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ELSŐ FEJEZET.

A «North Polar Practical Association» egy hirdetést tesz 
közzé az ó és új világban.

— E szerint, Maston úr ön azt állítja, hogy asszony 
soha se tudta volna a mathematikai és kísérleti tudo
mányokat fejleszteni?

— Rendkívüli sajnálatomra kénytelen vagyok ezt 
állítani, Scorbittné asszonyság — feleié Maston J. T.— 
Készséggel elismerem, hogy volt, sőt van is, főleg 
Oroszországban, nehány nő, a ki kitünően érti a mathe
matikát, de tekintettel a női agy alkatára, nincs nő, a 
kiből Archimedes válhatnék. Newton még kevésbé.

— Oh, Maston úr, engedje meg, hogy ez ellen tilta
kozzam a női nem nevében . . .

— A mely nem annál bájosabb, asszonyom, mivel 
nincs arra teremtve, hogy a magasabb mathematikával 
foglalkozzék!

— így hát, ön szerint, Maston úr, nem volt és nincs 
asszony, a ki egy almát látván a fáról lehullni, az 
egyetemes nehézkedés törvényeinek elméletét megálla
pította volna, mint azt a híres angol tudós tette a 
XVII. század végén?

— A nőnek, Scorbittné asszonyság, a lehulló alma 
láttára nem jutott volna egyéb az eszébe . . . minthogy 
azt megegye . . . Éva anyánk példájára.

— Látom . . . látom, hogy ön megtagad tőlünk a 
magasabb elmélkedéseket illetőleg minden képességet.



— Minden képességet? . . . Nem. Scorbittné asszony
ság! És mégis bátor vagyok a figyelmét arra irányozni, 
hogy mióta a földön emberek és következőleg nemcsak 
férfiak, hanem nők is laknak, még nem találkozott női 
agy, a melynek a tudományos téren Aristoteles. 
Euklides, Keppler vagy Laplace fejfedezéseihez hasonló 
találmányt lehetne köszönni.

— De vajjon alapos ok-e ez, és kezeskedik-e feltét
lenül a múlt a jövőért?

— Hm! a mi évrezredeken át nem történt . . . két
ségkívül soha se fog megtörténni.

— Látom, Maston úr, hogy ki kell békülnünk a sor
sunkkal, és hogy mi asszonyok csupán arra valók va
gyunk . . .

— Hogy a teremtés legbájosabb lényei legyenek 
viszonzá Maston «T. T.

Es e szavakat a legteljesebb szeretet méltósággal 
ejté ki, a melyre egy X-ekkel terhelt tudós egyáltalán 
képes. Egyébiránt Scorbittné Evangelina asszonyság 
hajlandónak látszott ezzel beérni.

— Nos hát, Maston úr, — mondá — legyen mindenki
nek saját sorsa e világon. Maradjon ön ezentúl is 
korunk egyik legrendkívülibb mathematikusá. Szentelje 
magát teljesen ama nagy mű feladatainak, a melynek 
ön és barátai egész életüket feláldozni készek. En az a 
jó asszony leszek, a kinek lenni hivatásom és anyagilag 
segíteni fogom önöket. . .

— A miért örök hálával fogunk önnek adózni! — 
viszonzá Maston J. T.

Scorbittné Evangelina asszonyság kecsesen elpirult, 
mert ha nem is általában minden tudós iránt, de leg
alább Maston J. T. iránt, rendkívüli rokonszenvet 
érzett. Hiszen az asszonyi szív feneketlen mélység-e?

Valóban óriási mű volt az, a melyért ez a dúsgaz-
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dag amerikai özvegy jelentékeny tökét szándékozott 
áldozni.

Elmondjuk, miből állt e mű és a czél, a melyet a mű 
kezdeményezői el akartak érni.

A szoros értelemben vett földsark körüli földrészek, 
Maltebrun, Reclus, Saint Martin és általában a leg
hivatottabb földrajzi írók szerint, a következő terüle
teket foglalják magukban :

1- ször : az északi Devont, vagyis a Baffin-tenger 
és a Lancaster-szoros jéggel borított szigeteit.

2- szor : az északi Georgiát, a mely Banks száraz
földből és számos szigetből áll ; ezek közül a leg
nevezetesebbek a Sabine, Byam-Martin, Griffith, Corn
wallis és Bathurst szigetek.

3- szor : a Baffin-Parry szigettengert, a földsarok 
körüli szárazföld különböző részeivel, ú. m. a Cumber
land, Southampton, James-Sommerset, Boothia-Felix, 
Melville és egyéb csaknem ismeretlen területekkel.

Ezen egész és összes területen, a melyet a hetven
nyolczadik párhuzamos vonal vesz körül, a szárazföld 
kiterjedése egy millió négyszázezer és a tengereké 
kétszázezer angol □ mérföld.

E párhuzamos vonalon túl merész újkori felfedezők
nek sikerült csaknem a nyolczvannegyedik szélességi 
fokig elörehatolni, meghatározni a jéghegyek magas 
lánczolatai mögött eltünedező nehány partot és el
keresztelni e roppant kiterjedésű vidék egyes hegy
fokait, csoportjait és öbleit. De a nyolcvannegyedik 
párhuzamos vonalon túl a földabrosz-rajzolók megvaló
síthatlan sóvárgását képező titok uralkodik és a mai 
napig még senkisem tudja, vajjon hat földrajzi foknyi 
területen szárazföldeket, avagy tengereket rejt-e az 
északi sark örök jegének áthatolhatlan torlasza?

189*-ben az Egyesült-Államok kormányának az a 



váratlan ötlete támadt, hogy javaslatba hozza a föld
sark körüli még fel nem fedezett területeknek nyilvá
nos árverés alá bocsáttatását, miután e területek 
tulajdonjogát egy e czélra alakult amerikai társulat 
megszerezni óhajtotta.

Igaz, hogy nehány évvel ezelőtt a berlini kongres
szus egy különleges kódexet szerkesztett ama nagy
hatalmak használatára, a melyek elsajátítani óhajtják 
a mások tulajdonát, betelepítés vagy újabb kereske
delmi vonalak megnyitásának ürügye alatt. Mindazon
által è kódexet a jelenesetre nem lehetett alkalmazni, 
tekintettel arra, hogy a földsark körüli részek eddigelé 
teljesen lakatlanok, minthogy azonban az, a mi senkié, 
egyszersmind mindenkié is, az új társulat nem akart 
«foglalni», hanem «megszerezni», hogy ezáltal elejét 
vegye minden jövendőbeli reklamácziónak.

Nincs oly vakmerő, sőt mondhatni megvalósíthatlan 
terv, hogy az Egyesült-Államokban ne akadnának 
emberek, a kik annak gyakorlati oldalait ki ne szima
tolnák és ne találkoznék töke a terv létesítésére. Láttuk 
ezt nehány év előtt, mikor a baltimorei Gun-klub egv 
löveget indított lîtnak a holdba, azon reményben, hogy 
közvetlen közlekedést fog létesíteni földünk mellék
bolygójával. Nem a vállalkozó szellemű yankeek 
adták-e a legnagyobb összegeket ezen érdekes kísérlet
hez? Es ha a kísérlet sikerült volna, nem kellene-e a 
sikert a klub két tagjának köszönnünk, a kik szembe 
mertek szállni ezen emberfeletti vállalkozás veszé
lyeivel?

Ha ma egy Lesseps egy csatorna ásatását indítvá
nyozza Európán és Ázsián keresztül, az Atlanti-tenger 
partjaitól a khinai tengerig, — ha egy geniális kútfúró 
vállalkozik behatolni a föld mélyébe, oda, a hol az 
anyag még folyékony és égő állapotban van, hogy a 
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központi tüzböl közvetlenül meríthessen, — ha egy 
vállalkozó elektrikus, a föld felszínén szétszórt villa
mosságot egyesíteni megkísértené, hogy abból a hőség és 
világosság kiapadhátlan forrását megalkossa, — ha egy 
merész mérnöknek az az ötlete támad, hogy óriási 
reservoirokba felhalmozza a nyári hőség feleslegét, hogy 
azt télen a hideg által sanyargatott vidékeken érté
kesítse, — ha egy rendkívüli hydraulikus megpróbálja 
kiaknázni az apály és dagály élő erejét, tetszés szerinti 
hőség vagy munkaerő előállítására, — ha társulatok 
alakulnak száz más hasonló czélra, — csakis amerikait 
fognak találni az aláírók élén és a társulatok pénztárába 
a dollárok ép oly kiapadhatlariul fognak ömleni, mint 
a hogy Észak-Amerika hatalmas folyamainak vizei 
az Oczeánok kebelébe ömlenek.

Természetes tehát, hogy a hangulat nagyon izgatottá 
lett, midőn felötlött és villámgyorsan elterjedt az a 
legalább is sajátságos hír, hogy a földsarok körüli terü
letek nyilvános árverés alá kerülnek és a legutolsó és 
a legtöbbet Ígérőnek fognak odaítéltetni. Egyébiránt 
e vásárlásra semmiféle aláírást se nyitottak, minthogy 
a szükséges töke előre biztosítva volt. Később, mikor 
a társulat tulajdonává vált területek értékesítésére 
kerül a sor, majd ki fog derülni, hogy mit kell tenniök.

Értékesíteni a földsarok körüli szárazföldet! . . . Való
ban, ily eszme csakis örültek agyában foganhatott meg.

Pedig a terv nagyon komoly volt.
Egy hirdetmény küldetett meg a két világrész összes 

hírlapjainak, az európai, afrikai, oczeániai, ázsiai és 
egyidejűleg az amerikai lapoknak. Az utóbbiak közül a 
«New-York Herald» közölte azt legelőször. Gordon 
Bennett számtalan előfizetője ennélfogva a lap no
vember 7-iki számában a következő közleményt olvas
hatta, a mely gyorsan elterjedt az egész tudomá-
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nyos és iparos világban és különböző módon ítélte
tett meg.

«Figyelmeztetés a jöldgömb lakóihoz. Az északi sark régióit, melyek az északi szélesség nyolczvannegyedik fokán túl terülnek, mindeddig nem aknázhatták ki, azon egyszerű oknál fogva, mert még nem fedezhettek fel.«A különböző nemzetbeli hajósok által meghatározott és megállapított végpontok a következők :«82° 45' a melyet az angol származású Parry ért el 1847-ben a huszonnyolczadik nyugati délkörön Spitzbergtől északnak.«83° 20' 28" a melyet Markham, a sir John Georges Nares angol expedicziójának tagja ért el 1876. évi májusban az ötvenedik nyugati délkörön a Grinnel-földtől nyugatnak ;«83° 35' a melyet Lockwood és Brainard, a Greelv hadnagy amerikai expedicziójánal* tagjai értek el 1882-ik évi májusban a negyvenkettedik nyugati délkörön a Nares-földtől északnak.«A régió tehát, a mely a nyolczvannegyedik párhuzamos vonaltól az északi sarkig, hat földrajzi foknyi területen, elterjed, a földgömb különböző állami osztatlan területéül és főleg alkalmasnak tekinthető arra, hogy nyilvános árverés után magán tulajdonná váljék.(Azonban a jogi elvek szerint semmi se kötelezhető, hogy osztatlan állapotban maradjon. Ezen elvekre támaszkodva, az amerikai Egyesült-Államokkal is határozták, hogy e területek eladatását kezdeményezik.«A North Polar Practical Associations czég elnevezés alatt Baltimoreban társulat alakult, a mely az amerikai konföderá- cziót hivatalosan képviseli. E társulat megszerezni szándékozik az említett régiót, szabályszerűen kiállított okmány alapján, a mely számára feltétlen tulajdonjogot biztosítson mindazon szárazföldeket, szigeteket, szigetecskéket, sziklákat, tengereket, folyamokat, folyókat és patakokat illetőleg, a melyek tényleg a földsark körül való ingatlanokat képezik, borítsa azo-



A TÁRSULATNAK AZ ELSŐ FOGLALÓ JOGÁRA KELLENE HIVATKOZNI.





43 kai akár örök jé^, akár olyan, a mely a nyári évad alatt elolvad .«Egyeneseit hangsúlyozta tik és megállapíttatik, hogy a tulajdonjog érintetlenül fog maradni még azon esetben is, ha a földgömbön netalán bármily néven nevezendő földrajzi vagy meteorólogiai változások következnének be.«Miután ez tudomására hozatott volna az ó és új világ összes lakóinak, valamennyi hatalmasság részt fog vehetni a nyilvános árverésen, a mely a legutolsó és legtöbbet Ígérő árverelő javára fog átadatni.«Az árverés határidejéül f. évi decz. 3-dik napja tűzetett ki az «Árverések termében» Balti moréban, az a merikai Egyesült-Államok Maryland államában.«Bővebb értesítéseket ad Forster Vilmos S., a North Polar 
Practical Association ideiglenes ügynöke, Baltimoreban, High Street 93. sz. a.»

Megengedjük, hogy e közleményt esztelenségnek le
het tekinteni ! Azt azonban mindenkinek el kell ismernie, 
hogy szabatos és őszinte. A közleményt főleg az a kö
rülmény tette komolylyá, hogy az Egyesült-Államok 
kormánya az engedmény-okmányt már előzetesen ki 
is állította a többször említett társulat javára azon 
esetre, ha az az árverésen magának a földsark körüli 
területek tulajdonjogát véglegesen megszerezné.

Általában véve a vélemények nagyon eltérőek voltak.
Némelyek az egészben, csupán azon óriási amerikai 

humbugok egyikét akarták látni, a melyek a megenged- 
hetöség és a valószínűség határait túllépnék, ha az em
berek hiszékenysége kimeríthetlen nem volna. Mások azt 
mondták, hogy a terv komoly megfontolást érdemel. Ez 
utóbbiak különösen azt hangsúlyozták, hogy a társulat
nem számít a közönség erszényére, hanem a saját tőké
jével szándékozik megvásárolni az északi sark körül 
létező régiót, következőleg nem igyekszik a hiszékeny
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nagyközönség dollárjait, bankjegyeit, aranyát és ezüst
jét a saját pénztárába szivattyúzni. Nem! a rendel
kezésére álló tőkékből akarja megszerezni a sarkköri 
ingatlanokat.

A számolni tudó emberek úgy vélekedtek, hogy a 
többször említett társulatnak csakis az első foglaló jo
gára kellene hivatkozni és egyszerűen birtokába venni 
e területeket, a melyeknek elárvereztetését indítvá
nyozta. De épen itt volt a bökkenő, mivel mindeddig 
lehetetlennek látszott, hogy halandó ember eljuthasson 
a földsarkig. Azon esetre tehát, ha az Egyesült-Államok 
e terület tulajdonosaivá lennének, az engedményesek 
szabályszerű szerződéssel óhajtottak bírni, nehogy ké
sőbb valaki e jogaikat kétségbe vonhassa. Igazságtalan
ság lett volna őket e miatt elítélni. Óvatosan jártak el 
és mikor arról van szó, hogy az ember ilyen ügyben kö
telezettségeket vállaljon magára, valóban nem lehet 
eléggé elövigyázó és nem bástyázhatja magát eléggé 
körül jogerejű okiratokkal.

Ezenkívül az okmány oly záradékot tartalmazott, a 
mely fenntartotta a jövő eshetőségeit. Ez a záradék szá
mos ellentétes magyarázatokra szolgáltatott alkalmat, 
mert tüzetes értelmével a legszörszálhasogatóbb elmék 
sem voltak tisztában. E záradék a következő volt : «a 
tulajdonjog érintetlenül fog maradni még azon esetben 
is, ha netalán bármily néven nevezendő földrajzi vagy 
meteorológiai változások következnének is be a föld
gömbön».

Mit jelenthet ez a frázis? Milyen eshetőségre czé- 
lozhatott? Milyen földrajzi vagy meteorológiai válto
zás történhetnék valaha a földgömbön, főleg az árve
rés alá bocsátandó területeket illetőleg?

«Ez alatt nyilván lappang valami!» mondák az óva
tos emberek.
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Tág tér nyílt tehát a magyarázatokra és ez alkalmas 
volt felizgatni az éleseimé] üeket és a kíváncsiakat egy
aránt.

Egy hírlap, a Philadelphiában megjelenő «Ledger», 
kezdte meg a csatározást e tréfás megjegyzéssel :

«A földsark körüli területek jövendőbeli megvásárlói, 
pontos számítások alapján, kétségkívül kisütötték, 
hogy egy kemény magú üstökös legközelebb össze fog 
ütközni a földgömbbel oly körülmények közt, a melyek
nél fogva az összeütközés elő fogja idézni ama földrajzi 
és meteorológiai változásokat, a melyekre az említett 
záradék czéloz.»

A frázis kissé hosszú volt, mint a hogy illik minden 
állítólag tudományos frázishoz, de nem világosított fel 
semmit. Ezenkívül a komolyan gondolkozó emberek 
nem is fogadhatták el az üstökössel való összeütközés 
valószínűségét. Mindenesetre pedig elképzelhetetlen 
volt, hogy az engedményesek ilyen kétes eshetőséggel 
foglalatoskodtak volna.

«Talán azt képzeli az új társulat, — mondá a new- 
orleansi «Delta», — hogy a napéj egyenek præcessiôja 
valaha előidézhetne oly változásokat, a melyek terüle
teik értékesítésére nézve kedvező hatást idézhetné
nek elő?»

«Es miért ne, miután a mozgás földgömbünk ten
gelyének párhuzamosságát módosítja?» jegyzé meg a 
«Hamburger Correspondent».

«Valóban ez lehetséges, — mondá a párisi «Revue 
Scientifique». — Hiszen már Adhemar is azt állította 
a «tengerek átalakulásáról» írt könyvében, hogy a 
napéj egyenek præcessiôja, egybevetve a földpálya 
nagy tengelyének százados mozgásával, hosszú idők 
jártával módosíthatná a föld különböző pontjain az
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átlagos hömérséket és a két földsarkon felhalmozott 
jég mennyiségét?»

«Ez korántsem bizonyos, — vágott vissza az «Edin
burgh Review». — Es ha úgy volna is, nem tizenkét
ezer év kell-e hozzá, míg az említett mozgás következ
tében a Véga lesz a mi sarkcsillagunk és a földsark 
körüli területek helyzete égalj tekintetében módosu
lást szenved?»

«Nos hát — mondá a kopenhágai «Dagblad» — 
tizekétezer év múlva is elég időnk lesz teljesíteni a 
befizetéseket, de addig ugyan egyetlen fillért se fo
gunk koczkáztatni.»

Mindazonáltal, ha lehetséges volt is egyfelől, hogy a 
«Revue Scientifique»-nek igaza legyen Adhemarral együtt 
másfelől nagyon valószínűnek látszott, hogy a «North 
Polar Practical Association» soha se számított a nap
éj egynek præcessiôja következtében elöállandó vál
tozásokra.

Tényleg senkinek se sikerült kitalálni, hogy mit 
jelenthet e nagy feltűnést keltett okmány záradéka, 
sem pedig, hogy mily jövendőbeli kozmikus válto
zásra^ való czélzást tartalmazhat?

Hogy ezt meg lehessen tudni, talán elég lett volna az 
új társulat igazgató-tanácsához, vagy különösebben a 
társulat elnökéhez fordulni. De az elnök ismeretlen 
volt! Hasonlókép ismeretlenek voltak az igazgató
tanács titkára és tagjai. Azt se tudta senki, hogy maga 
a «Figyelmeztetés» kitől származott.

A «New-York Herald» kiadóhivatalába egy Forster 
Vilmos S. nevű egyén hozta a közleményt, a ki Balti
moréban a new-foundlandi Ardinell és társa czégnek 
tőkehal-ügynöke, következőleg nyilván csak «Stroh- 
mann» volt. Olyan néma lévén e tárgy tekintetében, 
mint a raktáraiban felhalmozott árúczikkek : a legkí-



A MERÉSZ BELLOT, KI 1853-BAN HALT MEG.





21

váncsibb és legügyesebb reporterek se bírtak egyetlen 
szót kicsikarni tőle. Szóval a North Polar Practical Asso
ciation teljesen ismeretlen és anonym társulat volt.

Azonban, ha ezen iparvállalat kezdeményezői egyéni
ségüket a legmélyebb titokban tartották is, czéljukat 
teljes szabatossággal és világosan kijelölte azon ok
mány, a mely az ó- és újvilág közönségének tudomá
sára jutott.

Nem egyébről volt szó, mint a földsark körüli régiók 
azon részének teljes és feltétlen megvásárlásáról, a 
melyeknek határát a nyolczvannegyedik szélességi fok 
és központját az északi sark képezi.

Annyi bizonyos, hogy az újkori felfedezők közül 
azok, a kik a hozzáférhetvén központot leginkább meg
közelítették, Parry, Markham, Lockwood és Brainard 
az említett szélességi fokon alul maradtak. A sarkköri 
tengerek többi utazói tetemesen alsóbb szélességi fokig 
jutottak ; így Payer 1874-ben a 82 fok lö'-nál a Ferencz 
József-földtől és Novája Zemljától északnak, Leout 
1870-ben a 72 fok 47'-nél Szibéria felett. De Long 
1879-ben a 78 fok 45'-nél, a nevét viselő szigetek kör
nyékén. A többiek, a kik Új-Szibérián és Grönlandon a 
Bismarck-hegyf^k irányában túlmentek, nem léptek át 
a hetvenhatodik, hetvenhetedik és hetvenkilenczedik 
szélességi fokokat. A North Polar Practical Association 
tehát 25'-nyi hézagot hagyva a nyolczvannegyedik 
fok és a 83 fok 35' közt, a hova Lock wood és Brai
nard eljutottak, nem sérthette meg a korábbi fel
fedezők által szerzett jogokat. Az ő tervük oly terü
letre vonatkozott, a melyre még emberi láb nem lépett.

Most elmondjuk, milyen terjedelmű a földgömb 
ama része, a melynek határát a nyolczvannegyedik 
párhuzamos vonal képezi.

A 84-dik foktól a 90-dik fokig hat fok van hátra,
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mindegyik fok hatvan mérföldnyi lévén, a sugár 
összes hossza 360 mérföld és az átmérőé hétszázhúsz 
mérföld. A körzet hossza tehát 2260 mérföld, a felü
let terjedelme pedig kerekszám 407,000 négyszög 
mérföld.*

Ez körülbelül annyi, mint egész Európa egy tized- 
része. Valóban szép uradalom!

A mint láttuk, a hirdetmény elvileg azt is kiemelte, 
hogy eme földrajzilag még meg nem határozott terület 
senkié se lévén, mindenkinek közös tulajdonát képezi. 
Feltehető volt, hogy a hatalmasságok többsége e czímen 
nem fog igényt támasztani reájuk. De előre látható 
volt, hogy e régiókat, legalább a szomszéd államok, 
területeik északfelé való folytatásának fogják tekin
teni és ennek következtében tulajdonjogukra fognak 
hivatkozni. Ezenfelül igényeik annál igazoltabbaknak 
látszanának, mivel a földsarki régiók összeségében tör
tént felfedezések legnagyobb részt az illető államok 
egyes polgárai merészségének köszönhetők. Az Egye
sült-Államok kormánya, a melyet ez esetben az új 
társulat képviselt, módot is nyújtott ezen államoknak 
jogaik érvényesítésére és a vételárból «kárpótolni szán
dékozott őket. Bármint volt is, a North Polar Practical 
Association párthívei nem szűntek meg ismételni, hogy 
a birtok oszthatatlan állapotban volt és miután senkit 
se lehet arra kényszeríteni, hogy osztatlan állapotban 
maradjon, senki se mondhatott ellent e nagy terje
delmű fekvőség elárvereztetésének.

Hat olyan állam volt, a melynek joga a közvetlen 
szomszédságnál fogva feltétlenül elvitázhatlannak lát
szott lenni, ú. m. : Amerika, Angolország, Dánország,

* Vagyis kétszerte több, mint Francziaország területe, a mely 
45.000,000 h.



23

Svéd- és Norvégország. Németalföld és Oroszország. 
De más államok is hivatkozhattak a tengerészeik és 
utazóik által tett fölfedezésekre.

így Francziaország is felszólalhatott volna, miután 
több franczia vett részt azon expedicziókban, a melyek
nek a földsark körül létező területek meghódítása volt a 
czélja. Nem lehet-e többek közt felemlíteni a merész 
Bellot-t, a ki 1853-ban halt meg a Beechey-sziget kör
nyékén a «Pliönix» expedicziója alkalmával, a mely 
Franklin felkeresésére küldetett ki? Szabad-e megfeled
keznünk Pavy Oktáv orvosról, a ki 1884-ben halt meg 
a Sabina-hegy fok közelében, mialatt a Greely misszió a 
Conger erdőben időzött? És nem volna-e igazságtalan
ság meg nem emlékezni azon expediczióról, a melylyel 
1838 és 1839-ben Martins Károly, Marinier, Bravais és 
merész társaik eljutottak a Spitzbergi tengerekig? Da
czára ennek Francziaország nem tartotta czélszerűnek a 
beavatkozást ezen inkább iparszerük mint tudományos 
vállalatba és szó nélkül átengedte részét’azjészaki sarki 
konczból, a melybe más hatalmasságok foga könnyen 
beletörhetett. Talán igaza volt és helyesen cselekedett.

Épen így állt a dolog Németországgal is. A német 
birodalom hivatkozott volna a hamburgi származású 
Martens Frigyes 1671-iki expedicziójára a Spitzbergen, 
valamint a Germania és Hanza nevű hajóknak Kolder- 
vey és Hegeman által vezényelt 1869—70-iki expedi
cziójára, mely a grönlandi partok|hosszában eljutott a 
Bismarck-fokig. De a német kormány, daczára a neve
zetes felfedezéseknek, nem vélte szükségesnek a német 
birodalmat egv darab földsarki területtel gyarapítani.

Ezt a példát követte Ausztria-Magyarország is, 
noha már tulajdonául bírta a szibériai partoktól 
északnak a’Ferencz József-földet.

A mi Olaszországot illeti, semmi joga se lévén
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közbeszólni, nem is szólt közbe, bármily hihetetlen
nek látszassák is e'tartózkodó magaviseleté.

Hátra voltak még az ázsiai Szibéria szamojédjai, 
továbbá az eszkimók, a kik főleg Amerika legészakibb 
területein vannak elterjedve, a Grönland, Labrador, 
a Baffin-Parry-szigettenger és az Ázsia és Amerika 
közé ékelt Aleuták bennszülöttei,végre ama néptörzsek, 
a melyek a Tsuktsok elnevezése alatt a régi orosz és 
1867 óta Amerikához tartozó Alaskát lakják. De e 
népeknek — a melyek voltaképen az északi vidékek 
őseredeti lakói — nincs szavuk a káptalanban. Es 
azonfelül hogyan is kínálhatták volna e szegény 
ördögök bármi csekély árt is a North Polar Practical 
Association által javaslatba hozott árverésen? Aztán 
milyen pénzzel fizethettek volna? Kagylókkal, tengeri 
oroszlánfogakkal vagy fóka olajjal? Pedig hát az első 
foglalás czímén őket illette az árverés alá bocsátandó 
területek tulajdonjoga! De ki törődnék eszkimókkal, 
tsuktsokkal és szamojédekkel? . . . Még csak szó se 
volt róluk!

Ilyen a világ!

MÁSODIK FEJEZET.

Az angol, németalföldi, svéd, dán és orosz kiküldöttek 
bemutatják magukat az olvasónak.

A felhívásra felelni kellett. Ha az új társulat meg
vásárolja az északi sark körül létező régiót, e területek 
véglegesen Amerika tulajdonává lesznek, vagyis helye
sebben az Egyesült-Államok tulajdonává, a melyeknek 
tevékeny konföderácziója folyvást és szünet nélkül ter
jeszkedni igyekszik. Máris magához ragadta néhány év
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előtt az újvilág jelentékeny részét, midőn Oroszország 
átengedte neki az északi Kordilleráktól a Behring- 
szorosig terjedő birtokokat az amerikai szárazföld 
északnyugati részén. Ennélfogva feltehető volt, hogy 
a többi hatalmasságok nem jó szemmel fogják nézni a 
földsark körüli régióknak a szövetkezett köztársaságba 
való bekebeleztefését. ,

Azonban, mint már említettük, Európa és Ázsia azon 
államai, á melyek e régiókkal nem szomszédosak, 
nem voltak hajlandók részt venni az árverésen, a 
melynek eredménye előttük nagyon kétséges is volt.

Csupán azon hatalmasságok határozták el jogaik 
érvényesítését hivatalos kiküldöttek közbejöttével, a 
melyeknek tengerpartjaik megközelítik a nyolczvan- 
negyedik szélességi fokot. Látni fogjuk egyébiránt, 
hogy ezek se szándékoztak árverezni egy bizonyos, 
aránylag szerény összegen túl, mert hiszen olyan fekvö- 
ségekről volt szó, a melyeknek tényleges birtokbavétele 
talán lehetetlen lesz. Mindazonáltal a telhetetlen Anglia 
valamivel jelentékenyebb hitelt nyitott ügynöke szá
mára. Siessünk megjegyezni, hogy a földsark körül 
létező területek megvásárlása semmikép se fenyegette 
az európai egyensúlyt és nem volt valószínű, hogy vala
mely nemzetközi komplikáczió fog belőle származni.

Bismarck herczeg, a nagy német kanczellár, még 
csak össze - se ránczolta német jupiteri sűrű szem
öldökeit.

Angolország, Dánország, Svéd- és Norvégország, 
Németalföld és Oroszország álltak tehát egymással 
szemben és az ő képviselőik voltak hivatva a balti
morei becslöbiztos előtt ajánlataikat kijelenteni az 
Egyesült-Államok ellenében. A legtöbbet Ígérőé lesz a 
földsarki jeges régió, a melynek kereskedelmi értéke 
legalább is kétséges volt.
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El kell mondanunk egyébiránt azokat a különleges 

okokat is, a melyeknél fogva az említett öt állam 
mindegyike eléggé észszerűen azt óhajtotta, hogy az 
árverés az ö javára üssön ki.

Svéd- és Norvégország, a melynek tulajdonához a 
hetvenedik szélességi fokon túl fekvő északi-fok tarto
zik, nem titkolta, hogy jogos igényeket vél támaszt
hatni ama nagy kiterjedésű területekre, a melyek 
Spitzbergig és azontúl az északi sarkig elnyúlnak. A nor- 
végiai származású Kheilhau és Nordenskjöld, a híres 
svéd utazó, nem mozdították-e elő a földrajzi ismeretek 
fejlődését, e vidékeken? Kétségtelenül igen.

Dánország azt hozta fel, hogy ő már tulajdonosa 
Izlandnak és a Faroë-szigeteknek, a melyek csaknem a 
sarkkörnél feküsznek, továbbá, hogy az ö tulajdonát 
képezik a sarkköri régiók legészakibb részén lévő 
gyarmatok, ú. m. a Diskö-sziget a Davis-tengerszo- 
rosban, a Holsteinburg, Proven, Godhavn és Upper- 
navik telepek a Baffin-tenger mellett és Grönland keleti 
partjain. Ezenfelül nem a dán származású, jóllehet 
akkor orosz szolgálatban álló Behring volt-e az, a ki 
már 1728-ban átkelt ama szoroson, a melyet róla nevez
tek el, tizenhárom évvel azelőtt, hogy harmincz ember
ből álló hajószemélyzetével együtt nyomorultul el
veszett volna egy sziget partjain, a mely szintén az ö 
nevét viseli? Még előbb, 1619-ben, a dán származású 
Műnk János nem kutatta-e fel Grönland partjait és nem 
határozott-e meg földrajzilag bizonyos pontokat, a 
melyek azelőtt teljesen ismeretlenek voltak? Dán
országnak tehát alapos jogai voltak az említett terüle
tek megvásárlásához.

A mi Németalföldet illeti, az ö tengerészei : Barentz 
és Heemskerk már a XVI-ik század végén megláto
gatták Spitzberget és a Novája-Zemlját. Mayen János,
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a ki 1611-ben merész expedicziójával megszerezte 
hazájának a róla elnevezett szigetet, a hetvenegyedik 
szélességi fokon túl, szintén hollandi volt. Német
alföldet tehát a saját múltja kötelezte.

A mi az oroszokat illeti, ök jelentékeny részt vettek 
azon kutatásokban, a melyek az Ázsiát és Amerikát 
egymástól elválasztó tengerszoros környékén eszközöl
tettek. E részben csak a kővetkező neveket említjük : 
Csirikov Elekét, a ki Behring parancsnoka volt, 
Paulutskiét, a kinek expedicziója 1751-ben meghaladta 
a jeges tenger határait, Spanberg Márton kapitányét és 
Walton Vilmos hadnagyét, kik 1739-ben hatoltak be 
ezen ismeretlen vidékekre. Ezenfelül az oroszok, a 
szibériai területek fekvésénél fogva, a melyek százhúsz 
foknyi hosszúságban nyúlnak el a Kamcsatka legvégső 
határáig, ama rengeteg ázsiai partok mögött, a hol a 
szamojédek, a jakutok és a tsuktsok és az orosz fenn
hatóság alá tartozó egyéb népek laknak, az oroszok 
már a nélkül is az északi Oczeán felerészének urai. 
Ezenkívül a hatvanötödik szélességi fok alatt, nem 
egészen kilenczszáz mértföldnyire az északi sarktól, 
bírják az új Szibéria szigeteit és szigetecskéit, a Liatkovi 
szigettengert, a mely a XVIII-ik század elején fedez
tetett fel. Végre nem Tsitsagow orosz hajós volt-e az, 
a ki 1764-ben, tehát az angolok, az amerikaiak és a 
svédek előtt átjárót keresett, megrövidítendő északon 
az utat a két földrész közt?

Azonban, mindezt egybevetve, mégis úgy látszott, 
mintha az amerikaiaknak állt volna legnagyobb érde
kükben a földgömb e hozzáférhetetlen pontjának tulaj
donjogát megszerezni. Ok is gyakran iparkodtak el
jutni a földsarkig, a mellett, hogy önfeláldozással közre
működtek a szerencsétlen Sir John Franklin felkeresésé
ben. Grinnel, Kane, Hayes, Greely, De Long és más 



merész hajósok expedicziói általánosan ismeretesek. 
Ök is joggal hivatkozhattak országuk földrajzi fekvé
sére, miután amerikai föld mindaz, a mi a sarkkörön 
túl a Behring-szoros és a Hudson-öböl közt van. 
Mindezen területek és mindezen szigetek, Wollaston, 
Prince Albert, Viktoria, King William, Melville, Cock- 
burne, Banks, Baffin, nem is említve a szigettenger ezer 
apró szigetkéjét, nem tekintendök-e tényleges lánczo- 
latnak, a mely őket a nyolczvannegyedik szélességi 
fokkal egybeköti? Ës ezenfelül, ha az északi sark, a 
területek csaknem szakadatlan lánczolata által egybe 
van kapcsolva a földgömb valamelyik földrészével, 
nem-e inkább Amerikára vonatkozólag áll-e ez az 
eset, mint Európára vagy Ázsiára? Semmi se termé
szetesebb tehát, mint az, hogy az eladási eszmét az 
Egyesült-Államok kormánya pendítette meg egy ame
rikai társulat javára és ha van hatalmasság, a melynek 
jogai a földsark körüli területekre elvitázhatlanabbak 
voltak más államokénál, úgy e hatalmasság bizonyára 
az észak-amerikai Egyesült-Államok voltak.

El kell azonban ismernünk, hogy Nagy-Britannia, a 
mely már Canadát és az angol Columbiát bírja és a 
melynek sok szülötte tüntette ki magát a földsarki 
expedicziókban, szintén alapos okokkal támogatta 
igényeit, hogy a földgömb e részét óriási gyarmat
birodalmához csatolhassa. A hírlapok hosszasan és 
szenvedélyesen vitatkoztak az érvek felett.

«Kétségkívül — feleié Kliptringan, a nagy angol 
földrajzi író, a Times hasábjain megjelent és nagy fel
tűnést keltett czikkében — igen, kétségkívül, a svédek, 
a dánok, a hollandiak, az oroszok és amerikaiak hivat
kozhatnak jogaikra! De Angolország nem engedheti 
az ujj ai közül kisiklani ezt a birodalmat, a nélkül, hogy 
magát meg ne alázná. Nem az övé-e máris az újvilág
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északi része? Ama területek és szigetek, a melyek e részt 
képezik, nem angol felfedezők által hódíttattak-e meg, 
elkezdte Willoughin, a ki 1739-ben látogatta meg 
Spitzberget és a Novája Zemlját, Mac Clureig, a kinek 
hajója 1853-ban kelt át az északnyugati átjárón?»

«Ezenfelül — jegyzé meg Fize admirál a «Standard»- 
ban — Frobisher, Davis, Hall, Weymouth, Hudson, 
Baffin, Cook, Ross, Parry, Bechey, Belcher, Franklin, 
Mulgrave, Scoresby, Mac Clintock, Kennedy, Nares, 
Collinson, Archer nem angolszász eredetűek voltak-e 
és melyik ország formálhatna jogosabb igényeket a 
földsarki régiók ama részeire, a melyekig a hajósok 
nem bírtak elhatolni?»

«Ám legyen! — vágott vissza a Kaliforniában meg
jelenő «Corner de San Diego» — helyezzük a dolgot 
az őt megillető alapra és miután az Egyesült-Államok és 
Angolország közt az önérzet kérdése forog szóban, mi 
azt mondjuk : hogy ha az angol származású Markham, 
a Nares-féle expediczió tagja, eljutott a 83° 20' északi 
szélességig, az amerikai származású Lockwood és Brai
nard, a Greely-féle expediczió tagjai, még tovább ha
toltak és a 83° 35' alatt ragyoghatták az Egyesült- 
Államok csillagos lobogóját : az övék ama dicsőség, 
hogy leginkább megközelítették az északi sarkot.»

Ilyen volt a támadás és ilyen a visszavágás!
Végre meg kell említenünk, hogy ama hajósok soro

zatát, a kik az északi sark körüli régiókba hatoltak, a 
velenczei származású Cabot 1498-ban és a portugali 
Corteréal 1500-ban voltak elsők, a kik Grönlandot, 
illetve Labradort felfedezték. De se Olaszországnak, 
se Portugálnak nem jutott eszébe részt venni a terve
zett árverésen és mindketten nagyon keveset törődtek 
azzal, hogy melyik állam fog hasznot húzni belőle.

Előrelátható volt, hogy a küzdelem a dollárok és 



a sterlingek segélyével^ csakis Angolország és Észak- 
Amerika közt fog élénken kifejlődni.

Azonban a North Polar Practical Association javas
lata szerint a földsarki régiókkal szomszédos államok, 
kereskedelmi' és tudományos kongresszusok közvetíté
sével, meghallgatandók voltak. Az illető tárgyalások 
után ezen államok elhatározták, hogy a Baltimoreban, 
deczember 3-án tartandó árverésen részt vesznek és 
kiküldötteik számára szorosan körülírt, áthághatatlan 
hitelt nyitottak. Az elárverezésből befolyó összegre 
nézve elhatároztatott, hogy az az árverésen résztvevő, 
de az illető fekvőségét meg nem vásárló öt állam közt 
fog szétosztatni kárpótlás czímén azért, hogy a kérdé
ses területeket illetőleg jövőre összes jogaikról lemon
danak.

Jóllehet nem minden véleménykülönbség és vita nél
kül, de végre mégis a dolog elintéztetett. Az érdekelt 
államok beleegyeztek, hogy az árverés Baltimoreban 
menjen végbe, az Egyesült-Államok kormányainak 
indítványához képest. A megbízó-leveleikkel ellátott 
kiküldöttek elutaztak Londonból, Haagaból, Stock
holmból, Kopenhágából és Szent-Pétervárról és három 
héttel az árverésre kitűzött határidő előtt megérkez
tek az Egyesült-Államokba.

Akkoriban Amerikát még csak a North Polar Practi
cal Association embere képviselte, ugyanaz, a kinek 
neve egyedül szerepelt a november 7-iki okmányon, a 
mely legelőször a New-Nork Héráidban jelent meg.

Az európai államok a következő egyéniségeket kül
dötték ki, a kiket egyes különleges vonásokkal kívá
nunk jellemezni :

Németalföld : Jansen Jakabot, a németalföldi indiai 
gyarmatok kormánytanácsosát. Jansen úr ötven
három éves, vastag, alacsony, széles vállú ' és mellű,
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kurta karú, kurta és 0 lábú, alumíniumból készült szem
üveget. viselő, kerek és pirospozsgás arczú, égnek álló 
hajú, őszülő pofaszakállú, különben pedig igen derék 
ember volt, a ki nagyon kevés bizalommal viseltetett 
a kérdésben forgó vállalat iránt' és ennek gyakorlati 
hasznát sem bírta felfogni.

Dánország Baldenak Eriket, a grönlandi dán birto
kok egykori kormányzóját, egy középtermetű, nem 
egészen egyenes vállú, nagyhasú és óriási fejű urat, aki 
oly rövidlátó volt, hogy az orrahegyét csaknem leköszö
rülte az okiratokon és könyveken, de a hazája jogait 
érdeklő dolgokban nem értett tréfát és Dánországot 
az északi régiók törvényes urának tekintette.

•Svéd- és Norvégország részér öl Harald János jelent 
meg, Kristiániában a kosmographia tanára és egyike 
a Nordenskjöld-epediczió leglelkesebb párthíveinek 
valódi északi típus, vöröses arcz, a túlérett gabonára 
emlékeztető szőke hajjal és szakállal. Harald tanár 
bizonyos dolognak tartotta, hogy az északi sarki 
régiók örök jéggé fagyott tengerrel lévén borítva, 
semmiféle értékkel se bírnak. E szerint a kérdés iránt 
nagyon kevéssé érdeklődvén, inkább csakis a jogelv 
nevében jött Amerikába.

Oroszországot Karkov Boris ezredes, egy magas, me
rev, sűrű hajú, sűrű szakállú, sűrű bajuszú ember kép
viselte, a ki nagyon feszélyezve érezte magát polgári 
ruháiban és önkéntelenül is folyvást az egykor viselt 
kard markolatát kereste. E félig katona, félig diplo
mata úri ember főleg azt szerette volna tudni, hogy mi 
lappangott a North Polar Practical Association fel
hívása mögött és vajjon nem lesz-e ezen ügy jövőre 
nemzetközi nehézségek kútforrása?

Végre Angolország Donellan őrnagyot és titkárát : 
Toodrink Deant küldötte ki. Ez utóbbiak az Egyesült-

3Verne Gy. : Világ fel fordulás.
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Királyság összes vágyait és törekvéseit, kereskedelmi 
és ipari ösztöneit és azon képességét képviselték, a 
melynél fogva Nagy-Britannia^egy természeti törvény 
alapján a sajátjának tekinti mindazon északi és egyen
lítő körüli területeket, a melyek senkiéi.

Donellan őrnagy hosszú, sovány, csontos, szögletes 
termetével, nyúlánk nyakával, Palmerston-szerű fejé
vel csapott vállai felett, gólyalábaival, nevezetes mozgé
konyságával és 60 éves kora daczára fáradhatatlan
ságával, a miről fényes bizonyítékot szolgáltatott ak
kor, mikor az India és Birmania közti határ megállapí
tásán dolgozott, a valóságos angol legtökéletesebb meg
testesülésé volt. Donellan őrnagy sohase szokott ne
vetni és talán sohase nevetett életében. Miért is neve
tette volna? . . . Látott már valaki égy vasúti moz
donyt, egy elevátor-gépet vagy egy gőzhajót nevetni?

E részben az őrnagy jelentékenyen különbözött tit
kárától, Toodrink Deantól, a ki beszédes, tréfás, 
enyelgő, göndörhajú és aprószemű fiú volt. Skótor
szágban született és hazájában általánosan ismeretes 
volt mulatságos ötleteiről és tréfás kedvéről. De min
den nyájassága daczára épen oly hajthatatlan és ki
zárólagos volt, mint Donellan őrnagy, mihelyt Nagy- 
Britannia legkevésbé igazolható igényeiről volt szó.

Előre lehetett látni, hogy ez a két kiküldött lesz az 
amerikai társulat legmakacsabb ellenfele. Az északi 
sark az övék volt, őket illette ősidőktől fogva, mintha 
csak a Teremtő az angolokat bízta volna meg azzal, 
hogy biztosítsák a Föld keringését a tengelye körül és 
bizony meg is fogják akadályozni tudni, hogy ez a 
hivatás ne kerüljön más ember kepébe.

Meg kell említenünk, hogy noha Francziaország sem 
hivatalos, sem félhivatalos kiküldött által nem képvi
seltette magát, mégis egy franczia mérnök átment
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Amerikába, «tisztán a művészet iránti előszeretetből» 
figyelemmer kísérni ezt a furcsa ügyet. A kellő percz- 
ben majd meg fogunk vele is ismerkedni.

Európa északi hatalmasságainak képviselői tehát 
megérkeztek Baltimoreba és pedig különféle gőzhajó
kon, mint olyan emberekhez illik, a kik nem akarják 
egymást befolyásolni. Hiszen vetélvtársak voltak. Mind
egyikének kezében volt a szükséges hitellevél, hogy bele
szólhasson a küzdelembe. De meg kell vallanunk, hogy 
fegyvereik nem voltak egyenlők. Az egyik oly összeg
gel rendelkezhetett, a mely nem haladta meg a mil
liót, a másik olyannal, a mely a milliót jóval felülmúlta. 
Pedig hát még a millió is nagyon soknak látszott, mikor 
a kérdés földünk egv oly területének megvásárlása kö
rül forgott, a melyre emberi lábnak lépni lehetetlen
nek látszott! E részben a legelőnyösebb helyzete volt 
az angol kiküldöttnek, a kinek számára az Egyesült- 
Királyság meglehetősen jelentékeny hitelt engedélye
zett. E hitelnél fogva Donellan őrnagynak nem lesz 
nehéz legyőzni svéd, dán, hollandi és orosz ellenfeleit. 
Amerikával azonban máskép állt a dolog ; ezt nem 
könnyű legyűrni a‘ dollárok terén. Legalább is való
színű volt, hogy a rejtélyes társulatnak tetemes töké
vel kell rendelkeznie. A milliók fegyverével való küzde
lem valószínűleg csak az Egyesült-Államok és Nagy- 
Britannia közt fog lokalizáltatni.

