, a szabad
ban, ha szép idő járt és sátor alatt, ha az eső esett. Ezen
mesterség mellett, mint tudjuk, egy negyed század le
forgása alatt összekuporgatta azt a takaros összegecskét, a melyet híres pénzesládájában helyezett el.
Mennyi munkának, fáradságnak és nyomorgásnak
volt ez a kis pénz jutalma! De most már a család túl
esett a dolog legnehezebb részén és haza készült Euró
pába. Az Egyesült-Államokon végig utazván, valamely
franczia vagy amerikai hajóra fog szállani. Angol ha
jóra soha!...
Egyébiránt, mint említettük Cascabel Caesart semmi
se ejtette zavarba ; akadályokat nem ismert, legfelebb
nehézségeket. Remekül értette, hogyan kell keresztül
vágni és át küzdeni az életen. Kész lett volna ugyanazt
mondani, a mit bálványozott hősének egyik marsalja,
Lefebvre, a danzigi herczeg mondott :
«Mutassatok nekem egy lyukat és én keresztül buvok
azon !»
Valóban, Cascabel Cæsar számtalan nagyon apró
lyukon bujt keresztül az életben!
«Cascabelné asszonyság, született Vadarasse Kor
nélia, telivér provencei hölgy, páratlan látnoknő és
jövendőmondó, a villamos nők királynéja, a kit nemé
nek összes kellemei és mindazon erények díszítettek, a
melyek egy családanya becsületére válnak. Diadalkoszorúzott hősnője volt ama nagy női viadornők-via-
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daloknak, a melyekre Chicago városa meghívta a' világ
legelső athléta hölgyeit!»
Cascabel rendszerint ezzel a szónoklattal szokta be
mutatni élete párját. Húsz évvel ezelőtt vette őt nőül
New-Yorkban. Vajjon kikérte-e házasságához az atyja
beleegyezését? Nem! Először azért nem, mert — mint
mondá — az ő saját atyja se kérte ki az ő beleegye
zését, mikor megnősült és másodszor azért nem, mert
a derék férfiú akkoriban már nem élt. A házasság tehát
megtörtént, egész egyszerűen, mindazon előzetes szer
tartások nélkül, a melyek a vén Európában néha
annyira késleltetik két lény egyesülését, a kiket az Isten
is egymásnak teremtett.
Cascabel Cæsar egy este Broadwayban a Barnum
színházában, a hol mint néző volt jelen, nem győzte
eléggé bámulni a kellemet, hajlékonyságot és erőt, a
melyet egy franczia születésű akrobata nő, Vadarasse
Kornélia kisasszony testgyakorlati mutatványaiban ki
fejtett. Hősünkben azonnal az a gondolat támadt, hogy
tehetségét e bájos leány tehetségeivel egyesíti, e két
életpályát egymáshoz fűzi és megalapítja családját az
apró Cascabeleknek, a kik az atyjukhoz és anyjukhoz
méltók lesznek. A szünet alatt felrohant a színpadra,
bemutatta magát Vadarasse Kornéliának, a legtisztes
ségesebb szándékkal megkérte a kezét és házasságot
ajánlott neki, aztán egy nagytiszteletű amerikai clergy mant kiszólított a nézőtérről, bevezette a társalgóte
rembe és megkérte, hogy áldaná meg a tökéletesen egy
máshoz illő pár szövetségét. A boldog Amerikában e/t
a dolgot ilyen gyorsan el lehet végezni és vajjon kevésbbé boldogok-e az ily gőzerővel kötött házasságok?
Annyi bizonyos, hogy Cascabel Cæsar és Vadarasse
Kornélia házassága a legboldogabbak közé tartozott
mindazok közül, a melyek e földön valaha köttettek.
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^Elbeszélésünk kezdetén Cascabelné asszonyság negy
venéves, szép, talán kissé izmos termetű, fekete hajú,
fekete szemű, mosolygó arczú nő volt és egyetlen foga
se hiányzott. Rendkívüli erejét főleg Chicagóban, az
emlékezetes versenyküzdelem alkalmával lehetett mél
tányolni, a mikor tényleg egy «dísz-chignon»-nal tün
tették ki. Meg kell említenünk, hogy Kornélia még
mindig úgy szerette a férjét, mint házasságuk 'legelső
napján és teljes, feltétlen, rendíthetetlen bizalommal
viseltetett a lángeszű és rendkívüli férfiú iránt, a kinél
nevezetesebb és tökéletesebb typust soha se szült Nor
mandia.
A házaspár első szülötte János volt, a ki elbeszélésünk
korában tizenkilenczéves. Noha az erőművészeti, test
gyakorlati, bohócz és akrobata mutatványokban nem is
érte utói a szüleit, annál inkább kivált kezeinek nagy
fokú ügyessége és éleslátásával, a melyek elegans, kelle
mes szemfényvesztővé tették őt, jóllehet a sikereire
soha se volt rátartó. János szelíd, gondolkozó fiú volt,
kék szemű és barna hajú, mint anyja. Nagy szorgalmat
tanúsított és iparkodott ismereteit gyarapítani, a mikor
és a hol csak szerét tehette. Ámbár nem szégyelte a
szülői mesterségét, mégis belátta, hogy hasznosabb dol
got is lehet tenni, mint a vásári közönséget mulattatni
és fel is tette magában, hogy mihelyt Francziaországba
érkezik, azonnal más életpályára lép. Miután azonban
mély vonzalommal viseltetett az atyja és anyja iránt, e
szándékát mindenki előtt titokban tartotta és igazában
még magának se volt fogalma arról, hogyan sikerülne
új állást szerezni a társadalomban ?
A második fiú, az utolsóelőtti gyermek, a társulat
gymnastikusa, ah! ez már logikus gyümölcse volt a
Cascabel házaspár frigyének! A tizenkétéves gyermek
gyors volt, mint a macska, ügyes mint a majom, fürge
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mint az angolna. Ez a három láb és öt hüvelyk magas
kis clown, egy salto mortaleval jött a világra — ha ugyan
az atyjának hinni lehet e tekintetben. Szeretett tréfálni
és csintalankodni, 'mint egy valódi utczagyerek, de a
mellett jó természettel bírt, koronkint megérdemelte
ugyan a pofonokat, de rendesen nevetett, mikor azo
kat kapta.
Említettük, hogy az idősebb Cascabel fiút Jánosnak
hívták. Az anyja követelte, hogy e névre kereszteljék,
egyik nagybátyja, Vadarasse János, marseillei tengerész
tiszteletére, a kit a karaibok ettek meg. Cascabelné
asszonyság a saját családja történetének ezen epizód
jára nagyon büszke volt. Maga Cascabel úr, a ki sze
rencsésnek érezte magát a Cæsar nevet viselhetni, két
ségkívül jobban szeretett volna a fiának történelmibb
nevet adni, a mely jobban illett volna titkos bámulatá
hoz a nagy hadvezérek iránt. — De az első gyermek
születésekor nem akart ellenkezni nejével és belenyu
godott a János névbe, mindazonáltal erősen feltette
magában, hogy kárpótolni fogja magát, ha második
fiúgyermeke születnék.
Ez az esemény be is következett és a második fia,
Nagy Sándor tiszteletére, a Sándor nevet kapta, miután
kevésbe múlt, hogy a Hamilkar, Attila, vagy Hannibal
névre nem keresztelték.
A két fiú után a család egy leánykával szaporodott és
ezen kis leány, a kit Cascabelné asszonyság a Hersilia
névre szeretett volna kereszteltetni, a szent-ilonai vér
tanú tiszteletére a Napoleona nevet kapta.
Napoleona nyolczéves, kedves gyermek volt, a ki
igen csinosnak Ígérkezett és ezt az Ígéretet be is vál
totta. A kifeszített sodronykötélen való mutatványok
minden titkát alaposan ismerte, és a szőke, rózsásarczú,
élénk és mozgékony arczkifejezésű bájos és ügyes gyér-
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mek apró lábai a sodronykötélen oly gyorsan és
könnyen mozogtak, mintha a lenge kis leánynak szár
nyai lettek volna.
Mondanunk se kell, hogy Napoleona volt a család el
kényeztetett tagja. Mindnyájan imádták és nem ok nél
kül. Az anyja örömest ringatta magát abban a remény
ben, hogy a leánykája valamikor fényes partiet fog csi
nálni. Hiszen ez is a komédiások nomád életével járó
eshetőségek közé tartozik. Ha majd Napoleona felnő és
szép leány lesz belőle, miért ne találkozhatnék valahol
egy herczeg, a ki belészeressen és nőül vegye?
— Ugyebár, úgy mint a tündérmesékben olvassuk?
— mondá Cascabel úr, a ki prózaibb volt a nejénél.
— Nem, Cæsar, úgy mint néha a valóságban történik
idők,
— Ah ! Kornélia, fájdalom, már elmúltak azok az idők,
mikor a királyok pásztorleányokat vettek nőül és ezen
felül nem is tudom, vajjon manapság hajlandó volna-e
mindegyik pásztorleány nőül menni egy királyfihoz.
Ilyen volt a Cascabel család, a mely az apából, anyá
ból és a három gyermekből állt. Talán czélszerű lett
volna, ha még egy negyedik sarjadékkal is szaporodik,
tekintettel az «emberi pyramis» név alatt ismert mutat
ványra, melyet rendszerint páros számú művészek szok
tak ábrázolni. De a negyedik sarjadék elmaradt.
Szerencsére ott volt Szegfűszeg, a ki bírt a megkívántató tulajdonságokkal, hogy a rendkívüli mutat
ványokban közreműködhessék.
Szegfűszeg valóban igen jól egészítette ki a Cascabeleket. A társulat volt az ő családja. A családhoz tarto
zott minden jogczímen, ellenére amerikai származásá
nak. Egyike volt ama szegény ördögöknek, a kiknek
nincsenek szüleik, a kik ki tudja, hol születtek, — hi
szen ők maguk is alig tudják! — a kiket irgalomból ne-
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veinek, kegyelemből táplálnak, a kikből jó emberek
válnak, ha a természetük jó és ha a velük született er
kölcsi érzet ellenszegül a rossz példáknak és a nyomor
rossz tanácsainak. És nem kell-e szánakoznunk e nyo
morult lényeken, ha legtöbb esetben szinte kényszeríttetnek arra, hogy rosszat cselekedjenek és rosszul fe
jezzék be az életüket?
A dolog nem így állt Harley Eduarddal, a kit Cas
cabel nevezett el Szegfűszegnek. Miért? Talán ő maga
se tudta volna megmondani. Talán rendkívüli sovány
sága miatt.
Két évvel ezelőtt, midőn Cascabel úr az EgyesültÁllamokban tett műutazása alkalmával e szerencsétlen
lénynyel találkozott, Harley Eduard közel volt az éhenhaláshoz. Az akrobata-társulat, a melynek taja volt,
megszökvén az igazgató, szétoszlott. Harley Eduard e
társaságnál mint «minstrel» működött, a mi igen szo
morú kenyérkereset még akkor is, ha az illető vala
mennyire megélhet belőle. Minden este bemázolni az
arczát feketére, szerecsenné átváltozni, fekete frakkot
és nadrágot, és fehér mellényt felöltem, fehér nyakken
dőt felkötni, aztán egy nevetséges hegedű czinczogása
mellett, magához hasonló négy vagy öt pária társasá
gában grotesk dalokat énekelni, mily szomorú hivatás
ez! Nos hát, Harley Eduard, még ezt a kenyérkeresetet
is elvesztette, és nagyon örült annak, hogy útjában
találta a Gondviselést, a mely Cascabel úr alakjában
jelentkezett.
Cascabel úr éppen akkoriban kergette el a bohóczát,
a ki szenzácziós jelenetekben a Pierrot szerepét szokta
játszani. Ki hinné! Ez a bohócz amerikainak mondta
magát, pedig angol születésű volt! Egy John Bull a tár
sulatnál! Földije azoknak a hóhéroknak, a kik . . . —
A többit úgy is tudja az olvasó. Cascabel úr egy napon

28

véletlenül fhegtudta, a befurakodott ellenség nemzeti
ségét.
>* — Waldurton úr, — mondá neki, — miután ön an
gol,rtehát azonnal el fog innét takarodni, máskülönben
a csizmámat érintkezésbe fogom tenni az ön testének
egy bizonyos részével, ha százszor Pierrot volna is!
És Cascabel Cæsar valóban meg is valósítja e fenye
getését, ha Waldurton úr nem siet elkotródni.
Ekkor lépett be a helyére Szegfűszeg. Az exminstrel
mindenre kötelezte magát. Közre fog működni a mutat
ványoknál, ápolni és gondozni fogja a házi állatokat és
segíteni fog a konyhában, ha Kornélia asszonyságnak
netalán szüksége lesz reá. Természetesen beszélt francziáulis, jóllehet nagyon feltűnő, idegenszerű kiejtéssel.
Szegfűszeg harminczötéves kora ellenére, igen naiv
fiú maradt. A közönséget nagyon jól tudta mulattatni
nevettető ötleteivel, de a magánéletben mélabús volt.
A dolgokat inkább a rosszabbik oldalról tekinté, a mi
felett valóban nem is lehet csodálkozni, mert nehéz lett
volna őt a boldog halandók közé számítani. Hegyes feje,
hosszú sovány arcza, sárga haja, kerek és bamba szemei,
rendkívül hosszú orra, a melyen féltuczat szemüveg is
elfért, szétálló fülei, gólyanyaka, kiaszott teste és pipaszárlábai bizarr alakká tették őt. Ezenfelül soha se pa
naszkodott, hacsak ... — ez volt a korrektivum, a
melyet rendszerint használni szokott, — hacsak a bal
szerencséje okot nem adott a panaszkodásra. Kezdettől
fogva valódi vonzalommal ragaszkodott a Cascabel csa
ládhoz.
Ezek voltak — ha szabad e kifejezéssel élnünk, a tár
saság emberi alkatrészei.
Az állati elemet két derék eb képviselte, egy kitűnő
vadászkutya, a kerekeken járó ház hű és biztos őre és
egy tudós, szellemes pudli, a mely minden bizonynyal
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az Akadémia tagjai sorába fog lépni, mihelyt Akadé
miát alapítanak az ebfaj számára.
E két kutya után be kell az olvasónak mutatnunk egy
kis majmot, a mely az arcztorzítás terén nem sikerte
lenül versenyzett magával a Szegfűszeggel és a közönség
gyakran nagy zavarban leit volna az iránt, hogy melyik
nek ítélje oda a pályadíjat. Volt ezenkívül egy papagáj,
a mely a Zsakó névre hallgatott, és naponkint legalább
tíz órán át fecsegett és énekelt. Ebbéli művészetét Sán
dor barátja oktatásának köszönhette. Végre a családi
kocsit két jó öreg ló vontatta és az Isten a megmond
hatója, ha e két derék állatnak az előhaladott kortól
kissé megmeredt lábszárai megnyultak-e az örökös uta
zástól, Észak-Amerika egész óriási területén.
És akarja-e tudni az olvasó, hogyan hívták e két
lovat? Az egyiknek a neve Vermouth volt, mint Delamarre úr híres versenylováé, a másiké Gladiateur, mint
Lagrange gróf ünnepelt ménjéé, a mely egyebek közt
az angol Derbyn a legelsőnek érkezett be. Igen, a
franczia gyep e fényes neveit viselték, a nélkül, hogy
valamelyiknek valaha eszébe jutott volna pályázni
Páris városa százezer frankos díjáért.
A vadászkutyát Wagramnak, a pudlit Marengónak
hívták és az olvasó könnyen kitalálhatja, kinek kö
szönhették a történelmileg híres neveiket.
A majom a John Bull nevet kapta — csupán azért,
mert nagyon rút volt.
Utóvégre is, meg kell bocsátanunk Cascabel úrnak
ezt a rögeszmét, hiszen forrása a hazaszeretet volt, a
mely megbocsátható még olyan időkben is, midőn az
efféle ellenszenvekre nincs többé ok.
— Hogyne imádnám azt az embert, — mondá Cas
cabel úr gyakran, — a ki a golyózápor köze pette így ki
áltott fel : Kövessétek fehér csótáromat, biztosak lehet-
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tek felőle, hogy azt mindig ott fogjátok találni, a
hol. .
Es midőn azt a megjegyzést koczkáztatták, hogy e
szép szókat IV. Henrik mondta, Cascabel úr így felelt :
— Mindegy! Napóleon épp úgy mondhatta volna!

III.

A Sierra Nevada.

Hány ember ábrándozott már némelykor arról, hogy
milyen szép volna, a komédiások módjára, kerekeken
járó házban utazni! Milyen jó dolog volna nagyon gyér
lakosságú és falukkal vagy helységekkel is csak gyéren
beépített vidékeken utazva, nem törődni szállodákkal,
vendéglőkkel, kétséges tisztaságú és jóságú ágyakkal és
még kétségesebb tisztaságú és jóságú konyhával! Csak
kevés ember teszi meg egy ad hoc kocsi segélyével azt,
a mit a gazdag urak rendesen megtehetnek kényelmes
yachtjaikon, a melyek egy mozgó otthon minden elő
nyével bírnak! Pedig hát a kocsi is csak egy vándorló
ház! Miért ismerik csakis a komédiások a «száraz föl
dön való hajózást» élvezetét?
A komédiások kocsija tökéletes lakosztály, bútorozott
szobákkal, valódi «mozgó otthon». Cascabel Cæsar ko
csija teljesen megfelelt a nomád élet összes igényeinek.
A Belle Roulotte — ez volt a neve, mintha valamely
normandiai goelette lett volna és tessék elhinni, hogy
ezt a nevet annyi különféle vándorlások után az Egye
sült-Államok területén, mégis érdemelte. Ezelőtt három
évvel vásárolták a család legelső megtakarított pénzé
ből és annak a vén ócska szekérnek helyette sítője ül, a
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mely csak ponyvával volt befödve, a rugókat teljesen
nélkülözte, de mindamellett évek hosszú során át szol
gált az egész család lakásául. Húsz év múlt el, mióta
Cascabel úr látogatta a Confederatio piaczait és vásá
rait, magától értetődik tehát, hogy a kocsija amerikai
gyártmány volt.
A Belle-Roulette négy kereken nyugodott. Kitűnő
aczélrugókkal lévén ellátva, a könnyűséget a szilárd
sággal egyesítette. A lelkiismeretesen gondozott, be
szappanozott, lemosogatott és lekefélt jármű élénk
színű falán, a melyen az aranysárga kecsesen szövetke
zett a bíborvörössel, olvasni lehetett a már is híressé
vált czég czímét : Cascabel Caesar és családja. Hosszú
ságánál fogva versenyezhetett volna ama szekerekkel,
a melyekkel máig is lehet találkozni a nyugat-amerikai
prairiek azon részein, a hova a Great-Trunk, vagyis a
New-York és San-Francisco közötti vasútvonal még nem
terjesztette ki hálózatát. Természetes, hogy a két ló csak
lépésben vontathatta a nehéz járművet. A teher való
ban igen súlyos volt. Ide nem számítván a bennlakó
kat, a Belle-Roulette fedelén el voltak helyezve a sátor
vásznai, czölöpjei, és kötélzete, a kocsi alatt, ingó pony
vában a nagy dob, a trombiták és egyéb eszközök és
kellékek, a melyek a komédiás-mesterség nélkülözhetlenei. Ezeken kívül meg kell említenünk a jelmezeket is,
a melyek «A fekete erdő haramiái» czímű és a Cascabel
család műsorán levő nagy némajátékhoz szükségel
tetett.
A kocsi belsejében teljes, valódi hollandi tisztaság és
csín uralkodott és ez Kornélia érdeme volt, a ki e tekin
tetben nem értette a tréfát.
A kocsi előrészén egy ablakos ajtóval elzárva, a
melyet ide s oda lehetett tolni mint a színfalat, volt az
első rekesz, benne a tűzhelylyel. Aztán következett a
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szalon vagy étterem, a melyben Kornélia a kiváncsiak
nak kártyát is szokott vetni. Volt a kocsin egy első
hálószoba, egymás fölé helyezett ágyakkal, mint a hajó
kon szokás. Itt aludt, egy függönytől elválasztva, jobb
ról a két fiú és balról a kis leány. Végre leghátul volt
Cascabel úr és Cascabelné asszonyság szobája, a kitűnő
vastag derékaljjal és rendkívül tarka takaróval ellátott
ágygyal, a mely mellett a híres pénzesláda állt. A falon
mindenütt felemelhető és lebocsátható deszkák voltak
alkalmazva, a melyeket asztal vagy öltöző gyanánt
lehetett használni, továbbá keskeny szekrények a jel
mezek, parókák és egyéb csekélyebb tárgyak számára.
Az összes helyiségeket két petróleumlámpa világította
meg, a melyek két tengelyre voltak illesztve, mint az
iránytűk a hajókon és folyvást egyensúlyban maradtak,
még akkor is, midőn a kocsi a leggöröngyösebb utakon
járt. A nappali világosság mintegy féltuczat, tarka sze
gélyű fehér mousseline függönynyel ellátott apró abla
kon hatolhatott be.
A természeténél fogva nagyon csekély igényű Szegfű
szeg az első rekeszben aludt, egy függő ágyon, «hamak»-on, a melyet este kifeszített és kora hajnalkor is
mét szépen összegöngyölt.
A két eb, Wagram és Marengo, mint éjjeli őrökhöz
illik, a kocsi alatt levő ponyvában éjszakáztak, sőt
ugyanott megtűrték a John Bull majmot is, daczára
nyugtalanságának és sületlen tréfáinak. Ellenben
Zsakó, a papagáj, a második rekeszben egy a falon
függő kalitkában aludt.
Gladiateur és Vermouth szabadon legelhetett a BélleBoulotte körül a. nélkül, hogy szükséges lett volna őket
megkötözni. És miután eleget legeltek a buja növény
zetű prairieken, a hol a vacsora és ágy mindig készen
Verne. Cascabel Caesar.
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állt a számukra, bátran kinyujtózkodhattak a földön,
a mely őket táplálta.
Annyi bizonyos, hogy a Belle-Roulotte, tekintettel
lakóinak puskáira és revolvereire és a két őrző ebre,
éjszaka idején teljes biztonságban volt.
Ilyen volt a családi kocsi. És három év alatt hány
mérftöldnyi utat tett meg az Egyesült-Államokon
végig, New-Yorktól Albanyig, a Niagarától Buffalóig,
Saint-Louisig, Philadelphiáig, Bostonig, Washingtonig,
a Mississippi mentén Üj-Orleansig, a Great-Trunk
hosszában a Sziklás hegyekig, a mormonok földjéig
és a californiai partokig! Ezt az utazást valóban az
egészség érdekében való utazásnak nevezhették, mert a
kis társaság tagjai közül soha senki se volt beteg,
John Bull kivételével, a ki gyakran megrontotta a gyom
rát, nem lévén képes mérsékelni hallatlan falánkságát.
Mily öröm lesz, ha a Belle-Roulotte visszakerül
Európába és a régi világrész országutain fog végig
roboghatni! Mily rokonszenves kíváncsiság fogja kör
nyezni Francziaországban és Normandia síkjain ! Ah !
viszontlátni Francziaországot és főleg a kedves Normandiát, ez volt Cascabel Cæsar összes gondolatai
nak és sóvárgásainak tárgya.
Mihelyt egyszer New-Yorkban megérkeznek, szét
szedik a járművet, bepakolják és berakják egy hajóra,
a mely Havreba indul és aztán nem lesz egyéb dolguk,
minthogy ismét összeállítsák és elindítsák Francziaország fővárosa felé.
Mennyire szerettek volna Cascabel úr, neje és a gyer
mekei úton lenni! És kétségkívül ugyanezt lehet el
mondani négylábú barátaikról is. El is indultak
Sacramento főteréről, február 15-én hajnalkor, némelyik
gyalog, mások kocsin, kiki tetszése szerint.
Még hűvös, de tiszta idő volt. A kocsit mindennemű
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hús- és főzelék-konzervvel jól felszerelték. Ezenfelül
elhatározták, hogy a városokban és falukban az élelmi
szereket gyarapítják. E területek különben rendkívül
gazdagok mindenféle vadban, őzekben, nyulakban és
foglyokban. János bizonyosan gyakran fogja hasz
nálni puskáját, miután a Far-West terjedelmes prairiein a vadászat nincs megtiltva és senki se szokta
előkérni a vadászati engedélyt. János ügyesen tudott
lőni és Wagram a legkitűnőbb vadászebek közé tartozott.
A Belle-Roulotte éjszakkeleti irányban indult el Sacramentóból. A legközelebbi czél a határszélnek a leg
rövidebb úton való elérése volt, azután átkelni a körül
belül kétszáz kilométer szélességű Sierra Nevadán a
sonorai hegyszorosig, a honnét a végnélküli keleti sík
ságokra nyílik meg a kijárás.
Még nem voltak a tulajdonképeni Far-Westben, a hol
a városok és helységek egymástól nagy távolságra feküsznek, a prairie se terült el még előttük, végtelen
láthatárával, vagy kopár síkjaival és nomád indiánjai
val, a kiket a czivilizáczió lassankint visszaszorít ÉszakAmerika lakatlanabb részei felé. Csaknem közvetlenül
Sacramento mögött, a talaj már emelkedni kezd.
Érezni lehet a Sierra kiágazásait, a melynek feketés
fenyőkkel borított hegylánczai és ötezer méterig ki
magasló ormai felséges határmesgyéjét képezik a régi
Californiának. A természet lombos sátort alkotott e
vidék körül, a melybe annyi aranyat rejtett. Ezt az
aranykincset azonban az emberi kapzsiság most már
úgy szólván teljesen kimerítette. Azon az úton, a
melyen a Belle-Roulotte haladt, nem hiányoznak jelen
tékeny városok : Jackson, Mcquelenne, Placerville,
az Eldorado és Calaveras területek híres előőrsei. De
Cascabel úr a városokban csak épen annyi ideig álla
podott meg, a mennyire szüksége volt, hogy bevásárlá3*
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sait megtehesse, vagy ha épen nyugalmas éjszakát
akart élvezni. Sietett a Nevada hegyein túl, hogy elérje
a Nagy-Sóstó vidékét és a Sziklás-hegyek óriási bás
tyáit, a hol a lovak csak nagy ügygyel-bajjal vontat
hatják a kocsit. Aztán az Érié és Ontario tavak régió
jáig, a Belle-Boulotte a prairieken át oly utakon halad
hat, a melyeket a lovak patkói és a karavánok szekerei
már könnyen járhatókká tettek.
Persze, a hegyes vidékeken nem lehetett gyorsan
utazni. Az elkerülhetetlen kitérések nagyon meghosszab
bították az utat. Ezenfelül, noha a terület a harmincznyolczadik, tehát Siciliával és Spanyolországgal egyenlő
szélességi fok alatt fekszik, a tél utolsó napjai a leg
hidegebb téli napokra emlékeztetett. Tudjuk, hogy az
a meleg áramlat, a mely a mexikói öbölből kiindulván,
a Gulf-stream elhajlása következtében, egyenesen
Európa felé veszi irányát, Éj szak-Amerika égalja ha
sonló szélességi fok alatt sokkal hidegebb a régi föld
rész égaljánál. De ez csak néhány napig tart, mely után
California ismét az a meleg ország, az a termékeny föld
lesz, a hol a gabona magja százszoros termést ad, a hol
a térítők égöve és a mérsékelt égöv terményei, a czukornád, a rizs, a dohány, a narancs, a czitrom, az ananász,
a banán, egyforma termékenységben díszük. Nem az
arany teszi a californiai talajt oly rendkívül gazdaggá,
hanem rendkívüli buja növényzete.
— Vissza fogunk e boldog ország után sírni, —
monda Kornélia, a ki épenséggel nem volt közömbös
a gastronomiai élvezetek iránt.
— Nyalánk! — viszonzá Cascabel úr.
— Nem magamért, hanem a gyermekekért mon
dom!
Több napig utaztak így az erdők szélén, a zöld
prairieken. Bármily roppant számú állatot táplálja-

E HEGYES VIDÉKEN NEM LEHETETT GYORSAN UTAZNI.
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nak is a mezők, a temérdek állat nem bírja elkoptatni
azt a zöld szőnyeget, a melyet a természet szünet
nélkül megújít. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a californiai talaj termőerejét, a melylyel semmiféle más
országé se hasonlítható össze. Ez a föld a Csöndes-ten
ger magtára és a számtalan kereskedelmi hajóraj, a
mely a termények kivitelét közvetíti, nem képes ezt a
magtárt kiüríteni. A Belle-Roulotte naponkint rendsze
rint huszonnégy—huszonnyolcz kilométernyi utat tett.
Ilyen sebességgel hordozta meg már azelőtt is a lakóit
az összes Egyesült-Államokban, a hol a Cascabelek ne
vét előnyösen ismerték a Mississippi torkolataitól ÜjAngolországig. Igaz, hogy akkor a Confederatio mind
egyik városában megállapodhattak és mutatványokat
rendeztek. Most azonban, nyugatról kelet felé, más volt
a czéljuk és nem az, hogy bámulatba ejtsék a lakossá
got. Most nem kenyérkeresetből utaztak, hanem vissza
térőben voltak Európába és sóvárogva várták, hogy
a normandiai partokat viszontlássák.
A társaság vidám kedélylyel utazott és hány ház lakói
irigyelhették volna e mozgó ház lakóinak boldogságát !
Az utazók nevettek, énekeltek, tréfáltak és néha a
Sándor trombitája riasztotta el a madarakat, a melyek
nem csevegtek vigabban, mint a jókedvű család.
Mindez igen szép volt, csakhogy az utazási napok
nak nem kell szükségképen egyszersmind szünnapok
nak is lenni.
— Gyermekek, — mondá Cascabel úr, — nem sza
bad berozsdásodnunk!
Ehhez képest az állomásokon, mikor a lovak pihen
tek, a család nem gondolt a pihenésre. Az indiánok több
ször a kocsi mellé siettek, megbámulták János művé
szetét, Napoleona bájos tánczát, Sándor tagfintorításait,
Cascabelné asszonyság erőmutatványait és Cascabel úr
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hasbeszélési produkczióit, nem is említvén Zsákét, a
mely a kalitkájában csevegett, a két kutyát, a melyek
szintén bemutatták a művészetüket és John Bulit,
a mely a legképtelenebb arczfintorgatásokat mívelte.
János utazás közben sem hanyagolta el a tanulmá
nyait. Újra meg újra elolvasta azt a néhány földrajzi,
számtani és utazási művet, a melyekből a Belle-Rou
lotte könyvtára állt ; ő írta az utazási naplót is, a
melyben nagyon kellemesen tudta az utazás esemé
nyeit előadni.
— Nagyon is tudományos ember lesz belőled, —
mondá neki néha az apja. — De utóvégre is, ha ked
ved tartja . . .
Cascabel úr őrizkedett elsőszülöttének kedvtelését
megakadályozni. Voltaképen nem kevésbbé büszke
volt rá, mint a neje, hogy a családjuknak egy «tudós»
tagja is van.
Február 27-én a Belle-Roulotte a Sierra Nevada hegy
szorosai elé ért. A hegylánczon való átkelés négy vagy
öt napig jelentékeny fáradalmakkal lesz egybekötve.
Nehéz lesz felmászni a lejtőkön, a hegyek félmagassá
gáig. Olykor bizony a kocsit is tolni fogják azon a kes
keny úton, a melyek e roppant sziklatorlasz szegélyét
megkerülik. Noha az idő a californiai tavasz korai be
folyása alatt folyvást enyhült, mégis számolniok kellett
arra, hogy az égalj bizonyos magasságban nagyon szi
gorú lesz. Semmi se borzasztóbb a szakadó esőknél, a
hófergetegeknél és a fékevesztett szélrohamoknál, külö
nösen ott, a hova a szél úgy hatol be, mint a. tölcsérbe.
Ezenfelül a hágók felső része felülemelkedik az örök
hó zónáján és az utasoknak legalább is kétezer méter
nyire kell még felfelé menniük, mielőtt leszállhatná
nak a mormonok földjére.
Cascabel úr ezúttal is ugyanazt szándékozott tenni, a
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mit hasonló esetekben már tett : a hegységbeli faluk
ban és majorokban lovakat fog bérelni és indiánokat
vagy amerikaiakat fogad fel kalauzok gyanánt. Ez két
ségkívül újabb költségekkel jár, de ezek elkerülhetetle
nek, ha a család nem akarja koczkáztatni a saját lovait.
Február 27-én este elérték a Sonora-szoros bejára
tát. Az eddig hátrahagyott völgyekben csak jelenték
telen emelkedés volt, a melyen Vermouth és Gladiateur
nagyobb erőfeszítés nélkül áthaladhattak. De már to
vább az egész társaság egyesített erőlködésének a se
gélye mellett se vontathatták volna.
Azért Cascabel úr pihenőt tartott, nem messzire
attól a parányi helységtől, a mely szinte el volt dugva
a Sonora szorosában. A helység csak néhány házból
állt és közelében két puskalövésnyire major volt,
a melyet Cascabel úr még ugyanazon este megláto
gatni készült. Másnapra egy pár lovat akart lefoglalni,
a melyeket Vermouth és Gladiateur bizonyára szíve
sen el fognak vállalni társaikul.
Mindenekelőtt a szükséges intézkedéseket kelletett
megtenni, hogy az éjszakát ezen a helyen tölthessék.
Mihelyt a tanyát elrendezték, beszéltek a helység
lakóival, a kik készeknek nyilatkoztak az utasoknak
friss élelmiszereket és a lovak számára takarmányt adni.
Szó se volt most «próbákról». Mindenki ki volt me
rülve. Nehéz nap volt, mert a lovak kímélése végett az
út nagy részét gyalogjhetitékwiGascabel úr tehát teljes
nyugalmat engwáél)yeizp|tttxa<mély engedély érvényben
marad, mígeiuli jiídib isinek a Sierrán.
Miutáni föasöabellúh'fegy pillantást vetett volna a ta
nyára és\-meggyőződött arról, hogy minden rendben
van,.Ai\iBdle-Roulotte-ot neje és gyermekei őrizetére
hagyván, Szegfűszeg kíséretében elindult a major felé,
a, műidnek füstje a fák koronáján túl terjengett.
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A majorban egy családos californiai ember lakott
és hősünket szívélyesen fogadta. Vállalkozott három
lovat és két kalauzt adni melléje, a kik a Belle-Roulotte-ot el fogják kísérni odáig, hol a kelet felé alányuló lejtők kezdődnek, innét aztán vissza fogják ve
zetni az előfogatos lovakat. Csakhogy a dolog jó csomó
pénzbe fog kerülni.
Cascabel úr alkudozott, mint az olyan ember szokott,
a ki nem akarja a pénzét az ablakon kiszórni és végre
megállapodtak oly összegben, a mely az útnak erre a
részére előirányzott összeget nem haladta túl.
Másnap reggel hat órakor a két ember megérkezett
és befogta három lovát Vermouth és Gladiateur elé.
A Belle-Roulotte egy szűk hegyszorosban elindult, a
melynek oldalfalai sűrű erdővel voltak borítva. Nyolcz
óra tájban a szoros egyik kanyarulatánál a Sierra
hatalmas tömege mögött végleg eltűnt az áldott californiai terület, a melyet a család nem hagyott el bizo
nyos sajnálkozás nélkül.
A majorosnak három izmos lova volt, a melyekre
bízvást lehetett számítani. Vajjon ugyanazt lehetett-e
mondani a két kalauzról is? A külsejük után ítélve,
aligha.
Mind a kettő izmos, félig indián, félig angol szárma
zású ficzkó volt. Ah! ha Cascabel úr ezt tudja! milyen
hamar a talpuk alá köti az úti füvet!
Szóval, Kornélia úgy találta, hogy gyanús külsejük
van. János is osztotta anyja véleményét. Szegfűszeg
se vélekedett máskép. Úgy látszik, hogy Cascabel úr
nak ezúttal nem volt szerencsés keze. De utóvégre is
csak ketten voltak és emberükre találnak, ha moczczanni mernek.
A Sierrában veszedelmes találkozásoktól nem igen
lehetett tartani. Az utak ebben az évszakban kétség-
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kívül teljesen biztosak voltak. Elmúltak már azok az
idők, mikor a californiai bányászok közül azok, a
kiket «loafereknek» vagy «rowdieknak» neveztek el, a
világ minden részéből ide összecsődült gonosztevőkkel
csatlakoztak, a becsületes emberek kirabolására.
A lynch-törvény végre észretérítette őket.
Azonban Cascabel úr, óvatos ember létére elhatá
rozta, hogy szemmel fogja a két idegent tartani.
A majorban felfogadott két ember bizonyára ügyes
kalauz volt. El is múlt a nap minden baj nélkül és
ennek csak örülni lehetett. Ha egy kerék vagy tengely
eltörik, a Belle-Roulotte utasai, minden emberi laktól
távol, nagy zavarba kerültek volna, nem bírván magu
kon segíteni.
A hegyszoros rendkívül vadregényes volt. Nem lehe
tett feketés fenyőknél és a sziklás talajon tenyésző
mohánál egyéb növényzetet látni. Itt-ott óriási szikla
torlaszok szaporították a kanyarulatokat, főleg a
Walkner egyik mellékfolyója mentén, a. mely a hason
nevű tóból folyik le és iszonyú zajjal rohan a sziklás
mélységbe. A távolban, a felhők közt a Castle Peak
látszott, a mely a Sierra Nevada legközelebbi ormai
nál magasabbra emelkedik.
Este öt óra tájban, midőn az árnyék már kezdett
a szűk hegyszorosból felemelkedni, egy éles kanyaru
lathoz értek, a mely e helyen egyszersmind oly mere
dek is volt, hogy szükségesnek látszott a kocsit vala
mivel megkönnyíteni és ideiglenesen a kocsi alatt levő
ponyvát a hangszerekkel hátrahagyni, nemkülönben
a födélen elhelyezett tárgyakat is.
Mindenki munkához látott, sőt el kell ismernünk,
hogy a két kalauz is ez alkalommal dicséretes buzgal
mat tanúsított. Cascabel úr és az övéi a két ember felől
kissé jobb véleményben kezdtek az eddiginél lenni.
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Egyébiránt két nap múlva elérik a hágó legmagasabb
pontját, innét az út folyvást völgynek megy és az elő
fogat visszatérhet a majorba.
Miután az állomás helyét kiválasztották, a kalauzok
siettek lovaikat ellátni, Cascabel úr, a fiai és Szegfűszeg
pedig visszatértek, elhozni azokat a tárgyakat, a
melyek a lejtő tövében hátramaradtak.
E napot jó vacsora fejezte be, a mely után senki se
gondolt egyébre, mint a nyugalomra.
Cascabel megkínálta a kalauzokat, hogy töltsék az
éjszakát a Belle-Roulotte egyik rekeszében, de a két
ember nem fogadta el az ajánlatot, azt mondván,
hogy jobban szeretnek a fák alatt tanyázni, a hol
meleg takaróikba jól beburkolózva eredményesebben
vigyázhatnak a gazdájuk lovaira.
Néhány perez múlva mély csönd uralkodott a ta
nyán, és mindenki mély álomba merült.
Másnap mindenki talpon volt, mihelyt hajnalodni
kezdett.
Cascabel úr, János és Szegfűszeg a többiek előtt
léptek ki a Belle-Roulotte-ból és oda mentek, a hol a
múlt este Vermouth és Gladiateur legelt.
Mind a két ló ott volt, hanem a californiai majoros
gazda három lova eltűnt.
Miután ezek se lehettek messze, János utasítani
akarta a kalauzokat a felkeresésükre, de a két idegen
ember se volt sehol.
— Vajjon hol lehetnek? — kérdé.
Kétségkívül a lovaik után mentek, — felelé Casca
bel úr.
— Oh !... ohé ! — kiáltá Szegfűszeg oly éles han
gon, a mely minden bizonynyal nagyon messzire el
hallatszott.
Senki se felelt.
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Ekkor Cascabel úr és János is elkezdtek kiabálni
a torkuk szakadtából.
De bizony a kalauzok nem mutatkoztak.
— Talán gyanúnk helyén is volt? — kiáltá Cas
cabel úr.
— De miért hagytak volna el bennünket ezek az
emberek? — kérdé János.
— Mert bizonynyal gaztettet követtek el!
— Milyen gaztettet?
— Milyent . . . Várj csak! . . . Azonnal megtudjuk.
Felszaladni a hágcsón, kinyitni az ajtót, végigmenni
a kocsi rekeszein, berohanni a legutolsó szobába,
a hol a drága pénzesláda állt, Cascabelnak egy pilla
nat műve volt. Ës e pillanat után Cascabel újra meg
jelent és felkiáltott :
— Ellopták!
— A pénzesládát? — kiáltá Kornélia.
— Azt! Ellopták a gazemberek!

IV.
Nagy elhatározás.
Gazemberek !
Csakugyan ez a név illett a nyomorultakra, de azért
a család mégis érzékenyen meg volt károsítva.
Cascabel úr minden este meg szokta nézni, hogy a
pénzesláda helyén áll-e. Emlékezett rá, hogy a múlt
este, a nap fáradalmaitól kimerültén csaknem állva
aludt el és megfeledkezett a vasládáról. Nyilván úgy
történt, hogy mialatt János, Cæsar és Szegfűszeg vele
együtt visszamentek a hegyszoros kanyarulatához, el
hozni az ott hagyott tárgyakat, a két kalauz észrevét-

«ellopták!»

kiáltá cascabel úr.
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lenül belopódzott a leghátulsó rekeszbe, kézrekerítette a pénzesládát és elrejtette valamelyik bokor
mögé az erdőszélen.
Ezért nem fogadták el az ajánlatot, hogy az éjszakát
a Belle-Roulotte belsejében töltsék. Aztán bevárták, míg
az egész család elaludt, és elszöktek a majortulajdonos
lovaival.
A kis társulat összes megtakarított pénzéből nem ma
radt egyéb hátra nehány dollárnál, a melyeket Cascabel
úr szerencsére a zsebében hordott. Es még szerencséről
lehetett beszélni, hogy a gazemberek nem lopták el
egyszersmind Vermouthot és Gladiateurt is!
Az ebek már huszonnégy óra megszokták a két ide
gen jelenlétét, következőleg még csak nem is ugattak.
A gonosztettet tehát minden nehézség nélkül végez
hették.
Hol találhatnák fel a tolvajokat most, az óriási Sierrában!... Hol találhatnák meg a pénzt? ... Es pénz
nélkül hogyan kelhessenek át az Atlanti tengeren?
Egyik részük sírt, de a legtöbben dühhel szorították
össze ökleiket. Cascabel úron dühroham vett erőt, a
melyet a neje és a gyermekei alig bírtak lecsillapítani.
De minekutána kitombolta magát, ismét visszanyerte
önuralmát és belátta, hogy nem szabad hasztalan szitkozódások közt idejét eltékozolnia.
— Átkozott pénzesláda! — mondá Kornélia, a ki
a leghevesebb zokogás közt se bírta visszafojatni e
szókat.
— Annyi bizonyos, — mondá János, hogy ha ez a
pénzesláda nem lett volna, a pénzünk ...
— Igen! ... Valóban nagyszerű gondolat volt tőlem,
ezt az átkozott ládát megvásárolni! — kiáltá Cascabel
úr. — Határozottan mondom, ha az embernek pénzes
ládája van, a legokosabb, a mit tehet, abban áll, hogy

A KOCSI ELINDULT LEFELÉ A SIERRA SZOROSÁBAN.
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ne rakja abba a pénzét. Mit használ, ha a láda tűzmentes, mint a gyáros mondta, ha nem egyszersmind tol
vajmentes is?
El kell ismernünk, hogy súlyos volt a csapás, a mely
a családot érte, és nem lehet csodálkozni a felett, hogy
mindenki le volt sújtva. Elveszteni az annyi fáradság
árán szerzett kétezer dollárt!
— Mit tegyünk? — kérdé János.
— Mit tegyünk? — viszonzá Cascabel úr, a kinek
összeszorított fogai mintha egyenkint rágták volna meg
a szókat. — A dolog nagyon egyszerű! . .. Sőt rend
kívül egyszerű! . . . Előfogat nélkül nem mehetünk fel
a hágón . . . Nos hát ! azt indítványozom, hogy térjünk
vissza a majorba ... Talán ott találjuk azokat a gaz
embereket ...
— Volt azoknak eszük visszatérni! — mondá Szeg
fűszeg.
És valóban, ez több mint valószínű volt. Mindazon
által, mint Cascabel úr mondta, nem maradt egyéb
hátra a visszatérésnél, miután előre nem lehetett menni.
Befogták tehát Vermouthot és Gladiateur! és a ko
csi elindult lefelé a Sierra szorosában.
A lebocsátkozás, fájdalom! nagyon is könnyű volt.
A hegyen lefelé a kocsi gyorsan gördült, de mindenki
szomorúan horgasztotta le fejét és senki se beszélt,
csupán Cascabel úr ajkairól rebbent el koronkint egy
csomó káromkodás.
A Belle-Roulotte délben érkezett a major elé. A két
tolvaj persze nem tért vissza. A majortulajdonos, a tör
téntek hallatára nagy haragra lobbant, egyébként egy
csöppet sem törődvén a család szerencsétlenségével. Ha
a Cascabeléknek a pénzét lopták el, ő viszont három
lóval károsodott! — A gazemberek szökésük után min
den bizonynyal átkeltek a hágón. Tessék utánuk sza-
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ladni! A majortulajdonos dühében közel volt ahhoz,
hogy Cascabel urat tegye felelőssé a lovai ellopatásáért.
— Ez már mégis sok! — mondá Cascabel úr. —
Miért tart ön ily gazembereket a szolgálatában és miért
adja őket kalauzokul becsületes emberek mellé?
— Mit tudtam én, hogy gazemberek! — viszonzá a
majortulajdonos. — Soha sem adtak okot a panaszra ! ..
Az angol Columbiából jöttek ide ...
— Angolok voltak? . ..
— Kétségkívül.
— Az ilyesmire figyelmeztetni kell az embereket,
uram . . . figyelmeztetni kell! — kiáltá Cascabel úr.
Bármint legyen is, a szerencsétlenség megtörtént és
a helyzet rendkívül komoly volt.
De míg egyfelől Cascabelné asszonyság nem birt erőt
venni magán, férje, a ki jókora adag életphilosophiávál
rendelkezett, teljesen visszanyerte a hidegvérét.
És midőn a család ismét együtt ült a Belle-Roulotteban, az összes családtagok közt élénk beszélgetés fej
lődött ki, a mely beszélgetés «roppant horderejű nagy
elhatározásokat eredményezett», mint' Cascabel úr
mondá, erősen ropogtatván az r betűket.
— Gyermekek, vannak az életben körülmények, a me
lyek közt egy elszánt embernek elhatároznia kell. . .
Sőt úgy tapasztaltam, hogy e körülmények rendsze
rint kellemetlenek ... Ez utóbbiak közé tartoznak
azok is, a melyek közé mi a gazemberek gonosztette
következtében jutottunk . . . Nem csoda, hiszen ango
lok, englishmanek voltak . . .! Nem szabad sokat vá
logatnunk a követendő utak között . . . annál kevésbbé,
minthogy csak egy út van előttünk, és pedig az, a
melyen nyomban el is fogunk indulni.
— Melyik út? — kérdé Sándor.
— Azonnal közölni fogom veletek tervemet, a mely
Verne. Caseabel Caesar.
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elmémben megszületett, — felelé Cascabel úr. — De
hogy a kivihetőségét megítélhessük, Jánosnak el kell
hozni azt az... izét, a melyben a földabroszok
vannak.
— Az atlaszomat, — mondá János.
— Igen, az atlaszodat. Neked nagyon jártasnak kell
lenned a földrajzban!... Hozd ide az atlaszodat!
— Azonnal, atyám.
És midőn az atlasz az asztalon feküdt, Cascabel úr
így folytatá fejtegetéseit :
— Magától értetődik, gyermekeim, hogy noha ezek a
gaz angolok... miért is nem sejtettem, hogy angolok!...
ellopták a pénzesládánkat... hogyan is támadhatott az
a gondolatom, hogy pénzesládát vásároljak! .. . mon
dom, magától értetődik, hogy mindezeknek daczára nem
mondunk le az Európába való visszatérés tervéről . . .
— Erről lemondani? . . . soha! — kiáltá Cascabelné
asszonyság.
— Ez a felelet méltó volt hozzád, Kornélia ! Vissza
akarunk és vissza fogunk térni Európába ! Viszont akar
juk és viszont fogjuk látni Francziaországot. Azért,
hogy ezek a zsiványok kiraboltak bennünket, még nem
kell... Nekem mindenekelőtt szükségem van a hazai
levegőre, különben meghalok .. .
— És én nem akarom, hogy te meghalj, Cæsar! El
indultunk Európába és daczára mindennek, meg is fo
gunk oda érkezni.
— De hogyan ... hogyan? — kérdé János élénken.
— Hogyan? — felelé Cascabel úr a homlokát vakargatván. — Ha útközben előadásokat tartanánk, két
ségkívül kereshetnénk napról-napra annyit, a mennyi
vel a Belle-Roulotte eljuthatna New-Yorkig ... De ha
ott volnánk, csak az lenne a vége, hogy pénz nélkül
nem szállhatunk hajóra!... És hajó nélkül nem lehet
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a tengeren átkelni máskép, mint úszva !... Ez pedig,
úgy hiszem, kissé nehéz feladat volna.
— Nagyon nehéz, igazgató úr, — viszonzá Szegfű
szeg, — hacsak az embernek úszóhártyái nem volnának.
— Vannak neked úszóhártyáid?
— Nem gondolnám.
— No hát akkor hallgass és figyelj !
Aztán az elsőszülöttéhez fordulva, így szólt :
— János, nyisd fel az atlaszodat és mutasd meg ne
künk a földabroszon azt a helyet, a hol most va
gyunk.
János kikereste Észak-Amerika földabroszát és oda
tette atyja elé. Mindenki a földabroszra nézett, mialatt
János az ujjával a Sierra Nevada egy pontjára muta
tott, Sacramentótól valamivel keletre.
— Ez az a hely, — mondá.
— Helyes, — viszonzá Cascabel úr. — Tehát a he
gyen túl, az Egyesült-Államok egész területén végig
kellene mennünk New-Yorkig.
— Úgy van, atyám.
— És hány kilométernyi út az?
— Körülbelül egy pár ezer kilométernyi út.
— Jól van. Aztán át kellene kelnünk az Oczeánon.
— Kétségkívül.
— Hány kilométernyi széles ez az Oczeán?
— Európáig körülbelül háromezerhatszáz kilomé
ternyi széles.
— És mihelyt egyszer Francziaországba érkeztünk,
annyi mintha Normandiában volnánk.
— Annyi.
— És hány kilométernyi összesen az út odáig?
— Körülbelül nyolczezernyolczszáz ! — kiáltá a kis
Napoleona, a ki az ujjain számította ki az összeget.
— Lássátok csak a kis kópét! — kiáltá Cascabel
4*

úr. — Már a számtanhoz is ért !.. . Tehát körülbelül
nyolczezernyolczszáz kilométer?
— Igen, atyáin, körülbelül, — és azt hiszem, hogy
bőven számítottam, — felelé János.
— Nos hát, fiaim, ez\ távolság’merő gyermekjáték
volna a Belle-Roulette-ra nézve, ha nem volna Európa
és Amerika közt egy átkozott tenger, a mely eltorla
szolja az útunkat. Ezen a tengeren pedig nem kelhe
tünk át pénz, vagyis hajó nélkül . . .
— Vagy pedig úszóhártyák nélkül! — szólt közbe
Szegfűszeg.
— Ez a fiú határozottan ragaszkodik az úszóhártyái
hoz! — mondá Cascabel úr, a vállait vonogatván.
— Eszerint tehát világos, hogy kelet felé nem me
hetünk, — mondá János.
— A mint mondod, fiam, teljes lehetetlenség! De...
talán nyugat felé.
— Nyugat felé? — kiáltá János, az atyjára bámulva.
— Úgy van ... Nézd meg csak egy kissé a dolgot
és mutasd meg, milyen úton kellene haladnunk nyu
gat felé.
— Mindenekelőtt fel kellene mennünk Californián,
az Oregonon és a washingtoni területeken végig, az
Egyesült-Államok északi határáig.
— És onnét?
— Onnét átlépnénk az angol Columbia területére ...
— Pfuj !... — kiáltá Cascabel úr. — Nincs mód
elkerülni ezt a Columbiát?
— Nincs, atyám.
— Jerünk tovább!... Azután?
— A Columbia északi határán túl az Alaska tarto
mányba érnénk.
— Ez is angol? .. •
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— Nem, ez már orosz tartomány .,. legalább eddig
az, mert szó van róla, hogy bekebelezik ...
— Angolországba?
— Nem!... az Egyesült-Államokba.
— Nagyon helyes! És mi következik Alaska után?
— A Behring tengerszoros, a mely Amerikát és
Ázsiát egymástól elválasztja.
— Hány kilométernyi hosszú az út a tengerszorosig?
— Négyezernégyszáz.
— Tartsd az eszedben ezt a számot, Napoleona,
hogy később elkészíthessed az összeadást.
— Hát én? ... — kérdé Sándor.
— Te is.
Aztán ismét Jánoshoz fordult.
— Nos hát, János, milyen széles lehet ez a te tenger
szorosod?
— Mintegy nyolczvan kilométernyi, atyám.
— Oh ! csak nyolczvan kilométernyi !... — mondá
Cascabelné asszonyság.
— Annyi mint egy kis patak, Kornélia ... mint egy
kicsike patak.
— Hogyan? ... egy patak? ...
— Persze, hogy annyi !... Ezenkívül János, nem
szokott télen befagyni ez a te Behring szorosod?
— De igen, atyám! Négy-öt hónapig teljesen be van
fagyva ...
— Bravo és akkor át lehet menni a jégen?
— Kétségkívül. Szoktak is átjárni rajta.
— Ah ! ez derék egy tengerszoros !
— De aztán nem kell több tengeren átmenni? —
Kornélia.
— Nem, mert az ázsiai szárazföld az európai Orosz
országig terjed.
— Mutasd meg ezt nekünk, János.
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János kikereste az atlaszban Ázsia általános föld
abroszát, a melyet Cascabel úr figyelmesen megvizsgált.
— Mindez nagyon jól elrendezhető, — mondá, —
hanem nagyon sok vad ország van a te Ázsiádban?
— Nincs nagyon sok, atyám.
— Hát Európa hol* van?
— Itt, — felelé János, — az Ural-hegyek határ
vonalára mutatván.
— Es mekkora a távolság ettől a Behring-tengerszorostól... ettől a Behring-pataktól ... európai
Oroszországig?
— Hatezernégyszáz kilométernyire számítják.
— És az európai Oroszország határától Erancziaországig?
— Körülbelül kétezernégyszáz kilométer.
— összesen tehát?
— Tizenháromezerkétszáznyolczvan kilométer! —
kiálták egyszerre Sándor és Napoleona.
— Mindegyitek derekasan tud számolni! — mondá
Cascabel úr, — tehát kelet felé az út hosszasága nyolczezernyolczszáz kilométer ...
— Úgy van, atyám.
— És nyugat felé körülbelül tizenháromezerkétszáz
nyolczvan kilométer? ...
— Úgy van, a különbség tehát mintegy négyezer
ötszáz kilométer.
— A nyugati út ennyivel hosszabb, de nincs rajta
tenger! — mondá Cascabel úr.— Tehát gyermekeim, ha
az ember nem mehet egyik irányban, induljon el a má
sikban és ez az, a mit nektek egyszerűen indítványozok.
— Ni-ni! — kiáltá Sándor. — Utazás hátrafelé!
— Nem hátrafelé . .. hanem ellenkező irányban.
— Ez nagyon szép, atyám, — felelé János. — De
megjegyzem, hogy tekintettel az út hosszúságára, nyu-
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gáti irányban az idén nem fogunk eljuthatni Francziaországba.
— És miért nem?
— Azért, mert négyezernégyszáz kilométerrel több...
mégis csak valami a Bélle-Roulotte-ra, és főkép a
lovainkra nézve.
— Nos hát, gyermekeim, ha az idén nem leszünk
Európában, majd ott leszünk jövő esztendőre. És most
jut eszembe, miután Oroszországon végig kell utaz
nunk, a hol a híres vásárokat tartják Permben, Kazán
ban és Nizsnij-Nowgorodban, a melyekekről annyit
hallottam beszélni, mindezen városokban meg fogunk
állapodni éselőreis biztosíthatlak felőle,hogy a Cascabelcsalád nemcsak babérokat, de pénzt is bőven fog aratni.
Miféle ellenvetéseket lehetne tenni oly emberrel
szemben, a ki mindenre meg tud felelni?
Valóban, a lélek is olyan, mint a vas, a melyet a pörölvütések keményebbé és ellentállásra képesebbé tesz
nek. Éppen ez a hatás mutatkozott a derék komédiások
nál is. Kalandos vándor életükben, a mely alatt annyi
megpróbáltatáson kellett keresztülmenniök, kétség
kívül soha se jutottak ily borzasztó és terhes körülmé
nyek közé. Megtakarított vagyonukat elvesztették és
lehetetlenné vált, hogy a rendes úton visszatérjenek ha
zájukba. De a balsors oly kíméletlenül mérte reájuk ezt
az utolsó csapást, hogy elég erőt éreztek magukban,
ezentúl mindennel daczolni. Cascabelné asszonyság, a
két fia és a leánya két kézzel tapsoltak az apa tervének.
Pedig a dolog meglehetősen hóbortos volt és Cascabel
úrnak rendkívül bele kellett «bolondulva» lenni az Euró
pába való visszatérés eszméjébe, hogy elhatározta en
nek a tervnek megvalósítását ! De hát mi volt rá nézve
ez a hosszú út Amerikán és az ázsiai Szibérián keresz
tül, mihelyt az utazás iránya Francziaország felé vitte !
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— Bravo!... Bravo! ... — kiáltá Napoleona.
— És újra ! ... újra ! ... — tévé utána Sándor,
a ki nem talált jelentőségteljesebb szót a lelkesedése
kifejezésére.
— Mondd csak, apa, — kérdé Napoleona, — fog
juk-e látni a muszka czárt?
— Bizonynyal, ha a czár ő felségének szokásai közé
tartozik eljárni a nizsniji vásárra mulatni.
— És produkálni is fogjuk magunkat előtte?
— Igen ... ha ugyan kedve lesz megjelenni a mu
tatványainkon.
— Jaj! be szeretném megcsókolni a két orczáját!
— Talán az egyik orczájával is beérhetnéd, leány
kám! — viszonzá Cascabel úr. — De ha megcsókolod,
jól vigyázz, hogy kár ne essék a koronájában! . . .
Szegfűszeg mély bámulattal adózott a gazdája láng
elméjének.
Az útiterv ekként megállapíttatván, a Belle-Boulette
Californián felfelé fog menni, az Oregonon és a Washing
ton területen végig az angol-amerikai határig. A család
nak körülbelül ötven dollárja maradt, ennyiből állt a
zsebpénz, a melyet, szerencsére, nem zártak a pénzes
ládába. Azonban miután e csekély összeg elégtelen lett
volna az utazás napi költségeinek fedezésére, elhatá
rozták, hogy a kis társulat előadásokat fog tartani a
városokban és falukban. Az állomások által okozandó
késedelemmel nem kellett törődniök, mert a nélkül is
be kell várniok, míg a tengerszoros annyira befagy,
hogy a Belle-Roulette átkelhessen rajta. Ez pedig hét
vagy nyolcz hónap előtt nem fog megtörténni.
— Az ördögöknek kellene magát a dologba bele
ártani, — mondá Cascabel úr befejezésül, — ha nem
volna egy pár szép bevételünk, mielőtt Amerika vé
gére érnénk.

Valóban igen kétséges volt, hogy Alaska felsó' vidé
kein, a vándor indián törzsek közt, lehet-e majd «pénzt
keresni».
De kétség se foroghatott fenn az iránt, hogy az
Egyesült-Államok nyugati határáig, az új földrész ama
tájain, a melyeket a Cascabel-család mindeddig még
nem látogatott meg, a közönség a családot a hírnevé
nek megfelelő fogadtatásban részesíti.
Azontúl persze az angol Columbia következik és
bárha ott városok nagy számmal vannak, Cascabel úr
sohase fogja magát lealázni annyira, hogy shillingeket
és pence két kéregessen. Már az is elég, sőt több mint
elég volt, hogy a Belle-Roulette és lakosai kénytelenek
lesznek nyolczszáz kilométernyi hosszúságú úton ta
posni egy angol gyarmat földjét!
Az ázsiai Szibéria hosszú, kopár síkjain, legfeljebb
néhánynyal fognak találkozni ama szamojéd és csukcsi
törzsek közül, a melyek alig szokták elhagyni a tenger
parti vidékeket. Itt persze nem volt kilátás jövede
lemre. Egyébiránt majd elválik, ha egyszer ott lesznek.
Minden meg lévén állapítva, Cascabel úr elhatá
rozta, hogy másnap hajnalkor el fognak indulni.
Addig is azonban vacsoráim kellett. Kornélia szoká
sos buzgalmával a főzéshez látott, Szegfűszeg kuktáskodott, a kit derék úrnője burgonyahámozás közben
így szólított meg :
Mégis csak pompás gondolat ez, a mely a
Cascabel úr f jében támadt.
— Bizony, igazgatóné asszonyság, pompás gondolat,
egyébiránt mindig ilyenek főnek az ő serpenyőjében...
akarom mondani, keringenek a kalapja alatt.
— Aztán, Szegfűszeg, ezen az úton nincs tenger,
következőleg tengeri betegség nincs ...
— De abban a tengerszorosban a jég is hullámzik.

«BIZONY, IGAZGATÓNÉ ASSZONYSÁG, POMPÁS GONDOLAT.»
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— Elég, Szegfűszeg . .. hagyj fel az efajta jöven
dölésekkel.
Ezalatt Sándor néhány salto-mortálét csinált és az
atyja egészen el volt ragadtatva ; Napoleona. pedig ke
csesen tánczolt, míg az ebek körülötte ugráltak. —
Most már csakugyan folytatni kellett a gyakorlatokat,
miután az előadások újból meg fognak kezdődni.
Egyszerre Sándor elkiáltotta magát :
— A lovainkat meg se kérdeztük, hogyan véleked
nek a nagy utazás felől.
Ezzel odaszaladt Vermouthoz :
— Nos öreg állatom, kedvedre lesz a tizenkétezer
kilométernyi ügetés?
Aztán Gladiateurhöz fordult :
— Mit szólnak hozzá a te vén lábaid?
A két ló nyerített, mintha a helyeslésüket akarták
volna nyilvánítani.
Aztán Sándor a kutyákhoz ment :
— Hát te, Wagram és te, Marengo, fogsz-e vígan az
úton ugrálni?
A kutyák vidáman ugattak és jelentőségteljes ug
rással feleltek a kérdésre. Minden kétely ki volt zárva..
Wagram és Marengo uruk egy intésére akár a világot
is megkerülik.
Most a majomra került a sor, hogy véleményét nyil
váníthassa.
— Nos, John Bull, — mondá Sándor, — ne vágj oly
szomorú pofákat! Sok országot fogsz látni, fiam. És
ha nagyon fázni találnál, majd jó meleg kabátot adunk
rád! Hát az arczfintorításaid? . . . Remélem, hogy nem
feledted el az arczfintorításaidat.
Nem, John Bull nem feledte el, sőt oly furcsákat
mutogatott, hogy mindenki nevetett rajtuk.
Még a papagáj maradt hátra.
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— Nos Zsakó, te nem felelsz? — kérdé Sándor ... —
Elnémult a nyelved? .. . Szép út áll előttünk!... Meg
vagy elégedve, Zsakó?
Zsakó a torka mélyéből egy csomó tagozott szót
erőszakolt ki, úgy ropogtatván az r betűket, mintha
Cascabel úr beszélne.
— Bravo! — kiáltá Sándor. — Zsakó is meg van
elégedve !... Zsakó is helyesli a terveinket !... Zsakó
igent mondott!
Ezzel a fiatal fiú a két kezével, az ég felé ágaskodó
lábakkal a tótágasok és egyéb mutatványok egész sorát
mutatta be, a melyekért lelkes apai tapsokban részesült.
E pillanatban megjelent Kornélia.
— Asztalhoz! — kiáltá.
A legközelebbi perczben a család az étteremben ült
egymás mellett és a vacsorát a legutolsó morzsáig el
fogyasztotta.
Úgy látszott, mintha már minden el volna feledve.
De ekkor Szegfűszeg visszaterelte a beszélgetést a híres
pénzesládára :
— Most jut eszembe, igazgató úr, az a két gazember
szépen fel fog sülni.
— Hogyan? — kérdé János.
— Nem tudják a jelszót, következőleg nem fogják
kinyithatni a pénzesládát.
— Nem is kételkedem felőle, hogy vissza fogják
hozni! — viszonzá Cascabel úr hangosan nevetve.
Ez a rendkívüli ember már egészen el volt új tervé
vel telve és elfeledte a lopást és a tolvajokat.
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V.
XJton.
Ütra keltek tehát Európába, de ez alkalommal oly
irányban, a mely nem igen van használatban és a melyet
nem is ajánlhatunk azoknak, a kiknek sietős a dolguk.
— Pedig a mi dolgunk is sietős, — mondá magá
ban Cascabel úr ; —főleg a pénzkeresés.
Az indulás márczius 2-án reggel megtörtént, Vermouthot és Gladiateurt befogták a Belle-Roulotte elé.
Cascabelné asszonyság Napóleonéval együtt a kocsiban
ült, férje és a két fia gyalog ment, Szegfűszeg pedig
a lovakat hajtotta, John Bull a kocsi tetején foglalt
helyet, a két kutya előre haladt.
Szép idő volt. A fák legelső rügyei kezdtek duzzadozni. A tavasz első napja mindazt a pompát sejtette,
a mely California földjén lesz. A madarak az örökzöld
tűlevelűek lombjai közt énekeltek, a fák karcsú törzse
magasra emelkedett a hosszú füvek felett. Itt-ott egyes
alacsony gesztenyefa-csoportok látszottak és néhány
példány azokból az almafákból, a melyeknek mazanille
nevű gyümölcséből az indiánok az almabort készítik.
János a megállapított úti irányt a földabroszán ellen
őrizte, de e mellett nem feledkezett meg arról, hogy fél
adata a konyhát friss vaddal ellátni. Különben Marengo
sem engedte volna, hogy erről megfeledkezzék. A jó
vadász és a jó vadászeb mindenkor megérti egymást,
de sehol se jobban, mint az olyan helyeken, a hol vad
nagy bőségben van. Ritkán történt, hogy Cascabelné
asszonyságnak ne lett volna alkalna egy-egy nyulat
ízletesen elkészíteni, bóbitás foglyot, császármadarat
vagy néhány párt ama csótáros hegyi fürjek közül, a
melyeknek illatos húsa kitűnő pecsenyét szolgáltat. Ha
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a vadászat az alaskai síkságon is ép ily eredményes lesz,
akkor a család a Behring tengerszorosig nem sokat fog
költeni mindennapi táplálékra. A tengerszoroson túl,
az ázsiai szárazföldön talán a dolog másként lesz!
Sebaj ! majd meg fogják látni mit tegyenek, mihelyt
a Belle-Roulotte egyszer a csukcsik földének végnélküli
lapályaira leereszkedik.
Úgy ment minden, mint a parancsolat. Cascabel úr
nem az az ember volt, a ki elmulasztotta volna felhasz
nálni az idő és az időjárás kedvező körülményeit. Oly
gyorsan haladtak, a mint csak a lovak ereje engedte.
Igyekeztek azokat az utakat hátrahagyni, a melyeket
néhány hónappal később a nyári esőzések járhatatla
nokká tesznek. Naponkint huszonnyolcz-harmincz kilo
méternyi utat tettek. Délben pihenőt tartottak és
ebédeltek, este hat órakor pedig éjjeli tanyázásra álla
podtak meg. A vidék nem volt oly néptelen, mint hinni
lehetett. . A mezei munka már kiszólította a földmívelőket, a kiknek a termékeny, bőtermő talaj oly
jólétet nyújt, a melyet a világ bármely más részén
méltán irigyelhetnének tőlük. Ezenfelül gyakran talál
tak útjokban majorokat, helységeket, falukat, mező
városokat, sőt városokat is, főkép mikor a Belle-Rou
lotte a Sacramento bal partján haladt azon a régión
keresztül, a mely egykor a valódi aranyország volt és
máig is megtartotta a jellemző Eldorado nevet.
A család, a családfő programmjának megfelelően,
mindenütt néhány előadást tartott, a hol alkalma nyílt
a tehetségeit gyümölcsöztetni. California e részén még
nem ismerték művészeinket és mindenütt vannak derék
emberek, a kik szeretnek mulatni. Placervilleben,
Auburyben, Marysvilleben, Tsamában és egyéb kisebbnagyobb jelentőségű városokban, a melyek már kissé
eltompultak azon örökös «amerikai cirkusok» iránt, a
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melyek e helyekre koronkint ellátogatnak ; a Cascabelek ugyanannyi tapsot, mint centet arattak, a
melyeknek összege néhány tuczat dollárra rúgott.
A műismerők érdem szerint méltányolták Napoleona kis
asszony kellemét és merészségét, Sándor úr rendkívüli
hajlékonyságát, János úrnak a szemfényvesztési mutat
ványokban való bámulatos ügyességét, valamint Szeg
fűszeg ostobaságát és elmés bohóczkodásait. Még a két
kutya és John Bull is méltó bámulatot keltett. Cascabel
úr és Cascabelné asszonyság teljesen igazolták nagy
hírnevűket, az egyik erőművészeti mutatványaival, a
másik athlétai birok-viaskodásaival, a melyekben az
érdemes asszonyság rendesen legyűrte a versenyezni
vágyó műkedvelőket.
Márczius 12-én a Belle-Roulotte a Shasta nevű kis
városba ért, a mely felett tizennégyezer lábnyi magasra
emelkedik fel a hasonnevű hegy. Nyugat felől a CoastRanges roppant hegytömegének körvonalai látszottak,
a melyen utasainknak szerencsére nem kell átkelniük,
mielőtt az Oregon határát elérnék. De a vidék itt már
nagyon hegyes-völgyes volt. A kocsinak keringeni kel
lett a hegység keleti oldalának szeszélyes kiágazásai
közt és ezen alig járt utakon, a melyeket a földabrosz
utasításai szerint választottak ki, a Belle-Roulotte nem
haladhatott nagyon gyorsan. A faluk is mind ritkáb
bakká lettek. Persze, jobb lett volna a parti vidéken
tovább utazni, a hol kevesebb a természetes akadály ;
de ezt csak úgy lehetett volna megtenni, ha előbb át
kelnek a Coast-Ranges csaknem járhatlan hágóin.
Czélszerűbbnek látszott tehát egyenesen éjszak felé
tartani és a hegység kevésbé magas utolsó kiágazásait
az Oregon határszélén megkerülni.
így tanácsolta János, a társulat geográfusa/ és a
család jónak látta e tanácshoz alkalmazkodni.

A ROQUES FOLYAMON ÁTKELTEK.
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Márczius 19-én a Belle-Roulotte elhagyván a Jones
erődöt, megállapodott Yrika mezőváros előtt. Itt uta
saink igen szíves fogadtatásban és néhány dollárnyi
bevételben részesültek. A Cascabel-család volt a leg
első művésztársulat, a mely e vidéken valaha megjelent.
Amerika e távoli vidékein szeretik a francziákat, mindig
tárt karokkal és sokkal barátságosabban fogadják őket,
mint Francziaország egynémely európai szomszédai.
E városkában, mérsékelt áron néhány lovat is bérel
hettek, Vermouth és Gladiateur kisegítőjének. így
aztán a Belle-Roulotte átkelhetett a hegyláncz északi
csúcsán, a nélkül, hogy ezúttal a kalauzok az utazókat
kirabolták volna.
— Parbleu! — mondá Cascabel úr, — tudtommal
nem is voltak angolok!
Igaz, hogy az utazás e része némi nehézségekkel és
késedelmekkel járt, de a kellő óvintézkedések követ
keztében minden baj nélkül végződött.
Végre a. Belle-Roulotte, miután a Sierra Nevadától
mintegy négyszáz kilométernyi utat tett, márczius
27-én átlépte az Oregon terület határát.
A síkság keleti határán a Pitt-hegy látszott, a mely
úgy emelkedik fel a nagy lapályról, mint a vízszintes
napóra mutatója.
Kemény munkát végeztek, tehát szükségük volt
Jacksonvilleben némi pihenésre. Mihelyt a Roques.folyamon átkeltek, útjokat a tengerpart mellett foly
tatták, a mely a meddig a szem lát, húzódik nyugat felé.
Ámbár nagyon hegyes, de gazdag ország ez, és na
gyon alkalmas a földművelésre. Mindenütt prairiek és
erdők terjednek el.
Egészben véve a californiai régiónak képezi folyta
tását. Itt-ott Saste- vagy Umpa qua-indiánok járják
be a vidéket, de nincs ok a félelemre.
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Ekkor János, a ki szorgalmasan olvasta a kis könyv
tárban meglevő útleírásokat, mert olvasmányait ké
sőbb értékesíteni szándékozott, — czélszerűnek látta
azzal a jó tanácscsal szolgálni, a mely valóban érdemes
is volt arra, hogy elfogadják.
A kocsi néhány kilométernyire volt Jacksonvilletől,
egy terjedelmes erdőborította vidék közepette, a melyet
egy kétezer lábnyi magas hegyen épült Lane erőd vé
delmez.
— Itt vigyázni kell, mondá János, — mert ez a
vidék tele van kígyókkal.
— Kígyókkal! — kiáltá Napoleona rémületében felsikoltva. — Kígyókkal! ... Menjünk el innét, apám!
— Nyugalom, leányom! — felelé Cascabel úr. —
Kellő óvakodás mellett semmitől se kell tartanunk.
— Veszélyesek ezek az utálatos állatok? — kérdé
Kornélia.
— Nagyon veszélyesek, anyám, — felelé János. —
Itt nagyon otthonosak a csörgőkígyók, a legmérgeseb
bek valamennyi közül. A ki elkerüli őket, azt nem tá
madják meg, de ha az ember véletlenül beléjük botlik,
vagy megérinti, felegyenesednek, előre ugranak, mar
nak és a marásuk többnyire halálos.
— Hol tartózkodnak? — kérdé Sándor.
— A száraz falevelek alatt, a hol nem lehet őket
könnyen észrevenni, — viszonzá János. — Azonban
az embernek csaknem mindig elég ideje van őket el
kerülni, mert a farkuk gyűrűi, mikor mozgatják,
olyanforma hangot adnak, mint a kereplő.
— Nos hát, figyeljünk a lábainkra és tartsuk nyitva
a füleinket! — mondá Cascabel úr.
János helyesen cselekedett, hogy a kígyókra felhívta
a figyelmet, mert a kígyók itt nagy számban vannak.
És nem csupán csörgőkígyók vannak itt, de tarantulák
5*
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is, a melyek csaknem épp oly veszélyesek, mint
amazok.
Szükségtelen mondanunk, hogy ezt mindenki az
eszében tartotta és nagyon vigyázott minden lépé
sére. Ezenfelül vigyázni kellett a lovakra és a társulat
többi állataira is, a melyeket a kígyók és tarantulák
támadásai nem kevesebb veszélylyel fenyegettek, mint
az embereket.
János szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy ezek
a veszélyes csúszómászók be szoktak lopózni a házakba
is, következőleg látogatásaikkal minden valószínűség
szerint a kocsikat se kímélik meg. A Belle-Boulotte-on
is tarthattak a hívatlan vendégek megjelenésétől.
Minden este nagy gonddal vizsgáltak meg minden
zeget-zúgot, főleg az ágyak és egyéb bútorok alatt.
Napoleona élesen fölsikoltott, valahányszor egy ilyen
utálatos állatot vélt megpillantani ; csörgőkígyónak
tartott minden kötéldarabot, a melynek pedig csomója
se volt háromszögletű, mint a csörgőkígyó feje. És mily
ijedtség vett erőt rajta, ha este, félálomban egy ke
replő csörgését vélte hallani! Meg kell vallanunk, hogy
Kornélia sem volt bátrabb a leányánál.
— Az ördög vigye el, — kiáltá egy ízben a férje
türelmetlenül, -- az ördög vigye el a kígyókat, a
melyektől az asszonyok félnek és az asszonyokat,
a kik a kígyóktól félnek! Éva anyánk vitézebb volt,
sőt szívesen beszélgetett a kígyókkal !
— Oh !... az a paradicsomban volt ! — viszonzá a
kis leány. •
'• '— A minél, úgy vélem okosabbat is tehetett
volna!... — jegyzé meg Cascabelné asszonyság.
Szegfűszegnek is akadt dolga az éjjeli állomásokon.
Mindenekelőtt nagy tüzeket akart gyújtani, a melyek
hez az erdő elég tűzi anyagot szolgáltatott, de János
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megjegyezte, hogy a tűz, habár el is távolítana a
kígyókat, de magához édesgetné a tarantulákat.
Szóval a család csak abban a néhány faluban érezhette
magát nyugodtabbnak, a melyekbe a Belle-Roulotte éj
jeli szállásra betért, mert itt a veszély csekélyebb
volt.
Egyébiránt a mezővárosok nem nagyon távol feküd
tek egymástól. Canon viliében a Cow-creek mellett, Roseburgban, Rochesterben és Youcallában Cascabel úr még
vonzott egy kis közönséget. Utóvégre is, miután töb
bet vett be, mint a mennyit kiadott, utazásuk semmibe
sem került. A prairiek a lovak számára takarmányt,
az erdők pedig a vadat és a folyóvizek a halat szol
gáltatták a konyha és az asztal számára. így tehát a
csekély tőkepénz folyvást szaporodott, ám, fájdalom!
nagyon messze volt még attól a kétezer dollártól, a
melyet a Sierra Nevada szorosában elloptak tőlük.
Azonban, ámbár a kis társulat végül mégis elke
rülte a csörgőkígyók és tarantulák marását, kénytelen
volt másféle gyötrelmeket elszenvedni. A nagylelkű
természet e siralomvölgyében ezerféle módot gondolt
ki a szegény halandók megkínzására.
A kocsi folyvást éjszak felé tartván az Oregon terü
letén, maga mögött hagyta Eugène-Cityt. E város
nevének nagyon megörültek, mert franczia eredetre
vallott. Cascabel úr szerette volna megismerni a földi
jét, azt az Eugène urat, a ki kétségkívül a városka
alapítója volt. Igen derék ember lehetett és habár
neve nem szerepel is a franczia fejedelmek, a Károlyok,
Lajosok, Ferenczek, Henrikek, Fülöpök és Napóleonok
nevei közt, mégis francziának, még pedig tősgyökeres
francziának kellett lennie.
Miután a Belle-Roulotte állomást tartott volna Har
risburg, Albany és Jefferson városokban, végre «hor-
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gonyt vetett» Salemben, az Oregon eléggé jelentékeny
fővárosában, a mely a Villamette partján fekszik.
Április 3-ika volt.
Cascabel úr itt huszonnégy órai pihenőt engedélye
zett ; a mi úgy értendő, hogy a város főterén előadást
tartottak, mely anyagilag elég szépen sikerült.
E közben János és Sándor, értesülvén, hogy a folyó
nagyon gazdag halakban, halászni mentek.
De a következő éjjel az apa, az anya és gyermekek
az egész testükön oly viszketegséget éreztek, hogy azt
kérdezték, vajjon nem estek-e áldozatául azoknak a
tréfáknak, a melyek némely helyeken a falusi lako
dalmakon máig is divatoznak.
És mily nagy volt a meglepetésük, mikor másnap
reggel megpillantották egymást.
— Én olyan vörös vagyok, mint egy indián asszony
a Far-Westen! — kiáltá Kornélia.
— Én pedig dagadt vagyok, mint egy léggömb! —
kiáltá Napoleona.
— Nekem pedig apró daganatok borítják a teste
met tetőtől talpig! — kiáltá Szegfűszeg.
— Mit jelent ez? — kérdé Cascabel úr. — Talán
a pestis uralkodik ebben az országban?
— Én azt hiszem, hogy tudom az okát, — mondá
János, mialatt a vörös foltokkal tarkított karját néze
gette.
— Mi hát?
— A jédra kapott meg bennünket.
— Az ördög vigye el a jédrádat. Hát ez mi az Isten
csodája?
— A jédra, egy növény, apám, melyet elég meg
érezni, megérinteni, sőt meglátni is, hogy az ember
összes kellemetlen tulajdonságait megismerje. Ez a
növény messziről is megmérgezhet...

JÁNOS ÉS SÁNDOR HORGÁSZNI MENTEK.

— Mit! . . . megfagyunk mérgezve! — kiáltá Kor
nélia.
— Oh! ne félj anyám, sietett János őt megnyug
tatni. — Csupán kevés viszket egség és talán némi láz
után elmúlik az egész.
így is volt. A jédra egy egészségtelen, sőt rendkívül
mérges növény. Mikor a lég telve van e bokor csaknem
észrevehetetlen parányiságú hímporával, a bőr már a
hímporának puszta érintésére is vörössé lesz, megdagad
és kiütések támadnak rajta. Midőn a kocsi átment az
erdőkön, a melyek Salemet környezik, Cascabel úr és
övéi, kétségkívül ily jédra-áramlatba jutottak. Mind
azonáltal a kiütések nem tartottak tovább huszonnégy
óránál. Igaz, hogy ezen idő alatt mindenki állandóan
va karódzott, hogy még John Buliban is felkeltette
az irigységet, noha ő rendszerint szakadatlanul űzte
a kiválóan majomszerű műveletet.
Ápril 5-én a Belle-Roulotte elhagyta Salemet, magá
val vivén azok órák sajgó emlékét, a melyeket uta
saink a franczia füleknek kellemes hangzású Villamette
nevű folyó körül elterülő erdőkben töltöttek.
Ápril 7-én az Oregon állam határán, Fairfield, Canemah, Oregon-City és Portland jelentékenyebb városo
kon túl, minden baj nélkül a Columbia-folyóhoz ért
a karaván, így már négyszázhetven kilométernyi utat
tettek.
Innét észak felé tartottak a Washington-terület felé,
a mely meglehetősen hegyes a Belle-Roulotte számára
kijelölt úti iránytól keletnek. Itt fejlődnek ki jelenté
keny ormaikkal, a Cascade-Ranges név alatt ismeretes
hegyláncz kiágazásai, a melyek közül a Szent-Ilona
kilenczezer, a Mount-Baker és Mount-Bainer tizenegy
ezer lábnyira emelkedik ki. Úgy látszik, mintha a ter
mészet, a mely az Atlanti tenger partjaitól kezdve csak
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lapályokat alkotott, egész erejét arra tartogatta volna,
hogy megteremtse azt a hatalmas hegységet, a mely az
egész új világrész nyugati részén vonul végig. Ha
Amerika tenger volna, azt lehetne mondani, hogy a
tenger keleti része nyugodt, csöndes, csaknem tükör
sima, a nyugati része ellenben viharos, háborgó és
hogy a hegylánczainak taraja megannyi hullámtaraj.
János jegyezte ezt meg és a hasonlat nagyon meg
tetszett atyjának.
— Úgy van! — kiáltá Cascabel úr, — egészen úgy
van! Derűre ború! Szerencsére a mi Bellœ-Roulotte-mïk
szerkezete igen szilárd. Nem fog hajótörést szenvedni.
Induljunk, gyermekeim! Az evezőkhöz!
És utasaink hajóra szálltak és a hajó tovább «vitor
lázott» a hullámos vidéken. Igazában, — hogy a hason
latot tovább folytassuk — a tenger csöndesülni kez
dett és a legénység erőfeszítései következtében a Cascabelék bárkája szerencsésen minden bajt elkerült. Né
melykor ugyan kénytelen volt a gyorsaságát mérsé
kelni, de legalább körülhajózta a szirteket.
A mezővárosokban és pedig Kalmerában, Monticellóban szívélyesen fogadták az utasokat, valamint az erő
dökben is, a melyeket voltaképen nem lehet katonai
állomásokul tekinteni, mert bástyákkal éppen nincse
nek ellátva, sőt czölöpkerítésekkel se nagyon. Mind
azonáltal a csekély számú helyőrség teljesen elég volt
arra, hogy féken tartsa a nomád indiánokat, a kik
vándorlásaik közben itt is megfordulnak.
Nem is fenyegették a Belle-Roulotte-oi sem a Schinuk, sem a Nesquallik, mialatt a Walla-Walla területen
haladt át. Mikor esténkint az indiánok körülállták a
tanyát, semmiféle ellenséges indulatot se tanúsítottak,
legnagyobb meglepetést John Bull idézett elő és arczfintorításaival általános derültséget keltett. Ezek a
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derék emberek még soha se láttak majmot és kétség
kívül John Bulit is a család egyik tagjának tartották.
— Persze hogy az !... Ez az én kis öcsém ! —
kiáltá Sándor, a mely állítás ellen Cascabelné asszony
ság hevesen tiltakozott.
így érkeztek Olympiába, a Washington-terület fő
városába és a franczia művész-társulat itt tartotta
«közkívánatra» az Egyesült-Államokban legutolsó elő
adását. E várostól már nem volt messze a confederátió
északnyugati határa.
Ezentúl a Belle-Roulotte a Csöndes tenger vagyis
inkább ama számos szeszélyes öböl és tengerszoros
partjain fog tovább haladni, melyek a terjedelmes
Vancouver és Sarolta-királyné szigetek mögött vannak.
Steklakoom mezővároson túl meg kellett a Paggetöblöket kerülni, hogy eljuthassanak a Bettinghamerődhöz, a mely a szigeteket a szárazföldtől elkülönítő
tengerszoros partján fekszik.
Majd a Whatcome állomás következett, a hóimét a
Mount-Bakernek a felhők közül előbukkanó csúcsát
lehetett megpillantani ; továbbá a Georgia-Strait be
járásánál a Srimiahmoo állomást.
Végre ápril 27-én a Belle-Roulotte, miután Sacramentótól fogva körülbelül tizennégyszáz kilométernyi
utat tett, az 1847-iki szerződéssel elfogadott ama
határvonalra ért, a melyen túl jelenleg az angol
Columbia kezdődik.

