
T O R N Á D O . 

O. . . . ! Embrionális állapotban levő amerikai városka. Az ős-
erdőben épült fűrészgyárból keletkezett. A vasúti vonal, mely 
kezdetben csupán több környékbeli favállalat termékének el-

szállítására épült, Wisconsin állam egyik jelentőségteljes közlekedési 
vonalává fejlődött. Az erdők kiirtása után lebontott fűrészgyár körül 
bútor- és bőrgyárak épültek. Az utcák ki lettek tűzve, a vízvezetéki 
csövek lefektetve, a csatornahálózat kiépítve, a villanyosáramot vezető 
sodronyok kifeszítve, csupán a házak állottak szórványosan; 

A Brown Brothers-féle bútorgyár több alkalmazottjával egyedül 
álló, villaszerű deszkabódéban laktam. A házikó bekerített telek közepén 
épült, de a kert talaja még fel sem volt törve. A későbbi virágágyaknak 
szánt területet a ledöntött fák tuskói foglalták el, melyek az egész vidék-
nek a stumpland, magyarul tuskóföld bélyegét adták. 

Elbeszélésem kezdete az «Indian summer» évszakába esik. 
Észak-Amerikának legszebb idénye. A forró, tulajdonképeni nyár után 
következik az indiánok nyara, amikor a nap sugara már csak kellemes 
meleget terjeszt anélkül, hogy perzselne. A vegyes állatú erdők külön-
böző fái hervadásnak induló lombjaikkal az összes színekben pompáz-
nak. Hófehér nyárfák, aranysárga hykori, egy bíborszínű kőrisfaj, a 
tűlevelűek sötétzöldje és sok más rikító színű és a legkülönbözőbb árnya-
latban pompázó lomb együttvéve oly grandiózus mintát alkotnak, 
amilyet a keletnek legmerészebb fantáziájú szőnyegszövője sem tudna 
megálmodni. 

Ezt a képet a nagy tó túlsó partján elterülő, még lábon álló, őserdő 
mutatja. A keletkező várost azonban már csak stumpland veszi körül. 
De az Indian summer napsugara ezt, a különben kétségbeejtően egy-
hangú tájképet is bearanyozza, kedvessé, barátságossá teszi. 

Mrs. Hall, egy fadöntés közben elszerencsétlenedett favágó öz-
vegye, ezen a gyönyörű szombati napon a boarding house lakói részére 
a lunchot a nyilt verendán tálaltatta. 

Ah-Fu, a copfos mindenes, behozza a párolgó levest, melyet a viasz-
kosvászonnal terített asztal mellett helytfoglaló társaság vígan kanalaz. 

Az asztalfőn ülő háziasszony jobbján Nancy, a bútorgyár gépíró-
kisasszonya, foglal helyet. Szép nő. Igazi «Irish girl». Mozgékony, mint 
a higany. Mindenkinek udvarlását szívesen fogadja. De meg vagyok 
győződve, ha a férfiak nem udvarolnának neki, úgy ő udvarolna a fér-
fiaknak. A tavon túl elterülő őserdő egyik tisztásán gazdálkodó farmer-
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nek egyetlen leánya. Igazi vadvirág, mely azonban a kul túrával már 
annyira érintkezésbe lépett , hogy mohó kíváncsisággal szeretné mi-
előbb megismerni és végigélvezni annak összes gyönyöreit. Vágyainak 
netovábbjá t New-York, a kelet fényes metropolisa képezi, hová lehető-
leg gazdag fér j ka r j án szeretne bevonulni. Egész lényének pillangószerű 
könnyedsége fölé azonban egy esemény emelkedik, mely személyének 
fa jsúly t és t a r t a lmat adot t . Az utolsó járvány alkalmával a helyi kór-
házban önfeláldozó hősiességgel ápolta a betegeket. 

Az asztalnál mellette ülő Hans Gerber, jobban mondva Dr. Hans 
Gerber, állítólag neki köszönheti életét. Beszédje és minden taglejtése 
azt a végtelen tiszteletet és hálát látszottak kifejezni, melyet állítólagos 
megmentőjével szemben joggal érezhetett . Aki a félszeg németet , kit 
a természet különben sem ruházott fel Adonis külsejével, alaposabban 
megfigyelte, azonnal észrevehette, hogy a hálából fakadó tiszteleten 
kívül a szép leány iránt más érzelmektől is á t van ha tva . A félénk 
udvarló t ípusa, aki t az önbizalom hiánya megfoszt at tól a bizonyos 
agresszivitástól, mely a férfierejének és értékének teljes t uda t ában 
lévő i f jú t könnyedén és biztosan vezeti a szerelemnek virágos, de gyak-
ran rózsatövisekkel is telehintet t ú t ja in . 

Dr. Hans Gerberrel a gyár ugyanazon munkatermében dolgoztam. 
Köztünk az együttérzésnek egy bizonyos neme állott fenn, mely az 
amerikai viszonyok által kézi munkára kényszerített intellektuellek 
között szokott keletkezni. 

Hazá jában filológus volt és ta lán bizonyos sikerekre is vissza-
tekin the te t t . Erre főkép az a körülmény engedett következtetni, hogy 
mindenkitől, kivel bizonyos mértékig összebarátkozott, azt kérdezte, 
hogy indogermán nyelvek eredetéről írt könyvét elolvasta-e. Ilyen 
emberre természetesen nem akadt sehol, mert könyve, mely állító-
lag a tudós krit ika purgatóriumának tisztító tüzén sikerrel átesett , 
valószínűleg örökre az olvasatlanság ni rvánájába süllyedt. És mivel, 
mint a legtöbb halandó, sa já t hazá jában ő sem lehetett próféta, abban 
a reményben jö t t á t az ú j világba, hogy az emberek ot t filológiai tevé-
kenységét több megértéssel fogják kezelni. Most életének ezen nagy 
tévedése fölött, miután a cipőtakarítástól az edénymosogatásig a pálya-
tévesztet t szellemi munkás egész kálvár iá já t kellett végigszenvednie, 
alkalma volt furnirok enyvezése közben gondolkozni. A szellemi munka-
körben való elhelyezkedés reményéről azonban nem t e t t le. Sőt nap-
nap u tán kedvező elintézését vár ta folyamodványának, melyben egy 
newyorki könyvtárban való alkalmaztatását kérte. Ez rá nézve, az 
anyagi előnyöktől eltekintve, legforróbb vágyának beteljesedését jelen-
te t t e volna, mivel Nancy megígérte neki, hogy az esetben hozzá megy 
feleségül és vele New-Yorkba költözik. 