Mihelyt az európai kiküldöttek partra szálltak, a 
közvéleményben is szenvedélyesebbé vált az izgatottá 
ság. A hírlapokban a legsajátszerübb hírek keringtek. 
A legkülönfélébb feltevések merültek fel az északi sark 
megvásárlását illetőleg. Mit akarnak vele tenni? Mit 
tehetnek vele? Semmit — hacsak az összes ó- és újvi
lág számára nem akarnak jeget szállítani. A párisi 
«Figaro» egyenesen ezt a véleményt támogatta. De
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még ez esetben is át kellett volna lépni a nyolczvan
negyedik szélességi fokot.

Azonban a kiküldöttek, noha az Atlanti-tengeren 
való átkelésükben gondosan kerülték egymást, mi
helyt Baltimoreba érkeztek, egymáshoz közeledni 
kezdtek.

És pedig a következő okoknál fogva :
Mindegyik kiküldött megérkezésé után igyekezett 

külön-külön, a többiek tudtán kívül, érintkezésbe tenni 
magát a North Polar Practical Association-^^. Minde
nekelőtt azt akarták volna tudni, hogy mily czélok lap
pangnak e vállalat mögött és a társulat mily hasznot re
mél belőle húzni? E perczig azonban semmi se jelezte 
azt, hogy a társulat hivatalos helyiséggel bírt volna 
Baltimoreban. Nem volt itt irodája, nem voltak hiva
talnokai. A felhívás szerint Forster Vilmos S. (High- 
Street, 93-dik sz. a.) volt megbízva bővebb felvilágosí
tásokkal szolgálni. De úgy látszott, mintha az érde
mes tőkehal-ügynök se tudna többet a dolog felöl, 
mint a város legutolsó hordárja.

A kiküldöttek tehát semmit se tudhattak meg. Kény
telenek voltak beérni a kisebb-nagyobb mértékben kép
telen feltevésekkel, a melyek a hírlapokban és a kö
zönség közt keringtek. Mindenki azt kérdezte magában, 
vajjon a társulat titka titok marad-e mindaddig, míg 
azt az intézők a saját jószántukból le nem leplezik. 
Kétségtelennek látszott, hogy a társulat hallgatni fog 
mindaddig, míg a kérdéses fekvőség árverés útján a 
tulajdonává nem lett.

Ebből az következett, hogy a kiküldöttek végre is 
találkoztak egymássá, kölcsönös látogatásokat tettek 
egymásnál és érintkezésbe léptek maguk közt, talán 
azzal az utógondolattal, hogy szövetkezzenek a közös 
ellenfél, vagyis az amerikai társulat ellen.
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És egy este, november 22-én, csakugyan értekezle
tet tartottak a Wolesley szállodában, Donellan őr
nagy és titkára Toodrink Dean lakásán. Ez a törek
vés, közös egyetértés elérésére, főleg Karkov Boris, 
az ügyes diplomata buzgó tevékenységének volt kö
szönhető.

A társalgás kezdetben ama kereskedelmi és ipari kö
vetkezmények körül forgott, a melyeket a társulat a 

’ földsark körüli területek megvásárlása által esetleg elő 
akart idézni. Harald János tanár azt a kérdést vetette 
fel, vajjon egyik vagy másik kollegájának sikerült-e e 
részben valamely felvilágosítást beszerezni? Lassankint 
valamennyien megváltották, hogy mindannyian kísér
letet tettek Forster Vilmos S. úrnál, a kihez a felhívás 
értelmében föl világosi fásokért fordulni kellett.

— Én nem értem a czélt — mondá Baldenak Erik.
— Én sem — mondá Jansen Jakab.
— A mi engem illet, — mondá Toodrink Dean — 

mikor Donellan őrnagy nevében megjelentem a High- 
Street 93-dik sz. a. létező raktárban, egy vastag úri 
embert találtam, 'fekete frakkban, köcsögkalappal a 
fején. A hátára és a mellére egv fehér kötény volt kötve, 
a mely a czipöje hegyétől az ál Iáig ért. És mikor fel
világosításokat kértem tőle az ügy felöl, azt felelte, 
hogy a South-Star nevű hajó nagy rakománynyal meg
érkezett New-Foundlandból és hogy ennélfogva módjá
ban van tetemes mennyiségű friss tőkehallal szolgálni 
az Ardinell é« társa czég számlájára.

— Hm! hm! — jegyzé meg a hollandi India mindig 
kissé skeptikus egykori kormány tanácsosa, — okosabb 
is volna egy hajórakományra való tőkehalat vásárolni, 
mint a pénztjbedobni a Jeges-tenger fenekére.

Nem ez a kérdés, — viszonzá Donellan őrnagy
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szárazon és nyersen. — Nem tőkehalról van most 
szó, hanem az északi sarkról.

— A melyet Amerika szeretne zsebredugpi ! — tévé 
utána Toodrink Dean nevetve.

— Könnyen náthát kaphatna tőle — jegyzé meg 
Karkov ezredes elmésen.

— Ez sem ide tartozik — viszonzá Donellan őr
nagy — és valóban nem tudom, mit keres a nátha a 
mi értekezletünkön. Annyi bizonyos, hogy egy vagy* 
más ok miatt Amerika, a melyet a North Polar Practical 
Association képvisel, — jegyezzék meg uraim, a 
«practical» szót, — meg akar vásárolni egy négyszáz
hétezer négyszög mérföldnyi területet az északi sark 
körül, egy területet, mondom, a melynek határát jelen
leg, — jegyezzék meg, uraim, a «jelenleg» szót — az 
északi szélesség nyolczvannegyedik foka képezi . . .

— Ezt már tudjuk, Donellan őrnagy, — szólt közbe 
Harald János, — még pedig unosuntig. De azt nem 
tudjuk, hogyan szándékozik a nevezett társulat kiak
názni e földeket, ha ugyan földek, vagy e tengereket, 
ha ugyan tengerek, iparűzési szempontból . . .

— Nem ez a kérdés, — viszonzá Donellan őrnagy 
harmadszor is. — Egy állam készpénzért meg akarja 
vásárolni a földteke egy részét, a mely földrajzi fek
vésénél fogva Angolországot illeti . . .

— Oroszországot — mondá Karkov ezredes.
— Németalföldet — mondá Jansen Jakab.
— Svéd- és Norvégországot — jnondá Harald 

János.
— Dánországot — mondá Baldenak Erik.
Az öt kiküldött felegyenesedett székén és attól lehe

tett tartani, hogy a társalgás kellemetlenné fog válni, 
midőn Toodrink Dean megkísérlé a közvetítést.

— Uraim, — mondá engesztelékeny hangon, — nem
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ez a kérdés, mint főnököm Donellan őrnagy szokta 
mondani. Miután elvileg elhatározott, hogy az északi 
sark körül létező régiók el fognak árvereztetni, szükség
képen az önök által képviselt államok közül azé lesznek, 
a mely a legmagasabb árt fogja értük kínálni. Minthogy 
pedig Svéd- és Norvégország, Oroszország, Dánország, 
Németalföld és Angolország illető ’képviselőiknek bizo
nyos hitelt nyitottak, nem volna-e czélszerűbb, ha a 
képviselők egy syndikátust alapítanának, a mely olv 
nagy összeggel rendelkeznék, hogy az amerikai társu
lat ellene sikerrel ne vehesse fel a küzdelmet?

A kiküldöttek egymásra néztek. Ez a Toodrink Dean 
talán a fején találta a szeget. Syndikátus . . . Napjaink
ban ez a szó megfelel mindenre. Az emberek a syndiká- 
tusokba való belépést ép oly természetesnek találják, 
mint a lélegzést, az ivást, az evést és az alvást. Nincs 
ennél divatosabb valami, sem az üzleti dolgokban, 
sem a politikában.

Mindazonáltal az ellenvetés szükséges volt és Jansen 
Jakab valóban a társai közös érzelmét tolmácsolta, 
midőn így szólt :

— És aztán?
— Igen bizony! Mi történjék, miután a syndikátus 

megvásárolta a kérdéses nagy ingatlanokat?
— Én ügy hiszem, hogy Angolország . . . mondá az 

őrnagy nyersen.
— És Oroszország! . . . vágott közbe az ezredes, a ki 

nagyon mérgesen ránezolta össze a szemöldökeit.
— És Németalföld . . . mondá Jansen Jakab.
— Midőn Isten Dánországot a dánoknak ajándé

kozta . . . jegyzé meg Baldenak Erik.
Bocsánat! — kiáltá Toodrink Dean, az Isten csak 

egy országot ajándékozott el és ez az ország Skóczia.
— És vajjon mért? — kérdé a svéd kiküldött.
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— Mert már a költő is azt mondta : «Deus nobis 
haec otia fecit» viszonzá a tréfás titkár, a saját módja 
szerint magyarázván Vergilius első pásztordalának 
hatodik versét.

Mindnyájan nevettek — Donellan őrnagy kivételé
vel, a mi másodszor is szűkebb határok közé szorí
totta a vitatkozást, a mely úgy indult és folyt, hogy 
sikere legyen.

Ekkor Toodrink Dean újból felszólalt :
—, Ne feleseljünk, uraim! . . . Mire való ez? . i . 

Alakítsuk meg inkább a syndikátust.
— És aztán? — kérdé Herald János.
—Aztán? — ismédé Toodrink Dean, — semmi sem 

egyszerűbb, mint erre a kérdésre felelni. A földsark kö
rüli területek tulajdonjoga, miután a syndikátus meg
vásárolta e régiókat, osztatlan állapotban marad, vagy 
pedig méltányos kárpótlás mellett átengedtetik egynek 
azon államok közül, a melyekből a syndikátus alakult. 
De a föczél egyelőre el lesz érve, ez pedig az, hogy 
Amerika képviselői véglegesen kiküszöbölt essenek.

Ennek az indítványnak sok jó oldala volt, legalább 
a jelen perczben. Mert kétségtelennek látszott, hogy 
később, midőn ezen ép oly makacsul vitatott, mint 
hasznavehetetlen ingatlanok végleges tulajdonosának 
megválasztásáról lesz szó, a kiküldöttek okvetlenül 
hajba fognak kapni. Az Egyesült-Államok azonban — 
mint Toodrink Dean igen helyesen megjegyezte — 
teljesen kicseppennek a versenyből.

— Én azt tartom, hogy az indítvány elmés — 
mondá Baldenak Érik.

— Ügyes — mondá Karkov ezredes.
— Megfontolásra méltó, — mondá Harald János.
— Furfangos, — mondá Jansen Jakab.

- Tgazán angolos, mondá Donellan őrnagy.
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Mindegyik megtette a maga észrevételét, azon re
ményben, hogy később megcsalhatja tisztelt kollégáit.

— E szerint, uraim, — mondá Karkov Boris — 
teljesen egyetértünk abban, hogy ha syndikátust alakí
tunk, mindegyik állam jogai a jövőre nézve érintetle
nül fenntartatnak! ...

Ebben mindnyájan egyetértettek.
Most már csak az maradt hátra, hogy megtudják, 

mily összegű hitelt bocsátottak a különböző államok a 
kiküldöttek rendelkezésére. E hiteleket összegezni fog
ják és kétségtelen, hogy a főösszeg sokkal jelentéke
nyebb lesz, hogysem a North Polar Practical Associa
tion segélyforrásait messze meg ne haladná..

Toodrink Dean tehát felvetette a kérdést.
De ekkor a dolog más fordulatot vett. Mindenki hall

gatott. Senki sem akart felelni. Megmutassák a tárczá- 
juk belsejét? Kiürítsék a zsebüket a syndikátus pénz
tárába? Előre tudassák, mily összegig hajlandók árve
rezni? ... Ez bizony senkinek se volt Ínyére! Hátha 
később valamely egyenetlenség támadna a syndiká
tus tagjai közt? . . . Hátha a körülmények úgy kíván
nák, hogy mindegyik a saját rovására vegyen részt az 
árverésen? . . . Hátha Karkov, a ravasz diplomata, 
sértve érezné magát Jansen Jakab furfangossága által, 
a kit Balderiak cselszövényei bántanának, míg az utóbbi 
ingerült lenne Harald János fukarsága miatt, a ki vona
kodnék engedni Donellan őrnagy követeléseinek, ez pe
dig viszont nem volna rest valamennyi kollégája ellen 
intrigálni, egyenkint és összesen? Szóval a hitelössze
gek bevallása egyértelmű volna azzal, hogy mindenki 
megmutatja a kártyáit, holott az volt a födolog, hogy 
mindenki, a mennyire csak lehet, begombolkozzék.

Valóban, ToodrinkDean jogos, de indiszkrét kérdésére 
csak kétfélekép lehetett felelni. Vagy túlozni kellett a
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hitelösszegeket, a mi nagy kellemetlenségekre adha
tott volna okot abban a pillanatban, midőn a tökét be 
kell majd fizetni, vagy oly összeget bevallani, hogy az 
egész dolog nevetségessé váljék miatta és Toodrink 
Dean indítványa a kútba essék.

Ez a gondolata legelőször is a hollandi India exkor- 
mánytanácsosának támadt, a ki, meg kell vallanunk, 
nem vette komoly értelemben a saját nyilatkozatát, 
de azért összes kollégái követték a példáját.

— Uraim, — mondá Hollandia kiküldötte — sajná
lom, de a földsark körüli fekvöségek megvásárlására 
nem rendelkezem nagyobb összeggel ötven tallérnál.

— En pedig harminczöt rubellel rendelkezem, — 
mondá Oroszország.

— En húsz koronás tallérral — nyilatkozók Svéd- 
és NorvégorSzág.

— En tizenöt kronevel — mondá Dánország.
— Nos, mondá Donéban őrnagy oly hangon, a mely

ből a Nagy-Britanniát természet szerint megillető meg
vetést ki lehetett érezni, ez esetben az ingatlan önök 
közül lesz valamelyiké, uraim, mert Angolország nem 
fordíthat e czélra többet másfél shillingnél.* «

HARMADIK FEJEZET.

Az északi sark körüli területek elárveroztetnek.

Miért volt ez az árverés deczember 3-án a rendes 
árverési teremben eszközlendö, a hol máskülönben csak 
ingóságokat, bútorokat, szerszámokat, műszereket, ház-

* Egy tallér 2 frt 2-1 kr. Egy rubel 1 frt 62 kr. — Egy 
koronás tallér - 56 kr. — Egv krone 56 1/, kr.  Egy shilling — 
50 kr.
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tartási eszközöket, vagy műtárgyakat, képekét, szobro
kat, enneket, régiségeket szoktak eladni ? Miután ingat
lanok árvereztetése forgott szóban, miért nem tűzték ki 
annak színhelyéül akár valamelyik közjegyző irodáját, 
akár a törvényszéki üléstermet, a mely az efféle 
műveletekre nagyon alkalmas? Végre mire való volt a 
becslöbiztos közbenjárása a földgömb egy részének el- 
adatásánál? Vajjon a földteke e darabját lehetett-e ily 
módon egy és ugyanazon rangba helyezni valamely 
ingósággal és nem tartozott-e az elárverezendő tárgy 
a legingatlanabb fekvöségek^közé e világon?

Valóban, az eljárásban alig volt logika. És mégis ígv 
fog történni. A földsark körüli területek összessége ily 
körülmények közt fog elárvereztetni és mégis az ela
dás érvényes lesz. De vajjon e tény nem arra vallott-e, 
hogy a North Polar Practical Association véleménye 
szerint a kérdéses ingatlan bizonyos értelemben ingóság 
is volt, a melyet el lehetett szállítani a helyéről. Ez a 
sajátságos körülmény sok gondolkozásra adott okot, 
bizonyos kiválóan éles elméjű embereknek, a kik még 
az Egyesült-Államokban is a ritkaságok közé tartoznak.

Különben már volt rá præcedens. Bolygónk egy 
darabkáját már eladták árverésen, a nyilvános árveré
sek termében, egy becslöbiztos hivatalos közbejötté
vel. Az eset épen Amerikában történt.

Néhány évvel a kaliforniai San-Franciskóban, a Csön
des-tenger egy szigetét, a Spencer-szigetet* eladták a 
gazdag Kolderup Vilmos V.-nek, a ki ötszázezer dollár
ral verte le vetélytársát, Taskinar J. R. urat Stockton- 
ból. A Spencer-sziget négy millió dollárért vásárolta
tott meg. Igaz, hogy az egy lakható sziget volt, csak 
néhány mérföldnyire a kaliforniai partoktól, megáldva

* Lásd a szerző : «A Robinsonok iskolája* czimű müvét.
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erdőkkel, patakokkal, termékeny talajjal, művelhető 
mezőkkel és rétekkel, nem pedig lakatlan terület, sőt 
talán örök jéggel borított tenger, a melyet áthághatat
lan jégtorlaszok védelmeznek és a melyet valószínűleg 
soha senki se fog birtokába vehetni. Tehát feltételez
hető volt, hogy az északi sark birodalma az árverésen 
nem fog akkora árt elérni.

Mindazonáltal e napon az ügy sajátszerűsége, ha nem 
is számos komcHy műkedvelőt, legalább nagy számú 
kíváncsi embert vonzott oda, a kik a dolog kimenetelét 
tudni óhajtották. A küzdelem mindenesetre érdekes
nek Ígérkezett.

Ezenkívül az európai kiküldötteket, mióta Balti- 
moréba megérkeztek, igen sokan felkeresték, körülvet
ték, következőleg meg is interviewolták. Miután a do
log Amerikában történt, nem lehet csodálni, hogy a 
közvélemény a legnagyobb mértékben fel volt izgatva. 
Ebből őrületes fogadások támadtak. A túlizgalom az 
Egyesült-Államokban rendszerint ily fogadások alakjá
ban szokott nyilvánulni és e ragályos példát már Európa 
is követni kezdi. Jóllehet az amerikai szövetség, vala
mint az Új-Angolország és nemkülönben a közép-nyu
gati és déli amerikai államok polgárai különböző véle
ményárnyalatokra oszlottak is, valamennyien Ameriká
nak óhajtották a sikert. Remélték, hogy az északi sark 
felett a csillagos lobogó fog lebegni. Mindazonáltal 
mégis némi nyugtalanságot éreztek. Orosz-, Svéd-, Nor
vég- és Dánország vagy Németalföldtől nem igen fél 
tek. De ott volt az Egyesült-Királyság az ö konok ter
jeszkedési vágyaival, foglalási ösztöneivel, ismeretes 
makacsságával és tetszetős bankjegyeivel. A fogadások
ban csakugyan tetemes összegek szerepeltek. Az embe
rek Amerikára vagy Nagy-Britanniára fogadtak, mint a 
versenylovakra és körülbelül al pari. Dánia, Svéd- és
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Norvégország, Holland és Oroszország ellenben még 12-es 
és 13%-es kínálat mellett se találtak kedvelőkre.

Az árverés a déli órára volt kitűzve. A kíváncsiak 
tolongása a Bolton-Streeten már a reggeli órákban meg
akasztotta a közlekedést. A közvéleményben a megelőző 
este óta rendkívüli hullámzás volt észlelhető. A hírlapok 
a tengeralatti huzalon értesültek, hogy az amerikaiak 
által ajánlott fogadások nagy részét az angolok «tartot
ták» és Toodrink Dean az árfolyamot rögtön közzétette 
az árverési helyiségben. Azt hiresztelték, hogy Nagy- 
Britannia kormánya jelentékeny összegeket bocsátott 
Donellím őrnagy rendelkezésére. A «New-Nork Herald» 
azt újságolta, hogy a londoni tengerészeti hivatalban az 
«admiralitás lordjai» minden áron kívánják a földsark 
körüli területek megvételét ama czélból, hogy azok az 
angol gyarmatok jegyzékében szerepeljenek stb., stb.

Senki se tudhatta, hogy mi volt igaz vagy valószínű 
mindezen hírekben. De e napon a hideg megfontolás 
emberei Baltimoreban úgy gondolkoztak, hogy ha a 
North Polar Practical Association csak a saját segély
forrásaira támaszkodhatik, a küzdelem könnyen Angol
ország javára dőlhet el. Ennélfogva a leghevesebb vérű 
yankeek pressziót igyekeztek gyakorolni a washingtoni 
kormányra. Ezen izgalmak közepette az új társulat, a 
mely úgyszólván ügynöke, Forster Vilmos S. szerény 
egyéniségében testesült meg, nem is látszott törődni az 
általános izgatottsággal, mintha győzelme minden két
ségen felül biztosítva lett volna.

Minél inkább közelgett a kitűzött óra, annál sűrűb
ben csoportosult össze a néptömeg a Bolton-Street 
hosszában. Három órával a kapuk megnyitása előtt már 
nem lehetett bejutni az árverési terembe. A közönség 
számára fenntartott helyek olyannyira tele voltak, hogy 
a falak szinte ropogtak bele. Mindazonáltal egy sorom-

4Vezne Gy.: Világ felfordulás.
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póval körülvett szűk teret fenntartottak az európai ki
küldöttek számára. Csakugyan a legkevesebb, a mit 
követelhettek, annyiból állt, hogy figyelemmel kísér
hessék az árverés mozzanatait és a kellő időben ki
nyilatkoztathassák ajánlataikat.

Baldenak Erik, Karkov Boris, Jansen Jakab, Harald 
János, Donellan őrnagy és titkára Toodrink Dean mind
nyájan jelen voltak. Kompakt csoportot képeztek és 
szorosan egymás mellé sorakoztak, mint a támadási 
hadoszloppá alakult katonák. Az ember csakugyan 
azt hihette volna, hogy rohammal akarják bevenni az 
északi sarkot.

Amerika részéről sçnki se jelent meg, csak Forster, 
a tőkehal-ügynök, kinek köznapi arcza a legteljesebb 
közönyösséget árulta el. Annyi bizonyos, hogy az összes 
jelenlevők közül ö volt legkevésbé megilletödve és 
kétségkívül nem is gondolt egyébre, mint arra, ho
gyan helyezze el a tőkehal-szállítmányokat, a melyek a 
New-Foundlandból elinduló hajókon fognak érkezni? 
Vajjon miféle tőkepénzeseket képviselhetett e semmit
mondó arczú ember, a ki talán a dollárok millióit 
fogja mozgásba hozni? Ez a kérdés méltán felizgatta 
a közkíváncsiságot.

Valóban senki se sejthette, hogy Maston J. T.-nek 
és Scorbittné Evangelina asszonyságnak valamely köze 
van a dologhoz. Ki is találhatta volna ezt ki? Pedig 
mindketten ott voltak, de eltűntek a tömeg közt. Nem 
ültek ugyan külön helyen, de körülvették őket a Gun- 
klub legkiválóbb tagjai, Maston J. T. kollegái néző 
létükre látszólag legkevésbbé se voltak érdekelve ez 
ügyben. Maga Forster Vilmos S. is úgy tett, mintha 
nem ismerné őket.

Felesleges mondanunk, hogy az árverési termekben 
rendesen uralkodó szokás ellenére, az elárverezendő
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tárgy nem állt a közönség rendelkezésére. Az északi 
sarkot nem lehetett kézről-kézre adni, se minden oldal
ról megtekinteni, nagyítóüveggel megvizsgálni, sem 
pedig az ujjával megdörzsölni, hogy konstatáltassék, 
mint antik műtárgyaknál szokás, hogy a patina 
hiteles-e vagy csak mesterségesen készült. Az eladás 
alá kerülendő tárgy csakugyan antik volt, régibb a 
vaskorszaknál, a bronzkorszaknál, a kőkorszaknál, 
vagyis a történelmet megelőző korszakoknál, mivel 
eredete egykorú a világ kezdetével.

Azonban, ha az északi sark nem feküdt is a becslő- 
biztos asztalán, egy élénk színekkel festett és az összes 
közönség által látható földabrosz előtüntette a földsark 
körüli régiók körvonalait. Tizenkét fokkal a sarkkör 
felett, egy nagyon kirívó vörös vonal jelölte ki a föld
gömb azon részét, a melynek elárvereztetését a North 
Polar Practical Association javaslatba hozta. Úgy lát
szott, mintha e régiót tenger, az utóbbit pedig jelenté
keny vastagságú jégpánczél borította volna. De hiszen 
ez a megvásárlók dolga volt. Legalább ne mondhassák, 
hogy tévedésbe ejtették őket az árú minőségét illetőleg.

Pontban déli tizenkét órakor Gilmour András R., a 
becslőbiztos, belépett egy kis ajtón a terem legvégén és 
helyet foglalt asztala mellett. A kikiáltó, a dörgő hangú 
Flint, a közönséget elrekesztő sorompó mellett már is 
fel- és alájárt nehéz és otromba léptekkel, mint egy 
medve. Mindkettőjüket örömmel töltötte el az a gondo
lat, hogy az árverés számukra igen jelentékeny százalé
kot fog jövedelmezni, a melyet nagy megelégedéssel 
fognak zsebre dugni. Magától értetik, hogy a vételár 
készpénzben azonnal kifizetendő lesz. Maga a vétel
összeg pedig, bármily tetemes legyen is, azonnal ki fog 
szolgáltatni a kiküldötteknek, azon államok számára, 
a melyek a kínálatnál kisebbségben maradnak.
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E perczben a terem órája megkondult és ez eset
ben joggal megtudhatjuk, hogy urbi et orbi hírül ' 
adta az árverés megkezdését. Mily ünnepélyes percz 
volt ez! A teremben ép úgy/mint a városban, minden 
szív dobogott. A Bolton-Stréetröl és a szomszéd ut- 
czákról hosszas moraj futott végig a közönségen és 
behatolt a terembe, is.

Gilmour András R.-nek várnia kellett, míg a moraj 
kissé lecsillapodik, hogy szót emelhessen.

Ekkor felkelt, köröskörül nézett a jelenlevők közt, 
majd orrcsipeszét leejté* a mellére, kissé meghatott 
hangon így szólt :

— Uraim, a szövetségi kormány javaslatára és az 
újvilág, sőt a régi szárazföld különböző államainak 
e javaslathoz való hozzjárulásánál fogva, árverés alá 
fogjuk bocsátani ama ingatlanokat, a melyek jelenleg a 
nyolczvannegvedik szélességi fok határán túl vannak, 
akár szárazföldekből, akár tengerekből, tengerszorosok
ból, szigetekből, szigetecskékből, jégtorlaszokból, szi
lárd vagy cseppfolyó részekből álljanak is azok.

Aztán ujjával à falra mutatván, így folvtatá :
— Méltóztassanak egy pillantást vetni a föld

abroszra, a mely a legújabb felfedezések alapján 
készült. Látni fogják önök, hogy ez ingatlan birtok 
felülete megközelítőleg négyszázhétezer négyszög mér- 
földnyi terjedelmű egy testben. Az elárverezés meg
könnyítése czéljából elhatároztatott, hogy az árkínálat 
egy-egy négyszög mérföldre szóljon. Egv cent * tehát 
négyszázhétezer centet, következőleg egy dollár négy
százhétezer dollárt fog jelenteni. — Egy kis csendet 
kérek, uraim!

Ez a felhívás nem volt fölösleges, ipert a közönség

* Egy cent egy dollár századrésze
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türelmetlensége oly zajosan nyilvánult, hogy az ember 
a saját szavát is alig bírta hallani.

Midőn a csönd némileg helyreállt, főleg Flint ki
kiáltó fáradozásai következtében, a ki úgy bőgött, 
mint egy gözkürt a legsűrűbb ködben, Gilmour András 
R. következőleg folytatá beszédét:

— Mielőtt az árverést megkezdenők, még egyszer 
figyelmeztetnem kell önöket az árverés egyik felté
telére ; ugyanis arra, hogy a földsark körüli ingat
lanok véglegesen és végérvényesen eladatnak és hogy 
a vevők tulajdonjoga kétségtelen és elvitázhatatlan 
lesz azon egész területre, a mely a nyolczvannegyedik 
szélességi fokon túl fekszik, bármily földrajzi vagy 
meteorológiai változások következzenek is be jövőben!

Mindig ez a külöijös záradék, a mely már a felhívás
ban is feltűnt és némelyeknél mosolyt, másoknál azon
ban komoly figyelmet ébresztett.

— Megnyitottam az árverést! — mondá a becslő- 
biztos rezgő hangon.

Es mialatt elefántcsont kalapácsa remegett, a kezé
ben, régi árverezési szokásaihoz Kíven, orrhangon 
utána tévé :

— Van vevőnk négyszögmérföldenként tiz centért.
Tíz cent, vagyis egy dollár tizedrésze, összesen negy- 

venezerhétszáz dollárt jelentett, az egész földsark 
körüli régióért kínált ár gyanánt.

Akár volt Gilmour András R. becslöbiztosnak vevője 
ily árért, akár sem, tény az, hogy a kínálatot azonnal 
felverte Baldenak Erik a dán kormány nevében.

— Húsz cent! — mondá.
— Harmincz cent! — mondá Jansen Jakab Hollandia 

nevében.
— Harminczöt! — árverezett Harald János Svéd- 

és Norvégország rovására.
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— NegyVen! — kiáltá Karkov Boris ezredes az 
összes oroszok nevében.

A legutóbbi ajánlat már százhetvenkétezernyolcz- 
száz dollárt képviselt, pedig az árverés csak most kez
dődött !

Meg kell jegyeznünk, hogy Nagy-Britannia kép
viselője mindeddig még a száját se nyitotta ki, sőt 
erősebben összeszorította az ajkait, mint valaha.

Másfelől Forster Vilmos S., a tőkehal-ügynök, teljes 
némaságba burkolta magát, sőt mi több, e pillanatban 
a «Mercurial of New Found-Land» czímű hírlap ol
vasásába látszott elmerülve lenni, à mely a hajók 
megérkezésének idejét és az amerikai piaczokon a 
tőkehal árfolyamát tartalmazta.

— Negyven cent, négyszögmérföldenként! — is- 
métlé Flint fülrepesztő és mintegy trillában végződő 
hangon. Negyven cent!

Donellan őrnagy négy kollegája egymásra tekintett. 
Vajjon már a küzdelem elején kimerítették volna 
illető hiteleiket? Máris kénytelenek volnának elhall
gatni ? ,

— Negyven cent, uraim! — mondá Gilmour András.
— Ki ad többet? . . . Negyven cent! ... A föld

sarki ingatlanok valóban többet érnek . . .
Az ember szinte várta volna, hogy utána tegye :
— Kezeskedem, hogy csupa jég az egész.
De a dán kiküldött így szólt :
— ötven cent.
A hollandi kiküldött még tíz centtel verte föllebb.
— Hatvan cent négyszögmérföldenként, — kiáltá 

Flint. — Hatvan cent! Senki többet?!
Ez a hatvan cent már kétszáznegyvennégyezer- 

kétszáz dollárnak, tehát bizonyára igen respektabilis 
összegnek felelt meg.
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A hallgatóság nagyon megelégedett morajjal fo
gadta Holland kínálatát. Sajátszerű, de szokásos és 
természetes szép tünemény volt, hogy a nyomorult 
cokneyk, a szegény ördög, a kiknek a zsebében keresve 
se lehetett volna egyetlen fillért találni, leginkább lát
szottak érdekelve lenni a dollárok harczában.

Azonban Jansen Jakab közbelépése után Donellan 
őrnagy felemelte a fejét és Toodrink Deanra nézett. 
De titkárának egy észrevétlen tagadó intésére nem 
nyitotta fel a száját.

Forster Vilmos S. folyvást nagyon el volt mélyedve 
az újságolvasásba és néhány jegyzetet írt fel plaj- 
bászszal.

Maston J. T. pedig egy kis fejbiczczentéssel viszo
nozta Scorbittné Evangelina asszonyság mosolyát.

— Rajta, uraim, kissé élénkebben!..'. Nagyon 
húzódik a dolog . . . Lanyhán, nagyon lanyhán megy ! — 
mondá Gilmours András R. — Halljuk! Halljuk! 
Senki többet? . . . Leüssem?

És a kalapácsa felemelkedett és megint alásülyedt, 
mint a szenteltvíz-hintő egy falusi sekrestyés ujjai közt.

— Hetven cent! — mondá Harald János tanár 
kissé reszkető hangon.

— Nyolczvan! — vágott vissza csaknem közvet
lenül utána Karkov Boris ezredes.

— Halljuk! Halljuk! . . . Nyolczvan cent — kiáltá 
Flint, a kinek szemei szinte kigyulladtak az árverés 
hevében.

Toodrink Dean egyetlen intésére Donellan őrnagy 
felkelt, mintha egy rugó lökte volna fel a .székéről.

— Száz cent! — mondá szárazán Nagÿ-Britannia 
képviselője.

Ez a két szó négyszázhétezer dollár erejéig kötelezte 
Angliát,
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Azok, a kik az Egyesült-Királyságra fogadtak, 
«Hurráh-t» ordítottak és e kiáltást a közönség egy 
része visszhangozta.

Azok pedig, a kik Amerikára fogadtak, meglehetősen 
megnyúlt arczczal tekintettek egymásra. Négyszáz
hétezer dollár ! Ez már elég nagy összeg volt, az északi 
sark mesés birodalmáért. Négyszázhétezer dollár ára 
jéghegy, jégmező és jégtorlasz!

Es a North Polar Practical Association embere még 
egy szót se szólt, de még csak a fejét sem emelte fel! 
Vajjon el fogja-e végre magát szánni az árverezésre? 
Ha csak azt akarta bevárni, hogy a dán, svéd, hollandi 
és orosz kiküldöttek kimerítsék a hitelüket, úgy lát
szott, mintha e pillanat már elérkezett volna. Maga
tartásuk arra vallott, hogy Donellan őrnagy száz 
centes ígérete előtt hajlandók voltak abbahagyni a 
küzdelmet.

— Száz cent négyszögmérföldenkint ! — ismétlé két 
ízben a becslöbiztos.

— Száz cent! . . . Száz cent . . . Száz cent! — is
métlé Flint kikiáltó, szócsövet képezvén' félig becsu
kott kezével.

— Senki többet? — kérdé Gilmour András R. — 
Jól megfontolták? . . . Nem fogják megbánni? . . . 
Leüssem?

Es ezzel felemelte a karját, a melyen a kéz a kala
pácsot tartotta és egy kihívó pillantást vetett a hall
gatóságra, melynek moraja megilletödött csöndnek 
engedett helyet.

— Először? . . . Másodszor? . . . mondá Gilmour 
András R.

— Százhúsz cent, — mondá nyugodtan Forster 
Vilmos S., a nélkül, hogy csak fel is tekintett volna, 
miután az újságja egyik lapját megfordította.
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— Hip! . . . hip! . . . hip! — kiálták a fogadók, a 
kik a legmagasabb összegeket tartották az Egyesült- 
Államokra.

Donellan őrnagy is felkelt. Hosszú nyaka gépiesen 
ingott a vállai által képezett szögeken és ajkai úgy 
elörenyúltak, mint egy madárnak a csőre.

A pillantásával lesújtotta az amerikai társulat hideg
vérű képviselőjét, de nem sikerült kicsikarnia még egy 
pislogó visszapillantást sem. Ez az ördöngős Forster 
Vilmos S. meg se mozdult.

— Száznegyven, — mondá Donellan őrnagy.
— Százhatvan, — mondá Forster.
— Száznyolczvan ! — kiáltá az őrnagy.

' — Százkilenczven, — mormogá Forster.
r- Százkilenczvenöt cent! ! — ordítá Nagy-Britannia 

képviselője.
S e szavak után összefonta karjait a mellén és kész

nek látszott szembeszállni az észak-amerikai szövet
ség mind a harmincznyolcz államával.

A hangya lépteit is meg lehetett volna hallani, egy 
potyka úszását, egy pillangó röpülését, egy hernyó 
mászását, egy bacillus mozgását is talán. Minden szív 
Donellan őrnagy ajkán csüggött. Egyébkor oly moz
gékony feje nem mozdult többé. Toodrink Dean oly 
hevesen vakarta a koponyáját, hogy csaknem leszedte 
róla a fejeM>őrét.

Gilmour András R. néhány pillanatig hallgatott és 
ez «oly hosszúnak látszott, mint megannyi század». 
A tőkehal-ügynök tovább folytatta a hirlapolvasást 
és számokat írt fel plaj bászával, a melyek nyilván 
semmiféle összefüggésben sem álltak a szőnyegen forgó 
ügygyei. Vajjon ő is a hitele fenekére jutott volna el? 
Vajjon lemondana-e a további árverésről? Vajjon azt 
vélte-e, hogy a százkilenczvenöt cent négyszögmér-
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földenként, vagyis hétszázkilenczvenháromezerötven 
dollár az egész földsark körüli ingatlanért máris elérte 
a képtelenség legvégső határát?

— Százkilenczvenöt cent! -c mondá a becslőbiztos. 
Senki többet? . . .

Es készen látszott állni, hogy lebocsássa a kala
pácsot.

— Százkilenczvenöt cent! — ismétlé a kikiáltó.
— ítélje oda! . . . ítélje oda!
Ez a kiáltás több türelmetlen hallgatótól szár

mazott és szinte rosszaim látszott Gilmour András R. 
habozását.

— Először... másodszor! — kiáltá Gilmour András R.
Valamennyi szem a North Polar Practical Associa

tion képviselője felé fordult.
Nos hát, ez a meglepő ember épen az orrát fújta 

hosszasan egy óriási nagy koczkás zsebkendőbe, a 
melylyel erősen befogta orrlyukainak nyílását.

Pedig Maston J. T. szemei is rá voltak szegezve és 
Scorbittné Evangelina asszonyság is ugyanazon irány 
felé tekintett. Es arczáik halványságán látni lehetett 
volna, mily nagy volt izgatottságuk, a melyen erőt 
igyekeztek venni. Vajjon miért habozott Forster Vil
mos R. tiilliczitálni Donellan őrnagyot?

Forster Vilmos S. másodszor, sőt harmadszor is 
kifújta az orrát oly zajjal, mintha trombitált volna. 
De a második és harmadik orrfujás közt szelíd és sze
rény hangon e szókat suttogta :

— Kétszáz cent!
Hosszas reszketés futott végig a gyülekezeten. Aztán 

az amerikai «Hip-hip»-ek még egyszer fölharsantak és 
megreszkettették a terem nagy ablakait.

Donellan őrnagy lesújtva, letiporva, összelapítva 
rogyott le Toodrink Dean mellé, a ki nem kevésbé'
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volt kikelve magából. Ilyen ár mellett négyszögmér
földenként az összes vételár nyolczszáztizennégyezer 
dollárnyi óriási összegre rúgott, és látni való volt, 
hogy a britanniai hitel nem engedi meg ezen összeg 
átlépését.

— Kétszáz cent! — ismétlé Gilmour András R.
— Kétszáz cent! — ordítá Flint.
— Először . . . másodszor! . . . folytatá a becslő- 

biztos. — Senki többet? . . .
Donellan őrnagy egy önkénytelen mozdulattal újból 

felemelkedett és a többi kiküldöttekre tekintett. Ezek 
azonban már csak ö benne reménykedtek, mint a ki 
egyedül akadályozhatja csak meg, hogy a földsark 
körüli ingatlanok Európán kívüli hatalmasság kezére 
kerüljenek. De ez az erőfeszítés volt a legutolsó. Az 
őrnagy felnyitotta a száját, aztán ismét becsukta és 
az ő személyében Angolország leroskadt a székre. — 
És . . . harmadszor! — kiáltá Gilmour András R., a 
kalapácscsal az asztalra koppantván.

— Hip! . . . hip! . . . hip! ... az Egyesült-Államok 
tiszteletére! — ordították a győztes Amerika fogadást 
tartó párthívei.

Az esemény híre egv pillanat alatt elterjedt Bal
timore különböző részeiben, majd a távirda drótjain 
az Egyesült-Államok összes területén és végre a ten
geralatti huzalon elhatolt az óvilágba is.

«Strohmannja», Forster Vilmos S. közvetítésével a 
North Polar Practical Association lett ama földsark 
körüli fekvőségek tulajdonosává, a melyek a nvolcz- 
vannegyedik északi szélességi fokon belül vannak.

Másnap, mikor Forster Vilmos S. a hivatalos jelen
tést megtette, Barbicane Impey nevét nevezte meg, 
mint a kinek személyében a Barbicane és társai czég 
alatt volt képviselve a vevő társulat.



NEGYEDIK FEJEZET.

Fiatal olvasóink régi ismerősei jelennek meg újból.

Barbicane és társai! Egy tüzéri kör elnöke. Vajjon 
mit kereshettek a tüzérek ilyen természetű művelet
ben! . . . Majd meg fogjuk látni.

Szükséges-e hivatalosan bemutatnunk Barbicane 
Impevt, a baltimorei Gun-klub elnökét, Nicholl szá
zadost,^Maston J. T.-t és a falábú Hunter Tomot és a 
fürge Bilsbvt -és Bloomsberry ezredest és többi kolle
gáikat? Nem! mert habár e bizarr egyéniségek húsz 
és nehány évvel korosabbak is lettek azon időpont 
óta, midőn az egész világ figyelme rájuk irányult, ők 
mégis ugyanazok maradtak, ép oly tökéletlenek tes
tileg, de ép oly lármásak, vakmeröek és könnyen 
«nekivadulók», valahányszor arról van szó, hogy vala
mely rendkívüli kalandba keveredjenek. Az időnek 
nem volt hatalma a nyugalomba lépett tüzérek e cso
portja felett. Megkímélte őket ép úgy, a mint meg
kíméli a használatból kivont ágyúkat, a melyek a régi 
szertárak múzeumaiban őriztetnek.

Ha a Gun-klub megalapíttatása idején ezernyolcz- 
százharmincz tagot számlált, — egyéneket értünk,, 
nem pedig olyan tagokat, mint a kezek és a lábak, mert 
ezektől legnagyobb részük már meg volt fosztva, —- ha 
harminczötezerötszázhatvanöt levelezőtag volt büszke 
ama kötelékekre, a melyek őket a nevezett klubhoz fűz
ték, —- e szám azóta nem csökkent. Sőt azon kísérletnél 
fogva, a melyet a klub eszközölt : egyenes összeköttetést 
létrehozni a Föld és Hold közt, a társulat hírneve óriási 
mértékben gyarapodott.



MASTON J. T.
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Meg senki se feledte el, mily roppant feltűnést keltett 
e nevezetes kísérlet, a melyet itt néhány sorban meg 
akarunk ismertetni.*

Néhány évvel az amerikai polgárháború után a Gun- 
klub megunván a henyélést, elhatározta, hogy löve- 
get fog küldeni a Holdba egy óriási Columbiad-ágyii 
segélyével. City-Moonban, a floridai félsziget területén 
egy kilenczszáz lábnyi hosszúságú és kilencz lábnyi át
mérőjű ágyút öntöttek ünnepélyesen és azt megtöltöt
ték négyszázezer font lögyapottal. Ezen ágyúból egy 
alumíniumból készült, hengerkúpalakú löveg kilö
vetvén, elröpült a hold felé, hat milliárd liter légszesz 
lökése következtében. Miután az egyenes útjáról való 
eltérése következtében megkerülte a holdat, ismét le
esett a földtekére és pedig a Csöndes-tengerbe 28° 7' 
északi szélesség és 41 ° 37'nyugati hosszúság alatt. E vi
déken halászta ki a szövetségi hajóhad Susquehanna 
nevű hajója, a löveg lakóinak nagy megnyugvására.

Valóban, a löveg lakóinak! Mert a Gun-klub két 
tagja, Barbicane Impey elnök és Nicholl százados, egy 
merész és vakmerő csínyjeiröl általánosan ismeretes 
fiatal franczia kíséretében a löveg-waggonban voltak. 
Mindhárman épen és egészségesen tértek vissza ezen 
utazásukból. De ha a két amerikai még mindig itt volt 
és készen állt bármily újabb kalandra vállalkozni, a 
franczia származású Ardan Mihály nem volt köztük 
többé. Visszatérvén Európába, úgylátszik, vagyonra 
tett szert, a mi méltán meglepett igen sok embert — 
és most otthon káposztát .ültetett. Káposztáját meg is 
ette, sőt meg is emésztette, a legjobban értesült ripor
terek állítása szerint.

* Lásd Verne Gyula: «Utazás a holdba és a hold körük czímu el 
beszélését. (Magyarul megjelent a «Vasárnapi Újság» 1869. és 1870. év
folyamában s külön, kötetes kiadásban is a Franklin-Társulatnál.)

Verne Gy. : Világfelfordulás.
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E nevezetes kaland után Barbicane Impey és Nicholl 
viszonylagos nyugalomban pihentek babéraikon. Min
dig nagy dolgokra szomjazván, folyvást valamely ha
sonló természetű műveletről álmodoztak. Pénzük elég 
volt. Az utolsó üzlet után még körülbelül kétszázezer 
dollárjuk maradt ama hatodfél millióból, a melyet a 
nyilvános aláírások az ó- és újvilágban eredményeztek. 
Ezenkívül, hogy ja szövetséges államok területén min
denütt aluminium-lövegükben mutogatták magukat, 
mint a hogy a csodaszörnyeket vagy a ritka állatokat 
mutogatják kalitkáikban, csinos jövedelemre tettek 
szert és annyi dicsőséget arattak, a mennyit a legköve- 
telőbb emberi becsvágy elbirhat ; szép pénzt kerestek.