VI.
Az utazás folytatása.

Cascabel úr, Angolország természetes és kiengesztelhetetlen ellensége angol területre fog lépni! Sarui ez-
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úttal fogják legelőször taposni az angol földet és angol
szász porral mocskolják be magukat. Ezt a kifejezést
Cascabel úr alkalmazta, a mi épp oly nevetséges, mint
makacs gyűlölet volt.
Pedig hát Columbia nincs Európában. Nem tartozik
azon országcsoporthoz, a melyet Anglia, Skóczia és
friand alkot Nagy-Britannia név alatt. De mégis
angol ugyanazon a jogczímen, mint India, Ausztrália
és Üj-Seeland és éppen ezen a jogczímen undorodott
tőle Cascabel úr.
Az angol Columbia Üj-Britanniához, az Egyesült
királyság legfontosabb tengeren túli gyarmatához tar
tozik, a mely gyarmat magában foglalja Üj-Skócziát,
a felső és alsó Canadát, valamint a «Hudson-öböltársulatnak» engedélyezett óriási területeket. Szélessé
gében az egyik Oczeántól a másikig, a Csöndes tenger
től az Atlanti tengerig terjed. Déli részén az EgyesültÁllamok határa nyúlik el, és pedig a Washingtonterületnek a Maine államig terjedő vonala.
Az új Columbia tehát jogilag és tényleg angol terület,
a melyet a Cascabel-család, útiránya megmásíthatatlan
körülményeinél fogva, nem kerülhetett el. Mindössze
körülbelül nyolczszáz kilométernyi utat kellett e terü
leten megtennie, mielőtt Alaskát, vagyis a nyugat
amerikai orosz birtokok déli csúcsát elérné. Mindazon
által nyolczszáz kilométer a «gyűlölt földön», noha a
hosszú vándorlásokhoz szokott Belle-Roulotte-ra nézve
ez a távolság csak gyerekjáték, éppen nyolczszázszor
több volt az elégnél és Cascabel úr erősen fel is tette
magában, hogy oly gyorsan fog végig haladni rajta,
a mint csak a körülmények engedik.
Ezentúl szó se volt állomásozásról, legfelebb délben
és éjszakára. Vége volt az egyensúlygyakorlatoknak, a
testgyakorlati mutatványoknak, a tánczoknak és ököl-
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viadaloknak. Az angolszász közönség ne gyönyörködjék
bennük! A Cascabel-család csakis megvetést érzett a
Viktória királyné arczképével díszített pénzdarabok
iránt! Többet ért előtte egy papír dollár egy arany
guinéenél.
Ily körülmények közt érthető, hogy a Belle-Roulotte
távol tartotta magát a városoktól és a faluktól. Ha út
közben a vadászat táplálhatja a személyzetét, annál
jobb! legalább e gyűlöletes ország termelőitől nem kell
élelmiszereket vásárolniok.
Ne higyje az olvasó, hogy ez csak affektáczió volt
Cascabel úr részéről. 0, a philosophus, a ki oly gyor
san túltette magát a legutóbbi sorscsapáson, a kinek
a jó és víg kedélye oly hamar visszatért a sierra-nevadai
kiraboltatás után, szomorú és komor lett attól a pilla
nattól fogva, midőn átlépte Új-Britannia határát.
A kalapját a füléig húzta, a fejét lehorgasztotta és
komor pillantásokat vetett az ártatlan utasokra, a
kikkel véletlenül találkozott. Többé nem volt kedve
nevetni és sokszor Sándorra mordult a csintalan gyer
mek egy-egy sületlen tréfájáért.
A pajkos fiú, egy negyed mérföldnyi úton a kocsi előtt
óriási arczfintorítások közt, folyvást hátra felé szaladt.
Mikor az atyja azt kérdezte tőle, hogy mirevaló ez
a legalább is fárasztó gyalogolási mód? — így felelt :
— Hát hiszen a nélkül is hátrafelé utazunk!
A többiek elnevették magukat, még Szegfűszeg is,
a ki e megjegyzést igen mulatságosnak találta.
— Sándor, — mondá Cascabel úr ünnepélyes arczczal és mogorva hangon, — ha még egyszer ilyen
tréfát megengedsz magadnak, mikor nekünk semmi
kedvünk sincs tréfálni, meghúzom a füledet és megnyujtom a sarkadig!...
— De ... atyám!.. .
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— Csöndesség legyen !... Egy Cascabelné k se sza
bad nevetni angol földön!
És a család még csak mosolyogni se mert többé a
rettenetes családfő jelenlétében, a kinek angolszász
ellenes eszméit egyébiránt ezzel a zordonsággal és
alkuvás nélkül nem osztotta.
Az angol Columbiának az a része, a mely a Csöndes
tenger mellett fekszik, hegyes-völgyes. Kelet felé a Szik
lás hegyek (Rock Mountains) zárják körül, a melyeknek
láncza elnyúlik e földsarki régiókig, az összevissza szag
gatott Bute partokig, nyugaton számos fjordok vannak,
a melyek felett vadregényesen emelkedik ki a hatalmas
ormok egész sorozata. E hegycsúcsokhoz hasonlókat se
hol se lehet találni egész Éurópában, még az alpesi
régiókban sem. Jégmezőik mélységben és terjedelemben
felülmúlják Svájcz legnevezetesebb jégmezőit. A leg
magasabb hegyek közül megemlítjük a Mount-Hockert,
a melynek magassága ötezernyolczszáz méter, e szerint
ezer méterrel magasabb a. Montblancnál, — továbbá a
Mount-Brunt, a mely szintén magasabb az alpesek
óriásánál.
A Belle-Roulotte számára kijelölt út, a keleti és nyu
gati hegylánczok közt egy széles és termékeny völgyben
kígyózott tova, a hol a szép síkságok pompás erdőkkel
váltakoztak. A völgyet jelentékenyebb folyó, a Frazer
szeli ketté, a mely körülbelül négyszáz kilométernyire
délről észak felé folyik és végre egy keskeny tengerágba
szakad, a mely a Bute tengerpart, a Vancouver-sziget
és a körűié levő szigetcsoport közt van.
A Vancouver-sziget hosszúsága kétszázötven és szé
lessége hatvanhárom földrajzi mértföld. 1789-ben a
portugallok kezéről a spanyolokéra került. Mikor még
a Nutka nevet viselte, Vancouver három ízben hatá
rozta meg fekvését. Később az angol hajós nevén kívül

78

még a Quadra hajós kapitány nevét is viselte és a múlt
század végén végleg Nagy-Britannia birtokába ke
rült.
Fővárosa jelenleg Victoria, legnevezetesebb városa
pedig Nanaimo. Gazdag kőszéntelepei, a melyeket
kezdetben a «Hudson-öböl-társulat» aknázott ki, leg
jelentékenyebb ágát képezték a nyugati partok külön
böző pontjaival San-Francisco kereskedelmének.
A Vancouver-szigettől észak felé a partvidéket a
Sarolta-királyné szigete védi.- Ez abban a csoportban,
a mely a Csöndes tengernek ezen a részén az angol
birtokokat kiegészíti, a legfontosabb szigete.
Mondanunk se kell, hogy Cascabel úrnak éppoly ke
véssé jutott eszébe e szigetek városait meglátogatni,
a mint nem jutott volna eszébe meglátogatni Ausztrá
liában Adelaidot vagy Melbournét és Indiában Madrast
vagy Calcuttát. Minden igyekezetét arra irányozta,
hogy oly gyorsan haladjon végig a Frazer völgyén,
a mint a lovainak lábai engedik és hogy ne kelljen
érintkezésbe lépnie másokkal, mint legfölebb az indiai
származású lakosokkal.
Mialatt a kis társulat e völgyön észak felé tovább
haladt, könnyen beszerezhette az élelmezéshez szük
séges vadat. Dámvadak, nyulak és foglyok roppant
bőségben tenyésztek és legalább, mint Cascabel úr
mondá, «becsületes emberek táplálékául szolgált a vad,
a melyet a fia gyors és biztos golyója ejtett el!...
Franczia voltuk ellenére is lelkiismereti furdalás nélkül
elkölthették ezeket az állatokat, miután ereikben nem
csörgedezett «angolszász vér».
A Belle-Roulotte a Langley-erődön túl már mélyen
benn volt a Frazer völgyében. E csaknem egészen ma
gára hagyott vidéken hiába keresett volna járt utat.
A folyó jobb partján nagy rétek terültek el az erdők

A KALAUZ NEVE RO-NO VOLT,

80

mellett és a láthatáron a magas hegyek ormai a rende
sen szürkésszínű, égboltozatról élesen különböztek.
Meg kell említenünk, hogy New-Westminsteren, a
Bute-part legjelentékenyebb várainak egyikén túl, a
mely csaknem a Frazer torkolata mellett fekszik,
János a kompon, a mely a folyam két partja közt
közlekedett, átkelt, a kocsival. És ez valóban helyes
intézkedés volt, inert csak is így juthattak el utasaink
a legrövidebb és legjárhatóbb úton Alaska azon pont
jára, a mely a columbiai határba beszögellik.
Különben, a véletlen is kedvezett Cascabel úrnak.
Megismerkedett egy indiánnal, a ki vállalkozott őt el
kalauzolni az orosz birtokig és nem volt oka meg
bánni, hogy e becsületes benszülöttre bízta magát.
Igaz, hogy ezzel a kiadások szaporodtak, de czélszerűbb volt nem tekinteni néhány dollárnyi túlkiadásra,
ha biztosítani lehetett vele a helyes és gyors utat.
A kalauz neve Bo-No volt. Ama törzsek egyikéhez
tartozott, a melyeknek «tyihi»-jei vagyis főnökei sűrű
összeköttetésben állnak az európaiakkal. Ezek az indiá
nok nagyon elütnek a ravasz, óvatos, kegyetlen és vad
Csilikottoktól, a kiktől Amerika északnyugati részein
őrizkedni kell. E gyalázatos rablók 1864-ben részt vet
tek egy egész karaván lemészárlásában, a mely a Bute
partokra útépítés czéljából ment ki. ök gyilkolták meg
Waddington mérnököt, a kinek halálát az egész gyar
mat gyászolta. Ugyanezen időben azt is hiresztelték,
hogy a Csilikottok kitépték egyik áldozatuk szivét és
megették, mint akár az ausztráliai emberevők.
János olvasta e borzasztó mészárlás történetét
Whymper Frigyes északamerikai útleírásában és figyel
meztette az atyját a veszélyre, a melylyel a Csilikottokkal való találkozás járhatna ; de természetesen nem
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közölte a dolgot a család többi tagjaival, nehogy ok
nélkül rémítse őket. Egyébiránt ezen idő óta a rézbőrűek óvatosan félrevonultak és távol tartották magu
kat. Kissé meg voltak ijedve, minthogy az angol ható
ságok bizonyos számú Csilikottot, a kik é gaztett köz
vetlen részesei voltak, hamarosan felakasztottak.
Ugyanezt megerősítette Ro-No kalauz is, a ki bizto
sította az utasokat a felől, hogy nincs mitől tartamok
az angol Columbia területén.
Az idő folyvást szép volt, sőt déli tizenkét és dél
utáni két óra közt a hőség nagyon érezhetővé is vált.
A fákon a rügyek mindinkább duzzadtak és biztosra
lehetett venni, hogy nemsokára tavaszi színeikben
fognak pompázni.
A táj az északi vidékek különleges jellegével birt.
A Frazer völgyének keretét erdők képezték, túl
nyomóan északi fanemekkel, főleg czédrusokkal és
Douglas fenyőkkel, a melyeknek törzse némelykor
tizenöt méternyi széles volt, míg sudara 60 méterig
nőtt az ég felé. Az erdők és a síkság tele voltak vaddal
és János bőven elláthatta a konyhát a nélkül, hogy
messzire el kellett volna a kocsitól távoznia.
A vidék legkevésbbé se látszott elhagyatottnak. Ittott faluk emelkedtek, melyekben az indián lakosság
elég jó egyetértésben él az angolszász közigazgatási
hivatalnokokkal. A folyón egész serege úszkált a
Czédrusfából készült csónakoknak, a melyek a folyó
árjával egyszerűen evező nélkül lefelé bocsáthatók,
víz ellen pedig evezők és vitorla segélyével haladnak.
Gyakran találkoztak utasaink egyes indián csapa
tokkal is, a melyek dél felé tartottak. E fehér vászon
köpenybe burkolt emberek rendszerint pár szót vál
tottak Cascabel úrral, a ki végre jól vagy rosszul megKérne. Cascabel Caesar,
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értette őket, mert a Schinuk tájszólamot beszélték,
a melyben a franczia és az angol nyelv az indiánok
nyelvével vegyül össze.
— Szépen vagyunk! Most inár a Schinuk nyelvet is
beszélem!.... Ismét egy nyelv, a melyet tudok, a nél
kül, hogy valaha tanultam volna.
Ro-No magyarázta, hogy csakugyan Schinuk annak
a nyugat-amerikai nyelvnek neve, a melyet az alaskai
tartományokig a különböző népfajok beszélnek.
Felesleges említenünk, hogy a meleg évszak korai
beállta miatt, a téli hó teljesen eltűnt, noha némely
kor ápril végéig nem olvad. Az utazás tehát kedvező
körülmények közt lehetett folytatni. Cascabel úr siet
tette is, a mennyire az eszélyesség engedte, a nélkül,
hogy a lovait nagyon hajszolta volna. Annyi bizo
nyos, hogy nagyon szeretett volna már az angol terü
leten túl lenni.
A hőmérséklet fokozatosan emelkedett, ószrevehették már a legyekről is, amelyek csakhamar szenvedhetetlenekké váltak.
Nehéz volt megakadályozni behatolásukat a BelleBoulotte-\)a, még az elővigyázat mellett is, hogy éj
beálltával nem égettek lámpát!
— Átkozott állatok! — kiáltá egy ízben Cascabel
úr, miután sikertelen küzdelmet folytatott a kelle
metlen rovarok ellen.
— Szeretném tudni, mire valók ezek az utálatos*
legyek? — mondá Sándor.
— Arra, hogy bennünket megegyenek! — viszonzá
Szegfűszeg.
— És főleg, hogy a columbiai angolokat megegyék,
tette utána Cascabel úr. — Ennélfogva, gyermekek,
ezennel szigorúan megtiltom, hogy csak egyet is meg
öljetek közülök, mert soha se lehotnek elegen arra,
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hogy az «Englishman» urak fülén járjanak balettet.
Csupán ez a gondolat vigasztal.
A vadászat rendkívül eredményes volt. Vad bőven
volt, főleg a dámvad, a mely a hegyről szomját oltani
lejött a síkságra. János néhányat lőtt belőlük, a nélkül,
hogy a kocsitól messzibbre el kellett volna mennie
a mi anyját nyugtalanította volna.
Néha Sándor is elment vele és igen büszke volt rá,
hogy a bátyja vezetése alatt vadászmesterséget kezd
hetett. Valóban nehéz lett volna megmondani, melyik
futott gyorsabban, a fiatal vadász-e vagy a vizsla?
János még csak néhány dámvadat mutathatott fel
vadász-zsákmányául, midőn az a szerencse érte, hogy
egy bölényt ejthetett el. E napon azonban igazán
veszélyben forgott, mert az állat, a melyet első lövése
csak megsebzett, bőszülten rohant reá, de a második
lövéssel, a mely fején találta, csaknem abban a pilla
natban, mikor az ellökte volna, megadta neki az utolsó
útra valót. Képzelhető, hogy nem igen részletesen be
szélte el ezt a kalandot. Mivel hőstettét a Frazer
folyótól néhány száz lépésnyire vitte véghez, a lova
kat ki kellett fogni, mert csak így lehetett elvontatni
az óriási állatot, a mely sörényével az oroszlánhoz
hasonlított.
Köztudomású dolog, mily hasznosak ezek a kérőd
zők a prairieindiánokra nézve, a kik nem is haboznak
őket megtámadni akár lándzsával, akár nyíllal. A bö
lény bőrét a wigwamokban ágyak és családi takarók
gyanánt használják. Némelyik bölénybőrért húsz piasztert is fizetnek.
A húsát a bennszülöttek a napon megszárítják és
hosszú szeletekre vágják, a mi a téli hónapokban
igen becses táplálékot nyújt.
Az európaiak a bölénynek csak a nyelvét szokták

megenni, a mely rendkívül ínyes étel — de a kicsi
művésztársulat nem volt ily válogatós.
Különben Kornélia a húsát akár főzve, akár ki
rántva, oly Ízletesen tudta elkészíteni, hogy egyhangú
lag kitűnőnek mondták és több napon át «szerepelt» az
az asztalon.
$$
A nyelvéből mindegyiknek egy darabka jutott és az
volt az általános vélemény, hogy ennél jobbat egyikük
sem evett soha.
A Columbián való utazás első két hetében semmi
említésre méltó se történt. Mindazonáltal az idő vál
tozni kezdett, hiszen lassan-lassan a nagyesőzések
ideje következett, mely ha megakadályozni nem is, de
legalább is késleltetni fogja az útat éjszak felé.
így félni lehetett attól is, hogy a Frazer a hirtelen
áradás következtében kicsap medréből. Az áradás pe
dig a Belle-Roulette-ot nagy zavarba, hogy ne mond
juk, nagy veszélybe juttatta volna.
Az esőzések beálltával a folyó gyorsan felduzzadt
ugyan, de nem áradt a partjain túl.
Áradáskor az egész vidék víz alá szokott kerülni,
egészen az erdő széléig, mely a hegység legelső emelkekedéseinél kezdődtek.
A kocsi persze most már csak nagyon lassan haladt,
mert a kerekei bemélyedtek az átnedvesedett talajba,
de a Cascabel család a szilárd szerkezetű és vízhatlan
kocsifedél alatt megtalálta azt a biztos menhelyet, a
melyet a Belle-Roulotte már annyiszor nyújtott a fergetegek és zivatarok ellen.
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VII.

A Caribún keresztül.
Derék Cascabel, miért nem néhány évvel előbb jöttél
meglátogatni azt a régiót, a melyet az angol Columbia
e része meg fog nyitni előtted? Miért nem vezettek ide
vándoréleted véletlen esélyei akkor, midőn ezt a földet
a szó szoros értelmében arany borította, a melyért csak
le kellett hajolni? És a mit János az eldorádó korról
beszélt, miért volt múlt, miért nem jelen?
— Itt van a Caribú, apám, — mondá János egy
napon. — De talán nem is tudod, hogy mi az?
— Sejtelmem sincs róla, fiam, — viszonzá Cascabel
úr. — Kétlábú vagy négylábú állat-e?
— Állat! — kiáltá Napoleona. — Vajjon nagy-e? ...
gonosz-e? ... harap-e?
— Nem állat, — felelé János. — Az aranyország,
a Columbia Eldoradója. Ezt a nevet ez a vidék viseli.
Mennyi kincset rejtett magában és hány embert tett
gazdaggá .. .
— Mialatt mások tönkre mentek, nemde? — szólt
Cascabel úr.
— Úgy van, apám, és hozzá tehetem, hogy a legna
gyobb részük. Pedig voltak bányász-szövetkezetek, a
melyek naponkint kétezer márka aranyat találtak.
A Caribú egyik völgyében, William-creek völgyben
marokszámra szedték a nemes érczet.
De bármily nagy volt is e vidék aranygazdagsága,
kevés volt, mert oly sok ember csődült oda, hogy azt
kiaknázza. Az aranykeresők és a velük odasereglett
csőcselék miatt az élet nemsokára nagyon nehézzé vált,
nem is említve az összes árúczikkek hallatlan meg
drágulását.
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Az élelmiszereket alig lehetett megfizetni. Egy font
kenyér ára egy dollár volt.
A roppant csődület miatt ragályos betegségek tá
madtak. Nyomor és halál volt azoknak a vége, a kik
a Cári búba sereglettek.
Néhány évvel előbb ugyanaz történt Ausztráliában
és Californiában.
— Apa, — mondá Napoleona, — mégis csak szép
volna utunkon egy nagy darab aranyat találni.
— É- mit tennél vele, kicsikém?
— Mit tenne vele? — viszonzá Kornélia. — Oda
adná az anyácskának, a ki csakhamar be tudná vál
tani szép fényes aranypénzekre.
— Nos hát, keressünk, — mondá Szegfűszeg, —- és
bizonyosan találni is fogunk, hacsak ...
— Hiába, szegény Szegfűszeg barátom, mert a kin
csesbánya üres ... egészen üres !
— Jól van ... jól van ... — kiáltá Sándor, —
majd meglátjuk!
— Megálljatok, gyerekek! — kiáltá ekkor Cascabel
úr, legdrámaibb hangján. — Megtiltom, hogy ily mó
don gazdagodjatok meg! Angol területen felszedett
arany ... Pfuj !... Menjünk tovább, haladjunk gyor
san és le se hajoljunk, ha akkora darab aranyat talál
nánk is, mint a Szegfűszeg feje. És midőn a határra
érünk, ha mindjárt nem is találnánk ott ily tartalmú
felírást : «Tessék letörülni a czipőket», mégis le fogjuk
törülni a czipőinket, hogy semmit se vigyünk magunk
kal a columbiai földről !
Mert Cascabel Cæsar mindig következetes maradt!
De nyugodt lehet! Nem valószínű, hogy valaki az övéi
közül akár még csak egy parányi darab aranyat is ta
láljon már itt.
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Cascabel úr szigorú tilalma ellenére, a föld felszínét
folyvást vizsga szemek fürkészték.
Napoleona és főleg Sándor minden egyes kavicsról
azt hitték, hogy ugyan oly súlyú aranyat ér. És miért
ne érhetett volna? Hiszen Amerika, északi részei, mint
aranytermő helyek híresek. Ausztrália, Oroszország,
Venezuela és China csak másodsorban következnek
utána.
• .
Az esőzések időszaka beállt. Naponkint erős zápor
hullt, a mi nagyon megnehezítette a továbbhaladást.
Az indián kalauz folyvást a lovakat nógatta. Attól
félt, hogy a Frazer mellékpatakjai és erei, a melyeknek
medre mindeddig még száraz volt, hirtelen kiárad. Ho
gyan keljenek aztán át rajtuk? Belle-Roulette abban a
veszélyban forogna, hogy néhány hétig vesztegelnie
kell. Tehát sietni kellett, hogy kijuthassanak a Frazer
völgyéből.
Említettük, hogy e vidék bennszülötteitől nem kel
lett tartani, mióta a Csilikottokat kelet felé vissza
szorították.
Ez tökéletesen így is volt. De a vidéken veszélyes ál
latok — többek közt medvék tanyáztak, — a melyek
kel a találkozás éppen nem volt kívánatos.
Ezt Sándor is tapasztalta egy ízben, a mikor csak
nem drágán fizette meg, a miért nem engedelmeskedett
az atyjának.
Május 17-én délután volt. A Belle-Roulelte mintegy
ötven lépésnyire egy értől megállt. A lovak keresztül
gázoltak. A meglehetősen magas partok közé szorult
éren éppenséggel nem mehettek volna át, ha a hirtelen
áradat rohanó hegyi patakká nem változtatja.
A család néhány órai állomást tartott. János előre
ment vadászni, Sándor pedig, noha megtiltották neki,
hogy a tanyáról távozzék, észrevétlenül átment az éren
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és elment visszafelé, nem vivén magával egyebet, egy
körülbelül tizenkét lábnyi hosszú kötélnél, a mely a (
derekára volt csavarva.
A fiúnak titkos terve volt. Egy tarka tollú fényes
madarat pillantván meg, követni akarta, hogy felfe
dezze a fészkét. Mihelyt ez megtörtént, gyerekjáték
lesz neki, a kötél segélyével felmászni akármelyik fára
és kézrekeríteni a szép madarat.
Sándor távozása már csak azért is könnyelmű volt,
mert az idő is fenyegetővé vált. A láthatáron fergeteg
készült. De lehet-e azt a fiút megállítani, a ki egy ma
dár után fut!
Sándor csakhamar egy sűrű erdőbe jutott, a mely
nek legelső fái az ér partján álltak. A madár ágrólágra szállván, abban találta örömét, hogy a fiút utána
csalogatta.
Sándor csak a madárra gondolt, és egészen meg
feledkezett arról, hogy a Bélle-Boulette két óra múlva
el fog indulni.
Már jó fél angol mérföldnyire benn volt az erdőben,
a hol nem voltak utak, csak keskeny ösvények, a me
lyeket a ezédrusok és fenyők tövében levő buja bozót
csaknem jálhatatlanokká tett.
A madár hangos kiáltások közt szállt fáról fára, míg
Sándor mint egy vadmacska futott utána. De minden
igyekezete sikertelen volt, mert a madár végre is el
tűnt a sűrűségben.
— Elvitte az ördög! — kiáltá Sándor, a kit e bal
siker felettébb bosszantott.
Ekkor a fák közt a sötét felhőktől borított égbolto
zatot pillantotta meg. A fák sötét lombjai közt már a
villámok fénye is végig czikázctt.
Az első villámokat csakhamar hosszú dörgés követte.
— Éppen csak hogy elég időm lesz visszatérni, az-
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tán mit fog mondani az apám? — gondolá magában
a fiú.
E perczben figyelmét egy sajátszerű tárgy foglalta
el. Egy fenyőtoboz nagyságú, bizarr alakú és érczes
pontokkal tarkázott kavics.
Persze hogy aranytartalmú kavicsnak vélte, a me
lyet itt feledtek. Örömében felkiáltott, felkapta a ka
vicsot, a kezében méregette, aztán zsebre dugta, erő
sen feltevén magában, hogy senkinek se fog róla szólni.
Majd meglátjuk, mit fognak mondani, ha egyszer
szép fényes aranyakra beváltottam!
Alig helyezte Sándor biztonságba nagy értékű kavi
csát, midőn a vihar roppant erős dörgéssel kitört.
A dörgés visszhangja még el se veszett a távolban,
egyszerre ordítás hallattszott.
Mintegy húsz lépésnyire, a sűrűségen kívül egy óriás
medve, a grizzlik fajából, jelent meg és a hátulsó alábaira ágaskodott.
Sándor, bármily bátor is volt különben, oly gyorsan
eliramodott, amint csak a lábai bírták. A medve azon
nal üldözőbe fogta.
Ha sikerül eljutni az érhez és ha átkel rajta, a ta
nyára menekülhet.
De az eső már záporrá változott, a villámok szaka
datlanul czikáztak. A mennydörgés egy pillanatra se
szűnt. Sándor bőrig ázott és a nedves ruhák akadá
lyára voltak a futásban, minden lépten abban a ve
szélyben forgott, hogy elbukik és ez esetben semmi se
menthette volna meg. Mindazonáltal sikerült jókora
távolságban hátrahagynia a vadállatot és egy óra
negyed alatt az ér partjához ért.
De itt áthághatlan akadály volt előtte. A rohanó
patakká változott ér hullámai köveket, fatörzseket és
fagyökereket sodortak magukkal. A víz a part párká-
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nyáig ért. E szilaj hullámokba ugrani annyi lett volna,
mint a menekvés minden reménye nélkül elveszni.
Sándor nem mert hátranézni. Erezte, hogy a medve
a sarkában van és minden pillanatban megragadhatja
őt. És lehetetlen volt hollétét a Belle-Roulette lakóival
tudatnia, miután a kocsi is alig látszott a fák
között.
Szinte ösztönszerüleg, minden gondolkozás nélkül,
megtette azt, a mi talán egyedül menthette meg őt.
Mintegy öt lépésnyire előtte egy czédrusfa állt, a
melynek alsó ágai szétterjedtek az ér felett.
A fiú gyorsan és ügyesen megragadta és átölelte kar
jaival a közép vastagságú fatörzset és a kéreg érdes kiszögelléseinek segélyével felkapaszkodott a felső lomb
koronáig. Egy majom se mászhatott volna gyorsabban
és ügyesebben. Gyerekjáték volt az a Ids clownnak.
Sándor most már biztonságban érezte magát.
Fájdalom, még a veszély nem szűnt meg. A medve
megállt ugyan néhány pillanatig a fa alatt, de aztán
ő is mászni kezdett és valóban nehéz lesz tőle mene
külni, még a legmagasabb ágak közt is.
Sándor nem vesztette el hidegvérüségét. Méltó fia
volt ő Cascabel úrnak, a kinek szokásai közé tartozott,
a legveszélyesebb helyzetekből is sértetlenül megmene
külni.
A fődolog volt a fát elhagyni. Miként! Aztán min
denek felett a felduzzadt éren kell átmennie. De ho
gyan? A roppant zápor következtében az ér máris kez
dett kiáradni és a vizei elterjedtek a túlsó parton a
tanya felé.
Segélyért kiáltson? ... Lehetetlen volt, hogy a ki
áltást meghallják a borzasztó viharban. Másfelől, ha
Cascabel úr, János vagy Szegfűszeg esetleg az eltűnt
fiú keresésére indultak, kétségkívül a BeUe-Roulotte
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előtt és nem mögötte keresték őt. Ki gondolhatta
volna, hogy Sándor az ér túlsó partjára tért vissza.
E közben a medve felfelé mászott... lassan ugyan,
de mégis mászott és csakhamar a czédrusfa elágazásá
hoz fog érni, mialatt Sándor folyvást fellebb igyeke
zett jutni a fa tetejére.
Ekkor a pajkos fiúnak egy gondolata támadt. Lát
ván, hogy némelyik ág mintegy tíz lábnyira átnyúlik
az ér felett sietve lecsavarta a derekáról a kötelet, egy
hurkot kötött a végén, a hurkot átvetette a vízirányos
ágak egyikének a végére, aztán ezt az ágat a kötél segé
lyével maga felé húzta és függélyes irányban tartotta.
Mindezt ügyesen, gyorsan, nagy lélekjelenléttel haj
totta végre.
Nem is volt vesztegetni való ideje, mert a medve
már a fa közepére ért és felmászni készült a magasabb
lombok közé.
Sándor, a ki a maga felé húzott ág legvégén meg
kapaszkodott, e pillanatban elbocsátotta a kötelet, a
visszaugró ág őt is átdobta a víz felett a túlsó partra,
mint a hogyan hajdan őseink a köveket dobták ki a
parittyából. A levegőben bukfenczet vetett, aztán le
esett a víz túlsó partján, a medve pedig álmélkodva
nézte, hogyan röpül el a prédája.
— Ah! a gazficzkó!
Ezzel a megszólítással üdvözölte Cascabel úr könynyelmű fiát. 0 maga is ugyanabban a pillanatban ér
kezett meg Jánossal és Szegfűszeggel a vízpartra, mi
után a fiút hasztalan keresték a tanya környékén.
— Gazficzkó! — mondá, — minő félelmet állottunk
ki miattad ...
— Nos, apám, ránczigáld meg a fülemet, megérdem
lőm! — viszonzá Sándor.
De Cascabel úr a helyett, hogy a fia füleibe kapasz-
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kodott volna, nem bírt ellenállni a vágynak, hogy a
fia két orczáját megcsókolja és így szólt hozzá :
— Ne ismételd ezt a tréfát, mert ez esetben ...
— Ez esetben megint megcsókolnál! — viszonzá
Sándor és nagyot czuppantott atyja arczán.
Aztán felkiáltott :
— Ugy-e, hogy lóvá tettem ezt a medvét.. . Milyen
ostoba ábrázatta! nézett utánam! János szerette volna
az állatot, a mely ezalatt elczammogott, lelőni, de gon
dolni se lehetett az üldözésére. Az ér folytonosan duz
zadván, a legsürgősebb volt menekülni, mind a négyen
visszatértek a Belle-Rouletis-rd.

VIII.
Kaland.
Nyolcz nappal később, május 26-án, a kocsi a Frazer
forrásaihoz érkezett.
Noha éjjel-nappal esett az eső, a kalauz azzal biztatta
utasainkat, hogy a rossz időnek nemsokára vége lesz.
A Belle-Roulettc innét, folytonosan emelkedve, nyu
gat felé tartott.
Néhány napi utazás és Cascabel úr Alaska határá
hoz fog érkezni.
A Ro-No által kijelölt utón nem találtak se mezővá
rost, se falut ; egyébiránt az indián szolgálatai teljesen
méltánylást érdemeltek. Tökéletesen ismerte a vidéket.
Egy ízben a kalauz arról értesítette Cascabel urat,
hogy ha úgy akarja, állomást tarthatnak. Nem messze
falu van, a hol huszonnégy órai pihenés nagyon jól es
nék a kissé kifáradt és elcsigázott lovaknak.

96

— Milyen falu ez? — kérdé Cascabel úr, a ki mindig
gyanakodott, mikor columbiai falu forgott szóban.
— A gazemberek faluja,* — felelé a kalauz.
A gazemberek faluja ! — kiáltá Cascabel úr.
Igen, — viszonzá János, — legalább ez a név áll
a földabroszon ; de ezt a nevet bizonyosan a Koquin
nevű indián törzstől kölcsönözte.
- Jól van!... jól van... felesleges a sok inagyarázgatás, — viszonzá Cascabel úr. - A falu elnevezése
igen helyes, ha csak egy fél tuczat angol lakik is benne!
Este a Belle-Roulotte a falu előtt állapodott meg. Jó
formán három napi út volt már csak hátra, hogy a ha
tárhoz jussanak, a mely Alas kát Columbiától elválasztja.
Cascabel úr itt bizonyára vissza fogja nyerni derült
kedélyét, amely az angol területeken annyira elkomorult.
A gazemberek falujában az indián lakosságon kívül
néhány angol is lakott, de csak a vadászati évad alatt,
kik hivatásszerű vadászok, vagy egyszerű természet
kedvelők voltak.
A victoriai helyőrség tisztjei közt, a kik a faluban
időztek, volt egy Sir Turner Edvard nevű baronet.
Fenhéjázó, durva és a nemzetiségére nagyon kevély
ember, — egyike ama gentlemaneknek, akik azt hi
szik, hogy nekik minden szabad, csak azért, mert an
golok. Mondanunk se kell, hogy legalább is annyira
gyűlölte a francziákat, mint Cascabel úr az ő honfi
társait. Ebből aztán elképzelheti az olvasó, mennyire
bizonyos volt, hogy meg fognak ütközni.
Éppen azon az estén, mikor utasaink a falu alá ér
tek, mialatt János, Sándor és Szegfűszeg elmentek
élelmiszereket bevásárolni, történt, hogy a baronet
kutyái a Belle-Roulotte szomszédságában Wagrammal
* Village des Coquins. Lefordíthatatlan szójáték. A coquin fraucziául gazembert, gazficzkót jelent,
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és Marengóval találkoztak, a melyek nyilván a gazdá
juk nemzeti ellenszenveit osztották.
A dolognak természetesen egyenetlenség lett a vége,
egy részről a vizsla és az uszkár, más részről a baronet
ebei közt. Az egyenetlenségből pedig lárma, ugatás,
harapdálás, marakodás támadt és végül a tulajdonosok
közbelépése következett.
Sir Turner Edvard a lárma hallatára kijött a házá
ból, a melyben a falu elején lakott és az ostorával meg
fenyegette a Cascabel úr két kutyáját.
Cascabel úr rögtön a baronet elé sietett és ebei vé
delmére kelt.
Sir Turner Edvard, — a ki igen jól beszélt francziául, — a szemtelenséget legkevésbé se igyekezett
mérsékelni, nagyon «angolosan» és minden tartózkodást
mellőzve nyilatkozott a komédiásról, nemkülönben a
honfitársairól is, miután magatartásáról észrevette en
nek jellegzetes foglalkozását.
Képzelhető, mit érzett Cascabel úr e kifakadások hal
latára.
De miután — főleg angol területen — nem akart
bajba keveredni és oly körülmények közé jutni, amelyek
az utazását késleltethették volna, mérsékelte magát és
illedelmes hangon így szólt :
— Uram, az ön kutyái támadták meg először az
en yi me két !
— Az ön kutyáit! — viszonzá a baronet. — Egy
komédiás kutyáit!'... Ezek csak arra valók, hogy
más ebek megmarják és hogy az ember ostorral jól
elverje.
— Megjegyzem, — mondá Cascabel úr, a kiben da
czára elhatározásának, hogy nyugodt marad, a vér
forrni kezdett, — megjegyzem, hogy a mit ön mond,
az nem méltó egy gentlemanhez !...
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— Pedig hát ez az egyetlen válasz, a melyet az ön
fajtájabeli ember érdemel.
— Uram, én udvarias ember vagyok ... ön pedig
egyszerűen pimasz .. .
— Ah ! vigyázzon magára !... Ön szembe mer szállni
Turner Edvard baronettel! . ..
A harag erőt vett Cascabel úron ; sápadt arczczal,
lángoló szemekkl, felemelt öklökkel ment a baronet
felé, midőn Napoleona odaszaladt e szókkal :
— Jer, apám... a mama hivat!
Csakugyan Kornélia küldte el a kis leányt, hogy
Cascabel urat a Belle-Roulotte-ra, szólítsa vissza.
— Azonnal, — felelé Cascabel úr ; — mondd meg
az anyádnak, Napoleona, hogy várjon, míg ezzel az
úrral végeztem.
A baronet, a Napoleona név hallatára, gúnyosan
felkaczagott.
— Napoleona! — kiáltá, — ezt a kis fruskát Napó
leonénak hívják! ... Annak a szörnyetegnek a nevét
viseli, a ki . . .
Ez már több volt, mint a mennyit Cascabel úr el
bírhatott. összefont karokkal állt a baronet elé, oly
közel, hogy csaknem megérinté őt.
— ön sérteget! — mondá.
— Sértegetni ... önt?
— Igen. És bántalmazza azt a nagy embert, a
ki az önök szigetét felfalta volna, ha a kedve
tartja . . .
— Igazán?
— Úgy elnyelte volna, mint egy osztrigát!
— Nyomorult komédiás! — kiáltá a baronet.
És egy lépést tevén hátrafelé, oly állásba helyezke
dett, mintha várta volna, hogy az ökölviadal rögtön
elkezdődik.
7*
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— Ön engem megsértett és ezért elégtételt fog ne
kem adni!
— Elégtételt egy komédiásnak!
— Meg fogunk verekedni, kardra, vítőrre, pisztolyra,
a mire önnek tetszik ... akár ökölre is.
— Miért nem hólyagokra ! — viszonzá a baronet, —
mint a hogy az önök bódéiban a bohóczok szokták.
— Védelmezze magát ...
— Hohó! Az ember nem szokott megverekedni
vásári és piaczi komédiásokkal.
— De igenis, — kiáltá Cascabel úr, haragja tető
pontján, — megverekszik . . . vagy meg hagyja ma
gát veretni.
És meg se gondolván, hogy ellenfele kétségkívül elő
nyösebb helyzetben volna az ökölviadalban, a melyben
ezek a gentlemanek rendesen nagyon jártasak, már
éppen rá akart rohanni, de ekkor Kornélia közbelépett.
Ugyanekkor Sir Turner Edvard ezredéből vadásztár
sai siettek oda, a kik el voltak tökélve, hogy nem enge
dik megverekedni «ezzel az emberrel». Mindenféle szit
kokkal illették a Cascabel családot. E szitkok azonban
nem voltak képesek felizgatni a hatalmas termetű Kor
néliát . .. legalább látszólag nem. Csupán Sir Turner
Edvardra vetett egy pillantást, a mely nem volt meg
nyugtató a férje ellenfelére nézve.
János, Szegfűszeg és Sándor szintén odaérkeztek.
A vita közel volt ahhoz, hogy dulakodássá fajuljon,
midőn Cascabelné asszonyság felkiáltott :
— Jer, Cæsar és jertek ti is, gyermekek! .. . Jerünk
a BeUe-Roulotte-be. Mindnyájan és szaporán!
E szavakat oly parancsoló hangon ejtette ki, hogy
senki sem ért volna ellenmondani. Szótlanul engedel
meskedtek.
Milyen estét töltött Cascabel úr!... A dühe egy pil-
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lanatra se csillapult. Megsértették őt a «becsületében és
imádott hőse személyében»... És megsértette egy
«Englishman!» . .. Vissza akart menni, hogy felkeresse,
megverekedjék vele és összes társaival... sőt a «gaz
emberek falujának» összes gazembereivel . . .Gyermekei
is vele akartak menni. Még Szegfűszeg se beszélt
egyébről, mint hogy leharapja egy angolnak az orrát,
ha ugyan nem a fülét.
Kornéliának valóban elég dolga volt, hogy a kedélye
ket lecsöndesítse. Voltaképen el kellett ismernie, hogy
Sir Turner Edvard volt a hibás. Nem tagadhatta, hogy
előbb a férjével, aztán az egész családdal úgy bántak,
mint a hogy a legutolsó komédiások se bánnának egy
mással.
Azonban nem akarván, hogy a helyzet még rosszabbra,
forduljon, szembeszállt a zivatarral és midőn a férje ha
tározottan kijelentette, hogy elmegy és úgy vágja pofon
a baronetet, hogy csak . . . így mordult Cascabel úrra :
— Megtiltom, Cæsar.
Cascabel úr ajkait harapdálta., de kénytelen volt a
feleségének engedelmeskedni.
Mily epedve várta Kornélia a reggelt, mennyire szere
tett volna már ettől az átkozott falutól messzire lenni.
Nem lesz addig nyugodt, míg innét néhány mértföldnyire észak felé nem jutnak. Gondosan bezárta a
Belle-Roulotte ajtaját, ő maga is künn virrasztóit a
kocsi mellett.
Másnap, május 28-án Kornélia már hajnali három
órakor felverte az egész családot. Nagyobb biztonság
okáért ily korai órában akart elutazni, midőn úgy az in
diánok, mint az angolok egyaránt aludtak. Ez volt a leg
jobb mód az újabb czivakodás megakadályozására. És
figyelmet érdemlő körülmény — az érdemes asszonyság
még ily hajnali időben is rendkívül siettette az elindu-
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last. Nagyon izgatottnak látszott, nyugtalan pillantáso
kat lövelt ide-oda, a szemei lángoltak és folyvást zsémbelt, porolt és házsártoskodott, a férjével, a fiaival és
Szegfűszeggel, a kik nem siettek annyira, mint ő
akarta.
— Hány nap alatt leszünk a határon túl? — kérdé
a kalauztól.
— Három nap múlva, — felelé Ro-No, ha valami
fel nem tartóztat.
— Induljunk! ... — kiáltá Kornélia. A fődolog az,
hogy senki se lásson bennünket távozni.
Nem kell azonban azt hinni, hogy Cascabel úr meg
emésztette a tegnapi sértéseket. Igen kemény dolog volt
egy normandi emberre nézve, a ki egyszersmind franczia hazafi is, elhagyni ezt a helyet, a nélkül, hogy a
baronettel, a ki őt személyében és legszentebb érzel
meiben megsértette, leszámolt volna.
— így jár az ember, — ismétlé szünet nélkül, —
ha a John Bull országába teszi a lábát.
De jóllehet a falut megkerülni szerette volna is abban
a reményben, hogy talán találkozni fog Sir Turner Edvarddal és habár egynél több sóvár pillantást vetett ama
ház bezárt ablaktábláira, a melyben ez a gentleman la
kott, még se mert eltávozni a rettenetes Kornélia mel
lől, a ki különben egy perczig se hagyta őt magára.
— Hová mégy, Cæsar? ... Maradj itt Cæsar! ...
Megtiltom, hogy mozdulj, Cæsar! ...
Cascabel úr egyebet se hallott. Soha sem állt ennyire
derék és erélyes élete párjának uralma alatt.
Szerencsére az ismételt sürgetések következtében az
előkészületeket szaporán befejeztettek és a lovakat be
fogták a kocsi elé. Hajnali négy órakor a kutyák, a ma
jom, a papagáj, a férj, a fiúk, a kis leány mindnyájan
el voltak helyezkedve a Belle-Roulotte rekeszeiben.
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Kornélia az eló'ülésen foglalt helyet. Szegfűszeg és a
kalauz a lovak elé álltak és elindultak.
Negyedóra múlva a Coquinok faluja eltűnt a helyiség
körül levő nagyfák lombfüggönye mögött .Alig világoso
dott. Mély csöndesség uralkodott mindenütt'. Egyetlen
élő lény se látszott az észak felé elterülő hosszú síkon.
Végre, midőn kétségtelenné vált, hogy az elutazást
senki se vette a faluban észre, midőn Kornélia meg
győződött, hogy sem az indiánok, sem az angolok nem
szándékoznak a Belle-Roulotte útját állni, a derék
asszony megkönnyebbülten sóhajtott fel.
— Úgy látszik, — szólalt meg Cascabel úr, — hogy
nagyon féltél ezektől az emberektől, Kornélia.
— Nagyon !... — hangzott Cascabelné asszonyság
lakonikus válasza.
A következő három nap alatt semmi nevezetesebb
esemény se történt és mint a kalauz előre megmondta,
végre elérkeztek Columbia határszélére.
A Belle-Roulotte szerencsésen átkelvén az alaskai
határon, állomást tartott.
Most már nem volt egyéb hátra, mint kifizetni az
indiánt, a ki épp oly hű, mint fáradhatatlan kalauznak
bizonyult és megköszönni a szolgálatát. Ro-No aztán
elbúcsúzott a családtól, miután megmagyarázta volna,
melyik irányban kell haladniok, hogy eljuthassanak a
legrövidebb úton Szitkába, az orosz birtokok fővárosába.
Cascabel úr most, miután nem volt többé angol terüle
ten, úgy érezte, mintha könnyebben lélegzenék. De
nem! Még három nap múlva se tért magához a Coqui
nok falujában történt jelenet után. Ez az eset még
mindig nyomta a szívét. Nem is állhatta meg, hogy
így ne szóljon Kornéliához :
— Meg kellett volna engedned, hogy visszatérjek
és leszámoljak azzal a mylorddal.
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— A leszámolás megtörtént, — felelé Kornélia
egyszerűen.
Úgy van! . . . megtörtént, még pedig emberül!
Éjjel, mikor már a tanyán mindenki aludt, Kornélia
a baronet háza körül ólálkodott és megpillantván őt,
mikor a lesre ment, néhány száz lépésnyire elkísérte.
Mihelyt az erdőbe értek, a «chicagói viadalok első pálya
díjnyertese» úgy elverte a baronetet, hogy ott maradt
a helyszínén. Csak másnap reggel találták meg a kékre
vert Sir Turner Edvárdot, a ki még sokáig viselte a sze
retetreméltó asszonysággal való találkozásának nyomait.
— Oh! Kornélia! . .. Kornélia! ... — kiáltá a férje,
megölelvén derék élete párját ; — te bosszút álltái meg
sértett becsületemért . . . Valóban méltó vagy rá, hogy
a Cascabel nevet viseljed!

IX.

Nem szabad tovább menni.

Alaska Amerika észak-nyugati részében az ötvenkettedik és hatvankettedik szélességi fokok közt terül
el. Következőleg szélességében átvágja az északi sark
kör vonala, a mely aztán a Behring-szoroson keresztül
kikerekül.
A földabroszon partjának alakja emberi arcz kör
vonalaihoz hasonlít.
A Lissabon-fok és a Barrow-fok közt van a homlok ;
a szemüreget a Kotzebue-öböl képezi, az orrt a Prince
of Wales-fok, a szájat a Norton-öböl, az álszakállt pedig
az Alaska-félsziget, a melynek mintegy folytatásául
tekinthetők a Csöndes-tengerbe benyúló Aleuta-szige-
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tek. A fej a Ranges hegységgel végződik, a melynek
végső lejtői a Jeges-tenger partján lapulnak el.
Ez volt azon ország, a hol a Belle-Roulotte-nak két
ezernégyszáz kilométernyi útat kellett megtennie.
Említenünk se kell, hogy János gondosan tanulmá
nyozta a földabroszon a hegyek és a folyók irányát, a
partvidék körvonalait, szóval az egész útat, a melyen
haladniok kell. Sőt e tárgyakról egy kis előadást is
tartott, a melyet a család a legélénkebb figyelemmel
hallgatott végig.
Jánosnak köszönhették mindnyájan, még Szegfűszt get is ide értve, hogy egyet-mást megtudtak e tarto
mányról. János közölte velük, hogy e földrészt legelő
ször az oroszok látogatták meg, utánuk a franczia szár
mazású Lapérouse és az angol származású Vancouver,
végre pedig az amerikai származású Mac Clure, midőn
expedi ti ójával Sir John Franklin felkeresésére indult.
Alaska máris ismeretes volt — legalább részben —
Whymper Frigyes és Bulxley ezredes útleírásaiból, mi
dőn 1865-ben felmerült az a terv, hogy a Behringtengerszoroson keresztül az ó és új világ egy távirdahuzallal köttessék egybe. Ezen időpontig az alaskai
tartomány belsejét körülbelül csak a prém- és szőrme
árúkkal kereskedő czégek ügynökei utazták be.
Ekkor tűnt fel a nemzetközi politikában ríjból a híres
Monroë-t.an, a mely szerint Amerika egyedül az ameri
kaiakat illeti. Jóllehet az angol gyarmatok, Columbia és
Canada csakis időjártával fognak esetleg az amerikaiak
kezére kerülni, Oroszország esetleg hajlandó lenne Alaskát, vagyis 1.495,880 négyszög kilométernyi területet
az Egyesült-Államoknak átengedni. Ez irányban ko
moly ajánlatok tétettek a sz.-pétervári kormánynak.
Az Egyesült-Államok közönsége kezdetben kissé mo
solygott, midőn Steward államtitkár kijelenté abbeli
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szándékát, hogy meg akarja szerezni a «fókák földét»,
a melynek — úgy látszott,— hogy a Köztársaság semmi
hasznát se fogja vehetni. Mindazonáltal Steward úr
valóságos yankee szívóssággal ragaszkodott a szándéká
hoz és 1867-ben a dolgok már nagyon előrehaladott stá
diumban voltak. Sőt hozzá tehetjük, hogy ha az egyez
mény Amerika és Oroszország közt még nem volt
aláírva, az aláírás megtörténtét egy napról a másikra
várni lehetett.
A Cascabel-család május 31-én a határon, egy hatal
mas facsoport tövében állomásozott.
E helyen a Belle-Roulotte már alaskai területen, tehát
orosz birtokon volt, és nem többé az angol Columbia
földjén. Cascabel úr tehát e részben egészen nyugodt
lehetett.
A jó kedve vissza is tért és a szó szoros értelmében
átragadt útitársaira is. Most már az európai Oroszország
nyugati határáig csakis muszka földön fognak utazni.
Az alaskai tartomány, valamint az ázsiai Szibéria
egyaránt a czár uralma alatt áll.
Vidáman vacsoráztak. János nagy, kövér nyulat lőtt,
a melyet az egyik kopó vert fel a cserjésből. Igazi orosz
nyúl volt.
— Egy palaczk jó bort fogunk kiüríteni! — mondá
Cascabel úr. — Lelkemre mondom, — úgy érzem,
hogy az ember könnyebben bir lélegzeni a határ in
nenső részén! Valódi amerikai lég orosz levegővel
vegyítve! Vegyetek lélekzetet gyermekek, oly erősen, a
mint csak a tüdőtök engedi!.. . Van itt levegő, hogy
mindenkinek elég jut belőle, még Szegfűszegnek is,
noha az orra rőfnyi hosszúságú ! Én részemről csaknem
öt hétig fuldokoltam, míg. azon az átkozott Columbián
végig utaztunk.
Vacsora után, midőn a palaczk már a legutolsó csöp-
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pig kiürült, mindenki visszavonult ágyába. Az éj a leg
nagyobb csöndben múlt el. Nem zavarta meg se vad
állatok közeledése, se nomád indiánok megjelenése.
Másnap reggelre emberek és állatok egyaránt kipihen
ték a fáradalmaikat.
Hajnalkor felszedték a sátorfát és a nyájas Orosz
ország, vagy mint Cascabel úr nevezte «Francziaország
testvérének» vendégei előkészültek a tovább utazásra.
Az előkészületek nem tartottak soká. Reggel hat órakor
a Belle-Roulotte elindult észak-nyugati irányban, a
Simpson folyó felé, a melyen könnyű lesz a komp
segélyével átkelnie.
Alaskának ezen része Thlinkithen név alatt ismeretes
és egy keskeny földnyelvet alkot, a melyet nyugatról
bizonyos számú szigetek, a Prince OfWales,aCroozer, a
Kuju, a Baranow, a Szitka stb. szegélyeznek. Ezen
utóbbi szigeten fekszik az Orosz-Amerika fővárosa, a
mely az Üj-Archangel nevet is viseli. Cascabel úr Szitká
ban néhány napi pihenőt tartott, egyrészt pihenés, más
részt azért, hogy előkészüljön az utazásuk első részének
befejezésére, a mely a Behring-tengerszorosnál fog
végződni.
Ezen útirány a parti hegyláncz mellett fekvő és sze
szélyes kanyarulatokban képződött partvidék mentén
nyúlt el.
Cascabel úr tehát elindult az alaskai területen, de
már a legelső lépések után akadályba ütközött és ez
az akadály egyenesen áthághatatlannak látszott.
A nyájas Oroszország, Francziaország testvére, nem
igen vendégszeretőleg fogadta ama franczia testvére
ket, a kikből a Cascabel-család állt.
Oroszország mindjárt a legelső alkalommal három
muszka határőr alakjában jelent meg előttük. E három
jellemzetes arczú, hosszú szakállú, széles fejű, fitos orrú,

«AKKOR NEM SZABAD TOVÁBB MENNIÜK !»
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kalmük typusú ember a komorszínű muszka egyenruhát
és felén az ismeretes lapos sapkát viselte, a mely annyi
millió emberben szokott érthető' rémületet ébreszteni.
Az egyik ügynök egy intésére a Belle-Roulotte meg
állt és Szegfűszeg, a ki a lovakat vezette, előszólította
a gazdáját.
Cascabel úr megjelent az első rekesz ajtajában, a
neje és gyermekei kíséretében. Aztán az egyenruhás
emberek kissé láttára nyugtalanul szálltak le a kocsiról,
valamennyien.
— Mutassák meg az útleveleiket! — mondá az
ügynök orosz nyelven, a melyet Cascabel úr ez alkalom
mal nagyon is jól megértett.
— Az útleveleinket? . . . kérdé.
— Igen ! Útlevél nélkül nem szabad a czár birtokai
hoz tartozó területre lépni.
— De kedves úr, nekünk nincsenek útleveleink, —
viszonzá Cascabel úr, igen udvariasan.
— Akkor nem szabad tovább menniök.
Ez ép oly határozott és félremagyarázhatatlan ki
jelentés volt, mint mikor egy ajtót csapnak be az
ember orra előtt.
Cascabel úr elfintorította az arczát. Igen jól tudta,
hogy a muszka rendeletek nagyon szigorúak és két
ségesnek látszott, hogy eredményesen lehessen alku
dozni. Valóban hihetetlen balszerencse volt, hogy a
Belle-Roulotte éppen a határ átlépésekor a határőrökkel
akadt össze.
Kornélia és János aggodalmak közt várták az alku
dozások eredményét, a melytől az utazásuk czéljának
elérése függött.
— Derék muszkák, — mondá Cascabel úr emelt
hangon és drámai taglejtésekkel, a melyeknek fel
adatuk volt szokott ékesszólását még nyomatékosabbá
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tenni, mi francziák vagyunk, a kik a saját mulat
ságunkra utazunk, sőt merem mondani, még inkább
a másokéért, legfőkép pedig a nemes bojárok mulattatására, a kik bennünket a látogatásukkal megörven
deztetni kegyeskednek . .. Azt hittük, hogy nincs út
levélre szükség, ha az ember ő felsége, a minden oroszok
czárja birodalmába lép ...
— Orosz területre lépni, különös engedély nélkül, —
így hangzott a válasz — még soha se történt.. . soha.
— De nem történhetnék-e meg ez egyszer .. . csak
egyetlenegyszer? — mondá Cascabel úr a lehető legliizelgőbb hangon.
— Nem! — felelé az őr nyersen és szárazon. —
Tehát vissza, még pedig szaporán!
— De utóvégre is hol szerezhetne az ember magának
útlevelet? — kérdé Cascabel úr.
— Az az ön dolga.
— Engedjen bennünket Szitkáig elmenni ... ott a
franczia konzul közbenjárásával...
— Szitkában nincs franczia konzul! És különben
is, honnét jönnek önök?
— Sacramentóból.
— No hát Sacramentóban kellett volna útlevelet
váltaniok .. . E szerint minden további okoskodás
felesleges.
— Sőt ellenkezőleg nagyon szükséges, — mondá
Cascabel úr,— mert éppen úton vagyunk Európa felé...
— Európa felé? .. . Erre?
Cascabel úr belátta, hogy a válasz nagy gyanúba
fogja őt keverni, mert csakugyan kissé rendkívüli dolog
volt, hogy valaki ezen az úton térjen vissza Euró
pába.
— Igen, — mondá, — bizonyos körülmények kény
szerítettek rá, hogy ezt a kerülő utat válaszszuk.
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— Azt én nem bánom, — felelé az őr. — Orosz
területen útlevél nélkül nem szabad utazni.
— Ha csak arról van szó, hogy bírságot fizessek, —
mondá Cascabel úr, — akkor talán megérthetjük egy
mást.
És e szókat igen jelentőségteljes szemhunyorgatással
kisérte.
De az egyetértés még ezen az alapon se látszott létrehozhatónak.
— Derék muszkák, — mondá végre Cascabel úr,
végső kétségbeesésében, — lehetséges volna-e, hogy
soha se hallották légyen a Cascabel-család hírét?
E szókat oly hangon ejté ki, mintha a Cascabelcsalád legalább is oly híres lett volna, mint a Romanovcsalád!
Ez se használt. Meg kellett fordítani a kocsi rúdját
és visszatérni oda, a honnét jöttek. Sőt az őrök, utasí
tásaik értelmében oly szigorúan és kérlelhetlenül jártak
el, hogy a Belle-Roulotte-t elkísérték a határra és az
utasoknak ünnepélyesen megtiltották a visszatérést.
Ennek következtében Cascabel úr, nagy szomorúsá
gára megint az angol Columbia területére került.
Meg kell vallani, hogy ez nemcsak kellemetlen, de
egyszersmind nyugtalanító helyzet is volt. Minden terv
dugába dőlt. Le kellett mondani az oly nagy lelkese
déssel elfogadott úti irányról. A nyugat íelé valóutazás,
a mely a Cascabel-családot Szibérián keresztül vitte
volna haza Európába, merőben lehetetlenné vált. A
nyugati államokon át nyilván el lehetett jutni a szo
kásos módon New-Yorkba, de hogyan keljenek át az
Atlanti-tengeren? hogyan szálljanak hajóra, ha nincs
pénzük, a melyen hajójegyeket vehessenek?
Nem igen lehetett remélni, hogy útközben a szükséges
költséget megkereshetik. És a legjobb esetben, mennyi
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idő kellett volna ehhez? Miért ne vallanak meg, hogy a
Cascabel család az Egyesült-Államokban már kissé
lejárta magát? Alig van város vagy helység a Great Trunk mentén, a melyben húsz év alatt ne tartott volna
előadásokat. Most még annyi centet se kereshetne, a
mennyi dollárt keresett hajdan. Nem! ha kelet felé
próbálnák meg a hazautazást, talán évek múlnának el,
míg visszatérhetnének Európába. Minden áron módot
kellett tehát találni arra, hogy a Belle-Roulotte eljut
hasson Szitkáig. Ezt gondolták és ezt mondták egy
másnak az érdekes család tagjai, midőn a három ha
tárőr kínos gondolataikkal magukra hagyta őket.
— Ugyancsak szép hínárba jutottunk! — mondá
Kornélia a fejét csóválva.
— Nem is hínárba, — viszonzá Cascabel úr, —
hanem zsák-utczába, a melyből nem juthatunk ki.
Hogyan! öreg athléta, arénák hőse, nem találnál
ezúttal is módot ez akadálylyal is szembeszállani?
Engednéd, hogy a balsors legyűrjön? Neked, a minden
fogásban és fortélyban jártas komédiásnak sem sike
rülne kivágnod magadat? Kifogytál volna az ötletek
ből? Ötleteid cserben hagynának-e ezúttal?
— Cæsar, — mondá ekkor Kornélia, — miután ezek
az átkozott őrök éppen a kellő pillanatban jelentek
meg, hogy megtiltsák nekünk az átlépést a határon,
próbáljuk meg és forduljunk a főnökükhöz.
— De hiszen a főnökük az alaskai kormányzó,
viszonzá Cascabel úr, — valamelyik muszka ezredes,
a ki éppen ilyen kérlelhetlen lesz és a pokolba fog
benn ün két kergetni.
— Ezenfelül, — jegyzé meg János, — a kormányzó
minden bizonynyal Szitkában lakik és éppen, oda nem
engednek bennünket elmenni.
— Talán, — mondá Szegfűszeg igen okosan, —
Verne. Cascabel Caesar.
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talán ezek az emberek beleegyeznének, hogy egyikük
elkísérjen bennünket a kormányzóhoz ...
— Nini! Szegfűszegnek igaza van! ez igen jó gon
dolat ...
— Ha ugyan nem felette rossz, — viszonzá Szegfű
szeg rendes szokása szerint.
— Mindenesetre meg kell próbálni, mielőtt vissza
térnénk oda a honnét elindultunk, — felelé János, —
és ha beleegyeznél atyám, én azonnal elmegyek ...
— Nem, jobb lesz, ha én megyek, — viszonzá. Cas
cabel úr. — Messze van Szitka a határtól?
— Mintegy négyszáz kilométernyire, — felelé János.
— Jól van! tíz nap alatt visszatérhetek. Várjunk
holnapig, aztán próbáljuk meg a dolgot.
Másnap hajnalkor Cascabel úr elindult a határőrök
felkeresésére. — A feltalálásuk nem tartott soká és nehéz
se volt, mert ott őrködtek a Belle-Roulotte közelében.
— Megint ön? — kiáltottak fenyegető hangon
Cascabel úrra.
— Megint én vagyok! — felelé Cascabel úr a leg
kellemesebb mosolyával.
És mindenféle szeretetreméltó bókokkal emlékezvén
meg a muszka közigazgatásról, előadta abbeli óhajtá
sát, hogy ő excellentiája, az alaskai kormányzó elé
kisértessék.
Késznek nyilatkozott megfizetni azon «tiszteletre
méltó hivatalnok utazási költségeit, a ki szíves leend
őt elkísérni, sőt nem tartózkodott kilátásba helyezni
igen csinos készpénzbeli jutalmat ama nagylelkű és
önfeláldozó férfiú számára, a ki» ... stb.
Az ajánlat nem fogadtatott el. Még a «csinos juta
lom» ígérete se használt. Valószínű, hogy a határőrök
a kik oly makacsok és fejesek voltak, mint a pénzügy
őrök és vámőrök, szerfelett gyamisnak találták az ellen-
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állhatatlan sóvárgást, mely a gyanús Belle-Roulotte-t az
alaskai határon átlépni készti. Az egyik meg is paran
csolta Cascabel úrnak, hogy azonnal takarodjék és a
következő megjegyzést csatolta :
— Ha még egyszer az orosz területen találjuk Önt,
nem Szitkába fogjuk elkísérni, hanem a legközelebbi
erődbe.
Pedig mikor az ember egyszer oda belekerült, soha
se tudja, hogyan és mikor fog onnét kijönni.
Cascabel urat nyomban, és pedig korántsem válo
gatott udvariaskodások közt kisérték vissza a BelleRoulotte-hoz, a melynek lakói megnyúlt ábrázatáról
azonnal leolvashatták, hogy terve meghiúsult.
Vajjon a Cascabel család kerekeken járó lakhelye
mozdulatlan lakhelylyé változik át? Vajjon a bárka, a
mely a komédiást és a családját hordozta, Columbia és
Alaska határán fog-e maradni végleg, mint egy hajó,
a melyet az apály idején visszavonuló tenger a szárazon
hagyott a sziklák közt? Valóban, ilyesmitől lehetett
tartani.
Szomorúan telt el a nap és ép oly szomorúak voltak
a többi napok is. A család nem tudta mi tévő legyen?
Szerencsére eleségben nem szenvedtek hiányt ; konzervekből még elég készlettel rendelkeztek és e kész
letet Szitkában szándékoztak kiegészíteni.
Vadak is meglepő bőségben tanyáztak a vidéken.
Csakhogy Jánosnak és Wagramnak gondja volt rá,
hogy át ne lépjék Alaska határát. A fiatal vadász
aligha menekült volna a puskája elkoboztatása és
bizonyos bírságösszeg lefizetése árán, ha megcsípik.
A szomorúság Cascabel uron és családján erőt vett
és úgy látszott, mintha az állatokra is átszármazott
volna. Zsakó a szokottnál kevesebbet fecsegett. A
kutyák behúzták farkukat és nyugtalanul vonítottak.
8*
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John Bull is mintha leszokott volna az arczfintorgatásairól. Csupán Vermouth és Gladiateur voltak meg
elégedve a helyzettel, a melyben nem volt egyéb dol
guk, mint a kövér és friss füvet legelni, a mely a körös
körül levő síkságot elborította.
— Utóvégre mégis el kell magunkat szánnunk vala
mire, — mondá Cascabel úr, összefonván a mellén
karjait.
Persze ... De mire? Valóban, nem sok válogatás
volt. Előre nem mehetvén, kénytelenek voltak visszafelé
menni. Be kellett fejezniök az utazást nyugat felé, a
melyre oly elszántan indultak. Vissza kellett térniük az
angol Columbia átkozott földére, aztán végig kellett
menniök a Far-West prairiein, hogy eljuthassanak az
Atlanti-Oczeán partjára. Es mit tegyenek, ha egyszer
New-Yorkban lesznek? Talán akad majd néhány
könyörületes lélek, a ki gyűjtést indít meg a család
hazaszállítására !
De mily megaláztatás lesz ez e derék emberekre
nézve, a kik mindig a munkájukból éltek, ha majd oda
jutnak, hogy alamizsnát kell elfogadniok. Oh! azok a
nyomorultak, a kik a Sierra-Neveda szorosaiban ellop
ták a vagyonukat!
— Ha fel nem akasztják őket Amerikában, meg nem
fojtják Spanyolországban, le nem fejezik Francziaországban, karóba nem húzzák Törökországban, akkor
nincs többé igazság e széles világon ! — ismétlé Cascabel
úr több ízben.
Végre mégis elszánta magát.
— Holnap indulunk! — mondá junius 4-én este. —
Visszatérünk Sacramentóba és azután . . .
Nem fejezte be a mondatát. Sacramentóban majd
meglátják, mi a teendő. Az utazási előkészületek egyéb
iránt be voltak fejezve. Nem volt egyéb hátra, mint
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befogni a lovakat és a kocsi rúdját és a lovak fejét dél
felé fordítani.
Az utolsó este az alaskai határon, szintén szomorúan
telt el. Mindenki szótlanul ült egy szögletben. Sűrű
sötétség uralkodott. Az égboltozaton fekete felhők vág
tattak, mint megannyi jéghegy, a melyeket az erős
szél kerget kelet felé. Egy csillag se ragyogott és az
újhold sarlója letűnt a láthatáron emelkedő magas
hegyek mögött.
Körülbelül kilencz óra volt, mikor Cascabel úr le
fekvésre szólította fel a családtagokat. Másnap hajnal
indulnak. A Belle-Roulotte ugyanazon az úton fog
visszatérni, a melyen Sacramentótól idáig jött és még
a kalauz segítségét is nélkülözhetik. Mihelyt egyszer
a Frazer forrásaihoz értek, nem lesz egyéb teendőjük,
mint végig menni a folyam völgyén a Washington
terület határáig.
Szegfűszeg, miután a kutyáknak jó éjt kívánt volna,
éppen az első rekesz ajtajának bezárásával volt elfog
lalva, midőn csekély távolságban lövés hallatszott.
— Az ember azt hihetné, hogy valaki lőtt! — mondá
Cascabel úr.
— Úgy van! felelé János.
— Bizonyosan valamely vadász lőtt . .. mondá
Kornélia.
— Vadász ... ily sötét éjjel? .. . viszonzá János. —
Ez nem igen látszik valószínűnek.
E pillanatban egy második lövés dördült el és kiáltások
hallatszottak.
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X.
Kayette.
E kiáltások hallatára Cascabel úr, János, Sándor és
Szegfűszeg kirohantak a kocsiból.
— Onnét hallatszottak a hangok, — mondá János,
a határ mellett elterülő erdő széle felé mutatván.
— Várjunk még! — mondá Cascabel úr.
A várakozás felesleges volt. Nem hallatszott többé
semmiféle kiáltás és nem is lövöldöztek többé.
— Talán valamely baleset történt? — kérdé Sándor.
— Annyi bizonyos, — viszonzá János, — hogy a
kiáltások segélykiáltások voltak és hogy valaki veszély
ben forog.
— Segítségére kell menni! — mondá Kornélia.
— Úgy van. Induljunk. Lássuk el magunkat fegyve
rekkel, — szólott Cascabel úr.
Lehetségesnek látszott, hogy nem baleset volt. Talán
egy utas esett merénylet áldozatául. Az óvatosság azt
követelte, hogy mindenki készen legyen nemcsak mást,
de magát is védelmezni.
Cascabel úr és János puskát, Sándor és Szegfűszeg
revolvert ragadván a kezébe, rögtön elhagyták a BelleRoulotte-ot, a melyet távollétükben Kornélia Wagram
és Marengo segítségével őrzött.
ött vagy hat perczig az erdő szélén mentek. Koronkint megálltak és hallgatóztak : semmiféle zaj se
háborgatta az erdő csöndjét. Mindazonáltal bizonyosak
voltak a felől, hogy a kiáltások ebből az irányból és
csekély távolságból hallatszottak.
— Hacsak nem érzékeink csalódása volt az
egész !... — mondá Cascabel úr.

EGY NŐ A FÉRFI FEJÉT TÁMOGATTA A KARJÁVAL.
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— Nem, apám, — viszonzá János, — az nem lehet
séges. Ah!... hallottad? . ..
Egy hivó hang kiáltása volt ez, de nem férfihang,
mint az első ízben, hanem egy nő vagy gyermek
hangjáé.
Az éjszaka nagyon sötét volt és a fák alatt nem lehe
tett pár lépésnél messzebb látni. Szegfűszeg azt aján
lotta, hogy a kocsi egyik lámpáját vigyék magukkal, de
Cascabel úr óvatosságból ellenezte az indítványt és
valóban jobb is volt, ha útközben senki se látja őket.
Ezenfelül a segélykiáltások is ismétlődtek, még
pedig oly érthetően, hogy az ember az irány felől telje
sen tájékozhatta magát. Sőt azt lehetett hinni, hogy
nem kell mélyebben behatolniok az erdőbe.
Öt perez múlva Cascabel úr, János, Sándor és Szeg
fűszeg tisztáshoz értek ... Itt két ember hevert a föl
dön, az egyik mellett egy nő térdelt és a földön fekvő
ember fejét támogatta a karjával.
E nő kiáltásait hallották utasaink pár' perczczel
előbb ugyanez a nő most shinuk nyelven, a melyet
Cascabel úr valamennyire értett, így kiáltott feléjük :
— Jöjjenek!... jöjjenek!... Megölték őket!
János, a rémült nő felé sietett a kinek a ruhája vér
től volt elborítva, a mely az eszméletlenül a földön
heverő szerencsétlen ember melléből patakzott.
— Ez még lélegzik! — mondá János.
— És a másik? ... — kérdé Cascabel úr.
— Nem tudom! ... — felelé Sándor.
Cascabel lehajolt hozzá és hallgatózott, vajjon ezen
ember szívdobbanása vagy lehelete árul-e el még
némi éle tjeit.
— Ez meg van halva!
Csakugyan egy golyó fúródott a szerencsétlen ember
halántékába.
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Ki volt, ama nő, a kinek beszéde indián származásra
vallott? A sötétségben és az arczára lehajtó csuklya alatt
azt se lehetett látni fiatal-e, avagy koros? Majd meg
tudják később, midőn el fogja mondani, hóimét tévedt
ide és mily körülmények közt történt a kettős gyil
kosság. A legsürgősebb dolog volt a még lélegző em
bert a tanyára szállítani és ápolásban részesíteni, a mely
talán az életét megmentheti. Holnap majd vissza fog
nak térni és a legyilkolnak megadják a végtisztességet.
Cascabel úr, János segítségével, felemelte a sebesül
tet, ezalatt Sándor és Szegfűszeg a lábait tartották,
aztán a nő felé visszafordulva, így szólt hozzá :
— Kövessen bennünket!
A nő habozás nélkül elindult a sebesült oldala mellett
és egy gyolcsdarabbal törülgette fel a vért, a mely a
melléből folvvást omlott.
Nem haladhattak gyorsan. A test nehéz volt és fő
leg el kellett kerülniük minden rázkódtatást. Cascabel
úr élő embert és nem holttestet akart a BeUe-Roulolte
tanyájára szállítani.
Végre húsz perez múlva mindnyájan oda érkeztek,
a nélkül, hogy kellemetlen találkozásuk lett volna.
Kornélia és a kis Napoleona, a kik attól tartottak,
hogy az övéiket valaki megtámadhatta, halálos aggo
dalmak közt várták visszaérkezésüket.
— Szaporán, Kornélia, — kiáltá Cascabel úr, —
hozz gyorsan vizet, gyolcsot, szóval mindent, a mi a
vérzés megszüntetéséhez szükséges, különben ez a
szerencsétlen kiadja a lelkét.
— Jól van! jól van! — Tudhatod, Cæsar, hogy értek
az efféléhez! Bizd rám a dolgot.
Csakugyan értett is ahhoz, miután művészi pályályán nem egy sebet kellett gyógyítania.
Szegfűszeg az első rekeszben egy derékaljat terített
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ki, a melyre a sebesültet lefektették, a feje alá egy
vánkost helyeztek. A mennyezetről aláfüggő lámpa vilá
gánál látni lehetett a sebesült halálsápadt arczát és
a mellette térdelő indián nőét is.
Fiatal leány volt, a ki alig lehetett tizenöt-tizenhat
évnél korosabb.
— Ki ez a gyermek? — kérdé Kornélia.
— Ugyanaz, a kinek a kiáltásait hallottuk, — felelé
János, — és a ki a sebesült mellett volt.
A férfi körülbelül negyvenöt éves lehetett, szakálla és
a haja már szürkülni kezdett, a közepesnél magasabb
termetű és erős testalkatú volt. Rokonszenves arcza eré
lyes jellemre vallott, noha szemeit nem láthatták és
arcza halálsápadt volt. Ajkairól koronkint szakadozott
sóhajok lebbentek el. Egyetlen szót sem ejtett ki, a
mely nemzetiségét elárulta volna.
Kornélia, a sebesült ingét felszakítván, a mellén egy
tőrszúrástól eredő sebet pillantott meg a harmadik
és negyedik borda közt. Csak orvos mondhatta meg,
vajjon a seb halálos-e? De annyi kétségtelennek lát
szott, hogy nagyon súlyos volt.
Azonban, miután a fennforgó körülmények közt or
vosi segély igénybevétele lehetetlen volt, be kellett érni
azzal az ápolással, a melyben Kornélia részesíthette a
sebesültet és azokkal a gyógyszerekkel, a melyeket a
kis utazási gyógyszertár tartalmazott.
Mindamellett a vérzés megszűnt,a mely nagyon könynyen halált okozhatott volna. Később majd meglát
ják, hogy vajjon a beteget, e rendkívüli gyöngesége
daczára el lehet-e szállítani a legközelebbi helységbe és
Cascabel úr nem törődött vele, akár angol-columbiai
helység lesz, akár nem.
Kornélia, miután a seb nyílását friss vízzel gondosan
kimosta, arnika-borogatásokat alkalmazott. Ez által
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sikerült elállítani a vérzést, a mi mindenesetre a leg
fontosabb is volt, minthogy a sebesült roppant sok
vért vesztett a megsebesülés pillanatától a tanyára
való megérkezéséig.
— Mit tegyünk, Kornélia? — kérdé Cascabel úr.
— Mindenekelőtt ezt a szerencsétlen embert a
saját ágyunkba fogjuk fektetni, — felelé Kornélia, —
és én virrasztani fogok mellette, hogy borogatásokat
rakhassak a sebre.
— Valamennyien virrasztani fogunk, — mondá
János. — Ki bírna aludni közülünk? Ezenfelül őrköd
nünk is kell... A környéken orgyilkosok tartózkodnak!
Cascabel úr, János és Szegfűszeg fölemelték az isme
retlen embert és bevitték a leghátulsó rekeszben levő
ágyra.
Mialatt Kornélia az ágy mellet hiába leste a sebesült
ajkait, hogy megszólal, a fiatal indián nő elbeszélte a
saját történetét shinuk nyelven, a melyet Cascabel úr
annyira, a mennyire megértett.
A leány csakugyan az alaskai bennszülöttek népfajá
hoz tartozott. E tartományban, a nagy Yukon folyó mel
lett, a mely Alaskát keletről nyugat felé ketté szeli, szá
mos nomád és megtelepedett néptörzs van, többek közt
a Koyukonak törzse, a mely a legnépesebb és talán a
legvadabb is. Vannak ezenfelül Newikargutok, Tananák,
Kotsoakutsinok és a folyam torkolata közelében Pastolikok, Haveakok, Primskek, Melomutokés Indgelétek.
A fiatal indián leány, a kinek Kayette volt a neve,
az utóbbi néptörzshöz tartozott.
Kayettének nem volt már atyja sem anyja. A család
jából sem élt már senki. És nem csupán egyes családok
pusztulnak el így, hanem egész törzsek, a melyeknek
már a nyomát se lehet az alaskai tartományban fel
találni.
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Kayette egyedül és rokonok nélkül maradván, el
indult ama vidékekre, a melyeket ismert, mert akár
hányszor bejárta azt a nomád indiánokkal. Az volt a
szándéka, hogy elmegy Szitkába, a fővárosba és ott
valamelyik orosz hivatalnok szolgálatába lép. Csinos,
barnás arczszínű, fekete szemű, hosszú szempillájú
leány volt, dús barna haját alig bírta összetartani a
prémes csuklya, a mely a fejét betakarta, becsületes
és szolgálatkész volt. Bizonyára megfogadja valaki.
Alacsony termete, bő felöltője ellenére, karcsúnak
és hajlékonynak látszott.
Az észak-amerikai indián néptörzseknél tudvalevő
leg a fiúk és leányok élénk és vidám kedélyűek és gyor
san fejlődnek. A fiúk tíz éves korukban ügyesen keze
lik a puskát és a fejszét. A leányok tizenöt éves koruk
ban férjhez mennek és fiatal koruk ellenére is, kitűnő
családanyák. Kayette tehát komolyabb és elszántabb
volt, mint a koránál fogva lehetett volna és jellemének
erélyét eléggé bizonyítja az is, hogy elindult ily hosszú
útra. Már egy hónap óta úton volt és Alaska délnyugati
részei felé tartván, eljutott a szigetek szomszédságá
ban levő keskeny földnyelvig, midőn az erdőszélen
nehány lépésnyi távolban két lövést, majd kétségbe
esett segélykiáltásokat hallott.
Ugyanezeket a segélykiáltásokat hallották a BelleRoulotte lakói is.
. Kayette azonnal elszántan az erdőbe ment.
Kétségkívül az ő megjelenése riasztotta el a gyilkoso
kat, mert két embert pillantott meg, a kik az erdő bel
seje felé futottak. De a nyomorultak kétségkívül hamar
észrevették volna, hogy csak egy gyermektől ijedtek
meg, mert csakugyan visszatértek a tisztás felé, áldo
zataikat kifosztandók, midőn Cascabel úr és az övéi-

KAYETTE ELINDULT DÉL FELÉ.

126

nek megérkezése újból, ezúttal komolyan megijesztette
őket.
A földön fekvő két ember láttára, a kik közül az egyik
már halva volt, de a másik még lélegzett, Kayette
azonnal segítségért kiáltott és az olvasó már tudja,
hogy ezután mi történt. A legelső kiáltások, a melyeket
Cascabel úr hallott, a merénylet áldozataitól, a későb
biek Kayettetől eredtek.
Az éj elmúlt. A Belle-Roulotte-nak nem kellett a
gyilkosok támadása ellen védekeznie. A gonosztevők
kétségkívül siettek gaztettük színhelyétől menekülni.
Másnap Kornélia a sebesült állapotában semmiféle
változást se tapasztalt, mely folyvást nagyon nyug
talanító volt.
Kayette nagyon használhatónak bizonyúlt. Elment
füveket szedni, a melyeknek fertőtlenítő hatását is
merte. E füveket megfőzte és ezentúl e főzetbe mártott
borogatásokat raktak a sebre, a melyből aztán egy
csöpp vér is szivárgott ki.
Reggel észrevették, hogy a sebesült valamivel könynyebben lélegzik; de ajkairól csak sóhajtások lebbentek el. Még eddig egyetlen szót se szólt. Következő
leg lehetetlen volt megtudni kilétét, sem azt, hogy
honnét jött, mit keresett az alaskai terültten, hogyan
támadtatott meg a társával együtt és kik voltak a
támadók?
Annyi bizonyos, hogy ha a merénylet czélja rablás
volt, a nyomorultak, a kik Kayette megérkezése után
nagyon is siettek elfutni, elhibázták a czéljukat és
nem is igen remélhettek jó fogást a vidéken, a hol oly
kevesen járnak.
Ez iránt semmi kétség se foroghatott fenn, mert Cas
cabel úr, midőn a sebesült ruháit félre rakta, egy bőr
tüszőben, a mely az ismeretlen derekára volt csatolva,
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egy csomó amerikai és orosz aranyat talált, a melyek
nek az értéke összesen mintegy tizenötezer frankra rú
gott. Cascabel úr a pénzt biztonságba helyezte, hogy
annak idején a tulajdonosának visszaadhassa. Ellenben
semmiféle iratokat se talált, egy zsebkönyvön kívül, a
melybe jegyzetek voltak írva, részint orosz, részint
franczia nyelven. Az ismeretlen kilétét tehát semmikép
se lehetett megállapítani.
Reggel, kilencz óra tájban, János így szólt :
— Apám, kötelességet kell teljesítenünk az eltemetetlen halott iránt.
— Igazad van, János, induljunk. Talán valamely
felvilágosító iratot találunk a halott ruhája, zsebei
ben ... Te is velünk fogsz jönni, — tévé utána Casca
bel úr, Szegfűszeghez fordulva. — Hozz magaddal ásót
és kapát.
Felszerelve mindhárman elhagyták a Belle-Roulotte-ot. Óvatosságból fegyvereket is vittek magukkal
és elindultak az erdőszélen ugyanazon az úton, a me
lyen a múlt este mentek.
Nehány perez múlva a gyilkosság színhelyére értek.
Kétségtelennek látszott, hogy a két ismeretlen itt
telepedett le és e helyen szándékozott az éjszakát töl
teni. Itt nyilván tanyát ütöttek és tüzet gyújtottak, a
melynek a hamuja még most is füstölgött. Egy nagy
fenyő tövében nehány nyaláb fű volt felhalmozva, a
melyet a két utas ágy gyanánt akart használni és
talán már el is aludtak, midőn megtámadták őket.
A holttest egészen merev volt.
Öltözetéről, arczárói, durva kezeiről látni lehetett,
hogy legfelebb harmincz éves ember és a másiknak a
szolgája volt.
János kimotozta zsebeit, de sem iratokat, se pénzt
nem talált bennük. Az övébe egy amerikai gyártmányú
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és hat golyóval megtöltött revolver volt dugva, a me
lyet a szerencsétlennek már nem volt ideje használni.
A támadás nyilván hirtelen, váratlanúl történt és a
két áldozat egyszerre sebesült meg.
A tisztás körül az erdő egészen néptelen volt. János
rövid kémszemle után visszatért. Senkit se látott a
környéken. Kétségtelen volt, hogy a gyilkosok nem
tértek vissza, mert különben kifosztották volna a holt
testet, vagy legalább elrabolták volna a revolvert, a
melyet az övében hordott.
Ezalatt Szegfűszeg megásta a sírt, oly mélyen, hogy
a holttestet a vadállatok ki ne kaparhassák. A hullát
lebocsátották és János imát mondott, mialatt a gödröt
betemették.
Aztán mind a hárman visszatértek a tanvára, és mialatt Kayette a beteg mellett maradt, Cascabel úr, a
neje és János visszavonultak tanácskozni.
— Annyi bizonyos, — mondá Cascabel úr, hogy ha
visszaindulunk Californiába, a sebesült nem fog élve
odaérkezni. Száz meg száz mértföldnyi út áll előttünk.
A legjobb volna elmenni Szitkába, a hova három vagy
négy nap alatt eljuthatnánk, ha azok az átkozott
határőrök meg nem tiltották volna, hogy átlépjük
területük határát.
— Pedig mégis Szitkába kell mennünk, — mondá
Kornélia elszántan. — És Szitkába fogunk menni.
— De hogyan? .. . Egy kilométernyire se mehe
tünk tovább a nélkül, hogy le ne tartóztatnának ben
nünket.
— Mindegy, Cæsar. El kell indulnunk, bátran. Ha az
őrökkel talákozunk, elmondjuk nekik, mi történt és
lehetséges volna-e, hogy megtagadják e szerencsétlen
től azt, a mit tőlünk megtagadtak? . . .
Cascabel kétkedve csóválta a fejét.

A SÍRT betemették.
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— Anyámnak igaza van, — mondá János. — Pró
báljuk meg eljutni Szitkába és pedig a nélkül, hogy az
őröktől engedélyt kérnénk, a melyet a nélkül is meg
tagadnának. Ez csak idővesztegetés volna. Ezenfelül
lehetséges, hogy azt hiszik, hogy már elindultunk Sa
cramento felé és ők is eltávoztak. Huszonnégy óra óta
egyet se láttunk közülök. Még a tegnapi puskalövésekre
se jelentek meg . . .
— Igaz, — viszonzá Cascabel úr, — és nem is vol
nék meglepetve, ha csakugyan visszavonultak volna.
János megjegyzése helyes volt és nem is lehetett
okosabbat tenni, mint elindulni Szitka felé.
Vermouth és Gladiateur egy negyedóra múlva be vol
tak fogva a kocsi elé. Miután a határszélen való hosszas
állomásozás alatt jól kipihenték magukat, az első uta
zási napon eléggé sebesen haladhattak. A Belle-Roulotte
elindult és Cascabel úr leplezetlen megelégedéssel
hagyta el az angol Columbia területét.
— Gyermekek, — mondá, — tartsuk nyitva a sze
münket. Te pedig, János, hallgattasd el a puskádat,
szükségtelen volna jelezni az átutazásunkat.
— Ezenfelül a konyha a nélkül is jól el van látva.
A vidék, Columbiától északig, kissé dombos ugyan,
de mégis könnyen lehetett tovább haladni még ten
geri csatornák partjain is, a melyek a szigetcsoporto
kat a szárazföldtől elválasztják. Az egész láthatáron
sehol se látszott hegy. Néha, de csak nagy ritkán egyes
majorokra bukkantak, melyeknek meglátogatásától
azonban a család gondosan őrizkedett. János, a ki
szorgalmasan tanulmányozta volt a tartomány föld
abroszát, könnyen tudta magát tájékoztatni és kaluz
segítsége nélkül remélt eljuthatni Szitkába.
De a fődolog az volt, hogy ne találkozzanak rendőrök
kel, sem a határszélen, sem a tartomány belsejében. Az
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utazás első része alatt a Belle-Roulotte teljes szabadsá
got élvezett, a mi kissé meglepő volt az előzmények
után, de Cascabel úr e meglepetésnek nagyon örült.
Kornélia ezt a kedvező körülményt a Gondviselés
nek tulajdonította és a férje körülbelül egyetértett vele.
János inkább azt hitte, hogy valamely körülmény
módosította a muszka, közigazgatás rendes eljárási mo
dorát.
így folytak a dolgok. A Belle-Roulotte Szitkához
közeledett. A kocsi talán gyorsabban is haladhatott
volna, ha Kornélia nem félti vala a sebesültjét rázkó
dásoktól, a kit anyai és Kayette valódi gyermeki szere
tettel ápolt. Még mindig attól félhettek, hogy nem
érheti el élve az utazásuk czélját. Igaz ugyan, hogy
állapota nem fordult rosszabbra, de fájdalom, azt se
lehetett mondani, hogy javult volna. Hogyan pótol
hassanak a kis gyógyszertár szerei és az ápolás mindent,
egy súlyos sebnél, a mely orvosi segélyt igényelt?
Az önfeláldozás nem helyettesítheti a tudományt,
pedig soha irgalmas nénék nem tanúsítottak nagyobb
önfeláldozást, mint ők. Mindenki méltányolta a fiatal
indián leány buzgalmát és értelmességét. Úgy látszott,
mintha már a családhoz tartoznék, mintha az Isten
egy második leánynyal ajándékozta volna meg Cas
cabelné asszonyságot.
Junius 7-én délután a Belle-Roulotte átkelt a Stekinriver nevű kis patakon, a mely az egyik keskeny tenger
ágba szakad a szárazföld és Baranow-sziget közt, már
csupán nehány kilométernyire lehetett Szitkától.
Estefelé a sebesült a következő néhány szót hebegte :
— Az atyám ... amott... őt viszontlátni !
Cascabel úr e szókat megértette, noha orosz nyelven
mondattak.
A sebesült egy nevet is többször ismételt :
— Iván .. .Iván ...
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Kétségkívül a gazdája mellett meggyilkolt szeren
csétlen szolga neve volt.
Valószínűleg mind a ketten orosz származásúakvoltak.
Bármint legyen is, miután a sebesült, az emlékező
tehetséggel együtt visszanyerte a beszélési képességét
is, a Cascabel-család remélhetőleg nemsokára meg fogja
tudni az ismeretlen ember történetét.
E napon a Belle-Roulotte ama keskeny csatorna part
jára ért, a melyen a Baranow-szigetre utazóknak át kell
kelniök. Következőleg a hajósokhoz kellett fordulni, a
kik a számos tengerszoroson a közlekedést közvetítik.
Cascabel úr azonban nem remélte, hogy a nemzetiségé
nek elárulása nélkül érintkezésbe léphessen ezekkel az
emberekkel.
Attól lehetett tartani, hogy, a veszedelmes útlevél
kérdés ismét szóba kerül.
— Nos, — mondá, — a mi oroszunk azért mégis el
fog jutni Szitkába! Ha a rendőrök minket arra kénysze
rítenek, hogy visszatérjünk a határszélre, legalább őt,
mint földijüket, le fogják tartóztatni és miután mi meg
mentettük, az ördög keze volna a játékban, ha ők meg
végkép ki nem gyógyítanák.
Ez az okoskodás helyesnek látszott, de még sem
nyugtatta meg a családot. Nagy kegyetlenség volna,
ha már egyszer Szitkáig eljutottak, arra kényszeríteni
őket, hogy visszatérjenek New-Yorkba.
Mialatt a kocsi a csatorna partján megállt, János el
ment tudakozódni a komp és a révészek felől.
Kayette e pillanatban értesíté Cascabel urat, hogy a
neje beszélni kíván vele. Cascabel úr azonnal Kornéliá
hoz sietett.
— A sebesültünk bizonyosan teljesen visszanyerte az
eszméletét, — mondá Kornélia. — Már beszél. Menj be
hozzá, Cæsar, kérdezd meg, mi a kívánsága?
A sebesült ember csakugyan felnyitotta a szemeit és
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körülnézett, mintegy a pillantásaival kérdezvén a körűié
levő embereket, a kiket soha se látott.
Koronkint összefüggés nélküli szók lebbentek el az
ajkairól.
Végre alig hallható hangon hívta az inasát — Ivánt.
— Uram, — mondá Cascabel úr — az ön inasa nincs
itt, de mi itt vagyunk . ..
E franczia nyelven mondott szókra a sebesült szin
tén francziául válaszolt :
— Hol vagyok?
— Azoknál, a kik önt ápolták, uram .. .
— De melyik országban?
— Abban az országban, a hol önnek nincs mitől
tartania, ha orosz . . .
— Orosz . . . igen! .. . orosz vagyok! . . .
— Nos hát, ön Alaska tartományban van, nehány
mértföldnyire . . .
— Alaskában! . . . suttogá a sebesült.
És úgy látszott, mintha a szemeiben a rémület ki
fejezése villant volna fel.
— Orosz területen! ... — mondá.
— Nem . .. amerikai területen!
E pillanatban János lépett be. 0 mondta ezen utolsó
szókat.
És egyidejűleg a Belle-Roulotte nyitott kis ablakából
az amerikai lobogóra mutatott, a mely a part egyik őr
állomási házán lengett.
Alaska tartomány csakugyan három nap óta nem volt
többé orosz birtok. Három nap előtt íratott alá a szer
ződés, a melynek erejénél fogva az egész terület áten
gedtetett az Egyesült-Államoknak. A Cascabel-családnak nem volt többé oka az orosz rendőrügynököktől
félni ... A Belle-Roulotte amerikai területen állt.
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XI.
Szitka.