Ezek azonban egyelőre csak a jövőbe ve te t t hiú remények voltak. 
Nancy pillanatnyilag sokkal inkább az asztalnál vele szemközt ülő 
Sam Fraser i ránt érdeklődött. 
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Ez az angol-szász szép típusnak egyik legfeltűnőbb képviselője. 
Szintén a Brown-féle bútorgyárban dolgozott. Engem a vadászat és a 
halászat hozott vele össze. Ha a gyenge kéregcsónakban szigonnyal a 
kezében felemelkedett, hogy azt valamely óriási hal hátába döfje és 
az Indian summer sárga napsugara téglaszínű üstökét úgy megvilágí-
totta, hogy minden hajaszála mint egy lángocska piroslott, Amerikának 
első felfedezője, a Vöröshajú Erik jutott eszembe. 

Ilyen vállalkozó szellemű Vikingnek a véréből egy jó adag Sam 
ereiben is csörgedezhetett. Atyja egyike volt az első úttörőknek, akiket 
a mult század negyvenes éveinek végén az aranyláz Kaliforniába hajtott. 
Kétszer meggazdagodott és ugyanannyiszor szegényedett el, míg végre 
egy strike alkalmával Montanában a rendet helyreállítani akaró sheriff 
golyója le nem terítette. Sam életének legnagyobb részét a tengeren 
töltötte. Majd egy fókavadász-hajón volt a Beering-szoros környékén, 
majd egy kopra- és gyöngy kereskedővel a déli tengeren. A kubai háborút 
mint önkéntes küzdötte végig, azután visszament a tengerre, hol a 
hajóstiszti vizsgát tette le. Atyja halála után bajbajutott családját 
segítette és ez utolsó fillérjét emésztette fel. Most Brown Brothers-nél 
addig akart dolgozni, míg egy Klondyke-i utazáshoz a szükséges pénzt 
meg nem szerzi. 

Onnét aztán nem térne vissza, míg egy vitorlás hajó vételárát 
meg nem takarítja, mellyel önállóan, a saját szakállára, mint kapitány 
és tulajdonos a déli tengerre jönne vissza, hogy ott native trade-el 
(bennszülöttekkel való kereskedelemmel) foglalkozzék. 

Cseppet sem csodálkoztam azon, hogy Nancy őt a jelentéktelen 
külsejű Gerber mellett előnyben részesíti, amit azonban Sam szemmel-
láthatólag nem becsült meg annyira, mint vetélytársa. Nem állíthat-
nám, hogy a leány bájai hidegen hagyták, de érdeklődése talán tisztán 
az együttlét idejére szorítkozott. 

Sam Fraser nem volt olyan anyagból gyúrva, mint Chateaubriand 
hősei, vagy Eötvös báró Karthauzija, kiknek életét és cselekedeteit 
kizárólag szerelmi momentumok irányították. Az ő stílusát Jack London 
örökítette meg, kinek alakjait céltudatos akarat vezeti, mely a zord 
természettel való küzdelemben, minden szentimentalizmustól menten 
mozgatja az acélos izmokat. 

Ily emberek felett a szerelmi momentumok minden más meg-
gondolást háttérbe szorító teljes kizárólagossággal sohasem uralkodnak. 
Náluk ez is csupán egyike azoknak a tényezőknek, melyek az élet 
irányítására bizonyos, a körülményekhez viszonyított befolyást gya-
korolnak. 

Samnak közvetlen célja Klondyke volt. Nancy csak akkor jöhetett 
volna komolyan szóba, ha a vele való egyesülés aranyásási terveit 
nem borította volna fel. 

Weekend ! Szombaton délután kezdődik és ha az idő szép, angol-
szász országokban a vállalkozókedvű fiatalság ezt arra használja fel, 
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hogy nagyobb kirándulásokat tegyen. Igy a mindennapi élet egyhangú-
ságából kizökkenve, lelkileg és kedélyileg is résztvesz abban az üdülés-
ben, melyet szokatlan és talán új benyomások a változatosság után 
sóvárgó fiatal léleknek nyujtanak. Nálunk is Weekend-hangulat 
uralkodott, midőn asztalbontás után a háziasszony Samhez és hozzám 
fordulva arra buzdított, hogy lőjünk egy szarvast és fogjunk egy pár 
szép halat. Ezt igen gyakran meg szoktuk tenni. Ellátásunkért ren-
desen ilyenformán fizettünk. Az elejtett vadat és halat az igazi amerikai 
üzleti szellemnek megfelelően legpontosabban lemérve dollárokban és 
centekben számoltuk el. 

Mindketten a gyors elhatározások emberei voltunk. Azonnal meg-
tettük az előkészületeket. Előszedtük winchestereinket, a horogbotokat 
és a tóra vittük a könnyű kéregcsónakot, melyben vadászati és halá-
szati felszerelésünket és elemózsiánkat elraktároztuk. 

Nancy és Gerber a Weekend eltöltésére vonatkozólag még semmi-
képen sem határoztak. Nem is határozhattak, mert szerelmes állapotuk 
szabad elhatározási képességüktől megfosztotta őket. 

Gerber azt leste, hogy Nancy hova fog menni, hogy hozzá csatla-
kozhassék. Nancy ellenben ugyanúgy volt Sammal szemben. Ezért 
Gerbernek azon ajánlatára, hogy menjenek a délutáni vonattal együtt 
Milwaukeeba, se igennel, se nemmel nem akart válaszolni. Ellenben 
folyton arra kapacitálta Samet, hogy velük tartson. De erre az én 
barátom igen csekély hajlandóságot mutatott, mert Milwaukeeben 
pénzt költött volna, ő pedig jelenleg makacssággal határos céltudatos-
sággal takarékoskodott, hogy még a tél folyamán Klondykeba me-
hessen. 

Midőn Nancy látta, hogy Sam vadászni megy, Gerber legnagyobb 
bánatára végkép lemondott Milwaukeeről és egészen határozottan 
kijelentette, hogy «dear old dad»-nál, ahogy apját szokta nevezni, 
fogja a weekend-et eltölteni. 

Gerber ellenben lehorgasztott orral ballagott az állomásra, hogy 
Milwaukeebe utazzék, hová newyorki alkalmaztatásának ügyében 
okvetlenül el kellett látogatnia. 