Barbicane Impey és Nicholl százados tehát nyugton 
maradhattak volna, ha az unalom nem emészti őket. 
Es kétségkívül azért vásárolták meg a földsark körüli 
fekvőségeket, hogy megszabaduljanak a tétlen élettől.

Azonban nem szabad elfelednünk, hogy ha a vétel, 
nyolczszázezer dollárt meghaladó összeg árán egyáltalá
ban létrejöhetett, ez csak annak volt köszönhető, hogy 
Scorbittné Evangelina asszonyság a /saját vagyonából 
pótolta azt, a mi hiányzott. E nagylelkű asszony ér
deme volt, hogy Amerika legyőzte Európát.

E nagylelkűség oka a következőkben keresendő :
Hogy Barbicane elnök és Nicholl százados visszaté

résük óta páratlan hírnévnek örvendtek, ebben nagy 
része volt egy harmadiknak. Az olvasó máris eltalálta, 
hogy Maston J. T.-ről, a Gun-klub hevesvérű titkárá
ról van szó. Vajjon nem ezen ügyes számítónak voltak-e 
köszönhetők ama mathematikai formulák, a melyek 
lehetővé tették a fennebb említett kísérletet? Ha nem 
kisérte el kollégáit földöntúli útjukon, ez valóban nem 
a bátorság hiányának tulajdonítandó. De ezen érde
mes ember nemcsak .félkezű volt, hanem a koponyája
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is guttaperchából készült, ama szerencsétlen véletlen 
következtében, a mely háborús időkben nagyon is 
mindennapi. És valóban e fogyatkozásokat megmutatni 
a Hold lakóinak, a Selenitáknak, annyi lett volna, mint 
nagyon silány fogalmakat nyújtani neki a Föld lakói
ról, holott voltaképen a Hold csak a föld szerény és 
alárendelt drabantja.

Maston J. T. tehát nagy szomorúságára kénytelen 
volt lemondani ezen utazásról. De azért nem henyélt. 
Miptán egy óriási teleskopot készített volna, a mely a 
Rocky Mountains legmagasabb csúcsán, a Long’s 
Peaken állíttatott fel, személyesen elment a helyszínére. 
Mihelyt a löveg kiröppenése jeleztetett és mihelyt 
ugyanaz elindult hosszú útján az égboltozat felé, Mas
ton J. T. többé el se hagyta figyelő állomását. Az óriási 
műszer nyílásához tapasztá a szemét és egyetlen fel- 
adátának ismerte barátait kisérni, a kiknek jármüve 
végighasítá az űrt.

Azt lehetett hinni, hogy a merész utazók örökké el
vesztek a földre nézve. Attól lehetett félni, hogy a lö
veg, a melyet a Hold vonzó ereje új körpályára szorí
tott, az örökkévalóságig kénytelen lesz ezen éjjeli 
csillagzat körül keringeni egy aldrabant minőségében. 
De nem! Egy kis eltérés, a melyet végzetszerünek ne
vezhetnénk, módosította a löveg irányát és maga a 
löveg, miután a Holdat megkerülte volna, a nélkül, 
hogy azt érintené, mértani arányban fokozódó eséssel 
visszatért földgömbünkre és pedig oly gyorsasággal, a 
mely óránként kétszázhuszonnyolczezernégyszáz kilo
méternyinek felelt meg azon pillanatban, midőn a 
tenger mélyére alámerült.

Szerencsére a Csöndes-tenger víztömegei enyhítet
ték a zuhanást, a melynek egyetlen szemtanúja a 
Susquehanna nevű amerikai fregatt volt. A hírt azon-

5*
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liai tudatták Maston J. T.-vel. A Gun-klub titkára rog- 
tön visszatért Long’s Peakról, hogy személyesen in
tézze a mentési műveleteket. A kutatásokat megindí
tották azon a helyen, a hol a löveg alámerült és az ön
feláldozó Maston J. T. egy perczig se habozott fel
öltem a búvárok skaphanderét, hogy feltalálhassa 
barátait.

Valóban nem is lett volna szükség ennvi fáradozásra. 
Az alumíniumból készült löveg a saját súlyánál na
gyobb mennyiségű vizet szorítván ki a helyéről, alá
merülése után ismét felbukott a Csöndes-tenger fel
színére. Ily körülmények közt találták fel a mentésre 
odasietett klubtagok az Oczeán tükrén Barbicane el
nököt, Nicholl századost és Ardan Mihályt, a kik úszó 
börtönükben épen dominót játszottak.

Maston J. T.-hez visszatérve, meg kell jegyeznünk, 
hogy a rendkívüli kalandban való szereplése, az ö hír
nevét is tetemesen fokozta.

Igaz, hogy Maston J. T. guttaperchából készült ko
ponyájával és egy vaskampó által helyettesített jobb 
karjával, nem volt épen szép ember. Fiatalnak se 
mondhatnék, minthogy ezen elbeszélés kezdetekor 
már meghaladta ötvennyolczadik életévét. De jellemé
nek eredetisége, elméjének élénksége, a tűz, a mely 
szemeiben égett, a hév, a melylyel minden dolgot fel
karolt, eszményi alakká tette őt Scorbittné Evan
gelina asszonyság szemeiben. Végre a guttapercha- 
koponya alatt gondosan megőrzött elméje érintetlen 
maradt és Maston J. T.-t még mindig teljes joggal kora 
egyik legkitűnőbb mathematikusának tartották.

Scorbittné Evangelina asszonyság, noha a legcseké
lyebb számtani feladvány fejfájást okozott neki, külö
nös előszeretettel viseltetett, ha nem is a mathematika, 
legalább a mathematikusok iránt. Sajátszerű és felsőbb
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lényeknek tekintette őket. Csak tessék elgondolni! Fe
jek, a melyekben az x-ek csak úgy csörögtek, mint 
diók a zacskóban, elmék, a melyek tele vannak algebrai 
formulákkal, kezek, a melyek a logarithmusokkal úgy 
játszanak, mint a szemfényvesztők a késekkel és pa- 
laczkokkal, emberek, a kik képesek megérteni az efféle 
hieroglifokat: ? ? ? (x y z) dx dy dz.

Igen! E tudósok szerinte méltók voltak minden 
bámulatra és egyenesen arra voltak teremtve, hogy 
egy nő vonzódást érezzen irántuk a tömeggel egyenes 
és a távolság négyzetével megfordított arányban. És 
Maston J. T. épen eléggé testes volt arra nézve, hogy 
ellenállhatatlan vonzerőt gyakoroljon rá, a mi pedig a 
távolságot illeti, ez teljesen meg fog semmisülni, ha 
valaha egymáséi lehetnek.

Az utóbbi eshetőség, meg kell vallani, nem kevéssé 
nyugtalanította a Gun-klub titkárát, a ki a boldogsá
got soha se kereste ily szoros frigyekben. Ezenfelül 
Scorbittné Evangelina asszony is túl volt már első 
fiatalságán — sőt a másodikon is — miután negyvenöt 
éves elmúlt. Szépnek se lehetett mondani, a többízben 
megfestett halántékaihoz szövetként tapadó hajával, 
túlságosan hosszú fogaival, a melyek közül még egyet
len egy se hullott ki, sovány testalkatával és minden 
kellemnélküli magatartásával. Szóval úgy nézett ki, 
mint egy aggszűz, noha már férjnél volt — igaz, hogy 
alig pár évig. De különben igen derék nő volt, a kinek 
földi boldogságából semmi se hiányzott volna, ha a 
baltimorei szalonokban Maston J. T.-né asszonyság 
néven jelenhetne meg.

Az özveg igen tetemes vagyonnal rendelkezett. 
Nem volt ugyan olyan dúsgazdag, mint a Gouldok, a 
Mackayk, a Vanderbiltek, a Gordon Bennettek, a kik
nek vagyona milliárdokra rúg és a kik a Rothschild-
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család egyes tagjainak akár alamizsnát is adhatnának. 
Nem birt háromszáz millióval, mint Cárper Mózesné 
asszonyság, se kétszáz millióval, mint Stewartné asz- 
szonyság, se. nyolczvan millióval, mint Crockerné 
asszonyság — és figyelmeztetjük az olvasót, hogy 
'mind a három nevezett asszonyság özvegy ! — még csak 
oly gazdag se volt, mint Hammersleyné, Helly Greené, 
Maffittné, Marshallné, Para Stevensné, Minturyné és 
még némely más asszonyságok. Mindazonáltal helyet 
foglalhatott a new-yorki Fifth Avenue szállodában 
rendezett emlékezetes ünnepélyen, a melyen csak öt
szörösen milliomos vendégek vehettek részt. Scorbittné 
asszonyság négy millió dollárral, vagyis húsz millió 
frankkal rendelkezett, a melyeket Scorbitt János P. 
után örökölt, a ki viszont divatárú és besózott sertés
hús üzleteiből szerezte vagyonát. E vagyont a nagy
lelkű özvegy örömmel értékesítette volna Maston J. T. 
javára, a kinek ezenfelül a szerelem és gyöngédség 
még kimeríthetetlenebb kincseivel kedveskedett volna, 
hozomány czímén.

Addig is Maston J. T. kérésére Scorbittné Evan
gelina asszonyság szívesen fektetett be néhány száz
ezer dollárt a North Polar Practical Association 
üzletébe, a nélkül, hogy tudta volna, miről van 
szó. Igaz, hogy Maston J. T. is érdekelve lévén, a 
vállalat nem- lehetett más, mint nagyszerű, magasz
tos, emberfeletti! A Gun-klub titkárának múltja ke
zeskedett a jövőért.

Az olvasó megítélheti, vajjon Scorbittné Evangelina 
asszonyságnak volt-e oka bizalommal viseltetni, midőn 
az árverés és a hivatalos bejelentés után megtudta, 
hogy a Barbicane és társai czég alatt működendő új 
társulat igazgató-tanácsában a Gun-klub elnöke fog el
nökölni? Mihelyt Maston J. T. is részese a «Barbicane
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és társai» czégnek, nem volt-e oka örülni a felett, hogy 
a társulat legnagyobb részvényese?

E szerint Scorbittné Evangelina asszonyság volt a 
földsark körüli és a nyolczvannegyedik szélességi fokon 
túl létező fekvöségek legnagyobb részének tulajdonosa. 
Nagyon helyes! De vajjon mit fog vele kezdeni, vagyis 
inkább, milyen hasznot szándékozott a társulat e 
hozzáférhetetlen uradalomból húzni?

Még mindig ez volt a fökérdés, a mely, ha. egyfelől 
Scorbittné Evangelina asszonyságot, a saját pénzügyi 
érdekeinek szempontjából komolyan érdekelte, más
felől nem kevésbé érdekelte az egész világot is a köz- 
kiváncsiság szempontjából.

A derék asszonyság — jóllehet nagyon diszkrét mó
don — már puhatolódzott is Maston J. T.-nél ezen 
irányban, mielőtt az illető pénzösszegeket rendelke
zésére bocsátotta volna. De Maston J. T. folyvást na
gyon tartózkodóan viselte magát. Scorbittné Evan
gelina asszonyság nemsokára meg fogja tudni, miről 
van szó, mindazonáltal nem előbb, míg el nem érkezik 
az idő a világot meglepni, az új társulat czéljának le
leplezése által.

Kétségkívül Scorbittné Evangelina asszonyság meg
győződése szerint a vállalat azok közé tartozott, a me
lyekre, mint Jean Jacques Rousseau mondja, «még nem 
volt példa és a melyeknek nem lesznek utánzói». Oly 
vállalat lesz ez, a mely messze hátra fogja hagyni a 
Grun-klub tagjainak ama kísérletét, hogy egyenes 
összeköttetést hozzanak létre a Föld és Hold közt.

Valahányszor a kíváncsisága nagyon élénken nyil
vánult, Maston J. T. a jobb kezét helyettesítő vas
kampót a saját, félig becsukott ajkára illeszté és csak 
ennyit mondott :
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— Kedves Scorbittné asszonyság, legyen bizalom
mal irántam.

És ha Scorbittné Evangelina asszonyságnak volt 
bizalma «előbb», milyen örömet kellett éreznie «azután», 
midőn a hövérű titkár neki tulajdonította az amerikai 
Egyesült-Államok győzelmét és az északi Európa 
vereségét.

— De szabad-e most már végre tudnom? ... — 
kérdé a kitűnő mathematikusra mosolyogván.

— Meg fogja tudni nemsokára, — feleié Maston J. T. 
és amerikaiasan erősen megrázta üzlettársa kezét.

E megrázás közvetlen eredménye az volt, hogy le
csillapította Scorbittné Evangelina asszonyság türel
metlenségét.

Néhány nap múlva azonban az ó- és az újvilág nem 
csekélyebb megrázkódtatást szenvedett, — nem is 
említve azon megrázkódtatást, a mely a jövendőben 
várt rá — midőn köztudomásra jutott ama teljesen 
örületes terv, a melynek megvalósítására a North Polar 
Practical Association nyilvános aláíráshoz szándéko
zott folyamodni.

A társulat e szerint azért vásárolta meg a földsark 
körüli régiók e részét, hogy kiaknázza az északi sark 
kőszéntelepeit !

ÖTÖDIK FEJEZET.

Mindenekelőtt föltehető-e, hogy az északi sark közelében 
kőszéntelepek léteznek.

Éz volt a legelső kérdés, a mely minden — némi 
logikával biró — ember előtt felmerült.

—- Miért léteznének kőszéntelepek az északi sark 
körül? — kérdék némelyek.
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— Miért ne léteznének? válaszolák mások.
Tudjuk, hogy a szénrétegek a földgömb legkülönbö

zőbb pontjain léteznek. Európa országaiban nagy szám
mal találtatnak. Mindkét Amerika jelentékeny széntele
pekkel bir, de talán az Egyesült-Államok vannak e 
részben legdúsabban megáldva. Egyébiránt Afrika, 
Ázsia és Oczeania se szüköldködnek széntelepekben.

A földgömb területén az összes geológiai rétegekben 
mindenütt fedeznek fel kőszenet : a legrégiebbekben 
anthracitot, a következőkben szoros értelemben vett 
kőszenet, a másodkorúakban stipitet, a harmadkorúak- 
ban barnaszenet. •

Az ásványi'tüzelőanyag nem fog elfogyni évszázadok 
lefolyása előtt.

Pedig a széntermelés évenkint az egész világon 
négyszázmillió tonnára rúg s e mennyiségben Angol
ország százhatvanmillió tonnával szerepel. Úgy lát
szik azonban, hogy e fogyasztás az ipari szükség
letekkel arányosan fokozódik. Ha mindjárt a villa
mosság helyettesítené - is mint mozgató erő a gőzt, 
mégis ugyanannyi kőszénre volna szükség ezen erő 
előállítására. Az ipar gyomra csak kaszénnel táplál
kozik, egyebet nem eszik. Az ipar «szénfaló» állat, a 
melyet folyvást kell táplálni.

Ezenkívül a kőszén nem csupán tüzelő-, hanem 
valóságos világanyag, a melyet a tudomány a leg
különfélébb czélokra és a legkülönbözőbb alakokban 
használ fel. A terményekkel, a melyeket belőle vegy
tani úton nyernek, lehet festeni, czukrozni, fűszerezni, 
pároltatni, tisztítani, fűteni, világítani és gyémántot 
készíteni. Ép oly ^hasznos, mint a vas, sőt ennél is 
hasznosabb.

Szerencsére ezen utóbbi érez kimerülésétől nem kell 
félni, hiszen, ez a földgömb valódi főalkatrésze.



76

Valóban a Föld kisebb-nagyobb mértékben olvatag 
vastömegnek tekintendő, a melyet szilárdabb rétegek 
borítanak. A többi érczek, valamint a víz és a kő is, 
csak nagyon korlátolt mennyiségekben szerepelnek 
földgömbünk szerkezetében.

De míg egyfelől a vasfogyasztás örök időkre bizto
sítva van, a szén tekintetében máskép áll a dolog. Az 
óvatos embereknek tehát, a kik a jövőre gondolnak és 
pedig századok szerint számítandó jövőre, keresniük 
kell a széntelepeket mindenütt, a hol előrelátó termé
szet azokat a geológiai korszakokban elhelyezte.

— Nagyon helyes! — mondák az új társulat ellen
felei.

És az Egyesült-Államokban ép úgy, mint mindenütt, 
vannak emberek, a kik gyülölségböl vagy irigységből 
szeretnek rágalmazni, nem is említve azokat, a kik 
ellentmondanak, csupa merő ellentmondási viszke- 
tegböl.

— Nagyon helyes! — mondák ezen utóbbiak. De 
miért léteznék kőszén az északi sarkon?

— Miért? — felelék Barbicane elnök párthívei, — 
azért, mert Blandet elmélete szerint a geológiai alaku
lások korszakában a nap tömege oly nagy volt, hogy az 
egyenlítő és a földsarkok hömérsékkülönbözetét észre 
se lehetett venni. Mikor bolygónk még a hőség és ned
vesség folytonos behatásának volt alávetve, tehát ren
geteg hosszú idővel az emberi nem keletkezése előtt, 
óriási erdőségek borították a földgömb északi régióit.

És a társulat érdekeinek szolgálatában álló hírlapok, 
folyóiratok és szemlék ezt az állítást variálták száz 
meg száz czikkben, hol tréfás, hol tudományos alak
ban. Azon erdőségek a roppant megrázkódtatások kö
vetkeztében, a melyeken a földteke keresztülment, 
mielőtt végleges alakját felöltötte volna, szükségképen
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kőszéntelepekké változtak át az időjárás, a vizek és a 
belső hőség befolyása következtében. Semmi se volt 
ennélfogva valószínűbb, sőt bizonyosabb ama felte
vésnél, a mely szerint a földsark körüli terület bővel
kedik kőszéntelepekben, csak a bányászoknak kell 
hozzájuk férközniök.

Sőt léteztek’ezenfelül tények — tagadhatatlan té
nyek. Ama pozitív elmék, a melyek nem akarnak csu
pán valószínűségekre támaszkodni, nem vonhatták két
ségbe e tényeket, a melyek másrészt olyan termé
szetűek voltak, hogy jogosultnak tüntethették fel a 
különböző minőségű kőszén keresését a földsark körüli 
területek felszínén.

Donellan őrnagy és titkára épen erről a tárgyról 
beszélgettek néhány nappal később a Két jó baráthoz 
czímzett étterem legfélreesöbb szögletei egyikében.

— Vajjon csakugyan igaza volna-e ennek a Barbi- 
canenek, a kit Berry akaszszon fel mielőbb, — monda 
Toodrink Dean.

— Valószínűleg, — viszonzá Donellan őrnagy, — 
sőt hozzáteszem, hogy minden bizonynyal.

— De hiszen ez esetben a földsark körüli terület 
értékesítése által óriási vagyonra lehetne szert tenni!

— Kétségkívül, — mondá az őrnagy. — Habár 
Észak-Amerika már nagy telepekkel bir e tüzelő ás
ványból és még mindig gyakran fedeznek fel újakat, 
még se lehet kételkedni a felett, hogy még nagyon sok 
ilyen telep marad felfedezetlenül, Toodrink úr. A föld
sark körül létező területek összefüggésben látszanak 
állni az amerikai szárazfölddel, mert úgy alakzat, mint 
általános külszín tekintetében hasonlítanak hozzá. 
Főleg Grönland az új világ folytatása és kétségtelen, 
hogy összefügg Amerikával.

— Mint a lófej. a melyhez csakugyan hasonlít. 
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összefügg a ló testével, — jegyzé meg Donellan őr
nagy titkára.

— Hozzáteszem, — mondá az őrnagy, — hogy Nor- 
denskjöld tanár, midőn a grönlandi területeken ku
tatásokat tett, vékony barna szénrétegekre talált ; 
jelentékeny mennyiségű vízözönelötti növénykövüle
tekkel. Egyedül a disköi kerületben a dán származású 
Stoenstrup hetvenegy telepet talált, növényi lenyoma
tokkal, a melyek elvitázhatlan nyomai annak a hatal
mas növényzetnek, mely hajdan a földsark körül te
nyészett.

— De még messzebb, még fellebb? — kérdé Toodrink 
Dean.

— Még fellebb és még messzebb az északi sark 
felé, — viszonzá az őrnagy, — a kőszén létezése tény
leg bebizonyult és úgylátszik, hogy az embernek csak 
le kell érte hajolnia. Ha tehát a kőszén annyira el van 
terjedve e vidékek felszínén, nem lehet-e csaknem tel
jes bizonyossággal azt következtetni, hogy rétegei alá
nyúlnak a földkéreg legmélyéig?

Donellan őrnagynak igaza volt. Epén ez a körül
mény, hogy a földsark körüli területek geológiai alaku
lásait alaposan ismerte, tette öt e tekintetben vala
mennyi közül a legingerlékenyebb angollá. Es talán 
még sokáig beszélt volna e tárgyról, ha észre nem veszi, 
hogy a korcsma törzsvendégei igyekeznek a szavait 
meghallani. Ennélfogva ép úgy ö, mint Toodrink Dean, 
czélszerünek tartották magukat nagyon tartózkodóan 
viselni, miután a nevezett Toodrink Dean a következő 
legutolsó megjegyzését koczkáztatta volna :

— Nem lepte meg önt egy dolog, Donellan őrnagy?
— Miféle dolog?
—- Az, hogy ebben az üzletben, a melyben az ember 

inkább mérnökök vagy legalább a hajósok szereplősét
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várhatta volna, miután a földsarkról és széntelepekról 
van szó, — minden várakozás ellenére tüzérek az 
intézők!

— Helyes a megjegyzés, — viszonzá az őrnagy. — 
Ez nagyon meglepő körülmény.

A hírlapok pedig minden reggel visszatértek a szén
telepek kérdésére.

«Széntelepek? Miféle széntelepek? — kérdé dühös 
czikkekben a «Pall Mall Gazette», az angol kereske
delmi körök által inspirálva, a melyek kézzel-lábbal 
küzdöttek a North Polar Practical Association érvei 
ellen.

«Miféle széntelepek?» — viszonzák a charleston! 
«Daily News» szerkesztői, a kik Barbicane elnök el
szánt párthívei voltak. — «Nos, hát, mindenekelőtt 
azok, a melyeket Nares kapitány 1875 —76-ban konsta
tált, a nyolczvankettedik szélességi fok határán egyide
jűleg oly rétegekkel, a melyek egy nyárfákban, fűz
fákban, bükkfákban, diófákban és tűlevelűekben gaz
dag mioczén növényzetre vallanak.»

«Es vajjon 1881 —84-ben, — jegyzé meg a «New- 
York Witness» tudományos tárczaírója, — Greely 
expedicziója alatt a Lady-Franklin-öbölben nem fedez
tetett-e fel egy kőszénréteg a Watercourse-öblöcske 
partjain, a Conger-erőd közelében? És vajjon Pavy 
orvos nem állíthatta-e joggal, hogy e vidékek nem szű
kölködnek széntelepekben, hála az előrelátó természet
nek, a mely e telepeket valószínűleg arra rendelte, hogy 
egykor megküzdjenek e kietlen régiók alacsony hű
mérsékletével?»

Világos, hogy miután a merész amerikai utazók 
tekintélyének pajzsa alatt ily döntő tények idéztettek, 
Barbicane elnök ellenfelei nem tudtak mit felelni. 
A «miért léteznének ott széntelepek?» elv párthívei

Verne Vihitifeiforduliii, 6
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he is vonták lobogóikat a «miért ne léteznének?» elv 
párthívei előtt. Ügy van! A földsark körül léteznek és 
pedig valószínűleg nagyon jelentékeny széntelepek. 
A földsark körüli talaj óriási tömegeket rejt e becses 
tüzelőanyagból, a mely el van dugva a hajdan dús nö
vényzetű régiók mélyében.

De habár le is szorítattak a vita teréről a kőszéntele
pek kérdése tekintetében, miután e telepek létezése 
iránt a földsark vidékén nem foroghatott fenn többé 
kétség, az amerikai társulat ellenfelei azzal kárpótolták 
magukat, hogy a dolgot más szempontból vitatták.

— Am legyen, — mondá egy napon Donellan őr
nagy egy szóbeli vitában, a melyet magában a Gun- 
klub helyiségeiben idézett fel és a melynek folyamában 
Barbicane elnököt személyesen interpellálta. — Ám 
legyen! Megengedem, sőt magam is azt állítom, hogy 
csakugyan léteznek az ön társulata által megvásárolt 
területen kőszéntelepek. De csak tessék odamenni és 
azokat kiaknázni.

— Epén azt fogjuk tenni, — feleié nyugodtan Bar
bicane Impey.

— Csak tessék túlmenni a nvolczvannegyedik széles
ségi fokon, a melyet még egyetlen egy utazó se lép- 
pett át!

— Mi át fogjuk lépni!
— Tessék elmenni magáig az északi sarkig!
— El fogunk menni!
A legmakacsabbak is, hallván, hogy a Gun-klub 

elnöke ily hidegvérűen és önérzetesen válaszol és ta
pasztalván, hogy ily fenhangon és szabatosan fentartja 
állítását, ingadozni kezdtek. Oly ember jelenlétét érez
ték maguk előtt, a ki semmit se vesztett hajdani tulaj
donságaiból, ép oly nyugodt, hideg, komoly és éles
látó volt, mint azelőtt ; pontos, naint egy chronometer,
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kalandkedvelő, a mellett azonban legvakmeröbb válla
lataiban is gyakorlati eszméket érvényesített. . .

Mindazok, a kik Donellan őrnagyot ismerték, meg
ítélhetik, vajjon kedve lett volna-e ezen érdemes, de 
hevesvérű gentlemannek az ellenfelét megfojtani. De 
hát Barbicane elnök erős természetű és hogy Napoleon 
egy hasonlatával éljünk, testileg és lelkileg «mélyen 
járó» ember, következőleg tehát képes is volt széllel 
és hullámmal daczolni.

Ellenségei, vetélytársai, irigyei erről az oldaláról 
nagyon is jól ismerték.

Mindazonáltal, minthogy a tréfakedvel őket nem lehet 
eltiltani a rossz tréfáktól, az ingerültség ezen utóbbiak 
alakjában nyilatkozott az új társulat ellen. A legkép
telenebb tervezet tulajdonították a Gun-klub elnöké
nek. A torzképrajzolók is beleavatkoztak a dologba, fő
kép Európában, de különösebben az Egyesült-Király
ságban, a mely nem tudta megemészteni vereségét ama 
csatában, a hol a dollárok legyőzték a font sterlingeket.

Ah! ez a yankee azt állította, hogy el fog menni az 
északi sarkig! Ah! ö ott fogja megvetni a lábát, a 
hova még eddig emberi láb nem lépett? Ah! ö ki fogja 
tűzni az Egyesült-Államok lobogóját a földgömb 
amaz egyetlen pontján, a mely örökké mozdulatlanul 
marad, míg az összes többieket magával ragadja a föld 
mindennapi keringése !

No, itt ugyan tág terük nyílt a torzképrajzolóknak. 
Európa és nemkülönben a szabad Amerika nagyobb 
városaiban a könyv- és műkereskedők kirakatai és a 
kioszkok tele voltak torzképekkel és rajzokkal, a me
lyek Barbicane elnököt ábrázolták, a mint a legbolon
dabb módjait keresi az északi sarkra való eljutásnak.

Az egyiken a merész amerikai, a Gun-klub összes 
tagjai segélyével, ásóval a kezében tengeralatti alag-
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utat ásott a jégtömegeken keresztül, a legelső jégtor
laszoktól fogva a kilenczvenedik fokig, úgy, hogy épen 
a földtengely csúcsán kerüljön ismét a szabad ég alá.

A másikon Barbicane Impey, a nagyon jól eltalált 
Maston J. T. és Nicholl százados kíséretében, léghajón 
szállt le e pontra, a mely annyi sóvárgás tárgyát ké
pezte és borzasztó veszélyekkel teljes fáradalmas út 
után mind a hárman egy fél fontnyi súlyú köszéndara- 
bot találtak. Ennyiből állt a földsark körüli híres 
kőszéntelepek összes tartalma.

A «Punch» egyik számában Maston J. T.-t is leraj
zolták, a kit a torzképírók nem kevésbé czéltáblájukul 
választottak, mint a főnökét. A Gun-klub titkára,, a 
delejes földsark vonzó-ereje következtében a jobb 
kezét helyettesítő vaskampónál fogva ellenállhatatla
nul oda volt bilincselve a földhöz.

Említsük meg ezen alkalomból azt is, hogy a híres 
mathematikus sokkal hevesebb véralkatú volt, hogy- 
sem a nevetséges oldalról fogta volna fel a tréfát, a 
mely őt egyéni minőségében támadta meg. Rendkívül 
felháborodott e miatt és elképzelhető, hogy Scorbittné 
Evangelina asszonyság nem a legutolsók közé tarto
zott azok között, a kik e felháborodásban osztozkodtak.

Egy másik rajz, a brüsszeli «Laterne Magique»-\»a,n 
Barbicane Impeyt és az igazgató-tanács tagjait mind 
megannyi salamandert ábrázolta, a mint lángok köze
pette dolgoznak. Az örök jég felolvasztása czéljából az 
a gondolatuk támadt, hogy a jeget egy alkohol-tenger
rel borítsák el és ezen egészen újdivatú tengert meg
gyújtván, ezáltal az egész földsarki medenczét egy 
óriási puncsos medenczévé változtassák át.

De mindezen torzképek közül a legsikerültebbet^a 
franczia «Charivari» közölte Stop rajza után. Barbicane 
Irapey és Maston J. T. egy czethal kényelmesen búto-
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rozott és párnázott gyomrában sakkozva töltik az 
időt, míg rendeltetésük helyére elérkeznének. Az elnök 
és titkára, mint újkori Jónások, nem haboztak el- 
nyeletni magukat egy óriási tenger-emlős által és 
miután a jégtorlaszok alatt elhaladtak volna, ezen új- 
divatú jármű segélyével reméltek eljuthatni a hozzá
férhetetlen északi sarkig.

Az új társulat hidegvérű elnöke nagyon keveset törő
dött a toll és rajzón efféle csipkedéseivel. Hagyta, 
hadd beszéljenek, énekeljenek, rajzoljanak és parodi
záljanak. Az a szemei előtt csak a czél lebegett.

A társulat, a kormány engedménye alapján, teljes 
szabadsággal birván, a földsark körüli területek kiak
názására, az igazgatótanács javaslata folytán azonnal 
nyilvános aláírást nyitott tizenöt millió dollár erejéig 
száz dollár névértékű részvények ára egyszerre volt 
befizetendő. A Barbicane és társai czég oly nagy hitel
nek örvendett, hogy az aláírók tömegesen jelentkeztek. 
De meg kell vallanunk, hogy csaknem kizárólag a kon- 
föderáczió harmincznyolcz államának polgárai vettek 
részt e nagy pénzügyi műveletben.

— Annál jobb! — kiálták a North Polar Practical 
Association párthívei. — így legalább annál inkább 
Amerikáé lesz a dicsőség.

Szóval a Barbicane és társai czég hírneve oly serösen 
meg volt alapítva, a tőkepénzesek annyira bíztak a 
tett Ígéretek beváltásában, oly rendületlenül hittek a 
kőszén-telepek létezésében az északi sark körül és e 
telepek kiaknázásának lehetőségében, hogy az új tár
sulat tőkéjét az aláírások háromszorosan fedezték.

Az utóbbiakat tehát kétharmaddal kellett redukálni 
és deczember 16:án a társulat tizenöt millió dollár 
tőke befizetésével teljesen meg volt alapítva.

Ez a töke háromszor nagyobb volt annál, a melyet a
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Gun-klub számára írtak alá, midőn híres kísérletét 
tette, hogy egyenes összeköttetést létesítsen a Föld és 
Hold között.

HATODIK FEJEZET.

A Scorbittné Evangelina asszonyság és Maston J. T. közt 
a telephon-beszélgetés félbeszakíttatik.

Barbicane elnök azt állította, hogy czélját el fogja 
érni és most már a pénzösszeg, a melylyel rendel
kezett, lehetővé tette, hogy azt minden akadály nélkül 
el is érhesse. Bizonyára nem lett volna bátorsága a 
tőkepénzesekhez fordulni, ha a sikert illetőleg rfem lett 
volna meggyőződve.

Az emberek merész lángelméje tehát végre meg fogja 
hódítani az északi sarkot!

Ez kétségtelen volt. Barbicane elnök és az igazgató
tanácsa birtokában volt a módoknak, hogy sikert aras
son ott, a hol annyian hajótörést szenvedtek. Véghez 
fogják vinni azt, a mit Franklin, Kane, De Long, 
Nares és Greely nem birt végrehajtani. Át fogják lépni 
a nyolczvannegyedik szélességi fokot, birtokukba fog
ják venni a földgömb ama jelentékeny részét, a mely
nek tulajdonjogát megszerezték maguknak a legutóbbi 
árverésen, az amerikai lobogót pedig, az amerikai kon- 
föderáczióba kebelezendő harminczkilenczedik állam 
harmihczkilenczedik csillagával fogják gazdagítani.

«ízetlen tréfa!>> ismételték folyvást az európai ki
küldöttek és párthíveik az óvilágban.

Pedig hát semmi se volt ennél bizonyosabb és e 
gyakorlati, logikai, elvitázhatatlan és csaknem gyerme- 
kiesen egyszerű módját az északi sark meghódításán
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nak Maston J. T. fedezte fel. Az ö agyában — 
a melyben az eszmék a folytonos forrongásban levő 
agyvelőanyag közepette főttek — született meg 
ez a nagy földrajzi ipű és a megvalósítás módjának 
eszméje.

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a Gun-klub tit
kára rendkívüli mathematikus volt, — kiérdemültnek 
neveznök, ha e szó valódi értelme nem volna egyenes 
ellentéte annak, a melyet neki közönségesen tulajdoní
tani szoktak. A legszövevényesebb mathematikai fel
adatok megoldása rá nézve csak gyermekjáték volt. 
Csak nevette a nehézségeket úgy a mennyiségek tudo
mányában, a mely az algebra, mint a számok tudo
mányában, a mely az arithmetika. Érdemes volt 
látni, hogyan dobálózott a szokásos algebrai jegyekkel, 
akár betűk alapjában a mennyiségeket vagy nagy
ságokat jelöljék, akár különféle vonalak alakjában 
ama viszonyt, a melyek e mennyiségek és a velük 
véghezviendő tudományos műtételek közt helyre
állíttatni kívántatnak.

Ah ! a coefficiensek, a hatvánvek, a gyökök és egyéb 
tudományos tényezők! Hogyan ugráltak mindezen 
jelek a tolla, vagyis helyesebben azon krétadarab alatt, 
a mely a kezét helyettesítő vaskampóba volt meg
erősítve : mert Maston J. T. a fekete táblán szeretett 
dolgozni. És itt, a tíz négyszögméternyi térségen — 
Maston J. T. ugyanis nem érte be csekélyebbel — 
egészen átengedte magát algebrista véralkata szeszé
lyeinek. Számadásaiban nem apró jeleket és számokat 
használt, oh! nem! fantasztikus, óriási jelek és számok 
voltak azok, a melyeket szenvedélyesen szokott ingatni. 
A 2-esek és a 3-asok kigömbölyödtek, mint egy lég
golyó ; 7-esei bitófákhoz hasonlítottak, a melyekről 
csak egy akasztott ember hiányzott, 8-asai meggörbül-
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tek, mint egy pár nagy pápaszem, 6-osai és 9-esei 
pedig végtelenül hosszú farkaik által tűntek ki.

És a betűk, a melyeket formuláinál használt, az 
a. b és c, a melyek az adott vagy ismert mennyiségeket 
képviselték és az x, y és z, a melyek az ismeretlen 
vagy meghatározandó mennyiségeket jelölték, mily 
egyöntetűek voltak ezek, különösen pedig a z-k, 
a melyek úgy czikáztak, mint a villám! Görög betűire 
a tű, k és co-ákra, akár Archimedes és Euklides is 
büszke lehetett volna.

Tiszta és mocsoktalan krétával leírott jegyei pedig 
egyszerűen bámulatosak voltak : a -f--ai világosan 
elárulták, hogy e jegy két mennyiség összeadását 
jelenti, —ai bár szerényebbek, de mégis eléggé hatá
sosak voltak. X-jai olyan benyomást tettek, mint 
megannyi Szt- András keresztje. =-einek szigorúan 
egyenlő két vonása valóban a mellett tanúskodott, 
hogy Maston J. T. olv ország szülötte, a melyben az 
egyenlőség nem üres szó, legalább is a fehér bőrű 
emberek közt. Rendkívüli arányokban leírt <-ei 
>-eitől, valamint 2-eitől nem lehetett megtagadni 
a nagyszerűséget. A mi pedig a jegyet illeti, a mely 
bizonyos szám vagy mennyiség gyökét jelenti, ez volt 
a fekete táblán való működésének fénypontja és ha 
azt egy vízirányos vonallal kiegészíté, ilyformán :

* K
akkor valóban úgy látszott, mintha e vízirányos kar, 
a fekete tábla határait túllépve azzal fenyegetőznék, 
hogy az egész világot alá fogja vetni dühöngő egyen
leteinek!

És ne higvjék önök, hogy Maston J. T. mathemati- 
kai ismeretei csak elemi algebra láthatáráig ter-
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jedtek. Nem! Sem a különbözeti, 'sem az integrális 
számítás, sem a változatok számítási módja nem 
volt előtte ismeretlen és biztos kézzel szokta volt 
leírni az integratio jegyét, az egyszerűségében oly 
megdöbbentő 

jegyet, a mely a végtelen parányiságú elemek vég
telen összegét jelenti.

De viszont ugyanez áll a 2 jegyről is, a mely véges 
elemek véges számát képviseli és a po jegyről, a mely- 
lyel a mathematikusok a végtelenséget jelölik, vala
mint minden egyéb titokzatos jegyről, a melyet ez — a 
közönséges halandók által meg nem érthető nyelv 
szokott használni.

Szóval e bámulatos ember képes lett volna a maga
sabb mathematika legfelső fokáig felemelkedni.

Ilyen ember volt Maston J. T. Épen azért viseltet
hettek kollegái teljes bizalommal iránta, midőn a 
merész agyakban megfogamzott legkábítóbb problé
mák megoldására vállalkozott! Ezért bízta rá a Gun- 
klub a Földről a Holdba kilökendő löveg problémájá
nak kidolgozását. Végre Scorbittné Evangelina asszony
ság, a nagy mathematikus dicsőségétől megmámoro- 
sodva, ezért érzett iránta a szerelemmel határos 
bámulatot. Különben az adott esetben — vagyis az 
északi sark meghódítása problémájának megoldását 
illetőleg, Maston J. T. nem volt kénytelen az analysis 
magasztos régióiba felemelkedni. Az új engedménye
seket a földsark körüli területekre segítendő, a Gun- 
klub titkárának csak egy erőmütani problémával 
kellett megküzdeni — kétségkívül szövevényes problé
mával, a mely leleményes, sőt talán egészen új for-
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mulák kitalálását igényli, de a melylyel minden 
bizonynyal sikeresen fog megbirkózni.

Oh! igen! Meg lehetett bízni Maston J. T.-ben; noha 
a legcsekélyebb tévedés milliók veszteségét vonhatta 
volna maga után. Mióta gyermekfej jel-a legelső szám
tani fogalmakat tanulmányozta, soha se tévedett egy 
mikron* ezredrészével sem, ha számításainál valamely 
hosszúság megmérése forgott szóban. Ha csak egy 
tizedes törtszám huszadrészével tévedett volna is, 
okvetlenül golyót röpít vala guttapercha koponyájába.

Okunk volt Maston J. T. e nevezetes tulajdonságát 
különösen hangsúlyozni. Miután ez megtörtént, lássuk 
öt most a munkánál, de e czélból vissza kell mennünk 
néhány héttel. — Maston J. T., körülbelül egy hó
nappal a két világ lakóihoz intézett felhívás közzé
tétele előtt, vállalkozott kiszámítani ama terv ele
meit, a melynek csodaszerű következményeit élénk 
színekkel ecsetelte kollegái előtt.

Maston J. T. évek sora óta lakott a Franklin-street 
179. számú házában. Ez az utcza egyike a legcsönde
sebbeknek egész Baltimoreban, távol esik az üzletek
től, a melyekhez a mathematikus nem értett és a 
tömeg zajától, a melytől irtózott.

Itt Jegy szerény lakásban telepedett le, a mely 
Ballistic-Cottage név alatt volt ismeretes. Összes 
vagyona tüzértiszti nyugdíjából állt és ama fizetésből, 
a melyet mint a Gun-klub titkára élvezett. Egyedül 
élt szolgájával Fire-Kire (Tűz-Tűz) szerecsennel. Ez 
valóban találó név volt egy tüzértiszt inasának. 
Csakhogy a néger kevésbé volt inas, mint tüzér s 
ép úgy szolgálta a gazdáját, mint a hogy egy ágyút 
szolgált volna ki.

* A mikron optikai mérték és egyenlő egy milliméter ea^redrés

».
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Maston J. T. meggyőződésből volt agglegény, azt 
tartván, hogy a nőtlenség még a legelfogadhatóbb 
állapot e földön. Ismerte a szláv közmondást, a mely 
szerint «egy női hajszál nagyobb terhet képes von
tatni, mint négy ökör». Ennélfogva nem viseltetett 
bizalommal a nők iránt.

Ha tehát egyedül élt a Ballistic-Cottageban, annak 
csak ö maga volt az oka. Tudjuk, hogy csupán egy 
szavába került volna, hogy egyes magányát kettős 
magánynyá változtathassa át. Kétséget nem szen
ved, hogy Scorbittné Evangelina boldognak érezte 
volna magát, ha . . . De eddigelé legalább Maston 
J. T. nem érezte magát boldognak, ha . . . És bizo
nyosnak látszott, hogy e két — legalább a gyöngéd 
özvegyasszony véleménye szerint — egymásnak terem
tett lény soha se fogja végrehajtani azt az átalakulást, 
a melyet az egyik fél annyira óhajtott.

A Cottage nagyon egyszerű emeletes ház volt. 
A verandával ellátott földszinten kis szalon és ebédlő 
terült. A konyha és a cselédszoba egy kis mellék
épületben volt elhelyezve, a kert felé. Az emeleten 
volt a hálószoba és a dolgozó-terem, a mely a kertre 
nyílt. Ide semmiféle külső zaj se hatolt el. Ez volt a 
tudós és bölcs ember Buen retiro\a,, melynek négy 
fala közt annyi mathematikai feladvány oldatott meg, 
és a melyet méltán irigyelhetett volna Newton, Laplace 
és Cauchy.

Mily különbség volt e szerény házacska és Scorbittné 
Evangelina asszonyság palotája közt, a gazdag New- 
Park városrészben, erkélyes és félig goth, félig renais
sance faragványokkal ellátott homlokzatával, gazdag 
butorzatú termeivel, nagyszerű előcsarnokával, érté
kes képtárával, a melyben főleg a franczia mesterek 
voltak képviselve, kettős lépcsőzetével, nagyszámú 



cselédségével, istállóival, kocsiszínjeivel, pompás kert
jével. nagy pázsitjaival, hatalmas fáival, elegáns szökő- 
kútjaival és az épületek tekintélyes csoportjából 
kimagasló tornyával, a melynek ormán a Scorbittek 
kék és aranyszínű lobogója lengett!

Három angol mérföldnyi, igen! legalább is három 
angol mérföldnyi távolság választotta el a New-Park 
városrészben fekvő palotát a Ballistic-Cottagetól. De 
egy külön telephon-sodrony kötötte össze a két 
lakást és a «Halio! Halio!» szókra a közlekedés azonnal 
létre jött a palota és a Cottage közt. Az egymással 
beszélgetők ugyan nem láthatták, de legalább hall
hatták egymást. Senki se fog csodálkozni, ha azt 
mondjuk, hogy Scorbittné Evangelina asszonyság 
többször szólította Maston J. T.-t, a telephonkészülék
hez, mint Maston J. T. Scorbittné Evangelina asszony
ságot. Ilyenkor a mathematikus meglehetős bosszú
sággal hagyta ott munkáját, egy nyájas «jó napot» 
hallott és arra dörmögött valamit, a minek nem 
épen udvarias hanglejtését a villamos folyam remél
hetőleg tetemesen enyhítette. Aztán ismét visszatért 
problémáihoz.

Október 3-án, Maston J. T. egy utolsó és hosszú érte
kezlet után elbúcsúzott kollegáitól és hazament dolgozni. 
Nagyon fontos munka várt rá, mert hiszen ki kellett 
számítania azon eröműtani teendőket, a melyek lehetővé 
fogják tenni az eljutást az északi sarkig és az örök
jég alatt eltemetett kőszéntelepek kiaknázását.

Maston J. T. egy hétre becsülte azon időt, a melyre 
szüksége lesz, hogy e titokzatos és valóban szövevé
nyes feladatot megoldhassa, a melynél figyelembe 
kellett vennie nemcsak az erömütant, hanem a mer
tant, a háromszögtant és az idevágó tudományok 
legkülönbözőbb ágazatait.
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Mindennemű háborgattatás elkerülése végett el lön 
határozva, hogy a Gun-klub titkárát senki se fogja ez 
idő alatt meglátogatni vagy zavarni. Ez a határozat 
természetesen nagy szomorúságot okozott Scorbittné 
Evangelina asszonyságnak, de végre is bele kellett 
nyugodnia. Hanem Barbicane elnökkel, Nicholl száza
dossal és társaikkal, a fürge Bilsbyvel, Bloomsherry 
ezredessel és a falábú Hunter Tómmal együtt ő is 
eljött délután, egv utolsó látogatást tenni Maston 
J. T.-nél.

—1 Az ön munkáját siker fogja koronázni, kedves 
Maston — mondá a gyöngéd özvegy az elválás pilla
natában.