Szitka, az Üj-Archangel, a Baranow-szigeten fekszik,
a nyugati partvidék szigetcsoportjának közepette és
nemcsak a sziget fővárosa, hanem az egész tartományé is,
a mely a szövetségi kormány uralma alá jutott. Ezen az
egész vidéken, a hol az utas csak ritkán bukkan egymás
tól messzire fekvő mezővárosokra és helységekre, nincs
Szitkánál jelentékenyebb város. A többi helység nagy
részét is inkább csak állomásnak vagy kereskedelmi te
lepnek lehetne nevezni. Csaknem valamennyi amerikai
társulatok tulajdona, némelyik pedig az angol «Hudsonöböl társulatié. Képzelhető, hogy a közlekedés igen
nehéz ezen állomások közt, főleg a rossz évszakban, mi
dőn az alaskai tél fergetegei megerednek.
Nehány év előtt Szitka még csak kevéssé látogatott
kereskedelmi helypont volt, a hol az orosz-amerikai tár
sulat bőr- és szőrmeárú-raktárai állottak.De csakhamar
jelentékenyen fejlődni kezdett az új fölfedezések után,
a melyek az éjszaki sark körüli régiókkal szomszédos
partvidékeken tétettek és az új kormányzat alatt két
ségkívül az Egyesült-Államok ezen új tartományához
méltó gazdag város lesz belőle.
Szitkában már akkoriban is mindazon középületek
megvoltak, a melyek egy községet «város» rángj ára emel
nek. Volt egy bár egyszerű, de stíljénél fogva a méltósá
got nem nélkülöző protestáns, továbbá görög temploma,
melynek kupolái nem igen illenek a keleti kék égbolttól
annyira különböző itteni szürke éghez ; mulató kertje,
a melyben az utazó éttermeket, kávéházakat, «bar»-okat
és mindennemű szórakozást találhatott ; iskolája, kór
háza és végre voltak a körüllevő dombokon festőileg
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csoportosított nyaralói és cottageei. Volt ezenkívül
klubháza is, a hova csak nőtlen embereknek volt a be
lépés megengedve. A városon kívül sűrű erdő terül el és
örökzöld keretet képez körűié. Az erdőn túl magas hegyláncz ormai emelkednek szinte a felhőkig. A legmaga
sabb hegy, a Crouze-szigeten van, a Baranow-szigettől
északra, a nyolczezer lábnyi magas Edgcumbe.
Szitka égalja nem túlszigorú. Noha az ötvenhetedik
szélességi fok alatt fekszik, a hőmérsék ritkán száll alább
hét-nyolcz foknál a fagypont alatt. De megérdemlené,
hogy par excellence «vizes városnak» nevezzék. A Baranow-szigeten úgyszólván mindig esik — ha ugyan nem
havazik. Az olvasó tehát ne csodálkozzék, ha azt mond
juk, hogy a Belle-Roulotte miután egy komp átvitte
volna a csatornán összes lakóival és anyagkészletével,
szakadó esőben tartotta bevonulását Szitka városába.
Cascabel úr azonban korántsem panaszkodott e miatt,
mert hát mégis épen oly időpontban ért ide, midőn
még útlevél nélkül is bejöhetett a városba.
— Sok szerencsés véletlen ért már az életben,
mondá — de ilyen rendkívüli még soha. Az ajtó előtt
álltunk, a nélkül, hogy beléphettünk volna és ime!
most ez az ajtó magától megnyílott előttünk!
Az már egyszer bizonyos, hogy az Alaskára vonatkozó
szerződést épen a kellő pillanatban írták alá, különben a
Belle-Roulotte soha se juthatott volna el idáig. Az ame
rikaivá lett tartományban nem voltak többé a kérlelhetlen rendőrök, sem azok a formaságok, a melyeknek
megtartását a muszka közigazgatás oly szigorúan köve
teli.
Most már igen egyszerű dolog lett volna, a sebesültet
akár a szitkai kórházba, akár valamelyik fogadóba vinni,
a hol az orvos rendesen meglátogathatta volna. De mi
dőn Cascabel úr ezt az ajánlatot tette, a beteg így felelt :
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— Jobban érzem magamat és ha önöknek nem vol
nék alkalmatlan . . .
— Alkalmatlan, uram? — viszonzá Kornélia. — Mit
ért ön azalatt, hogy «alkalmatlan»? . . .
— ön itthon van nálunk, — tévé utána Cascabel
úr, — és ha azt gondolja . . .
— Nos igen, azt gondolom, hogy rám nézve jobb, ha
el nem hagyom azokat, a kik engem befogadtak ... a
kik engem ápoltak . . .
— Helyes, uram, nagyon helyes! — felelé Cascabel
úr. — De szükséges lesz mégis, hogy egy orvos sebeit
megtekintse . . .
— Nem jöhetne-e az orvos ide?
— Ennél semmi se könnyebb és én magam fogom
elhívni.
A Belle-Roulotte Szitka városon kívül állt meg egy
árnyas sétatér végén, a mely az erdőig elnyúlik. Itt
látogatta meg a sebesültet Harry orvos, a kit Cascabel
úrnak leginkább ajánlottak.
Az orvos szorgosan megvizsgálván a sebet, kijelenté,
hogy nem nagyon veszélyes, a mennyiben a tőr az egyik
borda mellett lecsúszott. Egyetlen nemesebb szerv se
sérült meg, a hidegvízborogatások és azon füvek nedve,
melyeket a fiatal indián leány szedett, szerencsésen elő
idézték a seb hegedését, a mely már annyira előrehaladt,
hogy a beteg nemsokára fel is kelhet. Szóval az állapota
oly kielégítő volt, a milyen csak lehetett és most már
szabad volt ennie is. De annyi kétségtelen volt, hogy ha
Kayette véletlenül fel nem találja és Kornélia ápolása
a vérzést meg nem szünteti, a sérült a merénylet után
néhány órával okvetlenül meghal.
Ezenfelül Harry orvos azt is mondta, hogy véle
ménye szerint a gyilkosságot a Karnow-féle rabló-
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csapat tagjai, vagy maga Karnow követhette el, a
kinek a garázdálkodásáról hírt adtak.
Ez a Karnow orosz, illetőleg szibériai eredetű gonosz
tevő volt és parancsa alatt egy csapat szökevény állott,
a kikből néhány mindig van az ázsiai és amerikai orosz
területeken. Hasztalan tűztek ki díjakat a rablócsapat
kézrekerítésére. A veszedelmes gonosztevőknek mind
eddig sikerült megmenekülniök. Pedig a terület déli ré
szén ismétlődő bűnesetek, lopások és orgyilkosságok
nagy rémületben tartották a lakosságot. Az utazók,
kereskedők és kereskedelmi ügynökök biztonsága a
legnagyobb veszélyben forgott és ezt az utóbbi merény
letet is Karnow czinkosainak kellett tulajdonítani.
Harry orvos eltávozása után a család teljesen meg
volt nyugtatva a sebesült állapota felől.
Cascabel úrnak mindig az volt a szándéka, hogy Szit
kában néhány napi pihenőt fog tartani, a melyet uta
saink emberül meg is érdemeltek, a Sierra Nevadától
fogva közel kétezer nyolczszáz kilométernyi utat hagy
ván maguk mögött. Ezenkívül e városban két vagy há
rom előadást is akart tartani, a melyeknek jövedelme
igen czélszerűen fogja szaporítani csekély vagyonkáját.
— Gyerekek, — mondá — nem vagyunk többé An
golországban, hanem Amerikában és az amerikaiak
előtt «dolgozhatunk».
Cascabel úr egyébiránt nem kételkedett a felől, hogy
családjának hírneve már eljutott az alaskai félszigetre
is és hogy megjelenésére láz fogja el Szitka lakóit.
— A Cascabelek a falaink közt vannak! — terjed el
szenzácziósan a városon.
Azonban azon beszélgetés után, a melyet Cascabel
úr két nappal később az oroszszal folytatott, e terv
némileg módosult, kivévén az utazási fáradalmak kö
vetkeztében szükségessé vált néhány napi pihenőt. Az
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orosz — a kinek Cascabel úr nézete szerint, legalább is
herczegnek kellett lenni, — most már tudta, hogy a
derék emberek, a kik az életét megmentették, vándorló
piaczi komédiások.
Valamennyi Cascabelt bemutatták neki, úgyszinte a
fiatal indián leányt is, a kinek az életét elsősorban
köszönhette.
Egyik estén, midőn az egész társaság együtt volt, a
sebesült aztán elbeszélte a saját' történetét, vagy leg
alább annyit, a mit barátainak tudniok kellett. Oly
folyékonyan beszélt francziául, mintha csak az anya
nyelve lett volna, legfeljebb az r betűt ropogtatta kissé,
a mi az oroszok franczia ki ejtését oly erőteljessé és
egyszersmind kellemessé teszi.
Elbeszélése különben nagyon egyszerű volt, legkevésbbé se kalandos vagy épen regényes.
Wassilievics Szergius volt a neve. És engedelmével
a Cascabel-család körében ezentúl csak «Szergius úr»nak hívták, összes rokonai közül már csak atyja élt a
permi kormányzóságban, Perm város közelében, birto
kain lakott. Szergius úr, a ki az utazások, a földrajzi ku
tatások és felfedezések iránt különös előszeretettel visel
tetett, három év előtt hagyta el Oroszországot. Miután
meglátogatta volna a Hudson-öböl körüli vidéket,
Alaska tartományt készült a Youkon folyótól kezdve a
Jeges tengerig beutazni. Ez útjában érte a merénylet,
a mely így folyt le :
Iván inasával együtt junius 4-én este letelepedtek
éjjeli tanyára a határszéli erdőben és a támadás első
álmukból riasztotta fel őket. Két ember rohant rájuk,
ök is felugrottak és védelmezni akarták magukat . ..
Hasztalan volt minden, a szerencsétlen Ivánt csaknem
ugyanabban a pillanatban, egy golyó halántékán ta
lálta ; holtan rogyott le.
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— Derék, becsületes szolga volt, — monda Szergius
úr. — Tíz év óta éltünk együtt ! Mindig hűségesen vi
selte magát ; úgy sajnálom, mint valódi barátomat.
E szavaknál Szergius úr nem birta eltitkolni megilletődését.
Valahányszor Ivánról beszélt, könnyes szemei tanú
sították fájdalmának őszinteségét.
Aztán elmondta, hogy ő maga is megsebesülvén, el
vesztette eszméletét és nem tudja mi történt vele addig
a pillanatig, míg ismét magához tért és megértette,
hogy könyörületes embereknél van, a kik iránt háláját
nem képes kifejezni.
Midőn Cascabel úr tudatta vele, hogy a merényletet
Karnownak vagy néhány czimborájának tulajdonítják,
Szergius úr nem látszott meglepetve, miután már ő is
hallotta, hogy ez a rablóbanda a határszélen kóborol.
— A mint látják, — mondá befejezésül — az én
történetem épen nem érdekes. Az önöké kétségkívül
kalandosabb. Utazásomat Alaska kifürkészésével szán
dékoztam befejezni. Innét vissza akartam atyámhoz
térni Oroszországba és nem volt többé szándékom el
hagyni az apai házat. De most beszéljünk önökről és
mindenekelőtt mondják meg, hogyan és miért kerültek
el franczia létükre ilyen messzire és épen az amerikai
szárazföldnek erre a részére?
— A komédiások mindenütt megfordulnak, Szergius
úr, — viszonzá Cascabel úr.
— Igaz, de mégis meglepő, hogy Francziaországtól
ily távol találkozom önökkel.
— János, — szólt Cascabel úr az idősebbik fiához
fordulva, — beszéld el Szergius úrnak, miért vagyunk
itt és milyen úton térünk vissza Európába.
János elbeszélte a Belle-Roulotte lakóinak viszontag
ságait Sacramentóból való elutazásuktól kezdve és mi

után azt akarta, hogy Kayette is megértse, angol nyel
ven beszélt. A szükséges magyarázatokat Szergius úr
toldotta hozzá shinuk nyelven. A fiatal leány a legélén
kebb figyelemmel hallgatta szavait. Ily módon meg
tudta, kik voltak Cascabelék, a kikhez máris annyira
vonzódott. Megtudta, hogy a komédiások összes meg
takarított pénzét ellopták a Sierra Nevada szorosában,
midőn Amerika keleti részei felé utaztak és hogy pénz
hiányában kénytelenek lévén úti tervüket módosítani,
elhatározták nyugat felé menni, miután kelet felé
nem mehettek tovább. Mozgó házuk rúdját tehát
nyugat felé fordították, végig mentek Californián, az
Oregonon, a Washington-területén és Columbián, de
Alaska határán kénytelenek voltak megállapodni,
szemben az orosz határőrök határozott, formaszerű
tilalmával, a mi utóvégre is szerencse volt, mert csakis
így nyílt alkalmuk segítségére lehetni Szergius
úrnak.
így történt, hogy a franczia, sőt a családfő szárma
zásánál fogva normandi család Szitkába került, miután
Alaskának az Egyesült-Államokba való bekebelezése
megnyitotta előtte az új amerikai birtok kapuit.
Szergius úr a legnagyobb érdeklődéssel figyelte a
fiatal ember elbeszélését és midőn megtudta, hogy
Cascabel úr az egész ázsiai Szibérián keresztül akar
visszatérni Európába, nem fojthatta el a meglepetését,
hiszen ez szinte regényes volt, a melytől bizonyos vak
merőséget sem lehetett elvitatni.
— E szerint barátim, — mondá Szergius, midőn
János befejezte utazásuk eddigi történetének elmon
dását, — önök, miután Szitkát elhagyták, a Behringtengerszoros felé szándékoznak utazni?
—Úgy van, Szergius úr, — felelé János, — és a
tengerszoroson át is szándékozunk kelni, mihelyt befagy.
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— Önök hosszú és sanyarú utazásra vállalkoztak,
Cascabel úr.
— Valóban hosszú lesz, Szergius úr és valószínűleg
sanyarú is! De mit tegyünk? Nem választhattunk esz
közökben. Ezenfelül a komédiások nem igen szoktak
a. sanvar óságtól elriadni. Megszoktuk már a kóborlást
világszerte.
— Úgy hiszem, ezen körülmények közt nem remélik,
hogy még az idén eljussanak Oroszországba?
— Nem, — viszonzá János, — miután a tengerszo
roson nem kelhetünk át október eleje előtt.
— Nagyon kalandos és merész terv, — mondá Szergius úr.
— Meglehet, — viszonzá Cascabel úr, — de mikor
nem tehettünk máskép, Szergius úr ... a honvágy erőt
vett rajtunk! . . . Haza akarunk térni Francziaországba
és haza fogunk térni! ... Es miután a vásárok idején
Permben és Nischnij Novgorodban leszünk . . . nos hát,
minden lehetőt el fogunk követni, hogy ne hozzunk
szégyent a Cascabel névre.
— Ám legyen. De hogyan állnak önök pénz dol
gában ?
— Ütközben néhány előadást tartottunk és Szitká
ban is szándékozom tartani kettőt vagy hármat. A vá
rosban éppen ünnepélyeket rendeznek a bekebelezés
tiszteletére és azt hiszem, hogy a közönség érdeklődni
fog a Cascabel család mutatványai iránt.
— Barátim, — mondá Szergius úr, — a legnagyobb
örömmel megosztanám az erszényemet önökkel, ha ki
nem fosztottak volna.
— Nem fosztották ki önt, Szergius úr! — szólalt
meg Kornélia élénken.
— Egy fél rubel se hiányzik a pénzéből! — mondá
Cascabel Cæsar.
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És e közben elhozta az övét, a mely Szergius úr pén
zét tartalmazta.
— Ez esetben, barátaim, önök szívesek lesznek el
fogadni ...
— Nem uram, — felelé Cascabel úr. — Nem enged
hetem meg, hogy minket a zavarból kisegítsen és azt
koczkáztassa, hogy talán ön kerül bele . . .
— Nem akarnak velem osztozni?
— Semmi esetre sem.
— Ah! valódi francziák! — mondá Szergiusz úr,
kezét meghatva nyújtván Cascabel úrnak.
— Éljen Oroszország! — kiáltá Sándor.
— Éljen Francziaország! — viszonzá Szergius úr.
Ez a kettős kiáltás kétségkívül most hangzott el
legelőször Amerika e távoli területén.
— Elég a csevegésből, Szergius úr, — mondá Kor
nélia. Az orvos önnek nyugalmat és pihenést ajánlott
és a betegnek engedelmeskednie kell.
— És én engedelmeskedni fogok önnek, Cascabelné
asszonyság, — felelé Szergius úr. — Azonban még
egy kérdést vagy helyesebben kérést kell önhöz in
téznem.
— Szolgálatára állunk, Szergius úr.
— Csakugyan arra akarom önöket felkérni.
— Szolgálatra?
— Miután önök a Behring-tengerszoroshoz akarnak
utazni, megengedik-e, hogy önöket odáig elkísérjem?
— Elkísérni bennünket? . . .
— Igen! ... Ez az utazás ki fogja egészíteni nyugat
felé alaskai tanulmányi utamat.
— És mi azt feleljük, hogy : a legnagyobb örömmel,
Szergius úr! — kiáltá lelkendezve Cascabel Cæsar.
— Egy feltétel alatt, — tévé utána Kornélia.
— Halljuk a feltételt!

SZERGIUS ÚR ELSŐ KIMENETELE.

Verne. Cascabel Caesar.
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— ön ellenmondás nélkül meg fog tenni mindent, a
mi mielőbbi kiépüléséhez szükséges.
— Én pedig azt a feltételt kötöm az egyezséghez,
hogy miután önöket elkísérem, az utazási költségeknek
engem megillető részét viselhessem.
— A mint önnek tetszik, uram, — felelé Cascabel úr.
A dolog tehát mind a két fél megelégedésére elintéztetett.
A családfő mindamellett nem szándékozott lemon
dani arról a tervéről, hogy néhány előadást tart Szitka
főterén, a mely előadásoktól dicsőségének és pénzének
gyarapodását remélte. Az egész tartomány a bekebeleztetés alkalmából ünnepelt akkoriban és a BelleRoulotte nem érkezhetett volna alkalmasabb perczben,
hogy a népies mulatságokhoz hozzájáruljon.
Meg kell említenünk, hogy Cascabel úr a Szergius úr
ellen elkövetett merényletet följelentette, a minek kö
vetkeztében kiadatott a parancs, hogy a Karnow
rablóbandája az alaskai határszélen üldözőbe vétessék.
Szergius úr június 17-én mehetett ld először a sza
badba. Sokkal jobban érezte magát. Harry orvosnak
sikerült a sebet csaknem teljesen be hegeszteni.
Ekkor ismerkedett meg a társulat többi művészei
vel, a két kutyával, a melyek lábaihoz simultak, Zsakóval, a melyet Sándor előre betanított, hogy e szók
kal üdvözölje őt : «Hogyan érzi magát, Szergius úr?»
és John Bullái, a mely a leg válogat ottabb arczfintorgatásokkal tisztelte meg. Meg a két vén ló, Vermouth és
Gladiateur is vidáman nyerített, mikor Szergius úr
egy-egy darab czukrot nyújtott nekik. Szergius úr
ezentúl a családhoz tartozott, épp úgy, mint Kayette.
Szergiusnak különösen megragadta a figyelmét az a ko
moly jellem, szorgalom és a mostani hivatásával szinte
ellentétes becsvágy, a mely a legidősebbik fiút a tudó-
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mányok, az ismeretek felé vonzotta. Sándor és Napo
leona élénkségükkel és vidámságukkal ragadták el őt.
Egyébként Cascabel úr és Cascabelné asszonyság csalá
dias erényeit már régebben méltányolta és mind erő
sebb gyökeret vert benne az a meggyőződés, hogy be
csületes emberek közé került.
Mindenkit a további utazás előkészületei foglaltak el.
Semmit sem akartak elhanyagolni a Szitkától aBehringtengerszorosig tartó mintegy kétezer kilométernyi uta
zás sikerének biztosítására. Igaz, hogy csaknem isme
retlen vidék alig fenyegetett nagy veszélyekkel, akár a
vadállatok, akár a nomád vagy megtelepült indiánok
részéről és a kereskedelmi társulatok telepein lehetséges
lesz állomást tartani.
Fődolog volt arról gondoskodni, hogy a mindennapi
élelmi szükségek beszereztessenek, mert némi vadász
zsákmány nagyon kellett a konyhára.
— Mindenekelőtt, — mondá Cascabel úr — tekin
tettel kell lennünk arra a körülményre, hogy nem a
kedvezőtlen évszakban fogunk utazni.
— És ez nagy szerencse, — viszonzá Szergius úr —
mert az alaskai tél, a sarkkör határán, rendkívül szi
gorú.
— Ezenfelül nem is fogunk vakon útnak indulni, —
tévé utána János. — Szergius úr bizonynyal rendkívül
jártas a földrajzban ...
— Oh! — mondá Szergius úr, — még a földrajzban
legjártasabb emberek se tudják mindig megtalálni a legczélszerűbb utat oly országban, a melyet nem ismernek.
De az én János barátom a földabrosz segélyével eddig
is jó munkát végzett és remélem, hogy együtt teljesen el
igazodunk és a legjobb utat választjuk. Egyébiránt van
egy eszmém, a melyet később önökkel közölni fogok.
Ha Szergius úrnak eszméje volt, az csak kitűnő lehe
lő*
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tett és szívesen engedtek időt, hogy megérlelje, mielőtt
megvalósítására kerülne a sor.
Miután pénzben nem volt hiány, Cascabel úr kiegé
szítette a liszt-, zsír-, rizs-, dohány- és főleg a theakészletet. Az utóbbit az alaskai tartományokban rop
pant mennyiségben szokták fogyasztani. Ezenfelül az
orosz-amerikai társulat raktáraiban sonkát, besózott
marhahúst, kétszersültet és bizonyos mennyiségű konzerveket vásárolt. Vízben a Youkon mellékfolyói közt
nem fognak hiányt szenvedni, de annál jobb lesz, ha
némi czukorral és cognackal, vagyis helyesebben
«wutki»-val vegyítik. Ehhez képest nagy mennyiség
ben vásároltak be czukrot és wutkit. Tüzelő anyagot
az erdők szolgáltatnak, de azért a Belle-Roulotte-ot
mégis egy tonna kitűnő vancouveri szénnel szerelték
fel. Többet nem akartak magukkal vinni, nehogy a
kocsit nagyon megterheljék.
Időközben a második rekeszt is még egy ágy befoga
dására rendezték be s ebben Szergius úr fog hálni.
Takarókat és nyúlbőröket is vásároltak be, a mely
utóbbiakat az indiánok télen nagyon sűrűn használnak.
Tekintettel arra, hogy talán útközben is kell majd némi
bevásárlásokat tenniök, Szergius úr ellátta magát olcsó
üvegneműekkel, pamutszövetekkel, késekkel és ollók
kal, a melyek készpénz gyanánt a bennszülöttek közt
forognak.
A vadászat is eredményes lehetett, miután a minden
féle dámvad, iramvad, nyúl, vadlúd és fogoly nagy
számmal volt a vidékeken. Lőport és ólmot is kellő
mennyiségben vásároltak. Szergius úr ezenfelül két
puskával és egy karabélylyal szaporította a BelleRoulotte fegyvertárát. Jó vadász volt és nagy gyönyörű
ség lesz rá nézve, János barátja társaságában vadászni.
Arról sem volt szabad megfeledkezni, hogy a Karnow
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rablóbandája télen Szitka környékén barangol. E go
nosztevőktől őrizkedni kellett és szükség esetén arról
is gondoskodtak, hogy őket, ha úgy fordul a sora, ér
demük szerint fogadhassák.
— E szemtelen emberek követeléseivel szemben, —
mondá Cascabel úr, — nem ismerek czélszerűbb választ,
mint egy golyót a mellükbe . . .
Ha ugyan nem a fejükbe ! — jegyzé meg Szegfű
szeg kérlelhetetlenül.
Szerencsére azon kereskedelmi összeköttetések követ
keztében, amelyeketAlaska fővárosa Columbia külön
böző városaival és a Csendes-tenger némely kikötőivel
fenntart, Szergius úr és társai nem nagyon borsosán lát
hatták el magukat mindazon tárgyakkal, a melyek szük
ségesek, hogy ebben a néptelen országban való hosszú
utazást elviselhetetlen nélkülözések között megtehessék.
Mindezen előkészületek csak junius utolsóelőtti heté
ben fejeztettek be és az elutazás határidejét junius 26-ra
tűzték ki. Miután a tenger teljes befagyása előtt szó se
lehetett a Behring-tengerszoroson való átkelésről, bőven
maradt az odautazásra idő. Mindazonáltal számolni kel
lett a lehető késedelmekkel, az előre nem látható aka
dályokkal és jobb volt korán odaérkezni, mint elkésve.
Port-Clarenceben, a tengerszoros partján pihenőt tar
tanak és itt várják be majd a kedvező pillanatot az
ázsiai partra való átkelésre.
De ne feledkezzünk meg Kayetteről sem. Az utazás
előkészületeinél nagyon értelmesen kezére járt Casca
belné asszonyságnak. A derék asszonyság valódi anyai
szeretetet érzett iránta, nem kevésbbé szerette, mint
Napoleonát és napról-napra jobban ragaszkodott új
gyermekéhez. Különben valamennyien őszintén von
zódtak Kayettehez és a fiatal leány kétségkívül oly bol
dog volt, a minő soha a nomád törzsek körében, az in-
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(liánok sátrai alatt. Annál nagyobb lesz tehát szomorú
sága, mikor meg fog válni a családtól. Miután egyedül
van a világban, nem kell-e Szitkában maradnia? Hiszen
a nélkül is oda akart menni, azzal a szándékkal, hogy
szolgálatba lép és mint cseléd keresi meg a kenyerét.
— Ha ez a csinos Kayette, a ki olyan fürge, mint egy
kis fürj, hajlammal birna a tánczművészethez, talán
ajánlatot kellene neki tennünk? — mondá Cascabel
úr több ízben. Milyen bájos tánczosnő lenne belőle és
milyen kecses lovarnő, ha kedve volna hozzá! Bizo
nyos vagyok felőle, hogy úgy lovagolna, mint egy
Centaur.
Cascabel úr tudniillik komolyan hitte azt, hogy a
Centaurok kitűnő lovasok és e meggyőződésében nem
tűrt ellenmondást.
Szergius úr tapasztalván, hogy János a fejét csóválta,
mikor az apja így beszélt, megértette, hogy e komoly és
magába zárkózott fiú korántsem lelkesedik úgy az ak
robata és a piaczi mutatványokért, mint apja.
Mindenki nagyon nyugtalankodott Kayette miatt és
valamennyien a felett töprengtek, hogy milyen sors
vár reá?
Nagyon szomorú is volt az egész család, midőn az
elutazásra kitűzött nap előestéjén Szergius úr megfogta
a kis leány kezét és odalépett vele a teljes számban
együtt levő művésztársulat elé.
— Barátaim, — mondá — nekem eddig nem volt
leányom, most már van fogadott leányom. Kayette
megígérte, hogy atyja gyanánt fog szeretni és én helyet
kérek számára a Belle-Roulotte-loan.
Mily örömkiáltások hangzottak fel Szergius e szavai
után és mennyi hízelgésben részesült a «kis fürj», mint
Cascabel úr nevezte ! Az érdemes akrobata nem is áll-
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háttá meg, hogy megilletődésében ne szóljon ekként a
vendégéhez :
— ön valóban nagyon derék ember!
— Miért, barátom? — kérdé Szergius úr. — Elfeledte
ön, mit tett Kayette értem? Nem természetes-e, hogy
leányomul fogadjam, miután az életemet megmentette?
— Azonban osztozzunk! — kiáltá Cascabel úr. —
Miután ön az atyja, Szergius úr, a leánykának én leszek
a nagybátyja!

XII.
Szitkától a Youkin erődig.
Junius 26-án hajnalban «a Cascabel szekér felszedte
a horgonyokat», mint parancsnoka képletes beszédmód
jával néha mondani szokta. Szinte rá visz a helyzet —
hogy e metaphorát a halhatatlan Prudhomme híres
phrasisával egészítsük ki — vajjon nem fog-e vulkáno
kon hajózni? Ez épen nem tartozott a lehetetlenségek
közé — először symbolikus értelemben — mert az uta
zás valószínűleg nagy nehézségekkel fog járni és másod
szor a maga szorosan vett értelmében is, mert a Behring-tenger északi partjain elég, részint kiégett, részint
még működésben levő tűzhányó hegy van.
A Belle-Roulotte tehát elhagyta Alaska fővárosát, ezer
meg ezer zajos szerencsekivánság közepette. E szerencsekivánatokat a jó barátok küldték a család után, a
kiktől a Cascabelék tapsokat és rubeleket arattak azon
a néhány napon, míg Szitka kapui előtt táboroztak.
A «kapuk» szó itt szoros értelemben veendő. A várost
erős czölöpkerítés veszi körül, a melynek csekély számú
nyílásain engedély nélkül nehéz volna beférkőzni.
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Az orosz hatóságok kénytelenek voltak megóvni ma
gukat a Kaluch-indiánok elől, a kik legtöbbnyire az ÜjArchangel környékén a Stekin és Tsilkot patakok közt
szoktak letelepedni. Rendszerint itt építik nagyon kez
detleges szerkezetű kunyhóikat. Az alacsony ajtó egy
kerek szobába nyílik, a mely néha két részre van fel
osztva és világítását a tetőzetben alkalmazott nyíláson
keresztül nyeri. A füst is ugyanazon a lyukon szállong
kifelé. E kunyhók csoportja mintegy Szitka extra muros
külvárosát képezi. Napnyugta után az indiánoknak
nem szabad a városban maradniok. E rendszabályt
teljesen igazolja az a viszony, a mely a Rézbőrűek és a
Sápadt-arczúak közt fennáll.
Szitkán túl a Belle-Roulotte az e czélra közlekedő
kompokon mindenekelőtt néhány keskeny csatornán
kelt át, mielőtt a tekervényes partoktól szegélyzett és a
Lyancanal nevű foknál végződő öböl végére ért volna.
Ettől fogva aztán a szárazföldön haladhatott tovább.
Az úti tervet, vagyis inkább úti irányt Szergius úr és
János a Gardens-Club nagyméretű földabroszain gon
dosan tanulmányozták. Kayette a ki a tartományt jól
ismerte, ez alkalommal szintén félszólíttatott véle
ményadásra. Közölte a vidékre vonatkozó ismereteit,
fél-orosz, fél-indián nyelven megjegyzéseit, melyek na
gyon hasznavehetőknek bizonyultak.
Az volt a feladat, hogy ha nem is a legrövidebb, de
a legkönnyebb úton jussanak el a tengerszoros jobb
partján levő Port-Clarencebe. Azt határozták, hogy a
Belle-Roulotte egyenesen a nagy Youkon folyó felé fog
tartani úgy, hogy azt a hasonn'evű erőd közelében érje
el. Ez volt körülbelül az út fele, miután az említett erőd
Szitkától ezer kilométernyire fekszik. Ily módon kikerü
lik azokat a nehézségeket, a melyekkel nagyrészt hegyes
partvidék mentén meg kellene küzdeniük. Ellenben a
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Youkon völgye kiszélesedik a nyugati hegyláncz és a
Sziklás hegység közt, a mely Alaskát a Mackenzie
völgytől és Új-Britannia területeitől elválasztja.
A Cascabel család, az elindulás után néhány nappal
eltűnni látta a délnyugati láthatáron a part körvonalait,
a melyek felett a Fairweather és az Elias hegy messzire
kimagaslik.
A gondosan kiszabott utazási és pihenési órákat szi
gorúan megtartották. Nem kellett nagyon sietniök, hogy
a Behring-tengerszoroshoz juthassanak és jobb volt
piano haladniok, hogy sano érkezzenek. A lovakat
ugyancsak kímélni kellett, hiszen ezeket szükség esetén
csak iramszarvasok helyettesíthették — ezt az eshető
séget pedig minden áron kerülniök kellett. Minden
reggel hat óra tájban indultak el, déltől két óráig pi
hentek, aztán ismét tovább utaztak este hatig, innentúl
az egész éjszaka a pihenésnek volt szentelve. Ily módon
naponkint átlag husz-huszonnégy kilométernyi utat
hagytak hátra.
Egyébként semmi se lett volna könnyebb, mint éjjel
is, ha épen a kedvük tartja, utazniok, mert az alaskai
nap, mint Cascabel úr megjegyezte, nem nagyon kop
tatja ágyát ebben az évszakban.
Alig nyugszik le, már megint felkel! — mondá
Cascabel úr. Huszonhárom óráig világít naponkint, a
nélkül, hogy ez a világítás pénzbe kerülne!
Az év e szakában,vagyis a nyári napfordulat táján, e
magas szélességi fok alatt a nap csakugyan esti tizenegy
óra tizenhét perczkor nyugodott le és tizenegy óra negyvenkilencz perczkor, vagyis harminczkét perez múlva
ismét megjelent a láthatár felett. Az estalkony minden
félbeszakítás nélkül egybeolvadt a hajnallal.
A hőmérséklet meleg, sőt néha tikkasztó volt. Ily
körülmények közt több mint könnyelműség lett volna,
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a rekkenő meleg déli órákban pihenőt nem tartani.
Emberek és állatok egyaránt sokat szenvedtek a rend
kívüli hőségtől. Ki hinné, hogy az északi sarkkör ha
tárán a százfokú hőmérő néha harmincz fokot mutat a
fagypont felett?
Mindazonáltal, jóllehet az utazás biztosan és minden
nagyobb nehézség nélkül ment végbe, Kornélia, a kit
e szenvedhetetlen hőség nagyon gyötört, nem állhatta
meg, hogy ne panaszkodjék, még pedig nem ok
nélkül.
— Nemsokára vissza fog ön sírni az után, a minek
elviselése ma oly kínosnak látszik ! — mondá neki egy
ízben Szergius úr.
— Ily rekkenő hőség után?... soha! — kiáltá
Kornélia.
— Valóban anyám, — mondá János — még sokkal
többet fogsz szenvedni a hideg miatt, a Behring-tengerszoroson túl, ha majd Szibéria sivatagain fogunk át
utazni.
— Ám legyen, Szergius úr! — viszonzá Cascabel
úr. — De a meleg ellen nem védekezhetünk, míg a tűz
segélyével legyőzhetjük a hideget.
— Igen, barátom, — mondá Szergius úr — és ön
kénytelen lesz erősen küzdeni néhány hónap múlva,
mert ne feledje, hogy iszonyú hideg napokat fog meg
érni.
Julius 3-án a Belle-Roulotte, miután soká össze-vissza
keringett a középmagasságú dombok szeszélyes kanyarulatú szorosaiban, a terület gyér erdői közt csak
messzire elnyúló síkságokat látott maga előtt.
E napon a Dease nevű kis tó mellett haladtak el, a
melyből a Lewis folyócska, a Youkon egyik mellék
folyója ered.
Kayette megismervén a folyócskát, felkiáltott :
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— Igen, igen, ez az a Kargut, a mely a mi nagy
folyónkba szakad.
’Aztán megtanította Jánost, hogy alaskai nyelven a
Kargut szó apró folyócskát jelent.
Vajjon ezen akadályok és fáradalmak nélküli utazás
alatt a Cascabel társulat művészei elmulasztották-e
rendes gyakorlataikat, idegeik és izmaik edzését, tag
jaik hajlékonyságának gyakorlását és kezeik ügyességé
nek fokozását? Bizonynyal nem, és ha csak a hőség nem
akadályozta, minden éjjeli tanya esténkint színkörré
változott át, a melyben Szergius úr és Kayette voltak
az egyedüli nézők. Mind a ketten bámulták a derék
család mutatványait : Kayette némi meglepetéssel és
Szergius úr jóakarókig.
Cascabel úr és Cascabelné asszonyság kifeszített ka
rokkal súlyokat és rudakat emeltek ; Sándor ama tagficzamításokban és torzításokban gyakorolta magát, a
melyek művészetének különlegességét képezték. Napo
leona felment a két ágas közt kifeszített kötélre és ke
cses tánczokat lejtett, Szegfűszeg pedig egy nem létező
nagy nézőközönséget igyekezett mulattatni.
János persze jobban szeretett volna e helyett tanulni,
ismereteit gyarapítani a Szergius úrral való beszél
getések közben, vagy Kayettet tanítani, a ki oktatásai
következtében már nagy előmeneteleket tett a franczia nyelvben ; de az atyja nem engedte, hogy bámula
tos ügyessége csökkenjen, engedelmes fiú létére tehát
tánczoltatta a poharakat, karikákat, golyókat és pálczákat — pedig ezalatt a szegény fiú egészen másra
gondolt !
Különben — János nagy megnyugvására — Cascabel
úr kénytelen volt lemondani arról a szándékáról, hogy
Kayettet piaczi művésznővé képezze ki. Mióta Kayettet
Szergius úr, egy előkelő származású, gazdag és tudós
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úr, örökbe fogadta, az ifjú leány jövője biztosítva volt.
Oh! mily nagy örömöt okozott ez a tudat a derék
Jánosnak, noha másfelől szomorúsággal tölté el a szívét
az a gondolat, hogy a Behring-tengerszorosnál Kayette
el fog tőlük válni.
Ennek az elválásnak nem kellene megtörténnie, ha
Kayette, mint tánczosnő a kis művésztársulathoz tar
toznék!
De János sokkal nagyobb barátsággal viseltetett
iránta, hogy ne örült volna annak, hogy Szergius úr
fogta gondjaiba! Hiszen ő is hő vágyat érzett magában,
más életpályára lépni. Magasabb rendű vágyainak en
gedelmeskedvén, ellenállhatatlan vágy hajtotta más
pálya felé. És akárhányszor szégyelte azokat a tapso
kat, a melyeket bámulatos ügyességéért aratott.
Egy este Szergius úrral sétálgatván, tartózkodás nél
kül közölte vele vágyait és keserveit. Elmondta neki,
hogy mi szeretne lenni és mi az ő becsvágya? Talán
a szülői némi jólétre vergődhetnek és ő maga is végre
szerezhetne csekély vagyonkát, ha tovább is kóborolnak
az országban és mutogatják magukat a vásárokon és
űzik tovább a szemfényvesztők és bohóczok társaságá
ban az akrobata és komédiás mesterséget. De akkor már
késő volna ránézve, tisztességesebb életpályára lépni.
— En nem pirulok az apámért és anyámért, Szergius
úr, — mondá. — Hálátlan volnék, ha szégyenleném
magamat miattok! ök mindent megtettek, a mit tehet
tek! Jók voltak mindig gyermekeik iránt. De én érzem,
hogy ember lenne belőlem és nem az a hivatásom, hogy
komédiás maradjak!
— Értelek barátom! — mondá Szergius úr. — De
engedd megjegyeznem, hogy minden mesterség tisztes
séges, ha becsületesen gyakorolják. Ismersz becsüle
tesebb embereket az apádnál és anyádnál?
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— Nem ismerek, Szergius úr!
— Nos hát, becsüld őket ezentúl is, a mint én becsü
löm őket. Nemes irányra vall, hogy feljebb akarsz emel
kedni. Ki tudja, mit tartott fenn számodra a jövő! Ne
csüggedj fiam és számolj a támogatásomra. Soha se fo
gom elfeledni, a mit a családod értem tett. És egyszer,
ha módomban lesz ...
Eközben János észrevette, hogy az utolsó szóknál
Szergius úr arcza elkomorult és hangja se volt többé
oly biztos. Úgy rémlett, mintha nyugtalanul nézne a
jövőbe. Pillanatnyi csönd következett, a melyet János
e szókkal szakított félbe :
— Miért ne utaznék ön velünk Port-Clarenceen túl
is, Szergius úr? miután úgyis vissza szándékozik térni
Oroszországba atyjához ...
— Lehetetlen, János, — felelé Szergius úr. — Még
nem fejeztem be kutatásaimat.
— Kayette önnel fog maradni? ... — mondá János
halkan. E szókat oly szomorúan ejté ki, hogy Szergius
úr önkénytelenül mély megilletődést érzett.
— Természetes, hogy velem marad, — viszonzá, —
hiszen magamra vállaltam, hogy a jövőjéről gondos
kodni fogok.
— Hiszen ha velünk jönne Szergius úr, akkor se
hagyná el önt. És az ön hazájában . . .
— Gyermekem, — mondá Szergius úr — még nem
határoztam terveim felől . . . Ennél többet most nem
mondhatok. Majd meglátjuk, ha egyszer Port-Clarenceben leszünk ... Talán akkor ajánlatot fogok tenni
atyádnak és az ő válaszától fog függni ...
János Szergius úr beszédében a habozást vélte fel
ismerni. Ezentúl nem szólt többet, mert tapintatos ösz
töne tartózkodást parancsolt. De e beszélgetés óta szo
rosabb rokonszenv fejlődött ki köztük. Szergius úr mél-

-I

SZERGIUS ÚR MÉLY MEGILL ETŐDÉST ÉRZETT,

160

tányolta az egyenes szívű, őszinte fiú jó és nemes tu
lajdonságait. Igyekezett is őt oktatni és irányt adni
tanulmányainak, Cascabel úr és neje pedig csak örül
hettek, hogy Szergius úr így szereti fiokat.
János mindamellett nem hanyagolta el a vadászmes
terséget. Szergius úr, a ki szenvedélyes vadász volt,
többször elkísérte őt és mi mindent, nem mondhat el az
ember egymásnak, két puskalövés közt! E lapályokon
nagyon sok volt a vad. Csupán a nyúl egy egész kara
vánnak élelmi szükségeit fedezhette volna. De ezen
állatok nem csupán a konyha szempontjából voltak
hasznosak.
— Nem csupán nyúlpecsenyék és nyúlpástétomok
futkosnak itt ide s tova, hanem köpönyegek, gallérok,
keztyűk és takarók is, — mondá egy ízben Casca
bel úr.
— Igaza van, barátom és miután egy alakban szere
peltek az asztalon, nem kevésbbé előnyösen fognak
szerepelni más alakban az önök ruhatárában, — vi
szonzá Szergius úr. — Az ember nem biztosíthatja
magát eléggé a szibériai égalj szigora ellen.
Ez okból igyekeztek is minél nagyobb nyúlbőr-készletet beszerezni. Ily módon a konzerveket is kímélhet
ték arra az időre, mikor a tél a sarkkör melléki vidékek
ről el fogja űzni a vadakat.
Egyébiránt, midőn a vadászok nem hoztak se foglyot,
se nyulat, Kornélia nem habozott egy-egy fekete varjut
tenni indián divat szerint a fazékba és a leves bizony
ettől sem lett rosszabb.
Az is megtörtént néha, hogy Szergius úr vagy János
egy pompás császármadarat szedett a vadásztarisz
nyájából és képzelhető, hogy ezt a pecsenyét mily
örömrepesve fogadták.
A Belle-Roulotte-ot tehát az éhség veszélye nem
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fenyegette. Igaz, hogy még csak a legkönnyebb ré
szén volt kalandos utazásának.
Borzasztó, sőt mondhatni gyötrelmes volt az apró
legyek alkalmatlankodása. Cascabel úr most, ’miután
már nem angol területen járt, nagyon kellemetlenek
nek találta őket. És valóban, a zsongásuk minden képzelmet felülmúl, ha a fecskék nem pusztítják. Hanem a
fecskék nemsokára le fognak vándorolni dél felé, mert
az északi sarkkör határszélén csak nagyon rövid ideig
szoktak tartózkodni.
Julius 9-én a Belle-Roulotte két folyó egyesüléséhez
ért. E helyen a Lewis-River, bal partjának egy hatalmas
kanyarulatával a Youkonba szakad. E folyó felső részei,
mint Kayette mondta, a Pelly-River nevet is viseli.
A Lewis torkolatától fogva egyenesen északnyugati
irányban folyik tova, mielőtt nyugat felé kanyarodnék
és vizei a Behring-tenger egyik tágas öblébe omlanának.
A Lewis torkolatánál katonai állomás, a Selkirk erőd
áll. Ezen erőd kevésbbé fontos a Youkon erődnél, a
mely mintegy négyszáz kilométernyivel messzebb, a
folyam jobb partján fekszik.
Mióta Szitkát elhagyták, a fiatal indián leány igen
hasznos szolgálatokat tett, ugyanis bámulatos biztonság
gal kalauzolta a kis utazó csapatot. Nomád életében már
beutazta azokat a lapályokat, a melyeket az alaskai nagy
folyam hasít ketté. Midőn Szergius úr a gyermekkora
felől kérdezősködött, elbeszélte eddigi viszontagságos
életét, az Indgelét törzsek vándorlásait Youkon völgy
egyik pontjától a másikig, továbbá a törzsnek, majd a
saját családja szétoszlását és elpusztulását. Mikor nem
volt többé senkije, elhatározta, hogy szolgálatba lép.
János már több ízben hallotta e szomorú élettörténet
egyes részleteit és mindannyiszor nagyon elérzékenyült.
A Selkirk erőd környékén találkoztak néhánynyal a
Verne. Cascabel Caesar.
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Youkon partjain vándorló indiánokkal és pedig a Birchek törzsébó'l valókkal. A Birche szót Kayette így for
dította le : «a nyírfák népe». Es tényleg igen sok nyírfa
van e magas szélességi fokok’alatt a fenyők, Douglasfenyők és juharfák közt, a melyek az alaskai tarto
mány központi vidékein tenyésznek.
A Selkirk erőd, a melyben az orosz-amerikai tár
sulat néhány hivatalnoka lakik, igazában csakis bőr
és szőrmeárú-raktár, a ho.l a partvidéki kereskedők
bizonyos meghatározott időszakokban bevásárlásaik
végett megjelennek.
E hivatalnokok rendkívül örültek a látogatásnak, a
mely félbeszakította életmódjuk egyhangúságát és na
gyon szívélyes fogadtatásban részesítették a BelleRoulotte utazóit, Cascabel úr el is határozta, hogy
huszonnégy órai pihenőt fog tartani.
Mindazonáltal czélszerűnek tartották e helyen a You
kon folyamon átkelni, nehogy az átkelést később és ta
lán kedvezőtlenebb körülmények közt kelljen végrehajtaniok. A folyó medre tényleg nyugat felé mind
szélesebb és az árja mind gyorsabb lett.
Ezt a jó tanácsot Szergius úr adta, miután a föld
abroszon tanulmányozta volna a Youkon folyam ter
mészeti viszonyait. Ez a folyó a kijelölt úti irányt PortClarenee előtt nyolczszáz kilométerrel vágja ketté.
A Belle-Roulotte-ot tehát egy komp a jobbpartra
szállította át az ügynökök és a Selkirk erőd körül ta
nyázó indiánok segélyével, a kik a halakban bővelkedő
folyam mentén halászmesterséget űznek.
A Cascabel-család megérkezése se volt épen szükség
telen az indiánokra nézve és szolgálatuk viszonzásául
utasaink is oly szolgálatot tehettek nekik, a melynek
fontosságát a vademberek kellőleg tudták méltányolni.
A törzs főnöke akkoriban súlyosan beteg volt, —
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Egyéb orvos nem volt a hagyományos boszorkánymes
ternél, a ki az indján törzseknél szokásos varázslatokkal
akarta a beteget meggyógyítani. — A főnök már jó
ideje feküdt a falu piaczán, éjjel-nappal lángoló nagy
tűz mellett. A körűié összecsoportosult indiánok kar
dalt énekeltek, a melylyel segítségül hívták a nagy
Manitut, mialatt a boszorkánymester legválogatottabb
varázslataival igyekezett a beteg testéből kiűzni a go
nosz szellemet. És hogy ez még biztosabban sikerüljön,
a gonosz szellemet a saját testébe édesgette, de a szel
lem nagyon makacs volt és nem akart kereket oldani.
Szerencsére Szergius úr az orvosi tudományhoz ér
tett kissé és az indián főnököt megfelelő gyógykezelés
ben részesítette.
Szergius úr rövid vizsgálat után könnyen megállapít
hatta a fenséges beteg bajának diagnózisát és a kis kész
letéből hathatós hánytatószert adott be neki, a melyet
a boszorkánymester semmiféle varázslatai se pótolhat
tak. Ugyanis az érdemes főnök elrontotta a gyomrát,
elsőrangú emésztetlenségben szenvedett, a melyet a
literszámra fogyasztott thea se volt képes legyőzni.
Következőleg nem halt meg, a törzs nagy örömére,
a mi a Cascabel-családot megfosztotta azon alkalomtól,
hogy egy souverain temetését láthassa. Voltaképen a
temetés szó használata nem is helyes, ha indiánokról
szólunk, mert ők néhány lábnyira a föld felett a leve
gőben szokják felfüggeszteni a holttestet. A koporsója
fenekére, túlvilági használatra elhelyezik a pipáját, a
nyilait, az íját, a tegzét és a többé-kevésbbé drága pré
meket, a melyeket életében viselni szokott. Aztán a
szél, mint a gyermeket a bölcsőben, ringatja örök ál
maik közepette az elhunytat.
A Cascabel-család csak huszonnégy órát töltött a
Selkirk erődben, aztán elbúcsúzott az indiánoktól és a
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hivatalnokoktól, igen kellemes emlékeket vitt magával
ez első állomásról. Meglehetősen rögös és göröngyös
úton kellett tovább haladnia, a mely a lovakat meglehe
tősen kifárasztotta. Végre julius 27-én, tizenkét nappal
a Selkirk erőd elhagyása után a Belle-Roulotte a Yuokon
erőd alá érkezett.
XIII.
Cascabelné Cornélia ötlete.

Belle-Roulotte, a Selkirk és Youkon erődök közt
különböző távolságokra a folyótól, folyvást a folyam
jobb partján haladt, hogy elkerülje azokat a kanyaru
latokat, melyeket a beszögellések okoznak és a melyek
miatt a környék néha valóságos lagúnává, hozzáférhe
tetlenné lett, legalább ezen az oldalon, mert a bal par
ton néhány középnagyságú dombláncz szegélyezte a
völgyet és azon túl is északnyugati irányban elnyúlt.
Talán nehéz lett volna átkelni a Youkon néhány apró
mellékfolyóján, egyebek közt a Stewarton, a melyen
nem közlekedik komp, ha a meleg évszak alatt nem
lehetett volna átmenni az igen sekély, alig térdig érő
vízben. Mindazonáltal Cascabel úr és az övéi még így is
nagy zavarba juthattak volna Kayette jelenléte nélkül,
mert csak ő ismerte e vidéket és csak ő jelölhette ki az
illető átkelési helyeket.
Valóban nagy szerencse volt, hogy kalauzul ez a fia
tal indián leány utazott velük. Kayette egyébiránt egé
szen boldog volt, hogy lekötelezhette új barátait, az új
család körében élhetett és részesülhetett újból az anyai
szeretet gyönyörében.
E vidék eh még erdők s dombok is emelkedtek, de a

167

táj már mégis lényegesen különbözött Szitka környé
kétől.
Az égalj szigora, a nyolcz hónapig tartó sarkvidéki
tél nem igen engedi meg a növényzet fejlődését. E régió
fái, néhány jegenye kivételével, a melyeknek sudarát íj
gyanánt használják, legnagyobbrészt a fenyők és a nyí
rek családjához tartozik. Voltak ezenkívül szomorú és
színtelen fűzfacsoportok, a melyeket a Jegestenger felől
szétáradó szél a lombjaiktól csakhamar megfoszt.
A Selkirk és Youkon erődök közt a vadászat eléggé
eredményes lévén, nem nyúltak a konzervekhez. Bővé
ben voltak a nyulaknak is, némelyik a társaság tagjai
közül talán meg is unta már ezt a pecsenyét. Némi vál
tozatosság csakugyan fordult is elő az étlapon, vadlúdés vadkacsa-sültek, valamint e szárnyasok tojásainak
segélyével, a melyeket Sándor és Napoleona oly ügye
sen tudtak kifürkészni. Es Kornélia annyiféle módon
tudta elkészíteni a tojásokat — a mely művészetére
büszke is volt, — hogy az asztali társaságot naponkint
új meg új meglepetés érte.
— Ebben az országban valóban jól lehet élni! —
kiáltá egy napon Szegfűszeg, miután egy vadlúd óriási
mellcsontját alaposan lerágicsálta. — Kár, hogy nem
Európa vagy Amerika közepén fekszik.
— Ha sűrű népességű országok közt feküdnék, — vi
szonzá Szergius úr, — valószínűleg kevésbbé volna
vadakban gazdag . . .
— Ha ugyan nem ... — mondá Szegfűszeg.
De Cascabel úr egy pillantására elhallgatott és el
nyelte az ostobaságot, a melyet kétségkívül mondott
volna.
Meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak a lapály bővelke
dett vadakban, hanem az öblök és a Youkon mellékfo
lyói is tele voltak kitűnő halakkal, a melyeket Sándor
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és Napoleona fogdostak össze ; — különösen csukákat.
Mind a ketten bízvást átengedhették magukat a horgá
szás fáradalmainak, vagyis helyesebben gyönyöreinek,
a nélkül, hogy e mulatság egyetlen cent költségbe is
került volna.
De hiszen Sándor nem is törődött a költséggel! Hi
szen ő már biztosította a Cascabel-család jövőjét! Nem
volt-e birtokában a híres arany érez tartalmú kavics?
Nem rejtette-e el a kocsinak egyedül előtte ismeretes
egyik zugában azt a becses követ, a melyet a Caribú
völgyében talált? A fiú eddigelé eléggé uralkodott ma
gán, nem szólt semmit felőle és türelmesen várja azt
a napot, mikor kavicsát beválthatja szép csengő arany
pénzre. Mily öröm lesz akkor, a gazdagságát közszemlére
tehetni ! Uram bocsáss ! nem mintha az az önző szándéka
lett volna, hogy magának tartsa meg! Sőt inkább az
atyjának és az anyjának szánta ; és az a kincs bőven
kárpótolni fogja őket a veszteségért, a melyet a SierraNevada szorosában szenvedtek.
Utasaink valamennyien nagyon fáradtak voltak,
midőn a Belle-Roulotte a meleg napok egész hosszú so
rozata után végre a Youkon erőd alá ért. Elhatározták,
hogy e helyen egy egész hétig fognak pihenni.
— Ezt annál biztosabban megtehetjük, — mondá
Szergius úr, — mivel az erőd nincs már Port-Clarencetől nyolczszáz kilométernyire. Ma julius 27-ike van és
két vagy három hónap előtt nem lehet a Behring-tengerszoros jegén átkelni.
— Helyes, — viszonzá Cascabel úr. — Állapodjunk
meg, miután elég időnk van.
Ezen elhatározást a Belle-Roulotte kétlábú és négy
lábú személyzete egyaránt örömmel fogadta.
A Youkon erőd 1847-ben alapíttatott. A «Hudson
öböl társulat» e legnyugatibb állomása csaknem az
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északi sarkkör határán fekszik, de miután az alaskaí te
rülethez tartozik, a társulat kénytelen vetélytársának
évi díjat fizetni.
A mostani épületeket, a melyek czölöp-kerítéssel van
nak ellátva, csakis 1864-ben kezdték építeni és éppen
akkoriban készültek el azok, mikor a Cascabel-család
oda érkezett azzal a szándékkal, hogy néhány napi
pihenőt tartson.
Az ügynökök szívélyes vendégszeretettel adtad az
erőd udvarán helyet a családnak. Volt is hely elég az
udvaron és a fészerekben. Azonban Cascabel úr né
hány hangzatos phrasissal köszönte meg a szívességet
és kijelenté, hogy inkább a Belle-Roulotte-loan marad.
A helyőrség mindössze csak húsz, nagyrészt amerikai
ügynökökből és indián szolgából állt, de a benszülöttek közül több százan laktak a Youkon erőd környékén.
Alaska e partján van a legjelentékenyebb prém- és
szőrmeárú-vásár. Itt gyülekeznek össze a tartomány
különböző indián törzsei, a Kutsakutsinok, a Tatansokok, a Tananák és főleg a Koyukonok, a nagy folyam
partvidékének legjelentékenyebb néptörzsei.
Az erőd fekvése, a Youkon és a Porcupine egyesülé
sén, rendkívül kedvező az árúk kicserélésére. A folyam
itt öt ágra oszlik, a melyeken a kereskedők könnyen
behatolhatnak a tartomány belsejébe, sőt a Mackenzie
folyón az eszkimókkal is érintkezhetnek.
E vízhálózaton sűrűn közlekednek fel- vagy lefelé ha
ladó csónakok, főleg a «baidarr» név alatt ismeretes
könnyű ladikok, a melyeket olajozott bőrből készítenek
és a varrásoknál zsírral szoktak bekenni, hogy vízhat
lanabbakká tegyék. E gyönge járműveken az indiánok
nagyobb utakat tesznek és mikor útj okban valamely
akadályra, zuhatagra vagy homoktörla'szta akadnak, a
csónakot egyszerűen a vállukra kapva haladnak.
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Hanem e ladikokat évenkint legfelebb három hónapig
használhatják. A többi kilen ez hónap alatt a folyókat
vastag jégkéreg borítja. Ilyenkor a baidarr nevet változ
tat és szánkó lesz belőle, a mely elé kutyákat vagy
iramszarvasokat fognak. így is nagyon gyorsan lehet
vele utazni.
De a gyalogosok, lábaik alatt a hosszú, szántalpú
korcsolyával, még gyorsabban haladnak.
Cascabel Cæsart mindenhova követi a szerencse!
Éppen jókor érkezett a Youkon erődbe, mert a prém
árúk vására javában folyt. Több száz indián tanyázott
máris az erőd körül.
— Nagy szamárság volna, — mondá, — ha ezt az
alkalmat ki nem aknáznék. Hiszen ez valóságos vásár
és ne feledjük, hogy mi vásári és piaczi művészek va
gyunk! Itt az idő, megmutatni, mit tudunk! ... Nincs
önnek kifogása ellene, Szergius úr?
— Nincs, barátom, — felelé Szergius úr, — de nem
hiszem, hogy nagy bevétele legyen.
— Mindegy. Akármilyen legyen a bevétel, fedezni
fogja a költségeinket, a melyek nincsenek.
— Ez teljesen igaz, — viszonzá Szergius úr. — De
azt kérdem, mivel fogják ezek a derék benszülöttek
megfizetni a hely árakat, a kiknek nincs sem amerikai,
sem orosz pénzük?
— Nos, majd megfizetik pézsmapatkány-bőrökkel,
hód-bőrökkel, szóval a hogyan tehetik. Az előadások
mindenesetre kissé hajlékonyabbakká fogja tenni az iz
mainkat, a melyeket’a berozsdásodástól folyvást féltek.
Miután hírnevünknek becsületet keil majd szereznünk
Permben és Nischnij-Nowgorodban, nem akarom koczkáztatni, hogy szégyent valljunk az ön szülőföldjén ...
Ezt nem bírnám túlélni Szergius úr! igazán nem bír
nám túlélni.

172

A Youkon erőd, a mely ezen egész nagy régióban a
legjelentékenyebb, meglehetősen nagy területet foglal
el a folyam jobb partján. Alakja hosszúkás négyszög,
mindegyik sarkán egy-egy négyszögletes .torony emel
kedik, a melyek az északi Európában gyakran látható,
sarkon forgó szélmalmokhoz hasonlítanak. Az udvaron
különböző épületek a társulat hivatalnokai és ezek
családjai lakásául szolgálnak. A czoboly, hód, fekete és
ezüstszürke rókabőröket és egyéb csekélyebb értékű
árúkat két nagy raktárban őrzik.
A hivatalnokok élete nemcsak egyhangú, de kínos is.
Legnagyobbrészt csupán főtt vagy sült iramszarvashússal táplálkoznak. Másnemű élelmiszereket a Yorki
kereskedelmi telepről a Hudson-öböl vidékéről vagyis
kétezernégyszáz—kétezernyolczszáz kilométernyi tá
volságból kell hozatniok.
Délután, mihelyt a tanyahely elkészült, Cascabel úr
és családja elment a benszülötteket meglátogatni, a kik
a Youkon és a Porcupine partjai közt táboroztak.
Minő különbség volt ezen ideiglenes lakásokban,az
egyes néptörzsek szerint ! Némelyik kunyhó fakéregből
és bőrökből állt, czölöpökhöz kötözve és lombbal be
födve, voltak indián vászonból készült sátrak és deszka
bódék is, a melyeket a szükséghez képest szétszedhettek
és ismét össszetákolhattak.
És mily tarkaság az öltözetekben! Némelyek bőrből,
mások vászonból készült ruhákat viseltek, de valamenynyinek a feje lombokkal volt díszítve, védszerül a le
gyek csípése ellen.
A nők tarka szoknyát hordtak és kagylókkal ékesítet
ték az arczukat. A férfiak hajába tűk voltak dugdosva,
a melyekkel télen összetűzködik hosszú szarvasbőr
ruháikat, a melyeknek szőrös oldala befelé volt for
dítva. Mindkét nembeliek egyaránt nagy előszeretettel
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díszítik magukat hosszú hamis gyöngysorokkal, a me
lyeket annál szebbnek tartanak, minél nagyobbak a
gyöngyök. E különböző néptörzsek közül leginkább
kitűntek rikító színekkel kifestett arczukkal, tollas fejdíszükkel, vörös agyagszálakkal díszített csótáraikkal,
iramszarvasbőrből készült zubbonyaikkal és nadrágaik
kal, hosszú kováspuskáikkal és rendkívül finom faragványú lőporszaruikkal, a Tananák.
Az indiánok pénz gyanánt deutalium, kagylókat hasz
nálnak, a melyeket még a Vancouver szigetcsoport benszülötteinél is találhatni. Ezeket az orrczimpáikon át
fúrt lyukakba akasztják és onnét szedik le, ha valamit
vásárolnak.
— Ugyan olcsó a pénztárczájuk, — mondá Kor
nélia — és az ember bizonyos lehet felőle, hogy el nem
veszti.
— Ha ugyan az orra le nem esik, — jegyzé meg
Szegfűszeg az ő szokott groteszk modorában.
— És ez a téli nagy hidegben meg is történhetik! —
mondá Cascabel úr.
Cascabel úr többekkel érintkezésbe lépett; miután
shinuk tájszólamát kissé értette, míg Szergius úr orosz
nyelven intézett hozzájuk kérdéseket és felelt nekik.
A cserekereskedés javában tartott, de Cascabelék
még nem értékesítették tehetségeiket.
Mindazonáltal az indiánok csakhamar megtudták,
hogy a család franczia származású és hogy a tagjai
nagy hírnévnek örvendenek, mint erőművészek és
szemfényvesztők.
Minden este sokan meglátogatták őket, hogy megbá
mulják a Belle-Roulotte-dt. Soha se láttak ily pompásan
kifestett kocsit. Főleg azért tetszett meg nekik, mert oly
könnyen mozgathatták.
Ki tudja, talán majd hallani fogunk egykor kereke-
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ken járó indián kunyhókról. A mozgó házak után pedig
majd a mozgó faluk következnek.
Magától értetik, hogy ily körülmények közt egy
«rendkívüli eló'adás» szinte szükségesnek látszott. El is
határoztatott tehát, hogy ez az előadás a «Youkon
erődbeli indiánok közkívánatára» meg fog tartatni.
Ama benszülöttek egyike, a kikkel Cascabel úr mind
járt a legelső napon ismeretséget kötött, «tyihi» vagyis
törzsfőnök volt. E mintegy ötven éves ember igen értel
mesnek, sőt nagyon ravasznak is látszott. Több Ízben
meglátogatta a Belle-Roulotte-ot és sejtetni engedte,
mily boldogoknak éreznék magukat a benszülöttek,
ha a család mutatványaiban gyönyörködhetnének.
A «tyihi» kíséretében csaknem mindig megjelent egy
körülbelül harmincz éves, szép külsejű indián, a ki a
Fir-Fu névre hallgatott és mint a néptörzs boszorkány mestere és igen ügyes szemfényvesztőnek ismerték az
egész Youkon tartományban.
— Tehát pályatárs! — mondá Cascabel úr, midőn a
tyihi őt legelőször bemutatta.
Erre aztán mindhárman néhány pohár hazai készítményű égettbort ürítettek ki és elszívták a barátság
pipát.
E beszélgetések következtében, a melyek alatt a tyihi
nagyon sürgette, hogy Cascabel úr mutassa be a művé
szetét, az előadás augusztus 3-ára tűzetett ki. Megálla
píttatott, hogy részt fognak venni az indiánok is, a kik
nek nagyon a szívükön feküdt annak a bebizonyítása,
hogy erő, ügyesség és hajlékonyság tekintetében nem
állnak az európaiak mögött.
És ezen nem lehet csodálkozni, mert úgy NyugatAmerikában, mint az alaskai tartományokban az indiá
nok nagyon kedvelik a testgyakorlati és akrobatikai
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mutatványokat és álarczos bohózatokkal elegyesen ren
dezik, ezekben aztán felette kitűnnek.
A kitűzött napon nagyszámú közönség gyűlt össze,
körülbelül hét-nyolcz emberből álló benszülött csapat
is jelent meg. Valamennyi álarczosan, mely fából ké
szült és leírhatatlanul rút volt.
Mint a tüneményes színdarabokban a «nagy fejüek
álczái», ezeket is zsineg segélyével mozgathatták, ami
nek következtében a többnyire madárcsőrben végződő
undok alakok szinte élőknek látszottak. John Bull
valóban sokat tanulhatott volna tőlük.
Szükségtelen említenünk, hogy Cascabel úr és neje,
János, Sándor, Napoleona és Szegfűszeg ez alkalomból
művészi jelmezüket öltötték fel.
A színhely egy fáktól környezett tágas tér volt, mely
nek végén a Belle-Roulotte, mint egy színpadi díszlet
állott.]
Az álarczos benszülöttek, a kik szintén részt vettek
a mutatványokban, kissé oldalt állottak.
Mikor a pillanat elérkezett, Szegfűszeg megjelent a
kocsi tornáczán és elmondta szokásos mondókáját.
— Indián urak és indián hölgyek, most mindjárt
meg fogják látni, a mit látni fognak stb.
Miután azonban nem a shinuk nyelvén beszélt, igen
valószínű, hogy a közönség nem értette meg bohó frá
zisait.
Ellenben megértették a pofonokat, a melyekben őt
gazdája bőkezűleg részesítette, valamint a szokásos
testrészre sűrűn követő rúgásokat is, a melyeket Szegfű
szeg, az e czélra szerződtetett bohóczot megillető resignatióval szenvedett el.
A mondóka után Cascabel úr meghajtá magát a kö
zönség előtt és így szólt :
— Most az állatokon van a sor.
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Wagramot és Marengót kivezették a Belle-Roulotte
előtt levő szabad térre és a két eb nagy bámulatba ejté
a közönséget, a mely nem volt hozzászokva e mutatvá
nyokhoz, hisz ezek oly élénk tanúságát adják az állatok
értelmességének. Mikor aztán John Bull lovagolt és
keresztülugrált a vizsla és az uszkár hátán, e mutatvá
nyaiban annyi hajlékonyságot fejtett ki és oly mulat
ságos volt, hogy még a komoly indiánok arczát is mo
solyra késztette.
E közben Sándor nem szűnt meg a trombitát a tüdeje
teljes erejéből fújni, Kornélia a dobot verte, Szegfűszeg
pedig a nagy dobot püfölte. Ha ez után az alaskaiak
nem voltak képesek számot adni maguknak arról a ha
talmas hatásról, a melyet egy európai zenekar előidéz
het, akkor kétségkívül teljesen hiányzik bennük minden
művészi érzék.
Eddig az álarczos csoport meg se mozdúlt. Nyilván
úgy volt meggyőződve, hogy az ő ideje még nem érke
zett el.
— Napoleona kisasszony, a híres kötéltánczosnő ! —
kiáltá Szegfűszeg egy szócsövön keresztül.
És a kis leány, nagyhírű atyja által bevezettetvén,
megjelent a közönség előtt.
Kecses tánczával nagy tetszést aratott, a mely nem
nyilvánult ugyan tapsokban, sem éljenzésekben, ha
nem egyszerű, de nem kevésbbé jelentőségteljes fejbólintásokban. Ugyanez történt, midőn felszökött a két
ágas közt kifeszített kötélre és azon járkált, futkosott
és ugrált, rendkívüli könnyűséggel, a melyet főleg az
indián nők bámultak meg.
— Most rajtam a sor! — kiáltá Sándor.
E szavakkal előre szaladt, meghajtá magát, a kezével
a nyakcsigájára ütvén ; minden irányban eltorzította,
kiforgatta a tagjait, a lábait karok és a karjait lábak
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gyanánt használta, majd úgy futott mint a gyík, majd
ismét úgy szökdelt mint a béka és mutatványait a ket
tős «halálugrással» fejezte be.
A siker most se maradt el. És alig köszönte meg Sán
dor a közönség kegyét, a fejét lehajtván a lábaujjáig,
midőn egy fiatal, körülbelül az ő korabeli indián elő
lépett, miután az álarczát ledobta volna.
A bennszülött, Sándor összes mutatványait ismé
telte oly hajlékony hátgerinczczel, oly biztos mozdula
tokkal, a melyek az akrobata művészet szempontjából
semmi kívánni valót se hagytak hátra. Talán kevésbbé
volt elegáns, mint a Cascabel házaspár utolsóelőtti
szülötte, de bizonynyal nem kevésbbé bámulatos volt.
A benszülöttek lelkesült fejbólintásokkal üdvözölték
a mutatványt.
Az olvasó bizonyos lehet afelől, hogy a Belle-Roulotte
művészei elég tapintatosak voltak a közönség pél
dáját követni és udvarias tapsokkal fejezték ki meg
elégedésüket. De Cascabel úr, nem akarván hátrama
radni, intett Jánosnak, hogy kezdje el jongleur nutatványait, a melyekben őt páratlannak tartotta.
János érezte, hogy a család becsületét kell megmen
tenie. Szergius úr biztató intése és Kayette mosolya
által felbátoríttatva, egymásután előszedte palaczkjait,
tányérait, golyóit, késeit, korongjait, és pálczáit és meg
kell vallanunk, hogy felülmúlta önmagát.
Cascabel úr meg nem állhatta, hogy az indiánokra
egy önelégült pillantást ne vessen, a mely szinte kihívó
nak ' látszott ; mintha azt akarta volna mondani az
álarczos csapatnak :
— Nos hát! — ezt csináld utána indián! . . .
A pillantás jelentőségét a% indiánok kétségkívül meg
értették, mert a tyihi egy intésére egy második indián
is ledobta az.álarczát és előlépett a csoportból.
V&rne. Cascabel Caesar.
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Fir-Fu boszorkánymester volt, a ki szintén kötelessé
gének tartotta, a bennszülött népfaj becsülete érdeké
ben hírnevét megvédelmezni.
És ekkor egymásután elővette azokat a tárgyakat, a
melyeket János használt és egymásután előadta vetélytársának összes mutatványait, dobálván és tánczoltatván a késeket és palaczkokat, a karikákat és golyókat,
a korongokat és pálczákat, még pedig meg kell valla
nunk, egy szemerrel se kevésbbé elegáns mozdulatok
kal, sem pedig kevésbbé biztos kézzel, mint Cascabel
János.
Szegfűszeg a ki megszokta csak a gazdáját és a család
ját bámulni, eltátotta a szemét-száját és roppant bamba
arczczal állt a helyén.
Ezúttal Cascabel úr csupán udvariasságból és csakis
az ujj ai hegyével tapsolt.
— Az ördögbe, — dörmögé, — ezek a rézbőrűek is
jól értik a dolgukat! ... Lám! .. . Lám! . .. Ezek a
műveletlen emberek! No hát, majd megmutatjuk nekik,
hogy mit tudunk.
Voltaképen nagyon kellemetlenül érezte magát, hogy
vetélytársakat talált ott, a hol csak bámulókat vélt ta
lálni. És milyen vetélytársakat? Egyszerű alaskai benn
szülötteket, tehát vadakat! Művészi hiúsága nagyon
meg volt sértve. Utóvégre is az ember vagy komédiás,
vagy nem az!
— Rajta, gyermekek! — kiáltá dörgő hangon. —
Most következik az emberi piramis!
És valamennyien rárohantak. Cascabel úr erősen szét
terpesztette lábait, kifeszített mellel és derékkal. Jobb
vállára János ugrott fel ügyesen és kezét nyujtá Szegfű
szegnek, a ki a bal vállán éjit. Sándor az apja fején állt
és felette Napoleona tetőzte be az épületet, kecses kéz
mozdulataival csókokat lűntvén a néptömeg felé.

FIR-FU IS MEG AKARTA VÉDELMEZNI A HÍRNEVÉT.
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Alig állt készen a franczia pyramis, midőn a benn
szülöttek pyramisa is egyszerre felemelkedett előtte. Az
indián csapat, a nélkül, hogy az álarczait ledobta volna,
nem öt, hanem hét emberből álló gúlát képezett, a mely
a Ckscabel családét egy emelettel felülmúlta. Piramis
ellen piramis!
Ezúttal azonban az indiánok hangos hurráhkban és
lármában törtek ki a fajrokonok tiszteletére. A vén
Európát legyőzte a fiatal Amerika! és melyik Amerika?
A Koyukonok, Tananák és Tatansokok Amerikája!
Cascabel úr szégyenében és zavarában egy helytelen
mozdulatot tett, a melynek következtében az egész csa
ládja csaknem lezuhant a földre.
— Ah! így vagyunk! — mondá, megszabadulván
emberi terhétől.
— Nyugodjék meg, barátom, — mondá Szergius
úr. — Hiszen nem is érdemes . . .
— Nem érdemes! ... látszik, hogy ön nem művész,
Szergius úr.
Aztán a nejéhez fordúlván, így szólt :
— Rajta, Kornélia, bírókra! Majd meglátjuk, e
vadak közül melyik mer megmérkőzni a «chicagói hős
nővel» !
Cascabslné asszonyság nem mozdúlt.
— Nos Kornélia?
— Nem, Cæsar.
— Nem akarsz megküzdeni ezekkel a majmokkal és
nem akarod megmenteni a család becsületét?
— Meg fogom menteni ! — felelé Kornélia. — Bízd
rám a dolgot. Egy ötletem támadt!
És mikor ennek a bámulatos nőnek egy ötlete tá
madt, akkor legjobb volt a kivitelt rábízni, és pedig
minden akadékos beleszólás nélkül, ö nem kevésbbé
volt az indiánok sikerétől megalázva mint a férje, és

PIRÁMIS ELLEN PIRÁMIS !
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valószínűnek látszott, hogy valamely meglepő meg
torlást forral.
Kornélia visszament a Belle-Roulotte-ba és a férje
nyugtalankodott, bármily bizalommal viseltetett is a
neje ér,telmessége és leleményessége iránt.
Cascabelné asszonyság két perez múlva megjelent és
odaállt az indián csoport elé, a mely rögtön félkört ké
pezett körűié.
Aztán az erőd főhivatalnokát felkérte, szíveskedjék
tolmácsolni, a mit mondani fog.
A főhivatalnok a következőket fordította le szórólszóra és a legtisztább alaskai nyelvre :
— Indiánok és indiánnők, ti ezen erőművészeti és
ügyességi mutatványok alatt oly tehetséget tanúsítot
tatok, a mely jutalmat érdemel, és e jutalomban én
foglak benneteket részesíteni .. .
Az egész hallgatóság közt mély csönd uralkodott.
— Látjátok a kezeimet? — folytatá Kornélia. — E
kezeket egyszernél többször szorították meg az ó-világ
legfenségesebb egyéniségei. Látjátok arezomat? Ezt az
arezot gyakran érintették Európa leghatalmasabb feje
delmeinek ajkai. Nos hát, ezek a kezek, ez az arcz a tie
tek ... Amerikai indiánok, csókoljátok meg ezt az
arezot, szorítsátok meg e kezeket!
És az indiánok bizony kétszer se hagyták magukat
kéretni.
Soha se lesz többé alkalmuk ily derék és szép hölgy
kezét megcsókolhatni!
Az egyik közülök, egy szép Tanana-fiú előlépett és
megragadta Kornélia kezét . . .
De azonnal felordított egy erős rázkódtatástól, a
melytől minden tagja eltorzúlt.
— Ah! Kornélia! — kiáltá Cascabel úr, — Kornélia,
értelek és bámullak!
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Szergius úr, János, Sándor, Napoleona és Szegfű
szeg ugyanekkor alig birta elfojtani a nevetést a jó
tréfa felett, a melyet ez a bámulatos nő kieszelt.
— Tovább! tovább! — kiáltá Kornélia folyvást
kinyújtva tartván a karját a gyülekezet felé.
Az indiánok azonban, valamely természetfeletti tü
neményt sejtvén, haboztak.
Azonban a tyihi mégis elszánta magát. Lassú léptek
kel elindúlt Kornélia felé, megállt két lépésnyi távol
ságban az impozáns alak előtt, arcza nem kis nyugta
lanságot árulva el.
— Rajta öregem! — kiáltá Cascabel úr. — Bátor
ság! . . . öleld meg a feleségemet ... Ez éppen nem
nehéz, és nagyon kellemes !
A tyihi kinyújtotta a kezét, de csak a szép európai
nő ujja hegyét érintette meg.
Újabb megrázkódtatás, a tyihi felordított és csaknem
hanyatt esett. A közönség álmélkodott. Ha az ember
már ennyire pórul járt, mikor Cascabelné asszonyság
kezét megérintette, mi fog történni azzal, a ki meg
meri csókolni a csudálatos nő arczát, «a melyet Európa,
leghatalmasabb fejedelmeinek ajkai érintettek?»
És mégis akadt egy vakmerő ember, a ki a dolgot
koczkáztatni akarta. E merész férfiú Fir-Fu volt, a
boszorkány mester. Ö csakugyan jogosan azt hihette,
hogy semmiféle varázslat se fog rajta. Oda is állt Kor
nélia elé, aztán a bennszülöttek serkentései által fel
bátorítván, köröskörül ment, átkarolta Kornéliát és
egy csattanós csókot nyomott az arczára.
Ezúttal azonban az ugrándozások egész sorozata kö
vetkezett. A szemfényvesztőből egyszerre akrobata
lett. Két épp oly veszélyes, mint önkénytelen bukfencz
után lezuhant egy megrémült csoport közé.
Kornéliának, hogy ezt a hatást idézze elő a boszor-

184

kánymesterre és a többi bennszülöttre, nem kellett
egyebet tennie, mint megnyomni a zsebében levő apró
villamos üteg gombját.. . Igen, csak megnyomni a
zsebben hordható kis üteg gombját, a melynek segélyé
vel a «villamos hölgy» szerepét játszotta.
— Ah! asszony! ... asszony! — kiáltá Cascabel
úr, — büntetlenül és minden megrázkódtatás nélkül
megölelvén őt a bámuló indiánok szemeláttára. —
Ugyebár, milyen derék asszony !... Milyen elmés !...
— Épp oly elmés, mint villamos! — viszonzá Szer
gius úr.
A bennszülöttek pedig nem hihettek egyebet, mint
hogy ez a természetfeletti nő tetszése szerint rendelkez
hetik a villámokkal! Hiszen az embert a villám ütötte
meg a puszta megérintésétől is! Határozottam, ez a nő
nem lehetett más, mint a Nagy Szellem élete párja, a
kinek a fölfdre méltóztatott leszállnia és második házas
ságát megkötni Cascabel úrral!
XIV.

A Youkon erődtől Port Clarenceig.

Ezen emlékezetes előadás estéjén a család összes tag
jai tanácskozást tartottak, a melyben elhatároztatott,
hogy másnap tovább fognak indulni.
Cascabel úr alapos elmélkedéseinek eredménye abban
összpontosult, hogy a mennyiben társulata számára új
tagokat kellene szerződtetnie, az alaskai bennszülöttek
közt, kénye kedve szerint válogathatna. Noha művésszi
hiúsága sértve érezte is magát, el kellett ismernie, hogy
ezek az indiánok kitünően alkalmasak mindennemű
akrobatikára. Akár a testgyakorlat terén, akár mint
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bohóczok, egyensúlyművészek, vagy jongleurök nagy
sikereket arathattak volna bármely országban. Igaz,
hogy sikereikben nagy része volt a gyakorlatnak, de
még többet tett értük a természet, midőn erőteljesek
nek, hajlékonyaknak és ügyeseknek alkotta őket. Igaztalanság lett volna tagadni, hogy bízvást mérkőzhettek
a Cascabelekkel. Szerencsére az utolsó szó mégis a csa
ládé maradt, az «elektromos hölgyek királynéjának»
lélekjelenléte következtében.
Igaz, hogy az erődben lakó ügynökök — legnagyobb
részt szintén szegény tudatlan emberek lévén, — nem
kevésbbé voltak meglepetve, mint a bennszülöttek, a
miatt, a mit láttak. A család elhatározta, hogy nem fog
ják még előttük sem elárulni a tünemény titkát, nehogy
Kornélia nimbusa csorbát szenvedjen. Következőleg
másnap, mikor az ügynökök szokás szerint eljöttek lá
togatóba, nem is mertek a veszélyes hölgynek közelébe
jönni, a ki őket legigézőbb mosolyával fogadta. Észre
vehető óvatossággal szorítottak vele kezet. Éppen így
állt a dolog a tyihi vei és a boszorkány mesterrel is, noha
nagyon szerették volna megtudni a titok nyitját, hogy
azt felhasználhassák és általa tekintélyüket gyarapíthassák.
Az utazási előkészületek befejeztettek, Cascabel úr
és az övéi augusztus 6-dikán reggel elbúcsúztak házi
gazdáiktól és a kellőleg kipihent fogat elindult nyugat
felé, a folyam jobb partján.
Szergius úr és János szorgalmasan tanulmányozták
a földabroszt, de meghallgatták Kayettet is.
Kayette ismerte a legtöbbjét azoknak a faluknak, a
melyeken át kell menniök és azt állította, hogy semmi
féle folyó se fog különösebb akadályokat gördíteni a
Belle-Roulotte zavartalan tovább haladhatása elé.
Egyébiránt még szó se volt arról, hogy a Youkon völ-

186

gyét elhagyják. A Nelu erődig a folyam jobb partján
maradhattak, aztán átmentek a Nuklakayette nevű
falun és innét a Nulató erődig még háromszázhúsz kilo
méternyi utat kell megtenniük. Itt a kocsi el fogja
hagyni a Youkon partját és egyenesen nyugati irányba
tér.
Az évad kedvező volt. Nappal meglehetős hőség volt,
csak éjjelre szállt a hőmérő jelentékenyen alább. Ha
tehát előreláthatatlan akadályok nem lépnek közbe,
Cascabel bizonyos volt a felől, hogy elérkeznek PortClarenceba mielőtt a tél áthághatlan akadályokat gör
dítene eléjük.
Az olvasó talán csodálkozni fog a felett, hogy ily uta
zás, aránylag annyira kedvező körülmények közt mehe
tett véghez. De hiszen ez mindig így van sok országban,
ha a szép évad, a napok hosszúsága és az égalj enyhe
sége az utazóknak kedveznek. Majd máskép lesz a Beh
ring tengerszoroson túl, mikor a szibériai sivatagotka,
a melyek a láthatárig terjednek, a tél hava borítja, a
meddig a szem lát és a szélviharok végig fognak a siva
tagon vágtatni.
Egy este, midőn az utazás jövendő veszélyeiről be
szélgettek, Cascabel úr nagy önbizalommal így szólt :
— Majd csak ki vergődünk ezekből is!
— Remélem, — viszonzá Szergius úr. — De azt ta
nácslom, hogy mihelyt a szibériai partra lépnek, azon
nal délnyugati irányba térjenek, hogy mielőbb a délibb
vidékekre érjenek, a hol a Belle-Roulotte kevesebbet fog
szenvedni a hideg miatt.
— Csakugyan ezt szándékozunk tenni, Szergius úr, —
mondá János.
— És ezt annál helyesebben fogják cselekedni, bará
tim, mert a szibériai lakosoktól nincs mit tartaniok, ha
ugyan . . . mint Szegfűszeg mondaná — az ember el
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nem kalandoznék az éjszaki partvidékekre. A hideg lesz
az önök legnagyobb ellensége.
— Köszönjük a figyelmeztetést, — viszonzá Casca
bel úr, — és igyekezni fogunk óvni magunkat és csakis
azt sajnáljuk, Szergius úr, hogy ön nem folytatja velünk
az utazást.
— Oh! igen! — tévé utána János, — ezt mélyen és
őszintén sajnáljuk!
Szergius úr mélyen átérezte azt a szeretetet, a melylyel ez a család viseltetett irónta. Minél inkább meg
ismerték egymást, annál szorosabbá vált köztük a von
zalom. Az elválás bizonynyal fájdalmas lesz és vajjon
láthatják-e valaha egymást? Vajjon össze fogják-e őket
hozni, annyira különböző életpályáik véletlenségei? És
aztán Szergius úr magával viszi Kayettet, holott már
észrevette, hogy János az ifjú leány iránt minő feltűnő
barátsággal viseltetik. Vajjon Cascabel úr észrevette-e
már ezt az élénk érzelmet, a mely a fia szívét eltöltötte?
Szergius úr ez iránt még nem volt tisztában és annál
inkább kötelességének tartotta, hogy e tekintetben tar
tózkodóan viselkedjék, mivel a derék Kornélia se be
szélt soha e tárgyról. Mit használt volna e kimagyarázás? Szergius úr fogadott leányára más jövő várt és a
szegény János megvalósulhatlan reményeket táplált
szívében!
Az utazás nagyobb akadályok és nagyobb fáradsá
gok közt folyt. Eljutnak Port-Clarencebe, mielőtt a
jég elborítaná a Behring tengerszorost, melynek part
ján ennélfogva huzamosan fognak időzni.Következőleg
semmi szükség se volt rá, hogy az utasok és a lovak
túlságosan fárasszák magukat.
Mindazonáltal a váratlan balesetek folyvást lehetsé
gesek voltak. Az egyik ló megsebesülése, vagy megbe
tegedése, az egyik kerék eltörése nagy zavarokat oko-
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zott volna a Belle-Roulotte utasainak. Ily körülmények
közt az óvatosságnak legnagyobb fokára volt szükség.
A három elsó' napon a kocsi folyvást a Youkon mel
lett haladt, a mely itt szintén nyugati irányban folyik,
de mihelyt a Youkon elhajlani kezdett dél felé, czélszerűnek látszott a hatvanötödik szélességi fok alatt
maradni, a mely megfelel a norvégiai Drontheim fek
vésének.
E helyen a folyam nagyon tekervényes volt és a völgy
érezhetően szűkebbre szorult, a középmagasságú dom
bok közt, a melyeket alakjuknál fogva «bástyáknak»
neveznek.
Ebből az útvesztőből nem volt könnyű kibontakozni
és utasaink meg is tettek minden óvintézkedést, hogy a
kocsit az esetleg balesettől megóvják. A nagyon mere
dek átjárókon a podgyász egy részét leszedték, a kere
keket tolták, a mit annál helyesebben cselekedtek, mert
mint Cascabel úr igen okosan megjegyezte, «a bognárok
nagyon ritka tünemények lehetnek ezen a vidéken».
Néhány patakon is át kellett kelniök, így pl. a Nokolokarguton, a Shetahauton, a Klakenkoton. Szerencsére
ezek a nyári időszakban nem mélyek, és könnyen talál
hattak gázlókat.
Az indiánok igen kevesen vagy épen nem tartózkod
tak erre. Az egyszer itt tanyázott néptörzsek már csak
nem teljesen kivesztek. Koronkint utasaink egy-egy
indián családdal találkoztak, a mely a délnyugati par
tok felé tartott, hogy az őszi idény alatt a halászmes
terséget űzze.
Némelykor egyes kereskedőket is láttak, a kik dél
nyugat felől jöttek, és az orosz-amerikai társulat külön
böző állomásai felé igyekeztek. Ezek az emberek meg
lepetve tekintettek az élénk színekben pompázó ko-
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csira és lakóira. Aztán «szerencsés utat» kívánván, kelet
felé folytatták utjokat.
Augusztus 13-án a Belle-Roulotte Naklakayette faluba
ért, ez négyszáznyolczvan kilométernyire van a Youkon
erődtől. Voltaképen csak kereskedelmi telep, a hol pré
mekkel kereskednek. Az orosz ügynökök ritkán mennek
innét tovább, hanem az ázsiai Oroszország és az alaskai
partvidék különböző pontjairól itt gyűlnek egybe, és a
«Hudson öböl társulat» bevásárlóinak konkurrencziát
csinálnak.
Ekként Nuklakayette központot képez, a hova a
bennszülöttek azokat az árúkat szállítják, a melyeket
nyáron gyűjtöttek.
Cascabel úr, miután eltávozott a folyótól, hogy a
töménytelen kanyarulatokat elkerülje, ismét a Youkon
partjához jutott, igen kellemes vidékre, a fákkal borí
tott apró dombok közt.
Az erődöt környező czölöpkerítés körül nehány fából
készült kunyhó állott. A pázsitos síkon patakok csör
gedeztek. A Youkon partján két vagy három bárka
állomásozott.
Az egész tájkép pihenésre csábított. A vidéken ta
nyázó indiánok a Tananák törzséhez tartoznak, a kiket
éjszaki Alaska legszebb bennszülött fajának tartanak.
Bármily csábító volt is a környék, a Belle-Roulotte
nem pihent itt huszonnégy óránál tovább. Ennyit Cas
cabel úr elégnek tartott a lovaknak is, a melyeket ki
méit. Az volt a szándéka, hogy a Noulato erődben fog
hosszasabban időzni, a mely bizonyos fontossággal bir
és jobban fel van szerelve. Ezenfelül szükségesnek lát
szott, tekintettel a szibériai utazásra, különféle be
vásárlásokat tenni.
Szükségtelen mondani, hogy Szergius úr és János,
néha a kis Sándor kíséretében, vadászgattak. Legtöbb-
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nyíre iramszarvasokat találtak, a melyek végig szágul
dottak a lapályokon és elmenekültek az erdőkbe, vagyis
helyesebben a meglehetős gyéren található facsoportok
közé. A posványos helyeken vadludak, vadkacsák, vízi
tyúkok szintén nagy számmal kerültek terítékre, sőt
vadászaink elejthettek nehányat ama kócsagok közül
is, a melyeknek igen ízletes húsa van.
Pedig Kayette azt mondta, hogy az indiánok nagyon
szeretik a kócsagot — főleg, ha nincs más eledelük.
Augusztus 13-án a reggelinél kísérletet is tettek vele.
Daczára Kornélia művészetének, — a mély pedig köz
tudomás szerint bámulatos volt, — az állat húsa kemény
volt. Csupán Wagram és Marengó élvezték tiltakozás
nélkül és el is fogyasztották a legutolsó csontig.
Igaz, hogy éhség idején a bennszülöttek megeszik a
baglyot, a sólymot, sőt a czobolyt is, mikor a kénysze
rűség ráviszi őket.
Augusztus 14-én a Belle-Roulotte kénytelen volt
végig menni a folyóparton levő szoros kanyarulatain,
és pedig meredek dombok között. Ezúttal az átjáró oly
meredek és göröngyös volt mint egy hegyi patak medre
és minden elővigyázat ellenére, csakugyan történt is
baleset. Szerencsére nem a kocsikerék tört el, hanem
csak az egyik rúdszárny, a melynek kitatarozása nem
is vett sok időt igénybe, a mennyiben nehány kötéldarab elégséges volt a dolog rendbehozatalára.
Suquongilla és Newicargout falukon túl, az utazást
akadálytalanul folytathatták. A dombok elmaradtak
mögöttük. A meddig a szem látott, roppant síkság
terült el. Csak három vagy négy patak szelte végig a
rónát, a melyeknek medre azonban száraz volt ebben
az évszakban, mikor az eső oly ritkán esik. A viharok
és havazások idején a kocsi nem haladhatott volna
errefelé.
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A mint a patakok egyikén, a Milocargouton átkeltek
az alig egy lábnyi mélységű vízben, Cascabel úr észre
vette, hogy a medret országút torlaszolja el.
— Nos, — mondá, — miután országutat építettek e
patakon keresztül, bizony építhettek volna hidat is. Ez
valószínűleg czélszerűbbnek bizonyulna áradásokkor ..
— Kétségkívül, atyám, — viszonzá János, — de a
mérnökök, a kik ezt az országutat építették, nem birtak
hidat ide építeni.
— Miért?
— Mert négylábú mérnökök, más néven hódok vol
tak.
János nem tévedett és valóban bámulni való volt e
szorgalmas állatok munkája, a melylyel töltésüket a
víz sodra irányt építik és figyelemmel vannak a víz
állásra és még a töltés partjait is úgy készítik el, hogy
a vizek nyomásának minél hathatósabban ellenáll
hasson.
— Pedig hát a hódok nem jártak iskolába, a hol eze
ket megtanulhatták volna.
— Nem is volt rá szükségük! — szólalt meg Szer
gius. — Mire való a tudomány, a mely olykor csalódik,
ott, a hol ösztön van, a mely soha se téved. A hódok,
barátom, ezt a töltést úgy építették, mint a hangyák
a fészkeiket, mint a pókok a hálóikat, vagy a méhek sejt
jeiket, épp úgy mint a hogyan a fák és a bokrok virágo
kat és gyümölcsöket teremnek. Nincs tapogatózás, de
haladás sem. A mai hódok épp oly tökéletességgel épí
tenek, mint a hogyan a legelső, a mely a földgömbön
megjelent, épített. A tökéletesedés nem az állatok tulaj
donsága,hanem az embereké, csak ők emelkednek fokrólfokra a művészetek, ipar és tudományok terén. Éppen
azért tartózkodás nélkül kell bámulnunk ez állatok
csodás ösztönét, a mely ilyen alkotásokra képesíti őket.
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— Úgy van, Szergius úr, — mondá János, — én tel
jesen megértettem az ön megjegyzését. Az ösztön és
az elme közt ez a külömbség. Utóvégre az elme mégis
magasabb az ösztönnél, jóllehet tévedéseknek van alá
vetve ...
— Tagadhatatlanul, barátom, — a felismert és jóvátett tévedések a folytonos előmenetelnek okozói, s így
megyünk a haladás útján.
— Én mindenesetre ragaszkodom előbbi állításom
hoz, — mondá Sándor. — Az állatoknak nincs szüksé
gük arra, hogy iskolába járjanak.
— Megengedem, de az emberek is csak állatok ma
radnak, ha semmit se tanultak, — viszonzá Szergius úr.
— Ez mind igen szép, — szólt bele a társalgásba Kor
nélia, a ki minden kérdésnek mindenekfelett a gyakor
lati oldalát kereste, — ehetők-e a hódok?
— Kétségkívül! — felelé Kayette . ..
— Sőt én azt is olvastam, hogy ezen állatok farka
kitűnő ízű, — jegyezte meg János.
Azonban ezt nem lehetett konstatálni, mert a patak
ban nem voltak hódok, vagy ha voltak, nem sikerült
közülök megfogni egyet se.
Mikor a Belle-Roulotte a Milokargout medréből kiju
tott, átment a Sachertelutén falun, a mely már a Kövü
kön indiánok területén fekszik. Kayette tanácsára egy
némely óvintézkedéseket tettek a bennszülöttek ellen,
a kiknek nagyon enyves a kezük. Lopnak ott, a hol csak
lehet. Minthogy nagyon szerettek a kocsihoz közeledni,
gondjuk volt arra, hogy belsejébe ne férkőzhessenek.
Egyébiránt a néptörzs főnökei közt kiosztott üvegcse
csebecsék igen emelték népszerűségüket és a Cascabel
családnak semmiféle kellemetlensége se volt.
1 Ütközben több nehézséget kelletett elhárítani, míg a
Belle-Roulotte a bástyák tövében levő keskeny út-félén
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végig haladt ; és csak úgy lehetett volna elkerülni, ha
utasaink hegyesebb vidéken utaznak.
Ez azonban lényegesen meglassította volna útjokat
és nem lett volna tanácsos nagyon késlekedni. A hőmérsék hűvösödni kezdett, ha nem nappal, legalább is éjjel,
a mi különben rendes dolog e tájban, hiszen ez a vidék
csak nehány fokkal fekszik alább az éjszaki sarkkörnél.
A Cascabel család oly helyre ért, a hol a folyó éles
szögletet alkot és egyenesen éjszak felé kanyarul. Fel
kellett tehát menniök a Coyukon egyik mellékfolyójáig,
a mely két tekervényes ágon keresztül bocsátja vizeit a
főfolyamba. Csaknem egy egész napi utat tettek, mielőtt
átlábolható gázlót találtak volna, a melyet Kayette is
csak nagynehezen ismert fel, mert a víz színvonala
máris emelkedett.
Mihelyt a mellékágon átkeltek, a Belle-Roulotte déli
irányba tért és meglehetősen hegyes-völgyes vidéken
ment folyvást lefelé a Nulato erődig.
Ez az állomás szintén nagy kereskedelmi fontosság
gal bir, az orosz-amerikai társulat tulajdona. A legéjszakibb telep Nyugat-Amerikában, miután Whymper
Frigyes megfigyelései szerint az éjszaki szélesség 64.
foka és 42. percze és a keleti hosszúság 155. foka és
36. percze alatt fekszik.
Az ember alig hihette, hogy az alaskai tartomány
ily magas párhuzamos vonalon van, miután a talaj itt
tagadhatatlanul sokkal termékenyebb, mint a Youkon
erőd körül. Mindenütt szép magas fák diszlenek, a me
zőket sűrű zöld gyep borítja, a tágas síkságokat pedig
haszonnal lehetne művelni, mert az agyagos alsóbb ré
tegeket széles rétegben televény föld takarja.
A vidék vízben is bővelkedik. A Nulato patak dél
nyugati irányban több felé elágazik és éjszakkelet felé
az apró folyók és patakok egész hálózata terül el.
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Mindamellett a talaj művelés teljesen el van hanya
golva.
A Nulato erőd körül czölöpkerítést építettek, a me
lyet két torony védelmez. Az erőd udvarába az indiá
noknak nem szabad éjjel, sőt nappal se bemenniök,
ha sokan vannak. A kerítésen belül deszkából készült
kunyhók, fészerek és raktárak voltak, a melyeknek
ablakait üveg helyett fókahólyaggal vonták be. Alig
lehetne valami kezdetlegesebbet kigondolni, mint ezek
az éjszaknyugati amerikai állomások felszerelései.
Cascabel urat és az övéit meleg vendégszeretettel fo
gadták. Az új szárazföld e távoli őrhelyein, a melyek
minden rendes közlekedésen kivül esnek, nehány láto
gató megérkezése nem egyszerű, — hanem valódi ör
vendetes esemény. Az állomásokon élők mohón hall
gatják azokat a híreket, a m lyek emberlakta vidékről
érkeznek!
A Nulato erődben mintegy húsz, részint orosz, ré
szint amerikai származású hivatalnok lakott, akik ké
szeknek nyilatkoztak mindennel, a mire szükségük
volt, az utasokat ellátni. E hivatalnokokat a társulat
rendszeresen ellátja élelmiszerekkel. Nyáron vadászat
és halászat segélyével egészíthetik ki készleteiket.
A Youkon tele van halakkal, főleg nagyon sok «nalima»
él a vizeiben, a mely inkább az ebeknek szolgál táplá
lékul, de a máját nagyon szeretik és nagyra becsülik
mint nyalánkságot.
Magától értetődik, hogy a Nulato erőd lakói nagyon
meg voltak lepctve, mikor a Belle-Roulotte-ot megpil
lantották és még inkább, mikor Cascabel úr kijelen
tette, hogy Szibérián akar keresztül Európába vissza
térni. Valóban csak egy franczia ember tervelhetett ily
merész vállalkozást. A mi az út első részét illeti, a mely
Port-Clarenceban fog véget érni, a nulatoi hivatalno-
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kok biztosították utasainkat, hogy ezt minden akadály
nélkül be fogják fejezhetni, mielőtt még Alaska sík
jainak talaját a legelső hidegek keménynyé tennék.
Szergius úr tanácsára Cascabel úr egynémely tárgya
kat vásárolt be, a melyek a szibériai sivatagokon nélkü
lözhetetlenek. Szükségesnek mutatkozott nehány szem
üveg beszerzése, a melyek nélkül a hóborította lapá
lyokon veszélyes utazni. Az indiánok nehány tarka
üvegdarabért szívesen felcseréltek egy tuczat szem
üveget, a mely voltaképen nem is üveg, hanem fából
készült szemtakaró, közepén keskeny nyílással ellátva,
a melyen keresztül lehet nézni. Ez a faburkólát lehe
tővé teszi, hogy az ember tájékozza magát, és egyszer
smind megóvja a szemet ama betegségektől, a melye
ket a hó fényének visszaverődése előidézne. A BelleRoulotte összes lakói megpróbálták a szemtakarókat és
meggyőződtek róla, hogy könnyen hozzá szoknak.
Továbbá szükséges volt gondoskodni lábbelikről,
mert a szibériai sivatagokon, téli időben nem lehet
czipőkben vagy egyszerű csizmákban sétálni.
A nulatoi raktárból szerezték be a fókabőrből ké
szült csizmákat. Ezek a fagyott talajon a legalkalma
sabbak hosszú utazásokra és ezenkívül vízhatlanok is,
miután szinte zsírban páczolják és zsírral vonják be.
Cascabel úr ezt az igen helyes megjegyzést koczkáztatta :
— Mindig előnyös dolog akként öltözködni, a hogyan
az illető ország állatai vannak öltözve! Miután Szibé
ria a fókák országa, öltözzünk fókáknak . . .
— Pápaszemes fókáknak! — tódította Sándor, a ki
nek ötlete apai helyeslésben részesült.
A család két napig maradt a Nulato erődben. E két
nap elég volt arra, hogy a lovak kipihenjék fáradal
maikat. Mindenki szeretett volna már Port-Clarencebe
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lenni. A Belle-Roulotte augusztus 21-én, napfelkeltekor
elindult és ez időtől kezdve a nagy folyam jobb part
járól végkép eltávozott.
A Youkon határozottan délnyugati irányt vett és
vizei a Norton-öböl felé siettek.
Felesleges kerülő lett volna tovább haladni a part
jain, miután torkolata a Behring-szorosnál lejebb van.
Innét ismét felfelé kellett volna Port-Clarenceig menni,
a fjordok, öblöcskék és beszögelésekkel szaggatott ten
gerparton, a melyek Vermouthot és Gladiateurt ok
nélkül fárasztották volna.
A hideg máris élénken érezhetővé vált. A nap ré
zsútos sugárai bőven világítottak, de alig melegítettek.
A szürkés tömegű sűrű felhők hóeséssel fenyegettek.
Apró vad ritkábban mutatkozott, és a vándormadarak
enyhébb égaljak alá menekültek.
Eddig, — és ez igen szerencsés körülmény volt, —
Cascabel urat és az övéit még keményebb próbára alig
tették az utazások fáradalmai. Valóban vas egészség
gel bírtak, a melyet nyilván vándor életmódjuknak,
edzettségüknek és a testgyakorlatok következtében fo
kozott ellentállási képességgel biró erős testalkatuknak
köszönhettek. Remélni lehetett, hogy minden baj nél
kül, ép egészségben fognak megérkezni Port-Clarenceba.
És csakugyan, miután Szitkától számítva, kétezer és
Sacramentotól fogva körülbelül négyezer négyszáz ki
lométert utaztak, szeptember 5-én megérkeztek PortClarenceba.
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XV.
Port-Clarence.