Nancy rendesen nem nagyon ragaszkodott a szülői házhoz. Ezen 
nem is lehetett csodálkozni, ha az ember az apját, az öreg O-Neille-t 
ismerte. Mogorva, magányt kedvelő öreg «Irish man» volt, ki, 
mióta felesége, Nancy anyja meghalt, alig hagyta el a «Dear-skin-lake» 
tó partján, az erdő szélén épült farmját. Szép tehenészete volt és főleg 
vajköpüléssel foglalkozott, melyet a környékbeli ipartelepeken igen jól 
tudott értékesíteni. Egy öreg néger, valamikor régen az ő apjának 
rabszolgája, és egy finn béres voltak az alkalmazottai, kikkel kis 
gazdaságát rendben tartotta. Állítólag igen gazdag volt, de azért Nancy-
nak, mióta házát elhagyta, egy centet sem adott. Roppant rossz néven 
vette a lányától, hogy nem nyujt segédkezet a gazdaságban. 

Ez alkalommal is Nancy csak azért ment ki a farmra, mert tudta, 
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hogy Sam az esetben, ha valamit lövünk, be fog térni az apjához, 
mert az öreg egy-egy szarvas elszállítására egyfogatú szekerét rendel-
kezésünkre bocsátotta. De nem ingyen, mert a használat minden meg-
kezdett órájáért egy bizonyos díjat pontosan ki kellett fizetnünk. 
Becsületére legyen azonban mondva, hogy minden alkalommal, ha 
betértünk hozzá, a viszonyokhoz képest a legbőségesebben meg-
vendégelt. 

Nancy igen szeretett volna a mi csónakunkban a tó túlsó partjáig 
jönni, de ez lehetetlen volt, mert könnyű ladikunk, rajtunk és poggyá-
szunkon kívül egy harmadik személyt úgy sem bírt volna el. Azért 
nehéz szívvel megvárta «Brutus»-t, a négert, aki az öreg O-Neillenek 
el szokta vinni a postáját. Neki kényelmes nagy csónakja volt, melyben 
egész biztonságban át lehetett evezni a tavon. A túlsó parton pedig 
az egyfogatú kocsival, az úgynevezett buggy-vei, elvitte a pár kilo-
méternyi távolságban levő farmig. 

Amint a gyenge kéregcsónakban északnyugati irányban kezd-
tünk evezni, a saját személyes biztonságunkra nézve is aggodalmaink 
támadtak. A gyenge alkotmány annyira elmerült a vízbe, hogy a széle 
alig arasznyira emelkedett a tó színe fölé. Szeles időben a felkorbácsolt 
hullámok kis lélekmentőnket azonnal megtöltötték volna vízzel. Az idő 
azonban teljesen szép és szélcsendes volt, úgy hogy a legnagyobb 
hullámokat egy-egy, a vízből kiugró hal verte fel. Ugyanis a túlsó 
parton való kikötés után egy másik, sokkal haldúsabb tó felé igyekez-
tünk, melynek partján este és kora reggel szarvas is szokott mutat-
kozni. Oda pedig csak úgy juthattunk el, ha a csónakot az abba el-
raktározott összes felszereléssel együtt a hátunkra véve az erdőn 
keresztül átvittük. 

Amíg áteveztünk, sok kanalascsőrű kacsát láttunk, de a nyilt 
vizen egyetlenegyet sem lehetett volna lőtávolságra megközelíteni, amit 
különben meg sem próbáltunk. Ahelyett Sam inkább a hosszú zsinórra 
szerelt csukahorgot, jobban mondva a forgó kanalat eresztette a vízbe, 
mely a gyorsan haladó csónakból húzva nagyszerűen működött. A kris-
tálytiszta vízben a tengelye körül forgó kanalacska, melyhez az erős 
kettős horog volt erősítve, úgy nézett ki, mint egy gyorsan úszkáló 
ezüstpikkelyes halacska, mely az amerikai tavak haltigrisének, a hatal-
mas maskilongenak a figyelmét azonnal magára irányította. Mint a kilőtt 
torpedó, úgy iramodott a vélt zsákmány után, mely hatalmas szájában 
egyszerre eltünt és ott, ahol azt bekapta, a víznek örvényszerű fodra 
jelezte a nagy pikkelyes rabló támadását. A következő pillanatban már 
berregve szólalt meg a rugóra járó kis tekercs, melyre a hosszú zsinór 
volt rácsavarva. Kezdődik a sportnyelven «struggle»-nek nevezett küz-
delem. Ilyen nagy halat addig, amíg erejének teljes birtokában küzd 
eletéért, nem lehet egyszerűen a csónakba emelni. Nincs az a halász-
zsinór, mely egy ilyen kísérletnél el ne szakadna. A hal súlyát elbírja, de 
a hal hatalmas farkcsapásai, melyek a vízben propeller módjára működ-

Napkelet 9 



130 

nek, oly húzóerőt fej tenek ki, mely az egész horgászszerszámot veszé-
lyezteti. A tapasztal t horgász ezért zsákmányát a zsinór hosszúra eresz-
tésével egy ideig fu tn i engedi, hogy azután megrövidítve ismét köze-
lebb hozza. Ez t a já tékot a hal elfáradásáig mindaddig űzi, míg lehetőleg 
csekély ellentállással a csónak közelébe kényszeríti, hol azután a kézi-
hálóval, az úgynevezett catcher-el a vízből kiemeli. 

Midőn egy ilyen sportintermezzó lebonyolítása u t án a partot 
elértük, a fáknak a tó sima tükrére vet í te t t árnyékai már igen hosszúra 
nyúl tak. A víz felületét ezernyi lehullott, minden színben pompázó 
lomb borí tot ta . De a fák még mindig a megszáradt levelek színdús 
palás t já t viselték, A tó felől nézve az erdő lombsátrának belseje azon-
ban roppant sötétnek látszott . 

A csónakot a par t ra húztuk és miután a benne lévő terhet egyen-
lően elosztottuk, a vállunkra vet tük . Hogy a meglehetősen nagy súlyt 
jobban elosszam, a jobb vállamon nyugvó ladikot a bal válra vete t t 
evezővel t ámasz to t tam alá. 

Igy pontosan nyugat i i rányt t a r tva nekimentünk az útnélküli 
vadonnak. 