— Csak aztán ne tévedjen a számításban, — jegyzé 
meg Barbicane elnök mosolyogva.

— Tévedni! ... ő ! . . . kiáltá Scorbittné Evange
lina asszonyság.

— Ép oly kevéssé fogok tévedni, mint a Teremtő 
nem tévedett, .mikor az égitestek mozgásának törvé
nyeit kiszámította, — viszonzá szerényen a Gun-klub 
titkára.

Aztán kézszorítások, Scorbittné Evangelina asszony
ság néhány sóhaja, kívánások és egyéb udvariasságok 
után mindenki búcsút vett a nagy mathematikustól.

, A Ballistic-Cottage kapuja bezáródott és Fire-Fire 
szigorú parancsot kapott, hogy senkit se bocsásson be, 
ha mindjárt az Egyesült-Államok elnöke jönne is 
látogatóba.

Az elzárkózottság első két napján Maston J. T. csak 
gondolkozott megoldandó problémája felett, a nélkül, 
hogy a krétát a kezébe vette volna. Átolvasott néhány 
munkát a föld tömegéről, sűrűségéről, térfogatáról, 
alakjáról, körforgásáról a saját tengelye és mozgásá-

Verne Gy. : Világfelfordulás.
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ról a nap körül. Ezen adatok képezték számításainak

Szükségesnek tartjuk megismertetni az olvasót az 
adatokkal.

A Föld alakja : körforgó ellipsoid, a melynek leg
hosszabb sugara 6.377,398 méternyi, vagy kerek
szám 1.594 lieunyi, egy lieut 4 kilométerjével szá
mítva, — legrövidebb sugara pedig 6.356,080 méternyi, 
vagyis 1.589 lieunyi. A két sugár hossza közt tehát, 
a földgömb meglaposodásánál fogva a földsarkoknál 
21,318 méternyi, vagyis valamivel több, mint 21 
kilométernyi különbség áll fönn.

A Föld körzete az egyenlítőnél : 40,000 kilométer, 
vagyis 10,000 lieu.

A Föld felszínének terjedelme : megközelítőleg 510 
millió négyszögkilométer.

A Föld térfogata : körülbelül 1000 milliard köbkilo
méter, vagyis olyan köb, a melynek szélessége, hossza
sága és magassága egyaránt ezer méternyi.

A Föld sűrűsége, hozzávetőleg, ötször nagyobb a 
víz sűrűségénél, és csaknem egyenlő a jódéval, vagyis 
5,480 kilogrammnyi átlag egy köbméterként a külön- - 
böző rétegekből. Ezt a számot állapította meg Caven
dish a Mitchell által feltalált és szerkesztett mérleg 
segélyével, vagy helyesebben 5670 kilogramm, Baily 
kiigazítása szerint, a melyet később Wilsing, Cornu, 
Baille és többen elfogadtak.

Időtartama a Föld egy keringésének a Nap körül : 
365 és egy negyed nap, a mely a rendes napévet 
képezi, vagy szabatosabban 365 nap, 6 óra, 9 percz, 
10 másodpercz és 37/too, minek következtében földünk 
másodperczenkint 30,400 méternyi vagyis=7.6 lieunyi 
sebességgel halad pályáján.

A saját tengelye körüli keringésében, a Föld minden
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egyes pontja az egyenlítő alatt másodperczenként 463 
méternyi, vagyis óránkint 1668 kilométernyi utat 
tesz meg.

Maston J. T. számításaiban a hosszúság, a súly és 
az erő egységeiül a métert, a kilogrammot és a másod- 
perczet fogadta el.

Maston J. T. október 5-én, délutáni öt óra tájban — 
mikor ily emlékezetes eseményről van szó, a szabatos
ság mindig kívánatos, — fogott az írásbeli munkához, 
érett megfontolás után. Mindenekelőtt az alapokban 
támadta meg a problémát, vagyis ama számon kezdte, 
a mely a Föld körzetét az egyenlítő alatt képviseli.

Ott állt a fekete tábla, a dolgozóterem egyik szögle
tében, fénymázos tölgyfa állványán és jól meg volt 
világítva a kertre nyíló ablakok egyike által. A tábla 
alján levő deszkácskán szép sorban hevertek az apró 
krétadarabok. A szivacs a mathematikus bal keze 
ügyében volt. Jobb kezének, vagyis inkább az azt 
helyettesítő vaskampónak volt fenntartva a számok, 
jegyek és betűk leírása.

Mindjárt kezdetben Maston J. T. rendkívüli bizton
sággal s egyetlen vonással írt le egy kört, a mely a 
földgömböt ábrázolta. Az egyenlítőnél a gömb kidom- 
borodásának elejét egy teljes, hátulját pedig egy 
pontozott vonal képviselte, kellőleg kifejezvén a gömb
alak vetületét. A két földsark körüli tengelyt az 
egyenlítőtől függélyesen átvágó vonal mutatta, a 
melyet e két betű N. és S. jelzett.

Aztán a tábla belszögletére felírta a következő szá
mot, a mely a Föld körzetét képviseli :

40.000,000.
Ez megtörténvén, Maston J. T. úgy helyezkedett el, 

hogy elkezdhesse számvetéseinek sorozatát.
Annyira el volt merülve, hogy nem is figyelt az ég-
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boltozat állapotára, a mely a délután folyamában 
jelentékenyen megváltozott. Egy óra óta ama rengeteg 
zivatarok egyike vonult fel a láthatáron, a melyeknek 
befolyását megérzi minden élő lény szervezete. Hal
ványszürke alapon összetornyösuló sárgás fehér felhők 
lomhán úsztak át a város felett. A föld és az ür tér
ségei visszhangozták a távoli mennydörgést, egy-két 
villám máris végigczikázott a légkörön, a melyben a 
villamos feszültség elérte legmagasabb fokát.

Maston J. T. mindinkább élmerülvén a munkájába, 
nem látott és nem hallott semmit.

Egyszerre egy villamos csöngetyü gyors csöngésé
vel félbeszakító a dolgozó terem csöndjét.

— Szép! kiáltá Maston J. T. Ha az alkalmatlan há
borgatok nem jöhetnek be a kapun, bejönnek a telephon 
sodronyán! . . . Gyönyörű találmány ez a telephon 
olyan emberek számára, a kik nyugton akarnak ma
radni! . . . Ezentúl elővigyázatból, munkálkodásom 
egész idejére megszakítatom a telephon-közlekedést.

Aztán a készülékhez menvén, belekiáltott :
— Mit akarnak velém ?
— Néhány pillanatig beszélgetni óhajtanék! feleié 

egy női hang.
— Ki beszél?
— Nem ismerte a hangomat, kedves Maston úr? En 

vagyok . . . Scorbittné asszonyság!
— Scorbittné asszonyság! . . . Hát még egy perczig 

se fogok tőle nyugton maradhatni!
De ezen utolsó szókat, — a í melyek a szeretetre 

méltó özvegyre épen nem voltak hízelgők, — óvatos
ságból valamivel mélyebbről dörmögte, úgy hogy a 
készülék érzékeny lemezét ne érinthessék.

Maston J. T. aztán belátván, hogy legalább is vala
mely udvarias frázissal kell felelnie, így szólt :

x



NEM ISMERTE MEG A HANGOMAT ?
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— Ah! ön az, Scorbittné asszonyság.
— Én vagyok, kedves Maston úr.
— És mit kivan tőlem, Scorbittné asszonyság.
— Figyelmeztetni kívánom önt, hogy nemsokára 

heves zivatar fog kitörni a város felett.
— Azt én nem akadályozhatom meg.
— Nem ; de azt akarom kérdezni, vajjon volt-e rá 

gondja, hogy becsukja az ablakait?
Alig fejezte be Scorbittné Evangelina asszonyság e 

mondatot, midőn iszonyú egy dördülés harsant végig 
a légen. Az ember azt hihette volna, egy óriási darab 
selymet repesztettek szét. A villám lecsapott a Balistic- 
Cottage szomszédságában és a villamos folyam, a tele
phon sodronyán át, valódi villamos durvasággal hatolt 
be a nagy mathematikus dolgozó termébe.

Maston J. T., a ki épen lehajolt a készülék lemezére, 
megkapta a leggyönyörűbb villamos pofont, a mely 
valaha egy tudós arczát érintette. Aztán a villamosság 
a vaskampón tovább hatolván, hányát vágta öt, mint 
egy egyszerű kártya-katonát. Egyidejűleg a fekete 
tábla is, a melynek neki dőlt, a terem egyik szögletébe 
röpült. Végre a villám egy ablak észrevehetetlen 
nyílásán keresztül egy eresz csövéhez jutott és azon 
végig eltűnt a föld alatt.

Maston J. T. elkábultan kelt fel, — ennél kevesebb
től is elkábulhatna az ember ; megdörzsölte testének 
különböző részeit és meggyőződött róla, hogy nem 
sérült meg. Ennek megtörténtével, legkevésbé se 
vesztvén el lélekjelenlétét, mint a Columbia egykori 
társfeltalálójához illik, mindent rendbe szedett dol
gozó termében, újra a helyére vitte az állványt, rá 
tette a táblát, összeszedte a szőnyegen szétszórva 
heverő krétadarabokat és folytatta oly váratlanul 
félbeszakított munkáját. De akkor észrevette, hogy a
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tábla leesése következtében ama számok, a melyeket 
a jobb szögletre felírt, és a melyek az egyenlítő kört 
hosszúságát jelezték méterekben, legnagyobb részt ki 
voltak törölve. Elkezdte tehát a számokat újból fel
írni, midőn a telephon csöngetyűje ismét lázas rez
géssel megcsendült.

— Megint! kiáltá Maston J. T.
És újból a készülékhez ment.
— Ki szólít? kérdé.
— Scorbittné asszonyság.
— És mit kiván tőlem, Scorbittné asszonyság?
— Nem a Balliste-Cottageba csapott le az a bor

zasztó villám?
— Minden okom van hinni, hogy igen.
— Ah ! Nagy Isten ... A villám.
-- Nyugodjék meg, Scorbittné asszonyság!
— Nem esett baja, kedves Maston úr?
— Nem.
— Bizonyos benne, hogy nem érintette önt a 

villám? . . .
— Semmi sem érintett, csupán az ön barátsága érint, 

még pedig a lehető legkellemesebben, — feleié Maston 
J. T., kötelességének tartván udvariasan válaszolni.

— Jó éjt, kedves Maston!
— Jó éjt, kedves Scorbittné asszonyság.
És a mint a helyére visszatért, utána tévé :
«Az ördög vigye el ezt a páratlanul derék hölgyet! 

Ha nem hivott volna oly ügyetlenül a telephonhoz, 
nem forogtam volna abban a veszélyben, hogy a villám 
agyoncsapjon.»

Ezentúl Maston J. T.-t többé senki se háborgatta a 
munkájában. Ezenfelül tökéletes nyugalmat biztosí
tandó magának, teljesen elnémította a telephont» félbe
szakítván a villamos közlekedést.
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A felírt számot alapul vevén, felállította a külön
böző egyenleteket, végre levonta a végeredményt, azt 
felírta a tábla jobb szögletére, miután letörülte volna 
az összes számokat, a melyekből e végeredmény előállt.

Aztán elmerült az algebrai jelek végtelen sorozatába.

Nyolcz nappal később, október 11-én, a nagyszerű 
erőműtani számfejtés meg volt oldva és a Gun-klub 
titkára diadalmasan mutatta be társainak a feladat 
megoldását, a melyet azok, nagyon természetes, türel
metlenséggel vártak.

Az északi sarkhoz való férkőzés és a kőszéntelepek 
kiaknázásának gyakorlati módja mathematikailag meg 
volt állapítva. Ennek következtében egy társulat ala
kult North Polar Practical Association czím alatt, 
washingtoni kormány a társulatnak adta a földsark 
körüli területekre vonatkozó engedélyokmányt, azon 
esetre, ha a tulajdonjogot az árverésen megszerezné. 
Tudjuk, hogy miután az Északamerikai Egyesült- 
Államok az árverésen győztesek maradtak, az új tár
sulat, a szükséges tőke beszerzése végett, az ó- és új
világ tőkepénzeseihez fordult.

HETEDIK FEJEZET.

Barbicane elnök nem mond többet, mint a mennyi épen 
szükséges.

A Barbicane és társai czég részvényesei deczember 
22-ére közgyűlésre hivattak egybe. Mondanunk se kell, 
hogy gyülekező helyül a Gun-klub termei tűzettek ki, 
az Union-Square-en levő palotában. És valóban maga 
a Square is alig lett volna képes befogadni a részvénye-
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sek nagy sokaságát. De hogyan lehetne meetinget tar
tani szabad ég alatt, ebben az évszakban, Baltimore 
egyik közterén, mikor a hőmérő rendszerint legalább 
is tíz fokott szokott jelezni a fagypont alatt.

A Gun-klub nagy terme tudvalevőleg egyébkor a 
tagok nemes hivatására emlékeztető fegyverekkel volt 
feldíszítve. Maguk a bútorok is, a székek és asztalok, a 
zsőlyeszékek és pamlagok, bizarr formájukkal, azon 
öldöklő eszközöket jelképezték, a melyek annyi derék 
embert küldtek már a másvilágra, holott azok végel- 
gyöngülésben szerettek volna leginkább kimúlni.

Ma mindezen bútorokat, a melyek útban álltak, félre 
kellett rakni. Nem harczias, hanem inkább ipari és 
békés gyülekezet volt az, a melyen ma Barbicane Impey 
elnökölni fog. Tágas helyet készítettek tehát elő az 
Egyesült-Államok minden vidékéről érkezendő rész
vényeseknek. A nagy teremben, valamint a szomszéd 
szalonokban szorongatták, lökdösték, taposták is egy-* 
mást a jelenlevők, nem is említve azokat, a kiknek 
hosszú sora kiszorult a palotából és ellepte az Union- 
Squaret még a közepén túl is. Természetes, hogy a 
Gun-klub tagjai, az új társulat részvényeinek legelső 
aláírói, az elnöki emelvényhez legközelebb az első he
lyeket foglalták el. Diadalmas arczukkal leginkább 
kitűntek közülök Bloomsberry ezredes, a falábú Hun
ter Tom és kollégájuk, a fürge Bilsby. Egy kényelmes 
zsölyeszéket tartottak fenn udvariasságból Scorbittné 
Evangelina asszonyság számára, a kinek a földsark kö
rüli ingatlanok legnagyobb birtokosa létére, bizonynyal 
joga lett volna Barbicane elnök mellett ülni. Egyéb
iránt a társadalom minden osztályához tartozó számos 
nő tarkította virágcsokrokkal, fantasztikus toliakkal 
és sokszínű szalagokkal díszített kalapjai által a nagy
terem üvegkupolája alatt tolongó zajos tömeget.
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Egészben véve a közgyűlésen jelenlevő részvényesek 
nagy többségét nem csupán az igazgató-tanács tagjai
nak párthívei, hanem egyenesen személyes barátai 
gyanánt lehetett tekinteni.

De mégis egy fenntartással. Az,európai kiküldöttek, a 
svéd, dán, angol, hollandi és orosz képviselők külön 
helyeket foglaltak el és ha részt vettek a közgyűlésen, 
ez csupán annak tulajdonítható, hogy mindegyikük 
annyi részvényt jegyzett, a mennyi feljogosította öt a 
tanácskozásokban való részvételre. Miután a megvásár
lást illetőleg annyira egyetértettek, most sem uralko
dott köztük csekélyebb egyetértés az iránt, hogy a 
megvásárlókat ingereljék és bosszantsák. Képzelhető, 
mily élénk kíváncsisággal várták a Barbicane elnök 
által teendő nyilatkozatokat. E közlemények kétség
kívül világosságot fognak vetni azon módokra, a me
lyek felfedeztettek, hogy lehetővé tegyék az éj szaki 
sarkhoz való férkőzést. Nem képezett ez magában 
nagyobb nehézséget, mint az ottani kőszéntelepek ki
aknázása. Ha általában lehetséges lesz valamely ellen
vetést tenni, Baldenak Erik, Karkov Boris, Jansen 
Jakab, Harald János bizonyára nem fogják elszalasz
tani az alkalmat. Donellan őrnagy pedig, titkára, 
Toodrink Dean által buzdíttatva, erősen feltette magá
ban, hogy vetélytársát, Barbicane Impeyt, egyenesen 
sarokba fogja szorítani.

Esti nyolcz óra volt. A Gun-klub nagy terme, 
szalonjai, udvarai ragyogtak az Edison-csillárok fé
nyétől. A közönség által ostromlott ajtók megnyitása 
óta folytonos moraj zúgott a jelenlevők közt. De min
den elcsöndesült, midőn az ajtónálló bejelenté, hogy 
az igazgató-tanács már közeledik.

Egy szőnyegekkel díszített emelvényen, a sötét
színű terítővei borított asztal mellett, teljes világítás-
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ban megjelentek : Barbicane elnök, Maston J. T. és 
NichoU százados. Dünnyögéssel és «hip»-ekkel kisért 
háromszoros HwrráhA kiáltás hangzott fel a teremben 
és végig harsogott a szomszéd utczákig.

Maston J. T. és Nicholl százados ünnepélyesen le
bocsátkoztak illető székeikre, dicsőségük és hírnevük 
teljességében.

Ekkor Barbicane elnök, a ki állva maradt, bal kezét 
a nadrágzsebébe és jobb kezét a mellényébe dugta és 
így szólt :

«Részvényesek és részvényes nők!
«A North Polar Practical Association igazgató

tanácsa egybehívta önöket a Gun-klub termeibe, 
hogy fontos nyilatkozatot tegyen önök előtt.

«A hírlapok czikkeiből és vitáiból megtudták önök, 
hogy új társulatunk czélja az északi sark körül létező 
és a szövetségi kormány által nekünk engedményezett 
területek kőszéntelepeinek kiaknázása. E birtok, a 
nyilvános árverésen vásároltatott meg, képezi ama 
tőkét, a melylyel a tulajdonosok ezen üzletben részt 
vesznek. A tőkék, a melyeket a deczember 11-én be
fejezett aláírások rendelkezésünkre bocsátottak, lehe
tővé teendik, hogy a még eddig ismeretlen mennyiségű 
kamatot jövedelmezendő vállalat bárminemű keres
kedelmi vagy ipari műveletekre való tekintettel szer- 
veztessék.»

Itt hangzott fel a legelső helyeslő moraj és egy pilla
natra félbeszakítá az elnök előadását.

«Nem ismeretlen önök előtt, — folytatá Barbicane — 
hogyan jutottunk azon föltevésre, hogy az északi sark 
körül gazdag kőszén-, sőt talán vízözön előtti elefánt
csont-telepek is léteznek. Az összes világ sajtója által 
közzétett okmányok semmiféle kétséget se hagyhat
nak fenn e telepek létezése iránt.
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«Már pedig a kőszén lett minden újkori ipar kútfor- 
rásává. Nem is említvén a tüzelésre használt szenet és 
koxot, sem pedig annak alkalmazását a gőz és villamos
ság előidézésére, szükséges-e elősorolnom a kőszénből 
nyert egyéb terményeket, a drapp, indigo, fuchsin és 
karmazsin színeket, a vanília, keserű mandula, sárga 
ibolya, téli zöld, ánizs, kámfor, thymol és heliotropin 
illatszereket, a pikrátokat, a salycilsavat, a naphtolt, 
a phenolt, az antipyrint, a benzint, a naphtalint, a 
pyrogall-savat, a hydro quinont, a tannint, a saccha- 
rint, a kátrányt, az asphaltot, a gépkenőcs-olajakat, 
a fénymázakat, a kéksavas lúgzsírt, a cyanos savakat 
s,tb., stb.»

E névjegyzék elősorolása után a szónok nagyot lé
legzett, mint a ki a szaladásban kimerült és meg
állapodik, hogy lélekzetet vegyen. Aztán kellően el
látván a tüdejét léggel, így folytatá :

«Bizonyos tehát, hogy a kőszén, e legbecsesebb 
anyag, túlságos fogyasztás következtében aránylag 
meglehetősen rövid idő múlva el fog fogyni. A jelenleg 
művelés alatt levő széntelepek ki lesznek merítve 
ötszáz év alatt. . .

— Háromszáz év alatt! — kiálta valaki a jelenlevők 
közül.

— Kétszáz év alatt! — viszonzá egy másik rész
vényes.

«Mondjuk tehát, hogy hosszabb vagy rövidebb ha
táridő múlva —- folytatá Barbicane elnök — és irá
nyozzuk dolgainkat úgy, hogy néhány újabb termelési 
helyet fedezhessünk fel, mintha a kőszén már elfogyna 
a tizenkilenczedik század vége előtt.»

Itt Barbicane elnök időt engedett a hallgatóságnak, 
hogy a füleit hegyezhesse, aztán tovább folytatá :

«Felszólítom tehát önöket, részvényesek és részvé



1W

nyesnők, keljenek fel. kövessenek engem és induljunk 
el az északi sarkra!»

És tényleg az egész hallgatóság megmozdult és ké
szen állt kezébe venni a podgyászát, mintha Barbicane 
elnök egy hajót mutatott volna, a mely épen indulófél
ben lenne a földsark régiói felé.
I Egy megjegyzés, a mely éles és tiszta hangon harsánt 
fel Donellan őrnagy ajkairól, hirtelen megakasztó ezen, 
ép oly lelkesült, mint megfontolatlan első felhevülést.

«Mielőtt a horgonyt felszednénk, — njondá Donellan 
őrnagy, — mindenekelőtt azt a kérdést vetem föl, ho
gyan lehet az északi sarkhoz eljutni? Tengeren szán
dékozik ön oda menni?

— Se tengeren, se szárazföldön, sem pedig a levegőn 
keresztül, — viszonzá Barbicane elnök nyájasan.

És a gyülekezet ismét leült, a teljesen érthető kí
váncsiság érzetének hatása alatt.

«Azt is.tudják önök — folytató a szónok — hogy* 
milyen kísérletek történtek a földgömb e hozzáférhe
tetlen pontjának meghódítására. Mindazonáltal mégis 
meg kell röviden említenem e kísérleteket. Méltó hó
dolat lesz ez azon merész úttörők iránt, a kik ezen 
emberfeletti expedicziókat túlélték, de egyszersmind 
azok iránt is, a kik életükkel adóztak bátorságukért.»

E szókat az összes jelenlevők helyeselték, bármily 
nemzetiséghez tartoztak legyen is.

«1845-ben, — folytató Barbicane elnök — az angol 
származású Sir John Franklin, Erebus és Terror nevű 
hajóival harmadszor is elindul egy expediczióra, a 
melynek czélja eljutni az északi sarkig ; előrehatol 
az északi régiókba^ és többé neín hallani róla semmit.

«1854-ben az amerikai Kané és hadnagya Morton 
elindulnak Sir John Franklin felkeresésére és habár 
ők visszatérnek, Advence nevű hajójuk nem tér vissza.
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«1859-ben az angol származású Mae Clintock egy 
okmányt talál, a melyből kiderül, hogy az Erebus és 
Terror expedicziójának résztvevői közül senki se ma
radt életben.

«1860-ban az amerikai származású Hayes elhagyja 
Bostont az United-States nevű hajón, meghaladja a 
nyolczvannegyedik szélességi fokot és 1862-ben vissza
tér, a nélkül, hogy daczára, a társai hősies erőfeszíté
seinek, messzebb előnyomulhatott volna.

«1869-ben Koldervey és Hegeman kapitányok, mind
ketten németek, elindulnak Bremerhavenből a Hansa 
és G er mánia nevű hajókon. A jég által összezúzott 
Hansa valamivel a hetvenegyedik szélességi fokon alá
merül és a legénység csak annak köszöni megmenekü
lését, hogy a csónakokon eljuthat a grönlandi partokra. 
A szerencsésebb Germania visszatérhet a bremerhaveni 
kikötőbe, a nélkül azonban, hogy a hetvenhetedik. to
kon túl előrehatolhatott volna.

«1871-ben Hall kapitány New-Yorkban a Polaris 
nevű hajóra száll. Négy hónap múlva, kínos telelés 
után, e bátor tengerészt megölik a fáradalmak. Egy 
évvel később a Polárist, a melyet a jéghegyek elsodor
tak, összezúzza a lefelé úszó jég, a nélkül, hogy a hajó 
elérhette volna a nyolczvankettedik fokot. A legény
ségből tizennyolez ember, a kik Tyson hadnagy pa
rancsnoksága alatt kiszálltak a hajóról, a szárazföl
det csak úgy érheti el, hogy egy jégtutajon átengedi 
magát a sarkköri tenger áramlatának. A Polárissal 
együtt elveszett tizenhárom hajóst sohase találták fel 
többé.

«1875-ben az angol származású Nares elhagyja a 
portsmouthi kikötőt az Alerte és Découverte nevű hajó
kon. Ezen emlékezetes expediczió személyzete a 
nyolczvankettedik és nyolezvanharmadik szélességi fok

8Verne Gy. : Világfelfordulás.
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közt ütötte fel téli tanyáját és ekkor történt, hogy 
Markham kapitány, éjszak felé elönyomulván, «az 
északi sarktól 740 kilométernyire állapodott meg. 
Ennyire még senki se közelítette meg előtte a föld
gömb e pontját.

«1879-ben nagy polgártársunk, Gordon Bennett...»
(Itt három dörgő hurrah kiáltás üdvözölte a «nagy 

polgártárs» a «New-York Herald» föszerkesztö-kiadója 
névét.)

.«. . . felszereli a Jeannette nevű hajót és annak pa
rancsnokságát De Long kapitányra bízza, a kinek 
családja franczia eredetű. A Jeannette, harminczhárom 
emberből álló legénységgel indul el San-Franciskóból, 
átkel a Behring-tengerszoroson, a Herald-sziget irányá
ban a jég közé kerül és a Bénnett-sziget irányában, 
körülbelül a hetvenhetedik szélességi foknál alámerül. 
A legénységnek nincs más menedéke, mint a meg
mentett csónakokon vagy a jégmezőkön visszatérni 
dél felé. A viszontagságok megtizedelik őket. De Long 
október havában meghal számos társával együtt és 
csak tizenkettőn térnek vissza az expediczióból.

«Végre 1881-ben az amerikai származású Greely el
indul a new-foundlandi Sz. János-kikötőből a Proteus 
nevű -gőzösön, állomást létesít a Lady Franklin-öböl 
partján, a Grand-földön, valamivel alantabb a nyolcz- 
vankettedik szélességi foknál. E helyen alapíttatott a ... 
Conger-eröd. A merész utazók innét tovább hatolnak, 
az öböltől nyugat és észak felé. Lock wood hadnagy és 
társa Brainard 1882. évi május havában eljutnak a 
nyolczvanharmadik fokon túl a harminczötödik per- 
czig, következőleg néhány angol mértfölddel túlmen
nek a Markham kapitány* által elért legvégső ponton.

«Ez a mai napig elért végpont, a sarkköri kartographia 
Ultima Thule-je.»
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(És itt újból Awráó-k hangzottak fel a szabályszerű 
Hip,. . /w'p-ekkel tarkázva, az amerikai felfedezők 
tiszteletére.)

«De — folytatá Barbicane elnök, — az expediczió 
rossz véget ért. A Proteus elsülyedt. A huszonnégy sark
köri telepítvényesnek iszonyú nyomorúságot kell szen
vednie. Pavy, a franczia származású orvos és.mások ál
dozatul estek. Greely, a Thetis nevű hajó által 1883-ban 
segélyeztetvén, csak hat társával kerül haza. És a fel
fedezések egyik hőse, Loockwood, szintén meghal, egy 
újabb névvel gazdagítván e kietlen régiók martyrolo- 
giáját.» — Ezúttal tiszteletteljes némaság fogadta 
Barbicane elnök szavait. Az összes hallgatóság osz
tozott a derék férfiú jogos megilletődésében, a ki 
reszkető hangon folytatá előadását :

«Tehát, daczára annyi önfeláldozásnak és bátorság
nak, senki se jutott el a nyolczvannegyedik szélességi 
fokig. Sőt bizton lehet állítani, hogy nem is fog eljutni 
senki az eddig használt módokon, tudniillik hajók se
gélyével a jégtorlaszokig és tutajok segélyével a jég
mezőkön át. Ember nem daczolhat ily veszélyekkel, 
nem képes kiállni a hömérsék ily alacsony fokát. Más 
utakon kell tehát meghódítani a földsarkot!»

A hallgatóságon végigfutó idegességről érezni lehe
tett, hogy most jön a közlemény sarkpontja, a titok, 
a melyre mindenki oly kiváncsi volt.

— És hogyan akarják ezt önök véghezvinni, 
uraim? — kérdé Angolország kiküldötte.

— Tíz percz múlva tudni fogja, Donellan őrnagy — 
feleié Barbicane elnök * — és hozzáteszem, összes rész-

* Azon felfedezők névsorából, a kik az északi sarkig igyekeztek 
eljutni, Barbicane kihagyta Hatteras kapitány nevét, a kinek lobogója 
állítólag a kilenczvenedik fokon lengett. Ez a mulasztás érthető, mi
vel a nevezett kapitány valószínűleg csak mesebeli hős. (Lásd Verne 
Gyula : «Hatteras kapitány» czímű elbeszélését.)

8*
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vényeseinkhez intézvén szavaimat : Legyenek biza
lommal irántunl^ miután az üzlet intézői ugyanazok 
az emberek, a kik egy hengerkúp, vagyis cylindroko- 
nikus ...»

— Cylindro-komikus ! — kiáltá’ Toodrink Dean.
«. . . alakú lövegben el mertek kalandozni a holdig...»
— Jól látjuk, hogy vissza is tértek onnét! — tévé 

utána Donellan őrnagy titkára, a kinek helytelen meg
jegyzései heves tiltakozásokat idéztek elő.

De Barbicane elnök a vállait vonogatva, szilárd han
gon folytatá :

«Igen, részvényesek és részvényesnek, tíz percz 
múlva tudni fogják önök, hogy mihez tartsák magukat.»

Hosszúra nyújtott Oh ! Eh ! Ah /-kból alakult mor- 
mogás fogadta e kijelentést.

Szinte úgy rémlett mindenki előtt, mintha a szónok 
így szólt volna a közönséghez :

«Tíz percz múlva az északi sarkon leszünk.»
Aztán így folytatá :
«Mindenekelőtt az a kérdés merül fel, vajjon száraz

föld-e az, a mely az északi sark körüli régiókat ké
pezi? Nem tenger-e az és nem volt-e igaza Nares kapi
tánynak, midőn azt az «őskori jegek tengerének» ne
vezte el? E kérdésre azt felelem, hogy mi nem hiszszük.

— Ez nem elég, — kiáltá Baldenak Erik. — Nem 
arról van szó, mit hisznek önök és mit nem hisznek, 
hanem bizonyosnak kell lenni a dolog felől.

«Nos hát azt felelem a hevesvérű közbeszólónak, 
hogy bizonyosak vagyunk felőle. Igen ; nem vízzel telt 
medencze, hanem szilárd talaj az, a melyet a North 
Polar Practical Association megvásárolt és a mely ma 
az Egyesült-Államok tulajdona, a nélkül, hogy akár
melyik európai hatalmasság valaha igényt támaszt
hatna irányában.
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Morgás következett az európaiak padján.
— Bah! egy lyuk tele vízzel. . . egy mosdótál, a 

melyet önök nem képesek kiüríteni! Kiáltá újból 
Toodrink Dean.

És a kollégái zajosan megtapsolták.
«Nem, uram, — feleié Barbicane elnök élénken. — 

Egy szárazföld van ott. fennsík, a mely — talán mint a 
Gobi-sivatag Közép-Ázsiában — három vagy négy
száz méternyire emelkedik ki a tenger felszíne felett. 
És ezt könnyen és logikailag lehetett következtetni 
azon észleletek alapján, a melyek a szomszédos vidéke
ken történtek, a melyeknek a földsarki birodalom csu
pán a folytatását képezi. így Nordenskjöld, Peary, 
Maaigaard konstatálták, hogy Grönland észak felé 
folyvást emelkedik. A Diskő-szigettől fogva, százhat
van kilométernyire a magassága már kétezerháromszáz 
métert ér el. Tekintettel a megfigyelésekre, valamint 
ama növényi és állati terményekre, a melyeket, mint 
például mastodon csontvázakat, mammuth- és elefánt
fogakat, tűlevelű fák törzseit, évezredes jogburkokban 
fedeztek fel, állítani lehet, hogy e szárazföld valaha 
termékeny föld volt, a melyen állatok minden bizony
nyal, de talán emberek is laktak. Itt temettettek el a 
történelem előtti korszak sűrű erdői, a melyek az álta
lunk kiaknázandó kőszéntelepeket képezik. Igen! az 
északi sark körül szárazföld van, minden emberi láb
nyomtól érintetlenül maradt szárazföld, a melyen mi 
fogjuk kitűzni az amerikai Egyesült-Államok lobogóját.»

Dörgő taps.
Midőn a tapsvihar legutolsó visszhangjai is elenyész

tek az Union-Square távoli zugaiban, Donellan őrnagy 
éles hangja csendült meg.

— íme már hét percz elmúlt abból a tízből, a mely 
alatt el kellett volna jutnunk az északi sarkra.
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— Három percz múlva ott leszünk, — viszonzá 
Barbicane elnök hidegen.

Aztán tovább folytatta beszédét :
«De ha új fekvöségünket szárazföld képezi és habár e 

szárazföld, mint okunk van hinni, magasan fekszik is, 
mégis örök jéggel van eltorlaszolva, jéghegyekkel és 
jégmezőkkel van elborítva és ily körülmények közt 
értékesítése nehézségekkel járna ...

— Lehetetlen volna! — mondá Harald János, egy 
erélyes taglejtéssel nyomatékosan hangsúlyozván ezen 
állítását.

— Ám legyen! Lehetetlen volna! — viszonzá Barbi
cane Impey. — Erőfeszítéseinek tényleg csakugyan a 
lehetetlenség legyőzésére voltak irányozva. Nemcsak 
hajókra és szánokra nem lesz többé szükségünk, hogy 
az északi sarkig eljuthassunk, hanem az általunk foga
natba veendő módszer következtében úgy az új, mint 
a régi jegek elolvadása mintegy varázsütésre fog vég
hez menni, a nélkül, hogy a társulati pénztárunknak 
egyetlen dollárjába, nekünk pedig egyetlen percznyi 
munkánkba kerülne!»

E szókra néma csönd állt be. Most kellett következnie 
a «psychologikus» pillanatnak, azon elegáns kifejezés 
szerint, a melyet Toodrink Dean a Jansen Jakab fülébe 
súgott.

«Uraim! — folytatá a Gun-klub elnöke, — Archi
medes csak egy támaszpontot követelt, hogy a világot 
kiemelhesse a sarkaiból. Nos hát, e támaszpontot mi 
megtaláltuk! A syracusai nagy mérnök azt mondta, 
hogy egy emeltyűvel beérné és ez az emeltyű a mi bir
tokunkban van ! Módunkban van tehát a földsarkot ki
mozdítani a helyéről...»

— A földsarkot kimozdítani !... — kiáltó Baldenak 
Erik.

' ■ . (
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— Áthelyezni Amerikába ! — kiáltá Harald János. 
Barbicane elnök még kétségkívül nem akarta magát

szabatosabban ki magyarázni, mert ekkép folytatá :
«A mi pedig ezt a támaszpontot illeti ...»
— Ne nevezze meg! . . . Ne nevezze meg! — kiáltá 

valaki a hallgatóság közül hatalmas csengő hangon.
«És a mi ezt az emeltyűt illeti ...»
— Ne árulja el a titkát! . . . Őrizze meg! — kiáltá a 

hallgatóság többsége.
— Meg fogom őrizni! — feleié Barbicane Impey 

elnök.
Elképzelhető, hogy az európai kiküldötteket meny

nyire bosszantotta ez a felelet. De felszólamlásaik da
czára a szónok semmit se volt hajlandó felfedezni az 
alkalmazásba veendő módszerre vonatkozólag. Csu
pán ennyit mondott :

«A mi végre az ipar évkönyveiben eddigelé példátlan 
mechanikai müvet illeti, a melyre vállalkoztunk és a 
melyet az önök tökéinek segélyével végre is fogunk 
hajtani, e mű eredményeivel 'azonnal meg fogom önö
ket ismertetni.

— Halljuk! . . . Halljuk!
A kíváncsiság elérte legmagasabb fokát.
«Mindenekelőtt, — folytatá Barbicane elnök — mű

vünk legelső eszméjéért a dicsőség legtudományosabb, 
legönfeláldozóbb és legkitűnőbb kartársaink egyikét 
illeti. Az övé azon érdem is, hogy felállította ama szá
madásokat, a melyeknek segélyével ezen eszme az 
elméleti térről átvihető lesz a gyakorlatira, mert habár 
a földsark körüli széntelep kiaknázása csak gyerekjáték 
is, a földsark áthelyezése oly feladat, a melyet csupán a 
magasabb mechanika volt képes megoldani. És épen 
ezért fordultunk a Gun-klub érdemes titkárához, Mas
ton J. T,-hez!»
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— Hurrah! . . . Hip! . . . hip! . . . hip! . . . Maston 
J. T. tiszteletére — kiáltá az egész gyülekezet, a mely 
fel volt villanyozva a kitűnő és rendkívül tudós je
lenléte által.

Ah! mennyire meghatották Scorbittné Evangelina 
asszonyságot a híres mathematikus körül fölzajló tap
sok és mily gyönyörteljesen érzé megilletödni a szívét.

Maston J. T. szerényen és nyájasan bólintgatott a 
fejével jobbra és balra és a jobb kezét helyettesítő vas
kampóval köszöntgetett a lelkesült hallgatóságnak.

«Már ama nagy meetingen, kedves részvényeseink, — 
folytatá Bapbicane elnök, — a melylyel a nagyhírű 
Ardan Mihály franczia polgár Amerikában való meg
érkezését ünnepeltük, nehány hónappal, mielőtt el
indultunk a holdba . . .

(Ez a yankee úgy beszélt erről az utazásról, mintha 
Baltimoreból New-Yorkba vasutazott volna!)

«. . . Maston J. T. már azon alkalommal így kiáltott 
fel : «Találjunk fel gépeket, találjuk meg a támaszpon
tot és üssük helyre a föld tengelyét! . . . Nos tehát, 
tudják meg önök valamennyien, a kik a szavaimat 
hallják! ... A gépek fel vannak fedezve, a támasz
pont meg van találva és most összes erőfeszítésün
ket a földteke tengelyének helyreütésére fogjuk for
dítani !

E szókat néhány percznyi álmélkodás követte.
— Hogyan . . . önök a tengelyt akarják helyre

ütni? — kiáltá Donellan őrnagy.
— Azt, uram, — feleié Barbicane elnök, — vagyis 

helyesebben, módunkban áll egy új tengelyt teremteni, 
a mely körül a föld ezentúl mindennapi keringését 
végezni fogja.

— Módosítani a mindennapi keringést! — kiáltá 
Karkov ezredes, a kinek a szemei villámokat szórtak.



AZ EURÓPAI KIKÜLDÖTTEK EL VOLTAK KÁBULVA.
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— Úgy van, még pedig a nélkül, hogy ez által a 
keringés időtartama érintetnék, — viszonzá Barbicane 
elnök. — Ez a műtét a mostani északi sarkot körül
belül a hetvenhetedik szélességi fokra fogja lehozni és 
ily körülmények közt a Föld olyan helyzetbe fog jutni, 
a milyenben a Jupiter bolygó van, a melynek tengelye 
csaknem függélyes pályasíkjára. Ez a huszonhárom 
foknyi és huszonnyolcz percznyi helycsere pedig tel
jesen elég lesz ahhoz, hogy a földsark körüli fekvő- 
ségeink oly hőmennyiséget nyerjenek, a mennyi az 
ezer meg ezer évszázad óta felszaporodott jég felolvasz
tásához szükséges.

A hallgatóság lihegett. Senkinek se jutott eszébe 
félbeszakítani a szónokot, de még csak tapsolni se. 
Mindenkit lenyűgözött e nagyszerű és mégis oly egy
szerű eszme, módosítani a tengelyt, a mely körül a 
földgömb kering.

Az európai kiküldöttek egyszerűen el voltak ká
bulva, meg voltak lapítva, meg voltak semmisülve és a 
szájuk nyitva maradt az álmélkodástól.

De a legdühösebb tapsvihar tört ki, midőn Barbicane 
elnök berekeszté szónoklatát ezen egyszerűségében 
annyira magasztos befejezéssel :

«Tehát maga a nap fogja elolvasztani a jéghegyeket 
és jégtorlaszokat és könnyűvé tenni az északi sarkhoz 
való eljutást!»

— E szerint — mondá Donellan őrnagy, — miután 
az ember nem mehet el a földsarkhoz, a földsark fog 
eljönni az emberhez?

— Úgy van, a mint Ön mondja, — feleié Barbicane 
elnök.
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NYOLCZADIK FEJEZET.

«Úgy lesz, mint a Jupiteren», monda a Gun-klub elnöke.

Igen! mint a Jupiteren!
Es ha Ardan Mihály tiszteletére tartott emlékezetes 

meetingen, a melyet a szónok nagyon alkalomszerűen 
említett fel, Maston J. T. lelkesülten kiáltott fel így : 
«Üssük helyre a Föld tengelyét!» ez azért történt, mert 
a merész és élénk képzelődésü franczia, a «Holdba és a 
Hold körül való utazás» egyik hőse, Barbicane elnök 
és Nicholl százados útitársa, egy dithyrambikus him
nuszt hangoztatott naprendszerünk legfontosabb boly
gójának tiszteletére. Hatásos dicsénekében nem mu- 
lasztá annak különleges előnyeit ünnepelni, a melyeket 
röviden elő fogunk sorolni.

A Gun-klub mathematikusa által megoldott fel— 
advány szerint tehát egy új keringési tengely fogja 
felváltani a régi földtengelyt, a mely körül Földünk 
forog «mióta a világ a világon van», mint népiesen 
mondani szokták. Ezenfelül az új tengely függélyes 
lesz a Nap körüli földpálya síkjára. Ily körülmények 
közt a régi északi földsark égalji helyzete teljesen 
egyenlő lesz a norvégiai Trondjhem mostani helyzeté
vel, tavaszkor. Jeges pánczélja tehát természetesen 
el fog olvadni a Nap sugaraitól. Egyidejűleg az égaljak 
Földünkön ép úgy lennének beosztva, mint»a Jupiteren 
vannak.

E bolygó tengelyének elhajlása, vagyis más szókkal 
ama szög, a melyet keringése a Nap körüli pályája sík
jával képez, 80° 13'. Egy fok és negyvenhét percz
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hiányzik tehát ahhoz, hogy e tengely teljesen függélyes 
irányban érintse ama pályaj síkját, a melyen e bolygó a 
Napot megkerüli.

Ezenfelül — és ezt különösen hangsúlyoznunk kell — 
azon törekvéseknek a czélja, melyeket a Barbicane 
és társai czég által képviselt társaság által megkisér- 
lendő volt, nem lehetett szorosan véve a földtengely 
helyreütése. Mechanikai értelemben ily eredményt 
semmiféle erő se volna képes előidézni. A Föld nem 
olyan, mint egy nyársrahúzott kappan, a mely egy 
physikai tengely körül forog, melyet kézbe lehet venni 
és más helyre lehet beilleszteni. De általában véve egy 
új tengely megteremtése lehetséges, sőt mondhatni 
könnyű volt, mihelyt e merész mérnököknek rendel
kezésükre állt az Archimedes által követelt támasz
pont és a Maston J. T. által kigondolt emeltyű.

Mindazonáltal, miután úgylátszik, el voltak hatá
rozva, hogy találmányukat egyelőre titokban tartják, 
mindenkinek be kellett érni a következmények tanul
mányozásával.

Csakugyan ezt meg is tették elsősorban a hírlapok 
és a tudományos szemlék s a be nem avatottak előtt 
feltárták mindazt, a mit a Jupiter bolygó, tengelyének 
csaknem függélyes iránya, a nap körüli pályájának 
síkjához viszonyítva eredményezett.

Jupiter, a mely ,ép úgy, mint Merkúr, Venus, a Föld, 
Mars, Saturnus, csaknem nyolczszáz millió mérföldnyi 
távolságban kering a közös góczpont körül és térfogata 
a földét körülbelül tizennégyszeresen meghaladja.

Ha a Jupiteren élet létezik, vagyis ha ott élő lények 
laknak, akkor a nevezett bolygó nekik a következő 
előnyöket nyújtja, a mely előnyök különben már a 
Holdba való utazást megelőző emlékezetes meetingen 
oly élénk színekkel ecseteltettek.



Mindenekelőtt a Jupiter mindennapi keringése alatt, 
a mely csak 9 óra 55 perczig tart a saját tengelye 
körül, a napok az összes szélességi fokok alatt foly
tonosan egyenklöek az éjszakákkal, — vagyis minden 
egyes nap tartama 4 óra 77 és fél percz és minden 
egyes éjszakáé ugyanannyi.

«Ez nagyon kellemes a rendes szokásokkal biró em
berekre nézve», — jegyzék meg a Jupiter-lakók léte
zésének párthívei. — «Bizonyára örömmel alávetik 
magukat e szabályosságnak.»

Nos hát, ugyanez történnék a földön is, ha Bar- 
bicane elnöknek sikerülne a müvet létesíteni. Csak
hogy miután az új földtengely körüli keringés nem 
lenne gyorsabb, se hosszabb és miután azontúl is 
huszonnégy órai időköz lenne két egymásután követ
kező dél közt : földünk valamennyi pontján a napok 
és az éjszakák mindig egyformán tizenkét óráig tar
tanának. A reggeli hajnal és az esti szürkület mindig 
egyforma tartamú idővel hosszabbítanák meg a napo
kat. Az emberek örökké tartó napéj egyenben élné
nek, ép úgy, mint jelenleg minden márczius 21-én és 
szeptember 20-án, a Föld valamennyi szélességi foka 
alatt élnek, mikor a Nap látszólagos pályáját épen az 
egyenlítő felett futja meg.