Port-Clarence a Behring tengerszoros felé NyugatAmerika legtávolibb kikötője. A Prince of Wales fok
tól délnek fekszik és bemélyed a tengerpart azon a ré
szén, a hol az alaskai tartományok a földabroszon áb
rázolt emberi arczél orra van. A tengerészek e kikötő
nek horgonytalaját nagyon jónak tartják és nagyra
becsülik, még inkább a czethalászok, a kik a földsark
körüli tengerekre mennek szerencsét próbálni.
A Belle-Roulotte a kikötő partjának belső lejtője mö
gött ütött tanyát, egy kis folyam torkolata mellett,
vézna nyárfák közt. Itt készült az egész utazás leg
hosszabb pihenőjét megtartani, és erre a pihenőre a
tengerszoros mostani állapota kényszerítő. A víz még
nem fagyott be.
Szükségtelen mondanunk, hogy a Belle-Roulotte a
Port-Clarence körül közlekedő hajókon, a melyek nagy
részt csak gyönge csónakok vagy csekély teherképességű halászbárkák, nem kelhetett át. Meg kellett te
hát maradni azon szándék mellett, hogy az ázsiai
partra csak akkor kelnek át, ha majd a tengerszoros
egyetlen óriási jégmezővé lesz.
A hosszú pihenés szinte kellemes volt, de a mellett
szükséges is, hiszen csak ezután fognak az igazi physikai nehézségek kezdődni, a küzdelem a hideg, a viha
rok és‘a hó Jelien, a melyek ^mindaddig tartani fognak,
inig a Belle-Roulotte el nem érkezik Szibéria délibb vi
dékeire. Addig pedig még néhány nagyon kemény hét,
sőt talán hónap is elmúlik és szerencsés körülménynek
lehetett mondani, hogy utasainknak idejük volt e kí
nos utazás előkészületeit befejezni .Vásárolhattak ugyan
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az indiánoktól némely tárgyakat a Nulato erődben, de
egyéb tárgyak még hiányoztak, a melyeket Cascabel úr
Port-Clarenceban szándékozott beszerezni, részint az
ottani kereskedőktől, részint a benszülöttektől.
Az egész társaság nagyon örült, midőn a gazda szo
kott és ismeretes frázisait kiejté :
—. Megállj !... Pihenj !
A vezényszót, a melyet a katonák is rendesen örömest
fogadnak, az ifjú Sándor azonnal ezzel toldotta meg:
— És menj a merre látsz !
Képzelhető, hogy ennek is engedelmeskedtek.
A Belle-Roulotte-nok Port-Clarenceban való megér
kezése természetesen nem maradhatott észrevétlenül.
Soha ilyen vándorló jármű nem kalandozott el még ily
messzire, miután tényleg elérkezett Amerika legvégére.
Franczia komédiások most jelentek meg első ízben a
benszülötfrek bámuló szemei előtt.
Akkoriban a rendes benszülött, eszkimó és kereskedő
lakosságon kivül bizonyos számú orosz hivatalnok is
tartózkodott itt, a kik Alaskának az Egyesült-Álla
mokba való bekebeleztetése után parancsot kaptak a
tengerszoroson, átkelni és részint a csukcsik félszigetre,
részint Petropawlovskba, Kamcsatka fővárosába át
költözni. E hivatalnokok a lakossághoz csatlakoztak,
hogy a Cascabel családot fogadják és konstatálnunk kell,
hogy szívélyességben leginkább az eszkimók tűntek ki.
Ugyancsak az eszkimók voltak, a kiket tizenkét év
vel később Nordenskjöld a híres utazó merész expedi tiója alkalmával is itt talált, ismeretes, hogy ugyan
ekkor fedezte fel az éjszaknyugati átkelést. Akkoriban
a bennszülöttek közül néhányan már fel voltak fegy
verkezve revolverekkel és gyorstüzű puskákkal, az
amerikai civilisatio e legelső ajándékaival.
Miután a nyári évad még alig végződött, a port-
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clarencei lakosság se vonult még be téli lakására, ha
nem tarka vászonból készült és fűből font kötelekkel
megerősített apró kunyhókban lakott. A házi szükség
letre szolgáló tárgyak nagy része kókuszdióból készült.
Mikor Szegfűszeg e tárgyakat legelőször megpillan
totta, így kiáltott fel :
— Mi ez, eszkimóorszúg erdeiben kókuszdió is meg
terem? ...
— Ha ugyan — viszonzá Szergiusz úr, — e diókat
nem a Csöndes-tenger szigeteiről hozzák ide és a czethalászok a port-clarencei kikötőben cserélik be.
Szergius úrnak igaza volt.Az amerikaiak és benszülöt
tek akkoriban már valósággal kereskedelmi összekötte
tésben voltak, sőt házassági frigyekre is léptek, a melyek
igen kedvezően befolyásolták az eszkimók fejlődését.
Meg kell jegyeznünk, hogy a mint később ki fog tűnni,
semmiféle azonosság sincs az amerikai számozású esz
kimók és az ázsiai Szibéria benszülöttei közt. Az alas
kai népfajok még azt a nyelvet sem értik meg, a melyet
az emberek a Behring tengerszorosnál és vidékén beszél
nek. De miután ezek tájszólásában nagyon sok angol
és orosz szó volt, a velük való társalgás lehetővé vált.
A Cascabel család a megérkezés után'beszélni óhaj
tott a Port-Clarence körül lakó benszülöttekkel. Mi
után ezek a derék emberek vendégszeretettel fogad
ták, megnyitotta előttük a Belle-Roulotte ajtait, a mit
senkinek se volt oka megbánni.
Az eszkimók különben sokkal czivilizáltabbak, mint
az emberek vélik. Mindenki beszélő fókáknak, ember arczú hüllőknek tartja őket, főleg téli ruházatuk után
Ítélve meg őket. Ez nagy tévedés. Port-Clarenceban
az eszkimó faj képviselői sem nem undorítóak és nem
kellemetlenek. Némelyek szinte hódolnak a divatnak
és csaknem európaiasan öltözködnek. Némelyek azon-

A CASCABEL CSALÁD ÉRINTKEZÉSBE LÉPETT A
BENSZÜLÖTTEKKEL.
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ban gyöngén tatovirozzák is az állukat. A férfiak szakála kurta és gyér, a száj szögletén három művésziesen
fúrt lyukba apró csontkarikákat fűznek, ezt az ékszert
néha az orrczimpájukon is viselik.
Egészben véve az eszkimók, a kik a Cascabel-családot meglátogatták, nem voltak kellemetlen külsejüek,
mint a szamojédok és az ázsiai tengerpartok némely
benszülöttei. A fiatal leányok a füleikben gyöngyöket
és a karjaikon eléggé finom művű réz- vagy vaskarptreezeket viseltek.
Meg kell említenünk azt is, hogy legnagyobbrészt
becsületes és jóhiszemű emberek voltak, noha az alkuvásban határt nem ismertek. Általában nagy méltat
lanság volna, a sarkvidékek lakóit rosszhiszeműséggel
vádolni.
A legteljesebb egyenlőség uralkodik köztük. Még
törzsfőnökeik sincsenek. Vallásukra nézve pogányok,
Istenség gyanánt faragott és vörösre festett czölöpöket
imádnak, a melyek különböző madarakat ábrázolnak,
ezeknek szárnyai legyező alakban vannak kiterjesztve.
Nagyon kifejlődött náluk a családi érzék, a szülők
tisztelete, a gyermeki szeretet és a holtak iránti ke
gyelet. Halottjaikat a szabadba hamakokban függesz
tik ki, és ünnepi ruhákba öltöztetik, fegyvereikkel is
felszerelve azokat.
A Cascabel-családnak nagyon tetszettek Port-Clarence környékén a mindennapi séták. Gyakorta meg
tekintették az olajgyárat is, a melyet az amerikaiak
alapítottak, és a mely akkoriban még működött.
Á vidéken még fák és valamely növényzet is van,
általában az egész táj egészen más, mint a túlparton
a Csukcsik félszigete. Ennek pedig az az oka, hogy az
újvilágrész tengerpartja mellett egy áramlat folyik
végig, a mely a Csöndes-tenger forró vidékein fakad,
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míg ellenben az ázsiai partokon hideg áramlat jön le
felé, a Jeges-tenger medenczéjébőJ.
Cascabel úr Port-Clarence benszülöttei előtt nem
szándékozott előadásokat tartani. Gyanakodott rájuk
és nem ok nélkül. Hátha ezek között is találkoznának
épp oly ügyes akrobaták és bohóczok, mint a Youkon
erőd indiánjai közt?
Jobb volt nem koczkáztatni másodízben is a család
művészi hírnevét.
A napok múltak és a társulat bizony már bőven ki
pihente magát. Egy heti pihenés után a szibériai uta
zás fáradalmaival valamennyien szembé mertek állani.
De a Belle-Roulotte még mindig nem kelhetett át a
tengerszoroson. Szeptember végén a közép hőmérséklet
már a fagypont alatt mutatkozott, de a tengerág, a
mely Ázsiát Amerikától elválasztja, még nem fagyott
be. A Behring-tenger partjain képződött számos jég
darab az alaskai partok mellett úszott ugyan már, és
pedig észak felé, a Csöndes-tengerből előnyomuló áram
lat sodrában, de várni kellett, míg ezek a jégdarabok
vastagabbakká lesznek, és összefagynak, hogy óriási,
mozdulatlan jégmezőt képezzenek, a melyen közle
kedni a két földrész közt kocsin is lehet.
Kétségtelen, hogy miután e jégréteg minden évben
oly erős szokott lenni, hogy egy ezred tüzérség is át
kelhet rajta, a Belle-Roulotte utasai semmiféle veszély
ben se fognak forogni. Különben is a tengerszoros a
Port-Clarencenál valamivel éjszakibb fekvésű Prince
of Wales foktól a szibériai oldalon levő Numana
kikötő közt, nem szélesebb nyolczvan kilométer
nyinél.
— Az ördögbe ! — mondá egy napon Cascabel úr, —
valóban boszantó, hogy az amerikaiak nem építettek
hidat . . .
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— Nyolczvan kilométernyi hosszúságú hidat! —
kiáltá Sándor.
— És miért ne? — mondá János. — Hiszen a hid
a tengerszoros közepén a Dioméde szigetre támaszkod
hatnék . ..
— Ez nem is tartoznék a lehetetlenségek közé, —
felelé Szergius úr, — és remélhetőleg létesülni is fog
egykor, mint minden, a mit az emberi elme létesíthet.
— A calaisi tengerszoros áthidalását is tervezik, —
mondá János.
— Igazad van, barátom, — viszonzá Szergius úr ; —
de valljuk meg, hogy a Behring tengerszoros hidja
kevésbbé szükséges a Calais és Dover közti tenger
szoros hidjánál és aligha fizetné ki magát!
— Ha az utazókra nézve általában nem volna szük
séges, jegyzé meg Kornélia, ránk nézve határozottan
nagyon hasznos lenne . . .
— Megálljatok csak! — kiáltá Cascabel úr. —
Hiszen az év két harmada alatt megvan ez a hid,
még pedig jégből készült és szilárdabb bármily vas
vagy kőhidnál. A természet építi fel minden évben
újból és még átkelési díjat se szed érte.
Cascabel úr, kinek szokása volt minden dolgot a leg
kedvezőbb oldaláról tekinteni, ezúttal is a fején találta a
szeget. Mire való volna itt milliókba kerülő hid, mikor
csak a kellő időpontot kellett bevárni, hogy gyalogosok
ép úgy mint a szekerek, biztos átjárókat találjanak?
Ez az időpont már nem lehetett messze. Csupán
még egy kis türelemre volt szükség.
Október 7-én a téli évad véglegesen beköszöntött
a magas szélességi fok alatt fekvő vidékeken. Gyakran
havazott. A növényzet minden nyoma elenyészett.
A parton álló néhány fa lombjai teljesen lehulltak
és ágaikat zúzmara borította.
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Egyet se lehetett többé látni a sarkvidéki satnya nö
vények közül, a melyek a Skandináviáikhoz hasonlíta
nak, szóval az egész sarkvidéki flóra téli álmát aludta.
Azonban a jégdarabok a tengerszoros hatalmas sod
rában folyvást úszkáltak, és e mellett terjedelemben
vastagságban gyarapodtak is. Valamint a nagy és inten
zív tűz egybeolvasztja az érczeket, ép úgy pár órai
nagy hideg is elég lett volna a jégdarabok egy be
fagyasztására. E hideg bekövetkezését pedig minden
nap lehetett várni. Pedig ha a Cascabel-család sóvár
gott azon idő után, mikor a tengerszoros állapota meg
engedi, hogy Port-Clarenceból elutazzék, ha előre örült
annak a pillanatnak, midőn ismét az ó-világ földére
fog léphetni : ez az öröme keserűséggel lesz elegyes,
mert akkor az elválás órája is ütni fog. Szergius úr
itt marad Alaskában, hisz eddig szó se volt arról,
hogy tovább folytassa az utazást, nyugat felé.
A tél elmúltával folytatni fogja kirándulásait Ame
rika e részén, a melyet kifürkészni szándékozott, és
fél fogja keresni a Youkontól északra és a hegyeken
túl fekvő területeket.
Az elválás keserű lesz valamennyi ükre nézve, mert
nem csupán a rokonszenv, hanem szoros barátság is
fűzte őket egymáshoz.
A legszomorúbb mindnyájuk közül természetesen
János volt. Elfeledhette-e, hogy Szergius úr magával
fogja vinni Kayettet is? És nem állt-e az ifjú leány
érdekében, hogy jövőjét fogadott atyja kezébe tegye le?
Kire lehetne őt czélszerűbben bízni, mint Szergius úrra,
a ki őt örökbe fogadta, a ki magával fogja vinni Euró
pába, neveltetni fogja és oly állást biztosíthat neki,
a milyent soha se találhatna fel egy szegény komédiás
család körében? Lehetett-e habozni, ily előnyökkel
szemben? Bizonynyal nem! és János volt az első, a ki
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ezt belátta. Mindamellett mégis fájdalmas érzés vett
erőt rajta, a melyet folyvást fokozódó szomorúsága
elárult. Hogyan is lett volna elég ereje uralkodni
magán? Hogyne gyötörte volna az a gondolat, hogy
el kell válnia Kayettetől, nem fogja őt többé látni, sőt
viszontlátni sem, mikor testileg és lelkileg oly messze
lesznek egymástól, miután az ifjú leány be fog lépni
Szergius úr családjába . .. hogy le kell mondani az
együttlét, a kedélyes beszélgetések édes szokásáról!
E gondolat valóban kétségbeejtő volt!
És ha János igen szerencsétlennek érezte magát,
atyja, anyja, öcscse és húga is, a kik annyira meg
szerették Kayettet, szintén nem bírtak megbarátkozni
azzal a gondolattal, hogy megváljanak tőle és Szergius
úrtól. Sokat adtak volna érte, ha Szergius úr velük
marad utazásuk végső czélpontjáig. így még legalább
néhány hónapot töltenének a társaságában, aztán a
többi. . . majd elválnék . . .
Port-Clarence lakosai nagyon megkedvelték a csalá
dot és jiem minden nyugtalanság nélkül látták köze
ledni azt az időt, midőn Cascabelék elindulnak majd a
a szibériai sivatagok felé, a hol komoly veszélyek fenye
gették őket. Ha egyrészt általában rokonszenvet mu
tattak a francziák iránt, a kik oly messziről jöttek
és oly hosszú útra indultak, másrészt néhány orosz, a
kik a legutóbbi napokban érkeztek Port-Clarenceba,
egészen másnemű érdek szempontjából látszott figye
lemmel kísérni a társulat személyzetét és főleg Szergius
urat.
Az olvasó még nem feledte el, hogy akkoriban PortClarenceban bizonyos számú orosz hivatalnok tartóz
kodott, a kik Alaska bekebeleztetése következtében
utasítást kaptak a szibériai területre való visszatérésre.
Ezen ügynökök közül kettő különös megbizatással
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volt felruházva a muszka közigazgatás alá tartozó
amerikai területen. E megbízatás abban állt, hogy
szemmel tartsák a politikai menekülteket, a kik ÜjBritanniában találtak menhelyet és ha esetleg meg
kísértenék átlépni az alaskai határt.
Szergius úr, a ki orosz származású volt és barátjává
és vendégévé tett e komédiás családnak, a mely épen
készülőben volt, a czár birodalmának területére lépni,
némileg gyanúsnak látszott előttük. Nem is tévesz
tették őt szem elől, jóllehet eléggé óvatosak voltak,
hogy feltűnővé ne tegyék a dolgot.
Szergius úr nem is sejtette, mily gyanú és figyelem
tárgya, ö is csak a közelgő elválás felett töprengett.
Nehéz volna megmondani, vajjon küzdött-e benne a
vágy folytatni kirándulásait Amerikában és az óhaj
tás, elkísérni új barátait Európába. Cascabel úr lát
ván, hogy efféle gondolatok gyötrik, ez irányban el
határozó nyilatkozatot provokált.
Egy este, október 11-én, vacsora után Szergius úr
hoz fordulva oly fontos arczczal, mintha valamely
újságot készülne mondani, így szólt :
— Apropos, Szergius úr, tudja-e ön, hogy nemsokára
útnak indulunk az ön hazája felé?
— Hogyne tudnám, barátom . . . hiszen ez már
régi megállapodás . . .
— Igen .. . Oroszországba megyünk ... és Permbe
is el fogunk látogatni ... a hol az ön atyja lakik .. .
ha nem csalódom.
— Sajnálkozva és irigykedve fogom az önök el
indulását látni . ..
— Sokáig szándékozik ön Amerikában maradni,
Szergius úr? — kérdé Kornélia.
— Sokáig? . . . Magam se tudom.
— És mily úton fog visszatérni Európába?
Verne. Cascabel Caesar,
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— A Far-Westen keresztül... Utazásom okvetle
nül New-York felé fog vezetni és itt fogok hajóra
szállni . . .Kayettel.
— Kayettel !... — suttogá János és a leánykára
nézett, a ki lehorgasztá a fejét.
Néhány percznyi csönd következett. Aztán Cascabel
úr ismét megszólalt, kissé vontatott hangon :
— Lássuk, Szergius úr . . . bátor leszek önnek indít
ványt tenni . . . Óh! tudom, hogy nagyon kínos dolog
lesz végig utazni azon az átkozott hosszú Szibérián! . . .
de némi bátorság és jóakarat mellett . . .
— Barátom, — mondá Szergius úr, — higyje el,
hogy sem a veszélyek, sem a fáradalmak nem riaszta
nak vissza és szívesen osztanám meg azokat önök
kel, ha .. .
— Miért ne fejeznénk be együtt az utazásunkat? —
kérdé Kornélia.
— Milyen szép volna ez! — mondá Sándor.
— És én szépen megölelném és megcsókolnám önt,
ha igent mondana! . . . kiáltá Napoleona.
János és Kayette egy szót se szóltak, de a szívük
erősen dobogott.
— Kedves Cascabel, — mondá Szergius úr néhány
percznyi gondolkozás után, — szeretnék önnel és nejé
vel valamiről beszélgetni . . .
— Szolgálatára állunk ... és pedig azonnal . . .
— Nem . . . holnap, — viszonzá Szergius úr.
Erre lefeküdtek valamennyien, nagy kíváncsisággal
eltelve.
Vajjon mily czélból kívánta Szergius úr ezt a beszél
getést? talán megváltoztatta a szándékát, avagy csak
módot akart nyújtani a családnak, hogy kedvezőbb
anyagi körülmények közt folytathassa az utazását és rá
akarta-e beszélni, hogy pénzt fogadjon el tőle? Annyi
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bizonyos, hogy se János, se Kayette nem bírt
aludni.
A beszélgetés másnap reggel történt. Szergius úr,
nem a gyermekek iránt való bizalmatlanságból, hanem
hogy idegenek, a kik a kocsi körül jártak és keltek,
meg ne hallhassák őket, felkérte Cascabel urat és
nejét, hogy kísérjék el őt a tanyától csekély távol
ságra. Kétségkívül fontos dolgot szándékozott velük
közölni, a melynek titokban kell maradni.
Mindhárman elindultak a parton, az olaj gyár felé.
Szergius megkezdte beszédét :
— Barátim, — figyeljenek rám és jól gondolják meg
a dolgot, mielőtt az ajánlatomra felelnének. Nem kétel
kedem jó szivökben és önök már bebizonyították,
mennyi önfeláldozásra képesek. De mielőtt végleg el
határoznák magukat, tudniok kell, ki vagyok.
— Hogy ön kicsoda? . . . Hát egyszerűen egy derék
ember, — kiáltá Cascabel úr.
— Mondjuk hát, hogy derék ember vagyok, — felelé
Szergius úr, — de olyan derék ember, a ki nem akarja
a jelenléte által az önök szibériai utazásának ve
szélyeit fokozni.
— Az ön jelenléte .. . veszélyes volna ... Szergius
úr? — szólt Kornélia,
— Igen, mert a nevem Narkin Szergius gróf . . .
Politikai menekült vagyok!
És Szergius úr röviden elmondá az élettörténetét.
Narkin Szergius gróf a permi kormányzóság gazdag
családjainak egyikéből származott. Szenvedélyesen sze
retett utazni, nagy kedvelője volt a földrajzi felfedezé
seknek és egész ifjúságát a külföldön töltötte.
Szerencsétlenségére a politika is belevegyült életébe
és 1857-ben ismerősei bevonták őt egy titkos társulatba.
E társulat tagjai az orosz rendőrség szokott egész éré-
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lyével üldözte és sikerült is neki elfogni őket. A letar
tóztattak túlnyomó részét örökre Szibériába száműzték.
Ezek közt volt Narkin Szergius gróf is. El kellett
hagynia a családjának egyetlen, még életben levő tag
ját, az atyját, a nyolczvan éves Narkin Wasszilij herczeget, a ki a walskai uradalmán lakott Perm közelében.
A gróf öt évig maradt Jakutskban, végre sikerült
megszöknie Ochotskba, a hasonnevű tenger partján.
Itt módot talált arra, hogy egy indulóban levő hajóra
szálljon és eljusson California egyik kikötőjébe.
így történt, hogy Narkin Szergius gróf hét évig élt
részint az Egyesült-Államokban, részint Új-Britanniában, folyvást közeledvén Alaskához, azzal a szándék
kal, hogy azonnal átlépi e tartomány határát, mihelyt
az Amerikához fog csatoltatok
Titkos reménye az volt, hogy Szibérián keresztül fog
haza térhetni Európába, éppen úgy, mint a hogy Cascabí'l úr tervezte. Az olvasó elképzelheti, mit érzett a
gróf, midőn megtudta, hogy e család, a melynek életét
köszönhette, a Behring tengerszoros felé utazik és
átkelni készül Ázsiába!
Legforróbb óhajtása az volt, hogy elkísérhesse őket.
De nem tehette ki barátait az orosz kormány bosszújá
nak. Mi történik, ha kitudódnék, hogy segédkezet nyúj
tottak egy politikai menekült hazatéréséhez? Pedig
mennyire szerette volna még egyszer látni elaggott
atyját! .
— Jöjjön velünk Szergius úr, jöjjön velünk! —
kiáltá Kornélia.
— De az önök szabadsága, sőt talán az életük fo
rogna koczkán barátim, ha megtudnák, hogy . . .
— Sebaj ! Szergius úr ! kiáltá Cascabel Cæsar. —
Ugyebár, mindegyikünknek van nyitott folyó számlája
a mennyországban? Nos hát igyekezzünk minél több

jó cselekedetet feljegyeztetni a «követel» rovatba . ..
Ezek majd ellensúlyozzák a rossz cselekedeteket ...
— De gondolja meg, — kedves Cascabel.
— Aztán senki se fogja önt megismerni, Szergius úr.
Mi komédiások ravasz emberek vagyunk ám, és a
kakas csípjen meg engem,ha túl nem járunk valamennyi
muszka rendőr eszén!
— De mégis . ..
— És lássa, szükség esetén, ön magára fogja ölteni
a komédiás jelmezt . . . hacsak nem szégyenli . . .
— Oh !.. . barátom.
— És kinek jutna valaha eszébe, hogy Narkin Szer
gius gróf a Cascabel-család társulatában szerepel!
— Ám legyen barátim, elfogadom! . .. Igen ... el
fogadom és őszinte köszönetét mondok önöknek . . .
— Jól van, jól ! — viszonzá Cascabel úr. — Köszöne
tét .. . Hát azt hiszi ön, hogy mi nem tartozunk ön
nek legalább is ugyanannyi köszönettel? . . . Eszerint
hát gróf úr...
— Ne nevezzen engem grófnak! ... Én az egész
világra nézve csak Szergius úr vagyok .. . még a gyer
mekei se tudják meg . . .
— Igaza van .. . szükségtelen megtudniok! .. .
Abban állapodtunk meg tehát, Szergius úr, hogy önt
magunkkal visszük !... És én Cascabel Cæsar, ma
gamra vállalom önt elszállítani Permbe, . . . ellenkező
esetben veszítsem el a Cascabel nevet — a mi, ezt ön
is be fogja látni, — pótolhatlan veszteség volna a
művészetre nézve.
Szükségtelen leírnunk a fogadtatást, a melyben szer
gius úr a Belle-Roulotte-on részesült, mikor János,
Kayette, Sándor Napokona és Szegfűszeg megtudták,
hogy el fogja őket kísérni az európai Oroszországig.
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XVI.
Búcsú az új világrésztől.

Most már nem maradt egyéb hátra, mint végrehaj
tani a megállapított tervet és elindulni Európa felé.
Ha a dolgot jól mérlegeljük, a terv birt valamely
kilátásokkal a sikerre. Miután a komédiás élet véletlenségei a Cascabel családot arra kényszerítették, hogy
Oroszországon és névszerint a permi kormányzóságon
is átutazzék, Narkin Szergius gróf bizonynyal nem csele
kedhetett czélszerűbben, mint hogy az utazás hátralevő
részén is hozzá csatlakozzék. Hogyan sejthetné valaki,
hogy a politikai elitéit, a jakutski szökevény egy akro
bata társulat tagjai közt van? Hacsak valaki a dolgot
el nem árulja, a siker biztosítottnak látszott. Szergius
úr mihelyt Permbe megérkezett és az atyját, Narkin
Wasszilij herczeget viszonlátta volna, azonnal tisztában
lehet magával az iránt, hogy ezentúl mit kell tennie. Ha
egyszer végig utazott Szibérián, a nélkül hogy a csend
őrség nyomára akadt volna, a körülményekhez képest
határozhatja el magát további teendői iránt.
Annyi bizonyos, hogy ha Szibériában, minden való
színűség ellenére ráismernének, az borzasztó következ
ményeket vonhatna maga után, úgy rá mint a családra
nézve. Mindazonáltal se Cascabel úr, sem a neje nem
akart számot vetni e veszélylyel és ha a gyermekektől
véleményt kérnek, azok is bizonyosan helyeselték volna
a szülők magatartását. De Narkin gróf titkát gondosan
meg kellett őrizni. Útitársuk ezentúl is egyszerűen csak
Szergius úr lesz.
Később Narkin grófnak minden bizonynyal módjá
ban lesz meghálálni e becsületes emberek szolgálatait,
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noha Cascabel úr nem kívánt egyéb jutalmat, mint
hogy Szergius urat lekötelezhesse és a muszka rendőr
séget lóvá tehesse.
Szerencsétlenségre egyikük se képzelhette, hogy a
tervük kezdettől fogva erősen kompromittálva van. A
tengerszoros túlsó partján nagy veszélyek vártak rá
juk — egyebek közt a szibériai orosz rendőrök is résen
voltak.
A Cascabel úr és Narkin gróf megállapodásának lét
rejötte után a következő napon két ember sétált és
beszélgetett egymással a kikötő végén, oly helyen, a
hol beszélgetésüket senki se hallhatta meg.
E két ember ugyanaz a két ügynök volt, a kikről
fennebb emlékeztünk és a kiket Szergius úr jelenléte a
Belle-Roulotte lakói közt nagyon meglepett és kiván
csiakká tett.
Már több év óta laktak Szitkában és felügyeltek poli
tikai szempontból a tartományra. Megbízatásuk, mint
tudjuk, abból állt, hogy figyelemmel kisérjék a mene
kültek üzelmeit a columbiai határ környékén, jelezzék
megjelenésüket az alaskai kormányzónak és letartóz
tassák azokat, a kik netalán megkísértenék a határt át
lépni. A dologban az volt a legkomolyabb, hogy habár
Narkin grófot személyesen nem is ismerték, birtokuk
ban volt a személyleírása azon időből, mikor a jakutski
erődből megszökött. Mihelyt a Cascabel-család PortClarenceban megérkezett, azonnal felettébb meglepte
őket az orosz ember külseje, a mely sehogy se hasonlí
tott a piaczi komédiásokéhoz. Vajjon miért tartózko
dott e társulatnál, a mely Sacramentóból jött és miért
ily szokatlan úton készült visszatérni Európába?
Miután a gyanujok fel volt ébresztve, kérdezősköd
tek, szimatoltak és fürkésztek, a nélkül, hogy feltűnést
keltettek volna és miután Szergius urat összehasonli-
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tották a Narkin gróf személyleírásával, gyanujok
bizonyossággá vált.
— Persze hogy Narkin gróf, — mondá az egyik
ügynök. — Nyilván az alaskai határszélen kóborolt és
ott várta meg a tartomány bekebeleztetését, akkor
aztán véletlenül találkozott e komédiásokkal, a kik az
életét megmentették és most velük együtt akar át
kelni Szibériába.
Teljesen igaza volt és noha Szergius úrnak eleinte
nem állt szándékában túlmenni Port-Clarenceon, a két
ügynök legkevésbbé se volt meglepetve, mikor meg
tudta, hogy Szergiusz úr a Belle-Roulotte-on át fog
kellni Szibériába.
— Ez jó szerencse ránk nézve, — mondá a második
ügynök. — A gróf itt maradhatott volna, amerikai
területen, a hol nem tudtuk volna, letartóztatni.
— Ellenben, mihelyt a tengerszoroson túl partra
száll, — viszonzá az előbbi, — már orosz területen lesz
és nem menekülhet előlünk, mert készen állunk az
elfogatására.
— Ez a fogás előnyös és jövedelmező lenne ránk
nézve. A szó szoros értelmében remekelnénk vele . . .
De mint fogjuk a dolgot végrehajtani?
— Nagyon egyszerűen. A Cascabel-család a legköze
lebbi napokban útnak fog indulni és miután bizonyosan
a legrövidebb utat választja, kétségkívül a Numana
kikötőben fog partra szállni. Nos hát, mi korábban
érkezünk oda, mint Narkin gróf, vagy legalább is vele
egyidejűleg, és nem lesz egyéb dolgunk, mint őt nyakon
csípni.
— Ám legyen, de mégis jobban szeretnék előbb meg
érkezni Numanába mint ő, hogy értesíthessük a parti
rendőrséget, a mely szükség esetén fegyveres segélyt
nyújthatna nekünk.
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— Úgy is lesz, ha valamely előreláthatlan esemény
nem történik. Ezek a komédiások kénytelenek bevárni,
míg a jég annyira megvastagszik, hogy a kocsijukat
megbírja ; mi ellenben könnyen átkelhetünk hamarább
is. Maradjunk tehát Port-Clarenceban és tartsuk szem
mel Narkin grófot, a nélkül hogy gyanítaná. Jóllehet
gyanakszik az orosz hivatalnokokra, a kik Alaskából
visszatérnek Szibériába, nem sejtheti, hogy ráismer
tünk. El fog indulni, én mi letartóztatjuk őt Numanában és nem lesz egyéb dolgunk, mint fedezet alatt
elkísérni Petropawlowskba vagy Jakutskba.
— És azon esetre, ha a komédiások védelmezni talál
nák magukat? — kérdé a második ügynök.
— Drágán fogják megfizetni, hogy elősegítették egy
politikai menekültnek Oroszországba való visszatérését.
Ezen egyszerű tervnek sikerülnie kellett, miután
Narkin gróf nem tudta, hogy ráismertek és a Cascabelcsalád se birt tudomással róla, hogy felügyelet alatt áll.
Az oly szerencsésen elkezdett utazás abban a veszély
ben forgott, hogy rosszul fog végződni Szergius úrra
és társaira nézve.
És mialatt ezt a cselt szőtték ellenük, mindnyájan
csak azzal a gondolattal foglalatoskodtak, hogy nem
fognak egymástól elválni és együtt fognak utazni
Oroszország felé. De főleg mily nagy volt János és
Kayette öröme!
Szükségtelen említenünk, hogy a két ügynök is
megőrizte a titkát, a melyet értékesíteni akart. PortClarenceban nem is sejtette senki, hogy a Belle-Roulotte
lakói közt oly érdekes ember van mint Narkin Szer
gius gróf.
Nehéz lett volna egész bizonyosan megállapítani az
elindulás napját. Utasaink rendkívül türelmetlen figye
lemmel kisérték a valóban abnormis hőmérsék módo-
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sulásait és Cascabel úr azt mondta, hogy még soha se
vágyott annyira a köveket hasogató hideg után.
Mindazonáltal fontos dolog volt a tengerszoros túlsó
partján lenniök, mielőtt a hideg végleg birtokába vette
volna a vidékeket. Miután a tél egész szigorúsággal csak
november első heteiben szokott fellépni, a Bélle-Roulotte-nak elég ideje lesz Szibéria délibb részeire eljutni.
Itt valamelyik városkában be fogják várni a kedvező
évszakot, mielőtt útra kelnének az Ural hegyek felé.
Ily körülmények közt Vermouth és Gladiateur is
megfelelhetnek a rájuk váró nagy feladatnak, különö
sebb fáradság nélkül és a Cascabel-család idejekorán
fog megérkezni, hogy részt vehessen a permi nagy vásár
ban, a mely jövő évi júliusban fog megtartatni.
És a Csöndes-tenger meleg áramlata folyvást sodorta
a jégtáblákat éjszak felé !
A jéghegyek egész flottája úszott a tengerszoros két
partja közt, a helyett hogy ott egy mozdulatlan és
szilárd jégmező terült volna el!
Mindazonáltal október 13-án úgy tapasztalták, hogy
a jégzajlás lassúbb lett. Valószínűleg északon vala
mely torlódás támadt, a mely akadályt képezett. És
csakugyan a láthatár legvégén fehér ormok egész soro
zata látszott, a mely arra vallott, hogy a sarkköri
tenger teljesen be van fagyva. A jég fehérségének hal
vány visszatükröződése eltöltötte az egész űrt és két
ségtelennek látszott, hogy itt is az átkelésre teljesen
alkalmas jégkéreg képződik.
E közben Szergius úr és János kikérdezték a portclarencei halászokat. Mindketten már több ízben azt
hitték, hogy az átkelést meg lehetne próbálni, de a
halászok, a kik jól ismerték az ő tengerszorosukat, még
várakozásra intették őket.
— Ne siessenek! — mondák nekik. — Engedjenek
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időt a hidegnek, hogy befejezze a munkáját!... A fagy
még nem volt olyan erős, hogy a jégmező képződhetett
volna. És ha mindjárt a tenger be is volna fagyva az
innenső oldalon, ez még korán sem bizonyítja, hogy
be van fagyva a másikon is, főleg a Diomède sziget
környékén.
Ez bölcs tanács volt!
— A tél nem nagyon siet az idén beköszöntem!
mondá egy ízben Szergiusz úr egy öreg halásznak.
— Csakugyan késik, — felelé a halász. — És ez egy
okkal több, hogy önök ne koczkáztassák a dolgot, mi
előtt meg nem győződtek felőle, hogy az átkelés lehet
séges. Ezenfelül az önök kocsija nehezebb is egy gya
logosnál és szilárdabb jeget kíván. Várják be, míg jó
vastag hóréteg kitölti a hézagokat az egyes jégdarabok
közt, akkor aztán átroboghatnak rajta, mintha or
szágút volna! Különben is hamar kipótolhatják az idő
veszteséget és nem teszik ki magukat annak, hogy a
tengerszoros közepén egyszerre ne mehessenek tovább.
A tapasztalt ember e gyakorlati tanácsát bízvást
követhették. Szergius úr iparkodott is le csillapítani
Cascabel barátját, a ki mindnyájuk közül a legtürel
metlenebb volt. Fődolognak látszott, nem veszélyez
tetni az utazást, sem az utasokat.
— Türelem, — mondá Szergiusz úr. — A Belle-Roulotte nem hajó, ha valahol mozgó jégtáblák közé
kerülne, okvetlenül alá kellene merülnie. A Cascabelcsaládnak nem kell azzal gyarapítani a hírnevét, hogy
belefuljon a Behring tengerszoros vizeibe.
— És gyarapíthatná-e ez az esemény a családom hír
nevét?
kérdé Cæsar diadalmas mosolylyal.
Ezenfelül még Kornélia is közbelépett és kijelentette,
hogy semmiféle vigyázatlanság elkövetését se fogja
megengedni.
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— Ah! főleg ön miatt sietnénk, Szergius úr! —
kiáltá Cascabel Cæsar.
— Megengedem, de én nem sietek ám önök miatt ! —
felelé Narkin gróf.
Daczára az általános türelmetlenségnek, János és
Kayette nem találta, hogy a napok nagyon lassan múl
nak. János folytatta Kayette oktatását. Az ifjú leány
már értette és eléggé folyékonyan beszélte a franczia
nyelvet, ök ketten maguk közt már teljesen megértet
ték egymást. És aztán Kayette oly boldognak érezte
magát a család körében és János mellett, a ki rendkívül
figyelmes volt iránta. Cascabel úr és Cascabelné asszony
ságnak vaknak kellett volna lennie, hogy ne ismerjék
fel az érzelmet, melyet a leányka a fiú szívében ébresz
tett. Kezdtek is miatta nyugtalankodni. Tudták, ki volt
Szergiusz úr és ki lesz egykor Kayette. 0 nem volt
többé a szegény indián leány, a ki elindult Szitkába,
szolgálatba, hanem a Narkin gróf fogadott leánya. És
Jánosra nagy szenvedések vártak.
— Utóvégre is, — mondá Cascabel úr, — Szergius
úrnak azért van szeme, hogy lásson, és bizonyosan
látja is, hogyan áll a dolog. .Ha ő nem szól semmit,
Kornélia, akkor nekünk sincs okunk beszélni.
Egy este János így szólt Kayettehez :
— örülsz azon, kis Kayette, hogy Európába utazhatol?
— Örülök, — felelte a leányka, — de még jobban
örülnék, ha Francziaországba utazhatnám.
— Igaza van! ... A mi hazánk szép és jó ország.
Bizonyára megszeretnéd, ha valamikor a te hazád is
az lenne.
— És mindenütt szívesen élnék, a hol a te csalá
dod van, János, és a legfőbb óhajtásom az, hogy soha
se kelljen elhagynom benneteket!
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— Kedves kis Kayette!
— Messze van Francziaország?
— Minden messze van, Kayette, főleg mikor az em
ber már az utazás czéljánál szeretne lenni. De végre
oda fogunk érkezni . . talán nagyon is korán !
--- Miért, János?
— Mert te Oroszországban fogsz maradni Szergius
úrral! . . . Ha itt nem váltunk el egymástól, Oroszor
szágban meg kell történnie az elválásnak! . . . Szergius
úr magánál fog téged tartani, kis Kayette! . . . Szép
nagy leányt nevel belőled ... és mi nem láthatjuk
egymást többé . . .
Miért mondod ezt, János? Szergius úr jó és hálás
ember! .. . Nem én mentettem meg az életét, hanem
ti, egyedül csak ti! Ha ti nem vagytok jelen, mit tehet
tem volna én érte? .. . Csak az anyádnak és nektek
mindnyájatoknak köszönheti, hogy még él! .. . Azt
hiszed, hogy Szergius úr el tudná ezt feledni?. . .
Miért akarod János, ha talán el is kell válnunk, hogy
az elválás örökké tartson?
v
Én nem akarom azt, kis Kayette, — felelé János,
a ki nem birt erőt venni megilletődésén. — De .. .
félek tőle! . .. Nem látni téged többé, Kayette!... Ha
tudnád, milyen boldogtalan volnék! . . . Aztán nem csu
pán látni akartalak! ... Ah! miért nem érheted be a
családommal, miután a nélkül sincsenek rokonaid! ...
Az atyám és anyám annyira szeretnek téged . . .
Nem jobban, mint a hogy én szeretem őket,
János !
— És az öcsém meg a húgom is !.. . Azt reméltem,
hogy a te testvéreid lesznek . . .
— Mindig a testvéreim gyanánt fogom őket tekin
teni ... És te, János? ...
— Én is .. . én is a testvéred leszek ... kis Kayette...
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Igen! a testvéred,... de jobban, máskép foglak sze
retni, mint a testvérek szokták egymást . . .
János nem mondott többet. Megragadta Kayette
kezét és megszorította. Aztán elhallgatott. Kayette
egészen el volt érzékenyülve, a szíve erősen dobogott
és a szemeiből könny csordult ki.
Október 15-én a port-clarencei halászok értesítették
Szergius urat, hogy készülhetnek az indulásra. A hideg
néhány nap óta nagyon élessé vált. A középhőmérsék
nem emelkedett tiz fok fölé, a fagypont alatt. A jégmező
teljesen mozdulatlannak látszott. Még csak ama recscsenéseket se lehetett hallani, a melyeket olykor tapasz
talhatunk, mikor az egybeforradás még nem teljes.
Valószínű volt, hogy nem sokára meg fog érkezni
néhány ázsiai benszülött, a ki télen át szokott kelni a
tengerszoroson és kereskedést űz Numana és Port-Clarence közt. Ezt az útat néha sűrűn látogatják. Nem
tartozik a ritkaságok közé, hogy kocsik vagy iram
szarvasok által vontatott szánkók átkelnek az egyik
földrészről a másikra és három nap alatt átkelnek a
80 kilométeres jég-uton, a mely a két part legközelebb
fekvő pontjait egymástól elválasztja. Természetes át
járó ez, a mely a tél elején képződik és a tél végén meg
szűnik.
Azonban nem szabad nagyon korán, se nagyon későn
elindulni rajta, különben borzasztó katasztrófákat
idézhetne elő a jéglemez minden mozdulata.
Szergius úr tekintettel a Szibéria területén való uta
zásra a Belle-Roulotte téli állomáshelyéig, többféle tár
gyakat vásárolt Port-Clarenceban, a melyek a nagy
hidegben nélkülözhetlenek. Egyebek közt több pár
szán talpú bocskort, a melyeket a benszülöttek korcsolya
gyanánt szoktak használni és a melyeknek segélyével
gyorsan végig futhatnak a jéggel borított nagy területe-
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ken. A komédiásoknak nem kellett sok idő e művészet
elsajátítására. János és Sándor nehány nap múlva igen
ügyesen használták e járműveket, a melyekkel a part
befagyott öblöcskéiben gyakorolták be magukat.
Szergius úr a Youkon erődben bevásárolt prémárú
készletet is kiegészítette. Az utasoknak nem csak önma
gukat kellett védelmezniük a nagy hidegek ellen, hanem
a Belle-Roulotte rekeszeit, ágyait, padlóját és falait is
be kellett borítani prémekkel, hogy a konyha tűzhelyé
ről szétáradó melegség benrekedjen. Ezenfelül Cascabel
úr a tengerszoroson túl a legszigorúbb téli hónapokat
Szibéria valamelyik városkájában fogja tölteni.
Végre az indulás napjául október 21-ike tűzetett ki.
Negyvennyolcz óra óta sűrűn havazott. A vastag hó
réteg egyenletes síksággá változtatta át a roppant jég
mezőt. A port-clarencei halászok azt állították, hogy a
jégtáblának az ázsiai partokig kell érnie.
Erről egyébiránt nem sokára meg is győződtek uta
saink, a mennyiben néhány kereskedő jött át a numanai kikötőből minden baj és akadály nélkül.
Szergius úr október 19-én megtudta, hogy ama két
orosz ügynök, a kik eddig Port-Clarenceban tartóz
kodtak, nem akart tovább várni és átkelt a szibériai
partra. Ugyanaz nap reggel indultak el. Szándékuk
volt a Diomède szigeten egy napig pihenni és harmad
nap átmenni Numanába.
Cascabel úr ezeket koczkáztatta, mikor ezt meghal
lotta :
— Ennek a két ficzkónak sietősebb dolga lehet mint
nekünk! Az ördögbe, csakugyan bevárhattak volna
bennünket! Szívesen fogadtuk volna el őket útitársaink
gyanánt.
Aztán azt gondolta magában, hogy ezek az emberek
kétségkívül attól féltek, hogy elkésnének, ha a Belle-
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Roulotte-ot kis érnék, a mely nem haladhatott nagyon
gyorsan a hórétegen.
Noha Vermouth is Gladiateur élesre volt patkóivá,
mégis előreláthatólag néhány napig fog tartani, ide
értve a Diomède szigeten való pihenőt is, — mielőtt
a túlsó partra érhet.
Ha a két ügynök czélszerűbbnek látta megelőzni
Narkin grófot, minden bizonynyal abból a czélból
tette, hogy időközben minden szükséges intézkedés
megtörténjék elfogatására.
Az indulás órájáúl a napfelkeltét tűzték ki. Fel kel
lett használni a nehány órai világosságot.
Hat hét múlva, a deczember 21-iki napfordulat körül,
a sarkkör által átszelt vidékekre folytonos éjszaka fog
borulni.
Az elutazás előestéjén Cascabel úr és Cascabelné aszszonyság «thea-estélyt» adott, egy e czélra kellőleg elő
készített fészerben. Az ünnepélyre hivatalosak voltak
a port-clarencei notabilitások, hivatalnokok és halá
szok, valamint néhány eszkimó családfő, a kik a Cascabelek iránt különös érdeklődést tanúsítottak. A társa
ság nagyon széles kedvében volt és Szegfűszeg legbohóbb mutatványait adta elő. Kornélia puncsot is készí
tett, sokkal inkább kímélvén a czukrot, mint az égettbort. A jelenlevők ezt az italt annál inkább méltányol
ták, mert az estély után, hazamenet oly rendkívül éles
hideg volt, mely szinte a velőt is megfagyasztotta.
Az amerikaiak Francziaországot, a francziák Ameri
kát éltették. Aztán sűrű és rokonszenves kézszorítások
közt búcsúztak el a vendégek a Cascabel családtól.
Másnap reggel nyolcz órakor a két lovat befogták.
John Bull helyet foglalt a kocsi alatt függő ponyvában
és az orra hegyéig belemélyedt a sok prém közé. Wag
ram és Marengo a kocsi körül ugrándozott. A Belle15*
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Roulotte belsejében Kornélia, Napoleona és Kayette lég
mentesen elzárkóztak és végezték mindennapi munkáju
kat, a takarítást, fűtést és főzést. Szergius úr, Cascabel
úr, János, Sándor és Szegfűszeg, részint közvetlenül a
lovak előtt mentek, részint előre siettek, az utat ki
kémlelni, a netalán veszélyeseknek látszó helyeket el
kerülni és a kocsi biztonsága felett őrködni.
Végre megtörtént az indulásra a jeladás és PortClarence egybesereglett lakossága hangos hurrah-kiáltásokban tört ki.
A legközelebbi pillanatban a Belle-Roulotte kerekei
alatt a jégmezőt borító hóréteg csikorogni kezdett.
Szergius úr és a Cascabel-család végleg elhagyta
Amerika földjét.

VÉGKÉP ELHAGYTÁK AMERIKA FÖLDJÉT,

MÁSODIK RÉSZ.
I.

A Behring tengerszoros.

A. Behring tengerszoros egy meglehetősen szűk csa
torna, a mely a Behring-tengert a sarkköri Oczeánnal
egybeköti. Iránya és fekvése hasonló a calaisi szorosé
hoz a Manche-csatorna és az Északi-tenger közt, de a
szélessége mégis háromszorta nagyobb e ménnél. A franczia területen fekvő Griz-Nez fokot az angol parton
fekvő South-Forelandtól csak huszonnégy-huszonnyolcz kilométernyi, ellenben Numanát Port-Clarer.c( tói nyolczvan kilométernyi távolság választja el.
A Belle-Roulotte, utolsó amerikai állomását elhagy
ván, az ázsiai part legközelebb fekvő pontja, a Numana
kikötő felé indult.
Oly úti irány, a mely a Behring-tengert rézsút át
vágja, lehetővé tette volna, hogy a Cascabel-család jó
val alacsonyabb szélességi fokok alatt utazzék és dél
nyugati irányban haladjon a Szent-Lőrincz nevű meg
lehetősen jelentékeny sziget felé, a hol számos eszkimó
törzs lakik, a melyek nem kevésbbé vendégszeretők
Port-Clarence lakóinál ; aztán az Anadyr-öblön túl
utasaink a Navarin foknál szállhattak volna partra,
hogy onnét tovább utazzanak a déli Szibéria terüle
tein át. De ez által nagyon hosszúra nyúlt volna a
tengeren, vagyis inkább a jégmezőn való utazás,
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következőleg növekedtek volna ama tagadhatatlanúl
nagy veszélyek is, a melyekkel ez az utazás jár.
Teljesen megérthető, hogy a Cacsabel-család sietett
a szárazföldön megérkezni. Semmi ok se forgott fenn
az eredeti útiterv megváltoztatására, a melynek leg
közelebbi czélja Numana volt, esetleges megállapodás
sal a Diomède-szigeten, a mely a tengerszoros közepén
fekszik és sziklatalpazatán nem kevésbé szilárdnak
mondható akármelyik szárazföldnél.
Ha Szergius úrnak hajó állt volna rendelkezésére, a
melyen az egész kis karaván elhelyezkedhetik, akkor
kétségkívül más úti tervet készítettek volna. A hajó ez
esetben a Behring-szigettől dél felé indul vala el, és
a fókák és egyéb tengeri emlősök e kedvencz téli
szállását elhagyván, Kamcsatka va lame Ívik kikötőjébe
vagy éppen Petropawlowskba, a kormányzóság szék
helyére, igyekezett volna eljutni. De hajó hiányában,
a legrövidebb utat kellett választani, hogy mielőbb
az ázsiai partokra érhessenek.
A Behring tengerszoros nem nagyon mély. A geoló
giai talajemelkedések, a melyek a jégkorszak óta figyel
tettek meg, nem zárják ki még azt a lehetőséget sem,
hogy nagyon távoli jövőben Ázsia és Amerika száraz
földje egyesülni fog. Akkor aztán készen állna a Casca
bel úr által óhajtott híd, vagyis inkább egy országút, az
utasok számára, a mely azonban rendkívül káros lenne
a hajósok és főleg a. czethalászok számára, mert el
zárná előlük az északi sark körüli tengereket. Ez eset
ben egy új Lessepsnek kellene megjelennie, hogy a
dolgok régi rendét helyreállítsa.
Ezzel az eshetőséggel talán dédunokáink utódai fog
nak megküzdeni.
A hydrografusok, a kik a tengerszoros különböző
pontjain méréseket eszközöltek, úgy tapasztalták, hogy
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a csatorna legmélyebb az ázsiai oldalon, a Csukcsik fél
szigete táján. Itt folyik el az északról kiinduló hideg
áramlat, míg a meleg áramlat a kevésbbé mély ameri
kai oldalon van.
Az említett félszigettől északnak, a Kaljutsin-öbölben fekvő hasonnevű sziget mellett tizenkét évvel ké
sőbb Nordenskjöld a Véga nevű hajón, miután az észak
keleti átjárást felfedezte volna, a jégtorlaszok miatt
kilencz hónapig, 1878 szeptember 26-tól 1879 július
15-ig kénytelen volt mozdulatlanúl vesztegelni.
A Cascabel-család tehát október 21-én indult el
meglehetősen kedvező körülmények közt.
Csípős és száraz hideg volt. A hóvihar megszűnt, a
szél is kissé csillapúit. Az ég halványszürke volt. A na
pot alig lehetett e ködfátyol mögött meg is sejteni és a
ködfátyolon, a rézsútos irányuknál fogva nagyon meg
gyöngült sugár nem birt áthatolni. Még délben sem
emelkedett három-négy foknál magasabbra a déli lát
határon.
Mielőtt utasaink Port-Clarenceból elindultak, köz
megegyezéssel és igen bölcsen elhatározták, hogy nem
fognak a sötétségben utazni. A jégmezőn itt-ott nagy
hasadások mutatkoztak, a melyek a sötétség miatt nem
lévén láthatók, se kikerülhetők, nagy szerencsétlensé
get okozhattak volna. Abban történt tehát megállapo
dás, hogy a Belle-Roulotte naponkint azonnal állomást
fog tartani, mihelyt a szem nem láthat messzebb száz
lépésnyinél. Jobb volt tizennégy napot fordítani a
nyolczvan kilométernyi útra, mint vaktában tovább
menni a sötétben.
A hó, a mely huszonnégy óráig szakadatlanúl esett
és vastag réteget képezett, a hidegben megjegeczesedett. A jégmezőnek ez a rétege szintén könnyítette az
átkelést. Ha a hóesés újra nem kezdődik, könnyen át
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fogna k juthatni a túlsó partra . Mindazonáltal attól lehe
tett félni, hogy a hideg és a meleg áramlat, a melyek,
miután egymást átvágták volna, külön-külön csator
nákban folynak tovább, a jégdarabokat egymás tete
jére halmozzák és többrendbeli torlaszokat képeznek,
a minek következtében utasaink esetleg kénytelenek
lesznek nagy kerülő utakat tenni.
Említettük, hogy Kornélia, Kayette és Napoleona a
kocsiban foglaltak helyet, a férfiak p. dig, a, BelleRoulotte súlyát csökkentendők, gyalog szándékoztak
a tengerszoroson átkelni.
János ment legelői és feladata volt kikémlelni a jég
mezők állapotát. Benne teljesen megbízhattak. A fiatal
ember el volt látva iránytűvel és noha alig volt lehetsé
ges szabatos iránypontokat választania, mégis eléggé
egyenesen haladt nyugat felé.
Közvetlenül a lovak előtt Szegfűszeg haladt, hogy
felsegítse Vermouthot és Gladiateurt, ha netalán.elbotlanának, azonban a lábak szilárdságát eléggé biztosí
tották éles patkóik. Különben is a jégmező úgy szól
ván teljesen sima volt.
A kocsi mellett Szergius úr és Cascabel Cæsar ment,
szemtakaróval ellátva, csuklyás köpenyben, egymás
sal beszélgetve.
Sándor számára nehéz lett volna helyet kijelölni
vagy rákényszeríteni, hogy a kijelölt helyen maradjon.
Az élénk fiú jött-ment és ugrándozott mint a két eb,
sőt néha a hosszú csúszkálások élvezetét is megengedte
magának. Nagy szomorúságot okozott neki az, hogy az
atyja megtiltotta a szántalpú eszkimó saruk használatát.
— Ezekkel a hosszú korcsolyákkal néhány óra alatt
a tengerszoros túlsó partján lennék! — mondá Sándor.
— Mire való volna ez, — viszonzá az atyja, — mi
után a lovaink nem tudnak korcsolyázni?

A KÉT KUTYA EZER MEG EZER MADARAT VERT FEL.

236

— Rá kell őket tanítanom! — felelé a ficzkó, egy
bukfenczet vetve a havon.
E közben Kornélia, Kayette és Napoleona a konyhá
ban működtek és sokat ígérő füst tolult ki a tűzhely kis
kéményéből, ök nem szenvedtek a hideg miatt a lég
mentesen elzárt kocsirekeszekben, de gondoskodniok
kellett azokról, a kik künn voltak. Ezt lelkiismeretesen
meg is tették és folyvást készen tartottak néhány csésze
theát, bőven vegyítve az orosz wutkival, a mely a
halottat is képes volna feltámasztani.
A lovak élelme biztosítva volt. Utasainkat Port-Clarenceban az eszkimók olyan mennyiségű szénával látták
el, a mennyi elég volt a tengerszoroson való átkelés
idejére, Wagram és Marengó számára is tartottak
készletben iramszarvashúst, a mely nagyon ízlett a
két ebnek.
Ezenkívül a jégmező vadban nem volt annyira el
hagyatott, mint hinni lehetett. A két kutya ezer meg
ezer ptarmigánt, búvárt és egyéb, a sarkköri régiókban
otthonos madarat vert fel.
E szárnyasok eléggé élvezhető eledelt szolgáltathat
nak, főleg miután olajos mellékizüktől megfosztattak.
De minthogy Kornélia éléskamrája bőven fel volt sze
relve, szükségtelen lett volna e madarakat lelődözni,
ennélfogva elhatározták, hogy Szergius úr és János
puskái Port-Clarencetól Numanáig pihenni fognak.
Fókák és egyéb tengeri emlősök közül, a melyek e
vidéken nagy számmal tanyáztak, az utazás első
napján egyetlen egy se mutatkozott
Noha az elinduláskor mindenki jókedvű volt, Cas
cabel úr és társai nemsokára érezték ama megmagya
rázhatatlan szomorúságot, a melyet e láthatár nélküli
síkságok és elégtelen fehér lapályok a kedélyre gyako
rolnak. Tizenegy óra tájban már nem látták többé
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Port-Clarence magas szikláit, sem a Prince of Wales
hegyfokot, a mely eltűnt a távoli ködben. Semmiféle
tárgyat se lehetett volna megkülönböztetni két kilomé
ternyi távolságban. Következőleg hosszú idő fog el
múlni, mielőtt megpillantják a Csukcsi félsziget hegy
fokának magaslatait, a melyek pedig kitűnő iránypont
gyanánt szolgáltak volna utazóinknak.
A Dioméde-szigetről, a mely körülbelül a tengerszo
ros közepén van, semmiféle sziklaorom sem emelkedik
ki. Miután a sziget tömege alig magasabb a tenger fel
színénél, az utasok csakis akkor fogják észrevenni,
midőn a kocsi kerekei a sziklás talajon morzsolják össze
csikorogva a hóréteget. János, az iránytűvel a kezében,
egészben véve minden nagyobb nehézség nélkül ve
zette a Belle-Roulotte-ot, a mely nem haladt ugyan
rendkívül sebesen, de annál biztosabban.
Szergius úr és Cascabel Cæsar útközben mostani hely
zetükről sokat beszélgettek egymással. Az átkelés a
tengerszoroson, a mely az elinduláskor oly egyszerűnek
látszott és a megérkezés után nem kevésbbé egyszerű
nek fog látszani,, a jelen pillanatban meglehetősen
veszélyesnek tűnt fel.
— Mégis csak koczkáztatott dologra vállalkoztunk
ezúttal! — mondá Cascabel úr.
— Kétségkívül, — viszonzá Szergius úr. — Nem
minden embernek jutna eszébe átkelni a Behring
tengerszoroson egy nehéz kocsival.
— Elhiszem azt, Szergius úr! De hát mit tegyek! ha
egyszer az ember fejében megrögzött a hazatérés gondo
lata, nincs olyan nehézség, a mi képes volna visszatar
tóztatni. Ah! ha csak arról volna szó, hogy néhány száz
mértföldmyi útat tegyünk a Far-Westen vagy Szibérián
keresztül, nem is törődném vele! ... Az ember szilárd
talajon utazik, a mely nem fenyeget azzal a veszélylyel,
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hogy megnyíljék a lábai alatt! ... Ellenben nyolczvan
kilométernyi út egy befagyott tengeren, kocsival, lóval,
családdal, podgyászszal és minden hozzátartozandóval... ez már egészen más !... Az ördögbe ! igazán
szeretném, ha már túl volnánk rajta! ... Az utazás
legnagyobb része vagy legalább is a legveszélyesebb, a
hátunk mögött volna.
— Igaza van, kedves Cascabel, főleg ha a Belle-Rou
lotte a tengerszoroson túl gyorsan eljuthat Szibéria dé
libb területeire. Nagy könnyelműség volna a tenger
part hosszában haladni tovább ily nagy hidegben.
Mihelyt Numanában leszünk, azonnal el is fogunk térni
délnyugat felé, hogy jó téli szállást választhassunk
valamelyik közelebb fekvő városkában.
— Ez a mi tervük is. De, Szergius úr, önnek ismernie
kell ezt a vidéket.
— Csak azt a vidéket ismerem, a mely Jakutsk és
Ochotsk közt fekszik, mert a megszökésem után arra
utaztam keresztül. A mi az európai határtól Jakutskig
terjedő útat illeti, csak ama leírhatatlan, iszonyú szen
vedésekre emlékezem, a melyeket a számüzöttek kara
vánjainak éjjel-nappal ki kell állniok. Oh! mily kínok
voltak ezek! a leghalálosabb ellenségemnek se kíván
nám!
— Elvesztette ön minden reményét Szergius úr, az
iránt, hogy valaha még visszatérhet a hazájába — ter
mészetesen szabadon és a kormány engedelmével?
— Ez csak úgy történhetnék, ha a czár amnestiát
adna, a mely Narkin grófra és a vele együtt elitéit haza
fiakra is kiterjedne ... Ki tudná megmondani, kedves
Cascabel, vajjon oly politikai körülmények bekövetkez
nek-e, a melyek lehetővé tegyék, hogy a czár amnestiát adjon.
— Pedig milyen szomorú a számüzöttek élete !...
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Olyan az, mintha az embert kikergették volna a saját
házából.
— Igen!... el van szakítva mindenkitől, a kit sze
retett ... És mennyire szeretném viszontlátni öreg,
beteg apámat !...
— Viszont fogja őt látni, Szergius úr! Higyjen egy
vén piaczi komédiás szavainak, a ki gyakran találta el a
jövendőt, kártya vetés közben . . . Ön velünk együtt fog
bevonulni Permbe !... Hiszen most már ön is a Casca
bel társulat tagja . . . Sőt szükséges lesz, hogy megtanít
sam önt bizonyos szemfényvesztő fogásokra, — a
melyeknek alkalmilag hasznát veheti, — nem is említve
azt a szemfényvesztést, a melyet a muszka rendőrök
kel fogunk véghez vinni, mikor önt az orruk előtt elcsempészszük.
És Cascabel Cæsar meg nem állhatta, hogy ne neves
sen arra a gondolatra, hogy Narkin gróf, az orosz főúr,
hogyan fog súlyokat emelgetni, palaczkokat dobáh i, a
bohóczczal feleselni — és a tányérral körüljárni.
Délután három óra tájban a Belle-Roulotte kénytelen
volt megállapodni. Az éj még nem állt be ugyan, de sűrű
köd csökkentette a szemhatár kiterjedését. János vissza
tért és megállapodást tanácsolt. Ily körülmények
közt tovább menni igen koczkáztatott dolog lett volna.
És hozzá, mint Szergius úr is előre látta, a tenger
szorosnak e táján, a melyen a keleti csatorna áramlata
folyik keresztül, a jég nagyon egyenetlen volt a hó alatt.
A kocsi helylyel-közzel nagyokat zökkent. A lovak
csaknem minden lépés után megbotlottak. A félnapi
utazás is nagyon kifárasztotta őket.
A kis karaván ezen az első napon legfeljebb nyölcz
kilométernyi utat haladt.
Mihelyt a kocsi megállt, Kornélia és Napoleona le
szálltak tetőtől-talpig beburkolva, a hirtelen hőmérsék-
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leti változás miatt. A kocsi belsejében és a szabad lé
gen uralkodó hőmérsék közt legalább húsz foknyi kü
lönbség volt. Kayettenek, a ki szokva volt az alaskai
tél szigorához, eszébe se jutott beburkolózni.
— Melegebben kell öltöznöd, Kayette! — mondá
neki János. — Meghűtöd magadat és hurutot kapsz.
— Oh! — felelé a leányka, — én nem félek a hideg
től. Az ember megszokja azt a Youkon völgyében.
— Mindegy, Kayette.
— Jánosnak igaza van, — szólt közbe Cascabel úr. —
Menj kis fürjecském és burkold be magadat jól. Ezen
kívül figyelmeztetlek, hogy ha hurutot kapsz, én vesz
lek gyógykezelés alá és az borzasztó lesz ... Ha kell,
még a fejedet is levágom, hogy ne prüsszöghess.
Kayettenek, e rettenetes fenyegetéssel szemben,
egyéb teendője nem maradt, mint engedelmeskedni . . .
Aztán mindenki segédkezet nyújtott a tanyahely
elkészítéséhez, a mi, egészben véve, egyszerű dolog
volt. Fát nem kellett vágni az erdőben, mert erdő nem
volt, tüzet nem kellett gyújtani, mert tüzelő anyaguk
nem volt, sőt még füvet se kellett szedni a lovak
számára. A Belle-Roulotte a megszokott kényelmét,
kellemes hőmérsékletét, jó ágyait, terített asztalát,
fáradhatatlan vendégszeretetét kínálta az utasoknak.
Csupán Vermouthot és Gladiateurt kellett ellátni a
Port-Clarénceből magukkal hozott szénából.
Mihelyt ez megtörtént, a két lovat bepakolták jó
meleg pokróczokba és aztán a szegény állatok másnap
reggelig pihenhettek. A papagájról a kalitkában és a
majomról a ponyvában szintén nem feledkeztek meg, a
két eb pedig jóllakott a szarvashússal, a mely a szá
mukra külön készült.
Végre Szergius úr és társai, miután az állatokat

MINDENKI SEGÍTETT A TANYAHELYET ELKÉSZÍTENI.

242

ellátták volna, szintén a vacsorához, vagyis inkább,
tekintve a még korai órát, ebédhez ültek.
— Hej !... hej ! — kiáltá Cascabel úr, — talán most
történt először, hogy franczia származású utasok is
jól lakomároznak a Behring tengerszoros kellő kö
zepén!
— Ez igen valószínű, — felelé Szergius úr. — De
remélem, hogy három vagy négy nap múlva száraz
földön fogunk ebédelhetni.
— Numanában? — kérdé Kornélia.
— Nem, a Diomède-szigeten, a hol egy vagy két napi
állomást fogunk tartani. A kocsink oly lassan halad
előre, hogy legalább is egy hétbe fog kerülni, míg
eljutunk az ázsiai partra.
Ebéd után, noha csak délutáni öt óra volt, mindenki
a pihenésre vágyott. Nem megvetendő dolog egész
hosszú éjszakán át jó ágyban, hosszú és fáradságos
séta után a hóborította jégmezőn, meleg takarók alatt
pihenni. Cascabel úr még azt se tartotta szükségesnek,
hogy valaki a tanya biztonsága felett őrködjék. Ily
pusztaságban nem kellett gonosz emberektől félni. Kü
lönben az ebek őrködtek és jelezni fogják a csavargókat,
a kik netalán a Belle-Roulotte közelében mutatkoznának.
Mindazonáltal Sergius úr kétszer vagy háromszor fel
kelt meggyőződni a jégmezők állapotáról, a melyet a
hőmérsék hirtelen csökkenése gyorsan megváltoztat
hatna. Ez volt legnagyobb aggodalma. Semmi se vál
tozott az időjárás jelenségeiben és a tengerszoros fel
színén könnyű északkeleti szellő lengett.
Másnap az utazást hasonló körülmények közt folytat
ták. Nehézségekről alig lehetett szó, csupán fáradság
ról. A pihenési ideig hat kilométernyi útat hagytak
hátra és az éjjeli állomást illetőleg hasonló intézkedése
ket tettek, mint a megelőző napon.
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Október 25-én nem indulhattak el reggeli kilencz óra
előtt, sőt még e pillanatban is alig kezdett, világosodni.
Szergius úr konstatálta, hogy a hideg kevésbbé csí
pős. A délkeleti láthatáron felhő tornyosúlt. A hőmérő
bizonyos hajlandóságot mutatott az emelkedésre és
az egész tájon a légnyomás csökkenőben volt.
— Ezt nem szerettem, János, — mondá Szergius
úr. — Míg a jégmezőn leszünk, nem szabad panaszkod
nunk, ha a hideg ismét növekednék. Szerencsétlenségre
a szél fordulni kezd és a légsúlymérő is alább száll.
Semmitől se kell annyira félnünk, mint a hőmérséklet
emelkedésétől. Figyeld meg jól a jégmezőt, János, ne
kerülje el a figyelmedet semmiféle, bármily csekélynek
látszó tünemény és azonnal térj vissza bennünket érte
síteni, mihelyt valamit észleltél.
— Számoljon rám, Szergius úr.
P Azok a módosulások, a melyektől Szergius úr félt,
a jövő hónaptól kezdve áprilisig nem állhatták elő. A tél
ezen évszakban egész szigorával uralkodik. De miután
ez évben a szokottnál később köszöntött be a hideg, az
elején a hideg és az olvadás könnyen váltakozhatott és
a jégmező mozgását vonhatta maga után. Valóban, jobb
lett volna a tengerszoroson való átkelés alatt, huszonöt
vagy harmincz foknyi hideg gyötrelmeit elszen
vedni.
Utasaink csakis félhomályban indultak el. A nap
gyönge sugarainak nem volt elég erejük a sűrű ködön
áthatolni.
Ezenkívül az égboltozaton alacsony és hosszúkás
felhőcsíkok mutatkoztak, a melyeket a szél gyorsan
kergetett észak felé.
János figyelmesen vizsgálta a hóréteget, a mely
tegnap óta kissé meglágyult és a lovak lábai alatt
lépten-nyomon lesüppedt. Mindazonáltal mégis még
is*
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tehettek nyolcz kilométernyi útat és az éjszaka is
minden baj nélkül múlt el.
Október 27-én csak tíz óra tájban indulhattak útnak.
Szergius úr nagyon nyugtalan volt, midőn a hőmérsék
let újabb emelkedését tapasztalta, — a mely valóban
szokatlan és rendkívüli tünemény volt, ily magas szé
lességi fok alatt és az évnek ebben a szakában.
A hideg kissé enyhülvén, Kornélia, Kayette és
Napoleona szintén gyalogolni akartak és eszkimó
saruikkal eléggé szaporán haladtak. Valamennyien
szemtakarót használtak és már- megszokták e műszer
keskeny nyílásán keresztül nézni. Sándor is mindig
víg volt, és tekintet nélkül a fáradtságára, ugrált,
mint egy fiatal bakkecske.
Valóban lassan haladtak. A kocsi kerekei mélyen
lesülyedtek a vastag rétegben, a mi a lovak munká
ját nagyon nehézzé tette. A Belle-Roulotte helyenkint a jég egyenetlensége miatt, a melyeket a hó el
takart, nagyokat zökkent. Sőt néha óriási jégdarabok
zárták el az útat és hosszú kitérésekre kényszerítették
az utasokat. De ez csak mellékes dolog volt és még
szerencséről lehetett beszélni, hogy az útat csakis
jégsziklák szakították félbe, nem pedig hasadások. Leg
alább a jégtalaj szilárdsága nem volt veszélyeztetve.
E közben a hőmérő lassan, de folyvást emelkedett, a
légsúlymérő azonban alább szállt. Szergius úr aggo
dalma nőttön-nőtt. A nők valamivel déli tizenkét óra
előtt kénytelenek voltak a kocsiba visszatérni. A hó
sűrűn kezdett hullani apró, átlátszó pelyhekben, mintha
minden pillanatban esővé akart volna átváltozni. Az
ember szinte azt hihette volna, hogy csupa merő apró
tollak szállonganak, a melyeket millió és millió madár
rázott le magáról a magasban.
Cascabel Cæsar felszólította Szergius urat, hogy me-
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neküljön a BeUe-Roulotte-ba. De Szergius úr nem
fogadta el az ajánlatot. Miért ne viselhetné el ő is azt,
a mit a társai elviseltek? Ez a félig olvadt hóesés
rendkívül nyugtalanította őt. Ha a hó vízzé válnék,
okvetlenül a jégmező szétmállását vonná maga után.
Igyekezni kellett, mielőbb biztos menhelyet találni
a megingathatatlan Dioméde-szigeten.
Másrészt ellenben az eszélyesség azt követelte, hogy
csak a legnagyobb óvatossággal haladjanak előre.
Szergius úr ennélfogva arra határozta el magát, hogy
Jánoshoz csatlakozzék, a ki mintegy száz lépéssel a
kocsi előtt ment. Cascabel úr és Szegfűszeg a lovak
mellett maradtak, a melyeknek lábai gyakran megcsuklottak. Ha a Belle-Roulotte-nak valamely baja esnék,
nem maradna egyéb hátra, mint elhagyni azt a jégmező
közepén — a mi igazán pótolhatatlan veszteség volna.
Szergius úr, mialatt János mellett gyalogolt, a táv
csője segélyével igyekezett kifürkészni a ködborította,
nyugati láthatárt. Csak nagyon csekély távolságra lehe
tett látni, és Szergius úr kétségkívül megadta volna a
jelt a megállapodásra, ha nem tapasztalta volna, hogy
a jégmező szilárdsága nagy mértékben csökkent.
— Bármibe kerüljön is, — mondá, még ma el kell
érkeznünk a Dioxréde-szigetre, ha mindjárt ott kellene
is maradnunk, míg a hideg újból beáll!
— Mit gondol ön, milyen messze vagyunk még a
szigettől?
— Körülbelül hat kilométernyire. Miután még két
órai világosság, vagyis inkább félhomály van hátra,
a mely lehetővé teszi az úti irány meghatározását,
kövessünk el mindent, hogy a teljes sötétség beállta
előtt oda érkezzünk.
— Nem akarja, Szergius úr, hogy előre menjek a
sziget fekvését kifürkészni?