Az erdőben még nem volt sötét, de az est árnyékai már mindent 
félhomályba kezdtek burkolni. Az amerikai rengeteg a miénkhez képest 
azért is tesz sötétebb benyomást, mert a fák törzsei közt levő teret egy 
igen sűrű, alacsony, cserjeszerű törpefenyőfaj borí t ja , melybe csak a tó 
pa r t j a felé igyekvő vad tör t egyes csapásokat. Virágos rétek, fűvel 
borí tot t t isztások egyáltalában nincsenek. Ezen a vidéken a teljesen 
sík t a la j t sűrű szálfaerdő borí tot ta, mely csak számos, többé-kevésbbé 
nagy kiterjedésű tó által volt megszakítva. A tájékozódás roppant nehéz, 
úgy hogy még a bennszülött is csak i ránytű segélyével tud eligazodni. 
Ennek a komor képnek egyedüli változatosságát az a körülmény adja meg, 
hogy lépten-nyomon más fanemekkel találkozik az ember : sötétszínű 
tűlevelűekkel, hófehér törzsű nyírfákkal, szürke nyárfákkal , simakérgű 
bükkfákkal . 

Az amerikai erdőbe a majdnem teljesen hiányzó éneklőmadarak 
helyett a rengeteg mennyiségben előforduló mókus hoz némi élénkséget 
és változatosságot. A fák koronáiban fürgén szaladó mosómedve sem 
ri tka. A földön pedig lépten-nyomon rátalál az ember a tövises disznóra, 
mely hollétét tövisekkel véghezvitt csörömpöléssel jelzi. Ez az állat már 
teljesen kipusztult volna, ha egy, az indiánoktól á tve t t népszokás nem 
védené a kiirtás ellen. Senki sem bán t ja , mert csak az esetben szabad 
megölni és ízletes húsát elfogyasztani, ha az ember az erdőben eltéved 
és más táplálékra nem tehet szert. 

Ez a szokás állítólag igen sok embert mente t t meg az éhenhalástól, 
mert a tüskés disznóra az erdő sűrűjében lépten-nyomon rá lehet akadni. 

Mire azonban mi súlyos terhünkkel az egyik tó par t já tól a másikhoz 
á t ju to t tunk , az út utolsó részét teljes sötétben kellett megtennünk. 
A kézilámpás fényénél az i ránytű u tán igazodva haladtunk előre mind-
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addig, míg a tó tükre mint egy, előttünk kiterített, simára csiszolt, 
acéllap nem tünt fel. 

A teljes csendet csak egy-egy kivetődő hal vagy a pézsmapocok 
csobbanása szakította félbe. 

Itt letettük a csónakot és egy terebélyes Hamlok-fenyő tövében 
raktuk meg a tábori tüzet. Szerény vacsoránk elfogyasztása után a 
fenyőgallyakból megrakott fekhelyeken végignyujtózva, a nap fára-
dalmai után nem kellett bennünket álomba ringatni. 

A tó felett húzó kanalaskacsák kelepelése és a vadludak gágogása 
ébresztett fel álmunkból. 

A pislogó parázsra száraz gallyakat raktunk és a pattogó tábori 
tűz mellett megsütöttük szalonnánkat és megfőztük reggeli teánkat. 

Azután csónakba ültünk és lassan siklottunk tova az erdővel 
benőtt part mentén. 

Az evezést itt egyedül Sam végezte. 
Az indián canoe (olv. kanu) mozgatása és irányítása akkor, amikor 

halászó és cserkésző vadászok ülnek benne, nem egykönnyen elsajátít-
ható ügyességet és tapasztalatot kíván. A csónak farába, alig pár centi-
méternyire a víz színe felett, egy nyílás van vágva, mely rendes körül-
mények között egy fahánccsal befűzött és szurokkal leragasztott kéreg-
darabbal van lezárva. Ezen keresztül nyúlik egy három arasznyi 
hosszú fakanálnak a nyele, melyet a kormányos úgy kezel, mintha egy 
halnak a farka volna. A vadász lefekszik és azzal a kis lapátocskával, 
melyet angolul stalking padle-nak, azaz cserkészevezőnek neveznek, zaj-
talanul és a vízfodrok felkavarása nélkül úgy hajtja előre a ladikot, mintha 
az a víznek valamely láthatatlan áramlata által tovasodort fatörzs volna. 

Ily módon még a tavon úszkáló óvatos ludakat is meg tudtuk 
közelíteni. A kanalasrécék pedig aránylag könnyen kerültek puskacső 
elé, mivel egyik tóból a másik felé húzva közvetlenül a fák koronái 
felett repültek. Mire tavunk felé értek, egyesek csak akkor vették észre 
ottlétünket, amikor már közvetlenül a fejünk felett lebegtek és a puska-
csőből kipattanó tűzsugár a halálos serétet feléjük repítette. Egy két-
arasznyi halfaj pedig, amely leginkább a mi márnánkhoz hasonlít, oly 
falánksággal vette be a horgot, hogy egy órai mártogatás után már 
annyit fogtunk, amennyit rozoga csónakunk rajtunk és poggyászunkon 
kívül épp hogy elbírt. 

Amikor a nap már annyira felemelkedett, hogy sárga sugarai a fák 
koronája felett elhaladva a tó vizét érték, bevontuk a horogbotokat és 
a vizimadarakra való lövöldözést is abbahagytuk. Most arról kellett 
gondoskodnunk, hogy az egész heti élelmezésünket és ellátásunkat 
biztosító szarvast ejtsük el. Ezek az állatok ilyenkor szoktak a tó part-
jára jönni, hogy néha nyakig vízben gázolva kedvenc eledelüket, a vizi 
növényeket legeljék. 

Mindketten a csónak fenekére feküdtünk és csupán a pereme felett 
kémlelődve vizsgálgattuk a partokat. 

9* 
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Egy kis szél is kerekedett, mely a tó felszinét felfodrozta. 
Sam ennek nagyon örült, mert a legelővigyázatosabb evezéssel 

együttjáró hullámocskák így teljesen észrevehetetlenekké váltak. 
Nem soká kellett a partot figyelnünk, mert egyik kisebb öböl 

bejáratánál távcsővel egészen jól meglehetett különböztetni egy Viginia 
szarvas alakját. Térdig állott a vízben és a part közelében búján tanyázó 
növényeket legelte. Ennek a megközelítéséről azonban le kellett mon-
danunk, mert szél alatt volt és így jövetelünket megszimatolta volna. 
Már azon tanakodtunk, hogy miképen jussunk egy nagy kerülővel a szél 
alá, midőn ép ellenkező irányban, tehát szél felett egy másik példányt 
fedeztünk fel. Ez sokkal közelebb volt és igen szép aggancsokat hordott. 
Megközelítése annál is könnyebbnek látszott, mivel nekünk hátat for-
dítva legelt. 