«De a legkülönösebb és nem a legkevésbé érdekes 
égalji tünemény az évszakok teljes hiánya lesz!» 
jegyzék meg jogosan a leglelkesültebbek.

Valóban, a földtengelynek a földpályára való haj- 
lása okozza azon évenkénti változásokat, a melyek 
tavasz, nyár, ősz és tél elnevezés alatt ismeretesek. 
A Jupiter-lakók ezen évszakokat nem ismerik. Kö
vetkezőleg a Földlakók sem ismernék többé. Ama 
pillanattól fogva, midőn az új tengely függélyes 
lenne a földpályára, nem léteznének többé se fagyos,
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Se forró égövek, hanem az egész Föld mérsékelt év
övnek örvendene.

Megmondjuk miért.
Mi voltaképen a forró égöv? A Föld felszínének a 

Rák- és a Baktérítök közt fekvő része. Ezen égöv min
den pontjáról évenként kétszer lehet a Napot a zeni- 
then látni, míg a tropikus égövek minden pontján e 
tünemény évenkint csak egyszer fordul elő.

Mi a mérsékelt égöv? A föld felszínének azon része, 
a mely a tropikus égövek és a sarkkörök közt,' tehát 
23 fok 28 percz és a 66 fok 62 percz szélességi fokok 
közt fekszik és a melyekben a Nap soha sem emelkedik 
fel a zenithig, hanem mégis mindennap megjelenik a 
láthatár felett.

Mi a fagyos égöv? A földsarkok körüli régiók ama 
része, a melytől a nap bizonyos ideig teljesen távol 
marad. Ezen időtartam, a földsarkokat illetőleg hat 
hónapra terjed.
t Ama különböző magassági fokoknak, a melyeket a 
Nap a láthatár felett elérhet, az a következése, hogy a 
forró égöv alatt rendkívül hőség uralkodik, mérsé
kelt, de távozó melegség, minél inkább eltávozunk a 
térítőktől a mérsékelt égövek felé és rendkívüli hideg a 
fagyos égövek alatt, a sarkköröktől a földsarkokig.

Nos hát, mindezek a dolgok nem így történnek a 
Földön, ha új tengelye függélyes irányú volna. A Nap 
folyvást az egyenlítő síkjában maradna. Egész éven át, 
mindennap tizenkét órán át folytatná feltartózhatatlan 
útját és megközelítené a zenithet, az egyes pontok szé
lességi fokával arányban, vagyis annál inkább, minél 
közelebb van egyik vagy másik pont az egyenlítőhöz, 
így a huszadik szélességi fok alatt fekvő országokban 
mindennap hatvan foknyira emelkednék fel a láthatár 
felett, a negyvenkilenczedik fok alatt fekvő országok-

leHie Gy.: Világ felfordulás.
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ban negyvenegy foknyira, a hatvanhatodik fok alattiak
ban pedig huszonhárom foknyira. A napok tehát tel
jesen egyformák és egyenlő hosszúságúak volnának, 
szabályoztatva a Nap által, a mely minden tizenkét 
óra múlva a láthatár ugyanazon pontján nyugodnék le.

«És mii előnyös lesz ez!» ismétlék váltig Barbicane 
elnök barátai. Mindenki a véralkata és a tetszése sze
rint választhatja az égaljat, a melyet náthája vagy a 
köszvénye megorvoslására legalkalmasabbnak tart, a 
nélkül, hogy félnie kellene a jelenleg oly sajnosán ta
pasztalt nagy hőmérsékleti változásoktól, a melyeket 
ezután a földgömbön nem fogunk ismerni.»

Szóval Barbicane és társai, mint újkori Titánok, meg 
fogják változtatni a dolgok azon állapotját, a mely 
földgömbünk keletkezése óta létezett.

Igaz, hogy a csillagászok elvesztenének nehány 
csillagképet vagy csillagot, a melyeket szokva voltak 
az égboltozaton látni. A költők nem énekelhetnék meg 
többé ékes rímekben a hosszú téli éjszakákat, sem a 
hosszú nyári napokat. De végre mégis, mennyit nyerne 
általában az egész emberiség!

«Sőt, mi több, — mondák a Barbicane elnök érde
keit előmozdító hírlapok, — miután a föld terményei 
szabályozva lesznek, a földmíves minden növényt az 
annak leginkább kedvező hőmérsékleti viszonyok közt 
termelhet.»

«Szép! — viszonzák az ellenséges indulatú hírla
pok, — de nem lesz-e ezentúl is eső, jéghullás, zivatar, 
forgószél, vihar, szóval nem lesznek-e mindazon tüne
mények, a melyek annyira veszélyeztetik a termények 
jövőjét és annyira fenyegetik a földmívelők reményeit 
és vagyonát?»

«Kétségkívül — feleié a jó barátok kara, — de az 
efféle balesetek valószínűleg ritkábbak lesznek az égalj
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szabályosságánál fogva, a mely meg fogja akadályozni 
a légköri nagy zavarokat! Igen! az emberiség nagy 
hasznát fogja venni a dolgok ezen új állapotának! 
Igen! Barbicane és társai szolgálatot fognak tenni a 
mostani és a jövendőbeli nemzetségeknek az által, hogy 
a napok és éjszakák egyenlőtlenségének megszüntetésé
vel egyszersmind az évszakok bosszantó különféleségét 
is megszüntetik. Igen! mint Ardan Mihály mondá, 
földgömbünk, a melyen mindig vagy nagyon meleg 
vagy nagyon hideg van, nem lesz többé a náthák, a 
csúzok és a tüdölobok bolygója! Csak azok lesznek 
ezután náthásak, a kik maguk akarják, mert, mindig 
elmehetnek olyan vidékre, a mely bronchialis állapo
tukra kedvező hatást gyakorolhat.»

És a new-yorki Sun, deczember 27-iki számában, 
legékesebben szóló czikkét így fejezte be :

«Dicsőség Barbicane elnöknek és társainak. E bátor 
férfiak nemcsak egy új tartományt fognak úgyszólván 
bekebelezni az amerikai szárazföldbe, ez által is sza
porítván az Egyesült-Államok már is oly jelentékeny 
területét, de egyszersmind a Földet egészségügyi szem
pontból lakhatóbbá és egyúttal termékenyebbé is fog
ják tenni, minthogy lehetséges lesz az aratás után azon
nal újra vetni és az elvetett mag azonnal kicsirázván, 
nem lesz többé téli idővesztegetés. Nem csupán a kő
szénkincs fog szaporodni, az új széntelepek kiaknázása 
által, a melyek talán hosszú évekig fedezni fogják e 
nélkülözhetetlen anyag fogyasztását, hanem föld
gömbünk égalj i viszonyai is előnyükre fognak megvál
tozni. Barbicane és társai, embertársaik legnagyobb 
javára módosítandják a Teremtő művét! Dicsőség e 
férfiaknak, a kik az emberiség jóltevőinek sorában a 
legelső helyeket fogják elfoglalni!»
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KILENCZEDIK FEJEZET.

Egy franczia eredetű Deus ex Machina megjelenése.

Ezek lesznek tehát előnyei ama módosításnak, a 
melyet Barbicane elnök a föld tengelyén véghezvinni 
szándékozott. Tudjuk egyébiránt, hogy e módosítás 
csak érezhetetlen mérvben fogja érinteni Földünk ke
ringését a Nap körül. A Föld tovább fog vándorolni 
örök pályáján az űrön keresztül és a napév viszonyai 
sem fognak változást szenvedni.

Midőn a tengelyváltozás következményei az egész 
világ tudomására jutottak, természetesen roppant fel
tűnést keltettek. A legelső pillanatban mindenki lelke
sülten üdvözölte a magasabb mechanika e nagyszerű 
feladatát. Az állandóan egyenletes és a szélességi fokok 
tekintetbevételével «a tetszés szerint» évszakokra való 
kijátás, valóban rendkívül kecsegtető volt. Az emberek 
szinte «belebolondultak» abba a gondolatba, hogy min
dén halandó élvezhetni fogja az örök tavaszt, a melyet 
a Telemach dalnoka csakis a Calypso szigetének tulaj
donított és hogy még ezenfelül mindenki válogathatni 
is fog a hűvös és langyos tavasz közt. A mi az új tén- 
gely helyzetét illeti, a mely körül a Föld mindennapi 
keringése ezután véghez menend, ennek titkát se Barbi
cane elnök, se Nicholl százados, se Maston J. T. nem 
látszottak haj landóknak a közönség tudomására j uttatni.

Vajjon előbb fogják-e leleplezni e titkot vagy csak a 
kísérlet után fogja megtudni a világ? Ennél több se 
kellett hozzá, hogy a világ kissé nyugtalankodni kezdje.

Egy észrevétel természetesen felmerült és élénken 
tárgyaltatott a hírlapokban. Milyen mechanikai erő-
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feszítés fogja előidézni e változást, a mely okvetlenül 
óriási erőt fog igénybe venni?

A «Forum» czímű new-yorki tekintélyes szemle erre 
vonatkozólag igen helyesen jegyezte meg a követke
zőket :

«Ha a Föld nem keringene a tengelye körül, talán 
egy aránylag csekély lökés is elég volna ahhoz, hogy 
keringő mozgásra kényszerítse egy tetszés szerint vá
lasztott tengely körül ; de jelenleg összehasonlítható 
egy óriási giroskoppal, a mely meglehetős sebességgel 
halad és egy tertnészeti törvény azt követeli, hogy egy 
ilyen készülék folyvást ugyanazon tengely körül forog
jon, a mint ezt Foucault Leo, híres kísérletei alkalmával 
tényleg bebizonyította. Nagyon nehéz lesz tehát, ha 
nem épen lehetetlen, e mozgásából a Földet kizök
kenteni.»

Nagyon igaz és alapos észrevétel. Ehhez képest, 
miután az emberek azt kérdezték volna, hogy milyen 
lesz a North Polar Practical Association emberei által 
létesítendő erőkifejtés, nem kevésbé érdekesnek tar
tották azt is megtudni, vajjon ez az erőkifejtés észre
vétlenül vagy hirtelen fog-e történni? És vajjon ezen 
utóbbi esetben nem fognak-e a földgömbön ugyanabban 
a pillanatban, mikor Barbicane és társai a tengely fel
cserélését véghezviendik, borzasztó katasztrófák be
következni .

E kérdés felett méltán töprenkedhettek úgy az ó-, 
mind az újvilág tudósai és tudatlanai. Utóvégre is a 
lökés mindig lökés marad és azt érezni még másodkéz
ből se kellemes. Valóban úgylátszott, hogy a mű kezde
ményezői nem nagyon törődtek azzal a felforgatással, a 
melyet szegény földgömbünkön elő fognak idézni és 
csak a mű előnyei lebegtek a szemeik előtt. Az európai 
kiküldöttek, a kik a szenvedett vereség miatt jobban fel
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voltak ingerelve, mint valaha, el is határozták e körül
ményt kizsákmányolni és nagyon ügyesen kezdték fel
lázítani a közvéleményt a Gun-klub elnöke ellen.

Az olvasó nem feledte még el, hogy Francziaország 
nem akarván igényt tartani az északi sark körül létező 
területekre, nem is szerepelt ama hatalmasságok közt; 
a melyek az árverésen képviseltették magokat. De 
habár hivatalosan távol állt is az egész dologtól, mégis 
mint említettük, egy francziának eszébe jutott Balti
moreba utazni, hogy a saját rovására és a saját egyéni 
kedvteléséből figyelemmel kisérhesse az óriási vállal
kozás összes mozzanatait.

Ez a franczia bányászmérnök volt. Mint kitűnő 
tanuló lépett a párisi politechnikumba s mint kitűnő 
lépett ki onnét ; méltán mondhatjuk őt tehát elsőrangú 
mathematikusnak, mert a Gun-klub titkára legerősebb 
oldala a számolás volt, egy valódi, a tudomány minden 
ágában kiképzett mathematikus mellett tehát csak 
olyanféle szerepet játszhatott, mint Le Verrier egy 
Laplace vagy Newton mellett.

Es e mérnök szellemes, bohó, eredeti ember volt, a 
milyeneket ritkán találunk a bányászok közt. Nagyon 
furcsa és mulatságos módon szokott beszélni. Nemcsak 
mikor meghitt barátjaival beszélgetett, hanem olyan
kor is, midőn tudományos kérdéseket fejtegetett, ki
rítt belőle a párisi utczagyerek. Szerette a népies nyel
vet és azokat a sajátszerü kifejezéseket, a melyeket 
Párisban a divat oly hamar meghonosít. Joggal lehet 
azt állítani, hogy feszélytelen pillanatban nyelve na
gyon kevéssé alkalmazkodott az akadémiai formákhoz 
és ezen utóbbiaknak figyelembevételére csak olyankor 
szánta el magát, mikor toll volt a kezében. De egyúttal 
ernyedetlenül tudott dolgozni, tíz óráig is képes volt 
az íróasztala mellett ülni és oldalszámra írta az algebrát.
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olyan folyékonyan, mint a hogy más ember levelet 
ír. Egész napi mathematikai munka után legkedvesebb 
szórakozása a whist volt, a melyet csak középszerűen 
játszott, noha előre ki tudta számítani az összes esélye
ket. És mikor a kijátszás sora a Strohmannra került, 
rendesen a párisi tanulók előtt annyira kedvelt fél 
latin, fél franczia zagyvalék nyelven szokott kiáltani : 
Cadaveri poussandum est!

E furcsa egyéniség neve Pierdeux (Alcide) volt, 
hanem rövidítési mániájában rendesen így írta magát 
alá : /Pi érd, sőt így is : a nélkül, hogy az i-re valaha
rátette Volna a pontot. Vitatkozásaiban oly heves volt, 
hogy elnevezték Alcidum sulfuricumnak. Nemcsak nagy 
volt, de magasnak is látszott. Társai állították, hogy 
magassága egyenlő a délkör egy negyedének öt millio
mod részével, vagyis két méternyi és nem nagyot té
vedtek. Ámbár feje széles testtörzséhez és hatalmas 
vállaihoz képest némileg kicsi volt, annál nagyobb hév
vel mozgatta azt és kék szemei, az orrcsipeszen ke
resztül rendkívül élénk pillantásokat löveltek. Egész 
lényét leginkább jellemezte azon arczok egyike, a me
lyek vígak és egyidejűleg komolyak is, daczára a mez
telen koponyának, a melyet idő előtt megkopaszított 
az algebrai jegyekkel való visszaélés a tantermek gáz
lángjai alatt. E mellett a legjobb fiú volt, a kit a bá
nyász-akadémiában valaha ismertek és a tetszelgés- 
nek még csak az árnyékát se lehetett nála tapasztalni. 
Noha eléggé független jellemmel birt, mégis mindig 
alávetette magát az X. codex rendeletéinek, a melyek a 
politeçhnikusok közt a pajtásságra és az egyenruha 
iránt’tartozó tiszteletre vonatkozólag törvény erejével 
bírnak. Méltányolták őt úgy az «akáczfák udvarában», 
a mely azért neveztetik így, mert egyetlen akáczfa 
sincs benne, mint a «fiókos szekrényben», vagyis a
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hálóteremben, a hol a «koporsójában», vagyis a ládájá
ban uralkodó rend teljesen rendszeres elmére és rend- 
szerető hajlamokra vallott.

De ha mindjárt Pierdeux Alcide feje a nagy test tete
jén kicsinynek látszott is, annyi bizonyos, telides-tele 
volt. Mindenekelőtt mérnökünk mathematikus volt, 
mint valamennyi kollégája, de csak azért űzött mathe- 
matikát, hogy azt a kísérleti tudományokra alkalmazza, 
ezek pedig viszont csak azért gyakoroltak rá vonzerőt, 
mert az ipar terén voltak felhasználhatók. Pierdeux 
Alcide beismerte, hogy ez természetének gyönge oldala 
volt. De hiába! senki se tökéletes. Szóval különleges
sége ama tudományok tanulmányozásából állt, a me
lyek óriási előrehaladottságuk daczára mindig még a 
beavatottak előtt megőriznek bizonyos titkokat.

Jegyezzük meg mellesleg, hogy Pierdehx Alcide még 
nőtlen volt. Kedveircz kifejezése szerint egyenlő volt 
egygyel, noha élénken vágyott volna magát megkettőz- 
tetni. Barátjai össze is akarták öt egy bájos, víg, szelle
mes provencei leánynyal Martiguesből házasítani, 
szerencsétlenségre azonban a leánynak apja is volt, a 
ki az idevonatkozó czélzásokra mindenkor s változat
lanul felelte, hogy :

«Nem! az önök Alcideja nagyon tudós! Szegény 
leányommal folyvást csak olyan dolgokról beszélne, a 
melyeket nem volna képes megérteni.» — Mintha bi
zony valamennyi tudós nem volna szerény és egyszerű.

Mérnökünk ennélfogva bosszúságában elhatározta, 
hogy jókora darab tengert fog maga és Provence közév 
helyezni. Egy évi szabadságot kért s miután azt meg 
is kapta, a legczélszerübben úgy vélte felhasználhatni, 
hogy elmegy, figyelemmel kisérni a North Polar Prac
tical Association dolgait.

Mióta Pierdeux Alcide megérkezett Baltimoreba,
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nem szűnt meg a Barbicane és társai nagy művelete 
felett töprenkedni. Azt nem bánta, ha a föld tengelyé
nek megváltoztatása folytán Jupiterhez lesz hasonlóvá. 
De milyen módon fog véghez menni ez az átalakulás? 
Ez a kérdés izgatta fel tudós létére a kíváncsiságát 
és pedig nem ok nélkül.

Sajátszerű ékes nyelvén így szólt magához :
«Barbicane elnök nyilván arra készült, hogy golyóbi

sunkat elsőrendű rúgással örvendeztesse meg. Hogyan 
és mily irányban? ettől függ minden! . . . Természete
sen elképzelem, hogy «finoman fogja metszeni», mint 
egy biliárd-tekét, mikor az ember oldalt akar vele mű
ködni !... Ha egyenesen elölről «venné», akkor elmenne 
az eddigi pályáján kívül sétálni s a pokolba mennének 
a mostani évek is, a melyek úgy megváltoznának, hogy 
senki sem ismerne többé rájuk. Nem! ezek a derék 
emberek nyilván nem akarnak egyebet, mint a régi ten
gelyt újjal felcserélni! . . . E felöl nincs semmi két
ség! . . . De nem igen látom, hogy hol találhatnák meg 
a támaszpontot és milyen rázkódást idézhetnének elő 
kívülről! . . . Ah! ha a napi keringés nem léteznék, egy 
fricska is elég volna !... De a napi keringés létezik !... 
Oh! a napi keringést nem lehet csak úgy egyszerűen 
elenyészi et ni. És épen itt rejlik a canisdentum ! De 
akár mikép fogjanak is a dologhoz, annyi tény, hogy 
általános felfordulás kerekedik belőle.»

Utó végre is tudósunk hiába törte rajta a «sótartó
ját», még csak nem is bírta elképzelni, mit eszelhettek 
ki Barbicane és Maston. És ez annál sajnálatosabb 
volt, mert ha az illetők tervét ismeri, csakhamar rá
jött volna a művelet erömütani formulájára.

Ennek tulajdonítandó, hogy Pierdeux Alcide mér
nök, deczember 29-én hosszú lábainak szétnyitott 
körzőjével méregette Baltimore zajos utczáit.
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TIZEDIK FEJEZET.

Különféle nyugtalanságok kezdenek lassankint nyilvánulni.

Egy hónap múlt el a közgyűlés megtartása óta. Ezen 
idő alatt a közvélemény nagyon észrevehetően megvál
tozott. A tengelycsere előnyei el voltak feledve. A hátrá
nyok igen szabatosan kezdtek előtérbe lépni. Lehetet
lennek látszott, hogy valamely katasztrófa ne következ
zék be, mert a tengelycserét nyilván egy roppant meg- 
rázkodás fogja előidézni. De hogy a katasztrófa milyen 
természetű lesz, azt senki se tudta megmondani. És 
vajjon az égaljak megváltozása csakugyan annyira kí
vánatos lenne-e? Valósággal csakis az eszkimók, a 
szamojédok és a csukcsok nyernének ezzel, a kiknek 
a nélkül sincs veszteni valójuk.

Most már Barbicane elnök vállalata ellen az európai 
kiküldöttek kifakadásait is meghallották! Azon kezd
ték a dolgot, hogy jelentéseket küldtek illető kormá
nyaiknak. A tengeralatti huzalokat a folytonos sür
gönyváltással félig elkoptatták . . . Utasításokat kértek 
és kaptak. No, de hiszen mindenki ismeri az efféle 
utasításokat, a melyek mindig a diplomácziai művészet 
állandó formulái szerint vannak szerkesztve és igen 
mulatságos fenntartásokat tartalmaznak: «Fejtsen ki 
nagy erélvt, de ne kompromittálja kormányát.» — 
«Működjék egész határozottsággal, de ne érintse a 
status quot.»

E közben Donellan őrnagy és társai nem szűntek 
meg tiltakozni, fenyegetett hazáik és általában az 
egész ó-világrész nevében.

»— Világos, — mondá Karkov Boris ezredes, — hogy



141

az amerikai mérnökök minden elővigyázati intézkedést 
megtettek arra nézve, hogy az Egyesült-Államok terü
letét lehetőleg megkíméljék a megrázkódás következ
ményeitől.

— De vajjon sikerülhet-e ez nekik? — viszonzá 
Harald János. — Mikor olaj szüret idején az olajfát 
megrázzák, nem szenved-e minden ág a rázkódtatás 
miatt?

— Es nem rendül-e meg az egész test, ha valakit 
mellbe löknek? — mondá Jansen Jakab.

— Ez volt hát a felhívás híres záradékának ér
telme? — kiáltá Toodrink Dean. — Ezért czélzott az a 
foldgömb felszínén bizonyos meteorológiai és földrajzi 
változásokra !

— Igen, — mondá Baldenak Erik, — és mindenek
előtt attól lehet félni, hogy a tengelycsere a tengereket 
kilöki természetes medreikből.

— És ha a tengerek felszíne különféle pontokon alá- 
száll, — jegyzé meg Jansen Jakab, — nem lehet-e attól 
tartani, hogy némely földrész oly magasságba jut, a 
melyből lakosságának teljes lehetetlenség lesz ember
társaikkal közlekedni?

— Ha csak oly csekély sűrűségű légrétegekig nem 
emelkednek fel, a hol a lélegzés lehetetlenné válik, — 
tévé utána Harald János.

— Hátha London oly magasan fog feküdni, mint a 
Mont-Blanc csúcsa? — kiáltá Donellan őrnagy.

És ez a gentleman szétvetett lábakkal, hátraszege
zett fejjel a zenith felé tekintett, mintha az Egyesült- 
Királyság fővárosa már is eltűnt volna a felhők mögött.

Szóval az egész dolog köz veszélyt látszott rejteni és 
annál inkább nyugtalanító volt, mert az emberek már 
sejteni kezdték a földtengely módosulásának következ
ményeit.
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Tényleg nem csekélyebbről volt szó, mint huszon
három foknyi és huszonnyolca percznyi változásról, a 
melynek, a Föld ellapulásánál fogva az eddigi földsar
koknál, a tengerek jelentékeny hely változtatását kel
lett maga után vonnia. A Földet tehát oly átalakulások 
fenyegetnék, a milyeneket legutóbb a Mars-bolygón 
konstatáltak. Itt egész kontinensek, egyebek közt 
Schiaparelli Lybiája a víz alá merültek — a mit a 
vöröses színt felváltó sötétkék szín bizonyít. Itt tűnt 
el a Moeris-tó. Itt, nyugaton, hatszázezer négyszög 
kilométernyi terület víz alá került, míg délen az 
óczeánok elhagyták ama nagy régiókat, a melyeket 
eddig elborítottak. És ha némely gyöngéd és könyörü
letes lelkek aggódtak a Mars «vízkárosultjainak» sorsa 
felett és azt indítványozták, hogy a javukra gyűj
tések rendeztessenek, vajjon mi lesz a teendő, ha 
egyszer a Föld vízkárosultjainak segélyezése válik 
szükségessé ?

Minden oldalról tiltakozások kezdtek tehát felhang- 
zani és az Egyesült-Államok kormánya a beavatko
zásra szólíttatott fel. Utóvégre is tanácsosabb volt 
abbahagyni a kísérletet, mint koczkáztatni a kétség
kívül elmaradhatatlan baleseteket. A Teremtő jól ren
dezte el a dolgokat. Semmi szükség nincs rá, hogy 
valaki vakmerő kezét müve ellen felemelje.

És ki hinné! Mégis találkoztak könnyelműek, a kik 
e komoly dolgokból tréfát űztek.

— Nézzétek csak ezeket a yankeeket! — mondák. — 
Újabb nyársra akarják húzni a földet. Ha legalább 
a milliónyi századok óta való forgásban elkopott volna 
a csapja a dörzsölés folytán, akkor még czélszerűnek 
látszhatnék kicserélni, mint a hogy az ember kicseréli 
egy keréknek vagy egy hengernek az elkoptatott ten
gelyét. De hiszen a föld tengelye ép oly jó és használ-
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ható állapotban van még, mint a teremtés első nap
ján volt.

Mit lehessen az ilyesmire felelni?
És e rekriminácziók közepette Pierdeux Alcide mér

nök folyvást azon törte a fejét, mily természetű és 
irányú lesz az a rázkódás, a melyet Maston J. T. ki
gondolt és a földgömb melyik pontján fog elöidéz- 
tetni? Ha egyszer e titok mélyére hatolt, akkor aztán 

« könnyen kiszámíthatja, hogy a földgömb mely részei 
lennének fenyegettetve.

Említettük fentebb, hogy a régi világrészek rémüle
tében nem osztozkodott az új, legalább ama része nem, 
a mely Észak-Amerika név alatt ismeretes és leg
nagyobb részben az Egyesült-Államok tulajdonát ké
pezi. Képzelhető yolt-e, hogy Barbicane elnök, Nicholl 
százados és Maston J. T. amerikai létükre ne gondos
kodtak volna arról, hogy az Egyesült-Államok meg- 
kiméltessenek mindazon tengerkiapadásoktól vagy ára
dásoktól, a melyeket a tengelycserének Európa, Ázsia, 
Afrika és Oczeania különböző pontjain okvetlenül elő 
kell idéznie? Az ember vagy yankee, vagy nem yankee, 
ők pedig mind a hárman telivér yankeek voltak, még 
pedig «egy darabból faragott yankeek», mint a hogy 
Barbicane mondá, mikor a Holdba való utazás tervét 
kifejtette.

Minden valószínűség szerint, az új világrész ama te
rületeinek, a melyek a sarkkör és a mexikói öböl közt 
feküsznek, nem kellett félniök a kilátásba helyezett 
megrázkódástól. Sőt valószínűnek látszott, hogy Ame
rika jelentékeny területi szaporodásnak fog örvendeni. 
Valóban, ki mondhatná meg, vajjon azokban a med
rekben, a melyeket a két Oczeán oda fog hagyni, nem 
találnak-e az Egyesült-Államok még ugyanannyi tar-
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tományt, mint a mennyinek a csillaga már máig is 
díszíti a nemzeti lobogót?

Kétségkívül ! De, — haboztak a félénklelkü emberek, 
a kik mindig csak a dolgok rosszabbik oldalát látják, — 
bizonyos lehet-e az ember e földön bármi felöl? Nem 
lehetséges-e, hogy Maston J. T. tévedett a számításai
ban? És ha Barbicane elnök hibát ejtene a számítások 
gyakorlati alkalmazásánál. Az ilyesmi. megeshetik a 
legügyesebb tüzéren is. Az ágyúgolyó és a bomba se 
találja el mindig czélját.

Elgondolható, hogy az európai kiküldöttek ezt a 
nyugtalanságot szorgalmasan szították. Toodrink Dean 
titkár ily értelemben számos és igen heves czikket tett 
közzé a Standardban, Harald János az Ajtenbladet 
czímü svéd lapban, Karkov Boris ezredes pedig a 
nagyon elterjedt Novoje Vremjában, sőt Amerikában is 
megoszlottak a vélemények. A republikánusok, a kik 
szabadelvűek, Barbicane elnök párthívei maradtak, 
ellenben a demokraták, a kik konzervativek, — ellene 
nyilatkoztak. Az amerikai sajtó egy része, főleg a 
Bostoni Hírlap és a new-yorki Tribune az európai sajtó 
mellé szegődött. Az Egyesült-Államokban pedig, az 
Associated Press és az United Press szervezése óta a 
hírlapok roppant hatalmas értesülési közeget képez
nek, miután a helyi s külföldi hírekért fizetett hono
rárium évenkint messze meghaladja a húsz millió 
dollárt.

Hiába igyekeztek más, — nem kevésbé elterjedt 
lapok — válaszolni a Nort Polar Practical Association 
érdekében. Hiába fizette Scorbittné Evangelina 
asszonyság soronkint tíz dollárjával a vezérczikkeket, 
tárczaczikkeket és tréfás, szellemes ötleteket, a melyek
ben a felmerült félelmek megannyi agyrémnek nyilvá
níttattak. Hiába igyekezett a lelkes özvegy bebizonyí-
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tani, hogy ha általában létezett valaha igazolatlan 
feltevés, úgy bizonynyal egy se volt igazolatlanabb 
és jogosulatlanabb annál, hogy Maston J. T. számítási 
hibát követhetne el! Végre Amerikán is annyira erőt 
vett a félelem, hogy csaknem minden amerikai haj
landónak látszott Európával teljesen egyetérteni.

Egyébiránt se Barbicane elnök, sem a Gun-klub tit
kára, sőt még az igazgatótanács tagjai se tartották érde
mesnek a támadásokra felelni. Hagyták beszélni az em
bereket és semmit se változtattak szokásaikon. Még 
csak nem is készültek látszólag a mű végrehajtására. 
Még azt sem igen lehetett észrevenni, vajjon foglala
toskodtak-e csak legkevésbé is a közvélemény meg
változásával és azzal az általános helytelenítéssel, a 
mely’mindennap erősebben nyilvánult a kezdetben oly 
nagy lelkesedéssel fogadott terv ellen?

Nemsokára, Scorbittné Evangelina asszonyság min
den buzgalmának, bármily tetemesek voltak is azon 
összegek, a melyeket barátai védelmére elköltött, 
Barbicane elnök, Nicholl százados és Maston J. T. az 
ó- és újvilág biztonságára nézve veszélyes emberek 
gyanánt tekinttettek mindenütt. Az Egyesült-Államok 
kormánya az európai hatalmasságok által hivatalosan 
felszólíttatott, hogy lépjen közbe és hallgassa ki a 
vállalat megindítóit, ezen utóbbiak pedig köteleztes- 
senek arra, hogy köztudomásra juttassák eljárásuk 
módozatait, mondják meg, mily módon akarják a régi 
földteúgelyt újjal felcserélni, közbiztonság szempontjá
ból e csere következményeire vannak e megnyugtató 
adataik ; — végre köteleztessenek kijelölni földünk 
közvetlenül fenyegetett pontjait, szóval adják tudtul 
mindazt, a mit a köznyugtalanság nem tudott, az óva
tosság ellenben tudni óhajtott.

A washingtoni kormány nem sokáig kérette magát.
10Verne Gy.: Világ felfordulás.
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Az izgalom, a mely a köztársaság északi, központi és 
déli államain erőt vett, nem tűrt volna semmiféle 
habozást, ötven tagból, és pedig mechanikusokból, 
mérnökökből, mathematikusokból, hydrographusokból 
és geographusokból álló bizottság neveztetett ki a 
híres John Prestice elnöklete alatt a február 19-én 
kelt rendelet alapján és teljhatalommal ruháztatott 
fel arra nézve, hogy számot adasson magának a műve
let felöl és azt szükség esetén be is tilthassa.

Mindenekelőtt Barbicane elnökhöz felhívás intézte- 
tett, hogy e bizottság előtt jelenjék meg.

Barbicane elnök nem jelent meg.
Rendőrügynökök mentek öt magánlakásán felke

resni a Cleveland-street 95. számú házában, Baltimo- 
reban.

Barbicane elnök nem volt otthon, sőt Baltimoreban 
se volt többé.

Hol van hát?
Senki se tudta megmondani.
Mikor utazott el?
öt héttel ezelőtt, január 11-én hagyta el a várost, 

sőt Maryland államot is, Nicholl százados társa
ságában.

És hova utaztak el mind a ketten?
Ezt se tudta megmondani senki.
A Gun-klub e két tagja nyilván ama rejtélyes vidékre 

utazott, a hol az előkészületek el fognak kezdődni a 
saját felügyeletük alatt.

De hol lehetett e rejtélyes vidék?
Elképzelhető, mennyire érdekében állt mindenkinek 

ez iránt felvilágosítást nyerni, ha azt akarták, hogy 
csirájában, még pedig idejekorán, dűljön dugába a 
mérnökök terve.

A csalódás, a melyet Barbicane elnök és Nicholl
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százados elutazása előidézett, nagyon keserű volt. 
Nemsokára a harag egy nap-éj-egyeni dagály erejével 
zúdult a North Polar Practical Association igazgató 
tanácsa ellen.

De volt egy ember, a kinek tudnia kellett, hova 
utazott el Barbicane elnök és társa, Nicholl százados. 
Volt egy ember, a ki szabatosan megfelelhetett arra 
az óriási kérdésre, a mely az egész művelt világot 
foglalkoztatta.

Ez az ember Maston J. T. volt.
John Prestice az enquéte-bizottság elé idéztette 

Maston J. T.-t.
Maston J. T. nem jelent meg.
Talán ő is elhagyta Baltimoret? Talán ö is elutazott 

a társai után, hogy segítségükre legyen eme mű létesí
tésében, a melynek eredményeit a világ oly könnyen 
érthető rémülettel várta.

Nem! Maston J. T. még mindig a Balistic-Cottage- 
ban lakott, a Franklin-utczában 109-dik szám alatt, 
folyvást dolgozván már is újabb és másféle számadáso
kon és hébe-korba csakis egy-egy estét tölt ott Scor
bittné Evangelina asszonyság fényes termeiben, a new- 
parki palotában.

A bizottság elnöke tehát egy rendőrügynököt kül
dött hozzá azon utasítással, hogy a tudóst a bizottság 
elé állítsa.

Az ügynök megjelent a Cottage előtt, kopogtatott 
az ajtón, behatolt az előszobába, a hol igen mogorván 
fogadta Fire-Fire szerecsen, de még mogorvábban a 
házigazda.

Mindazonáltal Maston J. T. kötelességének tartotta 
eleget tenni a meghívásnak és midőn az enquéte- 
bizottság tagjai előtt állt, nem titkolta a felett való
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'"’.“•’úságát, hofy rendes foglalatosságában háborgat
tatok.

A legelső kérdés, a melyet hozzáintéztek, így 
hangzott :

Tudja-e a Gun-klub titkára, hol tartózkodik jelenleg 
Barbicane elnök és Nicholl százados.

— Tudom, — feleié Maston J. T. szilárd hangon, — 
de nem érzem magamat feljogosítva, hogy megmondjam.

Második kérdés :
Maston J. T. két kollégája azon előkészületekkel 

foglalatoskodik-e jelenleg, a melyek a föld tengelyé
nek felcseréléséhez szükségesek?

— Ez, — feleié Maston J. T. — ama titokhoz tarto
zik, a melyet kötelességem megőrizni, ennélfogva meg
tagadom a felelést.

— Hajlandó volna-e dolgozatát közölni az enquéte- 
bizottsággal, a mely aztán megítélné, vajjon meg lehet-e 
engedni a társulat terveinek megvalósítását? ,

— Nem, dolgozataimat semmi esetre se fogom kö
zölni . . . Inkább megsemmisíteném! . . . Mint a sza
bad Amerika szabad polgárának, jogomban áll mun
kám eredményét senkivel se közölni.

— De, Maston úr, ha ez önnek jogában áll, — vi- 
szonzá Prestice elnök oly komoly hangon, mintha az 
egész világ nevében beszélt volna, — másrészt talán, 
tekintettel az általános izgatottságra, kötelességében is 
áll nyilatkozni és a földgömb lakói rémületének véget 
vetni. ,

Maston J. T. nem gondolta, hogy ez kötelességében 
áll. Az ö egyetlen kötelessége a hallgatás volt, tehát 
hallgatni fog.

Az enquéte-bizottság tagjainak, rábeszéléseik, kö
nyörgéseik, fenyegetéseik daczára se sikerült csak egyet
len szót is kicsikarni a rendíthetetlenül szilárd ember-
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böl. Soha, igazán soha se hihette volna senki, hogy ily 
szívós makacsság lakozhassék egy guttapercha koponya 
alatt !

Maston J. T. tehát úgy ment el, a mint jött és nem 
szükséges bizonyítgatnunk, hogy Scorbittné Evange
lina asszonyság melegen gratulált neki bátor maga
tartásához.

Midőn köztudomásra jutott, hogy Maston J. T. meg
jelenése az enquéte-bizottság előtt semmiféle ered
ményre se vezetett, a közfelháborodás oly mérveket 
öltött, a melyek e nyugalmazott tüzér biztonságára 
nézve valóban nyugtalanítók voltak. A szövetségi kor
mány legmagasabb állású tagjai nemsokára oly erős 
presszió alatt álltak, az európai kiküldöttek, sőt a köz
vélemény is oly erőszakosan léptek fel, hogy Wright 
János S. állami miniszter kénytelen volt társaitól fel
hatalmazást kérni a fegyveres hatalommal való be
avatkozásra.

Egy este, — márczius 13-án, — Maston J. T. a 
Balistic-Cottageban számaiba volt elmerülve, midőn a 
telephon csöngettyűje lázasan kezdett csörömpölni.

Halló — Halló! — hangzott a lemezről oly izgatott 
reszketéssel, a mely rendkívül nyugtalanságot árult el,

— Ki szólít? — kérdé Maston J. T.
— Scorbittné asszonyság.
— Mit kiván Scorbittné asszonyság?
— önt óvni! . .. Tudomásomra jutott, hogy még 

ma. este .. .
E szók még nem hatoltak Maston J. T. füleibe, 

midőn a Balistic-Cottage ajtaját nagy robajjal be
törték.

A dolgozó terembe vezető lépcsőn nagy zaj támadt. 
Egy hang erősen ordított. Más hangok el akarták hall
gattatni. Majd_egy testjzuhanása hallatszott,
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Fire-Fire szerecsen volt, a ki alágurult a lépcsőkön, 
miután hiába igyekezett a gazdája otthonát megvédel
mezni.

A legközelebbi pillanatban a dolgozó-terem ajtaja 
darabokra tört és a küszöbön egy rendőrügynök egy 
csapat közrendőr kiséretében jelent meg.

A rendőrügynök parancsa volt házmotozást tartani 
a Cottageban, elkobozni Maston J. T. iratait, öt magát 
pedig letartóztatni.

A Gun-klub hevesvérű titkára revolvert ragadott és 
hatszoros sortüzeléssel fenyegette a rendőröket.

De a rendőrök túlnyomó számmal lévén, egy pillanat 
alatt lefegyverezték és elkobozták a jegyekkel és 
számokkal teleírt lapokat, a melyek az egész asztalt 
elborították.

Egyszerre Maston J. T.-nek egy gyors mozdulattal 
sikerült kiszabadulni és megragadni egy zsebkönyvet, 
a mely nyilván a számadásai kivonatát tartalmazta.

A rendőrök oda rohantak, hogy elragadják tőle — ha 
mindjárt az életébe kerülne is.

De Maston J. T.-nek elég ideje volt a zsebkönyvet 
kinyitni, a legutolsó lapot kitépni és ugyanezt gyorsab
ban el is nyelni, mint a hogy egy egyszerű labdacsot 
elnyelhetett volna.

— Most jertek és vegyétek el tőlem — kiáltá oly 
hangon, mint Leonidás kiálthatott a thermopylei hegy
szorosban.

Egy órával később Maston J. T. be volt zárva a 
baltimorei börtönben.

Es ennél nagyobb szerencse alig történhetett volna 
vele, mert a nép hihetőleg oly sajnálatos kihágásokra 
engedte volna magát ellenében ragadtatni, — a melye
ket a rendőrség nem lett volna képes megakadályozni.



E MUNKÁLATOK A MAGASABB MATHEMATIKA KÖRÉBE TARTOZTAK.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET.

Mi volt a Maston J. T. zsebkönyvében és mi nem volt 
benne többé.

A jegyzetkönyv, a melyet a baltimorei rendőrség 
kézrekerített,^mintegy harmincz lapból állt. Vala
mennyi tele volt írva algebrai jelekkel, egyenletekkel 
és végül számokkal, a melyek Maston J. T. számításai
nak végeredményét képviselték. E munkálatok a ma
gasabb mathematika körébe tartozván, csakis a mathe- 
matikusok méltányolhatták. Itt szerepelt még a mű
ködő erők egyenlete is F2—F§ = 2 gr ő (l — „), a mely 
a Földről a Holdba problémájában is előfordult, a hol 
egyebek közt a Hold vonzóerejére vonatkozó kifejezé
seket tartalmazta.

Szóval a be nem avatottak semmitsem értettek 
volna e’dolgozatból. Indokoltnak látszott tehát velük 
is megismertetni az adatokat és az eredményeket, 
a melyek miatt a világ már nehány hét óta nyug
talankodott.

Az eredményt közzé is tették a hírlapokban, mihelyt 
az enquéte-bizottság a híres mathematikus dolgozatát 
áttanulmányozta . . . Valamennyi lap, pártkülönbség 
nélkül, a világ tudomására juttatta e közleményeket.

Mindenekelőtt Maston J. T. munkálata felett helye . 
sem volt a vitának. A közmondás azt tartja, hogy a 
hibátlanul felállított problema félig már meg is van 
oldva, és ez a problema bámulatosan jól volt felállítva. 
Ezenfelül a számítások is sokkal szabatosabbak voltak, 
hogysem az enquéte-bizottságnak eszébe jutott volna 
kétségbe vonni helyességüket és a belőlük levont követ



keztetéseket. Ha a művelet végrehaj tátik, a Föld ten
gelye okvetlenül módosulást szenved és az előrelátott 
katasztrófák egész teljességükben bekövetkeznek.

A baltimorei enquéte-bizottság által szerkesztett jegy
zék, a mely az ó- és újvilág összes hírlapjaival, folyó
irataival és szemléivel közöltetett-, a következőleg hangzik :

A hatás, a melyet a North Polar Practical Associa
tion elérni szándékozik és a mely a Föld régi keringési 
tengelyének egy új tengelylyel való felcseréléséből áll, 
a Föld egy bizonyos pontján megerősített lőkészülék 
elválaszthatlanul és ellenállhátlanul odatapad a talaj
hoz, akkor kétségtelen, hogy a visszalöketés bolygónk 
összes tömegére fog hatni.

A társulat mérnökei által kontemplált lőkészülék 
nem egyéb, mint egy óriási szörnyágyú, a mely semmi
féle hatást sem idézne elő, ha függélyes irányban 
állana. A hatás-maximum elérésére vízszintesen kell 
irányozni, észak vagy délfelé és Barbicane és társai 
ezen utóbbi irányt választották. Ily körülmények 
közt a visszalökés a Földnek megrázkódtatását idézi 
elő észak felé, — olyan megrázkódtatását, a mely 
összehasonlítható egy nagyon finoman metszett bil- 
lardgolyóéval».

Valóban, így sejtette a dolgot az ördöngös Pierdeux 
Alcide.'is!

«Mihelyt a lövés eldördült, a Föld központja áthe
lyezkedik a lökéssel párhuzamos irányban, a mi meg
változtatja a földpálya síkját, következőleg a napév 
időtartamát is, de csak oly csekély mérvben, a mely 
figyelembe veendőnek egyáltalán nem tekintendő. 
Egyidejűleg a Föld elkezd forogni egy új tengely 
körül az egyenlítő síkján és körforgása örökké ezen 
új tengely körül menne véghez, ha a napi körforgás 
nem létezett volna már a megrázkódtatás előtt.



A CSÖPPFOLYÓ RÉTEG MEG FOG VÁLTOZNI.
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De e körforgás meg Van a sarkok körül és a visz- 
szalökéssel előidézett körforgással kombinálva egv új 
földtengelyt teremt, a melynek sarka a régitől x 
(ismeretlen) menny iségnyi re tér el. Ezenfelül, ha a 
lövés abban a pillanatban dördül el, midőn a tavaszi 
napforduló vagyis az egyenlítő és a nap-pálya egymást 
átvágó pontjainak egyike a lövési pont Nadirján van 
és ha a visszalökés oly erős, hogy a régi földsarkot 
23 fok 28 percznyivel kizökkenti, akkor az új tengely 
a Föld pályáját a Nap körül csaknem függélyes irány
ban fogja érinteni, a mint azt körülbelül a- Jupiter 
bolygó tengelye teszi.

Tudjuk, hogy milyenek lennének a függélyesség 
következményei, miután Barbicane elnök jónak látta 
azokat a deczember 22-én tartott közgyűlés alkalmá
val jelezni.

De tekintve a Föld tömegét és mozgási mennyisé
gét, képzelhető-e olyan lökészülék, a melynek vissza- 
löketése képes legyen a mai földtengelyen változást, 
főleg pedig 23 fok 28 percznyi változást előidézni?