246

— Nem, János, nem! Könnyen eltévedhetnél e hó
zivatarban és ez még sokkal nagyobb baj volna. Igye
kezzünk az iránytűhöz tartani magunkat, mert nem
tudom mi történnék, ha a Dioméde-sziget mellett
elhaladnánk, akár felül, akár alól.
— Hallotta, Szergius úr? — kiáltá János, leha
jolván.
Szergius úr is lehajlott és a jégmezőn tisztán hallotta
a tompa recsegéseket, mint mikor egy üvegtábla végig
reped. Vajjon nem jelentett-e ez jégzajlást, legalább
részleges szétmállást? Mindazonáltal hasadás nem mu
tatkozott a jégen, a meddig a szem látott.
A helyzet rendkívül veszélyessé vált. Az utazókat
folyvást valamely katasztrófa fenyegeti, ha az éjszakát
ily helyzetben töltik.
A Dioméde-sziget volt az egyetlen kínálkozó menhely, és oda el kellett jutniok minden áron. Mennyire
megbánta Szergius úr, hogy nem volt türelmük néhány
nappal Port-Clarenceban tovább maradni!
Jánossal együtt visszatértek a kocsihoz és Cascabel
urat értesítették a helyzetről. A nők előtt azonban el
titkolták a fenyegető veszedelmeket. Felesleges lett
volna őket megijeszteni. Elhatározták, hogy az asszo
nyokat a kocsiban hagyják és mindenki sietett a kere
keket tolni, hogy az átizzadt, párolgó, elcsigázott,
félig megsántult lovakat kímélje.
Két óra tájban a hóesés érezhetően alább hagyott.
Nemsokára már csak néhány pehely szállingózott a
levegőben, a melyeket a szellő gyorsan elkapdosott.
Most már könnyebb volt megtartani az irányt. A ko
csit erélyesen tolták és Szergius úr elhatározta, hogy
nem fognak megállapodni, mielőtt a Belle-Roulotte nem
ért a Dioméde-sziget szikláira.
Számítása szerint e szigetecske nem lehetett mész-
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szebb, mint két kilométernyire nyugat felé és talán
sikerül egy óra alatt elérkezni a partjára.
Szerencsétlenségre a már kétes félhomály is mind
inkább elenyészett és nem maradt belőle hátra egyéb,
halvány visszaverődésnél. Jó irányban haladtak-e, foly
tassák-e az útat ugyanebben az irányban? Hogyan
lehessen megállapítani?
E pillanatban a két eb erősen ugatni kezdett. Vajjon
valamely veszély közeledését jelezték-e, avagy talán
egy csapat eszkimót vagy csukcsit szimatoltak, a kik
a tengerszoroson készültek átkelni?
Szergiusz úr elhatározta, hogy ez esetben igénybe
fogja venni e benszülöttek segélyét vagy legalább is
igyekezni fog magát tüzetesen tájékozni a sziget
fekvése iránt.
Ugyanekkor a kocsi egyik ablaka kinyílt és Kornélia
kiszólt, azt kérdezvén, hogy miért ugat Wagram és
Marengo oly nagyon?
Azt felelték neki, hogy még nem tudják, de nincs
ok nyugtalanságra.
— Le kell szállnunk? — kérdé Cascabelné asszonyság.
— Nem, Kornélia! — felelé Cascabel úr. — Te a
leánykákkal jó helyen vagy . . . Maradjatok ott.
— De ha az ebek valamely állatot éreznének .. .
például medvét?
— Nos hát, majd azt is meg fogjuk mondani. Min
den esetre tartsd készen a puskádat. Mindenekfelett
pedig tilos a kiszállás.
— Csukja be az ablakot, Cascabelné asszonyság, —
mondá Szergius úr. — Egy pillanatnyi veszteni való
időnk sincs . . . indulunk!
A kocsi, mely a kutyák ugatására megállt, azonnal
ismét útnak indult.
Körülbelül fél óráig a Belle-Roulotte gyorsabban ha-
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ladhatott, mert a jégmező felülete nem volt oly rögös.
A valóban kimerült lovak megfeszítették legvégső
erejüket és érezni lehetett, hogy ez volt a végső eről
ködésük és hogy kidőlnének, ha soká tartana.
Alig lehetett már látni. A mi csekély világosság még
átszürődött az űrben, inkább a jégmező felszínéről
eredt, mint a magasabb légrétegekből.
A két kutya folyvást ugatott, majd előre szaladt és
megállt, előretolt pofával és kinyújtott farkkal, majd
ismét visszatért a kocsihoz.
— Minden bizonynyal valamely rendkívüli dolgot
éreznek! — mondá Cascabel úr.
— Azt érzik, hogy a Dioméde-szigeten vagyunk! —
kiáltá János.
iÉs egy sziklatömegrejnutatott, a mely nyugat felé
néhány száz lépésnyire emelkedett ki előttük.
Hogy János nem csalódott, arról az a körülmény
tanúskodott, hogy a sziklatömeg tele volt fekete pon
tokkal, a melyeknek a színe élénken levált a hóval
és jéggel borított kőzetről.
— Valóban, ez csak a sziget lehet! — mondá
Szergius úr.
— o Csak én látom-e úgy, hogy e fekete pontok mo
zognak? — kiáltá Cascabel úr.
— Mozognak?
— Igen!
— Akkor kétségkívül ezer meg ezer fóka van ott,
a melyek menhelyet kerestek a szigeten ...
— Ezer meg ezer fóka? — kérdé Cascabel úr.
— Ah! igazgató úr, — kiáltá Szegfűszeg, — mily
szerencse volna, ha néhányat megfoghatnánk közülök,
hogy a vásárokon mutogathassuk.
— És ha megtanulnák kimondani azt, hogy «papa!»
— kiáltá Sándor.
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Két áramlat közt.
A Belle-Roulotte végre szárazföldön volt és nem kel
lett többé attól tartaniok, hogy a jég beszakad alattuk.
Képzelhető, mily nagy volt a Cascabel-családnak öröme,
hogy ismét megingathatlan talajt érzett a lábai alatt.
Az idő besötétedett. Az állomásozáson, mintegy öt
hatszáz lépésnyire Dioméde-sziget partjától, ismét oly
óvintézkedéseket tettek, mint a múlt estéken. Előbb az
állatok, majd az «okos emberek» ellátásáról gondoskod
tak, mint Cascabel úr szokta mondani.
A hideg nem volt nagy. A hévmérő a fagypont alatt
csak négy fokot mutatott. Egyébiránt most már ezzel
sem törődtek. Míg a szigeten tanyáznak, nem kell
félniök a hőmérsék emelkedésétől. Be fogják várni,
míg az alacsonyabb hőmérséklet teljesen megszilár
dítja a jégmezőt. A tél kétségkívül egész szigorával
mielőbb be fog köszönteni.
Az éjszaka beállván, Szergius úr másnapra halasz
totta a sziget megvizsgálását. Első sorban igyekeztek
a lovakat minél jobban táplálni, a melyek valóban
megérdemlették a jó eleséget és a jó tanyát.
A vacsorából mindenki emberül kivette részét és
sietett az ágyába lenyugodni a fáradalmas nap után.
Csakhamar mélyen aludtak. Kornélia ez éjjel nem
álmodott se jégolvadásról, se feneketlen mélységekről,
a melyekben mozgó háza esetleg alámerül.
Másnap, mihelyt a világosság engedte, Szergius úr,
Cascabel Cæsar és két fia elmentek a szigetet meg
szemlélni.
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Mindenekfelett a fókák töménytelen sokasága lepte
meg őket.
Az ötvenedik szélességi foktól észak felé elterülő
Behring-tenger e részén talán a legnagyobb mennyiség
ben tartózkodnak ezek az állatok.
Ha figyelmesen vizsgáljuk a földabroszt, lehetetlen,
hogy fel ne tűnjék az ázsiai és amerikai tengerpartok
alakjának hasonlatossága. Az egymással szemközt
fekvő partok körvonalai csaknem teljesen megfelel
nek egymásnak : a Prince of Wales földének megfelel
a Csukcsik félszigete, a Norton öbölnek az Anadyr
öböl, az alaskai félsziget vége meggörbül, mint a kamcsatkai félszigeté és az egészet berekeszti az Aleuta
szigetek lánczolata. Mindazonáltal ebből nem azt kell
következtetni, hogy a történelemelőtti kornak valamely
geológiai megrázkódtatása nyitotta meg a Behring
tengerszorost és szakította el erőszakosan egymástól
Ázsiát és Amerikát, mert az egyik part kiszögelő
részei nem felelnek meg a másik part beszögeléseinek.
A szigetek száma sok. Az amerikai oldalon találjuk a
Szent-Lőrincz és Nuni vak szigeteket, az ázsiai oldalon
a Karagniszkij szigetet, továbbá, nem messze Kam
csatka partjaitól a Behring- és mellette a kis Réz-szige
tecskét, végre csekély távolságra az alaskai partoktól
a Pribylow-szigeteket. A partok hasonlatosságát tehát
a szigetcsoportok szinte hasonlatos elhelyezkedése
teszi feltűnőbbé.
A Pribylow- és a Behring-szigetek tanyájuk különö
sebben a fókáknak, a melyek ezt a tengert látogatják.
Itt millió számra élnek e különös állatok.
Itt van a vadászok találkozási helye is, azoké, a kik
a vadászmesterséget kenyérkeresetképen űzik és főleg
a tengeri kutyákat üldözik, a melyeknek száma az
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utóbbi években a roppant pusztítások következtében
jelentékenyen megapadt.
Az egyéb vízi emló'sök, a tengeri oroszlányok, ten
geri borjuk, tengeri medvék, nagy csoportokban gyüle
keznek itt egybe és a fajuk alig fog valaha kiveszni.
Pedig mily kegyetlen módon vadásznak rájuk! A halá
szok irgalom nélkül üldözik őket, még családi tanyái
kon is. Főleg a teljesen kifejlett példányokat öldösik
le, és bízonynyal végkép kiirtanák ez állatokat, ha
nem volnának oly rendkívül szaporák.
1867-től 1880-ig csupán a Behring-szigeteken nem
kevesebb mint háromszáznyolczvannyolczezerkilenczszáz nyolczvankét tengeri emlőst ejtettek el. A Pribylow-szigeteken az alaskai halászok három millió öt
százezer bőrt ejtettek zsákmányul és az elejtett állatok
száma ma is évenkint százezerre rúg.
És mégis mennyi marad közülök a Behring-tenger
egyéb szigetein! Szergius úr és társai némi fogalmat
szerezhettek maguknak arról, azok után, a melyeket
a Dioncéde-szigeten láttak. Az egész part tele volt az
egymás mellé szorongó, nyüzsgő fókasereggel, hogy
szinte a talajt borító hóból se lehetett látni semmit.
A sziget látogatói őket, azok pedig az idegeneket
bámulták. Nem mozdultak ugyan, mégis nyugtalanok
nak látszottak és látszólag haragudtak a miért hábor
gatták őket. Nem menekültek el és néha a sereg közt
mintegy vontatott bőgés-féle hallatszott, a melyben
az állatok haragját lehetett sejteni. Felemelkedtek és
hevesen mozgatták legyezőalakú úszóhártyáikat.
Ah! ha ez a sok ezernyi fóka beszélni tudna, mint
Cascabel Sándor óhajtotta, mily dörgő kiáltások hang
zottak volna bajuszos ajkaikról!
Mondanunk se kell, hogy se Szergiusnak, se János
nak nem jutott eszébe vadászatot tartani a hüllők e
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roppant seregére, jóllehet «óriási vagyon feküdt etet
tük», mint Cascabel úr mondá, mert ez szükségtelen, sőt
veszedelmes mészárlás lett volna. A nagy számuknál
fogva félelemgerjesztő állatok igen válságos helyzetbe
juttathatták volna a Belle-Roulotte-ot. Szergius úr
ennélfogva a legnagyobb óvatosságot ajánlotta.
Vajjon a fókáknak a szigeten való tartózkodása nem
volt-e.rájuk nézve megszívlelendő figyelmeztetés? Nem
volt-e czélszerű a felett gondolkozni, hogy ezek az álla
tok miért menekültek e sziklahalmazra, a hol semmiféle
eleséget se találhattak?
Komoly tanácskozás folyt e tárgyban Szergius, Cas
cabel Cæsar és idősb fia közt. Mind a hárman elmentek
a sziget központja felé, ezalatt a nők főzéssel foglala
toskodtak. Szegfűszeg és Sándor az állatokat látta el.
A tanácskozást Szergius úr kezdte meg :
— Batátim, meg kell fontolnunk, vajjon nem czélszerűbb lenne-e elhagynunk a Dioméde-szigetet, mi
helyt a lovak megpihentek, a helyett, hogy az állomáso
zásunkat ineghosszabbítanók?
— Szergius úr, — viszonzá Cascabel Cæsar, — azt
gondolom, hogy ezen a sziklán nem volna tanácsos a
svájczi Robinson szerepére vállalkoznunk .. . Meg
vallom önnek, hogy nagyon szeretném már a talpam
alatt érezni a szibériai part egy darabkáját.
— Ezt én nagyon jól értem, apám, — jegvzé meg
János, — de még se volna helyes koczkáztatni az éle
tünket, a mint akkor tettük, mikor elindultunk a
tengerszoros jegén. Mi lett volna betelünk e szigetecske
nélkül? Még mintegy negyven kilométernyi útunk van
hátra Numanáig.
— Nos, János, egy kis akarattal ezt az útat meg
tehetjük két vagy három nap alatt.
— Ez nagyon nehéz volna, — felelé János, még
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azon esetre is, ha a jégmező állapota megen
gedné.
- — Úgy hiszem, hogy Jánosnak igaza van, — mondá
Szergius úr. — Magától értetik, hogy mindnyájan sze
retnék, ha a tengerszoroson túl volnánk, de miután a
hőmérséklet oly váratlanul megenyhült, azt gondo
lom, hogy nem volna eszélyes a szárazföldet elhagy
nunk. Nagyon korán indultunk el Port-Clarenceből.
Igyekezzünk nem indulni el idő előtt a Dioméde-szigetről. Annyi bizonyos, hogy a tengerszoros egész felü
lete nincs szilárdan befagyva . . .
— És ebből származnak ama recsegések, a melye
ket tegnap hallottam, — mondá János. — Ezeket
nyilván a jégtáblák hiányos egybefagyása okozta.
— Igen, ez is egy bizonyíték, — viszonzá Szergius
úr, — de van még másik is.
— Micsoda? — kérdé János.
— Én nem csekélyebb mérvben meggyőző bizonyí
téknak tartom a sok ezernyi fóka jelenlétét, a melye
ket az ösztönük késztetett a Dioméde-sziget megszál
lására. Ezek az állatok, miután e tenger északibb részeit
elhagyták, a Behring-sziget vagy az Aleuták felé köl
töztek, mikor egyszerre valamely időváltozás előérzete
meglepte őket. Érezték, hogy nem tanácsos a jégmezőn
maradniok. Vajjon a hőmérsék befolyása alatt vala
mely szétmállása a jégnek fog-e bekövetkezni, avagy
valamely tengeralatti tünemény fogja-e szétzúzni a
jégmezőt? — ezt nem tudnám megmondani. De ha
mi sietünk a szibériai partok felé, ezek a fókák is
sietnek tanyáikra a Behring- és Pribylow-szigeteken
és miután megállapodtak a Dioméde-szigetecskén,
bizonyára azért tették, mert okuk volt rá.
— Mi hát az ön véleménye, Szergius úr? — kérdé
Cascabel úr.
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— Az én véleményem az, liogy maradjunk itt mind
addig, míg a fókák maguk el nem indulnak és ez által
tudtunkra nem adják, hogy mi is veszély nélkül útra
kelhetünk.
— Az ördögbe !... ez ugyan kellemetlen fennakadás.
— Legalább nem nagyon komoly, apám, — vi
szonzá János, — és csak azt óhajtom, hogy kellemetle
nebbekre ne bukkanjunk.
— Ezenkívül ez az állapot nem is tarthat sokáig, —
tévé utána Szergius úr. — Bármennyire késett is az
idén a tél, végre is október végén vagyunk és noha
a hőmérő e pillanatban csak fagypontot mutat, máról
holnapra alászállhat egyszerre húsz fokkal. Ha a szél
északra fordul, a jégmező egyszerre oly szilárddá lesz,
mint a szárazföld. Az én véleményem tehát, érett
megfontolás után az, hogy várjunk, a mennyiben
semmi se kénvszerít
az elindulásra.
V
Ez a tanács eszélyes volt. El is határozták menten,
hogy a Belle-Roulotte a Dioméde-szigeten fog állo
másozni mindaddig, míg a szigorúbb hideg nem bizto
sítja a tengerszoroson való átkelhetést.
Szergius úr János kíséretében megvizsgálta a gránit
sziklát, a mely nekik pillanatnyi teljes biztonságot
nyújtott. A szigetecske kerülete nem volt több három
kilométernyinél. Még nyáron is teljesen kopárnak kel
lett lennie. Jóformán nem volt egyéb, mint hatalmas
szikla. Mindamellett igen alkalmas oszloptalapzatul
szolgálhatott volna a Behring tengerszoros ama hídjá
nak, a melynek felépítését Cascabelné asszonyság óhaj
totta, azon esetre, ha orosz és amerikai mérnököknek
valaha eszükbe jut, összekötni a két földrészt — ellen
tétesen azzal, a mit Lesseps úr cselekedett.
Szergius úr és János, séta közben óvakodtak fel
riasztani a fókákat. És mégis az emberi lények jelen-
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léte észrevehetőig, legalább is nagyon sajátszerű
izgatottságba ejtette az állatokat. Néhány nagy hím
fóka hangosan felordított és összegyűjté maga körül
nagyszámú családját.
Mint említettük, a fókák nagyon szaporák és néme
lyiknek a háznépe negyven-ötven ivadékból áll.
Ez a nem épen barátságos indulat gondolkozóba ejté
Szergius urat, főleg miután e hüllőkben bizonyos
hajlandóságot tapasztalt a tanyahely felé előnyo
mulni. Egyenkint korántsem voltak félelemgerjesztők,
de nehéz, sőt lehetetlen volna ellenszegülni a roppant
tömegnek, ha kedvük kerekednék elűzni az idegene
ket, a kik ellenükben vitássá akarták tenni a Diomède*
sziget birtokát. Jánost is meglepte e sajátságos tüne
mény és mind a ketten meglehetősen nyugtalanul
tértek vissza a tanyára.
A nap minden baj nélkül múlt el, csakhogy az
északkeleti szél viharra változott. Nyilván valamely
zivatar volt keletkezőben, egyike azoknak a sark
vidéki zivataroknak, a melyek több napig szoktak
tartani. Erre utalt egyébiránt a légsúly mérő is, a mely
negyvenkét czentiméterig szállt alá.
Az éjszaka tehát elég rosszul kezdődött. Ehhez járult,
hogy utasaink alig helyezkedtek el a Belle-Roulotte
különféle rekeszeiben, midőn a szélroham zúgásával
ordítás egyesült, a melynek eredete kétségtelen volt.
A fókák nyomulnak elő a kocsiig és elkezdték kö
rülkeríteni a Belle-Roulotte-ot. A lovak rémületükben
nyerítettek, attól félvén, hogy ez a rengeteg sok állat, a
melyeket Wagram és Marengo tehetetlen dühvei ugat
tak meg, támadást fog intézni ellenük. Utasaink kény
telenek voltak felkelni, a kocsi mellé vezetni Vermouthot és Gladiateurt és őrködni felettük. Megtöl
tötték a puskákat és a revolvereket, Szergius úr azon-
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ban azt tanácsolta, hogy fegyvereiket csak a legvégső
szükség esetén használják.
Sötét éjszaka volt. Miután a sűrű homályban semmit
se láthattak, meggyujtották a lámpákat. Fényes suga
raik megvilágították a sok ezer fókát, a melyek a
Bélle-Roulotte-ot körülvették és kétségkívül csak a
reggelt várták, hogy a kocsit megtámadják.
— Ha megtámadnak minket, minden ellenállás lehe
tetlen lesz, — mondá Szergius úr, — és végveszély
fenyeget bennünket.
— Mit tegyünk? — kérdé János.
— El kell indulnunk!
— Mikor? — kérdé Cascabel úr.
— Azonnal! — felelé Szergius úr.
Vajjon igaza volt-e Szergius úrnak, hogy a veszélylyel szemben el akarta hagyni a szigetet? Igen . . .
egyebet nem is lehetett tenni. A fókák minden való
színűség szerint csakis el akarták űzni azon emberi lé
nyeket, a kik az ő uradalmukra menekültek és nem
fogják őket a jégmezőn üldözni. Meggondolatlanság
lett volna, megkísérlem, erőszakkal szétugrasztani őket.
Mit tehetett volna néhány puska és revolver ennyi
ezer állat ellenében?
A lovakat befogták. A nők visszavonultak reke
szeikbe és a férfiak, védelemre készen, sorakoztak
kétoldalt a kocsi mellett, a mely nyugat felé indult.
Oly sűrű sötétség uralkodott, hogy a lámpák alig
világítottak húsz lépésnyire. Egyidejűleg a vihar is
egész erővel kitört.
Nem havazott, csak a szél kavarta fel a. havat a jég
mező felületéről.
Csak legalább a jég teljesen szilárd lett volna. De
korántsem volt az. Érezni lehetett, a mint a jégtáblák
hosszas recsegések közt szétváltak. Repedések támad-
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tak, a melyek közt a tengervíz magasan felszök
kent.
Szergius úr és társai így haladtak egy óráig, mind
untalan attól félvén, hogy a jégmező beszakad a lábuk
alatt. Lehetetlen volt határozott irányt követniök,
noha János igyekezett magát lehetőleg tájékozni az
iránytű szerint. Szerencsére, nyugat felé menvén, ezen
túl nem kellett attól félniök, hogy a Diorréde szigettől
akár északra, akár délre fognak elhaladni. A szibériai
part negyven kilométernyire előttük a láthatár három
negyedrészét foglalta el, lehetetlen volt tehát eltévesz
teni.
De mindenekelőtt oda kellett érkezni és ennek a leg
első feltétele az volt, hogy a Belle-Roulotte alá ne me
rüljön a Behring-tenger hullámaiba.
De nem csak ennek veszélye fenyegette őket. Minden
pillanatban attól félhettek, hogy az északkeleti szél a
kocsit, a melyet oldalvást ért, felborítja. Óvatosságból
Kornélia, Kayette és Napoleona ki is szálltak belőle.
Szergius úr, Cascabel Cæsar, János, Sándor és Szegfű
szeg a kerekekbe kapaszkodtak, hogy fenntartsák a
szél ellen. Képzelhető, mily csekély utat hagyhattak
hátra ily körülmények közt a lovak, a melyek mind
untalan a talajt a lábaik alatt süppedni érezték.
Reggel hatodfél óra tájban, a legmélyebb sötétségben
kénytelenek voltak megállapodni. A lovak nem mehet
tek többé előre. A jégmező felülete minduntalan válto
zott, helylyel-közzel felemelték a hullámok, a melyeket
a szél a Behring-tenger alsó részeiről kergetett felfelé.
— Hogyan meneküljünk e bajból? — kérdé János.— Vissza kell térnünk a szigetre ! — kiáltá Kornélia,
a ki nem bírta lecsillapítani Napoleona rémületét.
— Ezt most már nem tehetjük! — viszonzá Szer
gius úr.
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— Miért nem? — kérdé Cascabel úr. — Mégis in
kább megverekszem a fókákkal, mintsem hogy . . .
— Ismétlem, hogy nem térhetünk vissza a szigetre ! —
mondá Szergius úr. — A vihar ellen kellene haladnunk
és a kocsink nem volna képes ellentállani. Darabokra
törik, ha a szél irányában nem menekül.
— Csak ne legyünk legalább kénytelenek oda
hagyni! — mondá János.
— Odahagyni ! — kiáltá Cascabel úr. — Mi lenne
belőlünk a Belle-Roulotte nélkül? .. .
— El is fogunk követni minden lehetőt, hogy ez be
ne következzék! — viszonzá Szergius úr. — Igen! .. .
Ez a kocsi a mi menedékünk és minden áron meg fog
juk kisérleni a megmentését.
— E szerint tehát lehetetlen visszatérnünk? — kérdé
Cascabel úr.
— Nem, tovább kell mennünk nyugat felé, — vi
szonzá Szergius úr. — Bátorság és hidegvér! végre
mégis el fogunk érkezni Numanába!
E szavak új bátorságot öntöttek a megrémült szi
vekbe. Kétségtelen volt, hogy a vihar miatt nem lehet
visszatérni a Diomède-szigetre. A szél oly roppant erő
vel fújt északkelet felől, hogy sem az állatok, sem az
emberek nem küzdhettek volna meg vele. Sőt a BelleRoulotte még csak a helyén se maradhatott. Okvetle
nül felborul már a legcsekélyebb kísérletnél, ha a. lég
nyomásnak ellen akarna állani.
Tíz óra tájban világosodni kezdett, — halvány, kö
dös világosság szűrődött az űrben. Az alant járó, széttépdesett felhők hosszú ködfoszlányokként terjengtek
a tengerszoros felett. A hófergetegben a jégtorlaszok
ról felkapott apró jégdarabok oly sűrűn röpködtek,
mint a kartács. Kínos körülmények közt utasaink más
fél óra alatt csak két kilométernyi utat mentek, mert
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folyvást kerülgetniük kellett a jég felett képződött po
csolyákat és a jégmezőn feltorlódott jégdarabokat.
Magát a jégtükröt a tenger felől hömpölygő hullámok
folytonosan himbálták és szünet nélkül recsegett.
Egyszerre, déli háromnegyed egy óra tájban erős ráz
kódást éreztek. A kocsi körül sűrűn megrepedt a jég.
Harmincz méternyi átmérőjű szakadék nyílt meg a
lovak lábai előtt.
Szergius úr kiáltására néhány lépésnyire a szakadék
tól társai megállották.
— A lovaink! ... a lovaink! — kiáltá János. —
Atyám! mentsük meg a lovainkat! . . .
Késő volt. A jég alámerült és a két szerencsétlen
állat eltűnt. Ha a rúd el nem törik és egyidejűleg az
istrángok is el nem szakadnak, a Belle-Roulotte is a
tenger mélyére zuhant volna.
— Szegény állatjaink! — kiáltá Cascabel úr kétség
beesetten.
Igen, a komédiás e régi barátai, a melyek vele együtt
bejárták a világot, a hű társak, a melyek oly soká meg
osztották vele a vándor életmódot, végkép elvesztek!
Cascabel úr, a neje és a gyermekei szeméből kicsordul
tak a könnyek . . .
— Hátra! . . . hátra! — kiáltá Szergius úr.
És nagy kínnal sikerült utasainknak a szakadéktól
eltávolítani a kocsit, a melyet a jégmező hullámzása
mindinkább kiszélesbített. Végre mintegy húsz lábnyira el vontathatták a repedések tájékáról.
A helyzet mindamellett nem kevésbé volt veszé
lyes. Mit tegyenek? Itt hagyják a Belle-Roulotte-ot a
tengerszoros közepén, aztán próbálják meg gyalog el
jutni Numanába és visszatérjenek érte iramszarvasok
ból álló fogattal? ... Valóban úgy látszott, hogy egye
bet nem is lehet tenni.
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Egyszerre János felkiáltott :
— Szergius úr!.. . Szergius úr! . .. Nézze csak! . . .
A jégtábla megindult velünk! . . .
— Megindult? ...
János igazat mondott.
Nem lehetett kétkedni a felől, hogy a tengerszoros két
partja között levő jég zajlani kezdett. A vihar, egye
sülve az emelkedő hőmérsékkel, összezúzta a jeget, a
mely a tengerszoros közepén nem volt eléggé megszi
lárdulva. Széles csatornák nyíltak meg észak felé, ré
szint a jégmezőn, részint alatta felhalmozódott jég
darabok helycseréje következtében. A lebegő jégtábla,
a melyen a kocsi állt, ennélfogva a szélvihar nyomásá
tól elindulhatott.
Néhány mozdulatlan jéghegy megannyi állandó pon
tot képezett, a melyekről Szergius úr megállapíthatta
a mozgás irányát.
A helyzet tehát még veszélyesebb volt. Most már
lehetetlen volt eljutni Numanába, ha mindjárt elhagy
nák is utasaink a kocsit. Most már nem jégrepedések
állták útjokat, a melyeket épenséggel el lehetett volna
kerülni, hanem különféle szélességű csatornák, a me
lyeken lehetetlen volt átkelni és a melyek a hullámok
szeszélyéhez képest irányukat változtatták. És végre
az a jégdarab, a mely a Belle-Roulotte-ot magával vitte
és a melynek mozgását nem lehet megakadályozni,
vajjon meddig fog ellentállhatni a szélein megtörő
hullámok csapkodásainak?
Nem! Semmit se lehetett tenni! Az emberi erőt meg
haladó kísérlet lett volna a jégdarabot úgy irányozni,
hogy a szibériai partokra vetődjék ki. A jégmező e tö
redéke tovább fog úszni mindaddig, míg valamely aka
dályba nem ütközik, és ki tudja, vajjon ez az akadály
nem lesz-e a Jeges-tenger határánál levő jégtorlasz!
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Délután két óra tájban a köd már annyira elhomá
lyosította a tájat, hogy csak nagyon kis távolságra le
hetett látni. Szergius úr és társai szótlanul tekintettek
észak felé. Mit is mondhattak volna egymásnak, mi
után minden kísérlet lehetetlen volt? Kornélia, Kayette
és Napoleona takaróikba burkolózva egymás mellé si
multak. Sándor inkább meg volt lepetve, semmint
nyugtalankodott és egy dalt fütyörészett. Szegfűszeg
a nagy zökkenés miatt össze-vissza dobált tárgyakat
rendezte. Szergius úr és János megőrizték hidegvérűségüket, de nem úgy Cascabel úr, a ki szemrehányáso
kat tett magának, hogy övéit ilyen veszedelmes ka
landba sodorta.
Mindenekelőtt tisztába kellett lenni a helyzettel. Em
lítettük már, hogy a Behring-tengerszorosban két, ellen
kező irányú áramlat folyik. Az egyik dél felé, a másik
észak felé. Az előbbi a kamcsatkai, a másik a behringi
áramlat. Ha a jégtáblát, a melyen a Belle-Roulotte állt
összes személyzetével együtt, az előbbi áramlat kapja
el, akkor még lehetett némi reményük, hogy eljutnak
a szibériai partokra. Ha ellenben a második áramlat
sodrába kerülnek, akkor el fognak sodortatni a Jeges
tengerre, a hol sem szárazföldre, sem szigetre nem ve
tődhetnek ki.
Szerencsétlenségre a vihar mind erősebben dühön
gött, és annál inkább délnek fordult. A tengerszoros
által képezett tölcsérből a szél hihetetlen erővel rohant
elő és lassankint megváltoztatta irányát.
Szergius és János csakhamar konstatálhatták ezt és
látták, hogy minden reményüknek vége, hogy a kam
csatkai áramlatba sodortassanak. Az iránytű számítása
szerint a jégtábla észak felé úszott. Lehetett-e remélni
azt, hogy ebben az irányban eljut a Prince of Walesfélszigetre,' Port-Clarencetől északnak, Alaska part-
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jaira? Ez gondviselésszerű kibonyolódás lett volna.
De a tengerszoros partjai a torkolatnál, a .keleti fok és
a Prince of Wales fok közt oly tompa szögletet képez
nek, hogy könnyelműség lett volna még csak bízni is
ebben a reményben.
Helyzetük csaknem tarthatatlanná vált. A vihar dü
höngése miatt senki sem állhatott a helyén. Jánost, a
ki a jég szélén a tenger állapotát akarta megszemlélni,
a szél feldöntötte és Szergius úr segélye nélkül való
színűleg a hullámok közé zuhant volna.
Mily éjszakát töltöttek e szerencsétlenek, a kiket
teljes joggal nevezhetnénk hajótörést szenvedettek
nek! Jelentékeny nagyságú jéghegyek ütődtek olykor
úszó szigetükhöz, roppant ropogással és oly erősen rázkódtatták meg a jégtáblát, hogy csaknem darabokra
zúzódott. Koronkint egy-egy hullám csapott át rajta,
az ember azt hihette volna, hogy azonnal alámerül.
Mindnyájan dideregtek. A kocsiban nem volt oly Ítélet
idő, de a Belle-Roulotte-ot a szél folyvást ingatta és se
Szergius úr, se Cascabel Cæsar nem merték tanácsolni
a nőknek, hogy ott keressenek menhelyet.
Végtelenül hosszéi órák teltek el. A csatornák mind
szélesebbekké lettek, ennélfogva a jégdarabok összeütődése is csökkent. Vajjon a jégdarab a tengerszoros
legkeskenyebb részétől vált-e el? És vajjon néhány
mértföldnyire-e a Behring-tengerszorosnak a Jeges
tenger felé eső torkolatától? Elérkezett-e már az északi
sarkkörön túl levő vidékekre? A Behring-áramlat vég
leg diadalmaskodott-e a kamcsatkai áramlat felett?
Ez utóbbi esetben, ha a jégtábla az amerikai partokon
fenn nem akad, nem kell-e attól tartani, hogy az óriási
torlasz tövéig elsodorja az áramlat.
És mily soká késett a reggel, a mikor a helyzetüket
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teljesen fölismerhették? A szegény nők imádkoztak.
Most már csak az Isten küldhetett segélyt!
Végre elérkezett a reggel, a nélkül, hogy a légkörben
változás és csillapulás következett volna. Sőt úgy lát
szott, mintha napkeltével a vihar fokozódnék.
Szergius úr és János, az iránytűvel a kezükben, a lát
határt vizsgálták. Szemeik hasztalan kerestek valamely
magasabb szárazföldet akár kelet, akár nyugat felé.
Az az egy dolog bizonyos volt, hogy a jégtábla a
behringi áramlat befolyása alatt észak felé úszott.

Képzelhető, hogy e vihar kitörésekor Port-Clarence
lakói nagyon nyugtalankodtak a Cascabel-család sorsa
miatt. De hogyan siethettek segítségére, mikor a jég
zajlás lehetetlenné tett minden közlekedést a tenger
szoros két partja közt?
Ugyanígy áll a dolog Numanában, a hol a két ügy
nök, a ki negyvennyolcz órával előbb indult el a BelleRoulotte-xial, előre jelezte a komédiáscsalád megérke
zését. Hozzá kell tennünk, hogy a két ügynök aggo
dalmainak forrása nem a rokonszenv volt.
Tudjuk, hogy Narkin grófot várták a szibériai par
ton, a hol őt azonnal letartóztatni készültek ... és igen
valószínű volt, hogy Narkin gróf, az egész Cascabel
családdal együtt elveszett a viharban.
Ez iránt nem is forgott fenn többé kétség, midőn a
hullámok a partvidék egyik öblöcskéjében két ló hul
láját vetették ki a szárazföldre. Az ügynökök jól tud
ták, hogy Cascabel úr csak ezzel a két lóval rendelkezett.
— No ugyan jól tettük, hogy a mi emberünk előtt kel
tünk át a tengerszoroson! — mondá az egyik ügynök.
— Igen, — viszonzá a másik, — csak az a kár, hogy
a jó fogást elszalasztottuk!
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III.

Észak-nyugat felé.
Lehetett-e csak a legcsekélyebb reménye is bajba
került utasainknak. A jégtábla elindulása után csak
az az egyetlen esély menthette meg őket, ha a déli
áramlatba kerülnek, a mely talán kiveti őket az ázsiai
partokra ... És most az északi áramlattal úsztak a
Jeges-tenger felé!
Ha egyszer e tengerbe jutnak, mi történik az úszó
jégtáblával, ha ugyan el nem olvad és az ütődések össze
nem zúzzák? Talán ki fog dobatni valamely földsark
körüli szárazföldre, vagy az uralkodó keleti szél által
kergetve, szétporlik a Spitzberg vagy a Nowaja-Zemlya
szirtein. Vajjon, ez esetet föltéve, a szerencsétlen uta
soknak sikerülhet-e eljutni az ázsiai szárazföldre, noha
iszonyú fáradságok, szenvedések és viszontagságok
árán is?
Szergius úr ezen utóbbi feltevés következményei fe
lett tépelődött. Gondolatait közölte Cascabel úrral és
Jánossal is, mialatt szemei a ködöktől elborított lát
határ fürkészték.
— Barátim, — mondá, — kétségkívül nagy veszély
ben forgunk, miután a jégtáblánk minden pillanatban
szétmállhatik és ezt az úszó talpat még se hagyhatjuk el.
— Ez a legnagyobb veszély mindazok közül, a melyek
bennünket fenyegetnek? — kérdé Cascabel úr.
— E pillanatban igen ! — felelé Szergius úr, — ha a
hideg újból beáll, a veszély csökkenni fog, vagy végkép
elenyészik. Már pedig ebben az évszakban és ily ma
gas szélességi fok alatt, lehetetlen, hogy a hőmérséklet
emelkedése néhány napnál tovább tartson.
— Igaza van, — Szergius úr, — mondá János. —
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De feltéve, hogy a jégtábla képes lesz ellentállnia .. .
vajjon hová jutunk?
— Nézetem szerint semmi esetre se nagyon messzire,
mert a jégtábla nemsokára oda fog fagyni valamely
jégmezőhöz. Akkor talán, mikor a tenger végleg be
lesz fagyva, megpróbáljuk eljutni a szárazföldre és
folytatjuk utunkat a kitűzött irányban.
— De mivel fogjuk pótolni elvesztett lovainkat! —kiáltá Cascabel úr. — Ah! szegény állataim! szegény
állataim! Szergius úr, ezek a hű szolgák szinte a csa
ládomhoz tartoztak és én vagyok az oka, hogy . . .
Cascabel úr nem birt vigasztalódni. A szomorúság
ismét erőt vett rajta. Egyedül saját magát tekintette a
katasztrófa okozójának. Ki hallotta valaha, hogy lovak
átsétáljanak a tengeren !... Talán többet gondolt
Vermouthra és Gladiateurre, mint arra a nagy zavarra,
a melybe e két állat eltűnése ejtette a családját.
— Igaz! — mondá Szergius úr, — ez pótolhatatlan
veszteség. Mi férfiak talán elviselhetjük majd azokat a
nélkülözéseket és fáradságokat, a melyeket ez a vesz
teség okoz. De mit fog tenni Cascabelné asszonyság,
mi lesz Kayetteből és Napóleonéból, a kik még csak
gyermekek, ha egyszer elhagyták a Belle-Roulotte-ot?
— Elhagyni a Belle-Roulotte-oil — kiáltá Casca
bel úr.
— Kénytelenek leszünk vele, apám!
— Valóban, — mondá Cascabel úr, az öklével fenye
getvén saját magát, — istenkisértés volt erre az uta
zásra vállalkozni és ezen az úton indulni el Európa felé.
— Ne csüggedjen, barátom, szólt Szergius úr. —
Nézzünk bátran a veszély elé. Ez a legbiztosabb mód
arra, hogy legyőzzük.
— Hagyd el, atyám, — mondá János. — A mi meg
történt — megtörtént és mindnyájan akartuk, hogy

271

megtörténjék. Ne vádold tehát magadat könnyelmű
séggel, hanem igyekezzél visszanyerni erélyedet.
De Cascabel úr, e biztatások ellenére, nagyon csüg
gedt volt és önbizalma, természetes, veleszületett philosophiája cserben hagyták.
Szergius úr ezalatt minden rendelkezésére álló esz
közzel, delejtűvel és szilárd iránypontok segélyével meg
állapítani óhajtotta az áramlat irányát. E munkának
szentelte azt a néhány órát, amikor némi világosság volt.
A feladat nem volt könnyű, mert az iránypontok
folyvást változtak. Egyébiránt a tengerszoroson túl a
tenger, nagy területen szabadnak látszott. Látni lehe
tett, hogy a szokatlan hőmérsék mellett a sarkköri jég
mező nem képződött teljes kiterjedésében. Ha néhány
napig e képződés bevégzett ténynek látszott, ez csak
onnét származott, hogy az északról lefelé vagy délről
felfelé úszó jégtáblák a két földrész közé szorult ten
geri csatornában egymáshoz fagytak.
Szergius úr különféle megfigyeléseinek eredménye
gyanánt azt konstatálhatta, hogy a jégtábla határo
zottan északnyugati irányban úszott. Ennek oka két
ségkívül az volt, hogy a behringi áramlat, a mely a szi
bériai partok felé hajolt el, miután a kamcsatkai áram
latot visszaszorította, félköralakú kanyarulatot tett, a
melynek legészakibb pontja már a sarkkörön belül
fekszik.
Szergius úr egyúttal arról is meggyőződött, hogy a
folyvást erősen dühöngő szél északkeleti irányból fújt.
Csakis azért fordult egy pillanatra dél felé, mert a ten
gerpartok fekvése módosította általános irányzatát, a
melyet a nyílt, tengeren ismét visszanyert.
Mihelyt ez konstatálható volt, Szergius úr vissza
sietett Cascabel Cæsarhoz és nem titkolta előtte, hogy
a jelen körülmények közt átlag a legjobb fordulat esett
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meg velők. A jó hír némileg visszaadta a családfő nyu
galmát.
— Igen ! — mondá, — szép dolog az, hogy az ember
épen arra mehet, a merre menni akart! ... De mily
nagy kerülő utat fogunk tenni, uram Istenem!
Utasaink ekkor lehetőleg jól elhelyezkedni iparkod
tak, mintha tartózkodásuknak nagyon hosszú ideig
kellene tartania. Mindenekelőtt elhatározták, hogy a
BeUe-Roulotte-öan fognak ezentúl lakni, miután a kocsi
a szél irányában haladván tovább, most már kevésbé
forgott a felborulás veszélyében.
Kornélia, Kayette és Napoleona újra elfoglalhatták
helyüket a kocsi belsejében és a konyhát látták el, a
mely huszonnégy óráig teljesen el volt hanyagolva. Az
ebéd csakhamar elkészült és ha ezúttal nem is fűsze
rezte víg társalgás, legalább új erőt adott a résztvevők
nek, a kik oly súlyos megpróbáltatásokon mentek ke
resztül, mióta a Dioméde-szigetet elhagyták.
így múlt el ez a nap. A vihar roppant erővel dühön
gött. A légben számtalan sirály, pharmigán és más
madár röpködött, a melyeket joggal a viharok mada
rainak neveznek.
A következő napokon, október 31-ig semmiféle vál
tozás se történt. A keleti szél semmiféle módosulást
sem okozott a hőmérsékletben.
Szergius úr szorgosan megállapította a jégtábla alak
ját és terjedelmét. Az úszó jégsziget alakja szabályta
lan trapéz, hossza háromszázötven-négyszáz, szélessége
száz láb volt. A szélén a víz mintegy két lábnyira emel
kedett ki, a középtáján ellenben némi domborodás mu
tatkozott. A felületén nem látszott semmiféle repedés,
noha időnként a belsejében tompa recsegések hallat
szottak. Azt lehetett feltenni, hogy szilárdságát, leg-

alább eddigelé sem a hullámok, sem a vihar nem ve
szélyeztették.
Utasaink nagy fáradsággal a jégtábla közepére von
tatták a Belle-Roulotte-ot és itt a piaczi mutatványok
nál használt sátor köteleivel és czölöpeivel úgy megerő
sítették, hogy a felborulás veszélyében nem forgott
többé.
Azonban a roppant jéghegyekkel való váratlan össze
ütközésektől lehetett leginkább félni. E jéghegyek a
jégmezőktől és torlaszoktól elszakadván, nagy sebes
séggel úsztak tova, és a szerint, a mint az áramlatok
sodorták, rohantak, vagy pedig az örvények közt a
saját tengelyük körül forogtak. Némelyeknek magas
sága meghaladta a tíz métert és úgy rémlett, mintha
egyenesen az úszó jégtábla felé tartanának.
Már messziről meglátták a közeledésüket. Némelyik
nagy robajjal bukfenczezett fel, mikor olvadás folytán
elvesztetteazegyensúlyt.Legjobban akkor ijedtek meg,
ha két jéghegy összeütközött. A jégtábla ilyenkor anynyira megrázkódott, hogy bizonyos, idejekorán meg
tett óvintézkedések nélkül, a kocsi belsejében minden,
összetört volna. Mihelyt valamely nagyobb jégdarab
közeledése jeleztetett, Szergius úr és társai összegyűl
tek a Belle-Roulotte körül és egymásba fogóztak. János
Kayette közelében iparkodott lenni. Minden veszély
közül a legborzasztóbb lett volna, ha egyenkint és különváltan maradnának egy-egy jégdarabon. A jégtábla
különben aránylag nagyobb biztonságot nyújtott a
középen, mint a szélein, a hol vékonyabb is volt.
Éjjel Szergius úr, Cascabel úr, János és Szegfűszeg
felváltva őrködtek. A mély sötétségben, a melyből ittott óriási és kisértetek gyanánt tova lebegő alakok buk
kantak elő, igyekeztek felismerni a tárgyakat. Jóllehet
Verne. Cascabel Caesar.
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a tér tele volt a szünetlen való és a vihartól kergetett
köddel, mégis a láthatáron alant járó hold némi halvány
világosságot árasztott, a mely lehetővé tette a jég
hegyeknek bizonyos távolságból való megpillantását.
A virrasztó őr kiáltására azonnal talpon volt min
denki és az esetleges összeütődés következményeit várta.
A jéghegy iránya gyakran megváltozott és a nagy
tömeg másfelé távozott, de némelykor kisebb mérvű
összeütődés is történt és a Belle-Roulotte kötelei több
ízben elszakadtak. Az ember azt hihette volna, hogy
minden szerteszét fog zúzódni és mindenki boldognak
érezte magát, hogy a dolognak nem volt komolyabb
következménye.
A hőmérséklet folyvást abnormis maradt! A tenger
még november első napjai alatt se fagyott be és a sark
körnél néhány fokkal magasabb szélességi fok alatt is
hajózható maradt! Valóban, ez határozott balszerencse
volt ! Ha legalább valamely elkésett czethalász haladna
el a láttávolban, a kinek jelt lehetne adni és figyelmét
puskalövések által fel lehetne ébreszteni, a ki hajójára
vehetné fel az utasokat és elszállíthatná az amerikai
part valamelyik kikötőjébe : Victoriába, San-Franciscóba vagy San-Diegóba, vagy a szibériai partokra, a kár
Petropawlowskba, akár Ochotskba ... De sehol se
látszott hajó! Nem látszott semmi egyéb, csak úszó
jéghegyek és az óriási, elhagyatott tenger, a melynek
végső határa a jégtorlasz volt.
Még átlag szerencse volt, hogy kivévén azon esetet,
ha ez az égalji rendellenesség számítás nélküli hosszú
ideig tartana, élelmiszerekkel el voltak látva és akár
hetekig maradhattak a jégtáblán. Tekintettel az ázsiai
területeken való hosszas utazásra, a mely alatt nehéz
volna élelmiszereket beszerezni, Cascabel úr ellátta az
éléskamrát nagymennyiségű húskonzervekkel, liszttel,
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zsírral, rizszsel stb. Fájdalom, már a lovak élelmezésé
vel se kellett törődni. És valóban, ha Vermouth és
Gladiateur életben maradnak, nem lett volna könnyű
ellátásukról gondoskodni.
November 6-áig semmi különösebb dolog se történt,
csupán a szél csillapodott és fordult észak felé. A nappal
alig tartott két óráig, a mi szintén fokozta a helyzet
irtózatos voltát. Daczára Szergius úr folytonos meg
figyeléseinek, igen nehézzé vált ellenőrizni az irányt és
miután nem lehetett megjelölni a földabroszon, uta
saink voltaképen azt sem tudták, merre vannak.
November 7-én azonban egy iránypontot fedeztek
fel, a melyet valamelyes bizonyossággal meg is állapít
hattak.
E napon, tizenegy óra tájban, a mikor a nap halvány
sugarai némileg megvilágították a tért, Szergius úr
János és Kayette kíséretében elment a jégtábla elejére.
A komédiáscsalád készletei közt egy meglehetős jó
távcső volt, a melyet Szegfűszeg szokott használni,
midőn a bámészoknak megmutatta az egyenlítőt, a
melyet egy kifeszített hajszál helyettesített és a hold
lakóit, a kiket a cső két lencséje közé zárt rovarok he
lyettesítettek. János e távcsövet gondosan megtisztí
totta, magával vitte és a szemtakaró mögül kifürkészni
igyekezett, vajjon szárazföldet láthat-e?
Néhány pillanat óta figyelmesen vizsgálta a láthatárt,
midőn Kayette a karját észak felé kinyújtván, így szólt:
— Úgy hiszem Szergius úr, hogy amott valamit
észrevettem . . . Vajjon nem hegy az?
— Hegy?... — viszonzá János. — Nem! való
színűleg csak jéghegy.
Es ezzel távcsövét az ifjú leány által kijelölt pont
felé irányozta.
— Kayettenek igaza van!
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És átadta a távcsövet Szergius úrnak, a ki szintén
ugyanazon irány felé nézett.
— Úgy van, — mondá. — Hegy . . . még pedig
eléggé magas hegy. Kayette nem csalódott.
Üjabb megfigyelés után meggyőződtek róla, hogy
észak felé, körülbelül húsz-huszonnégy kilométernyire
szárazföldnek kell lennie.
Ez a körülmény rendkívüli fontossággal birt.
— E föld szükségképen igen terjedelmes, miután ily
magas hegy emelkedik ki felette.
— Úgy van, János — viszonzá Szergius úr — és mi
helyt visszatérünk a Bélle-Roulotte-ra, iparkodni fo
gunk tájékozni magunkat a földabrosz segélyével, és ha
ez sikerül, akkor egyszersmind tisztában leszünk azzal a
szélességi és hosszúsági fokkal is, a mely alatt vagyunk.
— János, az ember azt hinné, hogy az a hegy füs
tölög! — mondá Kayette.
— Ez esetben tűzhányó hegynek kellene lennie, —
jegyzé meg Szergius úr.
— Igen !... igen ! — mondá János, a ki ismét a
szeme elé tartotta a távcsövet. — Nagyon tisztán lát
szik a füst.
De a nap már hanyatlani kezdett és a hegy kör
vonalai elmosódtak.
Egy óra múlva, midőn már csaknem teljes sötétség
állt be, élénk fény terjedt el a jelzett irányban, a melyet
a jégtáblán levő hóba húzott vonással jelöltek meg.
— Menjünk és nézzük meg a földabroszt, — mondá
•Szergius úr.
Mindhárman visszatértek a tanyahelyre.
János kikereste az atlasz ama lapját, mely a sarkköri
vidékek összeségét ábrázolta a Behring-tengerszoroson
túl és Szergius úrral a következő tényeket állapítot
ták meg.
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Miután Szergius úr már meggyőződött róla, hogy az
áramlat mintegy kétszáz kilométernyire a tengerszoro
son túl elhagyja északi irányát és északnyugat felé ka
nyarodik, másfelől pedig, hogy a jégtábla néhány óra óta.
ugyanezt az irányt követi, szükségesnek látszott meg
tudni, vajjon van-e ott szárazföld északnyugati irány
ban? Az ázsiai partoktól mintegy nyolczvan kilométer
nyire csakugyan egy nagy sziget volt jelezve a földabro
szon. E szigetet, a melynek északi körvonalai nincsenek
még szabatosan meghatározva, a geográfusok elnevezték
Wrangel-szigetnek. Egyébiránt igen valószínű volt, hogy
a jégtábla nem fog a Wrangel-sziget partjaira ki vetődni,
ha az áramlat tovább sodorja abban a széles tengerág
ban, a mely a szigetet a szibériai partoktól elválasztja.
Szergiusz úr legkevésbbé se kételkedett abban, hogy a
Wrangel-sziget közelében vannak. A déli partjain elő
nyúló Thomas és Howan hegyfokok közt egy működés
ben levő vulkán emelkedik, a melyet az újabb föld
abroszok is jeleznek.
Ez lehetett az a tűzhányó hegy, a melyet Kayette
megpillantott és a melynek fénye alkonyatkor lát
hatóvá lett.
Most már könnyű volt megállapítani a jégtábla útját,
és pedig onnét, a hogy a Behring-tengerszorost el
hagyta. Miután az ázsiai partokat megkerülte, elhaladt
a Serdse-Kamen hegyfok, a Koliucsin-öböl, a Wankarem hegyfok és az északi fok előtt, aztán behatolt a
Long-csatornába, a mely a Wrangel-szigetet a csukcsik
földjének partjaitól választja el.
Lehetetlen volt előre tudni, hogy a jégtáblát, mely
tájak felé sodorja a szél a Long-csatornán túl. Szergius
úr leginkább a felett töprenkedett, hogy a földabroszon
semmiféle szárazföldet se jeleztek észak felé, óriási jég-
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torlasz veszi körül ezt az egész roppant területet, a mely
nek közepén az északi sark van.
A menekvés egyetlen reménye abban összpontosult,
hogy a tenger az erősebb hidegben teljesen be fog fagyni,
a mi nem is késhetett már sokáig, sőt a minek, ha nincs
abnormis idő, már néhány hét előtt meg kellett volna
történnie. Akkor a zajlás is a jégmező szélén meg fog
állapodni, sőt vissza fog szoríttatni dél felé és utasaink
kísérletet tehetnek, hogy a szibériai partokon kikösse
nek. Igaz, hogy a lovak hiányában kénytelenek lesznek
elhagyni a Belle-Roulotte-ot és mi lesz belőlük, ha ne
talán nagyon hosszú utat kell majd gyalog megtenniök?
A keleti szél még mindig erősen fújt, noha, viharos
ereje megcsappant. De a hosszú hullámok mégis nagy
zajjal csapdosták a jégtábla széleit és gyakran el is borí
tották az egész felületét és oly megrázkódásokat idéztek
elő, a mikre az egész jégsziget a közepéig megrendült.
Mennyi rettegést állottak ki ilyenkor, attól félve, hogy
a jégtábla a közepén kettéreped. Némelyik nagyobb
hullám a Belle-Roulotte-ig átcsapott és csaknem le
sodorta mindazokat, a kik a kocsin kívül voltak.
Épen e miatt Szergius úr tanácsára óvintézkedéseket
tettek. Miután november elején sok hó esett, könnyű
volt a jégtábla hátulsó oldalán töltést készíteni, védelmül a hullámok ellen, a melyek rendszerint egy ol
dalon csapódtak fel a jégszigetre.
Mindenki munkához látott és miután a kellőleg le
taposott és lesúlykozott hó négy vagy öt lábnyi magas
ságig és szélességig megkeményedett, biztos akadályt
képezett a hullámok ellen, a melyeknek csakis a taj
tékja röpült keresztül a gát taraján. Ily módon való
ságos sáncz épült a kocsi hátulsó része körül.
E munka alatt Sándor és Napoleona hólapdákkal do-
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balták egymást, sőt Szegfűszeg hátát se kíméltek. De
noha a körülmények nem voltak épen alkalmasak a tré
fás játékra, Cascabel úr nem nagyon szigorúan pirongatta gyermekeit, kivéve egy ízben, mikor egy hólapda
eltévesztvén a czélt, Szergius úr kalapját találta.
— Ki volt az az ügyetlen bikficz! — kiáltá Cas
cabel úr.
— En voltam, apám! — felelé a kis Napoleona nagy
töredelmesen.
— Nos hát, ügyetlen bikficz vagy! — mondá Cas
cabel úr. — Bocsásson meg Szergius úr, ennek a vásott
leánynak.
— Hagyja őt mulatni, Cascabel barátom! — vi
szonzá Szergius úr. — Napoleona pedig azonnal jöjjön
ide és adjon nekem egy csókot s ezzel a, dolog lovagiasan
be lesz fejezve.
Úgy is történt.
Nem csupán sánczot vetettek a jégtábla hátulsó ré
szén, hanem a Belle-Roulotte-ot nemsokéra egy egész
jégbástya vette körül, a mely még hathatósabb vé
delmiszerül szolgált, míg másfelől ama körülmény,
hogy a kerekek a hóba tengelyig besüppedtek, a kocsi
teljes mozdulatlanságát biztosította. Ez a bástya a
kocsi tetejéig ért és csak egy szűk folyosó volt a bástya
belső oldalán, mely utasainknak lehetővé tette a BelleRoulotte körül való közlekedést. A Cascabelék járműve
hasonlított a jéghegyek közt telelő hajóhoz, a melynek
testét hópánczél védelmezi a hideg és a viharok ellen.
Ha a jégtábla el nem olvad, utasainknak nem kell
többé félniök a hullámcsapásoktól és ily körülmények
közt talán nyugodtan bevárhatják azt a pillanatot,
midőn a sarkköri tél végkép birtokába veszi e magas
szélességi fok alatt fekvő tájakat.
De ha e pillanat elérkezik, el kell indulniok a száraz-
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föld felé. El kell hagyniok e mozgó házat, a mely lakóit
meghordozta az egész új világrészen végig! El kell
hagyniok a család e szilárd és biztos menhelyét!
A sarkköri tenger jégmezőin hátrahagyott BelleRoulotte pedig a meleg évszakban kezdődő jégzajlás
közben a hullámok martalékává lesz.
Es midőn Cascabel úrnak mindezek az eszébe jutot
tak, a józan életphilosophiával bíró ember, a ki meg
szokta minden dolgot a legjobb oldaláról tekinteni, az
ég felé emelte kezeit, átkozta balszerencséjét, a bajokért
önmagát okozta, elfeledvén, hogy annak okozói azok a
gazemberek voltak, a kik őt a Sierra-Nevada szorosai
ban meglopták.
Hiába iparkodott Kornélia férjének e komor gondola
tait elűzni, majd nyájas szókkal, majd erélyes pirongatással. Hiába erősítgették gyermekei, sőt Szegfűszeg is,
hogy a végzetes elhatározás következményeiért ők is ép
olyan mértékben felelősek! Hiába ismételték, hogy ez az
útiterv közakarattal fogadtatott el! Hiába igyekezett
Szergius úr és a «kis fürjecske» vigasztalni a vigasztalhatlan Cæsart! . . . még csak meg sem hallgatta őket.
— Tehát már nem vagy többé férfi? — mondá egy
napon Kornélia meglehetős hevességgel.
Bizonyára nem vagyok annyira férfi, mint te ! —
felelé Cascabel úr, mindamellett igyekezett mégis e hit
vesi intelem által némileg kompromittált egyensúlyát
visszanyerni.
Voltaképen Cascabelné asszonyság is sokat aggódott
a jövőjük miatt, a férje csüggedése ellen bátorságot és
bizalmat színlelt a jövővel szemben, mert végzetes baj
lenne, ha ez az erélyes ember is megadná magát, a ki
egykor oly szívósan ellent tudott állni minden viszon
tagságnak.
Szergius úr az élelmezés kérdésével is foglalatosko-
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dott. Mindenekelőtt biztosítani kellett magukat az
élelmiszerek hiánya ellen arra az időre, ha a jégmezőn
elindulhatnak, mindaddig, míg elérik Szibéria partjait.
Eredményes vadászatra nem lehetett számítani most,
mikor a tengeri madarak a sűrű ködben csak ritkán
mutatkoznak. Az óvatosság tehát azt parancsolta,
hogy a meglevő készlettel takarékoskodjanak, tekin
tettel a talán hosszas gyaloglásra.
Ily körülmények közt ért az áramlatok által feltartóztathatlanul tovasodort jégtábla az ázsiai partvidék
től észak felé fekvő Anjou-szigetek tájára.
IV.
November 16-ától december 2-áig.

Szergius úr számításai alapján azt tételezte fel, hogy
az Anjou-szigetcsoport tájára jutottak. Mindennapi
megfigyeléseiben, a mennyire lehetett, számba vette a
zajlás sebességét, a mely átlag huszonnégy óra alatt
mintegy hatvan kilométernyire rúgott.
Az Anjou-szigetcsoport, a melyet nem láthattak, a
földabrosz tanúsítása szerint a 150-ik hosszúsági és a
75-ik szélességi fok alatt, következőleg a szárazföldtől
mintegy négyszáz kilométernyire emelkedik ki a ten
gerből.
Szergius úr nem csalódott. A jégtábla november 16-án
az Anjou-szigetektől délnek úszott. De mily távolságban ?
Ezt a tengerészek által használt műszerek segélyével
se lehetett volna még csak megközelítőleg is meghatá
rozni, miután a nap korongja csak néhány perczig mu
tatkozott s akkor sem hatolhatott át fénye a sűrű ködön.
Innen túl beállt a sark körüli vidékek hosszú éjszakája.
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Rút idő járt és a. hideg is fokozódott . A hőmérő vala 
mivel a fagypont alatt lebegett. Ez a hőmérsék még
nem fagyasztotta egymáshoz az északi Sark-tenger medenczéjében úszkáló jéghegyeket ; következőleg semmi
féle akadály se szüntethette meg a jégtábla zajlását.
Mindazonáltal a jégsziget beszögellései közt már kép
ződött olyan jéghártya, a melyet a szárazföldön «part i
jég»-nek szoktak nevezni. Szergius úr és János állan
dóan figyelték ezt a képződést, a mely nemsokára a ten
ger egész tükrén szét fog terjedni. A jégkorszak egész
teljességében be fog következni és utasaink helyzete
jobbra fordul, — legalább ezt remélték.
November második felében folyvást sűrűn havazott.
E hó, a melyet a szélroham kergetett, sűrű tömeg
ben felhalmozódott a Belle-Roïdotte körül épült bás
tyán kívül és csakhamar jelentékenyen túlhaladta
magasság tekintetében ezt a védfalat.
Ez a hótorlódás egészben véve legkevésbé se volt
veszélyes, sőt a Cascabel-család előnyösnek is találta, a
mennyiben jobban megóvta utasainkat a hideg ellen.
Kornélia legalább takarékoskodhatott a petróleum
mal, a melyet ezentúl csupán a konyhában tüzelésre
használt. Es ez csakugyan nagy nyereség volt, mert ha
a petroleum elfogyna, mivel pótolnák?
Szerencsés körülmény volt az is, hogy a kocsireke
szekben a hőmérséklet körülbelül tűrhető maradt, —
három-négy fok a fagypont felett , sőt ennél is magasabb
mihelyt a Belle-Roulotte-ot a hótömeg úgyszólván elte
mette. Ily körülmények közt nem az volt a veszély,
hogy nem lesz elegendő meleg, hanem inkább az, hogy
nem lesz elég levegő.
A kocsi környékét a hótömegektől meg kellett sza
badítani és ebből a fáradságos munkából mindenkinek
kijutott a része.
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Szergius úr mindenekelőtt kitisztította a bástyán
belül levő folyosót. Átjárót vágtak, a melyen keresztül ki
lehetett menni a szabadba. Ezen átjárás tengelye nyugat
felé volt irányítva. Ha máskép csele késznek, a keleti széláramlatokkal felkavart hó azonnal eltorlaszolta volna.
■ Mindamellett még se volt minden veszély elhárítva, a
mint nemsokára látni fogjuk.
Mondanunk se kell, hogy az utasok nem hagyták el a
Belle-Roulotte-ot sem éjjel, sem nappal. A kocsi belsejé
ben biztos menhelyet találtak úgy a szélrohamok, mint
a hideg ellen, a mely a hőmérő lassú, de folytonos csök
kenésének tanúsítása szerint, mindinkább fokozódott.
Mindazonáltal Szergius úr és János folytatták meg
figyeléseiket és azt a pillanatot várták, mikor halvány
világosság terjed el a láthatáron, a melyen a nap foly
vást alább fog szállni a deczember 21-iki napfordulatig.
Folyvást reménykedtek és folyvást hiába reményked
tek, hogy találkoznak egy-egy czethalászszal, a ki ezen
a vidéken akar telelni, vagy visszatérni igyekszik a
Behring-tengerszoros valamelyik kikötőjébe! Folyvást
hiába reménykedtek, hogy a jégtábla végkép odaillesz
kedik valamely jégmező mellé, a mely össze fogja kötni
a szibériai partvidékkel!
Mikor aztán mindketten visszatértek a tanyahelyre,
megkisériették a földabroszon kijelölni a zajlás feltéte
lezett irányát.
Említettük, hogy vadászaink nem látták többé el
friss vaddal a Belle-Roulotte éléskamráját, mióta PortClarencet elhagyták. Mit is tehetett volna Kornélia
azokkal a tengeri madarakkal, a melyeket oly nehéz
olajos mellékízüktől megfosztani? Ellenére minden szakácsnéi művészetének, az asztaltársak alig élvezhették
volna a pharmigánokat és a sirályokat. János tehát
nem is vesztegette a lőport és az ólmot e nagyon is
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sarkvidéki származású szárnyasokra. Mindazonáltal,
valahányszor az őrszolgálat a szabadba szólította, min
dig magával vitte a puskáját és egy napon, november
26-án használta is. A tanyán lövés dördülése hallatszott
és nyomban utána János segélykiáltása.
E kiáltás nagy meglepetést és nyugtalanságot oko
zott. Szergius úr, Cascabel úr, Sándor és Szegfűszeg, a
két eb kíséretében azonnal kirohant a hóbástya mögül.
- Siessetek! . . . Siessetek! — kiáltá János.
Es egyidejűleg ide-oda szaladgált, mintha valamely
állat visszavonulását akarná megakadályozni.
— Mi baj? — kérdé Cascabel úr.
— Egy fókát sebeztem meg és elmenekül, ha a vizet
eléri.
Csakugyan egy nagy fóka volt, a melyet János mellbe
lőtt, ömlő vére vörösre festette a havat. Kétségkívül si
került is volna megmenekülnie, ha Szergius úr a társai
val idejekorán oda nem érkezik. Szegfűszeg merészen az
állatra rohant, a mely úszóhártyáinak egyetlen csapásá
val Sándort a földhöz, vagyis helyesebben a jéghez
vágta. A fókát aztán nem minden fáradság nélkül le
győzték és János golyót röpített a fejébe.
Nem volt valami híres csemege, hanem a húsából
Wagram és Marengo sokáig táplálkozhattak. Ha a két
állat beszélni tud, bizonynyal megköszöni Jánosnak a
nagyon alkalmas időben való ajándékot.
— Miért is nem tudnak az állatok beszélni? —
mondá Cascabel úr, — miután mindenki helyet foglalt
az ebédlőasztal körül.
— Azon egyszerű oknál fogva, mert nem eléggé értel
mesek ahhoz, hogy beszéljenek! — viszonzá Szergius úr.
— ön tehát azt hiszi, Szergius úr, — kérdé János —
hogy a beszélési képesség hiányát az értelmesség hiá
nyának kell tulajdonítani?
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— Kétségkívül, kedves János, főleg a magasabb rendű
állatoknál. Így például a kutyák gégéje egészen olyan,
mint az embereké. A kutya tehát tudna beszélni és ha
mégse beszél, ennek oka csak az, hogy értelme nincs
kifejlődve annyira, hogy érzelmeit szavakban tudja ki
fejezni.
Szergius úr ezen állítása legalább is vita tárgyát ké
pezhetné, jóllehet néhány újkori physiolognak ez a vé
leménye.
Meg kell említenünk, hogy Cascabel úr kedélyében
lassankint bizonyos változás ment véghez. Még mindig
saját magát okolta a jelen helyzetért, de életphilosophiája mégis felülkerekedett. Hozzá volt szokva, hogy
a legkényesebb helyzetekből is kimeneküljön és nem
bírta elhinni, hogy a szerencsecsillaga végkép letűn
jék . . . Csak elhomályosult egy kissé. Eddig a physikai
szenvedések nem igen gyötörték a Cascabel családot . . .
Igaz, hogy a veszélyek még fokozódhattak és nem lehe
tett tudni, mily állapotban lesz ez esetben az utasok
lelki ereje.
Szergius úr, tekintettel ezen eshetőségre, nem is szűnt
meg a társait bátorítani. A tétlenség hosszú óráiban, mi
dőn a család együtt ült az asztal körül, csevegett, okta
tott, elbeszélte Amerikában és Európában tett utazásai
nak egyes részleteit. János és Kayette, egymás mellett
ülvén, sok tanulságot vontak le ezen elbeszélésekből,
annál inkább, mivel Szergius úr a kérdéseikre mindig
felvilágosíiólag tudott felelni .Végül, tapasztalásaira tá
maszkodva, feljogosítva érezte magát ezeket mondani :
— Nincs ok a kétségbeesésre, barátim. A mi jégtáb
lánk szilárd és most, midőn a hideg szabályszerűen be
következett, bizonyára nem fog szétmállni alattunk. Ne
feledjék, hogy épen abban az irányban halad, a mely
ben magunk is utazni akartunk és hogy fáradság nélkül
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utazunk, mintha hajón lennénk. Csak egy kevés türelem
és bizonyosan elérjük a czélunkat.
— De kérem, ki esik kétségbe közülünk? — viszonzá
Cascabel úr. — Ki bátorkodik kétségbe esni, Szergius
úr? Száraz kenyérre Ítélem azt, a ki az én engedelmem
nélkül kétségbe esik!
— Nincs kenyerünk! — kiáltá a pajkos Sándor.
Nos hát, száraz kétszersültre és ezenfelül nem
lesz szabad a kocsiból kimennie.
— A nélkül se mehetünk ki, — jegyzé meg Szeg
fűszeg.
— Elég! . . . Úgy lesz, a mint mondtam!
November utolsó hetében a havazás mesés arányokat
öltött, a hótömeg oly óriási volt, hogy a kocsit nem
lehetett elhagyni. Es ez nagy katasztrófát okozott.
30-án hajnalban Szegfűszeg, mikor felébredt, nagy
meglepetéssel tapasztalta, hogy csak nagynehezen bir
lélegzeni, mintha a tüdeje nem akarná befogadni a
levegőt.
A többiek még a rekeszeikben aludtak, de álmuk ne
héz, nyomasztó és kínos volt, az ember azt hihette
volna, hogy fuldokolnak.
Szegfűszeg ki akarta nyitni a kocsi elején levő ajtót,
hogy friss levegőt bocsásson be rajta ... Az ajtónyitás
nem sikerült .
— Hej ! igazgató úr! — kiáltá oly hatalmas hangon,
hogy a Belle-Rozilotte összes lakói felébredtek.
Szergius úr, Cascabel úr és a két fia azonnal felkelt
és. János felkiáltott :
— Az ember megfúl itt! ... Ki kell nyitni az ajtót.
— Nem lehet, — felelé Szegfűszeg.
— Nyisd hát ki az ablakokat!
De az ablakok kifelé nyilván, szintén ellentálltak
minden erőfeszítésnek.
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Néhány pillanat alatt az ajtót kiemelték a sarkaiból
és ekkor megtudták, hogy miért nem lehetett kinyitni.
A Belle-Roulotte körül szabadon hagyott közlekedési
folyosó tele volt hóval, a melyet a szél ott összehordott,
és nem csupán ez a folyosó, hanem az átjáró is, a me
lyen át a hóbástya mögül ki lehetett menni a szabadba.
— Talán a szél fordult meg? — kérdé Cascabel úr.
— Ez nem valószínű, — viszonzá Szergius úr. —
Nem esett volna ennyi hó, ha a szél nyugat felől
fújna.
- Ez esetben tehát a jégtábla megfordult a saját
tengelye körül, — jegyzé meg János.
— Igaz . . . így kell lenni, — felelé Szergius úr. —
De mindenekelőtt segítsünk a legsürgetőbb bajon. A fő
dolog az, hogy meg ne fulladjunk.
János és Szegfűszeg azonnal ásót és lapátot vettek a
kezükbe, hogy a folyosóról a havat ellapátolják. Való
ban nehéz munka volt, mert a megfagyott hó egészen
körülvette, sőt be is borította a Belle-Roulotte-ot.
Miután a havat nem dobhatták kifelé, kénytelenek
voltak azt behordani az első rekeszbe, a hol a kocsi bel
sejében uralkodó hőmérsék hatása alatt csaknem rög
tön vízzé változott és kifolyt.
A fejsze és az ásó egy óra alatt még nem hatolt
át a folyosó szilárd tömegén. A kocsiból lehetetlen volt
kimenni, lehetetlen volt a rekeszeket szellőztetni és a
lélegzés mind nehezebbé lett a szénsav nagy menynyisége miatt.
Mindnyájan lihegve kapkodtak a csaknem beszívhatlan légkörben némi kevés tiszta levegő után. Kayette
és Napoleona fuldokoltak. Legnagyobb veszélyben Cas
cabelné asszonyság látszott forogni. Kayette elfeledte
a saját baját és őt gondozta. Legsürgősebb lett volna az
egyik ablak felnyitása, hogy a kocsi belsejében a léget
Verne. Cascabel Caesar,
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fel lehessen frissíteni, de a táblákat a hó kívülró'l épp
úgy beborította, mint az ajtót.
— Bátorság! .. . bátorság! — ismétlé Szergius úr.—
Máris hat lábnyira hatoltunk a hótömegbe. A hóréteg
már nem lehet széles.
Nem! csakugyan nem lehetett nagyon széles, ha a
hóesés megszűnt .. .
De talán még folyvást havazott !
Jánosnak ekkor az a gondolata támadt, hogy lyukat
fúrjon abba a hórétegbe, a mely a folyosó felett mint
egy mennyezetet képezett és a mely talán kevésbbé
széles és valószínűleg puhább is volt.
Ezt a munkát csakugyan kedvezőbb körülmények
közt végezhették és fél óra múlva — valóban ideje
volt! a lyukon keresztül a friss lég behatolhatott.
A Belle-Roulotte összes lakói azonnal nagy megkönynyebbülést éreztek.
— Ah! milyen jó! — kiáltá a kis Napoleona és egész
erejéből szívta be a friss levegőt.
— Csakugyan jó! — viszonzá Sándor az ajkait nya
logatván. — Még a czukros gyümölcsnél is jobb!
Néhány perez múlt el. Kornélia ismét jól érezte
magát. A fuldokolás miatt már az eszméletét kezdte
elveszteni.
A férfiak a kellőleg kiszélesített lyukon keresztül fel
másztak a hóbástya párkányára. Most már nem hava
zott többé, de a meddig a szem látott, minden fehér
volt. A Belle-Roulotte egészen eltűnt a hótömeg alatt,
a mely az úszó jégtábla közepén óriási púpnak látszott.
Szergius úr az iránytű segélyével meggyőződött
arról, hogy a szél folyvást kelet felől fú és a jégtábla
félig megfordult a saját tengelye körül. A hó ily rend
kívüli felhalmozódását ez a körülmény okozta.
A hőmérő a szabadban csak hat fokot mutatott a
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fagypont alatt és a mennyire a csaknem teljes sötét
ségben megítélni lehetett, a tenger egészen szabad volt.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy noha a jégtábla,
kétségkívül valamely örvény keringő hatása alatt,
félig meg is fordult a tengelye körül, — egy pillanatra
se szűnt meg nyugat felé úszni.
Miután ez az eset ismétlődhetett és igen veszélyes
következményeket vonhatott volna maga után, Szergius
úr szükségesnek tartotta egy újabb óvintézkedés foga
natosítását. Tanácsára a bástyán keresztül egy máso
dik átjárót ástak, az előbbivel szemközt. Bármerre for
duljon is a jégtábla, ily módon mindig lehetséges lesz
a bástyán kívüli részekkel közlekedni. Nem kellett te
hát többé attól félni, hogy a beszívható lég hiányozni
fog a kocsi belsejében.
— Mindamellett mégis csak veszett egy ország ez! —
mondá Cascabel úr. — A fókák is alig tudtak benne
megélni és az égalja nem vetekedhetik a normandiaival.
— Ezt szívesen elismerem, — felelé Szergius úr. —
De mit tegyünk! El kell fogadnunk, úgy, a mint van.
— Elfogadom . . . Szergius úr . . . elfogadom ... de
lelkemre mondom, nem szívesen!
Nem! derék Cascabel, ez az égalj nem ér fel a Nor
mandia, de még Svédország, Norvégia és Izland égal
jával se! A sarkvidékek égalja ez, négy hónapig tartó
éjszakájával, zúgó szélviharaival, örökös havazásával és
a láthatárt elzáró sűrű ködeivel.
Es mennyi nyugtalansággal fenyegetett a jövő! Mit
fognak határozni, mikor végre majd a zajlás megszű
nik, a jégtábla megáll és az egész tenger csak egy óriási
jégmezőt képez? Valóban irtózatos gondolat volt el
hagyni a Belle-Roulotte-ot és néhány száz kilométernyi
utat tenni gyalog, a szibériai partokig. Szergius úr a
felett kezdett tűnődni, nem volna-e czélszerűbb azon a
helyen telelni, a hol az úszó jégtábla megállapodik s
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megtartani a szép évszak beálltáig a menhelyet, a me
lyet a mozgó ház nyújtott, a melynek kerekei kétség
kívül soha se fognak többé forogni. A nagy hidegek idő
szakát ily körülmények közt átélni, nem mutatkozott
teljes lehetetlenségnek. De a hőmérsék emelkedése és
a Jeges-tenger zajlásának kezdete előtt mégis el kell
hagyniok a téli szállást és át kell kelniök a jégmezőn,
mielőtt az olvadás időszaka bekövetkeznék.
Egyébiránt az utasoknak még volt idejük megfon
tolni a dolgot, mikor majd a tél vége közeleg. Akkor
mindenesetre figyelembe kell venniük a távolságot, ha
ugyan módjukban lesz azt megközelítőleg meghatá
rozni. Szergius úr azt remélte, hogy a távolság nem lesz
igen jelentékeny, miután a jégtábla változatlanul nyu
gat felé úszott, miután megkerülte volna a Kekurnij,
Scheljagskij és Baranow fokokat és áthaladt volna a
Long-szoroson és a Kolyima-öblön.
Miért nem tudott megakadni ezen öböl bejáratánál!
Innét könnyen eljuthattak volna a jukagirok tartomá
nyába, a hol Kabatskova, Nizsnij-Kolymsk és egyéb
kisebb városok lakói befogadták volna az utasokat.
Innét elmehettek volna utasaink iramszarvasokkal a
téli szállásra és elvontathatták volna a Belle-Roulotte-ot
a szárazföldre. Szergius úr meg volt róla győződve,
hogy az öblöt már elhagyták, valamint a Csukocsia és
Alazeja torkolatait is.
A földabroszon nem látszott egyéb gát, a mely a jég
táblát útjában feltartóztatta volna, mint az Anjou, a
Liakhow és a Long-szigetek neve alatt ismeretes sziget
csoportok. Es e nagyobbrészt lakatlan szigeteken ho
gyan fogják feltalálni mindazon segédforrásokat, a
melyek az utasok és podgyászuk tovaszállításához szük
ségesek? És ez mégis előnyösebb volna, mint tovább
úszni a sarkköri regiók végső határáig!
November hónap a végét járta. A Cascabel-család
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ezelőtt harminczkilencz nappal hagyta el Port-Clarencet és indult el a Behring-tengerszoros jegén. Ha a jég
mező meg nem reped, utasaink már öt hét előtt Numanában lehettek volna és most Szibéria valamelyik délibb
fekvésű városkájában biztos menhelyet találnának az
északi vidékek telének veszélyei ellen.
Azonban a zajlás már nem tarthatott sokáig. A hideg
fokozatosan növekedett és a hőmérő állhatatosan alább
szállt. Szergius úr a jégszigetet megvizsgálván, meggyő
ződött arról, hogy az folyvást nagyobb lett ama egyes
töredékeinek hozzáolvadása következtében, a melyek
közt tova úszott. A felülete egy harmadrészszel növe
kedett, sőt november 30-áról deczember 1-ére éjjel egy
óriási jégdarab ragadt a hátulsó részéhez. E jégszikla
feneke mélyen lenyúlt a víz alá és az áramlat gyorsan
hajtotta odább, ennek következtében a jégtábla ismét
megfordult félig a tengelye körül és utána haladt,
mintha amaz vontatta volna.
A száraz hideg beálltával az ég teljesen kiderült.
A szél most északkelet felől fútt, a mi szerencsés körül
mény volt, mert a jeget a szibériai partok felé hajtotta.
Az északi égbolt fényes csillagai világították meg a
hosszú éjszakákat és az éjszaki fény legyező alakjában
szétterjedő sugaraik betöltötték az egész űrt. A szem
a láthatár legvégéig elláthatott, amelynek határát
az óriási északi jégtorlasz legelső sánczai képezték.
A kevésbbé sötét fenékről, az örök jéghegyek e lánczolatánakmeredekszirtjei, domború gerinczei és számtalan
karcsú ormai élénken leváltak. Csodálatosan szép lát
vány volt ez és utasaink egy pillanatra megfeledkeztek
a saját helyzetükről és elmerültek e szemkápráztató
természeti tünemény bámulatába.
A szél megfordulása óta a zajlás sebessége csökkeni,
és most már csak az áramlat hajtotta a jégtáblát . Való-
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színű volt tehát, hogy már nem nagyon messzire fog
haladni nyugat felé, mert a tenger helyenkint befagyott
a jéghegyek közt. Igaz, hogy a friss jég még összezúzó
dott a legcsekélyebb ütődéstől is. A mindenfelé szét
szórt jéghegyek közt csak kisebb csatornák voltak.
A jégtábla koronkint jelentékeny jégtömegekbe ütkö
zött, de néhány órai mozdulatlanság után ismét tovább
haladt. Mindazonáltal mégis el kellett rá készülve lenni,
hogy nemsokára megáll és a téli évszak elmúltáig többé
meg se mozdul.
Deczember 8-án déltájban Szergius úr és János a jég
tábla elejére mentek, Kayette, Napoleona és Sándor
kíséretében, a kik prémes öltönyeikbe erősen beburko
lóztak, mert a hideg nagyon csípős volt. Dél felé némi
csekély világosság jelezte a napnak a délkörön való
áthaladását. Az űrben lebegő bizonytalan világosságot
kétségkívül valamely távoli éjszaki fénynek tulajdonít
hatták.
Utasaink figyelmét nagy mértékben lekötötte a jég
hegyek mozgása, bizarr alakja, a köztük történt számos
összeütközés és némelyikének felbukfenczezése, a mi
nek az volt az oka, hogy a jéghegynek a víz alatt levő
alsó része jelentékenyen megolvadt és ennek folytán
az egyensúlyát szükségképen elvesztette.
Egyszerre az a jéghegy, a mely ezelőtt pár nappal az
úszó jégszigethez tartozott, ingani kezdett és felbillent,
letörvén egy darabot a jégtábláról, mely esésében a
vizet magasra lökte szét.
Mindnyájan hirtelen visszahátráltak, de e pillanatban
kiáltások hallatszottak :
— Segítség !... segítség !... János !
Kayette volt . . . Éppen azon a darabon állt, a mely
az ütődés következtében letört és az áramlat tovább
vitte.
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— Kayette! . . . Kayette! — kiáltá János.
— János!... János! — ismétlé még egyszer az
indián leányka.
E kiáltások hallatára Cascabel úr és Kornélia is oda
siettek. Rémülten álltak Szergius úr mellett, a ki nem
tudta, mit tegyen a Szerencs étien gyermek megment és éré.
E pillanatban a jégdarab mintegy öt-hat lábnyira
közeledvén az úszó jégtáblához, János, mielőtt valaki
visszatarthatta volna, egy ugrással átvetette magát és
lerogyott a jégen Kayette mellé.
— Fiam! . . .Fiam! — kiáltá Cascabelnéasszonyság.
Lehetetlen volt segítségükre menni. János az át ug
rásával tovább lökte a jégdarabot, a mely Kayettet
magával vitte . . . Mindketten csakhamar eltűntek a
jéghegyek közt és nem sokára már a távolban elhaló
kiáltásaikat se lehetett többé hallani.
Néhány órai várakozás múlva beállt a sötétség, Szer
gius úr, Cascabel úr, Cascabelné asszonyság és a gyer
mekeik kénytelenek voltak visszatérni a tanyahelyre.
Milyen éjszakát töltöttek e szegény emberek, a BelleRoulotte körül kóborolva, mialatt a kutyák siralmasan
vonítottak! János és Kayette, menhely és élelmiszerek
nélkül, kétségkívül elvesztek! Kornélia folyvást sírt.
Sándor és Napoleona se szűnt meg vele együtt zokogni.
Cascabel úr, a kit ez az újabb csapás teljesen lesújtott,
csupán összefüggés nélküli szókat ejtett ki és szemrehá
nyásokat tett magának e szerencsétlenségek miatt, a
melyeket a családjára okozott. — És hogyanvigasztal
hatta volna őt Szergius úr, mikor ő maga is vigasztal
hatatlan volt!
Másnap — deczember 4-én, — reggel nyolcz óra
tájban, a jégtábla, kimenekülvén az örvényből, a mely
egész éjjel feltartóztatta, újra elindult, ugyanazon
irányban, a merre János és Kayette eltűntek. De miután
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ők tíz órával előbb sodortattak el az áramlat által, le
kellett mondani minden reményről, hogy valaha fel
találhassák őket. A két ifjút különben is sokkal több
veszély fenyegette, hogysem minden baj nélkül meg
menekülhetnének : a nagyon élessé vált hideg, az éh
ség, a melyet nem csillapíthattak le és a jéghegyekkel
való összeütődések ... hiszen a legcsekélyebb jég
hegy is összezúzhatta őket.
A szerencsétlen Cascabel-család fájdalma szinte le
írhatatlan volt. A hőmérsék csökkenése ellenére a csa
lád tagjai nem akartak a kocsiba bemenni és folyvást
Jánost és Kayette-t szólították . . . pedig tudták, hogy
kiáltásaikat nem hallhatják meg.
A nap elmúlt, a nélkül, hogy a helyzet változott
volna ; az éjszaka is beállt és ekkor Szergius úr köve
telte, hogy az apa, az anya és a gyermekek menjenek
be a kocsiba. Ez éjjel senki se húnyta le a szemét.
Egyszerre, hajnali három óra tájban a kocsi majd
nem felborult. Hatalmas lökés érte. Vajjon mi idézhette
elő e lökést?. . . Talán valamely roppant jéghegy
ütődött a jégtáblához és azt szét is zúzta?
Szergius úr kirohant.
Egy északi fény visszatükröződése világította meg a
tájat és tisztán lehetett látni minden tárgyat, a tanya
helytől két kilométernyire köröskörül.
Szergius úr mindenekelőtt minden irányban körül
nézett.
Kayettet és Jánost sehol se látta.
A lökést az okozta, hogy a jégtábla a jégmezőhöz
ütődött. A hőmérsék újabb csökkenése következtében,
— a hőmérő most húsz fokot mutatott a fagypont
alatt, — a tenger tükre teljesen befagyott. A hol még
tegnap mozgás uralkodott, ma mozdulatlan volt min
den. Ezen utolsó ütődés után a jégzajlás megszűnt.

300

Szergius úr azonnal visszatért a kocsiba és tudatta
Cascabel úrral, hogy a jégtábla végkép megállt.
— E szerint az egész tenger be van fagyva előt
tünk? — kérdé Cascabel úr.
— Igen, — felelé Szergius úr, — előttünk, mögöt
tünk és körülöttünk.
— Nos hát, induljunk el János és Kayette felkere
sésére! .. . Egy perczet se szabad vesztegetnünk.
— Induljunk! — viszonzá Szergius úr.
Miután Kornélia és Napoleona sem akart a BélleRoulotte-on maradni, a kocsit a Szegfűszeg őrizetére
bízták és valamennyien elindultak. A két kutya előre
szaladt és folyvást szimatolt a jégmezőn.
A gránitkeménységű havon gyorsan haladhattak
nyugat felé. Ha Wagram és Marengó netalán megtalál
ják a fiatal gazdájuk nyomát, könnyen fogják azt kö
vethetni. Fél óra múlt el a nélkül, hogy valamit ki
szimatolhattak volna.
De ekkor utasainknak meg kellett állapodniok, mert
nagyon hamar fuladoztak.
E pillanatban a kutyák hevesen kezdtek ugatni és
egy fehér domb felé rohantak, a melyen néhány fe
kete pont látszott.
Utasaink ismét elindultak, gyorsított lépésekkel és
Sándor csakhamar észrevette, hogy ama fekete pon
tok emberi lények és hogy ketten közülök jeleket ad
nak nekik.
— János !... Kayette ! — kiáltá és rohant a két
eb után.
Csakugyan János és Kayette volt ... ép és egészsé
ges állapotban.
Nem voltak egyedül. Egy csapat benszülött állt
körülök : a Liakhow-szigetek lakói.
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A Liakhov-szigetek.
A Jeges-tengernek ezen a részén három szigetcsoport
van, a melyek az Üj-Szibéria közös elnevezés alatt
ismeretesek.
E szigetcsoportok az Anjou, Long és Liakhow-szigeteket foglalják magukban. — Ezen utóbbi legköze
lebb van az ázsiai szárazföldhöz és néhány szigetből
áll, a melyek az északi szélesség 73 és 75 fokai és a
keleti hosszúság 135 és 140-dik fokai alatt, negyvenkilenczezer négyszög kilométernyi területet foglalnak
el. A legjelentékenyebb szigetek nevei : Katyelnij,
Blinij, Malij és Velkow.
Az Üj-Szibéria szigetcsoportjai kopár területek, fa és
egyéb földi termények nélkül. A néhány hétig tartó
nyári évszakban is alig mutatkozik rajtuk némi kez
detleges növényzet. Nincs itt egyéb czethal- és ma
mut h-csontokn ál és nagymennyiségű fa kövületeknél,
a melyek a földtani képződés óta halmozódtak fel.
A Liakhow-szigeteket a XVIII. század első éveiben
fedezték fel.
A Belle-Roulotte utasai, miután negyven napig úsz
tak a jégtáblán és kétezer négyszáz vagy kétezernyolczszáz kilométernyi utat hagytak volna hátra, a Katyel
nij szigetén, a csoport legjelentékenyebb és legdélibb
fekvésű szigetén, a szárazföldtől mintegy négyszáz
kilométernyire vetődtek partra. Délnyugat felé a szi
bériai partvidéken a terjedelmes Léna-öböl van, e ha
talmas beszögelés, a melynek felső végén északi Ázsia
egyik legjelentékenyebb folyója, a Léna, a Jeges-ten
gerbe szakad.
A Liakhow-szigetcsoport e hosszúsági fok alatt a
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sarkvidéki régiók ültima Thule-ja. Innentúl a jégtor
lasz átléphetetlen határvonalain a hajósok semmiféle
földet se találtak. Tizenöt fokkal felebb már az északi
sark van.
Utasaink tehát a világ végére vetődtek, noha ke
vésbbé magas szélességi fok alatt, mint Spitzberg és
Amerika északi területei.
Egészben véve, noha a Cascabel-család útja északibb
irányt vett, mint eredetileg tervezve volt, mégis foly
vást közeledett az európai Oroszországhoz.
Ama több ezer kilométernyi út, a melyet Port-Clarencetől fogva hátrahagyott, több veszélylyel fenyege
tett, mint a mennyi fáradságot okozott. Az ily körül
mények között való utazás ugyanannyi utat kiméit
meg a téli évszakban csaknem járhatatlan vidékeken.
Sőt utasainknak talán okuk se lett volna a panaszra,
ha nem jutottak volna a Liakhow-szigetekbenszülötteinek hatalmába. Mert ez valóban újabb balszerencse
volt Szergius úrra és társaira nézve. Kérdéses volt,
vajjon vissza fogják-e nyerni a szabadságukat, vagy
kénytelenek lesznek megszökni. Mindenesetre rövid
idő alatt tisztában lesznek ez iránt és ekkor is még
elég idejük lesz a körülményekhez képest határozni.
A Katyelnij-szigeten összesen mintegy kétszázötven
vagy háromszáz lélekszámból álló, finn eredetű nép
törzs lakik. E benszülöttek a legmíveletlenebbek a
partvidék valamennyi lakói, Csukcsik, Jukagirok és
Szamojédok, közül. Bálványimádásuk minden képzelmet felülmúl, daczára a «Morva testvérek» név alatt
ismeretes hittérítők önfeláldozásának, a kik soha se
bírtak sikeresen megküzdeni az új-szibériai lakosság
babonájával, se rabló és tolvaj ösztöneivel.
A Liakhow-szigetcsoport lakossága főkép czethalászattal és fóka vadászattal foglalkozik. A czethalak nagy
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számmal keresik fel a Jeges-tenger e részeit, a fókák
pedig csaknem épp oly nagy mennyiségben vannak
itt a. nyári évadban, mint a Behring-szigeten.
Új-Szibéria e szélességi foka alatt a tél nagyon szi
gorú. A benszülöttek sötét lyukakban laknak, a me
lyeket a fagyos hótömegben vájnak. E lyukak néha
több szobára vannak felosztva, a melyekben nem nehéz
meglehetősen magas hőmérsékletet fentartani. A lako
sok kövült fát, a mely hasonlít a kőszénhez, égetnek,
olykor czethal-csontokkal is tüzelnek. Kövült fából
a szigeteken roppant telepeik vannak, ép úgy a czethalcsontok is roppant tömegben találhatók. E troglodyta barlangok tetején nyílás van alkalmazva,
nagyon kezdetleges tűzhely füstjének kibocsátására.
Az első pillanatban az ember azt hinné, hogy a talaj
gőzölög, mint a solfatara barlangok.
A benszülöttek főtápláléka az iramszarvas húsa.
Ezek a kérődzők nagy számmal tartózkodnak a sziget
csoport szigetein és szigetecskéin. A szárított hal is je
lentékeny tápszer. A nyári évszakban nagy készlete
ket gyűjtenek egybe. Tehát az éhségtől nem kell ÜjSzibéria lakosainak félnie.
Akkoriban egy törzsfőnök uralkodott a Liakhowszigeteken. Csukcsuk volt a neve és feltétlen hatalmat
gyakorolt alattvalói felett. E benszülöttek absolut
monarchia alatt élvén, lényegesen különböznek az orosz
amerikai eszkimótól, a kik közt a köztársasági egyenlő
ség egy neme uralkodik. Ezenkívül különböznek tőlük
az anyagi jólét, szilaj erkölcseik és barátságtalan szoká
saikban is, a melyek miatt a czethalászoknak gyakran
van okuk a panaszra. Utasaink is valószínűleg sokszor
vissza fognak sírni a port-clarencei derék eszkimók után.
Annyi bizonyos, hogy a Cascabel-család alig jutha
tott volna rosszabb társaságba. Valóban alig érhette
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nagyobb szerencsétlenség, mint hogy a Behring ten
gerszorosban történt katasztrófa után éppen a Liakhowszigetcsoportra vetődjenek ki, ily kevéssé vendégszerető
néptörzs közé.
Cascabel úr nem is palástolta el csalódását, midőn
egyszerre mintegy száz ordító, hadonászó, sőt fenyege
tőző benszülött vette körül, a kiknek hatalmába jut
tatták övéivel együtt az utazás viszontagságai.
— Kire haragusznak ezek a majmok? — kiáltá, mi
után visszalökte azokat, a kik nagyon közelébe jöttek.
— Reánk, atyám! — felelé János.
— Furcsa módja a vendégfogadtatásnak! . . . Talán
meg akarnak bennünket enni?
— Nem, de nagyon valószínűleg foglyokul tartóz
tatnak le szigetükön.
— Foglyokul? . ..
— Igen, mint már két matrózzal tették, a kik előt
tünk érkeztek meg.
Jánosnak nem volt ideje bővebb magyarázásra. Mint
egy tizenkét benszülött ragadta meg Szergius urat és
társait. Akár akartak akár nem, kénytelenek voltak
elmenni velük Turkew faluba, a mely a szigetcsoport
nak fővárosa.
E közben mintegy húsz más benszülött a Belle-Rou
lotte felé indult ; a kocsi kürtőjéből füst szállt felfelé, a
melyet a keleti láthatár irányában még a félhomály
ban is még látni lehetett.
A foglyok egy óranegyed alatt Turkewbe érkeztek.
Bevezették őket egy nagy üregbe, a mely a hóba volt
be váj va.
— Ez kétségkívül a helybeli börtön, — jegyzé meg
Cascabel úr, mihelyt egyedül hagyták őket a barlang
ban égő tűz körül.
Mindenekelőtt Kayettenek és Jánosnak kellett él-

AZ ÓRÁK FOLYTONOS AGGODALMAK KÖZT MÚLTAK EL . . .