A csónak odaterelésének feladata, melyet a szél ellenkező irány-
ban tetemesen megnehezített, egyedül Samra hárult. Én hason fekve 
figyeltem a vadat. 

A megközelítés nagyszerűen ment és tökéletes sikerre vezetett. 
A vizi legeléssel elfoglalt szarvas a canoera, melyet nyilván egy, a tó 
felszinén úszkáló fatörzsnek tartott, rá sem hederített. Negyven lépésnyi 
távolságból bátran felültem a csónakban és egy lövéssel kivégeztem. 
Azonnal összeesett és el is süllyedt, de mivel a víz sekély volt, az 
elejtett vad kézrekerítése csepp nehézséget sem okozott. Övig érő 
vízbe ugrottam és agancsánál fogva háncskötéllel a csónak farához 
kötöttem, melyről a fent leírt cserkészevezőt leszereltük. A csónakba 
nem emelhettük, mivel az halakkal már majdnem túl volt terhelve. 
Azért így, magunk után húzva, lassan a reggeli elindulási helyünkig 
eveztünk vissza, ami annál is könnyebben ment, mivel most a szél 
irányában haladtunk. 

Midőn kikötöttünk, már dél felé járt az idő. Csak most következett 
legnehezebb feladatunk : a zsákmány hazaszállítása. 

Sammal elhatároztuk, hogy a szarvast azonnal elvisszük az úgy-
nevezett «military road»-hoz, azaz katonaúthoz, mely tőlünk öt kilo-
méternyire volt. Régi, keveset használt ösvény, mely az úgynevezett 
«Fort William»-tól az indián reservációig vezetett. O-Neille azonban 
egyfogatú szekerével azért farmjától odáig el tudott döcögni, hogy zsák-
mányunkat elvigye. 

A szarvast, mely nagyságra nézve teljesen megegyezett egy jó 
európai dámszarvassal, kezdetben egy rúdra fűzve ketten vittük. Hama-
rosan azonban rájöttünk, hogy sokkal könnyebben haladunk, ha a súlyt 
kettéosztjuk és mindenki külön viszi a maga részét. Ezért a szarvast 
megnyúztuk és két részre vágtuk. A kisebbiket a bőrbe csomagolva, 
botomra kötve a vállamra vettem, míg Sam a maga részét szintén karóra 
fűzve vitte. 

A military roadnál, miután a húst egy fára akasztottuk, elváltunk. 
Sam a farmhoz sietett, én pedig táborozási helyünkre tértem vissza, 
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hogy többi zsákmányunkat elrendezzem és az elszállításhoz a kellő elő-
készületeket megtegyem. 

Táborunkat könnyen találtam meg, mivel jövet egyes fáknak a 
törzséről egy-egy kéregdarabot a fejszével csaptam le. A törzsek sötét-
színű kérgén okozott sebhely fehérsége már messziről látható volt. Vissza-
menet a fák másik oldalát csaptam meg, hogy esetleg az esti sötétség-
ben lámpással is visszataláljunk. 

Mindenekelőtt megsütöttem pár halat a tűz parázsában, hogy 
éhségemet csillapíthassam. Azután a halak legnagyobb részét a sátor-
lapba csomagoltam. Ép egy erős embernek való málha volt. A holmi 
többi részét a csónakban kell majd vinnünk, úgy ahogy a mult este 
elhoztuk. 

A délután hátralevő részét alvással és pihenéssel töltöttem el. 
Soká nézegettem a mókusokat, gummiparittyával pedig egy elő-

vigyázatlan vadtyúkot, úgynevezett partridge-ot, sikerült elejtenem. 
Már teljesen besötétedett, midőn a tábori tűzhöz közeledő han-

gokat hallottam. Sam és Brutus, az O-Neille-féle néger jöttek. Előre-
látásomat nagyon dicsérték, hogy a fák kérgét megcsaptam. Ők is csak 
ezen a nyomon találtak a tűzhöz. Az úton Nancy várt az egyfogatú 
kocsival. A szarvast már felrakták. Most a csónakot, a halakat és a többi 
poggyászunkat kell elvinnünk. 

Nem soká késlekedtünk. Brutus a hátára vette a halakkal telt 
ponyvát és elől ment a lámpással. A kifelé vezető utat most nem volt 
nehéz megtalálni, mivel a jelektől eltekintve annyi ide-odamenés által 
már egy kis csapást, jobban mondva nyomot kitapostunk. Sam és én 
vittük a csónakot és az abban elhelyezett többi poggyászt. 

Sötét éjtszaka volt, amikor O-Neille farmját elértük. A szarvast és 
a halakat levittük a pincébe, azután mi fehérek a háznak nagy, hall-
szerű szobájában a terített asztalnál foglaltunk helyet. Brutus, a néger, 
kiszolgált. Vacsora alatt senki sem szólt egy szót sem. 

Az igazán éhes emberek nem érnek rá beszélni. Sült hal, szarvas-
szelet, tejes kávé és pompás vaj képezték az étrendet. A finn béres az 
étkezés befejezése után azonnal az istállóba ment, ahol lefeküdt. Brutus 
is mielőbb a konyhába vonult vissza, hol hangos horkolása árulta el, 
hogy az igazak álmát alussza. Mi a házigazdával és Nancyval még 
egy ideig együtt maradtunk. 