Igen, ha egy ágyú, vagy pedig az ágyúk egész soro
zata a mathematikai törvényeknek megfelelő arányok
ban készíttetik, vagy, ha ennek hiányában a feltalálók 
oly hatalmas robbanó anyag birtokában vannak, a 
mely a löveget az ily helycseréhez szükségelt gyorsa
sággal löki magából.

<<Ha a franczia tengerészek százhúsz centiméteres 
ágyúját veszik mintául, a mely százötven kilogramm 
súlyú löveget másodperczenkint ötszáz méternyi sebes
séggel röpít ki és ha ezen ágyú arányait megszáz- 
szorozzák, vagyis egy milliószor nagyobb térfogatú 
ágyút öntenek, akkor ez képes volna száznyolczvan- 
ezer tonna súlyú löveget kiröpíteni. Ezenfelül ha a 
robbanó anyag elég erővel bírna arra nézve, hogy a

11Verne Gy.: Világ fel fordulás.
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löveget ötezerhatszázszor gyorsabban röpítse a légi 
lőpornál, akkor az óhajtott eredmény eléretnék. Tény
leg, másodperczenkint kétezernyolczszáz kilométernyi 
gyorsaság mellett* nem lehetne attól tartani, hogy 
a löveg ismét visszakerüljön a földre és lökésével vissza
zökkentse a dolgokat előbbi állapotukba.

«Bármily rendkívülinek látszassák is, a földlakók 
biztonságának szerencsétlenségére, Maston J. T. és 
társai rendelkeznek egy csaknem határtalan erejű 
robbanó anyaggal, a melyről az a lőpor, a melyet a 
Columbiád lövegének a Holdba való röpítéséhez hasz
náltak, még csak megközelítő fogalmat se nyújt. Ezt 
az anyagot Nicholl százados találta fel. Alkatrészei
nek csakis homályos nyomait találjuk fel Maston J. T. 
zsebkönyvében; a Gun-klub titkára e robbanó anyagot 
egyszerűen «meli-melonit» név alatt jelezte.

Csupán annyit tudunk, hogy szerves anyagok és 
azót-sav vegyülékéböl készül. Bizonyos mennyiségű 
monoatomikus gyökök (A °) ugyanannyi mennyi
ségű hydrogénparányokat cserélnek fel s ez által lőpor 
állíttatik elő, a mely ép úgy, mint a lőgyapot, nem 
égető és éghető alkatelemek egyszerű összevegyítésé
ből, hanem azoknak kombinálásából alakul.

Utóvégre bármilyen is legyen e robbanó anyag, 
annyi bizonyos, hogy ereje több az elégnél arra nézve, 
hogy egy száznyolczvanezer tonna súlyú löveget kirö
pítsen a föld vonzó erejének határán túl, az is kétség
telen tehát, hogy a visszafelé való lökés a következő 
eredményeket fogja előidézni : a föld-tengely felcseré
lését, a földsarkok áthelyezését 23 fok 28 perczczel, 
és az új tengely függélyes helyzetét a földpálya síkjá-

* Oly gyorsaság, a melylyel Párisból egy másodpercz alatt lehetne 
Sz.-Pétervárra eljutni.
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hoz képest és mindezek következtében ama katasztró
fákat, a melyektől a Föld lakói oly méltán féltek.

Azonban fennmarad még egy esély, hogy az embe
riség megmeneküljön egy művelettől, a mely a föld
gömb földrajzi és égalji viszonyaiban ily módosuláso
kat idézne elő.

Lehetséges-e oly méretű ágyút önteni, hogy tér
fogata milliószor meghaladja a huszonhét centiméteres 
ágyúét.

Bármily óriási haladást mutathat is fel az ércz- 
ipar, a mely a- Tay- és Forth-hidakat, a garabiti 
viaduktot és az Eiffel-tornyot képes volt előállítani, 
föltehetö-e, hogy a mérnökök előállíthassanak ily óriási 
lökésziiléket, nem is említve a száznyolczvanezer tonna 
súlyú löveget, a mely az űrbe volna kiröpítendő?

Ez méltán kétséges. Itt rejlik nyilván egyike azon 
okoknak, a melyek miatt a Barbicane és társai tervé
nek sikerében nem lehet bízni. De mind a mellett 
szabad tért enged számos és különösen nyugtalanító 
eshetőségnek, miután úgy látszik, hogy az említett 
társulat már is a munkához látott.

Ki kell jelentenünk, hogy a nevezett Barbicane és 
Nicholl már is elhagyták Baltimoret és Amerikát. El
utaztak több mint két hónappal ezelőtt. Hova? . . . 
Minden bizonynyal a földgömb azon ismeretlen pont 
jára, a hol kétségkívül mindennek elő kell készítve 
lennie a művelet miegkisérlésére.

De miféle hely ez? Senki se tudja, következőleg 
nem is lehetett üldözőbe venni a vakmerő gonosztevő
ket (sic), a kik az új kőszéntelepek kiaknázásának 
ürügye alatt a világot fel akarják forgatni.

Nyilván nagyon is bizonyos, hogy ez a hely ki volt 
jelölve a Maston J. T. jegyzetkönyvének legutolsó 
lapján. De Barbicane Impey czinkosa a fogaival tépte

11*
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ki ezt a lapot és e czinkőstárs, a ki jelenleg a baltimoreí 
fogházban van bebörtönözve, határozottan vonakodik 
felvilágosításokat adni.

Ilyen tehát a helyzet. Ha Barbicane elnöknek sike
rül elkészíteni szörnyágyúját és lövegét, szóval, ha mű
veletét a fennebb említett feltételek közt végrehajt
hatja, akkor fel fogja cserélni a régi földtengelyt egy 
újabbal és félév múlva a Föld ki lesz téve e «megbocsát- 
hatlan kísérlet» (sic) összes következményeinek.

Tényleg oly határidőt választottak, a melyben a 
lövés hatása egész és teljes lehet, oly határidőt, a mely
ben a földgömbre mért lökés a belterjesség maximumá
val fog működni.

E határidő szeptember 22-dike, tizenkét órával 
később, miután a nap az x hely délkörét meghaladta.

Tudva lévén a következő körülmények : 1-ször, 
hogy a lövés oly ágyúból fog eldördülni, mely egy 
milliószor nagyobb a 27 centiméteres ágyúnál ; 2-szor, 
hogy ez ágyút száznyolczvanezer tonna súlyú löveggel 
töltik meg; 3-szor, hogy a löveg kezdetleges sebessége 
kétezernyolczszáz kilométer lesz ; 4-szer, hogy a löveg 
szeptember 22-én fog kiröpíttetni, tizenkét órával a 
Nap elhaladása után az illető hely délköre felett, — 
lehet-e mindezen körülmények alapján meghatározni, 
hol van azon x hely, a hol a művelet véghezmenendő 
lesz?

Világos, hogy nem ! . . . felelék az enquête bizott
ság tagjai.

Valóban, semmi sem teszi lehetővé az x pont meg
határozását és kiszámítását, miután Maston J. T. 
dolgozatában nyoma sincs annak, hogy a földgömb 
melyik pontján fog keresztül menni az új tengely, 
vagyis más szavakkal, mely pontokon lesznek az új 
földsarkok. 23°28'-nyire a régiektől! Ám legyen! De
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melyik délkör alatt? — Ezt is teljes lehetetlenség 
megállapítani.

Lehetetlenség tehát megállapítani azt is, hogy az 
Oczeánok felszínének módosulása következtében mely 
területek fognak alá^ülyedni vagy felemelkedni, mely 
szárazföldek alakulnak át tengerekké és mely tengerek 
szárazföldekké.

Pedig Maston J. T. számításai után Ítélve ezen 
átalakulások igen jelentékenyek lesznek. A megrázkó- 
dás után a tenger felszíne az új földtengely körül 
keringő ellipsoid alakját fogja felöltem és a csepp
folyó réteg színvonala a földgömb csaknem vala
mennyi pontján meg fog változni.

Tényleg, a régi és új tengely átvágási pontja —- 
tekintve, hogy ez esetben két egyenlő keringési felület 
tengelyei találkoznak — két domborulatból fog állni, 
a melyeknek síkjai függélyesen vágják át a két föld
tengelyt, — illetőleg ama szög szárait, a melyet a két 
földsark képezni fog. (Szószerinti idézet Maston J. T. 
jegyzetköny véből.)

Ebből az következik, hogy a felszínmódosulás maxi
mumai a régi felszínhez képest 8415 méternyire, emel
kedhetnek fel vagy sülyedhetnek alá és hogy a föld
gömb bizonyos pontjain különféle területek annyival 
lesznek magasabban vagy alacsonyabban az új fel
színnél (mindig a tenger felszíne értendő). Ez a módo- 
sulási mennyiség fokozatosan kevesbülni fog ama 
határvonalig, mely a földgömböt négy egyenlő kör
szeletre fogja osztani, a melyeknek határain a felszín
módosulás megszűnik.

Még az is megjegyzendő, hogy magát a régi északi 
földsarkot több mint 3000 méter mélységű víz fogja 
leborítani, miután az a földgömb ellaposodásánál 
fogva csekélyebb távolságban van a Föld központjá-
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tói. A North Polar Practical Association által meg
vásárolt területek tehát víz alatt, következőleg ki- 
aknázhatlanok volnának. Barbicane és társai igen jól 
belátták ezt, de a legutóbbi felfedezésekből levont 
földrajzi következtetések csaknem bizonyossággal en
gedik feltételezni, hogy az északi sark körül egy 
fennsík létezik, a melynek -magassága meghaladja a 
3000 métert.

A mi már a földgömb ama pontjait illeti, a melye
ken a felszín módosulása eléri a 8415 métert, követ
kezőleg ama területeket illetőleg, a melyek a módosu
lás következményeit elviselni kénytelenek lesznek, 
minden szabatosabb meghatározástól tartózkodnunk 
kell. Nem sikerülne ez a legleleményesebb mérnökök
nek sem. Ebben az egyenletben oly ismeretlen szere
pel, a melyet semmiféle algebrai formula se képes 
tüzetesen megállapítani. Ez az ismeretlen nem más, f 
mint azon x pont fekvés^, a hol a lökés fog eldördülni, 
következőleg, a hol a lökés fog elöidéztetni. Ez az x 
pedig e sajnálatos mü kezdeményezőinek titka.

A föld lakóinak tehát, bármily szélességi fok alatt 
éljenek, közvetlenül érdekükben áll a titkot meg
tudni, miután a Barbicane és társai czég üzelmei által 
közvetlenül fenyegettetnek.

Figyelmeztetjük tehát Európa, Afrika, Ázsia, Ame
rika, Ausztrália és Oczeánia összes lakóit, hogy figye
lemmel kisérjenek minden olyan műveletet, mint 
ágyúöntést, lőpor- vagy löveggyártást, a mely illető 
területeiken netalán történnék és szemmel tartván 
minden idegent, a kinek megérkezése gyanúsnak látsza
nék, azonnal tegyenek róluk jelentést az enquête- 
bizottságnak, Baltimoreban, az Egyesült - Államok 
Maryland államában.

Engedje az ég, hogy e jelentés kezeikbe jusson
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f. évi szeptember 22-dik napja előtt, a mely a földi 
rendszerben fennálló rend megháborgatásával fényé-. 
getözik.»

TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Maston J. T. folytatja hősies hallgatását.

Tehát az ágyú után, a mely egy löveget röpített a 
Földről a Holdba, most ismét az ágyúnak kellett a 
Föld tengelyét megváltoztatni! Az ágyú! Mindig az 
ágyú! De hát semmi egyéb se jut már a Gun-klub 
tüzéreinek az eszébe? Hisz ez valóságos rögeszme! 
Csakugyan az ágyú legyen az ultima ratio a világon? 
Ez az otromba készülék uralkodjék korlátlanul a 
mindenség felett? Az ágyúkirály szabályozza kénye- 
kedve szerint az ipar és a világrendszer összes törvé
nyeit ?

Valóban meg kell vallanunk, hogy az ágyú volt ama 
gépezet, a melynek eszméje szükségképen felmerült 
Barbi cane elnök és társai agyában. Az ember nem fog- 
lalkozhatik egész életében büntetlenül a tüzérségi 
tudományokkal. A floridai Columbiád után végzet- 
szerüleg kellett következnie a . . az x pont szörny
ágyújának. Az ember szinte hallja már a csengő hangon 
kiáltott vezényszót :

— Czélozz a Holdra! . . . Első ágyú . . . Tűz!
— Változtasd meg a Föld tengelyét ! . . .< Második 

ágyú . . . Tűz !
Igaz, hogy erre az egész világnak szintén nagy 

kedve lett volna így kiáltani vissza :
— Az örültek házába velük! . . . Harmadik ágyú . . , 

Tűz! . . .
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A tervezett művelet valóban megérdemelte e könyv 
•czímét. Valósággal egyetemes világfelforgatás volt 
tervezve, a mint ezt Pierdeux Alcide igen helyesen 
megjegyezte.

Minden fogalmat felülmúl az a hatás, a melyet a 
kiküldött bizottság által szerkesztett jegyzék közzé
tétele előidézett. Tartalma épenséggel nem volt 
megnyugtató. Maston J. T. számításaiból kitűnt, hogy 
a mechanikai feladat minden részében megoldatott. 
Világos volt, hogy a Barbicane elnök és Nicholl 
százados által véghezviendö kísérlet a legsajnálato
sabb módon meg fogja változtatni a Föld mindennapi 
keringő mozgását. A régi földtengelyt egy újabb fogja 
felváltani. És az olvasó már tudja, melyek lesznek a 
tengely csere következményei.

Barbicane és társai műve tehát végleg el volt Ítélve, 
el volt kárhoztatva és át volt adva a köz-rosszalás- 
nak. A North Polar Practical Association igazgató
tanácsa tagjainak, az ó- és az újvilágban egyaránt, 
csakis ellenségei voltak. Legfeljebb Észak-Ameriká- 
ban. a hóbortos emberek közt, maradt itt-ott néhány 
párthivük.

Barbicane elnök és Nicholl százados a saját egyéni 
biztonságuk szempontjából nagyon bölcsen tették, 
hogy elhagyták nemcsak Baltimoret, de Amerikát is. 
Jogosan föltehető, hogy nagy bajba keveredtek volna. 
Nem lehet büntetlenül fenyegetni ezernégyszáz millió 
embert, hogy hajlékából kiverik, a bizonytalanságnak 
dobják. Nem lehet a szokásaikat felforgatni, sem pedig 
az életük biztonságába vetett hitüket megrendíteni, 
előidézésével egy egyetemes katasztrófának.

De hogyan tűnhetett el a Gun-klub két kiváló tagja 
így, minden nyom nélkül? Hogyan lehetett az ily 
művelethez megkivántató anyagot és személyzetet
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elszállítani, a nélkül, hogy valaki észrevette volna? 
Száz meg száz vasúti kocsi a szárazföldi úton, száz 
meg száz hajó a tengeri úton nem lett volna elég az 
érez, szén- és meli-melonitanyag elszállítására. Telje
sen érthetetlen volt, hogyan történhetett inkognito 
ez az elutazás. Pedig úgy volt. Ezenkívül szigorú 
nyomozás alapján az is kiderült, hogy az ó- és újvilág 
érczkohóiban és vegytermékgyáraiban semmiféle meg
rendelés se történt. Valóban a dolog megmagyarázha
tatlannak látszott, de hiszen a magyarázatnak vala- 
hára mégis be kell következnie!

Ha mindazonáltal a rejtélyesen eltűnt Barbicane 
elnök és Nicholl százados túl volt is minden közvetlen 
veszélyen, társuk, a szoros őrizet alatt levő Maston 
J. T., méltán félhetett volna a közingerültség bosszú
jától. De kisebb gondja is nagyobb volt annál! Milyen 
csodálatos vasfejű ember volt ez a mathematikus! 
Mintha csak a feje igazi vasból lett volna, mint a 
jobb karja! Ez a tudós ugyan meg nem fog hátrálni 
semmi elöl.

A Gun-klub titkára, a balti morei fogházban levő 
zárkájában, mindinkább elmerült a távollevő kollegái 
kontemplálásába, a kiket útjukon el nem kisérhetett. 
Felidézte maga előtt Barbicane elnök és Nicholl 
százados vízióját, a mint óriási müvüket előkészítik 
a földgömb azon ismeretlen pontján, a hol senki se 
fogja őket háborgatni. Lelki szemeivel látta, hogyan 
gyártják óriási lökészüléküket, hogyan készítik a 
meli-melonitet és hogyan öntik azt a löveget, a mely 
nemsokára a Nap apró bolygóinak egyike gyanánt 
fog szerepelni! Az új bolygó a Scorbitta nevet fogja 
viselni, a hódolat és nagyrabecsülés tanújeléül a gazdag 
és lelkes özvegy iránt. És Maston J. T. számlálta a 
szerinte nagyon is rövid napokat, a melyek mind
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közelebb hoztál? az ágyú elsütésére kitűzött határ
időt.

Már ápril eleje volt. Két és fél hónap múlva, a nap, 
miután a ráktérítö napfordulóján megállapodott volna, 
vissza fog térni a baktérítö felé. Három hónappal 
később meg fogja haladni az őszi napéjegyen equa- 
torát. Es ezzel vége‘lesz azon évszakoknak, a melyek 
milliónyi századok óta oly szabályosan és oly «ostobán» 
váltakoztak minden egyes földi év leforgása alatt. 
199*-ben a földgömb utólszor lesz alávetve a napok 
és éjszakák egyenlőtlenségének. Ezentúl a földgömb 
bármely pontján ugyanannyi számú óra lesz a nap 
felkelte és leáldozása közt.

Valóban nagyszerű, emberfeletti, isteni mű lesz ez! 
Maston J. T. az eszme magasztossága mellett egészen 
megfeledkezett a földsark körüli birodalomról és a 
régi északi sark kőszéntelepeiről és nem látott egyebet 
a művelet cosmographiai következményeinél. Az új 
társulat föczélja teljesen elenyészett azon átalakulá
sokkal szemben, a melyek meg fogják változtatni a 
világ alakját.

De hát a világ nem akart alakot változtatni! Nem 
volt-e ez az alak még mindig oly ifjú, mint a teremtés 
legelső napján?

Maston J. T. daczára annak, hogy védtelenül és 
elhagyatva ült börtönében, minden presszionált s 
minden kísérletnek állhatatosan ellenállt. Az enquéte- 
bizottság tagjai mindennap meglátogatták öt, de nem 
bírtak belőle kicsikarni semmit. Ekkor az jutott 
John Prestice eszébe, hogy,.talán czélszerü volna egy 
oly befolyást értékesíteni, a mely nyilván hatéko
nyabb lehet az övékénél ; t. i. Scorbittné Evangelina 
asszonyság befolyását. Mindenki előtt ismeretes volt, 
hogy a tiszteletreméltó özvegy, határtalan érdeklő
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áldozatra kész, ha azon felelősségről van szó, a mely 
Maston J. T.-re nehezedik.

Az enquéte-bizottság tagjainak tanácskozása után 
tehát Scorbittné Evangelina asszonyságnak a fogoly 
meglátogatása mindannyiszor megengedtetett, vala- 
hányszor kedve tartja. Nem volt-e ő is ép annyira 
fenyegetve a szörny-ágyú visszalökődése által, mint a 
földgömb valamennyi lakója? Jobban meg fogja-e az 
ö palotáját a New-Parkban kímélni a katasztrófa, 
mint a legszerényebb favágó kunyhóját, vagy az 
indiánok wigwamját a nagy lakatlan síkságokon? 
Nem forgott-e az ő élete is épen úgy a koczkán, mint 
a legutolsó szamojédé vagy a legutolsó szigetlakóé a 
Csöndes-tengeren ? Ezt igyekezett vele megértetni az 
enquéte-bizottság elnöke és ezért kérték fel őt, hogy 
befolyását érvényesítse Maston J. T.-nél.

•Ha ez utóbbi végre elszánja magát arra, hogy 
beszéljen ; ha megmondja, a föld melyik pontján van 
Barbicane elnök s Nicholl százados és velük együtt 
kétségkívül az igen nagy számú, nélkülözhetetlen 
segédszemélyzet az előkészületekkel, elfoglalva, akkor 
még elég idő lesz elindulni a felkeresésükre, követni a 
nyomokat és véget vetni az emberiség nyugtalanságá
nak, aggodalmainak és rémületének.

Scorbittné Evangelina asszonyság tehát bejuthatott 
a börtönbe. Mindenekfelett csakis Maston J. T.-t 
óhajtotta látni, a kit a rendőrség durva kézzel raga
dott ki cottageje nyugalmából.

Rosszul ismerné az erélyes Evangelinát az, a ki öt 
az emberi gyöngeségek rabszolgájának tartaná! Es 
ápril 9-én, ha valamely kiváncsi fül tapadt volna a 
zárka ajtajához, a legelső ízben, midőn Scorbittné 
asszonyság a börtönbe bebocsáttatott, bizonynyal
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nagy meglepetésére a következő párbeszédet hall
hatta volna :

— Végre viszontláthatom önt, kedves Maston.
— ön itt ! Scorbittné asszonyság ?
— Úgy van, barátom, négy heti, hosszú négy heti

elválás után. *
— Valóban épen huszonnyolcz nap, öt óra és negy

venöt percz óta nem láttuk egymást, — viszonzá 
Mastor J. T., miután egv pillantást vetett a zseb
órájára.

— Végre ismét találkozhattunk !
— De hogyan bocsátották be önt ide, kedves 

Scorbittné asszonyság?
— Azon feltétel alatt, hogy felhasználjam ama 

befolyást, a melyet egy határtalan vonzalom gyakorol
hatna talán arra, a ki a határtalan vonzalom tárgya.

— Hogyan! . . . Evangelina! . . . kiáltá Maston J. 
T. ön belegyezett volna, hogy nekem ily tanácsokat 
adjon!... Ön ezt hihette volna, hogy elárulhatnám 
társaimat?

— En? kedves Maston! . •. . Hát oly rosszul ismer 
ön engem? . . . En! . ., arra kérjem önt, hogy a be
csületét feláldozza egyéni biztonságának! ... En! . . . 
beszéljem önt rá oly tényre, a mely szégyenfolt volna 
a transcendentalis mechanika legmagasabb számadá
sainak szentelt életen.

— így már jól van, Scorbittné asszonyság! Ismét 
feltalálom önben társulatunk nemeslelkü részvényes
nőjét. Nem! . . . SQha se kételkedtem az ön szivében!

— Köszönöm, kedves Maston.
— A mi pedig engem illet, közzétenni művünket, 

elárulni, hogy a földgömb melyik pontján fog eldur
ranni csodalövésünk, úgyszólván eladni a titkot, a 
melyet szerencsésen sikerült elrejtenem saját valóm
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legmélyebb rejtekébe, megengedni e barbároknak, 
hogy barátainkat üldözőbe vegyék és félbeszakítsák a 
munkát, a mely hasznunkra és dicsőségünkre fog 
válni! . . . Soha! . . . Inkább meghalok!

— Magasztos Maston! — viszonzá Scorbittné Evan
gelina asszonyság.

Valóban e két lény, a kiket egy és ugyanazon lelke
sedés oly szorosan egy befűzött — és a kik közül egyéb
iránt az egyik csak oly hóbortos volt, mint a másik — 
arra volt teremtve, hogy egymást megértse.

— Nem! Soha se fogják megtudni az ország nevét, 
a melyet számításaim kijelöltek és a melynek hírneve 
halhatatlan leend, Mondá Maston J. T. Engem meg
ölhetnek, ha nekik úgy tetszik, de titkomat nem 
fogják tőlem kicsikarni.

— És hadd öljenek meg engem is önnel együtt! 
kiáltá Scorbittné Evangelina asszonyság. — Én is 
néma leszek!

— tSzerencsére, kedves Evangelina, nem tudják, 
hogy ön ismeri a titkot.

— Azt hiszi ön, kedves Maston, hogy képes volnék 
elárulni a titkunkat, azért, mert nő vagyok? Elárulni 
önt és társainkat! . . . Nem, barátom, nem! Hadd 
lázítsák fel ezek a filiszterek ön ellen a városok és falvak 
lakosságát, hadd tóduljon be az egész világ e’ zárka 
ajtaján, hogy önt innét kiragadja, nos hát! én itt 
leszek és legalább meglesz az a vigaszunk, hogy együtt 
halunk meg! ...

Csakugyan, ha van a világon vigasztalás, remélhe
tett volna-e Maston J. T. még álmában is édesebbet 
annál, hogy Scorbittné Evangelina asszonyság karjai 
közt múlhat ki?

így végződött a párbeszéd mindannyiszor, vala
hányszor a lelkes özvegy meglátogatta a foglyot.

12Verne Gy. : Világ fel fordulás.
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Es midőn az enquéte-bizottság tagjai megkér
dezték őt látogatásának eredménye felől, mindig így 
felelt :

Még nincs semmi eredmény. Talán idővel végre 
sikerülni fog . . .

Oh! Asszonyi furfang!
Azt mondta, hogy idővel. Igen, de az idő gyorsan 

haladt. A hetek múltak, mint a napok ; a napok, mint 
az órák ; az órák, mint a perczek.

Már május hava is elérkezett. Scorbittné Evangelina 
asszonyság semmit sem eszközölhetett ki Maston J. 
T.-nél és ott, a hol ez .a befolyásos hölgy is hajótörést 
szenvedett, senkinek se lehetett reménye a sikerre. 
Vajjon csakugyan bele kellett-e nyugodni abba, hogy 
bevárják a borzasztó eseményt, a nélkül, hogy meg
akadályozására lehetőség kínálkoznék?

Nem! . . . ilyen esetekben nincs helye a belenyug
vásnak! Az európai hatalmasságok képviselői ennél
fogva többet is alkalmatlankodtak, mint valaha. 
Folyvást harczban álltak az enquéte-bizottság tagjai
val és egyenesen ezeket tették felelősekké mindenért. 
Még a hidegvérű Jansen Jakab is mindennap gyötörte 
a bizottság tagjait rekrimináczióival, daczára vele
született hollandi flegmájának. Karkov Boris meg is 
verekedett az enquéte-bizottság titkárával. A mi pedig 
Donellan őrnagyot illeti, ő nem verekedett se lőfegy
verre, se kardra, mert ez ellenkezik az angol szoká
sokkal, hanem legalább Toodrink Dean titkára jelen
létében, szabályszerű ökölpárbajban mérkőzött meg 
Forster Vilmos S.-sel, a flegmatikus tökehalügynökkel, 
a Polar Practical Association emberével, a ki egyéb
iránt az egész dologról semmit se tudott, semmibe 
se lévén beavatva.

Tényleg, mintha az egész világ összeesküdött volna,
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hogy az Egyesült-Államokat tegye felelőssé, legdicsőbb 
szülöttei egyike, Barbicane Impey cselekedetiért. Már 
arról is beszéltek, hogy vissza fogják hívni a könnyelmű 
washingtoni kormánynál megbízott követeket és telj
hatalmú minisztereket és hogy hadat izennek a köz
társaságnak.

Szegény Egyesült-Államok! Hiszen maguk sem óhaj
tottak forróbban semmit, mint Barbicane és társai 
kézrekeríthetését! Hiába jelentették ki a kormány
körök, hogy Európa, Ázsia, Afrika és Oczeánia összes 
hatalmainak szabadságában áll Barbicane elnököt és 
Nicholl századost letartóztatni ott, a hol rájuk bukkan
nak, még csak meg sem akarták hallani az efféle 
kijelentéseket. És mindeddig lehetetlen volt kipuha
tolni, hogy a két gonosztevő mely helyen készíti elő 
titkos műveletét.

A hatalmak az említett kijelentésre így feleltek :
«De hiszen ott van czinkosuk, Maston J. T.! Maston 

J. T. pedig tudja, hol tartózkodik Barbicane. Kénysze
rítsék tehát Maston J. T.-t, hogy beszéljen.»

Kényszeríteni Maston J. T.-t, hogy beszéljen! Akár 
csak azt kívánták volna, hogy valaki egy szót csikar
jon ki Harpokrates, a Hallgatás Istene ajkairól, vagy 
a siketnémától.

És ekkor, az elkeseredés a köznyugtalansággal ará
nyosan fokozódván, néhány gyakorlati elméjű ember 
emlékezetbe hozta, hogy a középkori tortúrának jó 
oldalai is voltak, hogy a híres fökínzómester spanyol 
csizmái, a vádlott mellét felhasogató harapófogók, a 
felolvasztott ólom, a forró olaj, a víztortura, a tagok 
kificzamítása, a kinyujtóztatás, stb., megannyi kitűnő 
nyelvoldó szereknek bizonyultak. Miért ne alkalmaz
nák most is e módokat, a melyeket a hajdani igazság
szolgáltatás nem habozott alkalmazni végtelenül ke-
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vésbé fontos körülmények közt és oly esetekben is, 
a melyek a nagy közönséget csak nagyon közvetve 
érdekelték ?

De el kell ismernünk, hogy e módszereket, a melye
ket a hajdani erkölcsök igazolhattak, nem lehetett 
többé alkalmazni a szelidség és türelem korában, — 
a humanizmus XIX-dik századában, a melyet a 
revolver, puska és a hétmilliméteres golyók feltalálása 
iellemez, — oly században, a mely a nemzetközi érint
kezésben megengedi a melinit, a roburit, a bellit, a 
panclastit, az ecrasit és mindenféle ií-ek használatát, 
a melyek egyébiránt teljesen eltörpülnek a meli- 
melonit mellett.

Maston J. T.-nek tehát nem kellett attól félnie, 
hogy a rendes vagy a rendkívüli vallatásnak fog alá
vettetni. Csupán azt lehetett remélni, hogy végre 
belátja a ránehezülő felelősség súlyát és elszánja 
magát a szólásra, vagy ha nem szólna, a véletlen fog 
beszélni helyette.

TIZENHARMADIK FEJEZET.

Maston J. T. epikai feleletet ud.

Az idő e közben előrehaladt és minden valószínűség 
szerint előrehaladtak azon műveletek is, a melyeket 
Barbicane elnök és Nicholl százados ily meglepő körül
mények közt hajtottak végre. És senki se tudta hol.

Hogyan történhetett, hogy egy művelet, a melynél 
jelentékeny gyártelep felállításának, a huszonkét centi
méteres tengerészeti ágyúnál egy milliószor nagyobb 
lökészülék és száznyolczvanezer tonna súlyú löveg 
öntésére "képes kohók építésének és több ezer munkás
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szegödtetésének, elszállíttatásának, élelmezésének szük
sége forgott fenn, — hogyan történt mondjuk, hogy 
ily műveletnél ennyire tévútra lehetett vezetni az 
érdekeltek figyelmét? Vajjon az ó- vagy újvilág 
melyik részén telepedett le Barbicane elnök és Nicholl 
százados oly titokban, hogy a szomszéd népek soha 
még csak észre se vették? Talán a Csöndes-tenger 
vagy az Indiai-oczeán valamelyik elhagyatott szige
tén. De hiszen napjainkban már nincs «Senki szigete»; 
az angolok elokkupáltak mindent. Ha csak az új 
társulat egy ismeretlen szigetet fel nem fedezett? 
Az a gondolat teljesen ki volt zárva, hogy a gyártelep 
az északi vagy a déli földsark környékén létesíttetett, 
mert hiszen a North Polar Practical Association épen 
azért akarta áthelyezni a területeket, mert eddig nem 
lehetett a közelükbe férkőzni.

Egyébiránt hasztalan idövesztegetés lett volna Bar
bicane elnököt és Nicholl századost a kontinensek 
vagy szigeteknek akár csak viszonylag hozzáférhető 
részein is keresni. A Gun-klub titkárától elkobzott 
jegyzetkönyv azt említette, hogy a lövésnek körül
belül az egyenlítő vonalán kell eldördülnie. Ott csak
ugyan vannak lakható régiók, habár czivilizált embe
rek nem is lakják. Ha tehát a kísérlet intézői a napéj- 
egyen vonala környékén telepedtek le, ez nem történ-- 
hetett sem Amerikában, Peru vagy Brazília terüle
tén, sem a Szunda, Szumatra és Borneo szigeteken, 
sem a Celebes-tenger szigetein, sem Új-Guineában, 
a hol ilyen műveletet nem lehetett volna végrehajtani 
a lakosság tudtán kívül. Az is igen valószínűnek 
látszott, hogy az egész Közép-Afrikában, a nagy 
tavak régiójában se lehetett volna titokban tartani. 
Igaz, hogy hátra voltak még a Molokói szigetek az 
Indiai-oczeánon, az Admirál, Gilbert, Christmas, Galo-
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pagos szigetek a Csöndes-tengeren és San Pedro az 
Atlanti-tengeren. De e különböző pontokon tett nyo
mozások semmiféle eredményre se vezettek. Puszta 
következtetésekre és homályos sejtelmekre kellett szo
rítkozni, a melyek bizonynyal nem voltak alkalmasak 
az aggodalmak eloszlatására.

És vajj-on mit tartott Pierdeux Alcide mindezek 
felől? «Alcidum sulfuricumabb» volt, mint valaha és 
folytonosan a problema következményei felett töpren- 
kedett. Hogy . Nicholl százados feltalált egy olyan ha
talmas robbantó anyagot, mint a mel-melonit, a mely 
három vagy négyezerszer nagyobb feszítőerővel birt, 
mint a leghatalmasabb robbantószerek és ötezer- 
hatszázszor felülmúlta elődeink jó, becsületes régi 
lőporát, ez már — magában is nagyon meglepőnek 
látszott előtte, de utóvégre is nem volt merő lehetet
lenség. Az ember nem tudhatja, mit tartott fenn szá- 
u nkra a jövő, a «haladás» ez irányban meglehet oda 

jut, hogy egész hadseregek bármily távolságból meg 
fognak semmisíttetni. Még az se lepte meg a mérnököt, 
hogy a föld tengelye egy lőkészülék visszalökésével 
megváltoztattathassák. Mintha szavait a mű kezde
ményezőjéhez intézte volna, így szólt magában :

«Kétségtelenül bizonyos az, Barbicane elnök, hogy 
a Föld naponként megérzi mindazon lökések vissza
hatását, a melyek a földön végbemennek. Kétségkívül 
bizonyos, hogy mikor néhány százezer ember azzal 
mulatja magát, hogy egy pár ezer néhány kilogramm 
súlyú löveggel vagy egy pár millió néhány gramm 
súlyú golyóval lövöldöz egymásra, sőt akkor is, mikor 
én járkálok vagy ugróm, mikor a karomat kinyújtom, 
vagy mikor egy vérgolyócska tánczol az ereimben, 
mindez bizonyos hatást idéz elő földgömbünk töme
gére. A te nagy géped tehát előidézheti a kívánt meg-
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rázkódtatást. El kell ismerni, hogy ezt annak a sza
már Maston J. T.-nek az egyenletei elvitázhatlanul 
bebizonyítják.»

Valóban, Pierdeux Alcide kénytelen volt meg
bámulni Gun-klub leleményes titkárának számításait, 
a melyeket az enquéte-bizottság közölt mindazon 
tudósokkal, a kik képesek voltak azokat megérteni. 
És Pierdeux Alcide, a ki oly folyékonyan tudta 
olvasni az algebrai jeleket, mint más ember a hír
lapokat, rendkívüli élvezetesnek találta ezt az ol
vasmányt.

De ha a felfordulás csakugyan megtörténik, mennyi 
katasztrófa fog véghez menni a Föld felszínén! Váro
sok fognak összeomlani, hegyek fognak megrázkódni, 
a? emberek milliószámra vesznek el, óriási víztöme
gek kilöketnek a medrükből és iszonyú szerencsétlen
ségeket fognak előidézni.

Olyan lesz áz, mint egy rettenetes földrengés!
«Ha még a Nicholl százados istentől elrugaszkodott 

lőpora nem volna olyan erős, a milyennek mondják, — 
dörmögé Pierdeux Alcide, — akkor legalább remélni 
lehetne, hogy a löveg újból a Földbe fog ütközni, 
akár a lövés kiindulási pontja előtt, akár pedig hátul
ról, miután a földgömböt megkerülte volna. Akkor 
aztán minden ismét a régi helyére zökkenne vissza, 
aránylag rövid idő alatt, — persze miután néhány 
nagyobb szerencsétlenséget idézett volna elő! Hanem 
hát erről szó sincs! A meli-melonit hatásánál fogva 
a löveg egy hyperbola félszárát fogja leírni és aztán 
nem is fog visszatérni a Földre, hogy bocsánatot 
kérjen tőle a háborgatásért és mindent visszahelyezzen 
az előbbi állapotba.»

És Pierdeux Alcide úgy gesztikulált mint egy sema- 
phorkészülék. Minden tárgy, a mely két méternyi
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távolságban állt körűié, az összezúzódás veszélyében 
forgott.

Aztán tovább folytatta magában :
«Ha legalább azt a helyet ismerném, a hol a lövés 

el fog dördülni, hamar ki tudnám nagyjában számítani 
a Föld ama vidékeit, a hol a felszín megváltozása 
egyenlő lesz a semmivel, valamint ama helyeket is, 
a hol a legnagyobb fokot fogja elérni! Az ember ez 
esetben figyelmeztethetné a lakosokat, hogy idejekorán 
kihurczolkodjanak, mielőtt még házaik és városaik 
összedőlnének, mint a kártyaház. De hogyan lehetne 
ezt megtudni?»

Ezzel összeegyengetvén két kezével azt a ritkás 
pelyhet, a mely még a koponyája körül termett, 
utána tévé :

«Nini, most jut’eszembe, hogy a megrázkódás követ
kezményei még bonyolódottabbak lehetnek, mint az 
ember gondolná. Hát a tűzhányó hegyek miért ne 
használhatnák fel az alkalmat eszeveszett kitöré
sekre, miért ne okádnák ki a gyomrukban meghábor
gatott anyagokat, mint mikor az embert a tengeri 
betegség gyötri? És a medrükből kiemelkedő tengerek 
egy része méirt ne zúdulna be azok krátereibe ? 
Hiszen az ördög vigyen el engem! olyan robbanások 
történhetnek, a melyek szétvethetik az egész földi 
masinát! Ah! és ez az átkozott Maston hallgat, mint 
egy csuka! Tetszése szerint lökdösi földgolyónkat és 
egy «finom metszéssel» odábbtaszítja a mindenség 
biliárdján!»

így okoskodott Pierdeux Alcide. Nemsokára az ó- 
és újvilág hírlapjai is felkapták és megvitatták ezen 
ijesztő feltevéseket. A Barbicane és társai művelete 
által előidézendő világfelforgatás mellett teljesen eltör
pülnek mindazon óriási forgószelek, tengeráradások
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és egyéb elemi balesetek, a melyek hébe-korban 
elpusztítják a Föld egy-egy csekély részét. Az effélék 
csakis részleges katasztrófák. Nehány ezer ember 
elvész, de a többiek, a kik őket túlélik, alig érzik 
magukat megháborgattatva a nyugalmukban. Minél 
inkább közeledett a végzetes határidő, annál inkább 
erőt vett az iszonyodás még a legbátrabbakon is. .

Az egyházi szónokoknak könnyű, volt a világ végét 
megjövendölni. Az ember azt hihette volna, hogy 
megint elérkezett a keresztény évszámlálás 1000-dik 
évének borzasztó időszaka, mikor az emberek azt 
hitték, hogy tömegesen fognak a halottak birodal
mába löketni.

Röviden elmondjuk olvasóinknak, mi történt ama 
korszakban. Az emberek, a Szent János evangélista 
Jelenéseinek (Apocalypsis) egyik verse alapján joggal 
azt hihették, hogy közel van a végítélet napja. Várták 
az isteni harag jeleit, a melyet a Szentírás meg
jövendölt. Várták a kárhozat fia, az Antikrisztus meg
jelenését.

«A X-dik század utolsó évében, — írja Martin H. — 
félbeszakadt minden mulatság, üzlet, munka, még a 
mezei munka is. Az emberek azt mondták : miért gon
doljanak a jövőre, a mely már nem lesz? Gondolja
nak az örökkévalóságra, a mely holnap fog kezdődni! 
Az emberek beérték azzal, hogy legközvetlenebb 
szükségleteikről gondoskodtak : sokan a földjeiket, 
kastélyaikat a kolostoroknak hagyományozták, hogy 
védelmezőket szerezzenek maguknak a mennyek orszá
gában, a melybe belépendők voltak. Számos adomány
levél, a melyek az egyház javára állíttattak ki, e 
szókkal kezdődik : «A világ vége közeledvén és romba
dőlése elkerülhetetlen lévén, stb.» Mikor a végzetes 
határidő elérkezett, a népek a bazilikákba, a kápol-
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nákba és az Istennek szentelt egyéb épületekbe tódul
tak és iszonyú aggodalmak közt várták, hogy a vég
ítélet hét angyalának trombitája megszólaljon ^az égi 
magasból.»

A mint tudjuk, az 1000-dik év első napja elmúlt a 
nélkül, hogy a természet törvényei csak legkevésbbé 
is anegzavartattak volna. De ezúttal nem oly világ
felfordulásról volt szó, mely a biblia homályos szöve
gén alapult. A Föld egyensúlyában történendő oly- 
nemü módosulásról volt szó, a mely el nem vitázott 
és elvitázhatatlan számításokra támaszkodott és oly 
kísérletről, a melyet a ballisztikai és erömütani tudo
mányok roppant fejlődése feltétlenül megvalósítható
nak tüntetett fel. Ezúttal a tenger nem a halottait 
fogja kiadni, hanem élőket fog millió számra eltemetni 
új medrének mélységeibe.

Ennek az volt a következménye, hogy mindazon 
változások daczára, a melyeket az emberi elmékben 
az újkori eszmék idéztek elő, a rémület mégis oly 
fokra hágott, hogy számos 1000-dik évi dolog ugyan
azon eszeveszettséggel megismétlődött. Soha se készü
lődött az emberiség ily buzgalommal az elköltözésre 
egy jobb világba! A gyóntatószékekben soha se mon
dattak el ily nagyszámú és ily hosszú bűnlajstromok! 
Soha ennyi bűnbocsánatot nem nyertek haldoklók, 
a kik in extremis megbánták a vétkeiket. Sőt arról is 
volt szó, hogy általános s egyetemes .bűnbocsánatért 
kellene folyamodni, a melyet a pápa egy breve alakjá
ban, engedélyezne minden jóakaratú és rettegő ember
nek a földön.

Ily körülmények közt Maston J. T. helyzete napon
kint válságosabbra fordult. Scorbittné Evangelina 
asszonyság attól remegett, hogy a híres tudós az 
általános felháborodás áldozatául esik, s talánJmár
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arra is gondolt, hogy tanácsolni fogja azon egyetlen 
szavának a kimondását, a melyet Maston J. T. oly 
páratlan makacssággal elhallgatott.

De nem mert előállni a tanácscsal és jól tette. Kétség
kívül határozottan visszautasító választ kapott volna.

Képzelhető, hogy Baltimore városában mily nehéz 
volt féken tartani a lakosságot. A lakosságot nemcsak 
a rémület, hanem az Egyesült-Államok hírlapjai és a 
táviratok is rendkívül felizgatták, a melyek, — hogy 
ugyanazon apokalyptikus kifejezéssel éljünk, a melyet 
Szent János evangélista használt Domitián császár 
idejében «a világ négy sarkáról» érkeztek. Ha Maston 
J. T. a keresztény vallás e kegyetlen üldözőjének 
korában él vala, dolgát kétségkívül gyorsan elintézik, 
oda dobták volna öt a fenevadaknak. De ő erre bi
zonynyal csak azt mondta volna :

— Már is odadobtatok.
De bármint legyen is, a rendíthetetlen Maston J. T. 

vonakodott megmondani, hol van az az x pont, jól 
tudván, hogy ha a titkot elárulja, Barbicane elnök
nek és Nicholl századosnak lehetetlenné teszik a mű 
folytatását.

Egyetlen embernek harcza az egész világ ellen 
valóban szép látvány volt és rendkívül növelte Maston 
J. T. dicsőségét Scorbittné Evangelina asszonyság sze
meiben, nemkülönben a Gun-klub tagjainak vélemé
nyében. Meg kell vallanunk, hogy e derék emberek, 
nyakasok lévén mint valamennyi nyugalmazott tüzér, 
még mindig lelkesültek Barbicane és társai tervéért. 
A Gun-klub titkára oly óriási hírnévre tett szert, hogy 
számos egyén csak azért írt neki, mint a hogy a híres 
gonosztevőknek szoktak írni, hogy néhány sornyi vá
laszt kapjon attól, a ki a világot fogja felforgatni!

De ha ez egyfelől igen szép volt, másfelől mindinkább
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veszélyessé kezdett válni. A csőcselék nagy lárma és 
dulakodás közt, éjjel-nappal a baltimorei fogház
épület körül kóválygott. A legdühösebbek hic et nunc 
meg akarták lynchelni Maston J, T.-t. A rendőrség 
már közeledni látta a perczet, midőn nem lesz képes 
öt megvédelmezni.

A washingtoni kormány, elégtételt akarván adni 
úgy az amerikai népnek, mint a többi külföldi népek
nek, végre elhatározta Maston J. T. vád alá helyez
tetését és az esküdtszék elé való állíttatását.

A rémülettől remegő esküdtek «nem fogják hosszúra 
nyújtani a dolgát», mint Pierdeux Alcide megjegyezte, 
a ki a maga részéről bizonyos rokonszenvet érezett a 
makacs mathematikus-természet iránt.

Szeptember 5-én reggel az enquéte-bizottság elnöke 
személyesen megjelent a fogoly zárkájában.

Scorbittné Evangelina asszonyságnak, sürgős kérel
mére, megengedtetett, hogy öt elkísérje. Talán e szere
tetreméltó hölgy befolyása, egy utolsó kísérlet alkalmá
val mégis diadalmaskodni fog! . . . Semmit se szabad 
elmulasztani. Minden eszköz jó lesz, ha meghozza a rej
tély megoldását. S ha nem sikerül a kísérlet... a többi 
majd elválik.