306

ményeiket elbeszélni. A jégdarab, a mely őket elso
dorta, nyugati irányban úszott tova, miután eltűnt a
zajló jéghegyek mögött . . . János a karjai közt tartotta
a leánykát, nehogy az összeütődések következtében
elessék . . . Élelmi szereik nem voltak, hajlékuk se volt
hosszú órákig, de legalább együtt lehettek . . . Egymás
hoz simulva talán nem is érezték sem a hideget, sem
az éhséget . .. Aztán beállt az éjszaka . . . Habár nem
is láthatták egymást, legalább hallották egymás hang
ját ... Az órák folytonos aggodalmak közt múltak
el . . . Minden pillanatban az alámerülés vagy az összezúzatás veszélye fenyegette őket . . . Majd megjelent a
nappal halvány világossága éppen abban a pillanatban,
mikor a jégdarab a jégmezőhöz ütődött . . . János és
Kayette elindultak a végtelen jeges térségen, sokáig
gyalogoltak és a Katyelnij-szigetre érkezvén, a ben
szülöttek kezeibe kerültek.
— Azt mondtad, — jegyzé meg Szergius úr, — hogy
más hajótörést szenvedetteket is tartanak fogságban.
— Úgy van, Szergius úr.
— Láttátok őket?
— Nem, Szergius úr, — felelé Kayette, — de meg
értettem a benszülöttek szavait, mert oroszul beszél
nek és két matrózt emlegettek, a kik falujokban van
nak letartóztatva.
Az északi Szibéria néptörzsei csakugyan oroszul be
szélnek, Szergius urat tehát meg fogják érteni a Liakhow-sziget lakosai. De mit remélhettek utasaink e rab
lóktól, a kik a Lena torkolataival szomszédos tarto
mányokból kiüzetvén, az új-szibériai szigetcsoportokra
menekültek, a hol nem kellett többé a muszka ható
ságtól félniök?
Cascabel úr nem szűnt meg dühöngeni, mióta szaba
don nem járhatott-kelhetett. Azt mondta magában, és
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pedig nem ok nélkül, hogy ezek a gazemberek a BelleRoulotte-ot fel fogják fedezni és ki fogják rabolni, sőt
szét is fogják rombolni. Valóban nem volt érdemes
annyi veszély közül megmenekülnünk, csak azért, hogy
e «sarkköri férgek» hatalmába kerüljünk!
— Csöndesülj, Cæsar! csöndesülj ! — mondá Kor
nélia. — A harag nem használ . . . Utó végre nagyobb
szerencsétlenség is érhetett volna bennünket.
— Nagyobb szerencsétlenség . . . Kornélia?
— Kétségkívül Cæsar! Mit szólnál, ha nem találtuk
volna fel Jánost és Kayettet? Nos hát! itt vannak köz
tünk és mindnyájan élünk és egészségesek vagyunk!...
Gondolj csak az átélt veszélyekre, a melyekből való
ságos csoda, hogy megmenekültünk! . . . Én tehát azt
hiszem, hogy nem haragudnod, hanem hálát kell ad
nod a Gondviselésnek . . .
- Hálát is adok neki, Kornélia, hálát adok szivem
mélyéből! De azért talán mégis szabad átkoznom azt
az ördögöt, a ki bennünket e nyomorultak körmei közé
juttatott . . . Ezek a gazemberek inkább hasonlítanak
állatokhoz, mint emberekhez!
Cascabel úrnak igaza volt, de Kornéliának is. A csa
lád tagjai közül senki se hiányzott . A mint Port-Clarenceből elindultak, úgy voltak együtt Turke when is.
— Igen . . . egy vakond vagy görénylyukban — dörmögé Cascabel úr. — Egy gödörben, a melyben egy jó
lenyalt medve is vonakodnék lakni.
— De hol van Szegfűszeg? — kiáltá Sándor.
És mi lett a derék fiúból, a kit a Belle-Roulotte őri
zetéül hagytak hátra? Megkisérlette-e meg védelmezni
a gazdája jószágát? És nem koczkáztatta ezért életét?
avagy nem került-e ő is a vadak kezeire?
Kornéliának már is eszébe jutott Szegfűszeg sorsa
után :
20*

308

— Hát Zsakó?
— És John Bull? — mondá Napoleona.
— Hol vannak az ebeink? — szólalt meg János.
Magától értetik, hogy kivált Szegfűszeg miatt nyug
talankodtak és csak másodsorban töprenkedtek a pa
pagáj, a majom és a kutya sorsa felett.
E pillanatban künn káromkodással és kutyaugatás
sal vegyesen, nagy zaj hallatszott. A következő pilla
natban a hóüregre alkalmazott ajtó hirtelen kinyílt,
Wagram és Marengo berohant és nyomban utánuk
Szegfűszeg is megjelent.
— Itt vagyok, igazgató úr, — mondá a szegény ör
dög, — ha ugyan én vagyok én és nem valaki más . . .
mert már azt se tudom, hányadán vagyok!
— Éppen úgy, mint mi ! — viszonzá Cascabel úr, a
kezét nyújtván neki.
— Mi történt a Belle-Roulotte-teA1? — kérdé Kornélia
élénken.
— A Belle-Roulotte-tid? — viszonzá Szegfűszeg. —
Nos hát, ezek a gentlemenek felfedezték a hó alatt,
befogták eléje magukat, mint az állatok és elvontatták
a falujokba.
— Hát Zsakóval mi történt? — kérdé Kornélia.
— Zsákot is elvitték.
— És John Bulit? — kérdé Napoleona.
— John Bulit nem különben.
Egészben véve, miután már a Cascabel-családot Turkewben letartóztatták, jobb volt, ha a mozgó ház is itt
van, ha mindjárt a kiraboltatás veszélyében forgott is.
Utasaink e közben éhezni kezdtek és éppenséggel nem
tettek olyan készülődéseket, melyekből sejteni lehetett
volna, hogy a benszülöttek gondoskodni akarnak fog
lyaik élelmezéséről. Szerencsére az előrelátó Szegfűszeg
eléggé óvatos volt összes zsebeit telerakni. A magával

A TÖRZSFŐNÖK ELÉ VEZETTÉK ŐKET.
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hozott készlet elég volt pillanatnyi éhségük lecsillapí
tására. Aztán mindenki a bundájába burkolózott és
aludt, a hogyan éppen tudott abban a légkörben, a me
lyet a tűzhely füstje csaknem használhatatlanná tett.
Másnap, deczember 5-én, Szergius urat és társait ki
vezették a barlangból. Mindenki valódi gyönyörűséggel
szívta magába a szabad levegőt, noha nagyon hideg volt.
A törzsfőnök elé vezették őket.
Ez a ravasz és a legkevésbbé se megnyerő arczú ura
ság egy földalatti üregben lakott, a mely tágasabb és
kényelmesebb volt alattvalói lakásánál. Ez a barlang
egy nagy sziklás és havas domb mélyében volt, a csúcsa
medvefejhez hasonlított.
Csukcsuk mintegy öt ven éves lehetett. Sárgás arcza,
a melyet parázs gyanánt égő szemek élénkítettek,
szinte állatias kifejezésű volt. Iramszarvas-bőrből ké
szült csizmákba öltözve ült egy halmaz prémen. Foly
vást bólingató fején prémes csuklyát viselt.
— Nem szakasztott olyan-e, mint egy vén lócsiszár?
mormogá magában Cascabel úr.
Mellette a törzs két vagy három előkelőbb férfia állt.
Künn mintegy ötven benszülött, a kik mindnyájan kö
rülbelül éppen úgy voltak öltözve, mint főnökük. De
miután Üj-Szibériában férfiak és nők egyforma ruhá
kat viselnek, nem lehetett tudni, ki a nő, ki a férfi?
Csukcsuk mindenekelőtt Szergius úrhoz fordult , a ki
nek nemzetiségét kétségkívül eltalálta és így szólt hozzá
igen érthető orosz nyelven :
— Ki vagy?
— A czár alattvalója, — felelé Szergius úr, azt hí
vén, hogy ezzel valamelyes hatást tesz a sziget királyra.
— Hát ezek kicsodák? — kérdé Csukcsuk, a Cascabelcsalád tagjaira mutatva.
— Francziák! — felelé Szergius úr.
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— Francziák? — ismétlé a főnök.
Úgy látszott, hogy soha se hallott ilyen nevű népről.
— Igen ! igen !... Francziák ... Francziák ...
Francziaországhól, te haramia! — kiáltá Cascabel úr.
Miután azonban e szavakat az anyanyelvén mondta
ki, még pedig annál bátrabban, mivel tudta, hogy a
jelenlevők közül senki sem érti meg, hatása közöm
bös volt.
— Hát, ez? — kérdé Csukcsuk Kayettere mutat
ván, mert nem kerülte el figyelmét, hogy az ijfú leány
idegen származású.
— Indiánnő! — felelé Szergius úr.
Ekkor aztán közte és Csukcsuk közt élénk pár
beszéd fejlődött ki, a melynek lényegesebb részeit Szer
gius úr később franczia nyelven tolmácsolt társainak.
Csukcsuk ugyanis nem kevesebbet, mint azt jelen
tette ki, hogy tekintsék magukat foglyokul és a
Katyelnij-szigetről nem szabad eltávozniok mindaddig,
míg háromezer rubelnyi váltságdíjat jó orosz pénzben
le nem fizetnek.
— Hát ez a Nagy Medve fia nem mondta meg,
hogy honnét vegyük ezt a tenger pénzt? — kiáltá
Cascabel úr. — Ezek a tolvajok bizonyára ellopták
már az ön pénzét is, Szergius úr.
Csukcsuk egy intésére a foglyokat kivezették. A falu
ban szabad volt sétálniok, de csak azon feltétel alatt,
hogy messzire el ne távozzanak és már a legelső napon
meggyőződhettek róla, hogy szemmel tartják őket.
Egyébiránt ebben az évszakban nem is lehetett
volna átszökniök a szárazföldre.
Szergius úr és társai azonnal a Belle-Roulotte-hoz
siettek, a hol már számos benszülött tolongott, John
Bulit bámulván, mialatt a majom legválogatottabb
torzképeivel gyönyörködtette a sokadalmat. Ezek a
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szigetlakok soha se láttak még majmot és kétségkívül
azt képzelték, hogy ez a szőrös négykezű is az emberi
fajhoz tartozik.
— Hiszen ők maguk is hozzá tartoznak! — jegyzé
meg Kornélia.
— Igen, de szégyenére is válnak az emberi fajnak!
— replikázott Cascabel úr.
Aztán rövid gondolkozás után így szólt :
— Tévedés volna azt mondani, hogy ezek a vadak
majmok, mert minden tekintetben a majmok alatt áll
nak. Bocsánatot kérnék az én kis John Bullomtól,
ha valaha összehasonlítottam volna őket e majmokkal.
John Bull egy bukfenczczel felelt. De mikor az egyik
benszülött meg akarta fogni a kezét, John Bull vérig
harapta a szigetlakó ujját.
— Bravo, John Bull! . . . Csak harapdáld meg őket
jó erősen! — kiáltá Sándor.
Mindazonáltal a tréfa sokba kerülhetett volna és
John Bull esetleg drágán fizette volna meg a harapását,
ha a benszülöttek figyelme más irányba nem tereltetik
Zsakó megjelenésével. Kornélia kinyitotta a papagáj
kalitkáját és Zsakó fel és alá sétált, nagy kevélyen
hintázván magát a lábain.
Üj-Szibéria szigetein a papagájokat ép oly kevéssé
ismerték, mint a majmokat. Soha senki se látott még
e vidéken ily fényes tollú, kerek szemű és horgos
csőrű szárnyas állatot.
És mily hatást idézett elő Zsakó, mikor szíveskedett
néhány teljesen érthetően tagolt szót kiejteni ! Végre
aztán előadta összes műsorát, a benszülöttek legna
gyobb ámulására. Egy beszélő madár! Babonás lé
tükre leborultak a földre és úgy elrémültek, mintha
valamelyik bálványuk szólalt volna meg, Cascabel úr
pedig azzal mulatta magát, hogy a papagájt ingerelte.
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— Rajta, Zsakó! — mondá. — Csak folytasd, ne
feszélyezd magadat, mondd meg ezeknek a barmoknak,
hogy : vakapád!
És Zsakó kimondta a «vakapád» szót, — egyikét
kedvencz szójárásainak, még pedig oly harsogó han
gon, hogy a benszülöttek a rémület legélénkebb nyilvánulásai közt szaladtak el. A Cascabel-család pedig,
noha szorongással töltötte őket a jövő kilátása, nagyo
kat nevetett.
— Jól van! ... jól van, — mondá a családfő, a ki
egy kissé visszanyerte a jó kedvét. — Csalódnom kel
lene, ha nem sikerülne lóvá tennünk e baromcsordát.
A foglyok egyedül maradtak és miután úgy látszott,
hogy Csukcsuk rendelkezésükre bocsátja a Belle-Roulotte-ot, nem tehettek okosabbat, mint hogy ismét bele
költözzenek. Az új-szibériaiak kétségkívül sokkal silá
nyabb lakásnak tartották azt, mint barlangjaikat.
Az igazat megvallva, a benszülöttek a kocsiból csak
néhány jelentéktelen tárgyat loptak el, — hanem kár
pótlásul aztán ellopták a Szergius úr pénzét is, a melyet
Cascabel Cæsar még váltságdíj fejében sem engedett
volna oda adni. Egyelőre mindenesetre szerencsés kö
rülmény volt, hogy újra birtokukba vehették utasaink
a Belle-Roulotte ebédlőjét és hálószobáit, a helyett,
hogy a Turkew falu valamelyik utálatos odújában kel
lett volna lakniok. Úgy látszott, hogy az ágyneműek,
a bútorok és az élelmiszerkészletek nem voltak szeren
csések megnyerni a benszülött urak és asszonyságok
tetszését. Ha itt kell telelniök, mielőtt alkalom kínál
koznék megszökniük a Katyelnij-szigetről, nos hát . . .
a Belle-Roulotte-loan fognak telelni.
E közben, miután teljesen szabadon járkálhattak ki
és be, Szergius úr és a társai elhatározták, hogy érintke
zésbe lépnek a két matrózzal, a kik kétségkívül hajó-
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törés következtében verődtek ki a Liakhow-szigetcsoportra. Talán sikerülni fog velük egyetértve Csukcsuk
figyelmét tévútra vezetni és a kedvező körülményeket
felhasználván, erről a veszedelmes szigetről meg
szökni.
A nap hátralevő részét arra fordították, hogy a
Belle-Roulotte belsejében mindent rendbe szedtek. Bi
zony ez nagy feladat volt és elég boszúságot okozott
Kornéliának, a rendszerető háziasszonynak. A rendezkedés az egész napra elég dolgot adott Kayettenek,
Napóleonénak és Szegfűszegnek.
Mellesleg megjegyezzük, hogy Cascabel úr is vissza
nyerte a legutóbbi sorscsapások által jelentékenyen le
hangolt jókedvét, miután elhatározta, hogy Csukcsuk
ő felségét meg fogja tréfálni.
Másnap Szergius úr társaságában elindult a, két
matróz felkeresésére. Valószínű volt, hogy ezek is
hasonló szabadságot élveznek. Csakugyan őket se tar
tották bezárva és a találkozás megtörtént ama barlang
előtt, a melyben a falu végén laktak. A benszülöttek
legkevésbbé sem ellenezték, hogy a foglyaik egymás
sal beszélgessenek.
A matrózok, a kik közül az egyik harminczöt, a
másik negyven éves ember volt, Oroszországban szüle
tett. Lesoványodott és hosszas éhezésre és fázásra
valló arczuk, elcsigázott alakjuk, sűrű és borzas hajuk
és szakáluk, rongyos matrózöltözetük és szétfoszlott
bundájuk szánalmas látványt nyújtott.
Pedig mindkettő erős, izmos ember volt, a ki alkal
milag hasznos segítséget nyújthatott volna. Mindazon
által nem nagyon sóvárogtak az idegenekkel való meg
ismerkedésért, a kiknek megérkezését tudták már.
Helyzetük hasonlósága és a közös megszabadulási vágy
természetesnek tüntethette volna fel azon szándékot,
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hogy a Cascabcs-elaláddal szorosabb összeköttetésbe
lépjenek.
Szergius úr orosz nyelven kérdéseket intézett a két
emberhez. Az idősebb azt felelte, hogy az ő neve Ortik
és a társáé Kirschew. Némi habozás után mégis rá
szánták magukat élettörténetük elbeszélésére.
— Matrózok vagyunk a rigai kikötőben, — mondá
Ortik. — Egy évvel ezelőtt indultunk el a Vrémja
nevű czethalász hajón a Jeges-tenger felé. A halászati
évad végén a hajó szerencsétlenségre nem jutott be
idejekorán a Behring tengerszorosba, hanem a jég
közé került, a mely szétmorzsolta közelében a Liakhow-szigeteknél. Az összes legénység elveszett Kirschewen és rajtam kívül. Miután egy ladikba ugrottunk,
a, vihar az új-szibériai szigetekre hajtott bennünket,
a hol a benszülöttek hatalmába kerültünk.
— Mikor történt ez? — kérdé Szergius úr.
— Mintegy két hónap előtt.
— És hogyan fogadtak titeket?
— Épen úgy, mint kétségkívül önöket. Csukcsuk
foglyai vagyunk, a ki csak váltságpénz fejében fog
bennünket szabadon bocsátani.
— A váltságpénzt pedig hol vegyük? — szólalt meg
keserűen Kirschew.
Ortik nyersen közbeszólt :
— Hacsak önöknek nincs annyi pénzük, hogy a
váltságdíjat lefizethessék, — magukért és értünk is, —
mert úgy hiszem, hogy földiek vagyunk.
— Csakugyan én is orosz vagyok, — felelé Szergius
úr, — de a benszülöttek ellopták a pénzünket és most
ép oly szegények vagyunk, mint akár ti.
— Annál rosszabb! — viszonzá Ortik.
Ezután mind a ketten elmondták, hogyan élnek ;
lakásuk az a szűk és homályos üreg. Némi szabadságot
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élveznek ugyan, de folyvást őrizet alatt állnak. Ru
háik rongyokra foszlottak, egyéb élelmiszerük nincs,
mint a benszülöttek szokásos tápláléka és abból se
kapnak eleget. Azt hitték egyébiránt, hogy a felügye
let sokkal szigorúbb lesz a szép évszak közeledtével,
mikor a megszökés lehetségessé válik.
— Miután csak egy halászbárkára volna szükségünk,
hogy átkelhessünk a szárazföldre, igen világos, hogy
a benszülöttek gyanúja fel fog ébredni és talán be is
zárnak bennünket.
— De a szép évszak nem fog beköszöntem négy
vagy öt hónap előtt, — viszonzá Szergius úr, — és
addig itt foglyul maradunk? . . .
— Tud ön valamely módot a szökésre? — kérdé
Ortik élénken.
— Egyelőre nem tudok, — felelé Szergius úr. —
— Természetes, hogy igyekezni fogunk egymásnak
segítségére lenni. Úgy látszik, barátim, hogy sokat
szenvedtetek és ha valamiben segíthetünk . . .
A két matróz megköszönte az ajánlatot. Hálásak
lesznek Szergius úr iránt, ha koronkint valamely jobb
táplálékkal ajándékozza meg őket. Egyebet nem kér
nek, legfelebb néhány melegebb takarót. A mi az
együttlakást illeti, nem! Inkább laknak ezentúl is az
odújukban, hanem megígérték, hogy némelykor a csa
ládot meg fogják látogatni.
Szergius úr és Cascabel Cæsar, a ki szintén megértett
néhány szót e párbeszédből, — ezzel elbúcsúzott a két
matróztól. Noha a két ember arcza egy cseppet se volt
rokonszenves, ez nem szolgálhatott elég okul arra,
hogy ne igyekezzenek a sorsukat enyhíteni. A hajó
törést szenvedettek kölcsönös segélyadással tartoznak
egymásnak. Segélyezni fogják tehát őket a lehetőség
. határai közt és ha netalán alkalom kínálkozik a meg-
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szökésre, Szergius úr nem fogja őket elhagyni .. . hiszen
a földiéi voltak ... ép úgy emberek, mint ő!
Két hét múlt el, a mely idő alatt utasaink lassankint
beletörődtek helyzetükbe. Minden reggel meg kellett
jelenniük a benszülött fejedelem előtt és kénytelenek
voltak végighallgatni a váltságdíj ügyében való sür
getéseit. Csukcsuk gyakran haragra lobbant, fenyege
tőzött és esküdözött a bálványaira . . . hiszen nem is
a maga számára, hanem a bálványok számára köve
telte a váltságdíjat !
— Vén gazember! — kiáltá Cascabel úr. — Add
vissza előbb az ellopott pénzt! . . . Aztán majd meg
látjuk.
Kétségkívül a jövő nyugtalanító volt. Mindig attól
lehetett félni, hogy fenyegetéseit megvalósítja ez a gaz
Csukcsuk, vagyis inkább «Susu», mint Cascabel úr ne
vezte, noha ez a kis enyelgő név úgy illet rá, «mint
egy pántlikás pásztor kalap egy sárgahajú englishman
fejére.»
Cascabel Cæsar folyvást azon töprengett, hogyan
tegye lóvá. Kereste a módot, de semmit se tudott
kieszelni. Olykor megdöbbent azon, vajjon nem ürült-e
ki végképen tarisznyája, — a tarisznya alatt értvén
a saját elméjét.
Valóban, az az ember, a kinek az a-szép és ép oly
merész, mint szomorú eredményű gondolata támadt,
hogy Ázsián keresztül térjen haza Amerikából Euró
pába, némi joggal mondhatta, hogy végleg elbutult.
— Nem, Cæsar, nem! — ismétlé Kornélia több íz
ben. — Végre is ki fogsz gondolni valamely jó tré
fát .. . Es épen abban a pillanatban fog támadni az
ötleted, mikor legkevésbbé gondolsz rá.
— Azt hiszed?
— Bizonyos vagyok felőle!

318

Nem volt-e megható Cascabelné asszonyságnak a rendíthetlen bizalma a férje lángeszéhez, noha kedves férje
ura, Cascabel Cæsar eszelte ki e szerencsétlen útitervet !
Egyébiránt Szergius úr igyekezett bátorságra han
golni az egész társaságot, jóllehet kísérlete, hogy Csukcsukot a követelésének elengedésére rábeszélje, teljesen
sikertelen maradt. A nagy türelmetlenség egyébként
egészen felesleges volt. Ha mindjárt a benszülöttek feje
delme vissza is adta volna a Cascabel-család szabadsá
gát, utasaink nem hagyhatták volna el a Katyelnij-szigetet a tél közepén, oly időben, mikor a hőmérő a fagy
pont alatt harmincz és negyven fok közt ingadozott.
Deczember 25-ike elérkezvén, Kornélia karácsony
ünnepét némi fénynyel akarta megülni. A fény abból
állott, hogy a Belle-Roulotte lakóinak a szokottnál
bővebb ebédje volt, a melynek főalkatrészeit konzervek adták. Miután pedig lisztnek, rizsnek, czukornak
bővében voltak, a kitűnő háziasszony nagy gonddal
egy óriási czukros kalácsot készített.
E lakomára meghívták a két orosz matrózt is, a kik
csakugyan meg is jelentek. Ezúttal lépték át legelő
ször a Belle-Roulotte ajtajának küszöbét.
Mihelyt Kirschew megszólalt, a hangja azonnal
meglepte Kayettet. Úgy rémlett előtte, mintha már
hallotta volna valahol, de sehogy se jutott eszébe,
hogy hol hallhatta?
Egyébiránt se Kornélia, se Napoleona, de még csak
Szegfűszeg sem érzett vonzalmat e két ember iránt, a
kik feszélyezve érezték magukat társaik társaságukban.
Az ebéd vége felé Szergius úr, Ortik felszólítására,
elbeszélte a Cascabel-családnak az alaskai tartomány
ban való kalandjait. Elmondta, hogyan fogadták be
őt félholtan azon merénylet után, a melyet a Karnowféle rablóbanda czinkosai követtek el ellene.
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Ha az arczuk a világosság felé van fordítva, kétség
kívül meglátják, hogy a két matróz sajátszerű pillan
tást váltott egymással abban a pillanatban, mikor a
bűntett szóba került. De e pillantást senki se vette
észre és Ortikés Kirschew elhagyták a Belle-Roulotte-ot,
miután elég bőven kivették részüket nemcsak a ka
lácsból, de a wutkiból is.
Alig jutottak ki a szabadba, midőn egyikőjük ígyszólt:
— Ez aztán furcsa találkozás . . . Hiszen ez ugyanaz
az orosz, a kit a határszélen megtámadtunk és az az
átkozott indiai leány is ugyanaz, a ki megakadályo
zott bennünket, hogy megöljük . . .
— Es kiraboljuk! — viszonzá a másik.
— Igen! ... és az a sok ezer rubel most a Csukcsuk
kezébe került !
A két matróz tehát a Karnow bandájához tartozott,
a mely egész”nyugati Amerikát rémületben tartotta.
A Szergius úr ellen intézett merénylet meghiúsulása
után sikerült eljutniok Port-Clarenceba. Néhány nap
múlva megkísértették, hogy egy ellopott csónakon
átkeljenek az ázsiai partra, de az áramlatok elsodor
ták őket és ezerféle veszélyek után partra vetődtek
a Katyelnij-szigeten, hol a benszülöttek fogságába
kerültek.
VI.

Telelés.
Ilyen volt Szergius úr és társai helyzete 1868. évi
január 1-én. Méltán nyugtalaníthatta őket már ekkor
is az a körülmény, hogy a Liakhow-szigetcsoport lakói
nak hatalmában voltak és most a helyzet bonyolultabbá
vált azzal,hogy Ortikés Kirschewet a sors eléjük vetette.
Ki tudja, vajjon e két gonosztevő nem fogja-e meg-
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kísérteni, hogy e váratlan találkozásból hasznot húz
zon? Szerencsére nem tudták, hogy az utas, a kit az
alaskai határszélen megtámadtak, Narkin gróf, a jakutski erődből megszökött politikai menekült volt, a
ki egy komédiás csoport közé vegyülve akart visszalopózni Oroszországba. Ha ezt tudják, bizonynyal nem
haboztak volna kihasználni a titkot, megzsarolni Nar
kin grófot, sőt őt ki is szolgáltatni a muszka hatóságok
nak a saját megkegyelmeztetésíik, vagy valamely díj
fejében. De nem lehetett-e attól tartani, hogy a vélet
len felfedezheti a titkot, a melyről csakis a Cascabelliázaspár bírt tudomással?
Ortik és Kirschew egyébiránt elszigetelve és elvonul
tál! éltek, noha erősen el voltak határozva, mindenben
kezére tenni Szergius úrnak, hogy a szabadságukat
visszanyerhessék.
Annyi kétségtelen volt, hogy a téli évszakban semmi
féle kísérletet se lehetett tenni. A hideg annyira fokozó
dott, hogy a kilehelt pára azonnal hóvá változott át.
A hőmérő néha a fagypont alatt negyven fokig is le
szállt. Még csöndes időben se lehetett volna elviselni
ilyen hőmérséket. Kornélia és Napoleona nem mertek
többé kimenni a Belle-Roulotte-ból, de különben nem
is engedték volna meg nekik a kimenést.
Hanem aztán csakugyan végtelenek is voltak ezek a
napvilág nélküli napok és csaknem huszonnégy óráig
tartó éjszakák.
Kayette hozzá volt szokva az északamerikai telek
hez és daczolni is tudott a külső hideggel. A benszülött
asszonyok is a szabadban jártak-keltek. Szokásos mun
káikat rendesen iramszarvasbőrből készült és prémmel
borított kettős ruháikban végezték, fókabőr csizmáik
ban és kutyabőrből varrt csuklyás fej kötőjükben. Még
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az orruk hegyét se lehetett látni, a mi felett különben
alig volt okuk sajnálkozni.
Szergius úr, Cascabel úr, a két fia és Szegfűszeg a
bundáikba jól beburkolózva, mindennap megtették kö
telességszerű látogatásukat Csukcsuknál, valamint a
két orosz matróz is, a kiknek meleg takarókat aján
dékoztak.
Üj-Szibéria lakói bármily időben kijárnak. A nagy
lapályokon vadásznak. A szomjukat hóval oltják és az
útközben elejtett vadak húsával táplálkoznak. Czethalcsontból készült könnyű szánkóik talpát az elindulás
pillanatában kissé megöntözik, a mi által keskeny jég
réteg képződik rajta és iramszarvasokat fognak a
szánka elé. Szamojéd fajú kutyáik hasonlítanak a far
kasokhoz és épp oly kegyetlenek is. Sűrű szőrük rend
szerint fehér-fekete, sárga vagy barna tarkázott.
Mikor az új-szibériai lakosok gyalog utaznak, hosszú
hókorcsolyákat kötnek a lábaikra, a melyeknek segé
lyével gyorsan átkelhetnek a szigetcsoport különböző
szigeteit egymástól elválasztó tengerszorosokon.
A Liakhow-szigetek benszülöttei a fegyvergyártás
ismeretében messze állanak az északamerikai eszkimók
mögött . Összes támadó és védelmi fegyverzetük csupán
íjakból és nyilakból áll. Halászati eszközük : a szigony,
a melylyel a czethalat támadják meg és a háló, a melylyel a fókákat fogják. Lándzsát és kést is használnak a
vízilovak ellen, — a mi meglehetősen kényes dolog,
mert a vízilovak olykor életét is kioltják az ügyetlen
vadásznak.
De mégis a jegesmedvének megtámadása a legveszé
lyesebb. Ez a fenevad, a tél hidegétől és hosszú böjtö
lése után az eleség keresésének szükségétől indíttatva,
néha a szigetek falujaiig elkalandozik. A benszülöttek
Verne. Cascabel Caesar.
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vitézül megküzdenek vele, nem hátrálnak meg a ha
talmas állat elől, a melynek kegyetlenségét az éhség
még fokozza, elszántan nekimennek késeikkel felfegy
verkezve és a harcz többnyire a szigetlakok győzelmé
vel végződik, de a viadaluk létharcz és sokan hagyják
közülök is a küzdőtéren a fogukat.
A Cascabel-család több ízben volt tanúja ilyen tá
madásnak, mely rendszerint azzal végződött, hogy a
jegesmedvét hosszú küzdelem után leszúrták.
Ilyenkor az egész néptörzs összeszaladt és nagy
örömben úszott a falu. A medvehúsból nagy lakomát
csaptak, a melyet úgy látszik, a szibériai gyomrok
könnyen meg bírnak emészteni.
A legjobb falatok természetesen Csukcsuk asztalára
vagy helyesebben fazékjába vándoroltak. Alattvaólinak már csak az a csekély rész jutott belőle, a melyet ő
felsége kegyesen nekik méltóztatott hagyni. Ez egy
szersmind kedvező alkalom volt bőséges ivásra, a
mikor mindenki mámorossá lett. A szigetlakok salix
és rhodiola hajtásokból és a földiszeder nedvéből ké
szült italt isznak, mely kábítóan erős.
A medvék egyébiránt ritkán jelentek meg a szigete
ken és mint táplálékot szolgáltató vadakra nem igen
lehet rájuk számítani, ezenkívül elejtésük is nagy ve
szélyekkel járt. A benszülötteknek legfőbb tápláléka az
iramszarvas húsa és a nők ezen állat véréből levest ké
szítenek, a mely a Cascabel-családban mindig legyőzlietlen undort keltett.
Ha valaki azt kérdezné, hogyan képesek az iram
szarvasok télen megélni? — erre egyszerűen csak azt
lehetne felelni, hogy ezek az állatok még a vastag
hóréteg alatt is megtudják találni növényi tápláléku
kat. Ezenkívül a lakosok roppant mennyiségű takar
mányt gyűjtenek egybe a legelső hidegek beállta előtt

A BENSZÜLÖTTEK VITÉZÜL MEGKÜZDENEK VELE.
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és ily módon az új-szibériai szigeteken lakó ezer meg
ezer kérődző tápláléka teljesen biztosítva van.
— Ezer, meg ezer! . .. Holott nekünk húsz is elég
volna ! — mondá magában Cascabel úr, mikor a felett
tűnődött, hogyan pótolhassa tengerbe fűlt lovait.
E helyen ismételnünk kell, hogy a Liakhow-szigetek
lakói nem csupán bálványimádók, hanem rendkívül
babonásak is, mindent istenségeiknek tulajdonítanak
és vakon engedelmeskednek a saját kezükkel készített
bálványoknak. E bálványimádás minden képzelmet
felülmúl, főleg Csukcsuk, a nagy főnök, valósággal fa
natikus volt és hasonló fanatizmusra kényszerítette
alattvalóit is.
Mindennap megjelent egy templomszerű üregben.
E szent hely neve Vorspük volt, vagyis «az imádság
barlangja». Az egyszerű fából készült bálványok egy
sziklás üregben álltak és a benszülöttek egymásután
le szoktak borulni előttük a földre. Türelmetlen
ségük annyira nem terjedt, hogy az idegeneknek ne
engedték volna meg a Vorspükhöz közeledni, sőt meg
is hívták őket, hogy vegyenek részt szertartásaikon.
Szergius úr és társai ki is elégíthették a kíváncsiságu
kat és meglátogatták az új-szibériai bálványokat.
Az istenségeket ábrázoló czölöpök tetején fából fara
gott undok madárfejek voltak alkalmazva, kerek vörös
szemekkel, kilátott csőrrel és szarvalakban meggörbí
tett tarajakkal. A hívek leborultak e czölöpök előtt, a
füleiket oda tartották a bálványok lábaihoz és úgy imád
koztak és noha az isteneik soha se feleltek nekik, mégis
meg voltak győződve a felől, hogy hallották feleletü
ket, — a mely természetesen mindenkor megfelelt a
saját titkos óhajtásaiknak. Valahányszor Csukcsuk
valamely újabb adót alattvalóira ki akart róni, a vén
róka soha se mulasztotta el kikérni és meg is kapni a
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mennyei helyeslést és egyetlen benszülöttnek se jutott
eszébe megtagadni az engedelmességet, miután isteneik
is óhajtották.
A hét egyik napján nagyobbszerű vallási szertartást
szoktak megünnepelni, a mennyiben a benszülöttek
nagy pompával vonultak a szent barlangba. Bármily
hideg volt is, bármennyire dühöngött is a szélvihar, a
mely a talajt végigsöpörte, senki se vonakodott, hogy
Csukcsukot a Vorspükbe ne kövesse. És elmondjuk-e,
hogy a Belle-Roulotte megérkezése óta a férfiak és nők
hogyan díszítették fel magukat ezekre az ünnepélyekre?
Magukra szedték a Cascabel úr szinehagyott trikóit,
Kornélia összegyűrt szoknyáit, a gyermekek zubbo
nyait, és a Szekfűszeg csótáros süvegét.
De még ezzel sem érték be. Az egyik torkaszakadtából fújta a klarinétot, a másik képzelhetlen hangot
csikart ki a trombitából, a harmadik a kis dobot, a
negyedik a nagy dobot verte és ez a fülhasogató lárma
rendkívül fokozta az ünnepély fényét.
Képzelhető, mennyire dühöngött Cascabel úr a gaz
emberek ellen, a kik a jelmezeit koptatták, megrongál
ták a trombitáját és megrepeszteni fogják a nagy dobját
— Gazemberek! . . . gazemberek! ... — kiáltá foly
vást és még Szergius úrnak se sikerült őt lecsillapítani.
A helyzet elviselhetetlenné kezdett válni. A napok és
hetek képzelhetlen lassúsággal teltek. És végre is mi
lesz a kaland befejezése? Mindazonáltal az idő, a mely
bizony nem volt alkalmas a testgyakorlatokra — (és
Cascabel úr is eleget töprenkedett azon, hogy a társula
tának izmai nagyon be lesznek rozsdásodva, mikorra a
permi országos vásáron megjelenhetnek) — ez az idő
nem múlt el haszon nélkül. Szergius úr a csüggedést
megakadályozandó, nem szűnt meg társait mulattatni
és elbeszéléseivel oktatni.
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Cascabel úr viszonzásul és mint mondá, Szergius úr
mulattatására meg akarta őt tanítani többféle szem
fényvesztő fogásra. De ennek a mesterségnek Szergius
úr még hasznát is vehette, ha csakugyan a komédiás
szerepet kellene játszania, hogy a muszka rendőrséget
annál inkább tévútra vezethesse. János teljesen az
indián leány oktatásának szentelte az idejét. A tanít
vány, a fiatal tanító vezetése alatt, már megtanult ol
vasni és írni. Kayette rendkívül élénk eszű leány volt
és János oly nagy buzgalommal igyekezett fejleszteni
az értelmét ! Vajjon ez a derék, tehetséges és szenvedé
lyesen tanulni vágyó fiú soha se lehet más, mint piaczi
komédiás és nem fog-e magasabb állást elfoglalhatni
a társadalmi rendben
De hát ez a jövő titka volt, valamint az is, hogy mi
fog történni e családdal, a mely az ismert világ határ
szélén egy vad néptörzs hatalmába került.
Csukcsuk még mindig nem mérsékelte követeléseit.
Foglyait nem fogja váltságdíj nélkül szabadon bo
csátani és külső segélyre alig lehetett számítani. E nél
kül pedig hogyan szerezzék meg utasaink a váltságpénzi
a melyet a Liakhow-szigetek kapzsi fejedelme tőlük
követelt ?
Igaz, hogy a Cascabel családnak volt egy kincse, — a
tudtán kívül. Ez a kincs a Sándor híres aranytartalmú
kődarabja volt,—a kis fiú legalább egy pillanatig se két
kedett e kő nagy értéke felől.Mikor senki se látta, elő
vette a rejtekhelyéről, nézegette, simogatta, tisztogatta.
Bizonyára egy pillanatig se habozott volna feláldozni e
kincset a Csukcsuk kapzsiságának és megváltani általa
a családját. De a «Susu», mint Cascabel úr nevezte, egy
darab aranyat ily kavics alakban soha se fogadott volna
el készpénz gyanánt. Sándor ehhez képest ragaszkodott
is azon eszméjéhez, hogy majd csak Európában fogja
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beváltani a kincsét jó és teljes súlyú aranyokért, a me
lyek előnyösen fogják pótolni a Sierra Nevadában el
lopott dollárokat.
A viszontlátás azonban egyelőre nem volt kü
szöbön.
Egy napon, január 23-án Ortik megjelent a BelleRoulotte-dan, hogy Szergius úrral, Jánossal és az atyá
val tanácskozzék a hazatérésük ügyében. Voltaképen
az volt a czélja, hogy megtudja, mit szándékoznak
tenni a foglyok, ha Csúcsúk netalán távozásukba a
Katyelnij -szigetről beleegyeznék.
Mindenekelőtt a következő kérdést intézte Szergius
úrhoz :
— Szergius úr, mikor ön Port-Clarenceből elindult,
az volt a czélja, hogy Szibériában töltse a telet?
— Igen, — felelé Szergius úr. — Az volt a tervünk,
hogy valamelyik városkában várjuk be a tavaszt.
Miért kérdezi ezt, Ortik?
— Mert tudni óhajtanám, hogy önök a régi útiter
vükhöz ragaszkodnak-e azon esetre, ha ezek az át
kozott benszülöttek visszaadnák a szabadságukat.
— Nem, — viszonzá Szergius úr — mert az által
szükségtelenül meghosszabbítanék amúgy is hosszú
utunkat. Szerintem czélszerűbb lenne az orosz határ
szél felé tartani, hogy eljuthassunk az Ural vala
melyik szorosába . . .
— Tehát a hegyláncz északi oldala felé? . ..
— Kétségkívül, mert ez volna a legrövidebb út a
szibériai sivatagokon keresztül.
— Hát a kocsijuk, Szergius úr? — kérdé Ortik. —
Azt itt hagynák? ...
Cascabel úr kétségkívül megértette a kérdést, mert
sietett közbeszólni :
*» ».
— Itt hagyni a Belle-Roulotte-ot? Bizonynyal nem
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hagyjuk itt, ha sikerül eló'fogatot szereznem és remélem,
hogy rövid idő alatt . . .
— Van talán valamely jó terve? ... — kérdé Szer
gius úr.
— Az nincs. Sőt még csak árnyéka sincs bennem
egy jó gondolatnak, de Kornélia állandóan azt rebes
geti, hogy jó ötletem kivág a bajból és Kornélia soha
se téved. Ez valóban rendkívüli egy asszony, Szergius
úr és engem jól ismer.
A mint látjuk, Cascabel Cæsar még mindig a régi
volt! Bízott a szerencsecsillagában és nem tudta el
képzelni, hogy három franczia, három orosz és egy
amerikai ne tudjon Csukcsukon kifogni.
Szergius úr közölte Ortikkal Cascabel úrnak azt a.
megmásíthatatlan tervét, hogy a Belle-Roulotte-ot nem
hagyja a vadaknak.
Azonban, — jegyzé meg az orosz matróz, a kit ez
a kérdés nagyon érdekelt, — a kocsit nem vihetik el,
hacsak eló'fogatot nem szereznek . . .
— Úgy van.
Es azt hiszik önök, hogy Csukcsuk iramszarvaso
kat fog rendelkezésükre bocsátani?
— Azt hiszem, hogy Cascabel úr rá fogja kénysze
ríteni.
— Es ez esetben a jégmezőn keresztül akarnak
önök eljutni a szibériai partokra?
— Úgy van.
— No hát akkor Szergius úr, el kell indulniok a jég
zajlás beállta, vagyis három hónap előtt.
— Kétségkívül.
— De hogyan?
— Talán a benszülöttek megengedik, hogy elutazzunk.
— Nem hiszem, miután nem fizethetik meg nekik a
váltságdíjat.
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Cascabel úr, a kinek az Ortik megjegyzését meg
magyarázták, így felelt :
— Hacsak ezeket a barmokat rá nem kényszerítjük.
— Ki kényszerítené őket rá? . . . — kérdé János.
— A körülmények!
— A körülmények, apám?
— Igen ! ez a dolog nyitja ... A körülmények, fiam,
a körülmények!
És annyira vakarta a fejét, hogy csaknem a haját is
kitépte, de azért mégse jutott az eszébe semmi.
— Barátim, — mondá Szergius — a fődolog készen
lenni arra az eshetőségre, hogy a benszülöttek nem adják
vissza a szabadságunkat. Vajjon ne tegyünk-e kísérletet
túltenni magunkat az engedélyükön?
— Meg fogjuk próbálni, Szergius úr, de akkor kény
telenek leszünk itt hagyni a Belle-Roulotte-iinkat.
— Ne mondd ezt, János !... — kiáltá Cascabel
úr. — Ne mondd ezt, mert megreped a szívem!
— De gondold meg, apám!
— Nem !... A Belle-Roulottea mi mozgó házunk! . . .
Ez az a hajlék, a melyben te születtél, fiam! . . . Itt
hagyni ezeknek a hüllőknek .. . ezeknek a . . .
— Kedves Cascabel úr, — mondá Szergius úr —
minden lehetőt el fogunk követni, hogy a benszülötteket
rábírjuk a szabadságunk visszaadására. De miután azt
minden valószínűség szerint meg fogják tagadni, egye
düli menekvésünk a szökés. Csukcsuk éberségét pedig
nem vezethetjük tévútra, a nélkül, hogy itt ne hagy
nék . . .
— A Cascabelék házát! — kiáltá a családfő, a ki
szinte ropogtatni látszott az r betűket, noha egy se
volt belőlük e három szóban.
— Apám, — mondá János, — talán volna mód, a
mely mindent kiegyenlítene ...
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— Es milyen mód?
— Miért ne tehetne egyik közülünk kísérletet meg
szökni,ra szárazföldre menekülni és az orosz hatóságo
kat értesíteni. En szívesen ajánlkozom erre, Szer
gius úr.
— Ezt nem engedem meg, soha ! — mondá Cascabel
úr élénken.
— Nem ... ne tegye ezt, — mondá Ortik nem ke
vésbbé élénken, midőn Szergius úr megmagyarázta
neki a János indítványát.
Cascabel úr és a matróz tehát a tárgyra nézve egyet
értettek, de míg az egyik csak arra a veszélyre gondolt,
a mely Narkin grófot fenyegetné, ha meggyűlnék a baja
az orosz hatóságokkal, a másik saját magáért nem ér
zett egy csepp kedvet se, szemben állani a muszka
ügynökökkel.
Szergius úr más szempontból fogta fel János aján
latát, így szólt :
— Erről rád ismerek, derék fiú és köszönöm, hogy
megtetted ajánlatodat. De önfeláldozásod nem vezet
hetne sikerre, őrültség volna a sarkköri tél közepén el
indulni a jégmezőn, négyszáz kilométernyi útra, mert
ily messze van a Katyelnij sziget a szárazföldtől. El
vesznél az úton, szegény fiú ! Nem, barátim, nem válunk
el egymástól és ha egyik vagy másik módon nem sikerül
elhagynunk a Liakhow-szigetcsoportot, együtt fogunk
valamennyien útnak indulni.
— Ez helyes mondás! — kiáltá Cascabel úr, — és
Jánosnak meg kell Ígérnie, hogy az engedelmem nélkül
semmiféle kalandba se bocsátkozik.
— ígérem, apám.
*
— Es mikor azt mondom, hogy valamennyien együtt
indulunk útnak, — folytatá Szergius úr Őrlikhoz for
dulva, — ez alatt azt értem, hogy Ortik és Kirschew

333

velünk fog jönni . . . mert nem hagyjuk őket a benszü
löttek kezei közt.
— Köszönöm, Szergius úr, — viszonzá Ortik, — és
ígérem, hogy mindkettőnknek hasznát fogják venni a
szibériai utazás alatt. E pillanatban semmiféle kísér
letet se lehet tenni. De igen lényeges dolog, hogy készen
álljunk a szökésre a zajlás kezdete előtt, mihelyt a
nagy hidegek megszűntek.
Ezzel Ortik eltávozott.
— Igaza van, — mondá Szergius úr, midőn egyedül
maradtak. — Készen kell állanunk.
— Készen fogunk állni ! — erősködött Cascabel úr. —
De mit tegyünk? ... A kakas csípjen meg, ha csak
sejtelmem van arról, mit kell tennem.
A benszülöttek éberségét megcsalni legalább is na
gyon nehéz dolog lesz. Arra pedig, hogy Csukcsukot a
követelése leszállításáról rábeszélhessék, teljességgel
nem lehetett számítani. Csupán egy mód van erre :
«lóvá tenni», mint Cascabel úr napjában húszszor is
ismételte.
Csakugyan ez volt rögeszméje. De hiába törte a fe
jét, az egész január hónap elmúlt a nélkül, hogy egyet
len sikert Ígérő gondolat jutott volna az eszébe.
VII.

Cascabel úr tréfája.

Februárius hava kemény hideggel kezdődött. Ez az a
hónap, a melyben e szélességi fok alatt a higany is meg
szokott fagyni a hőmérőben. Persze ez még igen messze
van a naprendszeren túl uralkodó hőmérséklettől, attól
a kétszázhatvanhárom foknyi hidegtől a fagypont alatt,
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amely a testek parányáit is mozdulatlanokká teszi és az
absolut szilárdságot hozza létre. És mégis már a Katyelnij -szigeten is azt lehetett volna hinni, hogy a lég
parányai nem siklanak el többé egymás felett és az
egész légkör mintegy szilárddá változott. A beszívott
levegő úgy égetett, mint a tűz. A hőmérő higanya
annyira alászállt, hogy a Belle-Roulotte lakói kénytele
nek voltak lemondani a szabadba való kimeneteltől.
Az égbolt rendkívül tiszta és derült volt, a csillagok
páratlan fényben ragyogtak. Az ember azt hihette
volna, hogy a szem elhatolhat a csillagos űr végső
határáig.
A nappali világosság azonban déltájban se volt egyéb
a hajnal és az estalkony halvány vegyülékénél.
A benszülöttek, régi szokásuk szerint, daczoltak ezen
égalji viszonyokkal. De mily óvrendszabályokat hasz
náltak, nehogy az orruk, a kezük vagy a lábuk hirte
len megfagyjon! Annyira be voltak burkolva iramszarvasbőrökbe tetőtől-talpig, hogy az alakjukból sem
mit se lehetett látni. Valóságos járó-kelő csomagokhoz
hasonlítottak. És miért hagyták el lakásaikat? Azért,
mert Csukcsuk úgy parancsolta! Meg akart róla győ
ződni, hogy a foglyok, a kik nem tehették többé nála
mindennapi látogatásukat, nem szöktek-e meg? Ez az
óvintézkedés valóban felesleges volt.
— Jó estét, korcshüllők! — kiáltott rájuk Cascabel
úr, ha megpillantotta őket a kocsi ablakaiból, a me
lyekről a jeget leolvasztotta. — Ezeknek a barmoknak
okvetlenül fóka vér folyik az ereiben !... Bátran járnak-kelnek ott, a hol más becsületes ember öt perez
alatt jéggé fagyna!
A Belle-Roulotte légmentesen elzárt rekeszeiben a
hőmérséklet tűrhető volt. A petroleum kímélésért kövült fával fűtötték a konyhai tűzhelyet, melynek me-
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lege szétterjedt minden szobába ; koronkint szellőz
tetni is kellett.
De ilyenkor, alig hogy a kocsi elején levő ajtót kinyi
tották, benn minden cseppfolyós anyag azonnal meg
fagyott. A belső és külső hőmérsék közt nem kevesebb
volt a különbség negyven foknál, — a mit Szergiusz úr
konstatálhatott volna, ha a benszülöttek el nem lopják
hőmérőjét. Február második hetében a hőmérsék némi
leg emelkedett. A szél délnek fordult és roppant erővel
dühöngött Üj-Szibéria vidékén. A Belle-Roulotte nem
állna meg a kerekein, ha magas jéghegyek nem védel
mezik. De így, be lévén temetve a hóba a kerekei felső
részéig, nem fenyegette a felborulás veszélye az utasokat.
A hideg hirtelen visszatérése módosította még olykor
a légkör állapotát. Mindazonáltal a hónap közepe táján
a középhőmérséklet már csak húsz foknyi volt a fagy
pont alatt.
Szergius úr, Cascabel úr, János, Sándor és Szegfűszeg
a legszorgosabb óvintézkedések után ennélfogva kimen
tek a szabadba. Egészségi szempontból az volt a leg
nagyobb veszély, hogy a melegből való hirtelen átmenet
a, hidegbe megtámadja egészségüket.
A tanya környékét teljesen a fehér szőnyeg borította
el, ennélfogva lehetetlen volt látni és felismerni a talaj
különbségeit. Most már a világosság is derengett. A déli
láthatáron halvány világosság terjedt szét, a mely a
tavaszi napéjegyen közeledtével fokozódni fog, tehát
rövid sétákat is koczkáztathattak már, mindenekelőtt
pedig utasainknak, Csukcsuk formaszerű parancsára,
meg kellett jelenniük ezen úri ember színe előtt.
Ez a makacs bennszülött legkevésbbé se másította
meg a szándékát, sőt a foglyok utasítást kaptak, minél
előbb előteremteni a három ezer rubelnyi váltságdíjat,
ellenkező esetben Csukcsuk megfontolja, mit tegyen.
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— Nyomorult gazficzkó ! . ... — mondá neki Cas
cabel úr azon a tiszta franczia nyelven, a melyet 0 fel
sége nem érthetett meg. — Igen!... Háromszoros
barom! . .. Négyszeres marha !... Hülyék királya !...
Igaz, hogy ezek a jelzők bármennyire illettek is a
Liakhow-szigetek fejedelmére, nem vitték előbbre az
utasok dolgát. Ellenben komoly ijesztés volt az, hogy
Csukcsuk szigorú rendszabályokkal fenyegetődzött.
Ekkor történt, hogy Cascabel úrnak az összpontosí
tott düh befolyása alatt egy geniális ötlete támadt, —
a min nem is lehet ily leleményes embernél csodál
kozni.
— Fóka teringette! — kiáltá egy szép reggel — ha
ez a tréfa, ez a jó tréfa sikerülne! ... Es miért ne sike
rülhetne? . . . ilyen szamarakkal!
Noha e szókat Cascabel úr kiszalasztotta az ajkán,
mégis tanácsosnak tartotta titkát senkivel se közölni,
még Szergius úrral, — sőt Kornéliával se.
Azonban úgy látszik, hogy a terve sikerülésének paulhatlan előfeltételei közé tartozott, hogy tisztán beszél
jen oroszul, mivel az északi Szibéria összes népei ezen a
nyelven szoktak egymással társalogni. Mialatt tehát
Kayette, János vezetése alatt a franczia nyelvben töké
letesítette magát, Cascabel úr orosz nyelvismereteit
igyekezett Szergius úr segélyével gyarapítani, ki buzgó
nyelvmestere volt.
Február 16-án, midőn a Belle-Roulotte körül sétál
gattak, azon óhajtását közölte vele, hogy az orosz
nyelvvel alaposabban szeretne megismerkedni.
— Lássa, — mondá Szergius úrnak — miután a
nélkül is Oroszországba készülünk, nagyon hasznos lenne
rám nézve, ha oroszul tudnék. Legalább nem volnék
zavarban, mialatt Permben és Nizsnijben fogjuk mű
vészetünket bemutatni.
Verne. Cascabel Caesar.
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— Teljesen egyetértek önnel, — kedves Cascabel —
noha ön máris annyira bírja a nyelvünket, hogy csak
nem teljesen tájékozhatja magát.
— Nem, Szergius úr, nem! Körülbelül megértem
ugyan, a mit nekem mondanak, de nem tudom maga
mat megértetni és éppen ezt óhajtanám.
— Nagyon szívesen állok a szolgálatára.
— Aztán, Szergius ÚTj ez is segíteni fog nekünk az
unalmas időt agyonütni.
Egészben véve Cascabel úr indítványa nem volt
meglepő.
El is kezdték tanulmányozni az orosz nyelvet Szer
giusz úrral és naponkint két vagy három óráig gyako
rolták magukat, kevésbé a nyelvten, mint inkább a
kiejtés szempontjából. Cascabel úr különösen az utób
bira fektette a fősúlyt.
De míg egyfelől az oroszok nstgyon könnyen elsajá
títják a franczia nyelvet, még pedig minden idegen
szerű kiejtés nélkül, addig másfelől a francziákra nézve
sokkal nehezebb az orosz nyelv elsajátítása. Alig is
lehet elképzelni Cascabel úr buzgalmát, nyelvficzamait
és hangbeli erőlködéseit, a melyekkel a Belle-Roulotte
falait megreszkettetté, hogy a szabatos kiejtés vala
melyes fokát elérhesse. Es valóban természeti hajlamaival a soknyelvűségre
oly előmeneteleket tett, a melyek családját is bámu
latba ejtették.
A leczkék után rendszerint kiment a sziget partjára
és mikor meggyőződött róla, hogy senki sem halhatta,
gyakorolta magát különféle mondatok kiejtésében, kü
lönféle, de mindig harsány hanglejtésekkel és folyvást
recsegtetvén az r betűt, mint az oroszok szokták. Az
Isten is tudja, hogy ezt a recsegtetést eléggé megszokta
komédiás pályáján.
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Némelykor találkozott Őrlikkal és Kirschewvel és
miután a két matróz egy szót se tudott francziául, az
anyanyelvükön beszélt velük és ekkép meggyőződött
róla, hogy már meglehetősen képes velük beszélni.
Egyébiránt e két ember most már sűrűbben ellátoga
tott a Belle-Roulotte-ra.
Kayette még mindig váltig azon töprengett, hogy hol
hallotta ennek a hangját.
Ortik és Szergius úr közt a beszélgetés, a melybe
most már Cascabel úr is beleavatkozott, mindig a
körül forgott, hogyan hagyhatnák el a szigetet,'de
egyelőre maguk sem tudták.
— Volna még egy mód a menekülésre, a mely eddig
nem jutott eszünkbe és a mely kínálkozhatnék, —
mondá Ortik egy ízben.
— Miféle mód? — kérdé Szergius úr.
— Nem ritkaság, hogy czethalászok hajóznak el a
Lia, khow sziget cső port előtt, mikor a tenger jégmentessé
lett. Nem volna-e ez esetben lehetséges jelek által ide
szólítani egy ilyen hajót?
Ezáltal csak a hajó legénységét juttatnók abba a
veszélybe, hogy a Csukcsuk hatalmába kerüljön,- éppen
úgy, mint mi, és a saját megszabadulásunkat legkevésbbé se mozdítanók elő ezzel, — viszonzá Szergius
úr. — A legénység semmi esetre se volna oly nagyszámú,
hogy a bennszülöttek le ne győznék őket.
— Ezenfelül, — mondá Cascabel úr, — a tenger nem
lesz szabaddá három hónap előtt és az én türelmem
nem tart el addig.
Pillanatnyi gondolkodás után tovább folytatá :
— Aztán, ha sikerülne egy czethalászhajóra szállnunk, akár a derék «Susu» beleegyezésével is . . . kény
telenek volnánk itthagyni a Belle-Boulotte-ot.
22*
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— Erre a nélkül is kétségkívül el kell szánnunk ma
gunkat! — jegyzé meg Szergius úr.
— Elszánni magunkat! — kiáltá Cascabel úr. —
Soha!
— Talán önnek más eszméje van? ...
- No! No!
Cascabel úr nem mondott egyebet ! De titkos mosoly
játszadozott ajkai körül!
Kornélia, mikor férje e válaszáról értesült, nem is
habozott e megjegyzést koczkáztatni :
— Cæsar bizonyosan kieszelt valamit! ... Mi le
het? . .. Nem tudom! De ilyen embertől én remélem
a megmentő eszmét.
— A papa túljár ám a Csukcsuk eszén! — mondá a
kis Napoleona.
— Eszre vették, hogy egy idő óta «derék öreg ember
nek» nevezi ! — jegyzé meg Sándor. — Mintha enyelegni
akarna vele . . .
— Ha ugyan nem éppen az ellenkezőt akarja tenni —
viszonzá igen okosan Szefgűszeg.
Mindig ez az önbizalom, mindig ez az önelégült mo
soly. Sőt ezen a napon a mutató és a középső ujját
kissé előretolt ajkaira illesztvén, egy csókot is küldött
ő bennszülött felségének.
De Szergius úr látván, hogy tervét feltétlenül titok
ban akarja tartani, elég tapintatos volt, őt kérdésekkel
nem faggatni.
E közben, a hőmérsék enyhülése következtében, a
Csukcsuk alattvalói újból rendes foglalatosságaikhoz
láttak, madarakra és fókákra vadásztak, a melyek
ismét a jégmezőn mutatkoztak. Egyúttal a bennszü
löttek is újra megjelentek a nagy hidegek következté
ben félbeszakadt vallásos szertartásokon.
A nagyobb pompájú szertartásokat rendszerint pén-

CSUKCSUK ALATTVALÓI RENDES FOGLALATOSSÁGAIKHOZ LÁTTAK.
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teken ülték meg. Úgy látszik, hogy a péntekek az új
szibériai lakosok vasárnapjai. Pénteken, február 29-én
tehát — az 1868. év szökő év lévén — a bennszülöttek
ünnepélyes menetben vonulnak a szent helyre.
E nap előestéjén Cascabel úr lefekvése előtt csupán
annyit mondott :
— Holnap legyünk jókor készen, hogy megjelenhes
sünk Vorspükben, «Susu» barátunk társaságában.
— Mit? ... — kiáltá Kornélia — ... azt akarod
Cæsar, hogy . . .
— Azt akarom!
Vajjon mit jelenthetett e parancsoló hangon formulázott felhívás? Azt remélte-e Cascabel úr, hogy a ba
bonás bálványimádásban való részvétellel megjuhászíthatja a Liakhow-szigetek fejedelmét? Csukcsuk
mindenesetre jó szemmel látta, ha foglyai is bemutat
ják hódolatukat a szigetbeli istenségeknek. De ismét
más dolog azokat imádni és áttérni az itt uralkodó val
lásra és alig látszott valószínűnek, hogy Cascabel úr
istentagadóvá legyen csupán azért, hogy behízelegje
magát az új-szibériai felsége kegyeibe! .. . Nem, ilyes
mire Cascabel Cæsar nem is gondolhatott !
Másnap hajnalkor, az egész néptörzs készülődött.
Gyönyörű idő volt, a hőmérsék se szállt tíz fokkal alább
a fagypontnál. Ezenfelül máris négy vagy öt óráig ural
kodott a nappali világosság, sőt egy pillanatra a nap
korongja is megjelent a láthatár felett.
A lakosok előjöttek üregeikből. Férfiak, nők, gyer
mekek, aggastyánok, ifjak felöltötték legszebb ünneplő
ruháikat, fókabőrből készült zubbonyaikat, kívül-belül
csupa prém voltak. *
Páratlan kiállítása volt ez a fehér és fekete prémek
nek,ra hamis gyöngyökkel kivert fejkötőknek, a tarka
melltakaróknak, a mindenféle szíjaknak, fülbevalók-
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nak, víziló csontjaiból faragott karpereczeknek, ék
szereknek és orrkarikáknak.
De még ez se látszott ily ünnepélyességhez elégnek ;
a néptörzs néhány notabilitása illendőnek tartotta még
nagyobb díszben ékeskedni és magára szedte a BelleRoulotte-xól ellopott különféle tárgyakat.
Nem is említve a komédiás jelmezeket, csecsebecsé
ket, süvegeket és csörgősapkákat, némelyek a nyakukba
akasztották, egy kötélre fűzve a jongleur mutatványok
hoz való karikákat, mások golyókat és korongokat füg
gesztettek az övükre, végre maga Csukcsuk a nagy fő
nök mellén egy aneroid légsúlymérő díszlett, mint va
lamely új rendjelvénye, a melyet Üj-Szibéria fejedelme
alapított.
A piaczi komédiás zenekar hangszerei irtózatos ver
senyben, valóságos macskazenében iparkodtak túl
tenni egymáson : a klarinét a trombitával vetekedett,
a kis dob a nagy dobot igyekezett túlpörögni.
Kornéliát ez a fülhasogató kakophonia nem cseké
lyebb dühbe ejtette, mint gyermekeit. Valamennyien
■ szerették volna kifütyülni ezeket a művészeket, a kik
ről Szegfűszeg azt mondta, hogy zenei érzék tekinteté
ben még a. fókák is túltesznek rajtuk.
Február második felében a hőmérsék igen érezhetően
emelkedett.
A déli szélre megenyhült az idő.
Nem volt tehát helye az idővesztegetésnek. Miután a
tél beálltának késlekedése miatt a Behring tengerszo
rosban a jégzajlásba kerültek, valóban hallatlan bal
szerencse volna, ha most a tavasz korai beköszöntése
miatt ugyanez a veszély fenyegetné őket.
Csakugyan, ha Cascabel úr terve sikerül, ha Csukcsukot tábirhatja, hogy foglyait elbocsássa, ennek oly idő
ben kell megtörténnie, mikor még egyformán szilárd
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jégmező terül el Lia khow-sziget cső port és az ázsiai
partok közt.
Egy megbízható iramszarvas-előfogattal az utazás
nak ezt a részét aránylag kedvező körülmények közt
lehetne végrehajtani, a nélkül, hogy az utasoknak fél
niük kellene a jégmező újabb mozgásától.
— Mondja csak, kedves Cascabel, — kérdé egy szép
napon Szergius úr, — még mindig azt hiszi ön, hogy ez
a vén gazember Csukcsuk átengedi önnek az iram
szarvasokat, a melyekre szükségünk volna, hogy el
vontassák a kocsinkat a szárazföldig?
— Szergius úr, — mondá Cascabel úr komolyan, —
«Susu» nem vén gazember, sőt derék és érdemes férfiú.
Ha beleegyezik az utazásunkba, akkor azt is meg fogja
engedni, hogy a BeUe-Roulotte-ot magunkkal vihessük,
és ha azt is megengedi, akkor nem tehet kevesebbet,
mint megkínál bennünket legalább húsz iramszarvas
sal .. . Mit mondok huszszal! . . . ötvennel, százzal,
ezerrel, ha úgy akarom! . . .
— E szerint ön azt hiszi, hogy megfogta Csukcsukot?
— Hogy megfogtam-e a «Susumat»? . . . Úgy meg
fogtam, Szergius úr, mintha az orrát az ujjaim közt
tartanám! ... Pedig a mit én megfogok, az emberül
meg van fogva!
Nos hát, — ki hinné! — Cascabel úr nyájas mosoly lyal üdvözölte a barbárokat, nem kímélte tőlük sem a
bókokat, sem a hurráh-kat, tapsolt, éljenzett, bravózott
nekik és váltig azt mondta :
— Valóban bámulom ezeket a derék embereket ! . . .
Rendkívüli zenetehetséggel vannak megáldva és ha a
társulatomhoz akarnának szegődni, nagy sikert mernék
nekik jósolni a permi vásáron és később a saint-cloudin.
E borzasztó zsivaj közepette a menet végigvonult
a falun, a szent hely felé, a hol a bálványok vártak a

EGYSZERRE, EGY HANG FELELT NEKI...
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hívek hódolatára. Csukcsuk ment a proczesszió élén.
Közvetlenül utána Szergius úr és Cascabel Cæsar, vala
mint az egész Cascabel-család és a két orosz matróz
Turkew falu egész lakosságának kíséretében.
A menet megállt a szikla üreg előtt, a melynek mé
lyén a benszülött istenségek álltak, a melyeket ez
alkalomból friss prémekkel díszítettek fel és újból ki
festettek.
Ekkor Csukcsuk belépett a Vorspükbe, felemelt ka
rokkal és miután háromszor meghajtotta volna magát,
legubbaszkodott egy iramszarvas bőrére, mely a föl
dön kiterítve feküdt. Így szokás térdepelni ebben az
országban.
Szergius úr és társai siettek a fejedelmet utánozni.
Mögöttük az egész gyülekezet arczra borult.
Miután mély csönd állt be, Csukcsuk egy angol hit
szónokéhoz hasonlító orrhangon, félig énekelve, félig
mormogva néhány szót intézett a hieratikus díszben
pompázó három bálványhoz . . .
Egyszerre egy hang felelt neki, — egy hatalmas,
érczes hang, a melyet a barlang legvégén is tisztán
lehetett hallani.
Oh! csodák csodája! Ez a hang a jobb felől álló
istenség ajkairól hallattszott és a következő szókat
mondá orosz nyelven :
«Anyi szvjatij, étyi inosztranczij, katorij ot zapada
prisli. Zacsem tij ich zadjerzsajes?»
A mi magyarul ennyit jelent :
«Ezek az idegenek, a kik nyugatról jöttek — szentek.
Miért tartóztatod le őket?»
E szók, a melyeket az összes hívők tisztán meghall
hattak, általános bámulást idéztek elő.
$ Most történt legelőször, hogy az új-szibériai istenek
nek méltóztatott imádóikkal társalogni.
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Ekkor egy második, még hathatósabb, még parancsolóbb hang szólalt meg a bal oldalon levő bálvány
ajkairól :
«Ja tyebe prikázsu otpusztity étyich aresztantow.
Twoje narod dolzsen dija ich imjety szamoje balsoje
pacstjenjije i nyim addaty vszjé vésts, katorij ot ich
bili vziatij. Ja tyebe prikázsu oblegsitj Hm vozvrascsatszja na szibirszkij bereg.»
E három mondat valóban Csukcsukhoz volt intézve.
Értelmük a következő :
«Parancsolom, hogy bocsásd szabadon a foglyokat.
A te néped a legnagyobb tisztelettel tartozik irántuk
és köteles nekik visszaadni a tőlük elvett tárgyakat.
Parancsolom, hogy megkönnyítsed átkelésüket a szi
bériai partra.»
Ezúttal már nem meglepetés, hanem rémület vett
erőt a gyülekezeten. Csukcsuk remegve emelkedett fel
térdeire, a szemei megmeredtek, a szája tátva maradt,
az ujjai az iszonyattól szétnyíltak. A bennszülöttek is
félig felemelkedtek. Azt se tudták, újból leboruljanak-e
vagy inkább elszaladjanak.
Végre a harmadik, a középső istenség is megszólalt.
Haragos hangja irtózatosan menydörgött és fenyegető
volt. Valódi tragikai erélylycl tagolta a szókat, a me
lyekben a haragja nyilvánult.
A következő mondatot intézte egyenesen ő új-szibé
riai felségéhez :
«Jeszli tij nye tak gyelájes étot, tője szám gyen, kakdá
étyi szivatij lyudji búdut zsélaty, csórt poberi szvoju
oblaszty !»
Vagyis :
«Ha nem fogod ezt tenni, azon a napon, mikor ezek
a szent emberek követelik, az ördög elviheti az egész
tartományodat !»
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E perczben már a fejedelem és az alattvalói, mind
annyian, mint megannyi holttest hevervén a földön,
hörögtek a rémülettől, míg Cascabel úr mind a két
karját hálásan kinyújtotta a bálványok felé és köszö
netét mondott nekik hathatós közbenjárásukért.
És ezalatt a társai az oldalukat tartották, nehogy
hangos nevetésben törjenek ki.
A csodálatos leleményességű ember, a páratlan mű
vész egyszerű hasbeszélési jelenetet gondolt ki «az ő
derék Susuja» megjuhászítására.!
És valóban egyéb nem is kellett hozzá, hogy lóvá
tegye a babonás bennszülötteket. «Ezek az idegenek, a
kik nyugatról jöttek — mily pompás ötlete volt ez Cas
cabel úrnak! — ezek az emberek, a kik nyugatról jöt
tek — szentek! ... Miért tartóztatja le őket Csukcsuk?»
Nem! Csukcsuk nem fogja őket tovább tartóztatni!
Meg fogja engedni, hogy eltávozzanak, mihelyt óhajtá
sukat vele közük, és a benszülöttekben nem fog hiá
nyozni irányukban az a figyelem, a mely megilleti az
oly utasokat, a kiket az ég ily nyilvánvaló módon párt
fogol.
És miután Ortig és Kirschew, a kik Cascabel úr has
beszélői tehetségéről sejtelemmel se bírtak, egy cseppet
titkolták bámulatukat, Szegfűszeg lelkesülten fel
kiáltott :
— Milyen lángész az én igazgató uram! . . . Milyen
bámulatos elme !... Milyen ember !... ha ugyan
nem . . .
— Véletlenül pogány isten ! — szólt közbe Kornélia,
meghajtván magát a férje előtt.
A tréfa megesett és teljesen sikerült is, az új-szibériai
néptörzsek minden képzelmet felülmúló hiszékenységét
javukra kihasználták.
Cascabel úr erre a megfigyelésre alapította tervét és
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ez adta neki az eszmét, hogy hasbeszélési tehetségét a
közjó érdekében értékesítse.
Nem kell említenünk, hogy őt és társait, a szent em
bereket, mély tisztelettel kisérték vissza a tanyára.
Csukcsuk ki nem fogyott a hajlongásokból és bókok
ból, a melyekben nagy része volt a félelemnek és a tisz
teletnek. Kevésbe múlt, hogy a Cascabel-családot nem
éppen úgy imádta, mint a Katyelnij-sziget bálványait.
De hogyan is sejthette volna Turkew falu tudatlan
lakossága, hogy egy szemfényvesztő misztifikácziójának esett áldozatúl? Senki se kételkedett közülök,
hogy a Vorspük istenségei hallatták borzasztó hang
jukat. Az ő ajkaikról, a melyek eddig némák voltak —
az ő ajkaikról hangzottak ama szók, hibátlan orosz nyel
ven. És nem voltak-e már előbb is ehhez hasonló csoda
fültanui? Nem beszélt-e Zsako is, a papagály? Nem
rémültek-e el a csőréről ellebbent szók hallatára? Nos
hát, a mire egy madár képes volt, miért ne legyenek
képesek a madárfejű bálványok?
E naptól fogva, Szergius úr, Cascabel Cæsar és a
családja, valamint a két tengerész, a kiket Szergius úr
földijei gyanánt ismert el, szabadoknak tekinthették
magukat. A téli évszak már meglehetősen előrehaladt
és a hőmérsék kezdett tűrhetővé válni. Utasaink el is
határozták, hogy nem késleltetik tovább elindulásukat
a Liakhow-szigetekről. Nem mintha attól kellett volna
tartaniok, hogy a benszülöttek megváltoztathatnák
a véleményüket. Oh! nem! A szigetlakokat alaposan
lóvá tették. Cascabel úr most már a legjobb viszonyban
áll «Susu barátjával», a ki kész lett volna még a komé
diás csizmáit is megtisztogatni. Magától értetődik, hogy
ez a derék úr sietett visszaadatni az összes tárgyakat, a
melyeket alattvalói a Belle-Roulotte-vól elloptak. Ö maga,
azon kezdte, hogy letérdelt Cascabel előtt és visszaadta
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neki az aneroid légsúly mér őt, a melyet rendjel gyanánt
viselt a mellén. Cascabel Cæsar erre annyira leereszke
dett, hogy a kezét nyujtá neki és Csukcsuk vallásos áhí
tattal megcsókolta e kezet, a melyet képesnek tartott
arra, hogy villámokat szórjon és viharokat támaszszon.
Szóval márczius 8-án minden elő volt készítve az
indulásra. Cascabel úr húsz iramszarvast követelt a
kocsija vontatására. Csukcsuk sietett százat bocsá
tani a rendelkezésére, de Cascabel megköszönte szíves
ségét és beérte húszszal. Takarmányból se követelt
többet, mint a mennvi a szarvasok élelmezésére szűkséges volt, míg a jégmezőn átutaznak.
E nap reggelén, Szergius úr, a Cascabel-család és a
két orosz matróz elbúcsúztak Turkew falu lakosaitól.
Az egész néptörzs megjelent az induláskor és szeren
csés utat kívánt a távozóknak.
A «kedves Susu» ott állt a legelső sorban és őszintén
el volt érzékenyülve. Cascabel úr odament hozzá és
miután fejedelmi hasát megveregette volna, franczia
nyelven ezeket az egyszerű szókat intézte hozzá :
— Élj boldogul, vén barom!
De ez a barátságos hasmegveregetés rendkívül fo
kozta az alattvalók tiszteletét ő felsége iránt.
Tíz nappal később, márczius 18-án a Belle-Roulotte,
minden veszély és fáradság nélkül áthaladván a jég
mezőn, a mely a szibériai partokat a Liakhöw-szigetcsoporttal összekötötte, a Léna torkolatánál a száraz
földre ért.
Annyi viszontagság, baleset, veszély és kaland után,
a Port-Clarencetól idáig részük volt, Szergius úr és
társai végre az ázsiai szárazföldre léptek.
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VIII.

A Jakutok országa.
Az eredeti úti tervet, hogy a Behring tengerszoros
tól jussanak el az európai Oroszország határáig ter
jedő vidékekre, szükségképen módosították azon ese
mények következtében, hogy akaratuk ellenére az újszibériai szigetcsoportokig jutottak. Most már gon
dolni se lehetett arra, hogy az ázsiai Oroszország déli
részein haladjanak tovább. Ezenfelül a tavasz nem
sokára enyhíteni fogja az égalji viszonyokat és feles
legessé teszi valamely kis városban a hosszabb időzést.
Sőt mondhatni, hogy a legutóbbi események ép
oly kedvező, mint csodálatos módon bonyolódtak ki.
Most a felett kellett tanakodni, mely irányban indul
janak tovább, hogy a legrövidebb úton elérjék az
Uralt, mely hegység határvonal az ázsiai és európai
Oroszország közt. Ezt szándékozott tenni Szergius úr,
mielőtt elhagynák tanyahelyüket.
Az idő csöndes és tiszta volt. A napéj egyen idő
szakában, a nappal hossza meghaladta a tizenegy órát,
sőt még meg is hosszabbodott a tartós alkonyati vilá
gossággal, a mely a hatvanadik szélességi fok alatt
fekvő vidékeken meglehetősen hosszas.
A kis karaván tíz emberből állt, mióta Ortik és
Kirschew is hozzá csatlakozott. Noha nem rendkívüli
rokonszenv uralkodott köztük és társaik közt, a két
matróz mégis a Belle-Roulotte vendége lett. A közös
asztalnál étkeztek, sőt a kocsiban kellett is hálniok,
mindaddig, míg a hőmérsék meg nem engedte, hogy a
szabadban háljanak.
A közép hőmérsék még mindig néhány fokkal a fagy
ponton alatt maradt, a mit könnyen meg lehetett állapi-
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tani, miután az előzékeny Csukcsuk a hőmérőt is vissza
adta jogszerű tulajdonosának. Az egész terület eltűnt
az óriási lepel alatt, a melyet az áprilisi nap kétség
kívül rövid idő múlva el fog olvasztani. A megfagyott
havon, valamint a gyepes lapályokon az iramszarva
sok a nehéz kocsit könnyen elvontatták.
A Katyelnij-szigettől a Léna torkolatáig elég volt a
takarmány az állatok élelmezésére. Ezentúl az iram
szarvasok saját maguk gondoskodhattak táplálékuk
ról, a mely a hó alól előkotort mohából és száraz fa
levelekből állt.
El kell ismernünk, hogy a jégmezőn való átkelés
alatt az új fogat igen tanulékonynak bizonyult és
Szegfűszeg minden akadály nélkül kormányozhatta.
Az utasok élelmezésére is még elégséges konzerv,
liszt, zsír, rizs, thea és kétszersültkészlet volt a BelleRoulotte éléskamrájában. Kornélia ezenfelül bizonyos
mennyiségű és apró nyirfadobozokban elzárt vajjal is
rendelkezett, a melyet «Susu» ajándékozott Cascabel
barátjának. A petroleumkészlet azonban kiegészítésre
várt, mihelyt a legelső szibériai városkába érkeznek.
A vadászat remélhetőleg nemsokára friss vaddal fogja
a konyhát ellátni és Szergius úrnak és Jánosnak út
közben módjában lesz akárhányszor értékesíteni a
vadász ügyességüket, az éléskamra javára.
A két orosz matróz segélyére is számítottak. Azt
állították, hogy északi Szibéria területeit részben is
merik és hasznosan fognak működni mint kalauzok.
— Miután már utaztatok e vidéken, — mondá
Szergius úr Ortiknak, — ti lesztek a vezetőink.
— Ez a legkedvesebb, a mit megtehetünk, — felelé
Ortik, — miután a megszabadulásunkat Cascabel úr
nak köszönhetjük . . .
— Nekem? .. . Nem, — felelé Cascabel úr, — hanem
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a hasamnak, a mely a beszélési képességgel fel van
ruházva. Azt illeti meg a köszönet.
— Ortik, — mondá Szergius úr, — mily úton lesz
a legczélszerűbb elindulnunk, miután a Léna-öblöt
elhagytuk?
— Ha úgy tetszik, Szergius úr, a legrövidebb úton.
Igaz ugyan, hogy ez által elkerüljük a kerületek fő
helyeit, a melyek inkább déli irányban fekúsznék, de
legalább egyenesen az Uraí-hegység felé tarthatunk.
Ezenkívül falukra találunk ezen az úton, a hol önök
élelmiszereket vásárolhatnak, sőt ha kell, hosszabb
állomásokat is tarthatnak.
- Mire való volna ez? ... vágott Cascabel úr az
Ortik szavába. — Semmi dolgunk sincs a falukban.
A fődolog az, hogy ne késlekedjünk és gyorsítsuk
utunkat. Nem gondolnám, hogy ezen az országon való
átutazás veszélyes volna?
Legkevésbé se veszélyes, — felelé Ortik.
— Ezenfelül elegen vagyunk és jaj azoknak a gaz
embereknek, a kik netalán meg akarnának támadni a
mi Belle-Roulotte-wakat... Olcsón nem menekülnének!
— Legyen nyugodt Cascabel úr, semmitől sincs
okunk félni.
Az olvasó észrevehette, hogy Kirschew nagyon rit
kán beszélt. Zárkózott természetű, hallgatag ember volt
és a társa beszélt helyette. Ortik nyilván értelmesebb
volt nála és Szergius úr egynél többször tényleg meg
is győződhetett Ortik értelmességéről.
Az ő úti terve egészben véve elfogadhatónak látszott.
Elkerülni a nagyobb városokat, a hol katonai őrségre
bukkanhattak — ez Narkin grófra nézve ép úgy helyes
volt, mint a két állítólagos matrózra nézve. A határ
közelében nem lesz ugyan könnyű a népesebb helye
ket elkerülni, de akkor is elég idejük lesz megtenni a
Verne, Cascabel Caesar,
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szükséges óvintézkedéseket. A faluk egyelőre semmiféle
veszélylyel se fenyegették őket.
E terv elfogadtatván, most már csak az volt hátra,
hogy megtekintsék a földabroszon ama különböző
tartományokat, a melyeken a Léna folyótól az Ural
hegyekig rézsút át kell utazniok.
János tehát az atlaszban kikereste az északi Szibéria
földabroszát. Szergius úr ekkor alaposan tanulmá
nyozta e területeket, a melyeken a szibériai folyók
nem hogy kedveznének a keletről nyugat felé utazók
nak, de inkább akadályozzák őket.
Utasaink a következőkben állapodtak meg :
Végig fognak utazni délnyugati irányban a jakutuk
országán, a hol a falvak meglehetősen messze feküsznek egymástól.
Ily módon átmennek a Léna völgyéből egymásután
az Anabara, Kathanga, a Jenizei és az Obi völgyébe.
Ez az utazás körülbelül háromezer kilométernyi.
Átkelnek az Obi völgyén az Uraiig, a mely hegyláncz az európai Oroszország határát képezi. Ezen út
szakasz ötszáz kilométer.
Végre az Uraitól Peruiig mintegy négyszáz kilométer
nyi útat fognak megtenni. Összesen kerekszám négy
ezer kilométernyi út állt előttük.
Ha semmiféle késlekedés se tartóztatja fel őket, ha
nem kell valamelyik helységben hosszasabban időz
niük, akkor négy hónapnál csekélyebb idő alatt Permbe
érkezhetnek. Naponkint huszonnyolcz-harmincz kilo
méternyi útat az iramszarvasok bízvást megtehetnek,
s a Belle-Roulotte e szerint Permben, majd NizsnijNovgorodban julius közepén, vagyis a híres vásárok
idejében fog megérkezni.
— Eljöttök velünk Permig? — kérdé Szergius úr
Ortiktól.
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— Ez nem valószínű, — felelé a matróz. — A hatá
ron túl Szent-Pétervár felé szándékozunk letérni, hogy
eljuthassunk Rigába.
— Ám legyen, — viszonzá Cascabel úr, — de indul
junk, hogy eljussunk a határig.
Előre el volt határozva, hogy mihelyt a száraz
földre érnek, huszonnégy órai pihenőt fognak tartani,
a mi teljesen igazoltnak is látszott, a jégmezőn való
gyors utazás után. E napon tehát utasaink pihenni
óhajtottak.
A Léna folyam számtalan apró csatorna és átjáró
val, egymástól elkülönített torkolatok egész hálózatán
keresztül, a hasonnevű öbölbe szakad. A szép folyam,
melyet számos mellékfolyó táplál, hatezer kilométernyi
útat tesz, mielőtt a Jeges-tengerbe szakadna. A medrét
nem kevesebb, mint százöt millió hektárra becsülik.
Szergius úr, a földabrosz alapos tanulmányozása
után czélszerűnek tartotta, az öböl szélein át haladni,
a Léna számos torkolatainak elkerüléséért. Noha a
folyam tükre még be volt fagyva, nagyon fáradságos
dolog lett volna behatolni ebbe az útvesztőbe. A fel
halmozódott jég valóságos torlaszokra magasodott,
a melyekből nagyon festői alakú, de alig megkerül
hető valóságos jéghegyek emelkedtek.
Az öbölön túl végtelen sivatag kezdődött, a melyen
alig volt néhány homokpart. E lapályon az utazás
nem fog nagy nehézségekkel járni.
Ortik és Kirschew nyilván szokva voltak az ily magas
szélességi fokok alatt való utazáshoz. Társaik erről már
meggyőződhettek, mialatt a Liakhow-szigetektől a
szibériai partokig terjedő jégmezőn átkeltek. A két
matróz értett a tanyahelyek berendezéséhez, sőt tudott
szükség esetén szilárd jégkunyhókat is építeni. Ismerték
azt a módot is, a melynek segélyével a partvidéki halá23*
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szók kiszívatják a ruháikból a vizet. Ez a mód abban áll,
hogy a ruhákat beássák a hóba. Minden habozás nélkül
meg tudták különböztetni a sós vízből alakult jégtöm
böket az édes vízből alakultaktól. Végre ismerték a sark
vidékeken utazó emberek összes gyalogolási módjait.
Ezen az estén az északi Szibéria földrajzáról beszél
gettek és Ortik elmondta, hogy milyen körülmények
közt utazta be Kirschew-vel e vidékeket.
Szergius úr a következő kérdést intézte hozzá :
— Hogyan történt az, hogy tengerész létetekre eze
ket a benszülötteket meglátogattátok?
— Szergius úr, — felelé Ortik, — az úgy történt,
hogy ezelőtt két évvel, Kirschew és más tíz tengerész
társaságában az archangeli kikötőben tartózkodtam,
szolgálatot keresvén valamely czethalász hajóján. Egy
napon felszólítottak bennünket, hogy menjünk egy
hajó segítségére, a mely a Léna torkolataitól északra
a jég közé került. Nos hát, Archangeltól a Léna-öbölig
az északi Szibériai partvidékén utaztunk. Sikerült is
eljutnunk a veszélyben forgó hajóhoz, azt ki is szaba
dítottuk és aztán ugyanezen a hajón, a Vremján vál
laltunk szolgálatot. De a mint már említettem, a
Vremja a halászati idény alatt egész személyzetével
együtt elveszett, csupán én menekültem meg, a tár
sammal. A vihar a csónakunkat a Liakhow-szigetekre
vetette, a hol önök találtak bennünket.
— És soha sem utaztatok az alaskai tartomány
ban? — kérdé Kayette, — a ki, mint tudjuk, értett
is, beszélt is oroszul.
— Alaskában? — viszonzá Ortik. — Ugyebár ez
az ország Amerikában van?
— Ott, — felelé Szergius úr ; — az új földrész
északnyugati végén. Alaska a Kayette hazája. Halá
szati utazásaitok soha se terjedtek ki odáig?

AZ IRAMSZARVASOK NÉGYESÉVEL VOLTAK BEFOGVA.
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— Nem , .. ezt az országot nem ismerjük, — vi
szonzá Ortik, — igen természetes hangon.
— Soha se mentünk a Behring tengerszoroson túl, —
mondá Kirschew.
Kirschew hangja megint a szokott benyomást gya
korolta Kayette re, a ki még mindig nem birt vissza
emlékezni, hogy hol hallhatta azt? Pedig nem hall
hatta másutt, mint az alaskai tartományokban, a
honnan soha se volt se merre.
Ortik és Kirschew válasza után Kayette, az indián
faj, ismert tartózkodásából nem is kérdezősködött
tovább. Hanem e percztől elfogultságot, sőt bizalmat
lanságot érzett a két matróz iránt.
A huszonnégy órai állomás alatt az iramszarvasok
is kellőleg kipihenték fáradalmaikat. Noha első lábaik
össze voltak kötve, mégis járkálhattak a tanyahely
körül és legelhették a bozótokat, valamint mohát
kerestek a hó alól.
Márczius 20-án a kis karaván reggeli nyolcz órakor
útnak indult. Tiszta és világos idő volt északkeleti
széllel. A meddig a szem elláthatott, a síkság egészen
fehér és elég kemény volt, így a kocsi könnyen gördül
hetett. Az iramszarvasok négyesével voltak befogva,
teljesen czélszerűen kiszámított rendszer szerint. Az
egyik oldalon Ortik, a másikon Szegfűszeg vezette az
öt sorban egymás előtt haladó állatokat.
így utaztak hat napig, a nélkül, hogy valami meg
említésre méltó esemény történt volna. Szergius úr,
Cascabel Cæsar és a két fia. az esti állomásig gyalo
goltak, olykor Kornélia, Napoleona és Kayette is
velük gyalogszerrel haladtak, mikor épen nem akadt
a háztartás körül dolguk.
A Belle-Roulotte minden délelőtt körülbelül tíz kilo
méternyi útat hagyott hátra. Délután ugyanannyit,
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tehát naponkint körülbelül húsz kilométernyit, néha
ennél is többet.
Márczius 29-én Szergius úr és társai, miután a kis
Olenek folyó jegén átkeltek volna, Makszimowa város
kába. értek, a mely a Léna-öböltől nyóíbzvankét kilo
méternyire fekszik.
Szergius úr aggály nélkül időzhetett itt huszonnégy
óráig, hiszen az északi sivatag legvégén van. Itt nincs
katonai parancsnok, se kozák helyőrség, következőleg
Narkin grófnak nem volt oka elrejtőzni.
A városka már a jakutok földjén van és Makszimova lakosai szívesen fogadták a Cascabel-családot.
E tartomány keleti és déli részein hegyes és erdős
vidékek vannak, északi része azonban sík lapály, a
melyen alig látszik helyenkint néhány facsoport. De
a. meleg évszak beálltával itt is újra, feléled a. növény
világ. Széna bőven terem, mert jóllehet a. tél rendkívül
hideg északi Szibériában, a nyári hőség annál rekkenőbb.
A tartományban mintegy százezer jakut lakik, a kik
az orthodox vallás követői. Ezek az ájtatos, vendég
szerető, jó erkölcsű emberek nagyon hálásak a. gond
viselés jótéteményeiért és könnyen megvigasztalodnak, ha a sors kemény próbára teszi őket.
A Léna-öböltől Makszimowáig utasaink több nomád
szibériaival találkoztak. Nagyrészt középtermetű, izmos,
lapos arczú, fekete szemű, sűrűhajú és szakáll- és bajusztalan emberek voltak. Ugyanezt a típust találta fel
a Cascabel-család Makszimowában is, a melynek lakosai
közlékeny, békés természetű, értelmes, munkás embe
rek, ám nem lehet őket oly könnyen megcsalni sem.
Igaz! a Cascabel-család nem is élt ezzel sohasem.
Azok a jakutok, a kik mindig lóháton és mindig
fegyveresen vándor életet folytatnak, rendszerint na
gyobb nyájak tulajdonosai.