A beszéd Samnak legközelebbi terveire terelődött. Klondyke, 
hajóvásárlás. Az ügy O-Neillet roppantul kezdte érdekelni. Az északi 
sarkvidék közelében felfedezett aranybányákról abban az időben 
terjedtek el Amerikában az első hírek. Hihetetlen kincsek feküsznek 
a föld felszínén. De az első télen az éhenpusztultak és megfagyottak 
számát alig lehet négy számjeggyel kifejezni. A kapzsiság azonban 
további ezreket és tízezreket csábít a Yukon folyó partjára. Dawson 
citybe, az éhhalál, a fagy, a mocsarak és a még rettenetesebb szúnyo-
gok országába. 
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O-Neille a gyors elhatározások embere. Egy csapásra akar meg-
gazdagodni. Kijelenti, hogy Sam klondykei utazását hajlandó finan-
cirozni, de ő is vele akar tartani. Ha egy vállalkozásba pénzt fektet, 
akkor annak minden mozzanatát ellen akarja őrizni. Sam erről hal-
lani sem akar. Mindenesetre egyedül megy, mert egy ilyen vén ember 
már csak akadály. Ha máskép nem lehet, lemond minden segítség-
ről és megmarad eredeti terve mellett. 

Tárgyalás közben az öreg felfedi vagyoni állapotát. Hiszen ennek 
az embernek nem is kellene Klondykebe menni. Amúgy is oly gazdag, 
hogy élete végéig fényűző, gondtalan életet élhetne és leánya jó 
partinak tekinthető. Ezt úgylátszik maga Nancy sem tudta, mert a 
tárgyalás folyamán tett ily irányú kijelentéseket izgalomtól kipirul-
tan, tágra nyilt szemekkel hallgatja. Végre arról kezdenek tárgyalni, 
hogy nem lehetne-e a klondykei úttól egészen eltekinteni és az 
O-Neille által előlegezendő pénzt közvetlenül egy hajó vásárlásába 
befektetni. 

Sam a déli tengeren folytatandó «Native trade»-ről, mint való-
ságos aranybányáról beszélt. Én mindinkább kezdtem belátni, hogy 
nekem az egészhez semmi közöm és hogy éjjeli nyugalmamat tulajdon-
képen egy oly beszélgetés meghallgatására áldozom fel, mely intim 
családi tanácskozássá készül átvedleni. Nancyt eddig ugyan egy 
szóval sem említették, de az öreg és a fiatal Yankee már oly formán 
beszéltek, mintha az üzleti összeköttetésnek családi kapcsolatok léte-
sítése által való szorosabbá tétele magától értetődő dolog volna. 

Brutus Samnak és nekem a szabadban vetett ágyat. A farm köze-
lében két, több mint egy méter vastagságú, nyárfának a törzse feküdt. 
Még nem értek rá, hogy feldarabolják. Másfél ölnyi távolságban 
majdnem egymáshoz párhuzamosan voltak elhelyezve és amint a 
döntés után földre zuhantak, több, már régebben kivágott fa tuskója 
közé szorultak. Ebbe a közbe hintett a néger két fekhelynek való 
szénát, melyet két pokróccal takart le. Az egész fölé kéregcsónakun-
kat fenékkel felfelé borította, úgy hogy esőzés esetén az a megázás 
ellen is védelmet nyujtott volna. Ez azonban teljesen felesleges elő-
vigyázati intézkedésnek látszott, mivel időközben kitisztult és az 
egész égboltozaton csillagok ragyogtak. 

Nemsoká alhattam, midőn arra ébredtem fel, hogy Sam is a 
mellettem elkészített szénafekhelyre heveredett. De nem aludt el. 
Sőt egy idő mulva felült és figyelt. 

Az oldalamon feküdtem és a csillagos eget néztem. A göncöl-
szekér állásából leolvastam, hogy éjfél már elmulhatott, de azért Sam 
még mindig nem készült lefeküdni. 

Halk füttyöt hallottam. 
Sam óvatosan felkelt, pokrócát a hátára vette és abban az irány-

ban, ahonnét jött, eltávozott. 
Hová mehetett? 
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Az ő dolga. Nekem semmi okom sem volt , hogy kíváncsiságom-
mal cirkulusait z ava r j am. 

De nem is vol tam túlságosan kíváncsi. 
Valószínűleg nem ment a konyhába , hogy Brutussa l töl tse az 

éj tszakát . 
Behúnytam a szemem és ú j r a e la ludtam. 
Távoli zúgásra és ropogásra ébredtem fel. Midőn szememet 

kinyi tot tam, nem t ek in t e t t em az é j t szakának koromsötétségébe. 
Virradni kezdett és a világosan szürkés égboltozaton a csillagok fénye 
már nagyon elhalványodot t .Most egyszerre úgy te t sze t t , min tha az égen 
egy felhő vonulna végig. De az nem lehetet t v ízpára . Ez a sötét valami, 
ami a csillagok fényét elnyelte, olyan volt , min tha egyes szétszagga-
to t t darabokból ál lana, melyek őrült sebességgel rohannak végig az 
égen. Azután megakadt a szemem egy, a l á tha tá ron égfelé meredő 
fenyőfán. De ez hirtelenül derékban bicsaklot t össze és felső része 
vízszintes helyzetbe kerül t , melyben meg is marad t . Csak a r a j t a 
végigfutó rezgések á ru l t ák el, hogy nem úgy nő t t , amilyennek ebben 
a pi l lanatban l á t t am, hanem valamely óriási természet i erő t a r t j a 
abban a helyzetben leszorítva, melyből acélrugók erejével működő 
rostjai nem t u d j á k ú j ra eredeti ál lásába visszaegyenesíteni. De ebben 
a pil lanatban a két ledöntöt t f á ra fekhelyem fölé t e tőkén t elhelyezett 
kéregcsónak mint egy papi rsá rkány emelkedet t fel és repül t . Hogy 
hová, azt nem l á t h a t t a m , mer t a fe jem felet t nem volt már át látszó 
levegő, hanem az orkán ereje ál tal fe lkapot t , a szél i r ányában tova-
sodort és repí te t t levélmill iárdoknak folyama, melybe mindenféle 
vastagságú ágak, derékba t ö r t f ák szilánkjai , föld, homok és kődara-
bok vegyültek. A v i r rada t fakó fényét pi l lanatnyi lag tel jes sötétség 
nyelte el, néha-néha a kivilágosodásnak igen rövid időszakjai vol tak 
észlelhetők, amikor a tomboló vihar mintegy lélekzetet véve, ellany-
hult, hogy a következő p i l lanatban a világosságot elfojtó hordalék-
felhőket fokozott erővel ú j r a f e lkavar ja . 