— Majd elválik! — ismétlék az élesebb elméjüek. 
Hát aztán mit nyerünk vele, ha Maston J. T.-t fel
akasztják és a katasztrófa összes iszonyaival mégis be
következik?

Tehát, délelőtt tizenegy óra tájban Maston J. T. 
szemközt állt Scorbittné Evangelina asszonysággal és 
John Presticcel, az enquéte-bizottság elnökével.

A dolog igen simán ment. E párbeszédben a követ
kező kérdések és feleletek váltattak, még pedig az egyik 
fél részéről igen nyersen, a másik fél részéről igen nyu
godtan.
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És ki hihette volna, hogy valaha oly körülmények 
következhetnek be, midőn a nyugodtság Maston J. T. 
részén lesz!

— Még egyszer és utolszor kérdem, akar ön felelni ? — 
kérdé John Prestice.

— Mire? — mondá némi gúny nyal a Gun-klub 
titkára.

— Arra a kérdésemre, hogy hol van jelenleg Barbi
cane elnök?

— Már megmondtam százszor.
— Ismételje százegyedszer is.
— Ott van, a hol a lövés történni fog.
— És hol fog történni a lövés?
— Ott, a hol Barbicane kollégám van.
— Vigyázzon, Maston J. T.
— Mire?
— Vonakodásainak következményeire, a melyeknek 

az lesz az eredménye ... j,
— Hogy ön nem fogja megtudni azt, a mit nem kell 

tudnia.
— A mit jogunk van tudni.
— Ezt a véleményt nem osztom.
— Az esküdtszék elé fogjuk önt állítani!
— Tessék.
— Es az esküdtek el fogják önt ítélni.
— Ez az ő dolguk.
— Az ítélet pedig azonnal végre fog hajtatni.
— Ám legyen!
— Kedves Maston! — bátorkodott mondani Scor- 

bittné|Evangelina asszonyság e fenyegetések hallatára, 
melyektől a szíve reszketett.

— Oh! . . . asszonyom! — mondá Maston J. T. 
Scorbittné Evangelina asszonyság elhallgatott.
X
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— És akarja ön tudni, mi lesz az ítélet? — folytatá 
John Prestice elnök.

— Ha ön szíves lesz megmondani — viszonzá 
Maston J. T.

— ön halálra fog ítéltetni, a mint megérdemlette.
— Igazán?
— És fel fog akasztatni, ez oly bizonyos, mint két

szer kettő = négy.
— Akkor, uram, még van kilátásom a megmenekü

lésre, — feleié Maston J. T. hidegvérüen. — Ha ön egy 
kissé értene a mathematikához, nem mondaná, hogy 
oly bizonyos, mint kétszer kettő == négy. Ki bizonyít
hatja be, hogy az összes mathematikusok a mai napig 
nem voltak valamennyien bolondok, midőn azt állí
tották, hogy két mennyiség összege egyenlő az egyes 
részek mennyiségével, vagyis, hogy kétszer kettő 
feltétlenül == négy.
4— Uram! — kiáltá az elnök álinélkodva.

— Ah! egészen más volna, ha ön azt mondaná : 
ez oly bizonyos, mint egy és egy : = kettő. Ez tel
jesen kétségtelen, mert ez már nem theorema, hanem 
definitio !

E számtani leczke után az enquéte-bizottság elnöke 
visszavonult, míg Scorbittné Evangelina asszonyság 
bámulta hódolattal, rajongással közel a hóbort határain 
álmainak eszményi mathematikusát.

X
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

Az x pont földrajzilag megállapíttatik.

Maston J. T. szerencséjére a szövetségi kormány a 
következő táviratot kapta az akkoriban Zanzibárban 
székelő amerikai konzultól : Wright János S. állam
miniszternek Washington. A. E.-A.

Zanzibar, szept. 13-án reggeli 5 órakor a helyi idő sierint.
Nagyszerű munkák folynak a Wamasai területen, a 

Kilimandzsaro-hegyláncz déli oldalán. Barbicane elnök 
és Nicholl százados nyolcz hónap előtt itt telepedett le 
Bali-Bali szultán oltalma alatt. Ezt a kormány tudo
mására kívánta hozni, híve Truszt Richard W. konzul.» 

így jutott köztudomásra Maston J. T. titka. Es így 
történt, hogy a Gun-klub titkárát nem akasztották f»l, 
noha ezentúl is börtönben maradt.

De ki tudja, nem fog-e utólag, ámbár későn, a 
felett sajnálkozni, hogy nem halt meg, dicsősége tető- 
pontj án ?

TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

A földgömb lakóit érdeklő részletek.

A washingtoni kormány tehát most már tudta, hol 
fogják Barbicane és társai műveletüket végrehajtani. 
A távirat hitelességéhez nem férhetett kétség. A zanzi- 
bári konzul sokkal nagyobb bizalmat érdemlő ügynök 
volt", hogysem a jelentését csakis fenntartással lehessen 
fogadni. Egyébiránt táviratát későbbi sürgönyök is még

is .Verne (jy. : Világfelfordulás,
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erősítették. A North Polar Practical Association mér
nökei csakugyan a Kilimandzsáró déli lejtőjének tövé
ben, Afrika Wamasi területén, mintegy 400 kilométer
nyire a tengerparttól nyugatnak, valamivel az egyen
lítő vonala alatt, közeledtek óriási művök befejezéséhez.

Hogyan telepedhettek meg titokban e félreeső ország
ban, ama híres hegynél, melyet 1849-ben Rebviani és 
Kraft fedeztek fel és később Ehlers Otto és Abbot 
utazók másztak meg? Hogyan állíthatták itt fel mű
helyeiket, hogyan építhették öntödéiket, hogyan gvüjt- 
hettek egybe kellő számú személyzetet? Mily módon 
sikerült érintkezésbe lépniök ez ország veszélyes nép
törzseivel és ép oly alattomos, mint kegyetlen fejedel
meivel? Ezt senki se tudta. És talán nem is fogja meg
tudni soha senki, mert hiszen csak néhány nap volt 
már hátra a végzetes szeptember 22-ik napjáig.

Midőn Maston J. T. megtudta Scorbittné Evangelina 
asszonyságtól, hogy a Kilimandzsáró titkát egy zanzi- 
bári távirat leleplezte, a jobb kezét helyettesítő vas
kampót végigczikáztatta maga előtt a levegőben és 
így szólt :

— Psütt! ... Az emberek még eddig nem utaznak 
se távi ró dróton, se telefonon és hat nap múlva . . . 
patarapatanbumbum! ... az egész dolog a zsebünk
ben lesz!

És a ki hallotta volna ezt a dörgedelmes hangutánzó 
felkiáltást, a mely úgy harsogott, mint a Columbiád 
lövése, kétségkívül csodálkozva tapasztalta volna, 
hogy mennyi életerővel birnak még néha ezek a nyu
galomba vonuló tüzérek.

Maston J. T.-nek kétségkívül igaza volt. Hiányzott 
a szükséges idő, hogy ügynököket lehessen küldeni a 
Wamasai országba, megakadályozni Barbicane elnök 
m-űvét. Feltéve, hogy ezen ügynökök, Algírból vagy
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Egyiptomból, sót Adenböl, Massauahból. Madagaskar- 
ról vagy ZanziBárból elindulván, gyorsan eljuthattak 
volna a Wamasai ország tengerpartjára, mégis tekin
tetbe kellett venni a helyi nehézségeket, a hegyes 
vidéken való utazás akadályait, a késedelmet és talán 
a személyzet ellentállását is, a melyet a szerecsen 
fejedelem önző akarata minden bizonynyal istápolt 
volna.

Le kellett tehát mondani minden reményről, hogy a 
tervet végrehajtásában megakadályozzák, ha az in
tézőket elfogatják.

És ha ez lehetetlennek látszott is, most már semmi 
se volt könnyebb, mint kiszámítani a művelet múl
hatatlan következményeit, miután tudva volt a hely, 
a hol a lövés történni fog. Számítás dolga volt az egész, 
kétségkívül igen bonyodalmas számításé, a mely azon
ban nem múlta felül a , mathematikusok képességeit 
általában és az algebristákéit különösen.

Miután a zanzibári konzul sürgönye egyenesen a 
washingtoni állami miniszter czíme alatt érkezett, a 
szövetségi kormány egyelőre titokban tartotta. Azt 
akarta, hogy midőn köztudomásra jut, egyidejűleg 
kijelölhesse, mi lesz a földtengely fölcserélésének ered
ménye, a tengerek felszínének megváltozására való 
tekintettel. A földgömb lakói egyszersmind tudják 
meg azt is, mily sors vár reájuk a szerint, a mint a 
föld egyik vagy másik pontján laknak.

Képzelhető, mily türelmetlenül óhajtották tudni, 
hogy e részben mihez kell magukat tartaniok.

A távirat szeptember 14-én azonnal megküldetett a 
washingtoni tudományos akadémiának azon meg
bízással, hogy vonja le belőle a végleges következ
tetéseket ballisztikai és földrajzi szempontból. Har
madnapra a helyzet tisztázva Volt, A munkálatot a 
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tengeralatti huzalokon azonnal közölték az ó- és új
világ hatalmasságaival. Ezer meg ezer hírlap közölte, 
a melyeket az emberek egymás kézéből kapkodtak 
el a két világ minden városában.

Mi fog történni?
Ez a kérdés hangzott a világ valamennyi nyelvén a 

földgömb valamennyi pontján.
E kérdésre a washingtoni tudományos akadémia 

véleményeként a következő felelet közöltetett :

Sürgős figyelmeztetés.

A Barbicane elnök és Nichol 1 százados által tervbe 
vett kísérlet a következőkből áll : szeptember 22-én 
éjfélkor, a helyi idő szerint, a földgömb visszalöketését 
előidézni egy ágyú segélyével, a mely milliószor na
gyobb térfogattal bir a huszonkét centiméteres ágyú
nál és egy, száznyolczvanezer tonna súlyú löveget fog 
kiröpíteni magából, oly lőpor felrobbanásával, a mely 
a fövegnek másodperczenkint kétezernyolczszáz kilo
méternyi kezdősebességet ad.

Ha a lövés valamivel a napéj egyen vonala felett, 
körülbelül a párisi délkörtől kelet felé a harmincz- 
egyedik szélességi fok alatt a Kilimandzsáró hegyláncz 
tövében történik és az ágyú nyílása dél felé lesz irá
nyozva, akkor mechanikai eredményei a földgömb 
felszínén a következők lesznek :

A Föld napi keringő mozgásával kombinált vissza- 
löketésnél fogva azonnal egy új földtengely fog kép
ződni és miután Maston J. T. számításai szerint 
a régi tengely 23 fok 28 percznyire áthelyezkedik, az 
új tengely függélyes irányban fog állani a földpálya 
síkjára.

Mily helyeken fog végződni az áj földtengely? Mi-
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után a lövés színhelye ismeretes, könnyű volt ezt ki
számítani és ki is számíttatott.

Északon az új tengely vége Grönland és a Ginnel- 
föld közt lesz, a Baffin-tenger ugyanazon részén, a 
melyet a jelenlegi sarkkör vág át. Délen az új tengely 
vége a déli sarkkör határvonalán lesz, néhány fokkal 
kelet felé az Adélie-földtöl.

Ily körülmények közt egy új zérus délkör fog az 
északi sarktól kiindulva, Irland fővárosán Dublinon, 
Fra*ncziaország fővárosán, Párison, Sziczilia fővárosán, 
Palermón, a Nagy Syrte öblén a tripolisi partok mellett, 
a Darfourban fekvő Obeiden, a Kilimandzsáró hegy- 
lánczon, Madagaskaron, a déli Csöndes-tenger Ker
guelen szigetén az új déli földsarkon áthaladni és Páris 
ellenlábas földjén, Oceania Cook Társasági, szigetein, 
az, angol columbiai tengermellék Quadra és Vancouver 
szigetein, Új-Brittanián, Észak-Amerikán, a Melville 
félszigeten keresztül az új északi sark körüli vidékekre 
visszatérni.

Ezen új keringési tengely megalkotása folytán, a 
mely tengely, mint említtetett, északon a Baffin-tenger- 
ben, délen az Adélie-földön fog végződni, egy új egyen
lítő is fog alakulni, a melyen^a Nap mindennapi pályá
ját megfutandja, minden legcsekélyebb eltérés nél
kül. Ez a napéjegyen vonal átfogja vágni a Kilimand
zsárót a Vamasai országban, az indiai oczeánt, Goát 
és Chicacolát Indiában, valamivel Kalkutta felett, 
Mangalát a siami királyságban, Keshót Tonkingban, 
Hong-Kongot Khinában, a Rasa szigetet, a Marschall, 
Gaspar Rico és Walker-szigeteket a Csöndes-tenge
ren, a Kordilerákat az Argentini köztársaság terü
letén, Brazilia fővárosát Rio de Janeirót, a Szt. Há
romság és Szt. Ilona szigeteket az Atlanti-tengeren, 
Saint Paul de Loandát a Kongó-államban és végre 



a Kilimandzsáró túlsó oldalán visszatér a Wamasai 
országba.

Az új földtengely alakulása következtében az új 
egyenlítő is ekkép megállapíttatván, lehetségessé vált 
vizsgálat alá venni a tengerek színvonal változásának 
kérdését is, a mely oly fontos a Föld lakóinak bizton
ságára nézve.

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a North Polar 
Practical Association igazgatói iparkodtak annak*kö
vetkezményeit a lehetőséghez képest enyhíteni. Mert 
ha a lövés északi irányban történik, ennek hatása 
valóban végzetes lett volna a földgömb legczivilizál- 
tabb részeire nézve. Ellenkezőleg, a lövés délfelé lévén 
irányozva, annak következményei csakis földünk leg
kevésbé sűrű népességű és legvadabb részein lesznek 
érezhetők, — legalább a mi víz által elborítandó terü
leteket illeti.

A földgömbnek a két sarkon létező horpadásánál 
fogva a medreikből kilökött vizek a következő módon 
fognak eloszolni.

A föld két nagy körre lesz felosztva, a melyek egy
mást egyenes szögletben fogják átvágni egyfelől a 
Kilimandzsaro-hegységben, másfelől e hegység ellenlá
basainál, az egyenlítői oczeánon. Következőleg négy 
gerezd (segment) fog képződni és pedig kettő az északi, 
kettő pedig a déli földgömbön és e gerezdek határvona
lán semmiféle színvonal-változás se fog történni. ,

1. Északi félgömb.
Az első gerezd, a Kilimandzsárótól nyugat felé ma

gában foglalja Afrikát a Kongo államtól Egyiptomig, 
Európát Törökországtól Grönlandig, Amerikát az angol 
Kolumbiától Peruig és Braziliáig. San Salvadorral egy 
irányban, végre az egész északi Atlanti-tengert és az 
egyenlítő körüli Atlanti-tenger legnagyobb részét.
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A második gerezd a Kilimandzsárótól keletnek, ma
gában fogja foglalni Európa legnagyobb részét, a Fe
kete-tengertől Svédországig, az európai és ázsiai Orosz
országot, Arábiát, csaknem az egész Indiát, Perzsiát, 
Beludzsisztánt, Afganisztánt, Turkesztánt, a Khinai 
birodalmat, Japánt, Mongoliát, Koreát, a Fekete
tengert, a Kaspi-tengert, a Csöndes-tengert és az Alaska 
területeket Észak-Ámerikában, valamint ama föld
sark körüli területeket is, a melyek sajnálatos módon 
átengedtettek a North Polar Practical Association?^.

2. Déli félgömb.
A harmadik gerezd a Kilimandzsárótól keletnek, ma

gában fogja foglalni Madagaszkárt, a Marion, Kergué- 
len, Maurice- és Reunion-szigeteket, az indiai tenger 
összes szigeteit, a déli sarkköri tengert az új déli 
sarkig, Malacca félszigetét, Jávát, Borneót, Su- 
matrát, a Szonda szigeteket, a philippini szigeteket, 
Ausztráliát, Új-Seelandot, Új-Guineát, Új-Kaledoniát, 
a Csöndes-tenger déli részeit számos szigetcsoport
jaival együtt, körülbelül a mostani százhatvanadik 
délkörig.

Végre a negyedik gerezd Kilimandzsárótól keletnek 
magában foglalandja Afrika déli részeit, a Kongó
államtól és a Mozambique-csatornától a Jóremény- 
fokáig, a déli Atlanti-oczeánt a nyolczvanadik pár
huzamos vonalig, az egész Dél-Amerikát, Pernambucó- 
tól és Limától kezdve, Boliviát, Braziliát, Uruguayt, 
azjargentini köztársaságot, Patagoniát, a Tüzföldet, a 
Maluina, Sandwich, Shethland-szigeteket és a Csöndes
tenger déli részeit a százhetvenedik hosszúsági foktól 
keletnek.

Ez lesz a földgömb négy gerezdje, a melyeknek 
határain a legcsekélyebb felszín változás se fog történni.

Most ki kell jelölnünk azon hatást, a melyet a ten- 



gerek mederváltoztatása e negv gerezd felületén elő 
fog idézni.

Mindegyik gerezdben létezik egy központ, a hol a 
hatás a legnagyobb fokot fogja elérni, akár a tengerek 
odatódulása, akár a vizek visszahúzódása következ
tében.

Maston ej. T. számításai feltétlen pontossággal meg
állapítják, hogy a maximum 8415 métert fog elérni 
mindazon központokon, a melyeken innen és túl a 
felszínváltozás csökkenni fog a négy gerezd határait 
képező semleges vonalokig. E központokon lesznek 
tehát a következmények a legkomolyabbak, a köz
biztonság szempontjából, a Barbicane elnök által meg
ejtendő kísérlet folytán.

Szükséges mind a két hatást a következményeikben 
szemügyre vennünk.

Ama két gerezden, a melyek az északi és déli föld
gömbtől egymás átellenében feküsznek, a tengerek 
vissza fognak húzódni, hogy eláraszszák a másik két 
gerezdet, a melyek a nyugati és keleti földgömbön 
szintén egymás átellenében léteznek.

Az első gerezden az Atlanti-tenger csaknem teljesen 
ki fog ürülni és miután a maximum-pont körülbelül a 
Bermudák irányában fekszik, a tengerfenék szárazán 
fog maradni, a mennyiben a tenger mélysége e helyen 
8415 méternyinél csekélyebb. Következőleg Amerika 
és Európa közt nagy kiterjedésű száraz területek kelet
keznek, melyeken az Egyesült-Államok; Angolország,’ 
Francziaország, Spanyolország és Portugália megosz
tozhatnak, földrajzi terjedelmük arányában, ha ugyan 
e hatalmasságok a megosztozást czélszerünek fogják 
tartani. De meg kell jegyeznünk, hogy a vizek csökke
nése következtében a légréteg is ugyanannyival alább 
fog szállni. Következőleg Európa és Amerika tenger



partjai oly magasra fognak emelkedni, hogy még 
ama városok is, a melyek húsz vagy harmincz 
foknyira feküsznek a maximum ponttól, csakis öly 
mennyiségű levegővel fognak rendelkezni, a mennyi 
jelenleg a négyezer méternyi magasságú pontok lég
körében létezik. Ez az eset fog beállni, hogy csakis 
a legnevezetesebb városokat említsük: New-York
ban, Philadelphiában, Charlestonban, Panamában. 
Lisszabonban, Madridban, Parisban, . Londonban, 
Edinburgban, Dublinban, stb. Csupán egyfelől Kairó, 
Konstantinápoly, Danzig, Stockholm, másfelől a 
nyugat-amerikai tengerparti városok fogják megtar
tani mostani rendes helyzetüket az általános szín
vonalhoz viszonyítva. A mi a Bermudákat illeti, 
itt a lég hiányozni fog, ép úgy, a mint hiányzik ama 
léghajósoknak, a kik képesek voltak 8000 méternyi 
magasságig felemelkedni és a mint hiányzik a tibeti 
hegyláncz legmagasabb csúcsain. Ott tehát merő lehe
tetlenség lesz élni.

Hasonló hatás fog előállni az ellenkező gerezden, a 
mely magában foglalja az indiai Oczeánt, Ausztráliát 
és a Csöndes-tenger negyedrészét, a melynek vizei 
részben el fogják önteni Ausztrália déli vidékeit. Itt a 
felszínváltozás maximuméba Nuytsföld körül lesz érez
hető és Adelaide és Melbourne városoknál az Oczeán 
felszíne körülbelül nvolcz kilométernyivel fog csök
kenni. A légréteg, a melybe e városok belejutnak, 
kétségkívül szerfelett tiszta lesz ugyan, csakhogy nem 
lesz elég sűrű a lélegzetvételre.

Ilyen lesz a földgömb egyes részeinek módosulása 
az első két gerezdben, a talaj emelkedést a kisebb- 
nagyobb mértékben kiürülendő tengermedrékhez viszo
nyítva. Kétségkívül új szigetek fognak felmerülni, a 
melyeket a tengeralatti hegyek csúcsai képezendenck 



ama vidékeken, a honnét a cseppfolyó tömeg nem hú
zódott vissza teljesen.

De ha a légrétegek sűrűségének csökkenése nagy 
kellemetlenségeket fog előidézni a szárazföldek ama vi
dékein, a melyek felemelkednek a légkör magasabb ré
gióiba, mi fog történni azokkal, a melyeket a tenger be- 
tolulásának el kell borítania? A légkör nyomásánál 
csekélyebb víz alatt a lélegzés már teljesen lehetetlen, 
csekélyebb nyomás alatt még lehet lélegzeni, de néhány 
méternyi víz alatt a lélegzés már teljesen lehetetlen, 
pedig a másik két gerezden ez az eset fog előállni.

A Kilimandzsárótól északkeletnek fekvő gerezden a 
maximum pont Szibériában, Irkuczk városánál lesz. 
A várostól fogva, a melyet, mostani magasságát ide 
nem értve, 8415 méternyi mélységű víz borítand el, 
a folyvást csökkenő vízréteg ki fog terjedni a semleges 
vonalokig, elárasztván az ázsiai Oroszország és India 
legnagyobb részét, Khinát, Japánt és amerikai Alas- 
kát a Behring-tengerszoroson túl. Talán az Ural-he- 
gyek csúcsai szigetecskék alakjában ki fognak emel
kedni Európa keleti részei felett. Ellenben St.-Péter- 
vár és Moszkva egyfelől, Kalkutta, Bangkok, Peking, 
Hongkong és Yeddo másfelől el fognak tűnni változó 
mélységű vízréteg alatt, a mely azonban még mindig 
elég mély lesz, hogy belefulladjanak az oroszok, az 
indusok, a siamiak, a kokhinkhinaiak, a khinaiak és a 
japániak, ha nem lesz elég idejük kivándorolni a sze
rencsétlenség bekövetkezése előtt.

A Kilimandzsárótól délnyugatnak fekvő gerezdben a 
katasztrófák csekélyebbek lesznek, mert a gerezdet 
legnagyobbrészt az Atlanti- és Csöndes-tengerek bo
rítják, a mely utóbbinak színvonala a Malouin-sziget- 
csoportnál 8415 méternyivel fog emelkedni. Mind
azonáltal mégis nagy területek fognak elboríttatni e
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mesterséges vízözön által ; egyebek közt Délafrika 
egyik szögleté az alsó Guineától és a Kilimandzsárótól 
a Jóremény-fokig, valamint a délamerikai háromszög, 
a melyet Peru, Közép-Brazilia, Chili és az argentini 
köztársaság képez, a Tűzföldig és a Horn fokig. A pa- 
tagonok, bármily magas termetüek legyenek is, nem 
fogják kikerülhetni a vízbefulást, sőt még az a szeren
cséjük se lesz, hogy a Kordillerákra menekülhessenek, 
mert e hegység legmagasabb csúcsai se fognak a föld
gömb e részén a vízből kiemelkedni.

«Felemelkedés, vagy alásülyedés a tengerek új szín
vonala fölé vagy alá, ez lesz szükségképen a felszín- 
változás eredménye a földgömb felületén. Ezen esélyek 
ellen kell az érdekelteknek védekezniük, ha Barbicane 
elnök bűnös merénye idejekorán meg nem akadályoz
tat ik.»

TIZENHATODIK FEJEZET.

Az elégedetlenek kara crescendo és rinforzando fokozódik.

A «Sürgős Figyelmeztetés» után nem maradt egyéb 
hátra, mint védekezni a helyzet veszélyei ellen, azokat 
megakadályozni vagy legalább előlük menekülni a sem
leges vonalakra, a hol felszínváltozás nem történhetik.

Az emberiség fenyegetett része két osztályba volt 
sorozható : az egyikbe azok tartoznak, a kik a légréteg 
ritka volta miatt fognak megfulni, a másikba azok, a 
kiknek vízbe kell fulniok.

E közlemény nagyon különfélekép értelmeztetett, de 
minden értelmezés a leghevesebb tiltakozásokra szol
gáltatott alkalmat.

Az első osztályba tartoztak az Egyesült-Államokban 
lakó amerikaiak, az európai francziák, angolok, spanyo



lók stb. Az#a kilátás, hogy a mostani Atlanti-tenger 
fenekén létező területeket, illető országaikba bekebelez
hetik, nem volt eléggé kecsegtető arra nézve, hogy elfo
gadhatókká tegye rájuk nézve ezen átalakulásokat. így 
például Páris, a mely az új földsarktól körülbelül ép oly 
távol lenne, mint a mostanitól, semmit se nyerne a 
csere által. Igaz, hogy örök tavaszt élvezne, de érez
hetően vesztene légrétegéböl. Ezzel pedig be nem ér
hették a párisiak, a kik ózon hiányában, minden taka
rékossági szempont mellőzésével fogyasztják az élenyt.

A második osztályba tartoztak Dél-Amerika lakói, 
továbbá az ausztráliaiak, az indusok, a kanadaiak, a 
seelandiak. Nos tehát! Angolország nem fogja meg
engedni, hogy Barbicane és társai megfoszszák Nagy- 
Britanniát leggazdagabb gyarmataitól, a melyeken az 
angol-szász elem észrevehetöleg kezdi kiszorítani a 
bennszülött elemeket. A mexikói öböl kétségkívül ki 
fog ürülni, hogy helyet engedjen egy nagykiterjedésü 
Antilla-birodalomnakL a melyre a mexikóiak és a 
yankeek igényt fognak tartani a Monroe-tan alapján. 
Az is kétségtelen, hogy a Szunda, Philippin és Celebes- 
szigetek medre óriási száraz területeket fog képezni, 
a melyeket az angolok és a spanyolok maguknak kö
vetelhetnek. Hiú kárpótlás! Ez nem fogja a borzasztó 
vízözön által okozott károkat ellensúlyozni.

Ah, ha az új tengerekben csak a szibériai szamojé
dok és lappok, a Tüzföld lakói, a patagonok, a tatárok, 
a khinaiak, a japániak, sőt akár az argentiniak merül
nének alá, talán a müveit államok belenyugodnának 
ezen áldozatba. De a katasztrófa sokkal több hatal
masságot fenyegetett, hogysem ne tiltakozott volna 
mindenki.

A mi különösebben Európát illeti, noha központi 
országai csaknem érintetlenül maradtak, mégis e föld-
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rész nyugaton fel fog emelkedni, keleten alá fog sü
lyedni úgy, hogy félig beszívható levegő hiánya, félig a 
víz alá merülés veszélye fenyegette. Ezenkívül a Kö
zép-tenger is csaknem teljesen ki fog ürülni, ezt pedig 
nem tűrhették el sem a francziák, sem az olaszok, sem 
a törökök, sem az egyiptomiak, sem a spanyolok, sem 
a görögök, a kiknek tengermelléki helyzetük kétség
telen jogokat biztosít a tengert illetőleg. Aztán mire 
lehetne ezentúl használni a szuezi-csatornát, a mely a 
semleges vonalon való fekvése következtében meg lesz 
kímélve a katasztrófától? Hogyan lehessen értékesíteni 
Lesseps Ferdinánd csodaművét, ha a földszoros egyik 
oldalán épen semmi Közép-tenger, a másikon pedig 
csak nagyon kevés Vörös-tenger lesz, — hacsak a csa
tornát meg nem nyújtják még néhány száz kilométer
nyire.

Végre Angolország soha, de soha se fog beleegyezni, 
hogy Gibraltár, Malta és Cyprus a felhőkben eltüne
dező hegyormokká alakuljanak át, a hol a hadihajók 
többé ki nem köthetnek. Nem! Angolország nem 
fogja beérni ama területszaporodással, a mely őt az 
Atlanti-tenger régi medréből meg fogja illetni. Pedig 
Donellan őrnagy már azon gondolkozott, hogy visz- 
szatér Európába, érvényesítendő a hazája jogait e 
területekre, azon esetre, ha Barbicane és társai terve 
sikerülne.

A tiltakozások tehát minden oldalról özönlöttek, 
még azon államokból is, a melyek a semleges vonala
kon feküsznek, mert ezek is kisebb-nagyobb mérvben 
veszélyeztetve voltak birtokaikban. A tiltakozások 
talán még hevesebbekké váltak, midőn a Zanzibárból 
érkezett sürgöny következtében, a mely a lövés helyét 
tudatta, meg lehetett szerkeszteni a fentebb közölt 
és kevéssé megnyugtató figyelmeztetést.

Verne Gy. : Világ felfordulás. 14
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Szóval Barbicane elnököt, Nicholl századost és Mas
ton J. T.-t az egész emberiség kiátkozta.

Ellenben a hírlapok pompás üzletet csináltak! Ho
gyan kapkodták az összes újságokat. Mily óriási men
nyiségben nyomtatták az egyes számokat ! Most történt 
talán legelőször, hogy egy és ugyanazon tiltakozásban 
egyesültek mindama lapok, a melyek rendszerint min
den egyéb kérdésre nézve ellentétes véleményen vannak.

Nemcsak az összes európai számottevő lapok, nem 
csupán az Egyesült-Államok sajtója, de az öt világrész 
minden közlönye, lett légyen az jelentős, vagy jelen
téktelen, mindannyia fölemelte tiltakozó szavát. Még 
az angol Mac-Lane Express is, a mely csak gazdasági 
kérdésekkel foglalkozik, behatóan tárgyalta az elborí
tott területeken bekövetkező éhínséget. Nem az európai 
egyensúly felbillenése forgott veszélyben — gondolt is 
erre valaki! — hanem az egyetemes egyensúly. Elkép
zelhető, milyen volt e dolgok hatása az egész világra, 
a melyet a XIX. század végét jellemző idegesség fo
gékonynyá tett minden elmebetegségre és őrültségre. 
Olyan volt a sürgős figyelmeztetés, mint egy bomba, 
a mely a lőportoronyba zuhan.

Azt lehetett hinni, hogy Maston J. T. utolsó órája 
elérkezett.

Szeptember 17-én este egy őrjöngő csapat rontott be 
a börtönbe azon szándékkal, hogy őt meglincselje és 
meg kell vallanunk, hogy a rendőrség kísérletet se tett 
a merénylet megakadályozására . . .

Maston J. T. zárkája üres volt. Scorbittné Evange
lina asszonyság az érdemes tüzér testsúlyának meg
felelő mennyiségű arany árán megvesztegette a börtön
őrt és megszöktette a nagy mathematikust. A börtönőr 
annyival könnyebben engedte magát a nagy vagyon 
által elcsábíttatni, mivel azt az emberi kor legvégső
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határáig remélte élvezhetni. Baltimore, ép úgy, mint 
Washington, Néw-York és a legtöbb amerikai tenger
parti város a felemelkedendő városok osztályába tar
tozott ugyan, de még mindig elég levegője lesz, a. la
kosok mindennapi fogyasztási szükségletének fedezésére.

Maston J. T. tehát biztos helyre menekülhetett az 
általános méltatlankodás dühe elől. így mentette meg 
egy szerető nő áldozatkészsége a két világ e nagy 
megháborítójának az életét. Egyébiránt már csak 
négy napig kellett várni, — csak négy napig! — míg 
Barbicane és társai hatalmas terve megvalósulása is 
bevégzett ténynyé válik.

A «Sürgős figyelmeztetés» megtette a hatását. Eleinte 
némelyek kétkedve fogadták ugyan a bekövetkezendő 
katasztrófákra vonatkozó jövendöléseket. Most azon
ban minden kétely elnémult. A kormányok siettek 
azon aránylag nem nagyszámú alattvalóikkal értesí
teni, a kik a ritkább minőségű légkörbe fognak föl
emelkedni, valamint azokat a jelentékenyebb számúa
kat is, kiknek területeit a tenger vize el fogja borítani.

Ezen értesítések következtében, melyek távirati 
úton küldettek még mind az öt világrészbe, elkezdő
dött a nagy népvándorlás, a melyhez hasonlót a világ 
soha se látott, még akkor se, midőn az árja fajok kelet
ről nyugat felé vándoroltak. Valóságos exodus volt az* 
a melyben részt vettek a hottentotta, majáli, sze
recsen, rézvörös, sárga, barna és fehér emberfajok ágai.

Szerencsétlenségre igen rövid volt az idő. Az órák 
meg voltak számlálva. Néhány havi halasztás mellett 
a khinaiak odahagyhatták volna Khinát, az ausztrá
liaiak Ausztráliát, a patagonok Patago niât, a szibériai 
népek Szibériát stb., stb.

De most, miután a veszély lokalizálnak látszott és 
ismeretesekké lették a földgömb ama pontjai, a melye- 

14*
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ken körülbelül minden a régi állapotban fog maradni, 
a rémület is némileg vesztett általánosságából. Né
mely tartományok, sőt némely államok is, kezdtek 
megnyugodni. Szóval a közvetlenül fenyegetett régió
kat ide nem értve, alig maradt fenn egyéb ama termé
szetes aggálynál, a melyet minden emberi lény érez, 
midőn egy elmaradhatatlan és iszonyú lökést vár.

Pierdeux Alcide, a ki folyvást úgy gesztikulált, mint 
egy régi távirdai készülék a villamos távírdák fel
találása előtt, az egész idő alatt mindig csak azt haj
togatta :

«Vajjon hogyan fog Barbicane elnök a huszonkét 
centiméteres kaliberű ágyúnál egy milliószor nagyobb 
ágyút önteni? Ördöngős Maston! Szeretnék vele talál
kozni, hogy ezt a titkot kisrófoljam belőle! Ez az egész 
dolog olyan bolond, hogy a józan észszel sehogy sem 
quadrál.»

Bármint legyen is, a műveletek balsikere volt az 
egyetlen esély arra nézve, hogy a földgömb némely ré
szei megmenekülhessenek az egyetemes katasztrófától.

TIZENHETEDIK FEJEZET.
Mi történt a Kilimandzsáró hegységben ezen emlékezetes 

év nyolcz hónapja alatt.

A Wamasai ország Közép-Afrika keleti részén fek
szik, a zanguebári tengermellék és nagy tavak régiója 
közt, a hol a Viktória-Nyanza és a Taganyika valóságos 
közbenső tengert képeznek. Hogy részben ismerik, az 
angol származású Johnston, gróf Teleki Samu és Meyer 
német orvos utazásainak köszönhető. A hegyes vidék 
Bali-Bali szultán uralma alatt áll, a kinek népe har
mincz-negyvenezer szerecsen lélekszámra rúg.
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Három fokkal az egyenlítő alatt domborul a Kili
mandzsaro-hegység, a melynek legmagasabb orma, a 
Kibo 5704 méternyire emelkedik.* Ez a nevezetes 
hegyláncz, a mely alatt délnek, északnak és nyugat
nak a Wamasai tágas és termékeny síkjai terülnek el, 
a mozambiqui területeken át elhúzódik a Viktória- 
Nyanzáig.

Néhány kilométernyire a Kilimandzsáró legelső 
hágói alatt áll Kiszongo városka, a szultán rendes 
székhelye. E főváros voltaképen csak nagy falu. Ér
telmes és tehetséges lakossága, Bali-Bali vasigája 
alatt épen annyit dolgozik, mint a rabszolgák.

Ezt a szultánt méltán a legnevezetesebb fejedelmek 
egyikének tartják, Közép-Afrika ama népeinek feje
delmei közt, a melyek az angol befolyás vagy helye
sebben mondva, uralom alól menekülni igyekeznek.

Barbicane elnök és Nicholl százados, csupán tíz 
teljesen megbízható és hű munkavezető kíséretében, 
január hóban érkeztek meg Kiszongóba.

Az Egyesült-Államokat elhagyván, — a miről csak 
Scorbittné Evangelina asszonyság és Maston J. T. birt 
tudomással — New-Yorkban szálltak hajóra és elutaz
tak a Jóremény fokára, a honnét más hajó vitte őket 
Zanzibárba. Innét egy titokban kibérlett ladikon kel
tek át a mombasi kikötőbe, az afrikai partra, a csa
torna túlsó oldalán. A szultán által eléjük küldött 
kiséret várta őket a kikötőben és miután pár száz 
kilométernyi igen nehéz utat tettek volna a hegyes- 
völgyes, erdős, mocsaras és patakoktól átszelt vidéken, 
végre eljutottak a királyi székvárosba.

Barbicane elnök, tudomást vevén Maston J. T. szá
mításairól, már korábban érintkezésbe tette magát

* Tehát csaknem 1000 méterrel magasabb a Montblancnál.
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Bali-Bali szultánnal, egy svéd felfedezési utazó köz
benjárásával, a ki néhány évet töltött Afrika e részén. 
A szultán barátságába fogadta a merész yankeet, a 
kinek máris nagy bámulója volt, a Holdba tett uta
zása óta, a melynek híre e távoli országba is eljutott. 
Barbicane Impey könnyűszerrel kieszközölte az enge
délyt, nagy horderejű munkák foganatosítására a 
Kilimandzsáró déli lejtőinek tövében. Bali-Bali szul
tán, háromszázezer dollárra becsült összegért, köte
lezte magát a szükséges munkás-személyzet előállí
tására. Ezenfelül megengedtetett neki tetszése szerint 
elbánni a Kilimandzsáróval. A mint a kedve tartotta, 
úgy rendelkezhetett az óriási hegylánczczal, egyenlővé 
tehette a földdel, ha neki úgy tetszett, akár el is hor- 
dathatta — ha bírta. Teljes szabatossággal körülírt 
szerződések alapján, a melyek a szultánra nézve igen 
jövedelmezők voltak, a North Polar Practical Asso
ciation tulajdonosává lett az afrikai hegységnek, ép 
úgy, mint annak idején a földsark körüli vidékeknek.

Barbicane elnök és társa Kiszongóban a legrokon
szenvesebb fogadtatásban részesült. Bali-Bali szultán 
az imádással határos bámulatot érzett a két hírneves 
és kiváló utas iránt, a ki kilövették magukat az űrbe, 
hogy eljuthassanak a Hold körül létező régiókba. 
Ezenkívüli rokonszenvvel viseltetett a királyságában 
létesítendő rejtélyes mű intézőihez. Meg is ígérte a 
két amerikainak a legfeltétlenebb titoktartást úgy a 
saját, mint a munkában részt veendő-alattvalói ré
széről. A gyártelepeken dolgozó szerecsenek közül 
egyetlenegynek se volt szabad akár csak egy napra 
is elhagyni a helyét, a legválogatottabb büntetések 
terhe alatt.

Ezért volt a művelet oly titokba burkolva, a melybe 
Amerika és Európa legkörmönfontabb ügynökei se



'4

A KILIM A  NTDZSARÖI GYÁRTELEP.





217

tudtak behatolni. És végre is a titkot csak úgy fedez
hették fel, hogy a szultán a munkák befejezése után 
kissé engedett a szigorból és mert mindenütt még a 
négerek közt is vannak fecsegök. így értesült Trust 
Richard W., a zanzibári konzul arról, a mi a Kili
mandzsáró környékén történt. De szeptember 13-án 
már késő volt Barbicane elnököt veszélyes terveinek 
megvalósításában megakadályozni.

Miért választották Barbicane és társai műveleteik 
színhelyéül épen a Wamasai országot? Először azért, 
mivel ezen ország Afrika e kevéssé ismert részén, fek
vésénél és távolságánál fogva, legalkalmasabbnak lát
szott előttük. Másodszor, mert Kilimandzsáró hegy
tömege a mívelet végrehajtásához megkíván tató tel
jes szilárdsággal birt. Végre pedig azért, mert az or
szágban meg voltak mindazon nyers anyagok, a me
lyekre szükség volt és beszerzési módjuk is könnyűnek 
ígérkezett.

Barbicane elnök, néhány hónappal az Egyesült- 
Államokból való elutazása előtt, megtudta a már emlí
tett svéd utazótól, hogy a Kilimandzsáró hegyláncz 
tövében, úgyszólván a talaj felszínén, nagy kiterje
désű vas-, kő- és szénrétegek léteznek. Nem kellett 
aknákat ásni, nem kellett a rétegeket néhány ezer 
lábnyira a föld kérge alatt keresni. Csak le kellett 
hajolni, hogy a vasat és szenet sokkal nagyobb mennyi
ségben felszedjék, mint a hogy az előirányzott mennyi
ség követelte. Ezenkívül a hegység tőszomszédságá
ban óriási szék-só-nitrát és vaspyrit-telepek terültek 
el, a mely anyagokra a meli-melonit gyártásához szük
ség volt.

Barbicane elnök és Nicholl százados senkit se vittek 
magukkal a teljesen megbízható tíz munkavezetőn kí
vül. Ezek igazgatták a tízezer szerecsent, a kiket Báli-
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Bali rendelkezésükre bocsátott és a kiknek feladatuk 
volt a szörnyeteg ágyút és a nem kevésbé^ szörnyeteg 
löveget gyártani.

Két héttel Barbicane elnök és társa megérkezése 
után a Wamasai országban, három nagy gyártelep 
állt készen a Kilimandzsáró déli lejtőjének tövében. 
Az első az ágyúöntésre, a második lövegöntésre, a 
harmadik a meli-melonit gyártására.

Hogyan oldotta meg Barbicane elnök az ily óriási 
mérvű ágyúöntésnek a feladatát? Azonnal meg fog
juk látni és egyszersmind meg fogunk győződni a felől, 
hogy a legutolsó esély, tudniillik ily roppant nagyságú 
lőkészülék gyártásának lehetetlen volta, már szintén 
nem jöhetett számításba.

Egy ágyút önteni, a melynek térfogata egy millió
szór nagyobb legyen a huszonhét centiméteres ágyúé
nál, felülmúlt volna minden emberi erőt. Már negyven
két centiméteres kaliberű ágyúk öntése is nagy nehéz
ségekkel jár, azután csak százhetvennégy kilogrammnyi 
lőporral hétszáznyolczvan kilogramm súlyú lövegeket 
röpítenek ki belőle, Barbicane és Nicholl nem is gon
doltak ilyesmire. Nem ágyút, még csak nem is mozsarat, 
akartak önteni, hanem egy folyosót, vagy ha úgy 
tetszik, aknát fúrni a Kilimandzsáró végtelen ellen
állási erővel biró tömegébe.

Ez az óriási aknalyuk, vagy alagút tényleg helyette
síthetett egy érczágyút, egy óriási Columbiádot, a 
melynek gyártása ép oly nehéz, mint költséges lett 
volna és a melynek mesés vastagságúnak kellett volna 
lenni, hogy a szétrobbanás veszélye elkerültessék. Bar
bicane és Nicholl mindig így tervezte a műveletet és 
ha Maston J. T. jegyzetkönyve ágyút említett, az csak 
azért történt, mivel a huszonhét centi méteres’ ágyút 
vette számításai alapjául.
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Következőleg mindenekelőtt kiszemelték a megfú
randó alagút helyét száz lábnyi magasban a hegyláncz 
déli lejtőjén, a mely alatt beláthatatlan messzeségre 
terült el a síkság.

Semmi sem állhatott tehát a löveg útjában, mihelyt 
egyszer kiröpült a Kilimandzsáró hegytömegében fúrt 
csőből.

Ezt a folyosót rendkívül szabatossággal és nehéz 
munkával ásták. De Barbicane czélszerü fúrógépeket 
készített, a melyek aránylag igen egyszerű szerkezetűek 
voltak és gépeit e hegység sűrített levegővel hozott 
mozgásba. A gépek fúrói által ütött lyukakat megtöl
tötték meli-melonittal. Es valóban csakis e hatalmas 
robbantószer volt képes szétütni a rendkívül kemény 
syenitsziklákat. De másrészt a szikla keménysége igen 
szerencsés körülmény volt, mert ellent kellett állnia 
a gázok roppant feszülésének. Azonban a Kilimadzsaro- 
hegyláncz magassága és óriási tömege megnyugtatta 
a mű intézőit az iránt, hogy semmiféle külső hasadás
ról vagy repedésről szó se lehet.

A tíz munkásvezetö által igazgatott sok ezer szere
csen Barbicane elnök főfelügyelete alatt oly nagy buz
galmat és oly kitűnő értelmet tanúsított, hogy a mű 
a 6-ik hónap leforgása előtt szerencsésen befejeztetett.

A folyosó átmérője huszonhét méter, a hosszúsága 
hatszáz méter volt. Miután nagyon fontosnak látszott, 
hogy a löveg egy teljesen sima csövön fusson végig és 
semmi se menjen veszendőbe a kifejlendő gázokból, a 
folyosó belsejét tökéletesen simára csiszolt öntött 
érczanyaggal bélelték ki.

Ez a munka valóban sokkal nevezetesebb volt a 
mooncityi híres Columbiád öntésénél, a melyből az 
lauminiumból készült löveget röpítették ki a Hold felé. 
De ismernek-e az újkori mérnökök lehetetlenséget?
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Mialatt Kilimandzsáró lejtőjén a fúrás munkája folyt, 
a második gyártelepen se henyéltek a . munkások tét
lenül, Az érczhüvelylyel egyidejűleg az óriási lő veget 
is gyártották.

