
COLOSSEUM du izena erromatar zibili-
zazioaren inguruko mahai-jolas berriak.

Protagonista erromatar enpresaria da,
estadiotan ikuskizun handiak antolatzen
ditu eta helburua ahalik eta ikusle gehien
erakartzea da. Enpresarioek ospea eta
loria lortzen dute ikuskizun bakoitzean,
eta horrek ikuskizun berriak eta hobeak
antolatzen laguntzen die. Estadioak hobe-

tu behar dituzte, borrokalari eta ikuskizun
onenak kontratatu, enperadorea eta patri-
zioak asetu� eta negozio guztia kudeatu,
Enpresari Handi titulua eskuratu ahal iza-
teko.

Jolasaren alde estetikoa zaindu dute
bereziki Days of Wonder etxekoek; bost
estadio ditu guztira, eta horiek zabaltzeko
beste hamar elementu. ARGIA 
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NEW YORK, 1810. Staten Island-en bizi zen
hamasei urteko gazte batek aukera ederra apro-
betxatu zuen itsasontzi txiki bat merke erosteko.
Berez aisialdirako erosi zuen ontzia, baina ikaske-
tak hamaika urterekin utzi zituen mutiko hark
erosketari esker sos batzuk irabaz zitzakeela pen-
tsatu zuen: nekazal produktuak eta bidaiariak era-
mango zituen Staten Islandetik Manhattanera.

Berehala, zerbitzu berriaren eskaerak
gora egin zuen eta Cornelius Vanderbilt
gazteak ontzi gehiago erosi behar izan
zituen. Hemezortzi urterekin New Yor-
keko portuan lehengaien garraiorako
negozio errentagarria zuen; Vanderbilt
inperioaren hastapenak ziren.

Hogeita hiru urte beteta, ontzi guztiak
saldu eta baporearen aldeko apustua egin
zuen, New York eta New Brunswicken
arteko ferry linea zabalduz. 1849an, Atlanti-
koaren eta Itsaso Barearen arteko zerbitzuaren
kontzesioa lortu zuen Nikaraguako gobernuaren
eskutik. 1955ean ozeanoa zeharkatu, eta New
York-Le Havre bidaiari-linea antolatu zuen.

Baina handik gutxira, 1857an, trenbideen
mundura egin zuen jauzi. 1861ean bapore guz-
tiak saldu zituen. New York eta Harlemen arte-
ko ibilbidearekin ekin zion negozio berriari;
Columbiako konterriraino iritsi zen gero; Buf-
falora, aurrerago, baita Chicagora ere. 1877ko
urtarrilaren 2an hil zen Cornelius Vanderbilt.
New York Central & Hudson River trenbidea,
Lake Shore & Michigan Southern izenekoa,
Harlemeko linea eta Canada Southern delakoa
Vanderbilten kontrolpean zeuden. Beste linea
askoren kudeaketan parte hartzen zuen, gaine-
ra. Bere ondasunak 100 milioi dolarretara iritsi

zirela kalkulatzen da. Horiek guztiak (edo ia)
seme William Henry-ri utzi zizkion, zortzi ala-
bei pilatutakoaren zati txiki bat baino ez bai-
tzien eman. Semea hildakoan, familiaren onda-
suna 200 milioi dolarrekoa omen zen.

Vanderbilt familiaren hagiografoek diote sen-
diak diru kopuru handiak eman ohi zituela karita-

te eta gizarte-lanetarako. Eta Vanderbilt Uni-
bertsitatea (Nashville, Tennessee) aipatu ohi

dute adibide gisa. Baina Corneliusek milioi
bat dolar baino ez zuen eman geroztik
haren izena izango zuen unibertsitatea
eraikitzeko. Hala ere, emazteari utzi
ziona bikoizten du kopuru horrek.

Corneliusen bizimodua xumea izan
zela diote. Oinordekoek, ordea, karitatea

euren buruek merezi zutela pentsatuko
zuten, eta etengabe jardun zuten bildutakoa

xahutzeko lanean. Corneliusen biloba Alber-
tek hirian etxe bat zuen, beste bat mendian, yate
eder bat eta treneko bagoi pribatu bat ere bai.
Baina itxuraz, nahikoa ez eta Italiatik arkitekto
bat ekarrarazi, 600 langile kontratatu eta jauregi
bat eraikiarazi zuen New Yorkeko Fifth Avenue
garestian. Alberten alaba Alicek, aldiz, itsaser-
tzean �etxolatxoa� eraiki zuen; 70 gela zituen,
sarrerako ateak 50 tonako pisua zuen, eta etxea
urtero pintatzen zuen 5.000 dolarren truke.

J. K. Galbraith ekonomialariak dioenez, �Van-
derbiltarren hainbat belaunaldik dirua modu
errazean pilatzeko eta modu inozoan xahutzeko
talentua izan du�. Cornelius hil eta 48 urtera,
haren oinordeko zuzenetako bat xentimorik
gabe hil zen; inperioaren sortzailearen heriotza-
tik 70 urtera, familiak Fifth Avenuen guztira erai-
kitako 10 jauregien arteko azkena bota zuen. n
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Cornelius Vanderbilt
(1794-1877).

Ezerezetik, AEBetako
ondasunik

handienetakoa biltzera
iritsi zen. Oinordekoak
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ziren trebeagoak.