A lábon álló f ák zúgásába és a derékba tör tek recsegésébe a 
földön hempergő fa törzsek dübörgése vegyült és az egész olyan 
fenségesen borzalmas harmóniába olvadt össze, amilyet t a lán Wagner 
Richard lelke á lmodha to t t , amikor az «Istenek alkonyá»-nak zenéjét 
írta és ins t rumentá l ta . Sa já t helyzetemmel pár pil lanat a la t t tel jesen 
tisztában vol tam. A vas tag törzs, melynek szélárnyékában feküdtem, 
minden veszély ellen tökéletesen megvédet t . At tól sem kellett t a r t a -
nom, hogy a szél helyéből k imozdí t ja és rámhemperget i , mer t t öbb 
helyen a gyökerekkel erősen a földbe kapaszkodó fa tuskók közé volt 
beszorítva. Csupán a fe le t tem hihetet len erővel száguldó szélnek 
szivattyúzó ereje vál t érezhetővé, mely a t akaró gyanán t szolgáló 
pokrócot ép úgy, mint a csónakot magával v i t te . Az ágya l jnak kite-
rí tett széna szintén elrepült . Ezér t a szél re t tenetes nyomása a la t t 
recsegő-ropogó fatörzsökhöz annak hosszirányában s imul tam h o z z á ; 
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és nyugodtan vártam, míg ez az istenitéletszerű idő kitombolja magát. 
De akkor azt vettem észre, hogy nem vagyok egyedül. Kezem 
meleg bundát érintett, amely egy közvetlenül mellettem védelmet 
kereső mosómedvéé volt. Rajtam pedig néhány mókus minden ijedt-
ség és félelem nélkül sétálgatott. Mintha a közös veszedelem az embert 
a vadállattól elválasztó összes gátakat egy pillanat alatt ledöntötte 
volna, hogy a Noe bárkáján uralkodó idillikus állapotokat legalább 
rövid időre újból helyreállítsa. Hogy ez az állapot meddig tarthatott, 
azt most már nem tudnám megmondani. Soká semmiesetre sem feküd-
tem annak a fának a tövében, hol a vihar gyengülésével a levegőben 
repülő tárgyak, főleg a falevelek, majdnem egyszerre a földre potyog-
tak. A két fatörzs közötti ür is megtelt az erdő különböző színű lombjá-
nak a tömegével, mely engem a szó legszorosabb értelmében maga 
alá temetett. Midőn a fa alól kimászva megint körülnéztem, a magas-
ból a leveleknek hihetetlen mennyisége még mindig kavarodva potyo-
gott le. A förtelmes orkánt azonban már aránylagos szélcsend vál-
totta fel. 

Mindenekelőtt meggyőződtem arról, hogy legdrágább kincsem, 
a puska, melyet az egész kataklyzma alatt pillanatra sem eresztettem 
ki a kezemből, megvan. Töltényem azonban csak annyi volt, amennyi 
a tízlövetű winchester tárában megmaradt. Többi felszerelésem, 
horogbotom, hátizsákom, kalapom, mind, mind eltünt. Szerencsémre 
teljesen felöltözve aludtam, csupán a mokaszinomat tettem kezem-
ügyében a törzs mellé, hol azt némi keresés után a lomb alól kiástam. 
A mosómedve és a mókusok eltüntek. A veszély elmulásával a régi, 
bizonyos distancia betartását követelő viszony újra visszatért. 
Az O-Neille-farm felé indultam. De alig ismertem rá a környezetre. 
A tornadó, ahogy Amerikában ezeket a viharokat nevezik, az erdő-
ben egy széles, mérföldekre terjedő nyílást szakított, melyben 
egyetlen fa sem maradt állva. De még a derékbetört és gyökerestül 
kitépett fák sem maradtak meg a helyükön, mivel a szél ereje azokat 
is magával sodorva, mindenfelé szétszórta. A földet helyenként a szél 
ereje által mozgatott fák, melyeknek törött ágcsonkjai mint egy óriási 
borona fogai működtek, szántotta fel. A farmnak és a melléképületek-
nek alig lehetett a nyomát felfedezni. A lakóházból csupán az alap-
falaknak egy része és a kőből falazott tűzhely maradványai látszot-
tak. A tűzhely közelében pedig az öreg O-Neillenek betörés- és tűz-
biztos safe-je maradt meg, melyet azonban a szél szintén lefektetett, de 
hatalmas súlyánál fogva nem bírt a helyéből kimozdítani. Arra gon-
dolni sem mertem, hogy valaki, aki az éjtszakát a házban töltötte, 
életben maradhatott volna. A szél által tört nyílás jobb- és baloldalán 
az erdő érintetlenül állott. A felkelő nap sugaraiban az indián summer 
tarka lombköpenyében úgy pompázott, mintha a mult éjjel semmi 
sem történt volna. 

A pusztító vihar irányát követve a farm romjaitól a tó szélé-
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hez jutottam. A magas partról, a majdnem sziklakemény, homokkő-
szerű földbe egy lépcső vezetett a víz széléig, hol O-Neillenek a 
csónakháza volt, amelynek egyik erős, iszapba vert cölöpéhez, 
nagy csónakja volt kikötve. Midőn a magaslatról a tavon végignéz-
tem, alig hittem szememnek. A víz az innenső partot majdnem egé-
szen elhagyta, úgy hogy ott, ahol eddig rendesen a csónakházig ladik-
kal hajózható mélység volt, egy iszapos földnyelvpár száz lépésnyire 
nyúlt bele a tóba. A tavat alig lehetett látni, annyira el volt takarva a 
tönkretett erdő roncsaival. Az orkán a vizet az innenső partról telje-
sen a túlsóra taszította át. Milyen szökőárat okozhatott ez a lapályos 
helyeken. O . . . városka sem maradhatott ettől megkímélve. A lépcsőn 
lemenve a csónakházat rendben és majdnem érintetlenül találtaim 
Jobbra-balra tőle a vihar által a magas partról ledobott fatörzsek 
feküdtek, de a szerencsés véletlen ezt a kis, fenyőfakéreggel befedett, 
bódét csodálatos módon megvédte. A szél árnyékában meghúzódva 
szerencsésen megmenekült ebből a pusztító kataklizmából. A csónak 
is érintetlenül feküdt ott az elfújt víz után megmaradt iszapon. Midőn 
a csónakházba értem, legnagyobb meglepetésemre ép egészségben 
ott találtam Nancyt és Samet. 