360

Nyájaik folyvást a roppant síkságokon vannak.
A városok és falvak lakosai inkább halászattal fog
lalatoskodnak és jövedelmi forrásaikat ama számtalan
és halakban gazdag patakok képezik, a melyek a nagy
folyamba szakainak.
Mindazonáltal, míg egyfelől a jakutok minden köz
és magán erénynyel ékeskednek, meg kell vallanunk
másfelől, hogy fölöttébb szeretik a dohányt, — és a mi
még sokkal rosszabb, — az égettbort és mindennemű
pzeszes italokat.
— Bizonyos tekintetben mégis mentegetni lehet
őket, — jegyzé meg János. — Hiszen három hónapig
nem ihatnak egyebet víznél és nem ehetnek egyebet
fenyőkéregnél. Ily nélkülözések után némi kihágást
meg lehet bocsátani.
A nomádok fehér szövetből készült kúpalakú sáto
rok alatt, a megtelepedettek faházakban laknak, a me
lyeket mindenki a saját ízlése és kedve szerint épít.
E gondosan karban tartott házak fedele rendszerint
nagyon meredek, hogy az áprilisi nap sugarainak a hó
olvadását elősegítse. Makszimowa városka általában
kellemes kis hely. A férfiak típusa rokonszenves, te
kintetük őszinte és arczuk némi büszkeség jellegét vi
seli. A nők kecsesek és eléggé csinosak, noha arczuk
tátovirozott. Erkölcsök dolgában igen tartózkodók és
szigorúak, következőleg nem is mutatják magukat
soha födetlen arczczal, vagy mezítláb.
Utasainkat igen szívélyesen fogadták a jakut főnö
kök és a törzs vénei, vagyis notabilitásai. E derék em
berek versenyeztek abban, hogy az idegeneket jól el
szállásolják és megvendégeljék. De Kornélia megkö
szönte a szívességüket és nem fogadott el semmit csak
készpénzfizetés fejében. Mindenekelőtt nagyobb meny-
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nyiségű petróleumot vásárolt, nemcsak a világítást biz
tosítandó, hanem a konyha számára is.
A Belle-Roulotte, mint mindenütt, úgy itt is nagy
hatást tett. Komédiás kocsit soha senki se látott még
ezen a vidéken.Számos mindkét nembeli jakut meg
tekintette a kocsi belsejét és a családnak nem volt oka
megbánni, hogy előzékenyen megengedte a közki váncsiság kielégítését. E tartományban ritkán történik lo
pás, még az idegenek kárára sem. És ha mégis történik
a büntetés a tettest azonnal utoléri.
A tetten kapott tolvajokat nyilvánosan megvesszőzik. A testi büntetés után következik az erkölcsi megfenyíttetés : a tolvaj egész életére meg van bélyegezve,
megfosztatik polgári jogaitól és soha többé vissza nem
szerezheti a «becsületes ember» nevet.
Utasaink ápril 3-dikán az Oden nevű kis folyóhoz
értek, a mely a forrásaitól kétszáz kilométernyire az
Anabara-öbölbe szakad.
Az idő, a mely eddig nagyon kedvező volt, némileg
megváltozott. Nemsokára havas esőzés következett, a
mely után hóolvadás következett. Az esőzés nvolcz na
pig tartott, a mely idő alatt a kocsit posványokból, sőt
veszélyes szakadékokból kellett a mocsaras tájakon ki
szabadítani. így kezdődött a tavasz a magas szélességi
fokok alatt, állandóan két-három foknyi közép hőmér
séklettel a fagypont felett.
Az utazásnak ezen része igen fáradságos volt. Uta
sainknak okuk volt örülniök azon, hogy a két matróz
velük jött, a kik nagyon szolgálatkészeknek és előzé
kenyeknek mutatkoztak.
Ápril 8-án a Belle-Roulotte megállt az Anabara folyó
jobb partján, miután Makszimowától fogva kétszáz ki
lométernyi utat hagyott volna hátra..
Még át lehetett kelni e folyó jegén, ámbár valamivel
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alább a jégzajlás már elkezdődött. Az öböl felől hallani
lehetett a jégdarabok recsegését. Egy héttel később
utasainknak valamely gázlót kellett volna keresniük,
a mi eléggé nehéz feladat lett volna, mert a folyók a
hóolvadás elején gyorsan felduzzadnak.
A lapály már zöldülni kezdett. Üj fű borította el, a
mely az iramszarvasoknak nagyon Ízlett. A bokrokon
rügyek mutatkoztak. Három hét múlva már a levelek
is ki fognak burkaikból csattanni. A fák vázait is kezdte
már élénkíteni a növényi élet. A téli hideg beállta óta
holttá lett fákból ismét élőfák váltak.
Itt-ott néhány fűzfa ingott és hajlott a szellő fuval
latától. Az egész északi természet lassankint megeleve
nedett.
Az ázsiai Szibéria vidékei annál kevésbé elhagya
tottak, minél messzebb feküsznek a partvidéktől. A kis
karaván néha egy-egy adószedővel találkozott, a ki fa
luról falura járt az adót bekövetelni. Utasaink ilyenkor
megállapodtak, néhány szót váltottak vele és megkí
nálták egy pohár wutkival, a melyet a vándorhivatal
nok örömmel fogadott el. Aztán elváltak egymástól és
kölcsönösen szerencsés utat kívántak egymásnak.
Egy ízben a Belle-Roulotte egy rabszállítmánynyal is
találkozott. A szerencsétlen elítéltek arra voltak kár
hoztatva, hogy a sófőzésnél alkalmaztassanak. Szibéria,
keleti határáig kisérték őket és a fedezetet képező ko
zákok nem kímélték tőlük a kegyetlen bánásmódot.
Nem kell említenünk, hogy a fedezet parancsnoka leg
csekélyebb megjegyzést se tett Szergius úrra vonatko
zólag, de Kayette, a ki folyvást gyanakodott a két
matrózra, azt vélte észrevenni, hogy Ortik és Kirschew
mindenkép igyekeztek a kozákok figyelmét elkerülni.
April 10-én a Belle-Roulotte megállapodott a hason
nevű öbölbe szakadó Katanga jobb partján. Ezentúl
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utasaink már nem találtak jégpánczélt, a melyen át
kelhettek volna a túlsó partra. Alig néhány jégtábla
jelezte a zajlás végét. Következőleg gázlót kellett ke
resni, a mi kétségkívül nagy késedelmet okoz, ha Ortik
észak felé fél verstnyire nem talál egyet. Utasaink nem
minden nehézség nélkül mentek át rajta, a kocsi ten
gelyig járt a vízben. A folyón túl száz kilométernyire
utasaink a Jege-tóhoz érkeztek.
A sivatag egyhangúságával minő ellentétes volt ez a
vidék! Oázishoz hasonlított a Sahara homoktengerének
közepette. Az átlátszó víztükröt minden oldalon örök
zöld fenyők és friss zöldben pompázó különféle bokrok
környékezték, itt-ott már virágzásnak indulva.
A tó keleti és nyugati részén levő sűrűségekben Wag
ram és Marengo könnyen felverhettek volna valamely
futó vagy szárnyas, vadat, ha Cascabel úr megengedi,
hogy pár óráig cserkészszenek.
A tó tükrén számtalan vadlúd, vadkacsa és hattyú
úszkált. A levegőben a darvak és gólyák csapatonkint
röpködtek e tájakra, közép Ázsia felől vádorolván.
Utasainknak valódi gyönyörűségük lett látásukon.
Szergius úr indítványára elhatározták, hogy itt negyvennyolcz órai pihenőt tartanak. A tanyát nagy fenyő
fák árnyékában a tó végén rendezték be.
A karaván vadászai Wagram kíséretében elindultak
vadászni és megígérték, hogy nem fognak nagyon meszszire eltávozni. Alig múlt el egy negyed óra, midőn
máris puskalövések hallatszottak.
E közben Cascabel úr, Sándor, Ortik és Kirschew a
tó partján a halászattal próbáltak szerencsét, összes
műszerük néhány horogból állt, a melyet Port-Claerenceban a benszülöttektől vásároltak. De mi kell en
nél több a horgászat nemes{szenvedéiye méltó kedve
lőinek, ha elég értelmesek és elég türelmesek bevárni,

EGY OÁZISHOZ HASONLÍTOTT,
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míg valamelyik halnak kedve szottyan a horogba bele
harapni?
A türelem most felesleges volt. Alig csapták a hor
gokat a víz tükörére s alig merültek azok a víz alá,
azonnal a halak egész raja vette körül. A tó vize anynyira gazdag volt halakban, hogy egyetlen délelőtt
annyit lehetett volna fogni, a mennyi elég lenne az
egész nagyböjtre. Sándor majd kibújt örömében a bő
réből. Mikor Napoleona is odament és kínálkozott, hogy
most majd ő veszi a horgot a kezébe, határozottan
visszautasította az ajánlatát. Ebből czivakodás támadt
és Kornéliának kellett közbelépni. Mindenekelőtt úgy
találta, hogy a halászat eredményével máris bőven be
érhetik, megparancsolta tehát a gyermekeknek, vala
mint az apjuknak is, hogy szedjék össze a horgaikat
és hagyják abba a mulatságot és mikor Cascabelné
asszonyságjparancsőit, akkor nem maradt egyéb hátra,
mint engedelmeskedni.
Két óra múlva Szergius úr és János barátja is vissza
tért, Wagrammal együtt. Az ebet nagyon nehezen tud
ták hazacsalogatni, egy csepp kedve se volt odahagyni
a vadakban bővelkedő cserjéseket.
A vadászok ép oly szerencsések voltak, mint a ha
lászok. Ekként az étlap néhány napig épp oly válto
zatos, mint kellemes volt és legfőbb alkatrészeit a Jege tó halai és főleg az északi Szibéria kitűnő vadjai szolgál
tattak.
Vadászaink egyebek közt számos karallit és dikutát
hoztak haza. Ezek az ostoba szárnyasok kisebbek
ugyan a császármadárnál, de húsuk rendkívül ízletes.
Képzelhető, milyen kitűnő ebédjük volt. Az asztalt
ki vitték a fák alá és senki se vette észre, hogy az idő
talán mégis kissé hűvös a szabad ég alatt való lakmározásra. Kornélia fölülmúlta önmagát a halak és vadak
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elkészítésében. Miután a liszt- és vaj készletet a leg
utolsó faluban, a melyen átutaztak, kellőleg kiegészí
tették, nem kell csodálkoznunk a felett, hogy az arany
színű ropogós kalács is újból megjelent az asztalon.
Mindenki néhány jó korty égettbort ivott, a melyből
Makszimowában vásároltak néhány palaczkkal, és e
nap is elmúlt a nélkül, hogy valami megzavarta volna
az általános jókedvet.
Valóban azt lehetett volna hinni, hogy a megpróbál
tatások ideje elmúlt és a vakmerő utazást szerencsésen
befejezik a Cascabel-család nagyobb dicsőségére és
hasznára!
Másnap ismét pihenési nap volt, a mikor az iram
szarvasok ugyancsak habzsolták a friss füvet.
A Belle-Roulotte ápril 21-én reggeli hat órakor ismét
útnak indult és négy nappal később a jakutok földjé
nek nyugati határára érkezett.

IX.
Az Obig.

Most néhány szót kell mondanunk a két orosz matróz
helyzetéről, a kiket a balsors a Cascabel-család utitársaivá tett.
Az ember azt hihetné, hogy Ortik és Kirschew, hálá
ból a szíves fogadtatásért, jobb érzelmekre tért. Nem!
Ez a két nyomorult ember, a kinek múltját a Karnowféle rablócsapatnál már annyi gonosztett terhelte,
egyébre se gondolt, mint újabb gaztettek elkövetésére.
A Belle-Roulotte-ot és a Csukcsuk által visszaadott pénzt
akarták kézre keríteni és miután a komédiások ruhá
jában visszatértek volna Oroszországba, ott bűnös éle-
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tűket folytatni akarták. Nem is kelletett egyéb, mint
megszabadulni utitársaiktól, e derék emberektől, a kik
nek a megszabadulásukat köszönhették. És nem is ha
boztak alkalomadtán eltenni őket láb alól.
De e tervet nem hajthatták végre a saját erejükből.
Ezért kalauzolták utasainkat az Ural egyik szorosa
felé, a hol hajdani czimboráik tanyáztak. Arra számí
tottak, hogy e vidéken ös szegy űjthetnek maguk körül
annyi haramiát, a mennyi szükséges volt ahhoz, hogy
a Belle-Roulotte-ot sikerrel megtámadhassák.
Kinek lehetett sejtelme erről a gyalázatos szándék
ról? A két nyomorult igyekezett magát hasznossá tenni
és soha senki sem illethette őket szemrehányással. Ha
nem keltettek maguk iránt rokonszenvet', másfelől nem
is gyanakodott rájuk senki, — csupán Kayette, a ki
kezdettől fogva kételkedett a becsületességükben. Egy
pillanatig azt gondolta, hogy a Kirschew hangját akkor
hallotta, midőn Szergius úr ellen az alaskai határszélen
merénylet követtetett el. De hogyan lehessen feltéte
lezni, hogy e bűn szerzője éppen az a két matróz volt,
a kiket onnét négyezerkétszázkilométernyire, a Liakhovv sziget csoport egyik szigetén találtak? Kayette te
hát Őrszemmel tartotta ugyan őket, de őrizkedett bár
kivel is közölni valószínűtlen gyanúját.
Megjegyzendő, hogy ha egyfelől az indián leányka
gyanakodott Ortikra és Kirschewre, másfelől ezek is
nagyon sajátszerűnek tartották Szergius úr helyzetét a
komédiás csapatban.
Miután Szergius úr az alaskai határszél* n veszélye
sen megsebesült, a Cascabel-család őt ápolása alá vette
és Szitkába szállította. Ennél semmi se lehetett ter
mészetesebb. De miután egyszer felgyógyult, miért
nem maradt Szitkában? Miért kisérte el a komédiáso
kat Port-Clarenceig? Miért kisérte őket Szibérián ke-
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resztül? Ez legalább is különös volt. Miért utazik ez
az orosz úr egy piaczi komédiás társulattal?
Ortik egy napon így szólt Kirschewhez :
— Hátha Szergius úr véletlenül Oroszországba igyek
szik visszatérni és óvintézkedéseket tesz, hogy rá ne
ismerjenek? ... Ej ! ej ! ezt a körülményt talán a hasz
nunkra lehetne fordítani? ... Tartsuk nyitva a sze
meinket.
Narkin gróf tudtán kívül Ortik különös figyelmének
tárgya volt. A gazember iparkodott a titkát kifürkészni.
Ápril 23-án utasaink elhagyták a jakutok földjét és
átléptek az osztjákok földjére. Ez a szibériai néptörzs
meglehetős alantas fokán áll a műveltségnek és nyo
morúságos életet él, daczára annak, hogy Szibériának
ezen a részén néhány gazdag kerület, többek közt a
berezowi is van.
Mikor a Belle-Roulotte e kerület egyik faluján átha
ladt, az utazók előtt kész anyag volt az összehasonlí
tásra, hogy mily különbség van az itteni falvak és a
csinos és lakályos jakut helységek közt. Itt csakis un
dok és ólaknak is alig alkalmas kunyhókat találtak, a
melyekben alig lehetett lélegzeni — és hozzá milyen
levegőt !
Különben hogyan is lehetne undorítóbb embereket
képzelni, mint ezek, a kikre János ráolvasta az egye
temes földrajz következő mondatát :
«Az északi szibériai osztjákok, hogy magukat a hideg
ellen megvédelmezzék, kettős ruházatot viselnek : egy
réteg piszkot és e felett iramszarvasbőrt !»
A táplálékuk csaknem kizárólag félig nyers halból
és egészen nyers húsból állott.
A nomád osztjákoknál mutatkozó szokások nem di
vatoznak egyszersmind a helységekben megtelepedet
teknél is. így például utasaink Sztárokba ntaszkij faluVerne. Cascabel Caesar.
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ban valamivel tisztességesebb kinézésű, noha vendég
szeretetlen és az idegenek iránt barátságtalan lakoso
kat találtak.
A kékes színűre tátovirozott nők a «vakosamot» vise
lik, a mely egy kék szalaggal szegélyezett vörös fátyol.
A szoknyájuk élénk színű, a vállfüzőjük világosabb, de
az utóbbinak hibás szabása elrútítja a termetüket.
A derekukon széles övét hordanak, a melyről apró
csöngetyűk függnek alá és minden mozdulatuknál oly
lármát csapnak, mint a spanyolországi öszvérek.
A férfiak téli ruháikban barmokhoz hasonlítanak, a
mennyiben bőrből készült öltönyeiken a szőrös oldal
van kifelé fordítva. Fejük eltűnik a «malcza» vagy
«parka» nevű csuklya alatt, a melyen nyílások vannak
a szemek, a száj és a fülek számára. Arczukból lehe
tetlen csak egy csekély részt is látni, a mi valószínűleg
nem nagy veszteség.
Útközben a Belle-Roulotte néhány olyan szánkáva]
találkozott, a melynek «narke» a neve. E szánkák elé
három iramszarvas van fogva és pedig egyszerű szíjra,
a mely a hasuk alatt nyúlik el. A gyeplőszárak az ál
latok szarvaira vannak megerősítve. A narkeken huszonnyolcz-harmincz kilométernyi utat is meg lehet
tenni, a nélkül, hogy az állatokat pihentetni kellene.
A Belle-Roulotte-ot vontató állatoktól nem lehetett
ily erőfeszítést követelni. De panaszkodni se lehetett
rájuk, mert valóban nagy szolgálatokat tettek.
Erre vonatkozólag Szergius úr egy ízben azt mondta,
hogy talán czélszerű volna az iramszarvasokat lovak
által helyettesíteni, mihelyt erre alkalom kínálkozik.
— Lovakkal helyettesíteni? — kérdé Cascabel úr. —
Miért? Azt hiszi ön, hogy ezeknek az állatoknak nem
lesz elég erejük bennünket Oroszországig elvontatni?
— Ha északi Oroszországba utaznánk, nem is gon-

E SZÁNKÁK ELÉ HÁROM IRAMSZARVAS VAN FOGVA.
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doltam volna erre, — monda Szergius úr, — de KözépOroszországgal máskép áll a dolog. Ezek az állatok na
gyon nehezen tűrik a meleget, a mely őket eltikkasztja
és alkalmatlanokká teszi a munkára. Ápril vége felé az
iramszarvasok nagy csoportokban térnek vissza észak
felé és főleg az Ural örök hóval borított fensíkjaira.
— Nos hát, Szergius úr, erről majd határozhatunk
az orosz határszélen. Valóban nagy áldozat lesz meg
válnunk ettől az előfogattól. Képzelje csak, milyen ha
tást idézne elő, ha a permi vásáron egyszerre húsz
iramszarvasból álló fogattal jelenne meg a Cascabelcsalád! . . . Mily óriási hatást okozna ez és milyen
reklám volna!
— Kétségkívül igen pompás lenne a bevonulás, —
viszonzá Szergius úr mosolyogva.
— Diadalmas!... Szergius úr, diadalmas! ... És
mellesleg megemlítve, — folytatá Cascabel úr, — ugye
bár, elhatározott dolog, hogy Narkin gróf a társula
tom tagjai közé tartozik és szükség esetén szives leend
a, nagy közönség előtt is fellépni!
— Ez teljesen elhatározott dolog.
— Akkor hát ne hanyagolja el a szemfény vesztési
leczkéket, Szergius úr. Miután mindenki azt hiszi, hogy
ön ezt a mesterséget csupán mulatságból tanulja, a
gyermekeim nem ütközhetnek meg rajta, sem a két
matróz. És tudja-e, hogy ön máris nagy ügyességre
tett szert?
— Hogy is ne tettem volna rá szert, kedve s Cascabel,
olyan mesterrel, mint ön?
— Bocsánatot kérek, Szergius úr, de biztosíthatom,
hogy az ön természeti hajlamai valóban rendkívüliek...
Némi gyakorlottság mellett önből páratlan jongleur
válnék és bizonyos vagyok felőle, hogy művészetével
sok pénzt kereshetne.
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Május 6-án a Belle-Roulotte nyugatra mintegy négy
száz kilométernyire a Jege-tótól, a Jenizei folyam part
jára érkezett.
A Jenizei egyik Szibéria legjelentékenyebb folyóinak
és a hetvenedik szélességi fok alatt hasonnevű öbölben
szakad a Jeges-tengerbe.
A nagy folyam tükrén már egyetlen jégdarab sem
úszkált. A két part közt nagy komp közlekedett és át
szállította a túlsó partra a kocsit, az iramszarvasokat
és az egész személyzetet, miután Cascabel úr az átke
lésért nem csekély díjat fizetett.
Túl a folyón ismét a végtelen sivatag kezdődött, be
láthatatlan láthatáraival. Utasaink több ízben osztják
csapatokat láttak, a melyek vallási ájtatosságaikat vé
gezték. Noha a nép nagyobb része megkeresztelkedett,
a keresztény vallásnak nem nagy befolyása van rájuk.
Az osztjákok ma is a Schaitanok bálványképei előtt
szoktak arczra borulni. Ezek a fából faragott, emberarczu bálványok kisebb példányokban minden házban,
sőt minden kunyhóban találhatók ; rendesen egy-egy
rézkereszt is függ a nyakukon.
Úgy látszik, hogy az osztják papok nagyon szép jö
vedelmet húznak e kettős vallásból és e mellett nagy
befolyást gyakorolnak e félig keresztény, félig bálvány
imádó fanatikusokra. Az ember alig képzelheti, hogy
e rajongók milyen görcsösen torzítják el a tagjaikat és
hogyan vagdalják magukat a bál ványaik előtt a földhöz
A legelső alkalommal, mikor utasaink egy fél tuczat
ilyen energumént megpillantottak, Sándornak az az
ötlete támadt, hogy őket utánozza.
Elkezdett a kezein sétálni, a felső testét egészen
hátrahajtotta, úgy, hogy a feje a sarkát érte, czigánykerekeket hányt és mutatványait a bukfenczek egész
lánczolatával fejezte be.
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Az atya ez alkalommal így szólt hozzá :
— Látom, gyerek, hogy semmit se vesztettél el a
hajlékonyságodból!... Ez nagyon helyesen van így . ..
Ne is hanyagoljuk el a művészetet . . . Gondoljunk a
permi országos vásárra! ... A Cascabel-család becsü
lete forog koczkán.
Egészben véve az utazás nem túlságos fáradalmak
kal járt, attól kezdve, hogy a Belle-Roulotte elhagyta a
Léna torkolatait. Néha azonban meg kellett kerülnie
a sűrű fenyő- és fűzerdőket, a melyek kissé változatossá
tették a táj egyhangúságát és a melyeken a kocsi nem
hatolhatott keresztül.
A vidék csaknem teljesen néptelen volt. Hosszú uta
kon nem láttak utasaink se falut, se majort. E tájak
népességének sűrűsége rendkívül csekély és a Berezow
kerületben, a mely a leggazdagabb, háromezer négyszög
kilométernyi területen nem lakik több tizenötezer em
bernél. E helyett azonban, és talán éppen a síkföld,
szinte hemzseg a sok vadtól.
Szergius úr és János tehát kedvükre átengedhették
magukat a vadászat szenvedélyének, a mellett, hogy
egyúttal ellátták Cascabelné asszonyság konyháját is.
A legtöbb esetben Ortik is elkísérte őket és rendkívüli
ügyességet tanúsított a lövésben. A nyulak ezrenkint
futkosnak a mezőkön, nem is említve a megszámlál
hatatlan sokaságú szárnyas vadat. Utasaink vad iram
szarvasokat, dámvadakat, sőt igen nagy vaddisznókat
is találtak, a melyeket a vadászok őrizkednek meg
bolygatni, mert veszedelmesek.
A szárnyasok közül legtöbb volt a kacsa, a búvár, a
vadlud, a fenyvesmadár, a császármadár, a nyírfajd, a
gólya és a fehér fogoly. Mint az olvasó láthatja, lehetett
hát miből válogatni. Ha véletlenül egy-egy lövés elté
vedt valamely kevésbbé megehető húsú madárra, Kor-
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nélia azt az ebeknek engedte át, a melyek szívesen be
érték vele.
A friss vad e bőségéből az következett, hogy a táp
lálkozás jó, sőt nagyon is jó volt. Ez a körülmény arra
indította Cascabel urat, hogy művészeinek mértékle
tességet prédikáljon.
— Gyermekek, vigyázzatok magatokra, nehogy meg
hízzatok! ... A háj az izmok megölő betűje! ... Az
akrobaták ostora! ... Ti mindnyájan nagyon sokat
esztek! . .. Mérsékeljétek magatokat... teringettét !...
Úgy látom, Sándor, hogy te már hasat eresztesz! . ..
Pfuj !... A te korodban! Nem szégyenled magadat?...
— Biztosítlak, apám . . .
— Ne biztosíts semmiről ! Nagy kedvem volna min
den étkezésnél kimérni részedet és ha a hasad nőni ta
lálna, majd visszakergetem a gyomrodba! . . . Még a
Szegfűszeg is szemlátomást hízik . . .
— En, igazgató úr?
— Te bizony! És teljességgel nem illik, hogy egy bohócz kövér legyen ... főleg ha Szegfűszeg a neve! . ..
Már szinte látom, hogy olyan leszesz, mint egy sörös
hordó !...
— Ha ugyan nem komlókaróvá satnyulok öreg nap
jaimra! — felelé Szegfűszeg, az övét szorosabbra húz
ván a derekán.
A Belle-Roulotte nemsokára átkelt a Taz folyón, a
melynek vizei a Jenizei-öbölbe ömlenek körülbelül ép
pen azon a ponton, a hol a Cascabel-család kocsijának
úti iránya átvágta a sarkkört, hogy behatoljon a mér
sékelt égöv régióiba. E szerint a Liakhow-szigetektől
kezdve folyvást délnyugati irányban haladtak.
Szergius úr, a kit a társai mindenkor áhitatos figye
lemmel hallgattak, jónak látta megmagyarázni, mi az
az északi sarkkör, a melyen túl a nap nyáron soha se
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emelkedik huszonhárom foknál magasabbra a láthatár
felett.
r
János, a ki a cosmographiáról már bírt némi isme
rettel, teljesen megértette Szergius úr magyarázatait.
De Cascabel úr hiába feszítette meg elméjének összes
rugóit, még se tudta elképzelni, hogy mi az a sarkkör?
— Köröknek — úgymond — csak azokat az abron
csokat és karikákat ismerem, a melyeken a lovarok és
lovarművésznők keresztül szoktak ugrálni. De utó
végre is ez nem elégséges ok arra, hogy ezt a kört vagy
ezt a karikát meg ne tiszteljük.
Meg is tisztelték és ünnepelték az északi sarkkört
egy palaczk jó égettborral, a mint a hajósok meg szok
ták ünnepelni azt a pillanatot, midőn a hajó az egyen
lítőn áthalad és átmegy a föld egyik félgömbjéről a
másikra.
A Tazon való átkelés némi nehézségekkel járt. A kis
folyó két partja közt nem közlekedett komp és néhány
órai időbe került, míg alkalmas gázlót találtak. A két
matróz igen nagy buzgalmat tanúsított, némelykor övig
kellett a vízben járniok, hogy kisegítsék a kocsi kerekeit.
Könnyebb volt az átkelés május 16-án, mikor a
Belle-Roulotte-nak a Pur patak túlsó partjára kellett
átmennie, minthogy ez a patak nem széles és nem is
mély.
Junius elején a hőség rekkenővé vált, a mi ily magas
szélességi fok alatt fekvő vidékeken mindig rendelle
nes tünemény. E hónap második hetében a hőmérő
liuszonöt-harmincz fokot jelzett. Miután a sivatagon
teljesen hiányzott az árnyék, Szergius urat és társait
e hőmérsék nagyon eltikkasztotta. Az éjjel is csak alig
enyhítette a nappal melegét, mert ebben az évszakban
a nap úgyszólván le se szállt e végtelen síkok láthatára
alá. Miután a nap égő és égető korongja a láthatárt
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csaknem egyenesen északon érintette volna, azonnal
ismét megindul mindennapi pályáján.
— Oh! ez az átkozott nap! — mondá Kornélia, az
arczát törülgetve. — Valóságos tűzhely! .. . Csak leg
alább télen volna ilyen!
— Ha télen ilyen volna, — felelé Szergius úr, —
akkor nem volna tél, hanem nyár.
— Igaz! — viszonzá Cascabel úr. — De szerintem
az van rosszúl elrendezve, hogy egy darabka jegünk
sincs a felfrissítésünkre, miután hónapokig az elégnél
több részünk volt belőle.
— De lássa, Cascabel barátom, ha jegünk volna,
akkor tél lenne és ha tél lenne . . .
— Akkor nem volna meleg! . . . Nagyon igaz . . .
— Ha ugyan az időjárás középútat nem tarthatna
a kettő közt, — mondá Szegfűszeg, a ki czélszerűnek
látta ezt a megjegyzést koczkáztatni.
— Ez is nagyon igaz, — felelé Cascabel úr ; — de
mindamellett nagyon czudar meleg van.
A vadászok azonban nem hagyták abba kedvencz
foglalatosságukat. Csakhogy hajnalkor indultak el és
ezt nem is volt okuk megbánni. Sőt egy napon János
sikeres lövést is tett. Az állatot, a melyet elejtett, csak
nagy fáradság árán szállíthatták a tanyára. A vad szőre
rövid és vörösesbarna volt, miután szürkés téli bun
dáját már elhányta. A hátán sárgásszínű csík futott
végig. Hosszú szarvai a feje felett hátrafelé görbültek.
— Ez aztán szép egy iramszarvas ! — kiáltá Sándor.
— Oh! — mondá Napoleona szemrehányó hangon
a bátyjának, — miért lőttél le iramszarvast?
— Azért, hogy megegyük, kis húgom.
— De mikor én annyira szeretem őket.
— Vigasztalódjál kis leányom, — mondá Szergius
úr. Ez az állat nem iramszarvas.
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— Hát micsoda? — kérdé Napoleona.
— Argali.
Szergius úr nem tévedt és ezek az állatok, a melyek
télen a hegyek közt és nyáron a síkságon laknak, voltaképen nem egyebek óriási juhoknál.
— Nos, Kornélia, — mondá Cascabel úr, — ha ez
az állat csakugyan juh, akkor szíveskedjél a húsát ros
télyon megsütni.
Úgy is történt és miután az argali húsa nagyon ízle
tes, valószínű, hogy e napon a Cascabel Cæsar tisztelt
poczakja is jobban kidomborodott, mint a mennyire a
művészetének az igényei terjednek.
Innentúl a Belle-Roulotte-nak. az Ob folyóig csaknem
teljesen kopár vidéken kellett haladnia. Mind ritkáb
ban akadt osztják falukra és utasaink alig találkoztak
néhány nomád csapattal, amelyekkelet felé vándoroltak.
Egyébiránt Szergius úr nem ok nélkül igyekezett
felkeresni e kerület kevésbbé népes vidékeit. Czélszerűnek látszott elkerülniök Berezow várost, mely az Obon
túl nem nagy távolságra fekszik.
E várost a meredek dombon, a melyen épült, pom
pás czédruserdő környezi. Két templomának tornya
magasan emelkedett ki. Mellette a Szoszva vize folyik,
a melyen folyvást számos ladik és kereskedelmi hajó
közlekedik. Maga a város körülbelül kétszáz házból
áll és mint az északi szibériai termények lerakodási
helye, jelentékeny és élénk forgalom központja.
Kétségtelen tehát, hogy a Belle-Roulotte megérkezése
nagy feltűnést keltett volna Berezowban és a rendőrség
hihetőleg behatóbban foglalatoskodott volna a Cascabelcsaláddal. Czélszerűbbnek látszott ennélfogva Berezowot és a város egész környékét elkerülni. A zsandárok — zsandárok, és ha hozzá még kozákok is, akkor
még sokkal tanácsosabb kitérni az útjokból.
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De Ortik és Kirschew ez alkalommal nagyon jól ész
revették, hogy Szergius úr szándékosan elkerüli Berezowot. Ez a körülmény megerősítette ó'ket abbeli gyanújokban, hogy ez az orosz titokban akar Oroszországba
visszatérni.
Junius második hetében az úti irány némi módosu
lást szenvedett, a mennyiben letért a berezowi kerület
északi részei felé. Azonban az út mindössze csakis mint
egy negyven kilométerrel lett hosszabb és junius 16-án
a kis karaván, miután egy nagy folyamhoz ért, annak
jobb partján tanyát ütött.
Ez a folyam az Ob volt.
E A Belle-Roulotte a Pur partjaitól fogva körülbelül
hétszázhúsz kilométernyi útat hagyott maga mögött.
Most már csak mintegy négyszáz kilométernyire volt
az út az európai határtól. Az Ural hegység, a mely a
két világrész közt emelkedik, nem sokára meg fog a
láthatáron jelenni.

X.
Az Ob folyamtól az Ural hegységig.

Az Ob, ez a hatalmas folyam, a melyet nyugatról az
Ural vizei, kelet felől pedig nagyszámú mellékfolyók
táplálnak, négyezerötszázkilométernyi hosszúságú és a
medrének kiterjedése nem csekélyebb háromszázharmincz millió hektárnál. Ekként az Ob is alkothatta
volna a természetes határt Ázsia és Európa'közt, ha az
Ural hegyek medrétől nem emelkednének nyugati
irányban. A hatvanadik szélességi foktól kezdve a fo
lyam és a hegység csaknem párhuzamosan vonul tova,
de míg az^Ob a hasonnevű öbölbe ömlik, az Ural leg
végső kiágazásai a Kara-tengerben merülnek alá.
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Szergius úr és társai a jobb partról figyelmesen néz
ték a hatalmas folyamot, a melyből számos fűzfával
benőtt sziget emelkedik ki. A partok tövében vízi nö
vények lengették friss virágoktól pompázó éles szárai
kat. Fel- és lefelé számos hajó úszkált a hűs és átlátszó
vizen, a mely útjában ama hegyekből alágördült kö
veken szűrődik át, a melyek közt forrásai voltak.
A komp-szolgálat itt rendszeresen lévén szervezve, a
Belle-Roulotte könnyen átkelhetett a túlsó partra.
Ez a városka voltaképen csak falu és Narkin gróf biz
tonságát semmiféle veszély se fenyegette, miután a falu
ban nincs katonai állomás. Mindazonáltal mégis czélszerűnek látszott a dolgokat rendbehozni, mert utasaink
nemsokára megérkezendők voltak a határszélre és az
orosz hatóságok megkívánják az utazási okmányok előmutatását mindazoktól, a kik Ázsiából át akarnak
lépni Európába. Cascabel úr el is határozta, hogy a
Szitkában váltott útleveleit láttamoztatni fogja Muzsi
városka elöljárósága által. Ennek megtörténte után
Szergius úr, a kit Port-Clarenceban beírtak a társulat
tagjai közé, bízvást át fog kelhetni az európai orosz
birodalom határán, a nélkül, hogy a rendőrségben
gyanút ébreszszen.
Miért kellett egy sajnos véletlennek meghiúsítani a.
könnyen kivihető tervet? Miért határozta el Ortik és
Kirschew, hogy azt meg fogják hiúsítani? Miért kalau
zolták a Belle-Roulotte-ot az Ural hegyek legveszélye
sebb szorosai felé, a hol nemsokára fel fogják találni
régi haramia-társaikat?
De Cascabel úr, a ki e fordulatot nem sejthette, sőt
a megakadályozására se tehetett semmit, nem szűnt
meg szerencsét kívánni magának ahhoz, hogy vakmerő
vállalatát ily szerencsésen végrehajtotta. Most, miután
végigmentek nyugati Amerikán és az északi Ázsián, már
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csak mintegy négyszáz kilométernyire voltak Európa
határától. A neje és gyermekei legjobb egészségnek ör
vendtek és legkevésbbé érezték meg e hosszú utazás
fáradalmait. Noha Cascabel úr erélye lankadt a Behring
tengerszorosban történt katasztrófa alatt és a Jeges
tenger jéghegyei közepette, legalább ügyesen meg tu
dott szabadulni a Liakhow-sziget lakóitól és lehetővé
tette a Belle-Roulotte tovább utazását.
Az Isten mindég jól szokta elvégezni a dolgát! —
ismétlé gyakran.
Szergius úr és társai elhatározták, hogy Muzsiban
huszonnégy órai pihenőt fognak tartani, a hol a lakosok
szíves fogadtatásban részesítették őket.
A gorodnicsij, a helyrbeli rendőrfőnök, meglátogatta
Cascabel urat. Ez az egyéniség, a ki az idegenek iránt
kissé bizalmatlan volt, kötelességének tartotta kikér
dezni a családfőt. Cascabel úr nem is habozott bemu
tatni az okmányait, a melyeken Szergius úr mint a
vándorló komédiás társulat művészeinek egyike volt
megjelölve.
A derék hivatalnok meg volt lepetve, hogy egyik
földije egy franczia komédiás társulatnál van szerződ
tetve, mert Szergius úr orosz származása nem kerül
hette el a figyelmet. Ez iránt Cascabel úrnak meg
jegyzést is tett.
De Cascabel úr erre azt felelte, hogy nem csak orosz
van a társulatának tagjai közt, hanem amerikai is :
Szegfűszeg és egy indián leány is : Kayette.
Kijelentette, hogy ő csakis a művészek tehetségeivel
törődik, a nemzetiségükkel ellenben soha. Hozzátette,
hogy a művészei nagyon boldognak éreznék magukat,
«ha a rendőrfőnök úr, — a «gorodnicsij» szót Cascabel
Cæsar soha se bírta volna kiejteni, — méltóztatnék megengedni, hogy a művészetüket bemutathassák neki.»
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Ez a figyelem nagy örömet okozott a rendőrfőnök
nek, a ki azt nyomban el is fogadta és megígérte Casca
bel úrnak, hogy az előadás után azonnal láttamozni
fogja az okmányait.
Ortik és Kirschew felől Cascabel úr megjegyezte,
hogy ők hajótörést szenvedett orosz matrózok, a kik a
hazájukba térnek vissza ; — e két utast illetőleg te
hát semmiféle nehézség se forgott fenn.
Ugyanazon este ennélfogva az egész társulat a
gorodnicsij lakására ment.
A rendőrfőnök eléggé tágas házban lakott, a mely
sárgára volt festve I. Sándor czár tiszteletére, a ki a
sárga szint nagyon kedvelte. A nappali szoba falán a
szent Szűz képe függött, mellette néhány szent arczkép,
a, melyekhez nagyon jól illettek az ezüsttel áttört szö
vettel bevont keretek. A házigazda nejével és három
leányával székeken és egy lóczán ült. Néhány helybeli
notabilités is hivatalos volt e nagy élvezetekkel kecseg
tető estélyre, míg Muzsi mezőváros egyszerű adófizető
lakosainak be kellett érniök azzal, hogy az ablakokon
keresztül kandikáljanak be a szobába.
A Cascabel-család kitüntető fogadtatásban részesült.
A mutatványokon nem igen látszott meg, hogy a művé
szek néhány hét óta nem gyakorolták magukat. A kö
zönség különösen méltányolta Sándor tagficzamításait, valamint Napoleona bájos tánczát, a melyet a
kis művésznő, kifeszített kötél hiányában csak a pad
lón végzett. János a palaczkokkal, tányérokkal, kari
kákkal és golyókkal való mutatványaival egészen el
ragadta a nézőket. Végre Cascabel úr, erőmutatványai
val méltónak bizonyult Kornéliához, a ki rendkívüli
sikert aratott azáltal, hogy két helybeli honoratiort a
kinyújtott karjain köröskörül hordozott a szobában.
Szergius úr is nagyon ügyesen adott elő néhány meg-
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lepő kártya- és szemfény vesztési mutatványt, a melyet
Cascabel úrtól,mint látjuk, nem sikertelenül tanult el.
Most már a rendőrfőnök legkevésbbé se kételkedhetett
a felől, hogy ez az orosz úri ember csakugyan tagja a
komédiás társulatnak.
Az előadás után czukros befőtteket, mazsolás kalá
csot és kitűnő theát szolgáltak fel. Végre a gorodnicsij
minden tétovázás nélkül láttamozta Cascabel úr ok
mányait. A Belle-Roulotte most már tisztában volt az
orosz hatóságokkal szemben.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a rendőrfőnök, a ki
vagyonos ember volt, illendőnek tartotta, hogy Casca
bel urat húsz rubellel a mutatványokért megajándé
kozza.
Cascabel úr eleinte azt gondolta, illő dolog volna
nem fogadni el ezt a jutalmat, de aztán meggondolta,
hogy e visszautasítás egy piaczi komédiás társulat
igazgatója részéről gyanút kelthetne.
— Utóvégre is húsz rubel mindig csak húsz rubel, —
mondá magában és zsebre vágta a díjat.
A következő napot a pihenésnek szentelték. Kornélia
lisztet, rizst, vajat és különféle italneműeket vásárolt,
mérsékelt árakon. A konzervkészlet kiegészítésére a
faluban persze gondolni se lehetett ; de hiszen az obi
és az európai határ közt a friss vadnak nem lesznek
híjával.
A házi asszony még délelőtt elkészült bevásárlásai
val, az ebédnél mindenki jókedvű volt, csupán János
és Kayette érzett szívszorulást. Hiszen az elválás
pillanata közel volt.
Mit fog tenni Szergius úr, miután Narkin herczeget
viszontlátta volna? Nem maradhatván Oroszországban,
vajjon visszatér-e majd Amerikába, vagy valamelyik
európai országban fog-e letelepedni? E kérdések felett
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természetesen Cascabel úr is sokat töprengett. Szerette
volna tudni, hányadán van e dologgal. Ehhez képest
ebéd után meg is kérdezte Szergius urat, nem volna-e
kedve vele «egy kis sétát tenni» a falu körül. Szergius
úr látván, hogy Cascabel úr négy szem közt kíván vele
beszélni, sietett engedni a felhívásnak.
A két matróz elbúcsúzott a családtól és kijelentette,
hogy a napot Muzsi falu valamelyik csapszékében szán
dékoznak befejezni. Szergius úr és Cascabel Cæsar tehát
elhagyták a Belle-Roulotte-ot, elmentek néhány száz
lépésnyire a falutól és leültek egy kis erdő szélén.
— Szergius úr, — mondá ekkor Cascabel úr, — azért
indítványoztam ezt a kis sétát, mert egyedül akartam
önnel maradni. Az ön helyzetéről szeretnék beszél
getni . . .
— Az én helyzetemről, barátom?
— Arról, Szergius úr, vagyis arról, a mit ön kényte
len lesz tenni, mihelyt Oroszországba megérkezett.
— Oroszországba? . . .
— Mert nem csalódom, ha azt hiszem, hogy körül
belül tíz nap alatt túl leszünk az üralon és nyolcz nap
pal később megérkezünk Permbe.
— Ezt magam is nagyon valószínűnek tartom, a
mennyiben valamely akadály fenn nem tartóztat ben
nünket.
— Akadály !... Nem lesz több akadály ! — mondá
Cascabel úr. — ön minden nehézség nélkül át fogja
lépni a határt! Az okmányaink rendben vannak, ön a
társulatom tagja és senki se sejtheti, hogy művészeim
egyike Narkin gróf!
— Valóban, barátom, miután e titkot csak ön tudta
és Cascabelné asszonyság és önök azt megőrizték.
— Akár a sírba is elviszszük magunkkal! — felelé
Cascabel úr nagy páthosszal. — És most, Szergius úr,
Verne. Cascabel Caesar.

25
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nem tekinti ön szerénytelenségnek, ha azt kéredezem,
mit szándékozik ön tenni, miután a Belle-Roulotte
Permbe megérkezett ?
— Sietni fogok a walskai kastélyba, hogy az atyá
mat viszontláthassam! — felelé Szergius úr. — Ez
nagy öröm lesz rá nézve, mert már tizenhárom hó
nap óta nem kaptam hírt felőle és ő se felőlem, tizen
három hónap óta nem írhattam neki és mit kell gon
dolnia? . . .
— Huzamosabban szándékozik ön időzni Narkin
herczeg kastélyában?
— Ez a körülményektől függ, a melyeket nem látha
tok előre. Ha ottlétemet megsejtik, talán kénytelen
leszek az atyámtól újból elválni! Pedig... az ő
korában . . .
Szergius úr, — mondá Cascabel úr, — nincs jo
gom önnek tanácsokat osztogatni . . . Ön maga tudja
legjobban mit kell tennie ... De figyelmébe ajánlom,
hogy nagyon komoly veszélyek fogják önt fenyegetni
Oroszországban ... Az élete forog koczkán, ha önt
megismerik.
— Tudom, barátom, valamint azt is tudom, hogy
ön és az önéi nagy veszélyben forognának, ha a rendőr
ség megtudná, hogy elősegítették Oroszországba való
visszatérésemet.
— Oh! ... mi! . . . Erre ne gondoljon.
De nagyon is, kedves Cascabel és én soha se fo
gom elfeledni azt, a mit a családja érteni tett . . .
— Jól van !... jól van, Szergius úr ... Nem azért'
jöttünk ide, hogy bókokat mondjunk egymásnak . ..
hanem, hogy tisztába jöjjünk az iránt, a mit ön Permben tenni szándékozik.
Ez nagyon egyszerű, felelé Szergius úr. — Miután

«AZ ÉLETE FOROG KOCZKÁN.»
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az ön társulatához tartozom, önökkel fogok maradni,
úgy hogy gyanút ne keltsek.
— De Narkin herczeg? ...
— A walskai kastély csak hat verstnyire van a város
tól, ennél fogva esténként az előadás után könnyen oda
mehetek, a nélkül, hogy valaki meglátna. A cselédeink
inkább megöletnék magukat, hogysem gazdájukat elá
rulják vagy kompromittálják. Néhány órát fogok te
hát tölthetni az atyámmal és hajnal előtt ismét vissza
térek Permbe.
Nagyon jól van, Szergius úr és míg Permben mara
dunk, remélem, minden egészen rendben fog menni. De
ha majd a vásár véget ér és a Belle-Roulotte elindul
Nizsnij-Novgorodba s onnét Francziaország felé . . .
Kétségkívül ez volt a kényes pont. Mire fogja magát
elhatározni Narkin gróf, miután a Cascabel család el
hagyta Permet? Vajjon el fog-e rejtőzni a walskai kas
télyban? . . . Oroszországban marad-e, koczkáztatván a
fölfedeztetést? ... Cascabel úr kérdése szabatos volt.
— Barátom, — felelé Szergius úr, — már én is
gyakran kérdeztem magamtól, mit fogok tenni? . . .
Csak annyit mondhatok önnek, hogy semmit se tudok!
A körülmények fognak határozni.
— Feltéve, — mondá Cascabel úr, — hogy ön
kénytelen volna elhagyni a walskai kastélyt, feltéve,
hogy nem maradhatna Oroszországban, a hol veszély
fenyegetné a szabadságát, sőt az életét is ... azt
kérdezem, Szergius úr, hogy ezen esetben Amerikába
szándékozik-e visszatérni?
— Ez irányban még semmiféle megállapodásra se
jutottam, — felelé \Narkin gróf.
— Nos hát, Szergius úr, bocsásson meg, ha tovább
feszegetem ezt a dolgot, miért ne jönne ön ez esetben
velünk, Francziaországba? Mint társulatom tagja, min-

389

den veszély nélkül eljuthatna Oroszország nyugati
határára! . . . Nem volna-e ez legbiztosabb mód? . . .
És aztán mi is még egy ideig megtartanók önt és a
mi kedves kis Kayetteünket... Oh! nem mintha vég
kép meg akarnók önt fosztani tó'le !... az ön foga
dott leánya és az is marad, a mi valamivel többet ér,
mint János, Sándor és Napoleona testvérének, egy
komédiás gyermekének lenni!
— Barátom, — mondá Szergius úr, — ne beszéljünk
arról, a mit a jövő a számunkra fenntartott, ki tudja,
nem fog-e kielégíteni mindnyájunkat? . .. Gondoljunk
a jelenre, ez a leglényegesebb . . . annyit mondhatok
önnek, — de kérem ne beszéljen e felől még senkinek, —
hogy ha el kellene hagynom Oroszországot, legszíveseb
ben Francziaországba vonulnék vissza, mindaddig, míg
valamely politikai esemény nemfogja módosítani hely
zetemet ... És miután önök hazájukba térnek viszsza ...
— Bravo! ... együtt utaznánk oda! — mondá Cas
cabel úr.
Megfogta Szergius úr kezét és úgy összevissza szo
rongatta, mintha a magáéval akarta volna egymásba
forrasztani.
Együtt mentek vissza a tanyahelyre, a hol a két
matróz csak hajnalban jelent meg.
A kocsi korán reggel elindult, majdnem egyenes
nyugati irányban.
A következő napokban rekkenő hőség uralkodott.
Az Ural hegyláncz legelső hullámzásait már érezni
lehetett és ezen emelkedések az iramszarvasokat annál
inkább fárasztották, mivel a hőség is nagyon eltikkasz
totta őket.’Talán jobb lett volna lovakat vásárolni
helyettük, de mint tudjuk, Cascabel úr beleszeretett
abba a gondolatba, hogy húsz iramszarvas által von-
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tatott kocsiján tartsa ünnepélyes bevonulását Perm
városába.
Június 28-án, miután az Ob kétszázhatvan kilomé
ternyire elmaradt mögöttük, utasaink a Vernikij fa
lucskába érkeztek. Itt ismét elő kellett mutatni az
okmányaikat, a melyek ellen azonban nem tettek ki
fogást. A kocsi ismét elindult az Ural hegyek felé, a
melyeknek lánczából a láthatáron egyes ormok 1200—
1600 méternyire emelkedtek ki. A fogat nem haladt
nagyon gyorsan, noha nem volt többé vesztegetni
való idő, ha a kis társulat a vásár legélénkebb időszaká
ban akart Permbe érkezni.
Cascabel úr, a Permbe rendezni szándékozott elő
adásokra való tekintettel követelte, hogy mindenki
próbákat tartson. Becsületbeli kötelesség volt érintet
lenül fenntartani a franczia akrobaták, egyensúly
művészek és bohóczok jó hírnevét általában és a Cascabel-családét különösen. A próbákat az esti pihenés alatt
tartották. Szergius úr is igyekezett magát a szemfényvesztési művészetben tökéletesíteni, a melyhez való
ban hivatása volt.
— Milyen művész lehetett volna önből! — mondá
neki Cascabel úr gyakran.
Július 3-án a Belle-Roulotte tisztáson állomásozott,
a mely nyírfáktól és fenyőktől volt körülvéve.
Utasainknak másnap kellett Ortik és Kirschew kalau
zolása mellett elindulniok a hegység egyik szorosában
és el voltak készülve, habár nem is nagy fáradalmakra,
de legalább hosszú gyalogolásra, míg el nem érik a
hágó legmagasabb pontját.
Miután a határszél e részét a csempészek és szöke
vények gyakran szokták látogatni, czélszerűnek látszott
a védelem szempontjából bizonyos óvintézkedéseket
tenni.
' . . .
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Este tehát ama nehézségek körül forgott a társalgás,
a melyekkel utasaink az Uralon való átkelésük alatt
találkozhatnának. Ortik biztosította Szergius urat, hogy
az általa kijelölt pecsorai szoros egyike a legjárhatób
baknak az egész hegylánczban. ö jól ismerte, mint
mondá, mert ugyanezen a szoroson kelt át, mikor
Kirschewrel Archangelbe utazott és onnét a Jeges
tengerre, a Vremja nevű hajó segítségére.
Mialatt Szergius úr e tárgyakról beszélgetett Ortikkal, Kornélia, Kayette és Napoleona a vacsora elkészí
tésével foglalatoskodtak. Egy nagy darab dámvadhús
sült a fák alatt, a. tisztás szélén és mellette egy rizs
torta kezdett gyönyörűen bámulni az izzó parázs felett.
— Remélem, hogy ma este senkinek se lesz panasza
a vacsora ellen, — szólt a kitűnő háziasszony.
— Ha ugyan a pecsenye és a torta meg nem pörkölődik, — jegyzé meg Szegfűszeg, a közbeszólások nagy
mestere.
— És miért pörkölődnék meg, Szegfűszeg úr, —
viszonzá Kornélia, — ha ön szorgalmasan forgatja a
pecsenye nyársát és vigyáz rá, hogy a torta, egyenlete
sen süljön?
A helyzethez illő figyelmeztetés után Szegfűszeg azon
nal elfoglalta a számára kijelölt bizalmi állást. Wagram
és Marengó a tűzhely körül ólálkodtak, John Bull
pedig köröskörül az ajkait nyalogatta, mintegy előre
élvezvén a pompás vacsorát.
A kitűzött időben mindenki az asztalhoz ült és
áradozva dicsérték az ételeket. Kornélia és a segéde
nagy megelégedéssel fogadta azokat.
Miután a lefekvés idejekor még igen kellemes hő
mérsék uralkodott, Szergiusz úr, Cascabel Cæsar, a két
fiú, Szegfűszeg és a két matróz elhatározták, hogy a
szabad ég alatt, a tisztás szélén fogják tölteni az éjsza-
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kát. Ily módon könnyebben lehetett a szükséges fel
ügyeletet is gyakorolni.
E szerint tehát csak Kornélia, Kayette és Napoleona
vonultak vissza a Belle-Roulotte hálószobáiba.
Miután julius hóban, a hatvanhatodik szélességi fok
alatt az alkony nagyon soká tart, már tizenegy óra
körül járt az idő, mikor teljesen beállt az éjszaka. A
hold elbújt, és az égboltozat számtalan csillagát kissé
elhomályosították a magasabb régiókban lebegő párák.
Szergiusz úr és a társai leheveredtek a földre, bebur
kolták magukat takaróikba és szempilláikra jótékony
álom borúit, mikor a két kutya feltűnően nyugtalan
kodott. A fejüket ég felé emelték és tompán dörmögtek,
e dörmögés izgatottságot árult el.
János legelőször emelkedett fel a fekhelyéről, a
tisztáson körülnézett.
A tűzhely kialvóban volt és a fák alatt mély sötétség
uralkodott. János figyelmesebben nézett az erdő felé és
mozgó pontokat vélt látni, a melyek úgy világítottak,
mint a parázs. Wagram és Marengo most már dühösen
ugatott.
János egy ugrással a talpán termett és nagyott kiál
tott :
- Fel! ... fel!
Az alvók egy pillanat alatt felugráltak.
— Mi baj? — kérdé Cascabel úr.
— Nézd... apám... amott! — felelé János, a
fénylő pontokra mutatván, a melyek most mozdulat
lanul álltak a sűrűségben.
— Mi azok?
— Farkasok szemei.
— Csakugyan, farkasok!' — mondá Ortik.
— Még pedig egész csapat ! — tévé utána Szergius úr.
— Teringettét! — kiáltá Cascabel úr.

«FEL !... FEL !» KIÁLTÁ JÁNOS.
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A «teringettét» szó kétségkívül nem volt elégséges.
Talán több száz farkas is gyűlt már a tisztás szélén
össze és ezek a vadállatok nagyon veszedelmesek, ha
nagy csapatokban jelennek meg.
E pillanatban Kornélia, Kayette és Napóleoné is
megjelent a Belle-Roulotte ajtajában.
— Mi ban van, apám? — kérdé a kis leány.
— Semmi, — felelé Cascabel úr. — Csupán farkasok
sétálnak és a szép éjjeli időt élvezik!... Maradjatok a
kocsiban és adjátok ide a fegyvereinket, hogy illő
távolban tarthassuk őket.
A legközelebbi pillanatban a puskák és revolverek
már Szergiusz úr és társai kezei közt voltak.
— Hívd ide a kutyákat, — mondá Szergiusz úr
Jánosnak.
Wagram és Marengo az erdőszélen ólálkodtak és
János szavára azonnal fékezhetetlen dühhel tértek
vissza.
Ekkor utasaink kilőtték- fegyvereiket a fénylő pon
tok felé és a borzasztó ordítás, a mely nyomban hallat
szott, arra vallott, hogy a lövések legnagyobb része
talált.
De a farkasok száma óriási volt, mert a félkör ismét
megújult és mintegy ötven állat jött ki a tisztásra.
— Siessünk a Belle-Roulotte-loal — kiáltá Szergius
úr. — Meg fognak bennünket támadni és csak ott véde
kezhetünk sikerrel.
— És az iramszarvasok? — kérdé János.
— Semmit se tehetünk a megmentésükre!
Csakugyan, már nagyon késő volt. Az állatok közül
nehányat a farkasok már megöltek, a többi pedig az
erdő sűrűségeibe elfutott.
Szergius úr parancsára a két ebbel együtt mind-

SEMMI SE FÉKEZTE A VADÁLLATOK DÜHÉT.
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nyáján visszavonultak a kocsiba, és a kocsi elején levő
ajtót bezárták.
— Mi lesz belőlünk, vontató állatok nélkül? —
mondá Kornélia szomorúan.
— Mindenekelőtt iparkodjunk e farkascsordától meg
szabadulni.
— Az ördögbe! majd csak elkészülünk velők! —
kiáltá Cascabel úr.
— Igen ... ha ugyan nincsenek túlnyomó számmal !
— viszonzá Ortik.
— És ha ki nem fogyunk a lőszerekből, — tévé
utána Kirschew.
— Addig is : tűz! — kiáltá Szergius úr.
Folyt a pusztítás munkája.
A kocsi oldalán és hátulján eldördült lövések lőpor
fényénél látni lehetett, hogy mintegy húsz farkas hever
részint halálosan, részint súlyosan megsebesülve a
földön.
De semmi se fékezte meg a vadállatok dühét. Most
már több száz farkas tolongott a tisztáson, a melyet
mozgó árnyékok leptek el.
Némelyek a kocsi alá lopóztak és igyekeztek padlóját
a karmaikkal felhasogatni. Mások a kocsi elején levő
tornáczra kapaszkodtak és betöréssel fenyegették az aj
tót, a melvet erősen el kellett torlaszolni. Több közülök
felugrált a Belle-Roulotte tetejére is, lehajoltak az abla
kokig, a táblákat verdesték lábaikkal és csak akkor
tűntek el, mikor egy-egy golyó leterítette őket a
földre.
Napoleona folyvást sikoltozott. Borzalmas félelem
szállta meg. A «farkasoktól való félelem», a mely a gyer
mekeknél oly’élénk szokott lenni. Kayette, a ki egy
pillanatra se vesztette el hidegvérűségét, hasztalan
igyekezett a kis leányt megnyugtatni. Sőt meg kell
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vallanunk, hogy maga Cascabelné asszonyság is rend
kívül izgatott volt.
Ha a harcz még soká tart, a helyzet okvetlenül na
gyon válságossá válnék. Hogyan állhasson ellen a BelleRoulotte a számtalan farkas ostromának? ... És ha
felfordulna, a kocsi összes lakói okvetlenül a vad
állatok áldozatául esnének.
A küzdelem már mintegy félóra óta folyt, midőn
Kirschew egyszerre felkiáltott :
— A lőszerünk kifogy!
Mindössze húsz töltényök maradt.
— Ne lőjjünk máskép, csak bizonyosra !J— mondá
Cascabel úr.
De hiszen minden lövés talált eddig is? Csakhogy
több volt a farkas, mint a golyó. A farkasok folyvást
újakkal szaporodtak, míg a lőpor apadt.
— Mit tegyenek? .. . Bevárják-e a reggelt? ... De
hátha a nappali világosság se riasztja el a farkas
csordát?
Cascabel úr ekkor megcsóválta a feje felett a revol
verét, a melynek már úgy se vehette hasznát és így
kiáltott fel :
— Egy eszmém van!
— Eszméje van? — kérdé Szergius úr.
— Az ám! ... még pedig igen jó! ... Nem kell
egyéb hozzá, mint megfogni egyet vagy kettőt ezek
közül a gazficzkók közül.
— De hogyan? — kérdé Kornélia.
— Óvatosan ki fogjuk nyitni az ajtót és megcsípjük
az első két állatot, a mely be fog rohanni a rekeszbe.
— Mi jut eszébe Cascabel?
— Mit koczkáztatunk vele, Szergius úr? Legfelebb
pár marást. Nos aztán? Még mindig jobban szeretem,
ha egy farkas megmar, mint ha megfojt.
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Ám legyen !... Tegyük meg, de gyorsan ! —
viszonzá Szergiusz úr, a ki nem tudta, mit akart
Cascabel úr voltaképen.
Cascabel Cæsar, Ortik, Szegfűszeg és Kirschew társa
ságában a kocsi előrészébe ment, János és Sándor
pedig a két kutyát fogta a hátulsó rekeszben, a hová
a nők is felsőbb parancsra — visszavonultak.
Az ajtót eltorlaszoló bútorokat félrehúzták és Kir
schew kinyitotta az ajtót úgy, hogy azt hirtelen be is
csukhassa ismét.
E perczben mintegy tizenkét farkas részint a torná
czon állt, részint a vaslépcsőkön függött és dühösen
ostromolta a kocsi ajtaját.
Mihelyt az ajtó kissé kinyílt, egy farkas berohant
rajta, Kirschew az ajtót rögtön becsapta, Cascabel úr
és Ortik pedig egy készen tartott vitorlavászondarabot borítottak a fejére és ezt erősen megszorították
egy szineggel a nyakán.
Az ajtó újból kinyílt . . . Egy második farkas rohant
be. Ezzel is épp úgy elbántak, mint az elsővel.
De Szegfűszegnek, Ortiknakés Kirschewnek nagy erő
feszítésébe került féken tartani a két dühös vadállatot.
— Semmi áron sem öljétek meg, — kiáltá Cascabel
úr, — és tartsátok őket jó erősen.
Hogy meg ne öljék? . . . Vajjon mit akar velük
tenni? . . . Talán csak nem szándékozott őket a társu
latához szerződtetni, a permi vásáron tartandó elő
adásokra?
De társai csakhamar megtudták, mi volt a szándéka,
a melyet végre is hajtőt.
A rekeszt egy láng világította meg és nyomban utána
iszonyú fájdalmas ordítás hallatszott. Áztán az ajtót
hirtelen kinyitották és ismét becsapták, miután a két
farkast kilökték rajta.

A FARKASOK ISZONYODVA HÁTRÁLTAK VISSZA.
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Mily hatást tett megjelenésük a farkas-csordára!
Utasaink ezt annál könnyebben megítélhették, mivel a
tisztáson csakhamar mozgó fény látszott.
A két farkast Cascabel úr végigöntötte petróleum
mal, a melyet aztán meggyujtott és most a két állat
így vergődött az ostromlók közepette.
Cascabel úr eszméje nagyszerű volt, mint minden, a
mely agyában született. A farkasok iszonyodva hátrál
tak vissza az égő állatok elől, a melyeknek ordítása
irtózatossá most vált csak. A vászon-csuklyával meg
vakított két állat hiába igyekezett eloltani lángoló
bundáját! Hiába fetrengettek a földön és ugráltak a
társai közé... Folyvást, elolthatlanul égtek!
Végre az egész farkas-csordán rémület vett erőt, mind
hátrább vonultak a tisztás szélei felé és aztán lassankint elszéledtek az erdőben.
Az ordítás nemsokára szűnni kezdett és végül csönd
lett a tanyahely körül.
Szergius úr azt tanácsolta, hogy óvatosságból vár
ják be a reggelt, mielőtt kémszemlére indulnának a
Belle-Roulotte környékén. De társainak most már nem
kellett újabb támadástól félniök. Az ellenség szét volt
verve .. .
— Ah! . . . Cæsar! — kiáltá Kornélia és a férje kar
jaiba borult.
— Ah! barátom! — mondá Szergiusz úr.
— Ah! apám! — kiálták a gyermekek.
— Ah! igazgató úr! — nyögdécselte Szegfűszeg.
— Nos aztán? Mi felett csodálkoztok, — mondá
Cascabel úr nyugodtan. — Ha az ember nem volna
okosabb az állatnál, akkor nem is volna érdemes arra
hogy ember.
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XI.

Az Ural hegyek.

Az Ural hegyláncz éppen úgy megéri, hogy a touristák meglátogassák, mint a Pyrenéek vagy az Alpesek.
Az Ural szó tatár nyelven övét jelent és csakugyan övét
is alkot ez a hegyláncz, a mely elnyúlik a Kaspi-tengertől a Jeges-tengerig kétezerkilenczszáz kilométernyi
hosszúságban, — öv, melyet drágakövek és nemes érczek : arany, ezütt és platina díszítenek, — öv, mely a
régi szárazföld derekát átszorítja Ázsia és Európa hatá
rán. E nagy terjedelmű hegyrendszer vizeit, a melyeket
a hóolvadás táplál, az Ural, a Kara, a Pecsora, a Kama
és számos apróbb mellékfolyó medreibe bocsátja. A
gránit- és kovarcz-kőzetből épült büszke hegytorlasz
csúcsai és ormai kétezerháromszáz méternyi közép
magasságban emelkednek fel a tenger színe felett.
— Ez a hegység valóban megérdemli az «orosz
hegyek» nevét, csakhogy nem lehet rajtuk oly könnyen
átkelni, mint azokon, a melyeket a neuillyi vásáron
mutogatnak, — jegyzé meg Cascabel tréfásan.
Cascabel úrnak igaza volt. Mindenekelőtt nehéz lesz
elkerülni ama számos falut, a mely eredetét a bányák
kiaknázásánál alkalmazott régi munkásoknak köszöni.
Mindazonáltal a nagyszerű hegyszorosok közt levő
katonai államásoktól a Cascabel-családnak nem kellett
félnie, miután az okmányai rendben voltak. Sőt ha a
Belle-Roulotte az Ural hegység középtájára került volna,
még akkor is bízvást haladhat vala tovább a jekaterinburgi gyönyörű úton, a mely egyike a legnépesebbek
nek és a hasonnevű kormányzóságba vezet. De miután
Ortik utasainkat kissé északi irányban kalauzolta,
Verne. Cascabel Caesar-
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czélszerűbbnek látszott a pecsorai szorosan átkelni és
aztán délnek lefelé menni Permbe.
Csakugyan mindjárt másnap ezen az úton indultak
is el.
Mihelyt hajnalodott, azonnal látni lehetett, mily nagy
volt az ostromló farkasok száma. Ha sikerül berontaniok a Belle-Roulotte-ba, a kocsi egyetlen lakója se
maradt volna életben.
Mintegy ötven farkas hevert a földön, abból a hatal
mas fajból, a mely a sivatagon utazókra nézve oly
veszedelmes. A többiek elfutottak, oly gyorsan, a mint
a lábaik bírták. A két elégett állat hulláját utasaink
pár száz lépésnyire a tisztástól megtalálták.
Nagy baj volt azonban, hogy a pecsorai szoros be
járásánál a Belle-Roulotte messze volt azoktól a faluktól,
a melyek az Ural hegység keleti oldalán sokkal rit
kábbak, mint a nyugati lejtőn.
— Mit fogunk tenni? — kérdés János. — Iramszarvasaink elszaladtak.
— Ha csak elszaladtak volna, talán újból feltalál
hatnánk őket, — viszonzá Cascabel úr. — De igen való
színű, hogy a farkasok felfalták őket.
— Szegény állatok! — mondá Napoleona, — épp
úgy szerettem őket, mint Vermouthot és Gladiateurt ...
— A melyeket szintén a farkasok ettek volna meg,
ha a tengerbe nem fúlnak, — szólalt meg Sándor.
— Valóban, — mondá Cascabel úr sóhajtozva, —
erre a sorsra jutnak. De hogyan pótoljuk állatainkat?
— Elmegyek a legközelebbi faluba és lovakat fogok
vásárolni, bármily drága áron, — mondá Szergius úr.
— Ha Ortik vezetőül velem jön . . .
— A mikor tetszik, Szergius úr, azonnal indulha
tunk, — mondá Ortik.

*
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— Nyilván nincs is egyéb hátra, — jegyzé meg
Cascabel úr.
És ez csakugyan meg is történt volna még ugyanaz
nap, ha reggeli nyolcz óra tájban, általános nagy
meglepetésre két iramszarvas meg nem jelenik a
tisztás szélén.
Legelőször Sándor pillantotta meg ó'ket.
— Apám!... apám! — kiáltá. — Itt vannak! . ..
Visszatérnek !...(;
— Élnek? ...
— Ezek legalább nem úgy néznek ki, mintha a
farkasok félig megették volna, mert járnak.
— Ha ugyan nem csupán a lábuk maradt meg, —
mondá Szegfűszeg.
— Ah! a kedves állatok! — kiáltá Napoleona. —
Meg kell őket ölelnem!
És odaszaladt a két szarvashoz, átkarolta a nyakukat
és szívélyesen megcsókolta mind a kettőt.
De a két iramszarvas nem bírta volna a BelleRoulotte-ot vontatni. Szerencsére több is megjelent az
erdőszélen. Egy óra múlva tizennégy tért vissza a húsz
közül, a melyek a Liakhow-szigetektől idáig jöttek.
Csak hat hiányzott tehát. Ezeket a farkasok megtá
madták, mielőtt még a szegény állatok el bírták volna
szakítani a kötelékeiket. Csontjaikat megtalálták a
tisztás környékén. A többi tizennégy mindjárt a táma
dás kezdetén elmenekült és most az ösztönük vissza
hozta őket a tanyára.
Képzelhető, mily nagy örömmel fogadták utasaink a
derék állatokat. Újra elindulhattak az Ural szorosain
keresztül. A meredekebb helyeken mindenki segíteni
fog a kerekeket tolni és Cascabel úr csakugyan pompás
és szemkápráztató módon tarthatja meg bevonulását
a permi főtérre.
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Mindazonáltal némi szomorúságot okozott neki az,
hogy a Belle-Roulotte sokat vesztett egykori fényéből.
A farkasok fogai és karmai nagy kárt tettek a falain és
felső és alsó párkányzatán. Már e támadás előtt is csak
nem megismerhetetlenné vált, az utazás fáradalmai, a
viharok és főleg a hó következtében, a mely pompás
színét és aranyozását nagyon megviselte. A nedvesség
csaknem teljesen lemosta róla a Cascabel-család
czímerét. Mennyi fáradságba és festékbe fog kerülni,
míg hajdani díszét ismét helyre lehet majd állítani!
Egyelőre Kornélia és Szegfűszeg erélyes súrolásai
nagyon keveset segítettek rajta.
Tíz órára a szarvasokat befogták és a Belle-Roulotte
elindult. A hegyszoros talaja érezhetően emelkedvén,
a férfiak gyalog mentek a kocsi után.
Az idő szép és a hőség tűrhető volt. De gyakran
kellett a kocsit emberi erővel is tolni és kisegíteni a
vízmosásokból, a melyekben néha tengelyig bemélyedt.
A szoros valamennyi élesebb kanyarulatánál támogatni
kellett a nehéz járművet, nehogy az elejével vagy a
hátuljával a sziklához ütődjék.
Az Ural szorosai nem emberi kéz művei. Csupán a
természet készített itt útat a hegyláncz vizeinek, a
meredek hegyek közt. Egy kis patak, mely alább a
Szoszvába szakad, nyugati irányban folyik végig a szo
roson. A medre helyenkint annyira kiszélesedik, hogy
csak keskeny és tekervényes ösvénynek van helye. Itt a
hegy lejtője meredeken emelkedik fel és a mohák és
egyéb sziklanövények közül elő-előbukkan a hegy szikla
váza. Amott meredékesebb lejtőkön fenyők, nyírfák és
egyéb északvidéki fanemek tenyésznek. A távolban a
felhők közt a hóborította hegygerinczek látszanak, a
melyek ezen orographikus rendszer folyóhálózatát táp
lálják.
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Az utazás első napján a kis csapat senkivel se talál
kozott e nyilván nagyon kevéssé látogatott hegyszoros
ban, a melyet Ortik és Kirschew elég alaposan látszot
tak ismerni. Két vagy három Ízben azonban mégis
mintha haboztak volna, főleg olyan helyeken, a hol a
szoros többfelé elágazik. Ilyenkor megálltak, halk han
gon beszélgettek — a mi nem kelthetett gyanút, miután
senkinek se volt oka a jóhiszeműségükben kételkedni.
Mindazonáltal Kayette nem szűnt meg őket szemmel
tartani, a nélkül, hogy észrevették volna. Titkos beszél
getéseik és bizonyos pillantások, a melyeket egymással
váltottak, mindinkább felkeltették gyanúját. A két
orosz matróz különben távolról se sejtette, hogy a
fiatal leánynak oka lehetne irántuk bizalmatlansággal
viseltetni.
Este Szergiusz úr a tanyahelyet a kis patak partján
szemelte ki. A vacsora után Cascabel úr, Kirschew és
Szegfűszeg vállalkoztak óvatossági szempontból egy
mást felváltva virrasztani és valóban érdeműi lehetett
nekik betudni, hogy nem aludtak el a megelőző nap
fáradalmai és a múlt álmatlan éjszaka izgalmai után.
Másnap tovább mentek a szoroson keresztül, a mely
állandóan emelkedett és mind szűkebbé lett. A nehéz
ségek ugyanolyanok voltak, mint a megelőző napon,
következőleg a leküzdésük hasonló erőfeszítéseket
kívánt. Ennek az eredménye az volt, hogy utasaink
huszonnégy óra alatt nem tehettek két vagy három
kilométernyinél hosszabb útat. De ezt előre látták és
már beleszámították abba az időbe, a melyet az
Uralon való átkelésre előirányozták.
Szergius úrnak és János barátjának több ízben kedve
lett volna valamely szép vadat üldözőbe venni, a sűrű
ségben csapatonkint láttak dámvadakat, szarvasokat
és nyulakat elhaladni. És Kornélia is szívesen fogadta

A MEDVE MÉG EGYSZER MEGCSÓVÁLTA FEJÉT.
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volna a friss vadat, de, mint tudjuk, ha a vad nagy
számban mutatkozott is, a lőszerek teljesen kifogytak
a farkasokkal való harczban és a készletet csak a leg
közelebbi mezővárosban lehet majd kiegészíteni.
Nem lehetett tehát vadászni és Wagram, mikor a
fiatal gazdájára tekintett, mintha ezt akarta volna
neki mondani :
«Mi az . . . hát már ezentúl nem is fogunk vadászni?»
Pedig még egyszer szükségük volt fegyvereikre.
Délutáni három óra volt, a Belle-Roulotte egy sziklás
kapaszkodón haladt felfelé, midőn egy medve jelent
meg a patak túlsó partján. A két kutya hevesen meg
ugatta a hatalmas állatot, a mely felágaskodott, jobbrabalra mozgatta óriási fejét, megrázta barna bundáját és
figyelmesen nézegette a kis karavánt.
Vajjon mit akart a medve? Kiváncsi vagy sóvár
volt-e a pillantás, a melyet a kocsira és az utasokra
vetett? ...
János elhallgattattáWagramot és Marengot, teljesen
feleslegesnek tartotta felizgatni a veszedelmes állatot,
miután az egész társaság fegyvertelen volt. Mire való
lett volna talán békés indulatait ellenséges indulattá
változtatni, holott igen könnyen átjöhetett volna az
egyik partról a másikra?
Nyugodtan néztek tehát egymásra mint mikor az
ember egy országúton egészen közönyös emberekkel
találkozik. Cascabel úr csupán ennyit mondott :
— Milyen kár, hogy meg nem foghatjuk ezt a pompás
uráli maczkót! Minő hatalmas lenne a társulatunknak.
De kissé nehéz lett volna ezt a medvét szerződéssel
megkínálni. Ezenfelül, kétségkívül az erdei életet többre
tartotta, mert ismét négy lábára állt, még egyszer
megcsóválta nagy fejét és elczammogott.
Az udvariasság viszont-udvariasságot követelvén,
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Sándor leemelte a kalapját, János pedig ezt az üdvözlést
nagyon szerette volna egy puskalövéssel megtoldani.
Este hat órakor tanyát ütöttek, körülbelül épp oly
körülmények közt, mint a megelőző napon. Másnap
reggel öt órakor indultakéi és csak nagy ügygyei-bajjal
haladtak tovább.
A fáradalmaktól mindig bőven kijutott utasainknak,
de legalább baleset nem érte őket.
Az út legnehezebb része már mögöttük volt, miután
a Belle-Roulotte feljutott a hágó legmagasabb pontjára.
Innen túl már csak lefelé kellett menniök a hegység
nyugati lejtőin.
Ez este — julius 6-án — a nagyon kifáradt fogat egy
tekervényes hegyszoros bejárása előtt állapodott meg.
A hegytorkolat jobb oldalát sűrű erdőség borította.
A hőség egész nap rekkenő volt. Kelet felé terhes és
alant egy egyenes vonalban hirtelen végződő, mintegy
ketté vágott felhők, nagy ellentétet képeztek a láthatár
halványsárgás páráival.
— Vihar van készülőben, — mondá János.
— Ez nagy baj volna, — viszonzá Ortik, — mert a
viharok az Uraiban néha borzasztóak.
— Nos hát, majd iparkodunk fedél alá jutni, —
mondá Cascabel úr. — Még mindig jobban szeretem a
vihart, mint a farkasokat.
— Kayette, — szólt Napoleona az indián leányká
hoz, — félsz te a mennydörgéstől?
— Nem, kedvesem, — felelé Kayette.
— Igazad van, kis Kayette, — mondá János. —
Nem kell attól félni.
— Könnyen beszélsz! — kiáltá Napoleona a vállát
vonogatva. — De ha én nem bírok a remegő szive cskémmel.
— Oh !... te gyáva ! — kiáltá Sándor. — Te kis
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együgyű, hiszen a mennydörgés nem egyéb egy na
gyobbfajta tekejátéknál.
— Igen ám !... csakhogy a tüzes tekék némelykor
az ember fejére zuhannak, — szólt a kis Napoleona és
behunyta a szemét, mert e pillanatban éppen nagyot
villámlott.
Utasaink sietve elrendezték a tanyát, hogy a zivatar
előtt mindenki fedél alá juthasson. Vacsora után elha
tározták, hogy a férfiak, mint a múlt éjszakákon, fel
váltva fognak virrasztani.
Szergiusz úr éppen azt akarta kijelenteni, hogy ő
virraszt, a miben azonban megelőzte Ortik.
— Ha úgy tetszik, mi ketten, Kirschewvel fogjuk
megkezdeni a virrasztást.
— A mint akarjátok, — viszonzá Szergius úr. —
Éjfélkor majd én foglak benneteket Jánossal együtt
felváltani.
— Nagyon jól van, Szergius úr, — mondá Ortik.
E különben teljesen természetes indítvány gyanúsnak
látszott Kayette előtt. A nélkül, hogy az ifjú leány
számot tudott volna magának adni a sejtelme okáról,
előérzete azt súgta, hogy az ajánlkozás alatt valami
lappang.
E pillanatban a vihar teljes erővel tört ki. A villá
mok gyorsan elhaló fénynyel világították meg a fák
koronáját és a hegy visszhangjai megszázszorozták a
mennydörgést.
Napoleona már belefeküdt az ágyba, hogy jobban
befoghassa szemeit és bedughassa füleit. A többiek
szintén az ágyaikba siettek, kilencz órakor már min
denki aludt a Belle-Roulotte rekeszeiben, noha fölséges,
vad vihar vonult át az utazó kocsi fölött, sűrű villá
mokkal és mennydörgéssel.
Csupán Kayette nem aludt. Le sem vetkőzött és
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noha nagyon fáradt volt, egy pillanatig se birt volna
aludni. Rendkívüli nyugtalanság vett erőt rajta, midőn
eszébe jutott, hogy összes utitársainak biztonsága a
két orosz matrózra van bízva. Egy óra múlva, tudo
mást akarván magának szerezni arról, mit mível Ortik
és Kirschew, felemelte az ágya felett levő kis ablak
függönyeit és a villámok fényénél kitekintett a szabadba
Ortik és Kirschew egymással beszélgettek, aztán
elindultak a hegytorkolat bejárása felé, a hol e pillanat
ban egy férfi jelent meg.
Ortik azonnal intett ennek az embernek, hogy ne
jöjjön közelebb az ebek miatt. Wagram és Marengo
csak azért nem jelezték a közeledését, mert a tikkasztó
zivataros légkörből a Belle-Roulotte belsejében kerestek
menedéket.
Miután Ortik és Kirschew az idegenhez értek, néhány
szót váltottak vele és Kayette a villámok világánál
meglepődve látta, hogy elmennek vele együtt a fák alá.
Minden áron tudni akarta, ki ez az ember és miért
lépett a két matróz vele érintkezésbe.
Kayette leszállt az ágyáról, oly csöndesen, hogy
senki se hallhatta.
Midőn János mellett elment, hallotta, hogy a fiatal
ember az ő nevét ejtette ki.
Vajjon látta-e őt János?
Nem! János álmodott — róla álmodott!
Kayette, az ajtóhoz érvén, azt óvatosan kinyitotta,
és ismét becsukta maga után.
Mihelyt a szabadba jutott, így szólt magában :
— Jerünk.
Nem habozott és nem félt. Pedig ha észreveszik,
talán az életét koczkáztatta.
Kayette behatolt az erdőbe, a melyet mintha tűzvész
visszfénye világított volna meg, valahányszor egy-egy
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villám széthasította a felhőket. A sűrűségen végig
lopózván, egy óriási szilfa törzséhez jutott. Itt megállt,
mert mintegy húsz lépésnyivel távolabb fojtott beszél
getést hallott.
Hét ember állott ott és most Ortik és Kirschew is
hozzájuk csatlakoztak.
Kayette kihallgathatta e gyanús emberek beszélge
tését, a mely orosz nyelven folyt.
— Csakugyan helyesen tettem, — mondá Ortik, —
hogy a pecsorai szorost választottam! ... Itt az ember
mindig biztosra veheti, hogy régi czimborákkal talál
kozik !... Igaz-e, Rosztow?
Rosztow volt az az ember, a kit Ortik és Kirschew
megpillantottak az erdőszélen.
— Már két nap óta követjük ezt a kocsit, — viszonzá
Rosztow, — de nagy vigyázattal, hogy észre ne vegye
nek bennünket. Miután rád és Kirschewre ismertünk,
mindjárt gondoltuk, hogy reményünk van jó fo
gásra.
— Egyre ... és talán kettőre is! — felelé Ortik.
— Honnét jöttök? — kérdé Rosztow.
— Amerikából, a hol a Karnow csapatnál «dolgoz
tunk».
— És kik azok az emberek, a kiket kisértek?
— Franczia komédiások. A Cascabel-nevű család, a
mely Európába tér vissza . .. Majd később elbeszéljük
úti kalandjainkat !... De most a legsürgősebb teendő
ket kell megbeszélnünk.
— Van-e pénz abban a kocsiban, Ortik? — kérdé
Rosztow egyik társa.
— Lehet még mintegy két vagy háromezer rubel.
— És még nem vettetek búcsút ezektől a derék em
berektől? — kérdé gúnyosan Rosztow.
— Nem, mert sokkal fontosabb dologról van szó,
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mint egy nyomorult kis lopásról és ennél a dolognál
segítségre lesz szükségem.
— Halljuk a dolgot!
— Figyeljetek rám barátim. A Cascabel-családnak
köszönhetjük, hogy minden koczkáztatás nélkül végig
utazhattunk Szibérián és eljuthattunk Oroszország ha
táráig. De a mit mi ily körülmények közt tettünk,
ugyanezt megtette egy más ember is, abban a remény
ben, hogy senki se fogja ó't egy komédiás család kísé
retében keresni. Ez az ember egy orosz úr, a kinek épp
oly kevéssé van joga Oroszországba visszatérni, mint
nekünk, csakhogy más oknál fogva, mert ő előkelő
származású és igen gazdag politikai elitéit. Ezt a titkot
senki se tudja, csupán Cascabel és neje, de mi is nyo
mára jöttünk . . .
— És hogyan? . ..
— Egy este Muzsiban kihallgattuk beszélgetésüket,
mely Cascabel és az orosz úr közt folyt.
— Mi a neve ennek az orosz úrnak?
— A közönséges neve, a melyen itt ismerjük : Szer
gius úr. Valódi neve pedig Narkin gróf és az élete fo
rog koczkán, ha orosz területen rá ismernek.
— Várj csak! — mondá Rosztow. — Nem Narkin
herczegnek fia ez a Narkin gróf, — ugyanaz, a kit
Szibériába száműztek és a kinek megszökése néhány
év előtt oly nagy zajt ütött?
— Ugyanaz! — felelé Ortik. — Nos hát, Narkin
grófnak milliói vannak és azt hiszem kész lesz nekünk
belőlük legalább is egyet átengedni ... ha följelentés
sel fenyegetjük.
— Ezt jól kieszelted, Ortik! De miért van e terv
végrehajtásánál reánk szükséged?
— Azért, mert igen lényeges, hogy Kirschew és én
ne szerepeljünk e dologban, mert ha az első terv nem
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sikerülne, nem kárpótolhatnék magunkat a másikkal.
Hogy az a másik sikerülhessen, nekünk tovább kell a
két orosz matróz szerepét játszanunk, a kik menekülé
süket és hazat érhet ésüket a Cascabel-családnak kö
szönik. Csak így keríthetjük kezünkre a pénzt és a
kocsit. Mikor aztán a családot eltettük láb alól, bízvást
utazhatunk bármerre, a rendőrségnek bizonynyal nem
fog eszébe jutni, hogy komédiások ruhájában keres
sen bennünket.
— Akarod-e Ortik, hogy még ma este megtámadjuk
a kocsit, elfogjuk Narkin grófot és tudtára adjuk,
milyen feltételek mellett állunk el elhatározásunktól,
hogy az Oroszországba való visszaérkezését feljelent
sük ?
— Türelem! . .. türelem! — felelé Ortik. — Miután
Narkin gróf Permbe szándékozik visszatérni, hogy
atyját viszontláthassa, czélszerűbb, ha megengedjük,
hogy eljuthasson Permig. Ott levelet fog kapni, a mely
ben — igen sürgős ügyben — légyottot kérnek tőle és
ezen a légyotton szerencséd lesz vele megismerked
hetni.
— E szerint most semmit se kezdjünk? . ..
— Semmit, de úgy intézzétek a dolgot, hogy észre
vétlenül elénk kerüljetek és valamivel előttünk érkezze
tek Permbe.
— Jól van, — felelé Rosztow.
Ezzel a gonosztevők elváltak egymástól, nem is
sejtvén, hogy Kayette beszélgetésüket kihallgatta.
Ortik és Kirschew, néhány perczczel az ifjú leány
után szintén visszatértek és meg voltak győződve,
hogy senki se vette észre hosszas távollétüket.
Kayette most már ismerte e nyomorultak tervét.
Egyúttal azt is megtudta, hogy Szergius úr valódi
neve Narkin gróf, kinek épen úgy veszélyben forog
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élete, mint a társaié. A titkát tudják, kihasználják,
ha vagyonának egy részét oda nem adja.
Kayette a hallottakra annyira elrémült, hogy né
hány pillanatig akaratereje megzsibbadt. Elhatározta,
hogy meg fogja hiúsítani Ortik tervét és a felett gon
dolkozott, hogy mit tegyen? Képzelhető, milyen éj
szakát töltött halálos aggodalmak közt, folyvást azt
kérdezvén magától, vajjon nem rossz álom volt-e az
egész?
Nem! valóság volt, a mit látott és hallott.
És e felől többé nem is kételkedhetett, miután más
nap reggel Ortik így szólt Cascabel úrhoz :
— Ön tudja, hogy Kirschewvel együtt az Ural túlsó
oldalán elválni készültünk önöktől, hogy Riga felé
folytassuk az utunkat. De meggondoltuk, hogy jobb
lesz, ha elkísérjük önöket Permig és ott felkérjük a
kormányzót, hogy gondoskodjék hazaszállíttatásunkról .. . Megengedi ön, hogy önökkel maradjunk? . . .
— Szívesen, barátim! — felelé Cascabel úr. — Mikor
az emberek ily messziről jönnek együtt, akkor jól
teszik, ha lehetőleg későn válnak el egymástól, — és
még így is mindig nagyon korán történik az elválás!
XII.

Befejezett utazás, a melynek még nincs vége.