E gyártmányhoz kúposhenger alakú és száznyolczvan 
millió kilogramm, vagyis száznyolczvanezer tonna 
súlyú öntött ércztömeget használtak.

Természetes, hogy soha senkinek se jutott eszébe 
ezt a lő veget egyetlen darabban önteni. 200 tonna súlyú 
egyes darabokban gyártották azokat s az egyes dara
bokat, a melyeket egymásután felvontattak a folyosó 
nyílásához, elhelyezték a kamara elé, a melyben a meli- 
melonit megelőzőleg felhalmoztatott. E lövegdarabok 
később egymás közt összeékeltetvén, egyetlen szilárd 
egészet fognak képezni, a mely a belső cső sima falai 
közt könnyen ki fog siklani.

A második gyártelepre tehát körülbelül négyszázezer 
tonna ércztartalmú követ, hatvanezer tonna folyó
kavicsot (castine) és négyszázezer tonna tapadó kő
szenet kellett szállítani, a melyből mindenekelőtt két
száznyolczvanezer tonna coaks volt készítendő. Miután 
az illető vasércz- és szénrétegek a Kilimandzsáró 
szomszédságában léteztek, ez az egész dolog inkább 
csak a szállítás kérdése volt.

A legnagyobb akadályt az érczöntéshez szükséges 
kohók felállítása képezte. Mindazonáltal egy hónap 
alatt tíz kohó állt készen, mindegyik harmincz méter 
magasságú volt és naponkint száznyolczvanezer tonna 
súlyú érczöntvényt birt előállítani. Ez tehát naponkint 
ezernyolczszáz tonna, vagyis száz munkanap után 
száznyolczvenezer tonna súlyú termelésnek felel meg.

A mi végre a harmadik gyártelepet illeti, a melyen 
a meli-melonit készült, itt a munka könnyű volt, de a 
gyártás körüli eljárás módozatai annyira titokban tar-
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tattak, hogy e hatalmas robbantószer anyagi alkat
részeit mind a mai napig se lehetett szabatosan meg
határozni.

Minden tetszés szerint ment. Sikeresebben nem lehe
tett volna semmiféle gyártelepet vezetni se Creusot- 
ban, se Cailban, sem Indretben, se La Seyneben, se 
Birkenheadban, se Woolwichben, se Cockerillben. Alig 
jutott háromszázezer frank értékű munkára egy-egy 
baleset.

A szultán el volt ragadtatva és fáradhatatlan figye
lemmel kísérte a munkálatokat. Es az olvasó elkép
zelheti, hogy ö rettenetes Felségének jelenléte mennyire 
fokozta hű alattvalóinak buzgalmát.

Néha, mikor Bali-Bali kérdezte, hogy mi a czélja 
ezen óriási erőfeszítéseknek, Barbicane elnök így felelt :

— Oly mű készül itt, a mely meg fogja változtatni a 
világ alakját!

— Oly mű, — tevé utána Nicholl százados, — a 
mely Bali-Bali szultánnak elenyészhetetlen dicsőséget 
fog biztosítani keleti Afrika összes királyai közt.

Felesleges mondanunk, hogy a Wamasai ország feje
delmének szívét a dicsőség előérzése reszkette.

Augusztus 29-én a munkák teljesen be voltak fe
jezve. A kellő szélességű folyosó teljesen ki volt bélelve 
csiszolt érczczel. A fenekén fel volt halmozva kétezer 
tonna súlyú meli-melonit és össze volt kötve a fulmi- 
nátot tartalmazó szelenczével. Aztán következett a 
százöt méter hosszúságú löveg. Leszámítván ama he
lyet, a melyet a robbanó anyag és a löveg igényelt, 
ezen utóbbinak még négyszázkilenczvenhét méternyi 
hosszúságú tért kellett megfutnia az ágyú nyílásáig, a 
minek következtében a gázok hirtelen megfeszülnek s 
az a világrengető lökés eldördül, mit halandó még 
nem hallott.



Mindez így lévén, a következő kérdések merültek fel: 
Első kérdés: Nem fog-e eltérni a löveg attól az irány

tól, a melyet Maston J. T. számításai számára kijelöl
tek? Semmikép se. A számítás kifogástalanul helyes 
volt. Kijelölte, mennyire kell a lövegnek eltérnie a 
Kilimandzsáró délkörétől kelet felé a Földnek saját 
tengelye körül való keringése következtében és milyen 
lesz a hyperbolikus görbület alakja, a melyet óriási 
kezdetleges sebessége folytán le fog írni.

Második kérdés: Látható lesz-e a löveg, a röpülés 
alatt? Nem, mert a csőből való kiröpülésekor a Föld 
árnyékba lévén burkolva, lehetetlen lesz észrevenni, 
midőn pedig a megvilágított zónákba fog érni, tömegé
nek csekély térfogata miatt a legélesebb távcsövek se 
fogják megkülönböztethetni, később pedig, midőn a 
föld vonzó erejének bilincseitől megszabadul, örökké 
a nap körül kering, így még kevésbé.

Barbicane elnök és Nicholl százados valóban büsz
kék lehettek a műre, a melyet végleg befejeztek.

Miért nem volt itt Maston J. T., hogy bámulhassa 
a munkák kifogástalan kivitelét, a mely méltó volt 
ama számítások szabatosságához, a melyeknek létre
jöttüket köszönhették? ... És főleg miért lesz messze, 
midőn a borzasztó dördülés Afrika legvégső láthatá
rainak a visszhangjait is felkölti?

Két társa, midőn rágondolt, nem is sejtette, hogy a 
Gun-klub titkára, miután a baltimorei börtönből 
megszökött volna, kénytelen volt elhagyni a Ballistic- 
Cottaget és hogy drága életét megmentse, kénytelen 
volt elrejtőzni. Nem is tudták, mennyire fel volt 
lázítva a közvélemény a North Polar Practical Asso
ciation ellen. Nem gyanították, hogy felkonczolták, 
szétdarabolták, elevenen megsütötték volna őket, ha 
kézrekeríttetésük sikerül. Valóban nagy szerencse volt,
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hogy csak egy kelet-afrikai nép fülhasogató kiáltásai 
üdvözölhetik őket a lövés eldördülése pillanatában!

— Végre! — mondá Nicholl százados Barbicane 
elnöknek szeptember 22-én este, midőn mind a ketten 
bevégzett művök előtt pihentek.

— Igen! . . . végre . . . sőt végre valahára! mondá 
Barbicane Impey és megkönnyebbülten sóhajtott fel.

— Ha újra kellene kezdeni ....
— Nos hát újra kezdenék. . . .
— Milyen szerencse, — mondá Nicholl százados, — 

hogy a rendelkezésünkre állt ez a felséges meli-melo
nit! . . .

— A mely egymagában elég volna ahhoz, hogy önt 
hírneves emberré tegye, Nicholl.

— Kétségkívül, Barbicane, — feleié szerényen Ni
choll százados. — De tudja-e ön, hány folyosót kellett 
volna fúrnunk a Kilimandzsáró szikláiba, ugyanezen 
eredmény elérhetése végett, ha csakis ahhoz hasonló 
lőgyapottal rendelkeznénk, a mely lövegűnket a Hold 
felé röpítette.

— Halljuk, Nicholl.
— Száznyolczvan-, folyosót, Barbicane.
— Nos hát! megfúrtuk volna, százados.
— És száznyolczvan darab száznyolczvanezer tonna 

súlyú löveget kellett volna öntenünk.
— Nos hát! megöntöttük volna, Nicholl
Tessék okosan beszélni az efféle emberekkel! De 

mire nem volna képes egy pár tüzér, a ki már egyszer 
megkerülte a Holdat?

És ugyanazon este, csak néhány órával az ágyú 
elsütésére kitűzött pillanat előtt, — mialatt Barbicane 
elnök és Nicholl százados kölcsönösen szerencsét 
kívántak egymásnak, Pierdeux Alcide Baltimoreban 

lő*
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a szobájába bezárkózva ordított, mint egy megbomlott 
rézbőrű indián. Aztán hirtelen felugorván az íróasztala 
mellől, a melyen nyalábszámra hevertek az algebrai 
jegyekkel teleírt lapok, felkiáltott :

— Akasztófára való Maston! . . . Ah! a barom! 
Engem akart lóvá tenni problémájával! . . . De hogyan 
is történhetett, hogy ezt nem fedeztem fel előbb! . . . 
Cosinus teringette! Ha tudnám, hol van ebben a pilla
natban, fölkeresném, meghívnám vacsorára és egy 
pohár pezsgőt ürítenénk abban a pillanatban, mikor 
híres ágyúja el fog dördülni.

Es egy újabb olyanforma üvöltés után, a milyeneket 
a whist asztalnál szokott hallatni, újból felkiáltott :

— A vén tökfilkó ! . . . Bizonyára be volt rúgva, 
mikor kilimandzsarói ágyúját kiszámította! Egészen 
másféle ágyúk kellenének az ilyesmihez ... és ez e 
conditio sine qua non . . . vagy sine canon, a mint az 
akadémiában mondanánk.

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET.

A Wamasai ország népei várják, hogy Barbicane elnök 
jelt adjon a lövésre Nicholl századosnak.

Szeptember 22-ikének estéje elérkezett. Ezen ünne
pélyes óráknak a közvélemény oly végzetes hatást 
tulajdonított, mint annak idején az 1000-évi január 
elsejének.

Tizenkét órával a nap áthaladása után a Kilimand
zsáró délkörén, Nicholl százados keze el fogja sütni a 
borzasztó ágyút.

Itt meg kell említenünk, hogy a Kilimandzsáró har
minczöt foknyira lévén a párisi délkörtől keletre,
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Baltimore pedig hetvenkilencz foknyira ugyanazon 
délkörtől nyugatra, a két távolság összesen száztizen- 
négy foknyi földrajzi, azaz négyszázötvenhat percznyi, 
vagyis hét órányi és huszonhat percznyi időkülönb
séget tesz. Következőleg abban a pillanatban, mikor 
a lövés el fog dördülni, a Maryland állam fővárosában 
délutáni öt óra huszonnégy percz lesz.

Gyönyörű idő volt. A nap lenyugodott a Wamasai 
ország síkságainak teljesen derült láthatára mögött. 
Kívánni se lehetett szebb, csöndesebb, csillagosabb 
éjszakát, egy löveg kiröpítésére az űrbe. Egyetlen 
felhöcske se fog a meli-melonit felrobbanása által 
előidézendő mesterséges gőzök közé vegyülni.

Ki tudja? Barbicane elnök és Nicholl százados talán 
sajnálták, hogy nem foglalhattak helyet a lövegben! 
A legelső másodperczben kétezernyolczszáz kilomé
ternyi utat tettek volna meg. Miután behatoltak volna 
a Hold titkaiba, behatolnának a naprendszer rejté
lyeibe és pedig sokkal érdekesebb körülmények közt, 
mint annak idején a franczia származású Servadac 
Hektor, a ki a Gallia bolygó felületére került.

Bali-Bali szultán és udvarának legfőbb két hivatal
noka, vagyis a pénzügyminiszter és az udvari hóhér, 
továbbá az összes nép, a mely a nagy mű létrehozásá
ban részt vett mind, egybesereglett, hogy figyelemmel 
kisérhesse a lövés különféle fázisait. De ez az egész 
csapat, elővigyázatból, a Kilimandzsáróba fúrt csőtől 
három kilométernyire helyezkedett el, hogy a légréte
gek iszonyú megrázkódtatása miatt semmi bajuk se 
essék.

Ezenkívül néhány ezer bennszülött, részint Kiszongó- 
ból, részint az ország déli részeiből, szintén megjelent, 
Bali-Bali szultán parancsára a nagyszerű látványt 
megbámulni.



230

A villamos üteg és az ágyú legvégén elhelyezett 
fulminât közt levő sodrony készen állt a villamos 
szikra továbbítására, a mely a meli-melonit felrobba
nását fogja előidézni.

Bevezetésül, egy és ugyanazon asztal körül pompás 
lakomára gyűltek egybe a szultán, az amerikai vendé
gek és Kiszongo főváros előkelői. A lakoma költségeit 
Bali-Bali fizette, és annál jobban kitett magáért, mert 
előre ki volt kötve, hogy Barbicane és társa’ pénztára 
meg fogja neki téríteni a kiadásokat.

Tizenegy óra volt, midőn a lakomát, a mely este fél 
nyolcz órakor kezdődött, a szultán egy pohárköszöntő
vel befejezte a North Polar Practical Association mér
nökeire és a vállalat sikerére.

Még egy óra és a Föld állapotának földrajzi és ég
hajlati módosulása bevégzett ténynyé fog válni.

Barbicane elnök, Nicholl százados és a tíz munka
vezető ama viskó körül helyezkedett el, a melynek 
belsejében a villamos üteg állt.

Barbicane, kezében a chronométerével számlálta a 
perczeket — és azok soha se voltak oly hosszúaknak 
előtte — a perczeket, a melyek nem is évekhez, hanem 
évszázadokhoz hasonlítottak.

Tíz perczczel éjfél előtt Nicholl századossal együtt 
odament a készülékhez, a melyet a sodrony összekötött 
a Kilimandzsáró ágyújával.

A szultán, az udvar és a bennszülöttek nagy serege 
roppant tágas kört képezett körülök.

Fontos dolog volt, hogy a lövés abban a pillanat
ban dördüljön el, a melyet Maston J. T. számításai 
kijelöltek, vagyis midőn a nap átvágja a napéj egyen 
vonalat, a melyet többé nem is fog elhagyni a földgömb 
körüli látszólagos pályáján.

Tizenegy óra ötvenöt percz ! — ötvenhat, percz ! —



TŰZ !
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Ötvenhét percz! — Ötvennyolcz percz ! — ötvenkilencz 
percz !

Barbicane elnök az óramutatót nézte a számlapon, a 
mely elé az egyik munkavezető egy lámpát tartott, 
mialatt Nicholl százados ujját a villamos készülék 
felett tartván, készen állt, megnyomni a gombot.

Még húsz másodpercz! — Még tíz! — Még öt! — 
Már csak egy! . . .

A hidegvérű Nicholl kezén legcsekélyebb reszketést 
se lehetett észrevenni. Barbicane elnökkel együtt mind
ketten ép oly kevéssé voltak izgatott állapotban, mint 
ama perczben, a midőn az aluminiumból készült 
lövegbe bezárva várták, hogy a Columbiád felröpítse 
őket a Hold régióiba.

«Tűz! ...» kiáltá Barbicane elnök.
Nicholl százados megnyomta a gombot a mutató

ujjával.
Iszonyú dördülés következett, melynek moraját a 

visszhang elvitte a Wamasai ország legvégső határáig. 
A levegőt ama vastömegnek éles füttyenése hasította 
át, a melyet a kétezer tonna meli-melonit által kifej
tett milliárd és milliárd liternyi gázok felrobbanása 
röpített ki az űrbe. Az ember azt hihette volna, hogy 
a Föld felületén ama meteorok egyike száguld végig, 
a melyekben a természet minden erőszakos heve 
összpontosulni látszik. Ës a hatás nem lett volna 
borzasztóbb akkor se, ha a földgömb összes tüzérségei
nek . összes ágyúi egyesültek volna, az ég összes villá
maival, hogy egyszerre dördüljenek el!
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TIZENKILENCZEDIK FEJEZET.

Maston J. T. visszasírja azt az időt, mikor a néptömeg 
meg akarta lincselni.

Az ó- és újvilág fővárosai, nevezetesebb városai, sőt 
még a legegyszerűbb helységek is iszony és aggodalmak 
közt várták a bekövetkezendő eseményeket. A hír
lapok nagy elterjedésénél fogva, a földgömb felszínén 
mindenki tudta tüzetesen az órát és perczet, a mely 
azon időpontnak megfelel, mikor a Kilimandzsáró 
hegységben éjfél van. Ezt könnyen ki is lehetett szá
mítani, miután tudva van, hogy a nevezett helység 
a keleti hosszúság harminczötödik foka alatt fekszik, 
a fokokat a párisi délkörtől számítva.

Hogy csakis a nevezetesebb városokat említsük — 
minthogy a nap négy perczenkint egy foknyi utat 
tesz, — mikor a Kilimandzsáró tövében az óra éjfélt 
üt, akkor van

Párisban..................... . 9 óra 40 percz d. u.
Szent-Pétervárott . . . . . 11 « 31 « «
Londonban ............... . 9 « 30 « «
Rómában................... . 10 « 20 « «
Madridban................. . 9 « 15 « <<
Berlinben................... . 11 « 20 « «
Konstantinápolyban . . 11 « 26 « ««> •
Kalkuttában .............. . 3 « 04 « reggel
Nankingban............... . 5 « 05 « «

Baltimoreban, mint már említtetett, tizenkét órával 
a nap áthaladása után a kilimandzsarói délkörön, dél
utáni 5 óra 24 percz, volt.
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Felesleges említenünk, mily rémület uralkodott e 
pillanatban. A legékesebb toll se volna képes azt 
leírni, nincs költői képzelem, nincs művészi ecset, a 
mely képes volna helyes fogalmat nyújtani róla.

Igaz, hogy Baltimore lakosai nem forogtak közvetlen 
veszedelemben, a medréből kizökkentett tenger áradata 
őket nem fenyegette. Igaz, hogy ők csak a Cheasapeake-; 
öböl kiürülését várhatták és azt, hogy az öböl szélén 
levő Hatteras-hegyfok, mint magas hegygerincz fog 
kiemelkedni az Oczeán szárazra került medre felett. 
De vajjon, a nagy lökés következtében nem fog-e ez a 
város is, mint annyi más, a melyeket az elmerülés 
ugyan nem fenyegetett, — nem fog-e ez a város is 
rombadőlni, nem pusztulnak-e el műemlékei, középü
letei, nem fognak-e egész városrészek elsülyedni ama 
mélységekbe, a melyek a föld felszínén megnyílhat
nak? És vajjon nem táplálhattak-e hasonló aggodal
makat a földgömb mindazon különböző részei, a melye
ket a medreikből kiáradó vizek nem fognak elborítani ?

Kétségkívül igen.
Nem csoda tehát, ha a végzetes perczben minden 

emberi lényben a rémülettől még a csontvelő is jéggé 
fagyott!

Igen! mindenki remegett, csupán egy ember nem : 
Pierdeux Alcide mérnök.

Nem lévén ideje közhírré tenni azt, a mit legutóbbi 
utánszámításai felfedeztek előtte, Baltimore legjobb 
csapszékei egyikében egy pohár bort ürített az óvilág 
egészségére.

öt óra után a huszonnegyedik percz, a mely a Kili
mandzsáró éjjeli tizenkettedik órájának megfelelt, —- 
végre elmúlt.

Baltimoreban . . . semini!
Londonban, Párisban, Rómában, Konstantinápoly-
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ban, Berlinben. . . semmi!,. . . Még csak a legcseké
lyebb lökés se volt érezhető.

Milne John úr, a ki a takoshimai (Japán) kőszén 
bányákban vizsgálta az ott elhelyezett tromométert* 
legcsekélyebb rendellenes mozgást se vett észre a föld 
e részének kérgében.
• Baltimoreban egyébiránt az ég borús volt és az este 
beálltával nem lehetett látni, vajjon a csillagok látszó
lagos mozgása megváltozott-e, — ilyen változás min
denesetre azt bizonyította volna, hogy a földtengely 
módosult.

Milyen éjszakát töltött Maston J. T. rejtekhelyén, a 
melyet senki sem ismert, Scorbittné Evangelina asz- 
szonyságon kívül! A heves vérü tüzér dühöngött! 
Nem bírt nyugodtan a helyén maradni! Mennyire 
szeretett volna néhány órával korosabb lenni, hogy 
láthassa, vájjon a nap pályájának kanyarulata módo
sult-e, a mi kétségtelen bizonyítéka lett volna a műve
let sikerének. E módosulást tényleg csakis szeptember 
23-ikán reggel lehet konstatálni, miután e napon a 
nap a földgömb valamennyi pontján egyenesen keleten 
emelkedik fel a láthatár fölé.

A nap pedig szokása szerint jelent meg a láthatáron. 
Az európai kiküldöttek a szállodájuk terraszán voltak 
egybegyűlve.

Rendkívül szabatos műszerek álltak rendelkezésükre, 
a melyek segélyével tüzetesen megállapíthatták, vajjon 
a nap szigorúan követi-e látszólagos pályáját az 
egyenlítő síkján.

Bizony nem követte és a fényes korong néhány

* A «tromométer» az inga egy neme, a mely a földkéreg legcse
kélyebb rezgéseit jelezi. Nemcsak Japánban, de más országokban is • 
alkalmazták e készüléket, oly bányákban, a hol gyakrabban szoktak 
gázrobbanások előfordulni.
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perczczel később már a déli földgömb felé kanya
rodott.

Semmi se változott látszólagos útján.
Donellan őrnagy és társai lelkesült hurráhval üdvö

zölték az égi szövétneket. és diadalmas fogadtatásban 
részesítették. Az égboltozat oly derült volt, mint ritkán 
szokott lenni, a láthatárról teljesen eltűntek az éjjeli 
párák és soha nagy színész, pompásabb színpadon 
nem jelent meg hasonló körülmények közt a bámuló 
közönség előtt.

— És ugyanazon a helyen, a melyet a csillagászat
tan törvényei kijelöltek! — kiáltá Baldenak Erik.

— A mi régi csillagászattanunk törvényei, a melye
ket ezek az eszeveszett emberek meg akartak semmi- 
síténi! — mondá Karkav Boris.

— Az övék lesz a kár és a szégyen, — tévé utána 
Jansen Jakab, a kinek ajkaival az egész Németalföld 
beszélni látszott.

— És a földsark körül létező birodalom örökké ama 
jegek alatt fog maradni, a melyek jelenleg elborítják, — 
jegyzé meg Herald János tanár.

— Hurrah a riap tiszteletére! — kiáltá Donellan 
őrnagy. — Mostani állapotában is megfelel a világ 
szükségleteinek.

— Hurrah!-. . . Hurrah! — ismétlék egy szívvel, egy 
szájjal a vén Európa képviselői.

Toodrink Dean, a ki eddig semmit sem szólt, ekkor 
a következő, eléggé okos megjegyzéssel tette észre
vehetővé a jelenlétét.

— De talán el se sütötték az ágyút.
— El se sütötték . . . kiáltá az őrnagy. De engedje 

az ég, hogy elsütötték legyen, még pedig inkább 
kétszer, mint egyszer.

És épen ugyanezt mondták Maston J. T. s Scorbittné
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Evangelina asszonyság is. Ugyanezt a kérdést vetették 
fel a tudósok és a tudatlanok, a kiket ezúttal a helyzet 
logikája egyesített egymással.

Pierdeux Alcide is ugyanazt mondta magában, de 
hozzá tévé:

— Akár elsütötték, akár nem, sebaj !... A Föld nem 
szűnt meg keringöt tánczolni régi tengelye körül és 
úgy sétál a pályáján, mint eddig szokta tenni.

Szóval senki se tudta, mi történt a Kilimandzsáró 
tövében. De mielőtt beesteledett volna, megérkezett a 
felelet a kérdésre, a melyet az emberiség önmagához 
intézett volt.

Az Egyesült-Államokba egy távirat érkezett Trust 
Richard W.-tól, a zanzibari konzultól, a következő 
tartalommal :

Zanzibar, szeptember 23-án. 
Reggeli hét óra huszonhét perczkor.

Wright John állami miniszternek.
A Kilimandzsáró déli lejtőjébe fúrt ágyú tegnap 

pontban éjfélkor elsüttetett. Á lő vég iszonyú süvöl- 
téssel röpült ki. Borzasztó dördülés. A tartományt 
forgószél pusztította el. A tenger felkorbácsoltatott a 
mozambiquei csatornáig. Számos hajó megrongálva 
vetődött a partra. Sok helység és falu megsemmisült. 
Minden jól megy. Trust Richard W.»

Úgy van! minden jól ment, miután a dolgok állapo
tán semmi se változott, kivévén a Wamasai országban 
történt pusztításokat, a melyeket a mesterséges forgó
szél idézett elő és a hajótöréseket, melyeket a lég
rétegek erőszakos megháborgatása okozott. De nem 
ugyanez történt-e, mikor a híres Columbiád kiröpítette 
a lövegét a hold felé? A Florida területén előidézett
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lökés nem volt-e érezhető száz angol mérföldnyi 
sugárú körben? Ezúttal azonban a hatás százszorta 
nagyobb volt.

Bármint legyen is, a zanzibári távirat a következő 
két dologról jól értesítette az ó- és újvilág érdekeltjeit :

1- ször. Hogy csakugyan sikerült a Kilimandzsáró 
szikláiban előállítani az óriási ágyút.

2- szor. Hogy a lövés a kijelölt időben megtörtént.
És ekkor az egész világ megkönnyebbülten sóhajtott 

fel, de ezt a sóhajtást egy óriási kaczaj követte.
A Barbicane és társai vállalata tehát csúfosan meg

bukott! Maston J. T. számításai a papírkosárba valók 
voltak! A North Polar Practical Associationnak nem 
maradt egyéb teendője, mint bejelenteni a csődöt.

De hát a Gun-klub titkára véletlenül tévedett volna 
a számításaiban?

— Készebb volnék azt hinni, hogy én tévedtem azon 
érzelmekben, a melyeket bennem ébresztett — mondá 
magában Scorbittné Evangelina asszonyság.

A földgömb egész felszínén nem volt akkoriban le- 
vertebb és szánandóbb emberi lény Maston J. T.-nél. 
Tapasztalván, hogy semmi se változott ama körülmé
nyeken, a melyek közt a Föld a teremtés óta mozgott, 
abban a reményben ringatta magát, hogy talán vala
mely váratlan akadály késleltethette Barbicane elnök 
és Nicholl százados műveletét.

De a zanzibári távirat óta el kellett ismernie, hogy a 
művelet dugába dőlt.

Dugába dőlt! . . . Hát az egyenletek, a formulák, a 
melyek bebizonyították, hogy a vállalatnak okvetlenül 
sikerülnie kell ! Hát egy hatszáz méter hosszúságú, 
huszonhét méternyi átmérőjű ágyú, a mely kétezer 
tonna meli-melonit felrobbanása által száznyolczvan 
millió kilogramm súlyú löveget röpít ki, kétezer nyolcz-



240

száz kilométernyi kezdetleges sebességgel, ne volna 
elég a földsarkok helyének megváltoztatására? Nem. 
Ez lehetetlen!

És mégis!
Maston J. T. a legnagyobb mérvben fel volt izgatva 

és kijelentette, hogy el akarja hagyni rejtekhelyét. 
Scorbittné Evangelina asszonyság hiába igyekezett öt 
lebeszélni.

Nem mintha féltenie kellett volna a tudós életét — 
hiszen az általa felidézett veszély már elmúlt. De meg 
akarta őt kímélni a tréfáktól, a melyekkel a szeren
csétlen mathematikust üldözni, az élczektöl,.a melyek
kel öt elhalmozni és a sületlen elménczkedésektöl a 
melyekkel kétségkívül bosszantani fogják.

És a mi még komolyabb dolog, milyen fogadtatás
ban fogják öt részesíteni a Gun-klubbeli kellegái? 
Nem a titkárt fogják-e okozni a balsiker miatt, a mely 
mindnyájukat nevetségessé tette? Nem a kiszámítások 
szerzőjét terhelte-e csúfos bukás egész felelőssége?

Maston J. T. semmit sem akart hallani. Ellentállt 
Scorbittné Evangelina asszonyság könyörgéseinek és 
könyeinek egyaránt. Kiment a házból, a melyben 
eddig rejtőzött. Megjelent Baltimore utczáin. Ráismer
tek és mindazok, a kiknek rémületét makacs hallga
tása által oly végtelen hosszúra nyújtotta, mindenféle 
gúnyolódásokkal és olcsó élczekkel álltak rajta bosszút.

— Nini! az új földtengely kovácsa!
— Nini! az ágyúsütögetö!
— Menj ! foldozz inkább órakerekeket !
Szóval a Gun-klub kigúnyolt, megalázott titkára 

kénytelen volt a New-Park palotába visszatérni, a hol 
Scorbittné Evangelina asszonyság gyöngéd vonzal
mának egész tárházát kimerítette, hogy öt megvigasz
talja. Hiába volt minden. Maston J. T., — Niobe pél-
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dáját követvén, — noluit consolari, mert az ágyúja 
nem tett a földgömbre nagyobb hatást, egy közönséges 
tűzijátékbeli békánál.

Tizenöt nap múlt el így és a világ a hosszas rémület
ből magához térvén, nem is gondolt többé a North 
Polar Practical Association terveire.

Tizenöt nap mult el és még sem érkezett hír se Bar
bicane elnökről, se Nicholl századosról.

Talán elvesztek a meli-melonit felrobbanása által elő
idézett katasztrófában, a mely a Wamasai országot el
pusztította ?

Talán életökkel lakoltak az újkor legóriásibb miszti- 
fikácziója miatt?

Nem!
Igaz ugyan, hogy a lökés eldördülése után hanyatt 

estek mind a ketten, ép úgy, mint Báli-Báli szultán, az 
egész udvar és nehány ezer bennszülött, de aztán ismét 
felkeltek valamennyien, minden baj nélkül.

— Sikerült? ... — kérdé Bali-Bali, a vállát dör
zsölvén.

— Kétkedik benne Felséged?
— Én! . . . Kétkedni! ... De mikor tudjuk meg? . . .
— Néhány nap múlva, — feleié Barbicane elnök.
Vajjon belátta-e, hogy a művelet dugába dőlt? . . . 

Talán! De soha semmi sem lett volna képes rábírni, 
hogy ezt bevallja a* Wamasai ország fejedelme előtt.

Negyvennyőlcz órával később a Gun-klub elnöke és 
Nicholl százados, miután jelentékeny összeget fizettek 
a királyság területén okozott károkért, búcsút vett 
Bali-Bali szultántól. Minthogy e jelentékeny összeg a 
szultán magánpénztárába folyt be és az alattvalók 
soha se láttak belőle egyetlen fillért sem, ö felségének 
nem volt oka megbánni, hogy e jövedelmes üzletet 
megkötötte,
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Aztán Barbicane elnök és Nicholl százados, munkás 
vezetőik kíséretében elutaztak Zanzibárba, a hol sze
rencséjükre egy hajót találtak, a mely Szuezbe induló
ban volt. Innét a Messageries Maritime «Moeris» nevű 
hajója, álnevek alatt elvitte őket Marseillebe, a Páris- 
Lion Mediteranée vasúton — véletlenül minden kisik
lás vagy vasúti összeütközés nélkül, eljutottak Pá- 
risba, Párisból a nyugati vasúton Havrebe, a honnét a 
«Bourgogne» nevű hajó Amerikába szállította őket.

Huszonkét nap alatt megérkeztek a Wamasai ország
ból New-Yorkba.

És október 15-én, délután három óra tájban mind
ketten kopogtattak a New-Park palota ajtaján.

A legközelebbi perczben szemközt álltak Scorbittné 
Evangelina asszonysággal és Maston J. T.-val.

HUSZADIK FEJEZET.

Az épp oly igaz, mint valószínűtlen történet vége.

«Barbicane? . . . Nicholl ...»
-- Maston !
— Önök?
- Mink!
Érezni lehetett a végtelen iróniát és szemrehányást, 

a mely a két utazó által egyszerre és sajátszerű hangon 
kiejtett vezetéknévben rejlett.

Maston J. T. a kezét helyettesítő vaskampóval végig
simította a homlokát. Aztán sziszegő hangon — mely 
az áspis kígyóéhoz hasonlított (mint Ponson du Terrail 
mondta volna), így szólt :

— Az önök kilimandzsarói ágyúfolyosója csakugyan 
hatszáz méter hosszú és huszonkét méter szélek volt?
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— Igen!
— Az önök lövegének súlya csakugyan száznyolcz- 

vanmillió kilogrammra rúgott?
— Igen!
— Es ezt a löveget csakugyan kétezer tonna meli- 

melonit röpítette ki ?
— Igen!
Ez a három «igen» mint megannyi súlyos csapás 

zuhant le Maston J. T. guttapercha koponyájára.
— Akkor tehát azt mondom . . .

Mit? — kérdé Barbicane elnök.
— Azt mondom, — folytatá Maston J. T. — hogy 

miután a művelet nem sikerült, a robbanó anyag nem 
adta meg a lövegnek a kétezernvolczszáz kilométernyi 
kezdetleges sebességet . . .

— Igazán? — mondá Nicholl százados.
— Es hogy az ön meli-melonitja csak bodzafapisz

tolyok megtöltésére való.
Nicholl százados felugrott e szókra, a melyek reá 

nézve egyenes sértést képeztek.
— Maston! — kiáltá.

Nicholl!
— Ha önnek kedve van velem megverekedni meli- 

melonitra . . .
— Nem! . -. Lőgyapotra ... Az biztosabb.
Scorbittné Evangelina asszonyságnak közbe kellett 

lépni, hogy lecsillapítsa a két hevesvérű tüzért.
—Uraim! . . . uraim! ... — mondá. — Kollegák 

között.. .
Ekkor Barbicane elnök szólalt meg nyugodtabb 

hangon:
— Mit használnak a szemrehányások? Annyi bizo

nyos, hogy Maston barátunk számításainak helyesek
nek kellett lenniük, valamint bizonyos az is, hogy

1$. x
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Nicholl barátunk robbanó anyagának bírnia kellett a 
megkivántató erővel. Igen! Mi pontosan megvalósítot
tuk a gyakorlatban az elméleti tudomány által előírt 
teendőket! . . . És a kísérlet még se sikerült. Mily ok
nál fogva? Ez talán soha se fogjuk megtudni.

— Nos hát, — kiáltá a Gun-klub titkára, — újra 
fogjuk kezdeni a dolgot.

-- Hát a pénz, a mely tisztára kárba veszett ! — 
jegyzé meg Nicholl százados.

— És a közvélemény! — mondá Scorbittné Evan
gelina asszonyság, — a közvélemény, a -mely soha 
sem engedné meg önöknek, hogy másodízben is kocz- 
káztassák a világ sorsát.

— Mi lesz a földsark körüli uradalmunkból? — 
kérdé Nicholl százados.

— Mennyire alá fognak szállni a North Polar Prac
tical Association részvényei.

Az árcsökkenés! . . . Hiszen az már a nélkül is be
következett. A részvényeket csomagszámra kínálták 
olyan árért, a melyet ócska papirosért szoktak fizetni.

Ez volt az óriási művelet végeredménye. Ilyen em
lékezetes bukással végződtek a Barbicane és társai 
emberfeletti tervei.

Ha az elmés emberek valaha szabad folyást enged
nek maguknak, szétpukkadt, világraszóló tervek teljes 
dugába dőlésekor, ha valamikor bohókás hírlapi czik- 
keknek, torzképeknek, gúnydaloknak, paródiáknak 
akadt alkalmas tárgyuk, a melyen magukat gyakorol
hatták, úgy bizonynyal most’ nyílt nekik erre kedvező 
alkalom. Barbicane elnököt, az új társulat igazgató
tanácsait és kollégáikat a’Gun-klubból, a szó szoros 
értelmében agyongúnyolták. Olyan . . . hogy többet ne 
mondjunk, méltatlan czímekkel illették őket, a melye
ket nemcsak latin ... de még volapük nyelven se le

li'
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hetne ismételnünk. Főleg Európa volt a gúnyolódás
ban oly bőkezű, hogy végül a yankeek megbotránkoz
tak rajta. Nem feledvén el, hogy Barbicane, Nicholl 
és Maston amerikai polgárok voltak és a baltimorei 
híres tüzér-szövetkezethez tartoztak, kevésbe múlt, 
hogy a kormányt nem kényszerítették arra, hogy a 
régi világnak hadat izenjen.

Végre az egészet megkoronázta egy franczia dal, a 
melyet a híres Paulus — a ki akkor még élt és műkö
dött — a legnagyobb mértékben népszerűvé tett és 
divatba hozott.

De végre is, meg fogja-e valaha tudni a világ, hogy 
minek volt tulajdonítandó a vállalat balsikere? S vajjon 
e balsiker azt bizonyította-^, hogy a művelet megvaló
sítása egyáltalában lehetetlen, hogy azon erők, a me
lyekkel az emberiség rendelkezhetik, soha se lesznek 
elégségesek a Föld saját tengelye körüli mozgásában 
változást előidézni s a földsarkok körüli régiókat soha 
se lehet oly szélességi fok alá hozni, a hol a jégmezőket 
és a jégtorlaszokat a nap sugarainak melege természe
tes úton elolvasztaná?

E kérdésekre Barbicane elnök és Nicholl százados 
hazaérkezése után néhány napra megjött a felelet.

Október 17-én a «Temps»-ban egy rövidke czikk 
jelent meg és Hébrard úr lapja hálára kötelezte a vilá
got, felvilágosítván az összes emberiséget e kérdés tár
gyában, a mely mindenkit saját életbiztonsága szem
pontjából oly közelről érdekelt.

A czikk így hangzik :
«Tudva van, hogy a kísérlet, a melynek czélja volt egy 

új földtengely megalkotása, teljesen eredménytelen 
maradt. Mindazonáltal Maston J. T. számításai helyes 
adatokon alapultak és a kívánt eredményt elő is idéz



ték volna, ha egy megmagyarázhatatlan szórakozott
ság következtében nem lettek volna kezdettől fogva 
elhibázottak.

Midőn a Gun-klub híres titkára a földgömb körzetét 
vette alapul, azt negyvenezer méternyi hosszúságiinak 
számította negyvenezer kilométer helyett — és e tévedés 
meghamisította az egész feladvány megoldását.

Honnét származhatott e tévedés? ... Mi okoz
hatta? . .*. Hogyan követhette el azt egy ily híres és 
kitűnő mathematikus? ... Az ember hasztalan mélyed 
el hiú következtetésekbe e kérdés felett.

Annyi bizonyos, hogy ha a földtengely módosításá
nak problémája helyesén állíttatik fel, szabatosan is 
kellett volna megoldatnia. De a három zérus kihagyása 
a. végeredményben tizenkét zérusra rúgó tévedést idé
zett elő.

Nem egy ágyú, a mely a huszonkét centiméteres 
kaliberű ágyúnál egy milliószor nagyobb, hanem egy 
trillió ilyen ágyú és egy trillió —. száznyolczvanezer 
tonna súlyú löveg szükségeltetnék ahhoz, hogy a föld
sarkokat 23° 28'-nyire áthelyezze, feltévén, hogy a 
meli-melonit azzal a feszítő erővel bír, a melyet neki 
Nicholl százados tulajdonít.

Az egyetlen lövés, azon körülmények közt, a mint a 
Kilimandzsáró hegységben eldördült, a földsarkokat 
csakis három mikronnal (három ezredrész milliméter- 
nyivel) lökte tovább és a tengerek felszínét legfeljebb 
kilenczezredrész mikronnyira változtatta meg!

A mi pedig a löveget illeti, ebből egy új kis bolygó 
lett és most már bolygórendszerünkhöz tartozik, a 
hol a nap vonzó ereje tartja vissza.

Pierdeux Alcide.»
E szerint Maston J. T. szórakozottsága és három 

zérusra terjedő kezdetleges számítási hibája volt az,
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a mi az uj társulatra nézve ezt a megalázó eredményt 
előidézte.

De ha egyfelől a Gun-klubbeli tagtársak dühösek 
voltak rá s átkaikkal sújtották, másfelől a nagy közön
ségben megváltozott a közvélemény a szegény tudós 
javára. Utóvégre is ez a hiba okozott minden rosszat, 
vagyis inkább minden jót, miután megkímélte a világot 
a legiszonyúbb katasztrófától.

Ebből az következett, hogy minden oldalról a Sze
rencsekívánatok özönlöttek — ezer meg ezer levél, a 
melyeknek írói köszönetét mondtak Maston J. T.-nek 
azért, hogy három zérussal tévedett!

Maston J. T. azonban levertebb, csüggedtebb volt, 
mint valaha és hallani sem akart arról az óriási «éljen»- 
ről, a melylyel öt az összes emberiség üdvözölte. Bar
bicane elnök, Nicholl százados, a falábú Tom Hunter, 
Blomsberry ezredes, a fürge Bilsbv és a többi tagtársak 
soha se. fognak neki megbocsátani.

De legalább megmarad neki Scorbittné Evangelina 
asszonyság. A lelkes özvegy nem birt rá haragudni.

Maston J. T. mindenekelőtt újra megcsinálta az 
egész kiszámítást, semmi áron sem akarta elhinni, hogy 
ennyire szórakozott lehetett.

Pedig mégis úgy volt! Pierdeux Alcide mérnök nem 
tévedett. Azért , volt, hogy ez az eredeti ember, a ki 
a hibát az utolsó pillanatban fedezte fel, midőn már 
nem. volt ideje embertársait megnyugtatni, oly egy
kedvű és hidegvérű maradt az általános rémület köze
pette. Ezért ürített poharat a régi világ egészségére 
ugyanabban a pillanatban, mikor a kilimandzsarói 
ágyú eldördült.

Igen! Három zérus maradt ki a föld körzetének 
hosszúságából.

Mastonnak ekkor hirtelen eszébe jutott az egész



252

dolog. À munkája elején volt, mikor bezárkózott dol
gozó-szobájába a Balistic-Cottageban. Egészen helyesen 
felírta a fekete táblára e számot : 40.000,000 . . .

E pillanatban megcsendült a telephon jeladó csön
gettyűje . . . Maston J. T. a készülékhez siet . . . Né
hány szót vált Scorbittné Evangelina asszonysággal . . . 
Ekkor egy villámcsapás hanyatt vágja . . . estében ma
gával rántja a fekete táblát. . . Felkel . . . Újból kezdi 
leírni a félig letörült számokat . . . Alig, hogy eljutott 
a 40,000-es számig ... a telephon csöngettyűje újra 
baegszólal ... És midőn Maston J. T. másodszor is a 
munkájához fog, megfeledkezik ama szám három utolsó 
zérusáról, a mely a földgömb körzetét fejezi ki!

És mindez Scorbittné Evangelina asszonyság hibája 
volt. Ha az özvegy öt nem zavarja a munkájában, 
talán a villám nem taszította volna hanyatt és nem 
űzte volna vele egyikét ama gaz és semmirekellő tréfák
nak, a melyek elégségesek ahhoz, hogy egy jó és be
csületes számadások és mathematikai munka közt el
töltött életet kompromittáljanak.

Mennyire le volt sújtva a szerencsétlen asszonyság, 
midőn Maston J. T. elmondta neki, hogy mily körülmé
nyek közt esett meg rajta a végzetes tévedés! . . . 
Igen! . . . ő volt a szerencsétlenség okozója! . . . Maston 
J. T.-t az egész világ előtt ez alázta meg hátralevő éle
tére, pedig a Gun-klub tiszteletreméltó egyesületének 
tagjai nem igen szoktak meghalni százéves koruk előtt.

E beszélgetés után Maston J. T. elfutott a new-parki 
palotából. Visszament a Balistic«Cottageba, fel- s alá 
járt dolgozó-szobájában s folyvást e szókat ismételvén :

— Most már semmire se vagyok alkalmas ezen a 
világon!

— Még a megnősülésre sem? — mondá egy hang, 
melyet a meghatottság szívrepesztővé tett,



Scorbittné Evangelina asszonyság volt, a ki magán
kívül, kétségbeesetten sietett Maston J. T. után.

— Kedves Maston! — mondá.
— Nos hát! igen! . . . De csak egy feltétel alatt . . . 

ezentúl soha se foglalatoskodom többé mathematikával.
— Barátom én magam is irtózom tőle! — feleié a 

lelkes özvegy.
Es a Gun-klub titkára Maston J. T.-né asszonysággá 

tette Scorbittné Evangelina asszonyságot.
Pierdeux Alcide czikke nagy tiszteletet és hírnevet 

szerzett a mérnöknek, sőt az «akadémiának» is, az ő 
személyében. A czikk lefordíttatott az összes nyelvekre, 
megjelent valamennyi hírlapban s szerzője nevét isme
retessé tette az egész világon. így történt, hogy a csinos 
provencei leány atyja, a ki megtagadta tőle a leánya 
kezét, mert Pierdeux Alcide barátunk «nagyon is tudós 
ember volt», szintén elolvasta a czikket a «Petit Mar
seillais» czíinü lapban. Miután sikerült a közlemény 
jelentőségét idegen segély nélkül is megértenie, lelki
ismereti furdalásokat érzett és egyelőre, további ren
delkezésig, meghívta a szerzőt ebédre.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET.

A világ teljesen nyugodt lehet jövője felől.

Es ekként a Föld lakói nyugodtak lehetnek. Bar
bicane elnök és Nicholl százados nem fogják újból kez
deni szégyenletesen meghiúsult vállalatukat. Maston 
J. T. nem fogja újból és ezúttal hibátlanul kidolgozni 
számításait. Hasztalan munka volna.

Pierdeux Alcide igazat mondott. Az érőműtan azt 
bizonyítja, hogy a földtengely áthelyezésére 23° 22
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perczczel még a meli-melonit használata mellett is 
egy trillió olyan ágyú volna szükséges, a milyet a 
Kilimandzsáró szikláiba fúrtak. Már pedig földgöm
bünk, ha egész felülete csupa merő szárazföldből állna 
is, nem volna elég nagy, ennyi ágyú elhelyezésére.

A földgömb lakói tehát nyugodtan alkatnak. Az em
beriségnek megengedett erőfeszítését felülmúlja ama 
feltételek módosítása, a melyek köfct a Föld mozog ; 
az emberek épenséggel nem tudják megváltoztatni 
ama rendet, a melyet a Teremtő, a Mindenség rend
szerében megállapított.
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