* * * 

Pár órávalkésőbb a víz visszatért a helyére . Egyedül ültem csó-
nakba Nancyval, kit O . . .-ba vittem vissza. Sam, kinek egész fel-
szerelése a házban pusztult, az én winchesteremmel maradt vissza, 
hogy a pénzszekrényt őrizze. Ő tapasztalatból tudta, hogy a tornádók 
nyomában martalócok szoktak járni, kik az elpusztított farmokon 
még esetleg megtalálható értékeket igyekeznek megkaparintani. Külö-
nösen a közeli rezerváció indiánjaitól kellett tartani, kik az általuk 
imádott «fire-water» (tüzes víz) megszerzéséért mindenre képesek. 
Nancy már azért sem maradhatott, mert alig lehetett valami enni-
valóra szert tenni. Ma reggel éhségünket mi is egy tövisesdisznó nyár-
son sült húsával, meg néhány hallal csillapítottuk, melyeket a szára-
zon maradt tóparton szedtünk össze. 

Nancy, mint Sam menyasszonya tért vissza O . . -ba. A vihar 
csak a városkának egyik sarkát érte, hol néhány, egy-egy ház által 
jelzett utcát tört rapityává. A mi boarding house-unk ellenben, elte-
kintve attól, hogy a tó szökőárja a hall-ba is behatolt, nem szenvedett 
semmiféle kárt. A copfos Ah-Fu megérkezésünkkor ép a szükséges 
tatarozásokat végezte be. 

Mrs. Hall roppantul aggódott miattunk. Nancyt elárasztotta 
csókokkal és kérdezősködésekkel és midőn mindent megtudott, egy-
szerre kondoleált és gratulált. Most már úgyszólván örömanyának 
érezte magát, mert az árván maradt Nancy lakodalmát csak az ő 
házában lehetett megülni. 

De a leány lelkiállapota sem részvétre, sem nászörömre nem volt 
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beállítva. A ritkán látott «dear old dad» elvesztésén könnyen túltette 
magát. A legnagyobb bajt azonban Sam okozta. Vele semmikép sem 
tudott zöldágra vergődni. Arról hallani sem akart, hogy a hirtelenül 
öröklött szép vagyonnal New-Yorkba költözzenek. Vörös üstöke alól 
a Sanfranciskóban vásárlandó vitorláshajó, a Pomotu-, Gilbert-, 
Sandwich-szigetek és Samoa gondolatát, a kopra és gyöngykereskede-
lem rögeszméjét semmikép sem lehetett kiűzni. Az egészben pedig a 
legborzasztóbb az volt, hogy jövendőbeli feleségétől megkövetelte, 
hogy ezeken az utakon elkísérje és vele az összes fáradalmakat és 
esetleges veszélyeket megossza. 

Nem ! Erre Nancy semmiképen sem volt kapható. Ez a gondo-
lat könnyekkel töltötte el szép kék szemét. 

De azért egy cseppet sem haragudott, midőn az esti homályban 
karomat karcsú dereka köré fontam és míg kitörő keserűségének vallo-
másait végighallgattam, minden tőlem telhető módon igyekeztem 
megvigasztalni. Szép pásztoróránkat két vendég betoppanása zavarta 
meg. 

Dr. Hans Gerber, aki boldogságtól sugárzó arccal tért vissza 
Milwaukeeből, mivel new-yorki alkalmaztatásának az ügyét sikerült 
nyélbeütnie, most azért jött, hogy Nancyt a neki tett igéret bevál-
tására kérje fel. Midőn a közelmult eseményeit megtudta, természe-
tesen a kérdésnek azonnali feszegetését nem tartotta tapintatosnak 
és illendőnek. 

Mr. Harper, egy chicagói lapnak tudósítója, a tornádó pusztí-
tásairól a helyszinén szerzett tapasztalatok alapján érdekes riporto-
kat akart írni. Az éj tszakát Mrs. Hall boarding house-ában szándékozta 
eltölteni. Az amerikai a szemfüles, de amellett vakmerő és elszánt ripor-
ternek a mintaképe. Nancyt és engem, kik a katasztrófának legköz-
vetlenebb tanui voltunk, a kérdések özönével ostromolt. A leányt 
szemmelláthatólag sikerült maga iránt kedvezően hangolni. Én egy 
kicsit úntam. Korán lefeküdtem. A többiek még soká tárgyalták az 
eseményeket. 

Másnap korán reggel Harperrel együtt egy motoros csónakkal 
keltünk át a tavon, hogy a tönkrement O-Neille-féle farmon tartóz-
kodó Samot az általa őrzött szekrénnyel együtt hozzuk át. Gerber dr. 
otthon maradt, hogy Nancyt vigasztalja, amire az szemmelláthatólag 
nem volt túlságosan rászorulva. 

Este már Sammel és a pénzszekrénnyel, melyet emeltyűk segít-
ségével nagynehezen raktunk csónakba, O . . .-ban voltunk, hol azt 
jogos tulajdonosának, Nancynak, adtuk át. 

A tornadónak azonban még egy emberélet esett áldozatul. 
Dr. Gerber azon a napon, melyen Nancy Harperrel megeskü-

dött és őt New-Yorkba követte, főbelőtte magát. 
Sam ellenben Harperrel barátságosan megegyezett. 
A nagy vagyont képviselő pénzszekrény megmentéséért a fiatal 
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fé r j és örökös oly szép j u t a l m a t f izete t t , hogy a klondykei út iköl t -
ség nem okozott több gondot . 

La donna e mobile. 
De azért addig, amíg a puská t és horogbotot kezelni t u d j u k , sem 

én, sem Sam, nem fogjuk magunka t egy nő kedvéért elpusztítani. 
Maderspach Viktor. 

TAVASZI SÉTA A KERTBEN. 

A kertbe most, kisfiam, halkan lépjünk, 
hogy rózsaszín álma a barackfáknak 
fel ne riadjon, amint belépünk. 

Intsd a kezedet, jaj, le ne tépjen 
egy gyümölcsígérő pici virágot; 
mohó kacsódra majd én is vigyázok. 

Hallgasd csak, — mily édesen döngicsélnek 
mézgyüjtő kedvvel a karcsú kis méhek; 
lám ők is itt vannak, ők is élnek.. . 

Amott egy ágon egész elámult 
füttyös jókedvében egy kicsi cinke: 
— barna a kabátja, sárga az inge. — 

De nézd csak?! . . . szalag van egyik lábán; 
ez a mi cinkénk, — amelyik a télen 
bekocogtatott az ablaktáblán . .. 

Fekete Lajos. 