Ezt az utálatos tervet forralták a gonosztevők
Narkin gróf és a Cascabel család ellen! És pedig
ugyanabban a pillanatban, mikor a hosszú utazásnak
annyi fáradság és veszély után szerencsésen a végéhez
értek. Még két vagy három nap és aztán utasaink túl
lesznek az Ural hegységen és a Belle-Roulotte-nak nem
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lesz egyéb dolga, mint a körülbelül négyszáz kilo
méternyire eső Permbe bevonulni.
Mint tudjuk, Cascabel Cæsarnak az volt a szándéka,
hogy néhány hétig a városban marad, hogy Szergius,
a felismertetés veszélye nélkül minden éjjel elmehessen
a walskai kastélyba. Aztán Szergius úr a körülmények
hez képest az apai háznál fog maradni, vagy elkíséri
a társait Nizsnij-Novgorodig ... sőt talán Francziaországba is.
Míg arra az esetre ,ha Szergius úr nem hagyná el
Permet, kénytelenek lesznek elválni Kayettetől, a ki
a nevelő atyjánál marad!
E gondolat felett tépelődött János. Ez csüggesztette
el őt, ez marczangolta a szivét. És őszinte, mély
búbánatában az apja, az anyja, az öcscse és a húga is
osztoztak.
Egyik se bírt megbarátkozni azzal a gondolattal,
hogy nem látják Kayettet többé.
E reggel János kétségbeesettebb volt, mint valaha
és midőn látta, hogy a leány halaványan, magából
kikelve, az álmatlanságtól kivörösödött szemekkel jön
eléje, így szólt hozzá :
— Mi bajod, Kayette?
— Semmi bajom sincs, János.
— De igen ... beteg vagy !... nem aludtál !...
Az ember azt hinné, hogy sírtál, kis Kayette.
— A tegnapi vihar az oka ... Egész éjjel nem
hunytam be a szememet.
— Ugyebár ez az utazás nagyon kifárasztott? . . .
— Nem, János! . . . Hiszen én erős leány vagyok . . .
Hiszen megszoktam mindenféle nyomorúságot! . . .
Majd elmúlik! . ..
— Mi bajod, Kayette? .. . Kérlek, mondd meg!
— Semmi bajom, János!
Verne. Cascabel Caesar.
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János nem faggatta többé.
Kayette látván, hogy a szegény fiú milyen szeren
csétlen, majdnem azt határozta, hogy mindent meg
mond . Rendkívül bántotta, hogy titkolóznia kell etette.
De azt gondolta magában, hogy az elszánt fiú Ortik és
Kirschew jelenlétében nem bírna magán uralkodni.
Talán valamely meggondolatlanságra engedné magát
ragadtatni !... Pedig minden legcsekélyebb megfonto
latlan tett Narkin gróf életébe kerülhet. Kayette tehát
hallgatott.
Hosszas megfontolás után elhatározta, hogy Cascabel
úrral közölni fogja a czinkosok gáztervét. Csakhogy
egyedül kellene vele lennie, a mi pedig az Ural szoro
saiban nehéz dolog lesz, mert a két oroszban semmi
áron se volt szabad gyanút kelteni.
Egyébiránt az idő nem sürgetett, miután e nyomo
rultak semmit sem akartak megkísérteni, mielőtt a
család Permbe érkezett. Semmiféle gyanú se támadha
tott bennük mindaddig, míg Cascabel úr és családja úgy
viselkedik irányukban, mint eddig. Sőt Szergius úr sem
titkolta megelégedését, midőn megtudta, hogy Ortik
és Kirschew Permig elkísérni szándékoznak őket.
Julius 7-én reggel hat órakor a Belle-Roulotte ismét
elindult. Egy óra múlva utasaink a Pecsora forrásához
értek, a melytől a hegyszoros a nevét vette. E patak a
hegylánczon túl az északi Oroszország nagy folyóinak
egyikévé lesz és tizenháromszáz ötven kilométernyi
távolságban a forrástól a Jeges-tengerbe szakad.
A Pecsora a hágó magaslatán még csak parányi
patak, a mely szakadékos, sziklás medrében csörgede
zik a fenyők, nyírfák és szilfák alatt. Bal partján
tovább haladván, a szoros kijárásához lehet jutni.
Utasainknak csupán a nagyon meredek lejtőkön
keltett némi óvintézkedésekről gondoskodni.
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E napon Kayettenek nem volt alkalma Cascabel
úrral négyszem közt beszélhetni. Egyébiránt észre
vette, hogy a két orosz nem beszélget többé titokban
egymással és nem távozik el a tanyahelyről. Miért is
tennék ezt? Czimboráik kétségkívül előre mennek és
az egész banda Permben fog ismét egybegyülekezni.
Másnap kedvezett az idő. A mindinkább táguló
szorosban a kocsi könnyebben haladhatott. A szűk part
jai közé szorult Pecsora a sziklás medrében alant zúgott.
A szoros nem volt többé oly vadregényes, sem oly néptelen, mint eddig. Utasaink több házalóval találkoz
tak, a kik a vállukon batyujukkal és szöges botjukkal a
kezükben, Európából Ázsiába mentek át. Néhány bá
nyász, a kik a bányákból jöttek vagy oda igyekeztek,
szerencsés útat kívántak az idegeneknek. A szoros széle
sebb és tágasabb helyein néhány major és néhány jelen
téktelen falu látszott. Délen a Deneskin és a Kontsakow emelkedtek ki az Ural hegylánczának ezen a részén.
Az éjjeli pihenő után a Belle-Roulotte déltájban a
pecsorai szoros végére ért. A karaván végre átkelt a
hegylánczon és európai területen volt.
Még háromszázötven verst — mintegy négyszáz
kilométer — és «Perm egy házzal és egy családdal
gazdagabb lesz!», mint Cascabel úr szokta mondani.
— Annyi bizonyos, barátim, — mondá, — hogy
szép sétát tettünk! ... De hát nem volt-e igazam? . . .
Minden út Rómába vezet !... A helyett, hogy az egyik
oldalon jutottunk volna be Oroszországba, bejutot
tunk a másikon, és a dolog egészen egyre megy, miután
Francziaország már nincs messze!
Ha sokat okoskodnak vele, a derék férfiú még azt is
egész határozottsággal vitatta volna, hogy a norman
diai levegő egész Európán keresztül idáig elhatol hozzá
és már szinte érzi a tenger illatát!
27*
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A szoros végén faluba értek, a mely mintegy ötven
házból állt és pár száz lakóval bírt.
Elhatározták, hogy másnapig itt meg fognak pihenni,
hogy kiegészítsék a liszt-, thea- és czukorkészletet.
Egyidejűleg Szergius úr és János sörétet, golyókat
és lőport is vásárolhattak, szóval elláthatták magukat
lőszerekkel, a melyekből teljesen kifogytak.
Mikor visszatértek, Szergius úr így szólt :
— Jerünk vadászni, János barátom, jerünk vadászni.
Nem fogunk üres tarisznyával hazaérkezni !... In
duljunk.
— Ha úgy tetszik, — viszonzá János, inkább kö
telességérzetből, mint jó kedvből.
Szegény fiú! a közelgő elválás miatt még a vadászat
sem nyújtott számára szórakozást.
— Nem kísér el bennünket, Ortik, — kérdé Szer
giusz úr.
— Szívesen, — felelé a matróz.
— Igyekezzenek jó vadat hazahozni, — mondá
Cascabelné asszonyság, — és én ígérem, hogy a va
csora is jó lesz.
Miután még csak délutáni két óra volt, vadászaink
nak elég idejük maradt felkutatni a szomszéd erdőket
és e sűrűségekben a vad szinte a saját jószántából
futott a puskák csöve elé.
Szergius úr, Ortik és János tehát útnak indultak,
Kirschew és Szegfűszeg pedig az iramszarvasokat lát
ták el. Az állatokat csakhamar elvezették a fák alá,
a mező egyik szögletében, a hol kedvükre legelhettek
és kérődzhettek.
Ezalatt Kornélia visszatért a Belle-Roulotte felé,
a hol elég házimunka akadt és így szólt :
— Jer, Napoleona!
— Itt vagyok, anyám!
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— És te is Kayette . . .
— Azonnal jövök, Cascabelné asszonyság.
De most itt volt az alkalom, a melyet Kayette oly
régóta keresett, hogy egyedül lehessen a családfővel.
— Cascabel úr, — mondá feléje menvén.
— Mit akarsz, kis fürjecském?
— Beszélni szeretnék önnel.
— Velem beszélni? . . .
— Titokban.
— Titokban?
Cascabel úr elkezdett magában tűnődni :
— Vajjon mit akarhat a kis Kayette? . . . Talán a
szegény Jánosról akar beszélni?
Elindultak, a falutól balra, mialatt Kornélia a
Belle-Roulotte-dan sürgölődött.
— Nos hát, kedves kis leányom, — kérdé Cascabel
úr, — mit 'kívánsz és mire való ez a titkolózás?
— Cascabel úr, — viszonzá Kayette, — már három
nap óta kerestem az alkalmat, hogy önnel négyszem
közt, a nélkül, hogy valaki meghallgatna, sőt észre is
vehetne, beszélhessek.
— E szerint hát nagyon komoly dolgokat akarsz
nekem mondani?
— Cascabel úr, én tudom, hogy Szergius úr valódi
neve Narkin gróf.
— Micsoda!... Narkin gróf!.— kiáltá Cascabel
úr. — Hogyan tudtad meg?
— Azoktól az emberektől, a kik hallgatóztak,
mialatt ön Szergius úrral Muzsi faluban beszélge
tett . .. minap este . . .
— Lehetséges ez?
— De ez nem minden. Én kihallgattam őket, midőn
Narkin grófról és önről beszélgettek, a nélkül, hogy
ottlétemről sejtelmük lett volna . ..

«SZERGIUS ÚR TEHÁT VESZVE VAN, ÉS TALÁN ÖN IS . . .»

424

— Kik ezek?
— Ortik és Kirschew.
— Hogyan! ... ők tudják?
— Tudják, Cascabel úr, sőt azt is tudják, hogy Szer
gius úr politikai elitéit, a ki azért tér vissza Orosz
országba, hogy viszontlássa atyját, Narkin herczeget.
Cascabel úr annyira meg volt lepetve, hogy lelógó
karokkal és tátott szájjal állt előtte. Végre, hosszas
gondolkodás után így szólt :
— Sajnálom, hogy Ortik és Kirschew tudja a titkot.
De miután a véletlen a kezükre játszotta, bizonyos
vagyok felőle, hogy nem fogják elárulni.
— Nem a véletlen játszotta a kezükre e titkot, —
viszonzá Kayette, — és el is fogják árulni.
— Ok! ... A becsületes tengerészek! . ..
— Cascabel úr, — folytatá Kayette, — Szergius úr
a legnagyobb veszélyben forog.
— Mit mondasz?
— Ortik és Kirschew két gonosztevő, a kik a Karnow rablóbandájának tagjai voltak, ök támadták meg
Szergius urat az alaskai határszélen. Mikor PortClarenceban csónakra szálltak és át akartak kelni
Szibériába, a vihar a Liakhow-szigetekre vetette ki
őket, a hol aztán mi is találkoztunk velük. Narkin
gróftól vagyona egy részét akarják követelni és ha
nem adja oda, feljelentik! . . . így Szergius úr ez eset
ben veszve van és talán ön is! . . .
Cascabel úr lesújtva elhallgatott, Kayette aztán el
mondta, hogyan és miért gyanakodott kezdettől fogva
a két matrózra. Csakugyan jól sejtette, hogy hallotta
már egykor a Kirschew hangját .. . Most már emlé
kezett. Az alaskai határon, abban a pillanatban, mikor
a két gonosztevő megtámadta Narkin grófot, a nélkül
egyébiránt, hogy tudta volna, hogy egy orosz politikai
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menekülttel van dolga, akkor hallotta e gonosztevő
hangját. A legutóbbi éjszakák egyikén, mikor azzal
voltak megbízva, hogy az éjjeli tanya biztonsága felett
őrködjenek, Kayette látta őket egy emberrel, a ki eléjük
jött, beszélgetni, ekkor kilopódzott a kocsiból, követte
őket és kihallgatta beszélgetésüket hét vagy nyolcz
egykori czimborájukkal i.. Ortik összes tervei ismere
tesek voltak előtte . . . Eleinte az volt a szándéka, hogy
miután a Belle-Roulotte-ot át kalauzolta a pecsorai szo
roson, a hol biztosan tudta, hogy számos haramiával
fog találkozni, — legyilkolja Szergius urat és az egész
Cascabel családot ... De mióta megtudta, hogy Szer
gius úr valódi neve Narkin gróf, azt gondolta, hogy
jobb lesz őt roppant összeg pénz lefizetésére kényszerí
teni ... El volt határozva bevárni, míg az utasok meg
érkeznek Permbe . . . Sem Ortik, se Kirschew nem fog
szerepelni a dologban, ne hogy gyanúba keveredjenek
azon esetre, ha a kísérlet meghiúsulna, ellenben a
társaik fogják levélben találkozóra hívni Szergius
urat stb. stb.
Cascabel úr alig bírt a felháborodásán erőt venni,
Kayette elbeszélésének hallatára. Hát ilyen gazembe
reknek tett ő annyi szolgálatot? Ilyen kötnivaló hara
miákat szabadított ki, táplált és szállított haza? ...
No, ugyan szép ajándékot hozott a czár birodalmá
nak! . . . Ha legalább angolok lennének! Nem bánná,
ha Angolországnak vinné a jó madarakat! . . . Ah! a
nyomorultak ... az akasztófára való gazemberek!
— És most, Cascabel úr, mit fog ön tenni? — kérdé
Kayette.
— Hogy mit fogok tenni !... A felelet igen egyszerű,
kis Kayette!... Fel fogom jelenteni Ortik és Kirschewet a legelső kozák állomáson, a melyet találunk
és a kozákok a két gazficzkót fel fogják akasztani.
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- Gondolja meg a dolgot, Cascabel úr,
mondá
a leányka, — ön ezt nem teheti.
— Miért nem?
—Mert Ortik és Kirschew szintén feljelentenék Nar
kin grófot és vele együtt mindazokat, a kik módot
nyújtottak neki, hogy visszatérhessen Oroszországba.
— Az ördög törődjék a dolognak ezzel a részével, —
kiáltá Cascabel úr. — Hiszen ha csak rólam volna
szó! ... De persze, a Szergius úr dolga egészen más! . . .
Igazad van, Kayette, meg kell fontolni a körülmé
nyeket !...
Cascabel úr nagy zavarban és nagy izgatottságban
néhány lépést tett fel s alá és az öklével a homlokát
verte, hogy okosan megállapítsa a teendőket. Majd
a leánykához tért vissza és így szólt :
— Azt mondtad, ugyebár, hogy Ortik várni akar,
míg Permbe megérkeztünk és a társai csak azután
fognak működni?
— Úgy van, Cascabel úr, és erősen meg is hagyta
nekik, hogy előbb semmiféle kísérletet se tegyenek!
Én tehát azt hiszem, hogy várnunk és az utazásunkat
folytatnunk kell. ..
— Ez nehéz . . . nagyon nehéz dolog! — kiáltá
Cascabel úr. — Magunknál marasztani ezeket a gaz
embereket, magunkkal vinni őket Permig, ezentúl is
a kezeiket szorongatni és nyájaskodni ! . . . őseimre
mondom, kedvem volna őket galléron ragadni és egy
máshoz verdesni, míg darabokra nem szakadnak . ..
így . . . meg így ni !...
És Cascabel úr izmos kezeivel, a melyekben Ortikot
és Kirschewet óhajtotta volna szorítani, úgy tett,
mintha a réztányérokat ütögetné egymáshoz egy
piaczi zenekarban.
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— Uralkodnia kell magán, Cascabel úr. A gonosz
tevők azt hiszik, hogy ön semmiről se tud.
— Igazad van, leányom.
—. Csupán azt szeretném tudni, vajjon értesíteni
szándékozik-e ön Szergius urat?
— Nem! ... nem! — felelé Cascabel úr, — czélszerűbbnek tartom a halig atást !... Mit tehetne Szergius
úr? . . . Semmit !... Az én dolgom lesz őrködni felette
és én őrködni fogok! . . . különben is, jól ismerem
őt! . . . Képes volna balra menni, mialatt mi jobbra
megyünk, nehogy engem kompromittáljon! ... El
va n határozva !... Hallgatni fogok !
— És Jánosnak se fog ön szólni? . . .
— Jánosnak, kis Kayette? . . . Annak se! ... ö na
gyon hevesvérű fiú! . . . Nem tudná a két utálatos
haramia jelenlétében magát fékezni!... Ö nem oly
hidegvérű, mint az apja! . . . Valami bolondot csele
kednék! . . . Nem . . . Jánosnak ép oly kevéssé szabad
megtudni a dolgot, mint Szergius úrnak.
— És Cascabelné asszonyságot se fogja értesíteni?
— kérdé Kayette.
Cascabelné asszonyságot?... Oh! ez egészen
más! . . . ö olyan okos asszony, a ki nemcsak jó taná
csot. adhat, de szükség esetén a két karjával is segít ! ...
Soha se volt titkom előtte és miután tudja, hogy
Szergius úr Narkin gróf . . . politikai menekült . . .
— E szerint hát Cascabelné asszonysággal . . .
— Igen! vele beszélni fogok! . . . Inkább a nyelvét
hagyná kivágatni, hogysem elárulná, pedig egy nő
nem hozhat ennél nagyobb áldozatot !... Igen ! . . .
beszélni fogok vele! ...
— Most térjünk vissza a Belle-Roulotte-hoz, —
mondá Kayette, — nem volna czélszerű, ha észrevennék a távollétünket..,.
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— Igazad van, kis Kayette! Mindig igazad van!
— Főleg Ortik és Kirschew jelenlétében igyekezzék
magán uralkodni, Cascabel úr!
— Nehéz dolog lesz, de ne félj ; majd túljárok én
az eszükön! Ah! a rablógyilkosok! . .. Bemocskoltuk
magunkat, hogy velük kezet fogtunk! . . . Ezért értesí
tettek hát engem, hogy nem mennek egyenesen
Rigába!... Megtisztelnek bennünket a kíséretükkel
Permig!... A zsiványok!... A Papavoinok! .. .
A Lacenairek!... a Troppmanok! *
És Cascabel úr elősorolta az összes gonosztevők
neveit, a kik csak eszébe jutottak.
— így uralkodik ön magán, Cascabel úr?a— mondá
Kayette.
— Nem, kis Kayette, ne félj !... most már meg
könnyebbültem. Csaknem megfojtott a düh! .. . Nyu
godt leszek! sőt máris nyugodt vagyok! . . . Térjünk
vissza a Belle-Roulotte-ra . . . No, várjatok csak, akasz
tófa czégerei!
Ezzel mindketten szótlanul mentek a helyiség felé,
a gondolataikba mélyedtek . . . Ezen csodálatos utazás
szerencsés befejezését veszélyeztették a nyomorultak!
Mielőtt hazaértek volna, Cascabel úr megállt és így
szólt :
— Kis Kayette . . .
— Mi tetszik, Cascabel úr?
— Mégis jobb lesz nem szólnom Kornéliának.
— Miért? . . .
— Mert általában úgy tapasztaltam, hogy az asszo
nyok azt a titkot őrzik meg legjobban, a melyet nem
tudnak ... Az egész dolog tehát kettőnk közt marad.
A legközelebbi perczben Kayette visszatért a Belle* Hírhedt franczia rablógyilkosok.
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Roulotte-da és Cascabel úr arramenőben nyájasan in
tett a derék Kirschewnek, mialatt a fogai közt e szókat
mormogta :
— Milyen szörnyeteg pofa!
Két óra múlva, mikor a vadászok hazatértek, Casca
bel úr igen hízelgő bókot mondott Ortiknak a gyö
nyörű dámvadért, a melyet a vállán hazahozott. Szer
gius úr és János két nyulat és néhány pár foglyot ejtet
tek. Kornélia tehát a vendégeinek pompás vacsorát
adhatott, a melyből Cascabel úr bőven kivette a részét.
Ez az ember valóban óriási volt! Legkevésbé sem
árulta el aggodalmait! Mintha csak nem is sejtette
volna, hogy két orgyilkos ül az asztalnál, két gonosz
tevő, a kiknek nem volt kisebb szándékuk, mint egész
családját lemészárolni. Pompás kedvében volt, vidám
sága átszállt a társaság többi tagjaira is, mikor Szegfű
szeg egy palaczk jó égett bort hozott elő, jó kedvvel
ivott Európába való visszatérésük örömére.
Másnap a kocsi elindult Perm felé. Hogy a szoroson
túl voltak, valószínűnek látszott, hogy az utazás min
den nehézség és baj nélkül fog végződni. A BelleRoulotte dél felé tartott a Visera völgyében, a mely az
Ural hegység alatt szalad. Az úton mezővárosokat,
falvakat, majorokat, mindenütt vendégszerető lakoso
kat, sok vadat és szíves fogadtatást találtak utasaink.
Az idő ugyan nagyon meleg volt, de mégis enyhíté a
hőséget a kellemes, friss északnyugati szellő. Az iram
szarvasok jó kedvvel és elég szaporán haladtak. Egyéb
iránt Szergius úr a legutolsó faluban egy pár lovat
vásárolt, a melyek segélyével a kocsi némely napon
negyven kilométernyi utat is hátrahagyott.
Valóban, a kis csoport kedvező előjelek közt folytatta
utazását a vén Európa földjén. És Cascabel úr teljesen
meg is lett volna elégedve, ha nem kellett volna azt
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mondania magában, hogy két gazember van a kísére
tében.
— Ha elgondolja az ember, hogy ez a rablóbanda
úgy kísér bennünket, mint a sakálok a karavánt. Hej !
Cascabel Cæsar, ezeket a gazficzkókat még jól meg kell
tréfálnod !
Egészben véve csakugyan bosszantó volt, hogy e
komplikáczió megháborgatta az oly ügyesen készült
tervet. A Cascabel-család okmányai rendben voltak.
Szergius úr a társulat tagjai közt szerepelt és az orosz
hatóságok mindenütt gyanútlanul átbocsátották.
Permből minden akadály nélkül meglátogathatta
volna a walskai kastélyt. Miután néhány napig az atyja
körében tartózkodott, könnyen átutazhatott volna
komédiásruhákban egész Oroszországon és Francziaországban teljes biztonságban érezhetné magát. Ez
esetben szó se lenne többé az < lválásról !... Sem ő, se
Kayette nem hagyná el többé a Cascabel-családot !...
Es ki tudja, később talán a szegény János is . . . Ah!
valóban, az akasztófa kevés volna ezeknek a gazembe
reknek, a kik így tönkre tesznek ilyen szép jövőt.
Cascabel úron, akarata ellenére is csakugyan erőt vett
a. harag, a mi társai előtt merőben érthetlen volt.
Kornélia egy ízben a következő kérdést intézte
hozzá :
— Mi bajod, Cæsar?
— Semmi.
— Hát akkor miért dühöngsz?
— Azért dühöngök, Kornélia, mert ha nem dühöng
nék, okvetlenül megdühödném!
A derék asszonyság nem tudta, mit gondoljon a
férje viselkedése felől.
Négy nap múlva a Belle-Roulotte az Uraitól észak
nyugatnak fekvő Szolikamszk nevű városkába ért.
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Ortik czimborái már kétségkívül utasaink előtt meg
érkeztek, de óvatosságból sem ő, se Kirschew nem lé
pett velük érintkezésbe.
Rosztow és a czinkosai pedig csakugyan itt voltak
és éjjel tovább indultak Perm felé, a mely innét nyu
gati irányban mintegy kétszáz kilométernyire fekszik.
Permben aztán semmi sem akadályozhatta a gyaláza
tos terv végrehajtását.
Utasaink másnap hajnalban elhagyták Szolikamszkot és julius 17-én átkeltek a Koszwa folyón közlekedő
kompon. Három nap múlva, ha semmiféle akadály
se jön közbe, a Belle-Roulotte Permbe érkezik, a hol
a Cascabel-család egy egész mutatványsorozatot fog
előadni, mielőtt útra kelne Nizsnij-Nowgorod felé.
Legalább ez volt a «művészi körút» programmja.
Szergius úr ezalatt megteendi a szükséges intézkedé
seket, hogy éjjelenkint a walskai kastélyba mehessen.
Az olvasó könnyen elképzelheti türelmetlenségét,
valamint azt a nyugtalanságot is, a melylyel e dolgokról
Cascabel úrral beszélt! Mióta a haláltól megmenekült,
ama tizenhárom hónap alatt, a melyet ez a rendkívüli
utazás az alaskai határtól az európai határig igénybe
vett, egyszer se kapott hírt Narkin herczeg felől. Te
kintve az atyja agg korát, mindenre el kellett készülve
lennie . . . még arra is, hogy nem találja őt többé
életben.
— Ugyan . . . ugyan, Szergius úr! — mondá Casca
bel Cæsar. — Narkin herczeg ép oly jól érzi magát,
mint ön és én . . . sőt jobban! . . . ön tudja, hogy belő
lem kitűnő «alvajáró» lett volna. Én tudok olvasni a
múltban és a jövendőben! .. . Narkin herczeg ép egész
ségben várja önt ... és ön viszont fogja őt látni
néhány nap múlva! . . .
És Cascabel úr nem habozott volna megesküdni arra,
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hogy ez így lesz, csupán az Ortik-féle dolog nyug
talanította kissé.
— Én nem vagyok rossz ember, — mondá magá
ban, — de ha a fogaimmal ketté tudnám fűrészelni a
nyakát, bizony, lelkemre mondom, megtenném ... és
még azt gondolnám, hogy nagyon kíméletes vagyok
iránta.
Kayette azonban annál inkább nyugtalankodott,
minél közelebb értek Permhez. Vajjon mit fog tenni
Cascabel úr? Hogyan fogja meghiúsítani Ortik terveit,
a nélkül, hogy Szergius úr biztonságát koczkáztatná?
Ez úgy szólván lehetetlennek látszott. Nem is bírta
egészen eltitkolni aggodalmait és János, a ki a titokba
nem volt beavatva, borzasztóan szenvedett, mikor a
leánykát ily levertnek látta.
Julius 20-án reggel átkeltek a Kama folyón és dél
után öt órakor Szergius úr és társai Perm főpiaczára
érkeztek és intézkedéseket tettek néhány napi tartóz
kodásra.
Egy óra múlva Ortik érintkezésbe tette magát czimboráival is. Rosztow levelet írt, a melynek még ugyan
azon este Szergius úr kezébe kellett jutnia és a mely
ben egy sürgős ügy miatt légyottot adott neki a város
egyik csapszékében.
Ha el nem menne a találkozóra, igyekezni fognak őt
kézrekeríteni, ha másutt nem, akár a walskai úton is.
Mikor Rosztow estefelé elhozta a levelet, Szergius
úr már úton volt a walskai kastély felé. Cascabel úr,
a ki e perczben épen egyedül volt, kötelességének tar
totta, hogy a levél láttára meglepetést színleljen.
De mégis átvette, megígérte, hogy át fogja adni
annak, a kinek szólt és őrizkedett bárkinek is valamit
említeni róla.
Ortik nagyon bosszankodott Szergius úr távolléte

ROSZTEW LEVELET IRT.
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miatt. Jobban szerette volna, ha a zsarolási kísérlet
megtörténhetik, mielőtt az öreg herczeg fiával talál
kozik. De bosszúságát nem árulta el, és hogy gondola
tait minél jobban elpalástolja, este, mikor a család
a vacsorájához ült, mintegy meglepetve kérdé :
— Nincs itthon Szergius úr?
— Nincs, — felelé Cascabel úr. — El kellett mennie
a városi hatóságokhoz előadásaink ügyében.
— Mikor fog visszatérni?
— Kétségkívül még ma este.
XIII.

Aggodalmak.
A permi kormányzóság az Ural gerinczén fekszik,
egyik lábával Ázsiában, a másikkal Európában. Észak
nyugaton határos a vologdiai kormányzósággal, kele
ten a tobolszkival, nyugaton a vjatkaival és délen az
orenburgival. Ekként lakossága különös vegyülékét
képezi az ázsiai és európai típusoknak.
Fővárosa, Perm, a Kama partján fekszik, hatezer
lakosa van és élénk és jelentékeny kereskedést űz
érczekkel. A XVIII. század előtt egyszerű mezővároska
volt, de miután 1723-ban, mikor egy rézbányát fedez
tek fel, meggazdagodott és 1781-ben városi rangra
emeltetett.
Van-e Permnek városi jellege? Alig! Műemlékei nin
csenek, az utczái legnagyobbrészt szűkek, rondák, a
házai alacsonyak, a mi pedig a vendéglőit illeti, aligha
jutott, valaha utasnak eszébe, hogy megdicsérje.
Mindez azonban a Cascabel-családot kevéssé érde
kelte. A család a kerekeken járó házát kényelmesebb-
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nek tartotta minden más háznál. Bizony oda nem
adta volna sem a new-yorki St. Nicholas szállodáért,
sem a párisi Grand-Hotelért.
— Gondolják csak el! — mondá Cascabel úr ismé
telve. — A Belle-Roulotte Sacramentóból jött el Per
uiig! ... Kérem, ez nem csekélység! . . . Tessék ne
kem megnevezni csak egyetlenegy párisi, londoni,
bécsi vagy new-yorki szállodát, a mely valaha ilyen
hosszú utat tett volna!
Mit lehet az efféle érvekre felelni?
E napon tehát Perm városa egy házzal szaporodott,
ez a ház pedig a piacz közepén állt, a kormányzó engedelmével, a ki semmiféle gyanús dolgot se fedezett fel
a Cascabel Cæsar társulatára vonatkozó okmányokban.
A Belle-Roulotte megérkezése nagy kíváncsiságot kel
tett. Franczia komédiások, a kik Amerikából jöttek,
iramszarvasok által vontatott kocsin! Az ügyes igaz
gató is jelentékeny hasznot szándékozott a közkíván
csiságból húzni.
A permi vásár épen javában folyt és még napokig
kellett tartania. Néhány zsíros bevétel tehát teljesen
biztosítottnak látszott. De nem volt szabad időt vesz
tegetni, miután előbb Permben, aztán Nizsnij-Nowgorodban kellett bevenni a Francziaországba való
hazautazásra szükséges költségeket. Később majd el
válik, mit tesznek. Úgy lesz, a mint az Isten akarja,
a ki egyébiránt mindenkor gondviselő kézzel oltal
mazta meg a családot annyi viszontagságon ke
resztül.
Korán reggel talpon volt az egész társaság. János,
Sándor, Szegfűszeg és a két orosz matróz a buzga
lomban egymással versenyezve foglalatoskodott az elő
adás előkészületeivel. Szergius úr nem érkezett meg,
jóllehet megígérte, — és ez a körülmény nagyon
28*
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bosszantotta Ortikot, de nem kevéssé nyugtalanította
Cascabel urat is.
Az előadást már hajnalban falragaszok hirdették,
a melyek Szergius úr tollbamondása szerint orosz
nyelven és nagy orosz betűkkel írattak. Tartalmuk
a következő volt :

CASCABEL CSALÁD.
AMERIKÁBÓL VISSZATÉRT FRANCZIA ‘ TÁRSULAT.

Testgyakorlat, szemfényvesztés, egyensúly-, erő- és ügyességi mutatvá
nyok, mű- és csábos tánczok.

Cascabel úr, első Herkules, minden műfajban.
Cascabelné asszonyság, első viadornő, minden műfajban, a Chicagói
Nemzetközi Verseny első pályadíj nyertese.
János úr, egyensúly művész, minden műfajban.
Sándor úr, testgyakorló művész, minden műfajban.
Napoleona kisasszony, tánczosnő, minden műfajban.
Szegfűszeg úr, bohócz, minden műfajban.
Zsakó, papagáj, minden műfajban.
John Bull, majom, minden műfajban.
Wagram és Marengo, kutyák, minden műfajban.
NAGY, TÜNEMÉNYES NÉMAJÁTÉK :

A FEKETE ERDŐ HARAMIÁI.
Némajáték, eljegyzéssel, házassággal, meglepetéssel és kibonyolódással.
Óriási siker, a melyet háromezerszázhatvanhét előadás szentesített Franczia
országon és a külföldön.

Megjegyzés. Magától értetik, hogy miután az élőszó e némajáték
ból száműzve van s minden műfajbeli taglejtésekkel helyettesíttetetl,
a drámai művészet e remekét azon egyének is élvezhetik, a kik sajná
latos siketségben szenvednek.
A közönség könnyebbsége végett, mindenki szabadon beléphet.
Helyárakat csak azok fizetnek, a kik helyet foglaltak.
Helyár: 40 kopek személykülönbség nélkül.

Cascabel úr az előadásait rendszerint a szabad ég
alatt szokta tartani, csupán a Belle-Roulotte előtt
feszítettek ki egy félköralakú ponyvát. De a permi

AZ ELŐADÁST FALRAGASZOK HIRDETTÉK.
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főtéren véletlenül egy deszkaépület volt, mely némely
kor télen a lovasságnak szolgált gyakorlati helyiségül.
E színkör ugyan meglehetősen rozzant állapotban volt,
az eső szabadon behatolt, ászéi szintén szabadon kis bejárt rajta, de azért még elég szilárdnak látszott és
mintegy kétszáz-kétszázötven néző férhetett el
benne.
Ez a színkör ily állapotban is sokkal alkalmasabb
nak tetszett Cascabel úr előtt, mint a saját ponyvája.
Cascabel Cæsar tehát folyamodott a polgármesterhez,
hogy az épületet itteni tartózkodása alatt használ
hassa. Az engedélyt azonnal meg is kapta.
Kétségkívül, ezek az oroszok igen derék emberek
voltak, jóllehet találkoztak köztük Ortikok és egyéb
haramiák is ! De hát melyik országban nincsenek rossz
emberek? A permi színkörre bizonyára nem fognak
szégyent hozni a Cascabel család előadásai! A társulat
igazgatója csak azt az egyet sajnálta, hogy ő felsége
II. Sándor czár nem volt véletlenül e városban. De
miután Szent-Pétervárott lakott, kissé nehéz lett
volna a bemutató előadáson jelen lennie.
Cascabel Cæsar kissé nyugtalankodott a miatt, hogy
a társulata a bukfenczek, czigánykerekek, tánczok,
erő- és egyéb mutatványok tekintetében netalán mint
ő mondja : «berozsdásodott.»
Mióta a Belle-Roulotte az Ural szorosaiba jutott, a
gyakorlatokat félbeszakították és azontúl nem is foly
tatták többé. De hiszen, a valódi művészek mindig
készen állnak művészetükkel tündökölni!
A némajátékból szükségtelen lett volna próbát tar
tani, mert rendkívül sokszor eljátszották már, — még
pedig súgó nélkül. Ez tehát az igazgatóságnak leg
csekélyebb gondot sem okozott.
Azonban Ortik csak nagy nehezen bírta eltitkolni
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nyugtalanságát a miatt, hogy Szergius úr oly hosszasan
elmaradt. A múlt este a találkozás nem történvén meg,
kénytelen volt czimboráit értesíteni, hogy a dolog hu
szonnégy órával elhalasztatott. Tűnődött is magában
a felett, hogy miért nem jelent meg Szergius úr Permben ; jóllehet Cascabel úr azt mondta, hogy még a meg
előző este vissza fog térni? . . . Talán a walskai kastély
ban kellett maradnia? ... Ez valószínűnek látszott,
mert kétség se foroghatott fenn az iránt, hogy csak
ugyan oda ment. Ortik tehát kevesebb nyugtalanságot
árulhatott el. De nem birt magán uralkodni és nem
bírta megállni, hogy Cascabel úrtól meg ne kérdezze,
nem kapott-e hírt Szergius úr felől?
— Nem kaptam, — felelé Cascabel úr.
— Azt hittem, — mondá Ortik, — hogy ön tegnap
estére várta Szergius urat.
— Úgy is volt, — viszonzá Cascabel úr, — de aka
dálynak kellett közbejönnie! . . . Nagyon bosszantó
volna, ha nem lehetne jelen az előadásunkon ... a mely
egész egyszerűen csodaszép lesz! . . . Majd meglátja,
Ortik . . .
Noha Cascabel úr úgy beszélt, mint a ki legcseké
lyebb nyugtalanságot sem érzi, mégis, és pedig nagyon
komolyan, nyugtalankodott.
Szergius úr a múlt este elment a walskai kastélyba,
miután megígérte volna neki, hogy hajnal előtt ismét
itthon lesz.
Hat werstnyi út oda, hat werstnyi út vissza, ez annyi
mint semmi. Miután azonban nem tért haza, három
eset lehetett. Vagy letartóztatták Szergius urat, mi
előtt Walskába ért volna, vagy odaért, de Narkin her
czeg állapota visszatartotta őt a kastélyban, vagy végre
elfogták, mikor éjjel hazafelé jött. Az nem látszott va
lószínűnek, hogy Ortik czimboráinak sikerült volna őt
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tőrbe csalni, és Kayette ily értelmű megjegyzésére Cas
cabel úr így felelt :
— Nem! ez a gaz Ortik nem gyötrődnék annyira, ha
tervük már végre lenne hajtva . . . Nem kérdezősködött
volna Szergius úr felől, ha a czimborái kézre kerítették
volna !.. . Ah ! a gazember !... Míg nem látom őt Kirschew barátjával együtt egy akasztófán függni, mind
addig hiányozni fog valami földi boldogságomból!
Cascabel úr tehát eléggé gyarlón palástolta el aggo
dalmait. Kornélia, noha nem kevésbé volt nyugtalan
a férjénél, így szólt hozzá :
— Ugyan Cæsar, légy nyugodt !... Nagyon izgatott
vagy . . . Szedd össze az eszedet!
— Az ember nem szedheti össze az eszét, Kornélia,
a tetszése szerint, hanem úgy okoskodik, a mint tud.
Annyi bizonyos, hogy Szergius úrnak már itt kellene
lennie és hogy még folyvást várunk rá.
— Megengedem, Cæsar, de senki se sejtheti, hogy ő
a Narkin gróf.
— Nem .. . valóban senki ... ha ugyan . . .
— Mit jelentsen ez? . .. Most már te is úgy kezdesz
beszélni, mint Szegfűszeg! . . . Hiszen Szergius úr tit
kát csak mi ketten tudjuk . . . Azt hiszed talán, hogy
én képes lettem volna őt elárulni?
— Te . . . Kornélia? . . . Soha . . . valamint én sem!
— Nos hát? ...
— Nos hát, laknak Permben emberek, a kik hajdan
érintkeztek Narkin gróffal és ráismerhettek! . .. Sok
ember különösnek találhatja, hogy egy orosz is van a
társulatunk tagjai közt! . . . Szóval, Kornélia, lehet
séges, hogy túlzók, de a vonzalom, a melylyel Szergius
úr iránt viseltetem, nem engedi, hogy nyugodt marad
hassak! . . .
— Vigyázz, Cæsar, nehogy épen te légy az, a ki gya-
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nut ébreszt, — jegyzé meg Kornélia igen helyesen. —
És főleg ne kompromittáld magadat azzal, hogy idét
lenül vagy vigyázatlanul beszélsz. Én is, ép úgy, mint
te, igen kellemetlennek tartom, hogy Szergius úr nincs
itt és bizonynyal jobban szeretném, ha itt volna. De
azért nem látom a dolgokat a legsötétebb színben és
azt hiszem, hogy egyszerűen visszatartóztatta őt Nar
kin herczeg a walskai kastélyban. Most fényes nappal
van, következőleg értem, hogy nem mer útnak indulni,
az éjjel bizonyosan haza fog érkezni. Ne csinálj hát os
tobaságokat, Cæsar! őrizd meg hidegvéredet és ne fe
ledd, hogy Fracassar szerepét kell játszanod, a mely
egyike művészi pályád nagy sikereinek.
Lehetetlen helyesebben okoskodni e józaneszű aszszonynál és az ember alig értette meg, miért vonako
dott a férje felderíteni a valóságot. De utóvégre, talán
mégis igaza volt Cascabel úrnak. Ki tudja, hogy a he
vesvérű Kornélia birt volna-e magán uralkodni Ortik
és Kirschew jelenlétében, ha megtudná kilétüket és
hogy miben törik a fejüket.
Cascabel úr tehát hallgatott és elment felügyelni a
színkörben való elhelyezkedések körüli teendőkre, Kor
nélia pedig, Kayette és Napoleona segélyével, szemlét
tartott a jelmezek, parókák és kellékek felett, a me
lyekre az előadásnál szükségük lesz.
Ez alatt a két orosz, — ha hinni lehetett a szavaik
nak, — a hatóságnál igazolta magát, a mi sokféle járás
kelést tett szükségessé.
Mialatt Cascabel úr Szegfűszeggel dolgozott, a pado
kat tisztogatta, leporolta és a színkör porondját sö
pörte, János és Sándor az erő- és ügyességi mutatvá
nyokhoz szükséges tárgyakat és kellékeket helyezték
el. Miután ez megtörtént, «az egészen új díszletekkel»
foglalatoskodtak (mint az impressario nevezte), a me-
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lyek «A Fekete Erdő Haramiái» czímű szép néma dráma
előadásánál szerepelni fognak.
János szomorúbb volt, mint valaha. Nem tudta,
hogy Szergius úr Narkin gróf volt, — politikai elítélt,
a ki nem maradhat Oroszországban. O Szergius urat
gazdag földbirtokosnak tartotta, a ki visszatér az ura
dalmaira és ott fogadott leányával meg fog telepedni.
Mennyire enyhülne a fájdalma, ha tudná, hogy Narkin
grófnak meg van tiltva az Oroszországban való tartóz
kodás és hogy újból el fog utazni, mihelyt viszontlátta
atyját, Narkin herezeget ; ha remélhetné, hogy Szergius
úr Francziaországban fog menhelyet keresni és oda vi
szi magával Kayettet is! Ez esetben az elválás még né
hány héttel elhalasztatnék és e néhány hetet egymás
társasáságában töltenék!
— Igen, — mondá magába János, — Szergius úr
Permben fog maradni és vele együtt Kayette! ... Mi
néhány nap múlva elindulunk ... és én őt többé nem
fogom látni! . . . Kedves kis Kayette, te boldog leszesz
Szergius úr házánál ... és mégis. . .
A szegény fiú szíve csaknem meghasadt, mikor mind
ezek eszébe jutottak.
Szergius úr kilencz órakor még nem jelent meg a
Belle-Roulotte-dan. Kornélia ugyan helyesen jegyezte
meg, hogy az éjtszaka beállta előtt nem lehetett a meg
érkezését várni. Legfellebb olyankor térhetne vissza,
mikor már nem koczkáztatná, hogy a sötétségben va
laki ráismerjen.
— E szerint, — mondá magában Cascabel úr, — még
az előadásunkon se lehet jelen!... Nos hát, annál
jobb! . . . Nem fogom sajnálni! . . . Csinos kis előadás
lesz . . . mondhatom, szépen fogja magát bemutatni a
Cascabel család Permben . . . E sokféle zaklatás egé
szen kizökkentett a rendes művészi kerékvágásom-
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ból !... Gyalázatos leszek Fracassar szerepében, a mely
ben egykor annyi diadalt arattam! Kornélia se lesz a
szokott művészi hangulatában, bármit mondjon is! . . .
János pedig nem gondol egyébre, csak az ő kis Kayettejére! . .. Sándor és Napoleona szive is elfacsarodik, ha
az elválásra gondolnak! ... Ah! gyermekeim, milyen
csúfosan fogunk ma este megbukni! . . . Csakis Szeg
fűszegre számolhatok, hogy a társulat becsületét meg
menti !
És miután Cascabel úr nem bírt egy helyen maradni,
az jutott eszébe, hogy elmegy a városba. Oly városban,
mint Perm, az ember csakhamar megtudja, mi törté
nik. A Narkin-családot nagyon jól ismerték és nagyon
szerették is az egész környéken . . . Azon esetre, ha
Szergius úr a rendőrség kezei közé került volna, az elfogatásának híre azonnal elterjedne . . . Mindenki csak
erről az eseményről beszélne . . . Sőt a foglyot már e 1 is
vitték volna a permi erődbe, hogy ott ítéljenek felette.
Ezért bízta Cascabel úr Szegfűszegre a színkör rend
behozását, ő maga pedig elment kóborolni a városban
a Kama partján, a hol a hajósok a rendes munkájuk
kal voltak elfoglalva, továbbá a felső és alsó városban,
a hol a lakosok szintén nem látszottak mindennapi te
endőiknél egyebet végezni.
Beszélgetésekbe elegyedett.. . hallgatózott észrevét
lenül . . . Semmi! . . . Semmit se hallott, a mi Narkin
grófra vonatkozott.
De még ez nem volt elég megnyugtatására. Elment
azon az úton, amely Permből Walskába vezet és a me
lyen a rendőrségnek Szergius urat, elfogatása esetén, a
városba kellett volna kísérnie. Valahányszor messziről
egy-egy embercsoportot megpillantott, mindig azt hitte,
hogy ez a fogoly, egy kozák csapat kíséretében.
Cascabel úr eszméi zavarában nem is gondolt többé
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nejére, a gyermekeire, önmagára. Pedig mindnyájukat
nagy veszély fenyegette az esetre, ha Narkin grófot
netalán elfogták volna. A hatóságok valóban nagyon
könnyen megtudnák, mily körülmények közt térhetett
Szergius úr vissza orosz területre és kik voltak azok a
derék emberek, a kik visszatérését előmozdították. És
a Cascabel-család bűnrészesség miatt pörbe idézhető.
Szóval Cascabel úr különféle járás-keléseiből és a
walskai úton való hosszas időzéséből az következett,
hogy nem volt a színkörben jelen délelőtti tíz órakor,
mikor egy ember jelent meg ott, a ki vele beszélni
kívánt.
Szegfűszeg e pillanatban egyedül volt és ugyancsak
keményen dolgozott egy porfelhő közepette, a mely a
porond felett lebegett. Kilépett a porfelhőből, mikor
megpillantá az idegent, ki egyszerűen egy muzsik volt.
Szegfűszeg ép oly kevéssé értett a muzsik nyelvén,
mint a muzsik a Szegfűszegén, következőleg sehogy se
tudták egymást megérteni. Szegfűszeg nem is értett
tényleg egy árva szót sem, mikor a muzsik elmondta,
hogy a gazdájával akar beszélni és hogy a színkörbe jött
mielőtt a Belle-Roulotte-ba menne. Közben egy levelet
nyújtott át, a mely Cascabel úrnak volt czímezve.
Szegfűszeg megértette a dolgot. Egy levél, a mely
nek borítékán a Cascabelek híres neve állt, nem illet
hetett mást, mint a családfőt ... ha ugyan nem
Kornélia asszonyságot, János urat, Sándor urat vagy
Napoleona kisasszonyt.
Szegfűszeg át is vette a levelet, egy taglejtéssel érté
sére adván a muzsiknak, hogy a gazdája kezéhez
fogja szolgáltatni. Aztán nagy hajlongások közt elbocsátá a muzsikot, a nélkül azonban, hogy sikerült
volna megtudnia, honnan jött és ki küldte.
Egy óranegyed múlva, mikor Szegfűszeg épen vissza
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készült térni a Belle-Roulotte-ba, Cascabel úr meg
jelent a porond bejárásánál, idegesebb, izgatottabb
állapotban, mint valaha.
— Igazgató úr! — mondá Szegfűszeg.
— Nos?
— Levelet kaptam.
— Levelet?
— Igen, levelet hoztak.
— Az én számomra?
— Az ön számára.
— Ki hozta?
— Egy muzsik.
— Egy muzsik? . . .
— Ha ugyan muzsik.
Cascabel úr elkapta a levelet, a melyet Szegfűszeg
nyújtott át neki és miután megismerte volna a boríté
kon Szergius úr kézírását, annyira elsápadt, hogy hűsé
ges szolgája felkiáltott :
— Mi baja, igazgató úr?
— Semmi!
Semmi !... pedig ez az erős ember azon a ponton
volt, hogy a Szegfűszeg karjai közé ájuljon.
Vajjon mit írt Szergius úr ebben a levélben? . . .
Miért írt Cascabel úrnak általában? . . . Nyilván azért,
hogy értesítse őt azon okokról, a melyek nem enged
ték, hogy a múlt éjjel visszatérjen Permbe! . . . Csak
ugyan elfogták volna?
Cascabel úr felbontotta a levelet, megdörzsölte előbb
a jobbik szemét, aztán'a balt és elolvasta egyhuzamban.
Mekkorát kiáltott ekkor! Egyike volt ez ama kiáltá
soknak, a minőt csak a félig fojtogatott gége tud!
Arczát görcs rángatta, szemei kimeredtek, a torka
idegesen összeszorúlt. Szólani akart, de egyetlen tagolt
hangot se bírt kiejteni.
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Szegfűszeg azt hitte, hogy a gazdája meg akar fúlni,
hirtelen kioldotta a Cascabel úr nyakkendőjét,
Cascabel úr felugrott a székről, a melyre lehanyatlott
és úgy elrúgta a széket, hogy egyszerre a színkör leg
utolsó soráig röpült. Ide-oda forgott, járt-kelt és hir
telen a hagyományos rúgást intézve a Szegfűszeg ellen,
a ki nem lévén elkészülve, teljes erővel megkapta azt
a nem kevésbé hagyományos testrészén... Mi ez?
Talán bizony megbolondult a gazdája? . . .
— Enyje igazgató úr! — kiáltá Szegfűszeg, — hiszen
most nem tartunk parádés előadást.
— De igenis, hogy parádés előadást tartunk, — ki
áltá Cascabel úr, — sőt soha se tarrrtottunk rrrrendkívülibb vasárrrrrnapi parrrrrrádés előadást!
Szegfűszeg nem tehetett egyebet, mint meghajolni e
válasz előtt — csakugyan ezt tette is, hátát erősen dörzsölgetvén, mert a rúgás csakugyan rr rendkívüli vasárrrnapi rúgás volt!
De Cascabel úr ez alatt visszanyervén önuralmát,
oda ment hozzá és így szólt titokteljes hangon :
— Szegfűszeg, te hallgatag fiú vagy, ugyebár?
— Az vagyok igazgató úr! . . . Soha sem árultam el
semmit a reám bízott titokból . . . ha ugyan . . .
— Csitt! ... Elég! ... Látod ezt a levelet?
— A muzsik levelét? . . .
— Azt! . . . Ha véletlenül el találnád mondani bár
kinek is, hogy ezt a levelet kaptam . . .
— Jól van!
— Jánosnak, Sándornak vagy Napóleonénak . . .
— Jól van!
— És főleg Kornéliának, a feleségemnek ; eskü
szöm, hogy kitömetlek.
— Elevenen?
—Persze, hogy elevenen, te bamba! hogy megérezd...
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E fenyegetésre Szegfűszeg minden tagjában reszketni
kezdett.
Aztán Cascabel úr megragadta a vállát és tetszelgő
hangon e szókat súgta a fülébe :
— Mert hát Kornélia féltékeny! ... És látod, Szeg
fűszeg, az ember vagy szép, vagy nem szép! . . . Egy
gyönyörű hölgy ... egy orosz herczegnő !... Értesz,
ugyebár? ... Az írta ezt a levelet... Légyottra hí! . ..
Ilyesmi soha se fog megesni rajtad . .. Olyan orral,
mint a tied ...
— Soha, — viszonzá Szegfűszeg, — ha ugyan ...
De hogy ez a fenntartás mit jelenthetett, azt soha
senki se tudta meg.

XIV.
Eibonyolódás, melyet a nézők zajosan megtapsolnak.

A némajáték, a mely ezen ép oly új, mint sokat
ígérő czímet viselte : A Fekete Erdő Haramiái, valóban
nevezetes mű volt. A drámai művészet régi elvei alap
ján készülvén, az idő, hely és cselekvény egységén
nyugodott. A bevezetésben a személyek élesen voltak
körvonalozva. a bonyodalom a cselekvényt összebo
nyolította, a befejezés ügyesen, noha előre volt látható,
frappáns volt és mindenkor nagy hatást tett. Sőt nem
hiányzott belőle a «szükséges főjelenet» sem, a melyet
a mai kritikusok legmakacsabbja * követel és ez a
jelenet jól meg volt csinálva.
Egyébiránt Cascabel Cæsartôl nem is lehetett a mai
ízlés szerint készült darabot követelni, a melyben a
* Sarcey Francisque.

OLYASMI SOHA SE FOG MEGESNI RAJTAD . . . ILYEN
ORRAL...
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magánélet minden részlete ki van tárva a színpadon és
a melyben, ha a bűn nem is diadalmaskodik, de az
erény se jutalmaztatik meg eléggé. Nem! A Fekete
Erdő Haramiái-ban az ártatlanság megkapta a j utalmát és a bűn is elvette illendő büntetését. A csendőrök
megjelentek a kellő pillanatban, mikor már minden
veszve látszott és midőn az árulót nyakon csípték, az
egész közönség lelkes tapsokban tört ki.
E darab kétségkívül egyszerű, izmos, egyéni, a nyelv
tant tiszteletben tartó és az újabb iskola igényteljes,
realistikus műszavait mellőző irálylyal Íratott volna
meg — ha egyáltalában megiratott volna. De nem volt
megírva, következőleg el lehetett a két világ valamennyi
színpadán játszani és valamennyi komédiás bódéjá
ban. És ez roppant előnye az efféle egyszerű némajá
tékoknak, nem is említve a nyelvtani és egyéb hibá
kat, a melyek az irodalom e műfajánál könnyen el
kerülhetők.
Azt mondtuk fennebb, hogy Cascabel Cæsartôl nem
lehetett volna követelni stb. .. Mert hát tényleg Casca
bel Cæsar volt e piaczi remekmű szerzője. A «remekmű»
jelző itt egészen a helyén van, mert e némajáték az óés az újvilágban egyremásra már háromezeregyszázhetvenhét előadást ért meg. Csupán a Franconi színkör
«A medve és az őr» czímű némajátéka — a legnagyobb
sikerű mű a drámai művészet évkönyveiben — multa
felül ezt a rengeteg számot. De az utóbbi némajáték,
irodalmi érték tekintetében, minden bizonynyal A Fe
kete Erdő Haramiái alatt áll.
A darab rendeltetése egyébiránt az volt, hogy kellő
világításba helyezze a Cascabel-család tagjainak tehet
ségeit, a melyek oly igaziak, oly változatosak és külön
legesek voltak, hogy soha vándor társulat igazgatója
ily művész ensemblet nem mutatott be a világnak.
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A mai dráma mesterei igen helyesen állították fel a
következő elvet : «A színházban a közönséget mindig
meg kell ríkatni vagy meg kell nevettetni, máskülön
ben ásítozni fog». Nos hát, ha ebben az elvben össz
pontosul minden drámai dramaturgiai művészet, akkor
A Fekete Erdő Haramiái százszorosán megérdemlik a
«remek» jelzőt, mert szintén könyekig megnevettetik a
nézőt és meg is ríkatják. — Nincs benne egyetlen jele
net, vagy részlet, a mely alatt a néző a szükségét érezné
annak, hogy ásításra tátsa fel a száját, sőt még azon
esetre is, ha valamely emésztési nehézség miatt ásí
tania kellene, ásítása zokogással vagy kaczajjal vég
ződik.
Mint minden jól szerkesztett színdarab, úgy ez is,
világos, gyors és egyszerű menetű volt. A tények logi
kai következetességgel folytak egymásból. Az ember
szinte azt kérdezhette magától, vajjon nem történt-e
meg valóságban ez az esemény?
Különben a darab tárgyának kivonatos ismertetésé
ből, mi került ki a geniális Cascabel fejéből?
A némajáték két szerelmesnek nagyon drámai törté
netét ábrázolja. Előzetes felvilágosításul megjegyez
zük, hogy Napoleona játszotta a fiatal leány és Sándor
a fiatal ember szerepét. Szerencsétlenségre Sándor na
gyon szegény és Napoleona anyja, a büszke Kornélia
hallani sem akar erről a házasságról.
Egészen új fordulat az, hogy a szerelmeseket nagyon
kellemetlenül érinti .egy ép oly gazdag, mint ostoba úr
(Szegfűszeg) kotnyeleskedése, a ki Napoleonába szerel
mes és őt nőül akarja venni. Es — éppen itt tündököl
legfényesebben a szerző leleményessége, — az anya
nagyon szereti a pénzt és kész odaadni a leányát a gaz
dag kérőnek.
Valóban nehéz volna egy cselekvényt ügyesebben és
?9*
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érdekesebben alakítani. Magától értetik, hogy a bamba
Szegfűszeg nem tudja kinyitni a száját a nélkül, hogy
ostobaságot ne mondjon. Alakja nevetséges, ügyetlen
és roppant hosszú orrát mindenbe bele szokta ütni. Az
ember valóban csaknem megszakad nevettében, mikor
bemutatja a jegyajándékot : John Bulit, a mely iszonyú
torzképeket vág és Zsákot, a papagájt — az egyetlen
művészt, a kinek a darabban beszélni szabad.
De a nevetés csakhamar elnémul, látván a fiatal pár
mély fájdalmát. A szerelmesek most már csak titokban
láthatják egymást.
E közben elérkezik a nap, a melyet Kornélia a leánya
menyegző-napjául kitűzött. Napoleona felöltötte leg
szebb ruháit és ékességeit, de folyvást sír és kétségbe
van esve! És valóban szomorító is az a tudat, hogy ez
a kis csirke annak a rút falusi kakasnak lesz a felesége.
Mindez a templom előtti téren történik. A harang
zúg, a templom ajtaja nyitva van, csak be kell lépni.
Sándor a templom lépcsőin térdel!... Csak a holt
testén keresztül fognak a jegyesek a szentélybe be
lépni! ... Ez igazán megható jelenet.
Egyszerre — és az összes színmű-irodalomban alig
létezik ennél hatásosabb fordulat — egyszerre egy
fiatal katonatiszt jelenik meg, szinte megreszkettetvén
az összes díszleteket.
Ez a tiszt János, — a szerencsétlen menyasszony
tulajdon édes testvére. A háborúból érkezett vissza, a
melyben legyőzte az ellenségeket — utóbbiak tetszés
szerint módosultak, a szerint, a melyik országban
adták elő a némajátékot, voltak tehát Amerikában
angolok, Németországban francziák, Törökországban
oroszok stb.
A rokonszenves János épen jókor érkezik. Tudni
fogja akaratát érvényesíteni. Megtudta, hogy Sándor

•

453

szereti Napóleonét és Napoleona szereti Sándort. Mi
után erőteljes öklével félrelökte Szegfűszeget, ki is
hívja őt párbajra és a tökfilkón oly rémület vesz erőt,
hogy siet a tervezett házasságról lemondani.
Az olvasó láthatja, mily élénk menetű e dráma és
hogyan folyik egyik helyzet természetszerűen a másik
ból! ... És még itt nincs vége a dolognak!
Mialatt Kornéliát keresik, a kinek Szegfűszeg vissza
akarja adni a szavát, egyszerre észreveszik, hogy Kor
nélia eltűnt! . . . Erre nagy lótás-futás következik! . . .
Kornélia nincs sehol.
E pillanatban kiáltások hallatszanak a szomszéd erdő
mélyéből. Sándor megismeri Cascabelné asszonyság
hangját és noha a jövendőbeli anyósáról van szó, nem
habozik . . . hanem a megmentésére siet . .. Ezt az
önkényes, büszke asszonyságot nyilván elrabolta a Fracassar rablócsapata, vagy talán épen maga Fracassar,
a Fekete Erdő Haramiáinak hírhedt főnöke.
Csakugyan, úgy történt a dolog és mialatt János a
húga mellett marad, hogy őt szükség esetén megvédel
mezze, Szegfűszeg a harangot húzza és segítségért
kiabál. Egy lövés dördül el. . . . A közönség liheg és
nehéz volna elképzelni, hogy a színpadi hatást még
magasabb fokra lehessen csigázni.
Ekkor jelenik meg a színpadon Cascabel úr, a rettentő
Fracassar kalabriai jelmezében és czimborái kíséreté
ben, a kik Kornéliát, ellenszegülése daczára bevonszol
ják ... De a hősies fiatal szerelmes visszatér egy övig
csizmába bujtatott zsandár-csapat kíséretében ... Az
anyósát megszabadítja, a haramiákat elfogják és Sándor
nőül veszi Napoleonát.
Meg kell jegyeznünk, hogy tekintettel a személyzet
elégtelen voltára, egyfelől a haramiák, másfelől a zsandárok soha se jelennek meg a porondon. Szegfűszeg van
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megbízva azzal, hogy különféle kiáltásaikat utánozza a
színfalak mögött és e feladatának a csalódásig híven
szokott megfelelni. Cascabel úr kénytelen önmagát
vasra verni. És mégis nem ismételhetjük eléggé, a kibonyolódás, a világosan jelzett ábrázolás következté
ben rendkívüli hatást idéz elő.
Ilyen a darab, a mely Cascabel Cæsar hatalmas agyá
ból került ki és a permi színkörben előadásra ki volt
tűzve. Nem lehetett kételkedni a felől, hogy itt is szokott
módon fog hatni, ha a szereplők nem «ejtik el» szere
peiket.
Rendszerint a mű magaslatán álltak. Cascabel úr
igen szilaj, Kornélia a születésére és a vagyonára na
gyon büszke, János nagyon lovagias, Sándor nagyon
megható és Napoleona nagyon rokonszenves volt.
De meg kell vallanunk, hogy ma a család tagjainál
hiányzott a jó kedv. Mindenkin erőt vett a nyomorú
ság és a közönség előtt bizonyára nélkülözni fogják a
szokott élénkséget. Az arczjáték bizonytalan lesz, a
taglejtések nem fognak a kívánatos gyorsasággal vál
takozni ... Talán a ríkató hatás nagyobb lesz, miután
a szereplők is mindnyájan közel álltak a síráshoz, de
a nevettető hatással igen rosszul fog állni a dolog.
És mikor délben az asztalhoz ültek, a szomorúság
még inkább fokozódott Szergius üres helyének láttára,
a mely mintegy előízleltetője volt a közelgő elválás
nak .. . Senki se volt éhes, senki se volt szomjas ...
A család igen lehangolt volt. Mindenkinek sírni lett
volna kedve.
De bizony ez sehogy se volt ínyére a társulat igaz
gatójának.
ö maga négy ember helyett evett és az ebéd végén
fesztelenül fejezte ki elégedetlenségét.
— Nohát ! — kiáltá — már soha se lesz vége ennek
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a dolognak? Csupán rőfnyi hosszú arczokat látok .. .
elkezdve rajtad, Kornélia, le egész Napóleonéig !...
Valóban csakis Szegfűszeg látszik élvezhetőnek! ...
Teringettét, gyerekek, ez nekem sehogy se tetszik! ...
Azt akarom, hogy vigak legyetek, hogy egész lélekkel
játsszák és mindenki megtegye a magáét a siker érde
kében, máskülönben czudarul megharagszom.
És mikor egyszer Cascabel úr azt mondta, hogy «czu
darul megharagszik», akkor senki se merte magára
vonni a haragja következményeit. Ilyenkor nem ma
radt egyéb hátra, mint engedelmeskedni és csakugyan
engedelmeskedett is mindenki.
Ezenfelül a leleményes szellemű kitűnő embernek
eszméje volt, a mint ez már komoly körülmények közt,
oly gyakran megesett rajta.
Elhatározta, hogy ki fogja egészíteni a darabját,
vagyis, helyesebben mondva, a sceneria szempontjá
ból némi változtatásokat fog életbe léptetni.
Említettük már, hogy eddig, segédszemélyzet hiá
nyában, a rablók és a zsandárok soha se jelentek meg a
közönség előtt. Cascabel úr eddig egymaga képviselte
az egész haramiacsapatot és igen alaposan azt hitte,
hogy darabja sokkal nagyobb hatást idézne elő, ha
teljesebb segédszemélyzettel ragadtatja el a nézőket.
Az a gondolata támadt, hogy nehány statisztát szer
ződtessen erre az előadásra. Nem volt-e Ortik és Kir
schew a kezeügyében? Miért vonakodnék e két derék
matróz eljátszani a haramiák szerepét?
Cascabel úr tehát mielőtt az asztaltól felkeltek volna,
megmagyrázta Ortiknak a helyzetet és aztán így
szólt :
— Nem volnának önök mindketten hajlandók résztvenni az előadásban mint segédszemélyek? . . . Való
ban nagy szolgálatot tennének nekem, barátim!
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— Nagyon szívesen, — viszonzá Ortik — úgy én
mint Kirschew a szolgálatára állunk.
Érthető, hogy elfogadták az ajánlatot, miután érde
kükben állott a Cascabel-családdal a. legjobb viszony
ban maradni.
— Nagyon jól van, barátim, nagyon jól van! Egyéb
iránt nem lesz egyéb dolguk, mint megjelenni velem
együtt abban a pillanatban, mikor kilépek a közönség
elé, vagyis a végkibonyolódásnál ! Csak engem utánoz
zanak, forgassák a szemeiket, hadonázzanak a kezeik
kel és ordítsanak dühükben! .. . Majd meglátják, hogy
az egész dolog szinte magától megy és jót állok a rop
pant sikerért.
Aztán rövid gondolkozás után így folytatá :
— De most jut eszembe, hogy önök ketten csak két
haramiát képviselhetnek! ... Ez nem elég! . . . Nem!...
Fracassar egy egész rablóbanda vezére és a hatás még
nagyobb lenne, ha önök még öt vagy hat más becsüle
tes embert szerződtethetnének!... Nem volna-e mód
jukban, itt a városban néhány foglalkozás nélküli
gentlemant találni, a kik nem ijednének meg egy palaczk wutkitól és egy fél rubeltől.
Ortik egy pillantást vetett Kirschewre, aztán így
szólt :
— Biz az megtörténhetik, Cascabel úr. Tegnap a
csapszékben épen véletlenül^' megismerkedtünk hat
derék emberrel...
— Vezesse ide őket, Ortik, vezesse ide és akkor a
darabom kibonyolódásának sikere biztosítva lesz.
— Ide fogom őket vezetni, Cascabel úr.
— Nagyon jól van, barátim!... Milyen előadás lesz
ez! .. . Hogyan fog a közönség gyönyörködni!
És mikor a két matróz eltávozott, Cascabel uron
olyan görcsös kaczagás vett erőt, hogy az öve ketté
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szakadt a hasán. Kornélia azt hitte, hogy a férjét azon
nal megüti a. guta.
— Caesar, — mondá nem tanácsos dolog közvet
lenül ebéd után ilyen rettenetesen nevetni.
— Én . .. már hogy én nevetek, kedvesem! . . .
Eszembe se jut .. . egy csöpp kedvem sincs nevetni! .. .
Ha nevettem, akkor valóban tudtomon kívül történt !...
A lelkem mélyéből szomorkodom! .. . Gondold meg
csak, már egy óra és az a kedves Szergius úr még nincs
itt !... És nem is lesz jelen, hogy fölléphessen, mint
a társulat bűvésze !... Milyen csapás ez rám nézve !
Mialatt Kornélia elment a jelmezeket rendbeszedni,
Cascabel úr is eltávozott, mint mondá, néhány mellőzhetlen dolgot az előadás érdekében elvégezni.
Az előadás kezdete délután négy órára volt kitűzve,
ekként meg lehetett takarítani a világítást, a mely kü
lönben is sok kívánni valót hagyott hátra a permi szín
körben. Nem volt-e a kis Napoleona elég üde arczú
leányka és maga Cascabelné asszonyság is nem «kon
zerválta»^ magát annyira, hogy bízvást kiléphessenek
a közönség elé, még fényes nappal is?
Alig lehet elképzelni a hatást, a melyet a Cascabel
Caesar falragasza a városban előidézett, nem is említve
Szegfűszeg dobolását, a mely az összes utczákon egy
álló óráig tartott. Akár egész Oroszországot felriaszt
hatta volna vele.
A kitűzött órában nagy néptömeg gyűlt egybe a
színkör tájékán : megjelent a permi kormányzó is egész
családjával, számos hivatalnok, sok katonatiszt a hely
őrségből, néhány vagyonosabb helybeli kereskedő és
igen sok apró kalmár, a ki a vásár miatt jött a városba,
végre a köznép nagy sokasága.
A társulat zenészei a színkör ajtaja előtt működtek :
Sándor, Napoleona és Szegfűszeg fújták a trombitát és
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klarinétot és verték a dobot. Maga Kornélia is meg
jelent, testszínű trikóban, rózsaszín szoknyában és a
nagy dobot döngette.
A muzsikok egészen el voltak ragadtatva.
Cascabel Caesar pedig igen tisztán érthető orosz
nyelven kiabált folyvást :
— Tessék besétálni! ... tessék besétálni, uraim és
hölgyeim! ... A belépti díj csak negyven kópék, sze
mélykülönbség nélkül !... Tessék besétálni !
És mihelyt az urak és hölgyek helyet foglaltak a szín
kör padjain, a zenekar eltűnt, átveendő illető szerepét
odabent az előadás emelésére.
Az első rész kitünően végződött. A kis Napoleona, a
kifeszített kötélén, Sándor mint kaucsuk ember, hihe
tetlen tagficzamításaival, a. tudós kutyák, John Bull a
majom és Zsakó a papagáj mulattató jeleneteikben,
Cascabel úr és Cascabelné asszonyság erő- és ügyességi
mutatványaikkal valóban nagy sikert arattak. Az első
rendű művészeket megillető zajos tapsokból kellő rész
jutott ki Jánosnak is. Miután az esze másutt járt,
talán a keze nem volt oly biztos mint máskor és egyen
súlyművészete kissé elhomályosult... de ezt csakis az
apa szeme vette észre és a közönség nem is sejtette,
hogy a szegény fiú gondolatai más felé kalandoznak.
A szünetet megelőző «emberi piramist» közkívánatra
ismételniük kellett.
Cascabel úr valóban kápráztató jó kedvében volt,
mikor a művészeit bemutatta és megérdemlett hurráhkat kért számukra.
Ez a bámulatos ember soha se bizonyította be oly
meggvőzőleg, hogy mily mértékben képes egy erélyes
természet önmagán uralkodni. A Cascabelek becsülete
meg volt mentve. E művészi nevet még a késő muszka
utódok is bámulattal és tisztelettel fogják emlegetni.
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A közönség érdekkel kisérte a programúi első részét,
de még nagyobb türelmetlenséggel várta a másodikat.
A szünet alatt az egész színkörben csak erről beszéltek.
A tíz percznyi szünet után, a mely alatt a nézők egy
része kiment a szabad levegőre, az egész tömeg ismét
visszatódult és egyetlen hely se maradt üresen.
Ortik és Kirschew kőrútjukról már egy óra előtt
vissza érkeztek és féltuczat statisztát hoztak magukkal.
Persze a régi czimboráik voltak, kikkel a pecsorai
szorosban találkoztak.
Cascabel úr figyelmesen megnézte az új segédsze
mélyzetet.
— Jó fejek! — kiáltá. — Jó arczok! ... Jó alakok!...
Talán az arczkifejezésük kissé nagyobb becsületességet
árul el, mint a mennyi a haramiák ábrázolásához megkivántatik! ... De bozontos parókával és rettenetes
szakállakkal ezen is segítünk.
És miután Cascabel úr csak a darab végén jelent
meg, elég ideje volt ujonczait felöltöztetni, átalakítani,
szóval elfogadható haramiákká álorczázni.
Szegfűszeg jelt adott és a némajáték megkezdő
dött.
Ilyenkor jól berendezett színházakban a függöny fel
gördül, a zenekar legutolsó akkordjai elhangzanak. De
itt a függöny azért nem gördült fel, mert a színkörök
porondjain még akkor sincs függöny, mikor némajáté
kok adatnak elő.
Senki se képzelje azonban azt, hogy díszletek, avagy
legalább is díszlet-pótlékok hiányoztak. Balról egy szek
rény állt, a melynek tetejére egy keresztet tűztek fel.
Ez ábrázolta a templomot, vagyis inkább a kápolnát,
a melynek tornyát a nem létező színfalak mögött kellett
képzelni. A közepén volt a templom előtti tér, a melyet
a porond eléggé természetesen helyettesített. Jobbról
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néhány kádban álló és ügyesen elhelyezett bokor al
kotta a sűrű Fekete-Erdőt.
A darab mély csöndben kezdődött. Napoleona igen
csinos volt, ámbátor kissé ócska is volt csikós ruhája,
fehér fejkötője, a mely szőke haján szinte virágcsokor
hoz hasonlított és főleg kedves, nyájas mosolyával hó
dított ; Sándor, az első szerelmes, narancsszínű, de a
szélein kissé színehagyott zubbonyában, oly szenve
délyesen udvarolt neki, hogy még élőszóval se tette
volna érthetőbbekké a taglejtéseit. Rendkívüli hatást
tett Szegfűszeg megjelenése is, vörös parókájával,
hosszú lábaival, a melyeket ide-oda dobált, öntelt és
ostoba, arczkifejezésével és hosszú orrával, melyre
legalább féltuczat pápaszemet illesztett. Nem cseké
lyebb bámulatot keltett a majom, leírhatlan torzképei
vel és a papagáj, szellemes csevegésével. Soha se sike
rült a piaczi komédia ennél jobban !
Ekkor belép Kornélia, a kin meglátszott, hogy mint
anyós borzasztó lesz. Megtagadta Sándortól Napoleona
kezét és mégis sejteni lehetett, hogy meleg szív dobog
a középkori főrangú hölgyhöz illő jelmeze alatt.
Nagy hatást tett János megjelenése is olasz carabiniero jelmezében. A szegény fiú nagyon halvány, na
gyon szomorú! Meglátszik rajta, hogy egészen másra
gondol, mint szerepére. Jobban szeretné a Sándor sze
repét játszani, különösen ha Kayette volna a meny
asszonya és nem lenne egyéb teendője, mint őt az oltár
elé vezetni. És hány órát rabol el'ez az előadás, mikor
már úgyis csak oly rövid ideig láthatják egymást!
Azonban a drámai helyzet annyira erős volt, hogy
magával ragadta őt is. Lehetetlenség volna ebben a
szerepben ki nem fejtenie egész művészetét. Tessék
csak elképzelni! Egy testvér,a ki a carabinierok egyen
ruhájában tér vissza a háborúból és a kinek meg kell
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védelmeznie a húgát, egy büszke anya önkénye és egy
tökfilkó nevetségesen követelő fellépése ellen!
Pompás volt a kihivási jelenet is János és Szegfűszeg
közt! Ez a ticzkó remeg a félelemtől annyira, hogy a
fogai vaczognak, a szemei elhomályosodnak és az orra
még hosszabbra nő. Az ember szinte kardnak hinné, a
melyet a nyakcsigájába szúrtak úgy, hogy a vége az
arcza közepén jő ki.
Ekkor a színfalak mögül dühös kiáltások hallatsza
nak. Az ifjú Sándor, a bátorságától indíttatva és talán
abban a reményben, hogy megölik, mert az élet ter
hére van, elrohan a kádakban álló bokrok sűrűségeibe.
Künn heves küzdelem és egy lövés is hallatszik.
A következő pillanatban megjelenik Fracassar, a
rabló vezér. Rózsaszínű — csaknem fehér trikójában
és fekete, csaknem vöröses szakállával valóban borzal
mas. Az egész gonosztevő csapat utána jön, heves tag
lejtésekkel. A haramiák közt van Ortik és Kirschew is,
a kiket parókájuk és rongyaik alatt alig lehet megis
merni. A rettenetes rablóvezér megragadja a becsüle
tében fenyegetett Kornéliát. Sándor a megmentésére
rohan és csaknem úgy látszik, mintha a darab kibonyolódása ezúttal veszélyeztetve volna, mert a helyzet
nem olyan, mint egyébkor szokott lenni.
Annyi bizonyos, hogy mikor Cascabel úr egymaga
ábrázolta a Fekete-Erdő összes haramia bandáját, Já
nos, Sándor, Kornélia, Napoleona és Szegfűszeg könnyű
szerrel féken tarthatták őt a zsandárok megjelenéséig,
a kiknek közeledését a színfalak mögül jelezték. De
ezúttal Fracassar vezér nyolcz valóságos, látható és
kézzel fogható gonosztevő kíséretében jelent meg, a
kikkel nem lesz könnyű elbánni .. . Joggal fel lehetett
tehát vetni azt a kérdést, hogyan fog ez a dolog vég
ződni, a nélkül, hogy a valószínűség rovására ne essék.
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Egyszerre egy szakasz kozák rohant be a porondra.
Ez csakugyan váratlan fordulat volt.
Cascabel úr semmit se mulasztott el, hogy ezt az
előadást minél fényesebbé tegye. Statiszta- és segéd
személyzetének teljessége ellen bizony senkinek se lehe
tett kifogása. Zsandár vagy kozák különben mindegy!
Ortik, Kirschew és hat társa egy pillanat alatt a földön
hever erősen megkötözve és pedig annál könnyebben
és gyorsabban, mert hiszen a szerepük így kívánta . . .
De egyszerre hangos kiáltások hallatszottak :
— Ah! engemet ne, derék kozákok! ... A többieket
tetszés szerint . . . En csak tréfából tartozom közéjük!
És ki volt, a ki így beszélt? Maga Fracassai', vagyis
inkább Cascabel úr, a ki szabadon, szabad kézzel fel
kelt a porondról, míg a statiszták, kellőleg megkötözve
és vasra verve a rendőrség kezei közt voltak!
Ez volt Cascabel Caesar nagy eszméje. Miután Ortikot és a társait felkérte a haramiák szerepének elját
szására, érintkezésbe tette magát a permi hatóságokkal
és értesítette őket, hogy «jó fogásuk» lehet . . . Innét
magyarázható meg, hogy a kozák szakasz épen a szín
darab kibonyolódásakor érkezett.
Ah! a hires terv ugyancsak fényesen sikerült! Ortik
és czimborái gúzsban voltak.
De Ortik valahogy fölegyenesedett és Cascabel úrra
mutatva, aztán így szólt a kozákok parancsnoká
hoz :
— Följelentem önnek ezt az embert! . . . Visszaho
zott Oroszországba egy politikai elítéltet! . . . Ah! te
feladtál engem, átkozott komédiás, most hát én is fel
adlak téged!
— Adj fel, barátom! — felelé Cascabel úr nyugodtan
és bal szemével pislogott.
— És tudjátok meg azt is, hogy az elítélt, a ki a

EGYSZERRE EGY CSAPAT KOZÁK ROHANT BE.
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jakutsi erődből megszökött és a kit ő visszahozott,
nem más, mint Narkin gróf.
— Úgy van, Ortik!
Kornélia, a gyermekei és Kayette rémülten futot
tak oda.
E pillanatban az egyik néző fölkelt . . . Narkin
gróf volt.
— Itt van, ő az ! — mondá Ortik.
— Igen, én vagyok Narkin gróf! — viszonzá Szer
gius úr.
— Csakhogy Narkin gróf már kegyelmet kapott! —
kiáltá Cascabel úr és hangosan elkaczagta magát.
Mily hatást idézett ez elő! A valóság, összevegyülve
a némajáték regényes meséjével, zavarba ejtette a leg
okosabb embert is. Nem egészen bizonyos vajjon a
nézők egy része nem azt hitte-e, hogy A Fekete Erdő
Haramiáinak soha se volt másféle kibonyolódása.
Rövid magyarázattal tartozunk.
Hogy a Cascabel-család Narkin grófot befogadta az
alaskai határszélen, tizenhárom hónap múlt el és ezen
idő alatt a gróf semmiféle híreket se kapott Oroszor
szágból. Nem is érkezett volna megalevél sema Youkon
melléki indiánokhoz, sem a Liakhow-szigetek bennszü
lötteihez. Következőleg nem tudhatta, hogy Sándor
czár már félévvel ezelőtt megkegyelmezett mindazon
politikai menekülteknek, a kik hasonló helyzetben vol
tak, mint Narkin gróf. Atyja, a herczeg, írt neki Ame
rikába, hogy hazatérhet büntetlenül Oroszországba,
és hogy türelmetlenül várja őt. De a gróf már ekkor
elhagyta volt Amerikát és nem bírt tudomással a levél
ről, a mely, nem lévén kézbesíthető, visszakerült a
walaskai kastélyba. Képzelhető, mily nagy volt Nar
kin herczeg nyugtalansága, hogy semmiféle hírt se
kapott fiáról. Azt hitte, elveszett.. . vagy meghalt a

ITT van! ő az! mondá ortik.
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számkivetésben. Az egészsége meggyöngült és az élete
is veszélyben forgott, mikor Szergius úr megérkezett.
Mily nagy volt Narkin herczeg öröme, a ki már nem is
remélte fiát életben láthatni! . . . Narkin gróf szabad
volt ! Nem kellett az orosz rendőrségtől többé félnie ! ...
Nem akarván atyját veszélyes állapotában elhagyni,
néhány órával a viszontlátás után, levelet írt Cascabel
úrnak és tudatta vele a történteket, egyúttal értesí
tette, hogy az előadás vége felé meg fog jelenni a permi
színkörben.
*
Ekkor támadt Cascabel úrnak az a nagyszerű gon
dolata, a melyet már ismerünk és ekkor intézkedett az
iránt, hogy az Ortik rablóbandája a darab végén a
hatóság kezébe kerüljön.
Midőn a közönség az egész tényállást megtudta,
határtalan lelkesedésben tört ki. Mindenfelől viharos
hurráhk hangzottak, abban a pillanatban, mikor a
kozákok elhurczolták Ortikot és a társait, a kik, minek
utána oly sokáig voltak tényleg haramiák, végre bűn
hődni fognak gonosztetteikért, — szintén valóságban.
Szergius urat értesítették mindenről : hogyan fe
dezte fel Kayette az ellene és a Cascabel-család ellen
szőtt üzelmeket, hogyan koczkáztatta az életét, midőn
jülius 6-án éjjel az erdőbe lopódzott a két orosz matróz
után, hogyan beszélt el mindent Cascabel úrnak és
miért akarta Cascabel Cæsar az egész dolgot titokban
tartani Narkin gróf és Kornélia előtt.
— Titkod volt előttem, Cæsar, titkod! — jnondá
Cascabelné asszonyság szemrehányó hangon.
— Ez volt az első és utolsó, feleség!
Kornélia megbocsátott a férjének ; nem bírván ma
gán tovább uralkodni, felkiáltott :
— Ah! Szergius úr, meg kell önt csókolnom!
Csakhamar zavarában helyreigazítá a szavait :
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— Bocsánat, gróf úr, — mondá.
— Nem! ... önökre nézve, barátim, ezentúl is és
mindig Szergius úr maradok ... És rád nézve is leá
nyom! — mondá, — kitárván karjait Kayette felé.

XV.
Befejezés.
Cascabel úr utazása ezzel véget ért. A Belle-Roulottenak most már csak Oroszországon és Németországon
kell végig mennie, hogy franczia területre jusson és
Francziaország északi részén, hogy Normandiába érjen.
Ez kétségkívül még igen hosszú út, de ahhoz, a több
mint tizenegyezer kilométernyi útra visszagondolva, a
melyet már megtett, valóságos gyerekjáték, séta, «Sétakocsizás bérkocsin», mint Cascabel úr mondotta.
Igaz! az utazás véget ért és sokkal jobban végződött,
mint annyi kaland után remélni lehetett! Soha se bo
nyolódott ki ennél j óbban semmj, még A Fekete Erdő
Haramiái czímű híres némajáték sem, a melynek a vége
pedig nagyon kielégítette a nézőket és a színészeket —
persze Ortik és Kirschew kivételével.
Ezt a két gazembert pár hét múlva felakasztották,
társaikat pedig életfogytiglan számkivetésbe küldték
Szibériába.
Hanem most következett, a mitől oly sokáig féltek,
Az elválás. Hogyan oldják azt meg?
Nos, hát, a legegyszerűbb módon.
Ugyanazon este, mikor az egész személyzet együtt
volt a Belle-Roulotte ebédlőjében, Narkin gróf így szólt :
— Barátim, nagyon jól tudom, mennyivel tartozom
önöknek és nagyon hálátlan volnék, ha azt valaha
30*
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feledném!... Mit tehetnék önökért? ... A szívem
összeszorúl arra a gondolatra, hogy el kell válnunk! ...
Lássuk! ... Nem volna önöknek kedvük Oroszország
ban maradni és megtelepedni az atyám urodalmán? ...
Cascabel úr, a ki erre az ajánlatra nem volt elkészülve
egy pillanatig gondolkozott, aztán így szólt :
— Narkin gróf úr ...
— Ne nevezzen engem soha máskép, mint Szergius
úrnak, — mondá Narkin gróf. — Nagyon le fog ezzel
kötelezni ....
— Nos hát, Szergius úr, én és családom, nagyon meg
vagyunk hatva ... Az ön ajánlata őszinte rokonszenvé
ről tanúskodik ... Nagy köszönettel tartozunk önnek.
De hát lássa, Francziaország mégis csak a mi hazánk ..
— Értem! — viszonzá Narkin gróf. — Teljesen
értem önt... És miután vissza akarnak térni Francziaországba ... Normandiába, igen örülnék, ha önök a
saját otthonukban telepednek meg ... egy csinos fa
lusi házban .... körös körül szántóföldekkel, mezei
gazdasággal!... Itt aztán kipihenhetnék hosszú uta
zásaik fáradalmait.
— Ne higyje, Szergius úr, hogy fáradtak vagyunk! —
kiáltá Cascabel úr.
— Beszéljünk őszintén, barátim! ... Nagyon ra
gaszkodik ön a mesterségéhez?
— Nagyon .'. . mert abból élek.
— ön nem akar engem megérteni, — mondá Narkin
gróf és ezzel engem nagyon megszomórit. — Meg fogja
tőlem tagadni azt az örömet, hogy valamit tehessek
önökért?
— Ne feledjen el bennünket, Szergius úr, — viszonzá
Kornélia, — ebből áll minden, a mit öntől kérünk, mert
mink se fogj uk elfeledni soha ... sem önt... se
Kayettet...
— Anyám! — kiáltá a leányka.
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— Én nem lehetek a te anyád, kedves gyermekem!
— Miért nem, Cascabelné asszonyság? — kérdé
Szergius úr.
— Hogyan lehetnék? ...
— Úgy, hogy Kayette-et nőül adjuk a fiához!
E szavak óriási hatást keltettek — bizonynyal sokkal
nagyobbat, mint a milyent Cascabel úr egész fényes
művészi pályáján előidézett.
János csaknem eszét vesztette örömében, össze
vissza csókolta Szergius úr kezeit, a ki a szívére ölelte
Kayette-et. Igaz! Kayette a János neje lesz, de azért
Narkin gróf fogadott leánya marad. És Szergius úr
Jánost is magánál fogja tartani. Álmodhattak-e valaha
Cascabel úr és Cascabelné asszonyság a fiúknak szebb
jövőt! Azonban arról, hogy Narkin gróftól a barát
ságon kívül egyebet is elfogadjanak, egyikük sem akart
hallani. Jó kenyérkeresetük van, azt fogják folytatni.
Ekkor előlépett Sándor, kissé meghatottan, de a
pajzánságtól csillogó szemekkel.
— Mire való volna ez, apám? ... Gazdagok vagyunk
és nem lesz többé szükségünk komédiát játszani, hogy
megélhessünk !
E szavakkal a hamis fiú diadalmasan elővette a zse
béből az aranytartalmú kavicsot, a melyet Karibú
erdeiben szedett fel.
— Hol találtad ezt? — kérdé Cascabel úr, — átvévén fiától az értékes követ.
Sándor elmondta az esetet.
— És semmit se szóltál nekünk felőle? — kiáltá
Kornélia. — Meg tudtad őrizni ezt a titkot? ...
— Meg, anyám..', ámbár nagyon nehezemre esett!...
Meg akartalak benneteket lepni és csak Francziaországban vallottam volna be, hogy gazdagok vagyunk.
— Ah! a csókolni való gyermek! — kiáltá Cascabel
úr. — No ez a vagyon bizony épen jókor csöppent
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alá az égből. Szergius úr. .. Nézze csak! .. . Igazán
aranytartalmú kő ... valóságos arany .. . csak be kell
váltani.
Narkin gróf a kezébe vette a kavicsot és figyelmesen
megvizsgálta és latolgatta, hogy a súlyáról meggyő
ződjék. Az apró fénylő pontokat is jól szemügyre vette.
— Úgy van, — mondá, — csakugyan arany, és leg
alább tíz fontnyi súlyú.
— Mennyit érhet? — kérdé Cascabel úr.
— Húszezer rubelt!
— Húszezer rubelt!? ...
— De csak azon feltétel alatt, hogy felváltassék . . .
azonnal felváltassék .. . így ni ... a mint én teszem !
És Szergius úr, Cascabel Cæsar méltó tanítványa, egy
ügyes szemfényvesztői fogással fölcserélte a kavicsot egy
tárczával, a mely egyszerre a Sándor kezében termett.
— Ez volt aztán a meglepő mutatvány! — kiáltá
Cascabel úr. — Nem hiába mondtam, hogy önnek meg
lepő tehetsége van erre a művészetre!
— Mi van abban a tárczában? — kérdé Kornélia.
— Az aranytartalmú kavics ára! ... Oh! semmivel
se több ... de nem is kevesebb! — felelé Szergius úr.
A tárczában csakugyan egy húszezer rubelről szóló
utalvány volt — Párisban a Rotschild-testvéreknél
fizetendő.
Mi volt a kavics valódi értéke? Csakugyan aranyat
tartalmazott-e vagy csak egyszerű kődarabot hozott el
Sándor ily lelkiismeretesen a culombiai Eldoradóból?
ezt a dolgot soha se lehetett teljesen kideríteni. Bár
min! legyen is, Cascabel úr nem tehetett egyebet, mint
hogy Narkin gróf állítását elhigyje és megbízzék Szer
gius úr barátságában, a melyet többre becsült ő felsége
a czár összes kincseinél.
A Cascabel-család egy álló hónapig maradt Oroszor-
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szagban. Most már persze szó se volt sem a permi, sem
a nizsnij-nowgorodi vásárról. El lehetett volna e kép
zelni, hogy az apa, az anya és a testvérek jelen ne legye
nek János és Kayette menyegzőjén, a mely a walskai
kastélyban tartatott meg, nagy ünnepélyességgel. Soha
sem állt egy jegyespár körül annyi boldog ember.
— Nos, Cæsar! — mondá Kornélia abban a pillanat
ban, mikor a kastély kápolnájából kijöttek.
— Én is épen ezt mondtam magamban ; — felelé
Cascabel úr.
Nyolcz nap múlva Cascabel úr, Cascabelné asszony
ság, Sándor, Napoleona és Szegfűszeg, — a kiről nem
szabad megfeledkeznünk, mert ő is valódi családtag
volt, — elbúcsúztak Narkin gróftól.
Útra keltek Francziaország felé, de vasúton és ma
gukkal vitték a Belle-Roulotte-ot is, még pedig, — az
bizony! — gyorsvonaton!
Cascabel úrnak Normandiába való visszatérése va
lódi esemény volt. A derék művész és Kornélia jó
módú földbirtokosokká lettek Ponterson környékén és
volt mit aprítaniok a tejbe. Narkin gróf és új titkára
János, fiatal nejével, Ka.yette-el együtt, a ki a legbol
dogabb menyecske volt, minden évben meglátogatták
a családot és képzelhető, hogy mámoros örömet okoz
tak mindannyinak ... Es e kifejezés annál találóbb,
inkább illik a viszontlátás helyzetére, mivel e napokon
Cascabel úr összes cselédei rendesen leitták magukat.
Ez a története ennek az utazásnak, a mely a Rend
kívüli Utazások sorozatában bizonyára a legmeglepőb
bek egyike. Minden jó, ha jó a vége! ... És hogyan is
végződhetett volna máskép, mint jól, ez az elbeszélés,
miután oly becsületes emberekről szól, minő a Cascabelcsalád!
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