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E L Ő S Z Ó . 

TIZENÖT éve mult, midőn a hasonczimü mű, mely bazai irodalmunk
ban az első nagyobb szabású népszerű földrajzi munka volt, 

ugyanezen czég kiadásában három vaskos kötetben megjelent. Akkor 
e mű Hellwald Frigyes német földrajzi iró hason irányú munkájának 
átdolgozásaként jelöltetett meg s jelentékeny részben valóban az is. 
volt. Az első két kötetet dr. Toldy László, az utolsó harmadikat 
alulirott készítették s az úttörő vállalathoz a rendszeres magyar 
földrajzi irodalom megalkotója, dr. Hunfalvy János egyetemi tanár 
irt előszót. 

A jelen uj kiadás nem a régi átdolgozása többé, hanem egészen 
uj munka, melynek Hellwald Frigyes művével csak történeti össze
függése van s igy a német iró nevét sem viselheti többé czimében. 

Teljesen megokolt ez a változtatás, ha csak egy pillantást 
vetünk is az első kiadás megjelenése óta lefolyt 15 év alatt történt 
eseményekre, a mennyiben azok a föld felületének politikai megoszlására t 

valamint a földrajzi és népismei tudományok fejlődésére vonatkoznak. 
Nem nagyítás azt állítanunk, hogy mind a három szempontból oly 
gyökeres átalakulások történtek ezen aránylag rövid idő alatt, melyek 
még egy nem szakképzett, de általános műveltséggel biró közönség 
igényeihez alkalmazott műnél is csak a teljes átdolgozást engedik 
meg, nem pedig kisebb-nagyobb pótlásokat és javításokat. 

Leginkább ismeretes minden müveit egyén előtt az a sok 
változás, mely 15 év alatt a föld felületén a politikai s közlekedésügyi 
állapotokban történt. A jelen mű első kiadásának megjelenésekor 
Afrikának nagyobb része még teljesen ismeretlen volt s területének 
legalább háromnegyed részében az európaiak még nem foglaltak 
szilárd állást. Ma Afrika felfedezése nagyjában befejezett tény, 



bensejének számos pontján élénk európai telepek keletkeztek s az 
európai nemzetek nagyobb része, köztök a régebben gyarmati poli
tikától tartózkodó németek és olaszok is, uj országokat alapítottak. 
Hasonlókép európai nemzetek uralma alá jutottak a Csendes tenger 
eddig úgynevezett gazdátlan szigetcsoportjai. Ázsiában és Amerikában, 
sőt Európa délkeleti részén is jelentékeny uj politikai viszonyok 
létesültek. Még nagyobb az átalakulás a közlekedési viszonyokban. 
A tenger alatti távíró huzalok hálózata ma már az északi sarkvidék 
kivételével az egész földgömböt körül övedzi, a világposta-egylet 
mesés gyorsasággal kapcsolja össze az egymással oly távol eső 
nemzeteket, a 70-es években még páratlan csodának tartott Pacific 
vasút mintájára Amerika különböző részeiben uj nagy transkontinentalis 
vasutak keletkeztek, sőt a mult években megkezdték az első nagy ázsiai 
vasútvonal építését az eddig oly elzárt Szibirián keresztül. Afrika 
bensejében a nagy tavakon és a hatalmas folyókon, melyeket pár 
évtizeddel ezelőtt még névleg is alig ismertek, ma rendes gőzhajó
közlekedés van, Középázsia sivatagjain vasút és posta közvetítik a 
forgalmat s még Tibetbe, az elzárkózottság példabeszédszerü minta
országába is el tudott jutni az európai kutatásvágy és tudományszomj. 

Kétségtelen továbbá, hogy ez a kutatásvágy az utolsó 15 év 
alatt sokkal nagyobb körben terjedt el, mint bármikor hasonló időszak 
alatt. Amerika felfedezésének lázas koráig kell visszatekintenünk, 
hogy csak némileg hasonló képet nyerjünk ahhoz, a mi a földrajz 
ós népisme érdekében mai nap történik. Stanley, Nansen, Bonvalot 
s mások utazásai nem egyes kiváltságos osztályok érdeklődéseinek 
tárgyai többé, a napi sajtó s egyesületek foglalkoznak a tudományos 
földrajzi utazások kérdésével. Napról-napra szaporodnak a földrajzi 
társaságok s mindenik versenyez a másikkal, hogy tudomány kutató 
utazások, kiállítások, előadások, kongresszusok s más eszközök által 
terjessze a földrajzi s népismei adatokat, melyek ujabban az isko
lákban is otthonasabbakká váltak. Az irodalmi müvek közt elég 
Reclus óriási 19 vaskos kötetből álló s épen most befejezett munká
jára utalunk, hogy a földrajzi ismeretek népszerűségét s a gothai 
tudósok által kiadott „Geographisches Jahrbuch" gazdag tartalmára, 
hogy a szaktudomány fejlődését példával megvilágosítsuk. Valóban 
ma, midőn a napi sajtó a háborúk, gyarmatosítások s utazások leírá
sával, — az olcsó térképek s képes utiművek ezrei, a fényképek s kiállí
tások s mindenek felett a közlekedési eszközök bámulatosan gyors 
fejlődése a szó szoros értelmében napról-napra terjesztik a földrajzi 



ismereteket s azokat oly népszerűekké teszik, hogy már egy Frary a 
középiskolai tananyag középpontjául épen a földrajzot akarja válasz
tani, ma elmondhatjuk, hogy még a legjobb mü is, mely másfél 
évtizeddel ezelőtt jelent meg, elavult s a térképek szintoly rövid idő 
alatt részben használhatlanokká lettek. 

Teljesen jogosult tehát, ha „A Föld és Népei" czimű vállala
tunknak jelen második kiadását egészen ujjonnan irtuk, ugy, hogy 
az az első kiadással csak történelmileg függ össze. Az ismeretek 
gyors haladására tekintettel a régi kiadás második kötetét, mely 
különben is aránytalan megoszlásban Ázsiát, Afrikát és Ausztráliát 
együtt tartalmazta, ketté osztottuk ugy, hogy Afrika külön kötetet 
alkosson. Hasonlókép a harmadik kötetből kivettük s külön kötetben 
fogjuk tárgyalni Magyarországot, mint azt olvasóink jogosan elvár
hatják. Az uj mű tehát három kötet helyett öl kötetből fog állani s 
igy a legterjedelmesebb földrajzi kézikönyv lesz irodalmunkban. Meg
tartottuk azonban az első kiadás jellegét annyiban, hogy ez a mü 
sem lesz száraz tudományos adathalmaz, hanem nemesebb értelemben 
vett népszerű, mulatva oktató mü, mely a földrajzi és népismei ada
tok tömkelegéből épen csak a legfontosabbakat s a müveit magyar 
közönséget jelenleg leginkább érdeklődő részleteket emeli ki a nél
külözhető ^evek és számok teljes mellőzésével, de e mellett csoporto
sítva mutatja be a többi jellemző részleteket, lehetőleg mindig úgy, 
hogy az olvasó figyelme felkeltessék s a további kutatásokra ingert 
nyerjen. 

A mű kiadója a jelen alkalommal sem kiméit költséget és 
fáradságot, hogy a jelen kiadás még díszesebben s még több képpel 
ellátva jelenjék meg. Főkép nagy jelentőségű a színes képek mellék
lése. Meggyőződésünk, hogy a jelen kiadás is szaporítani fogja hazánk
ban a földrajzi s népismei tudományok barátjainak számát s tágítani 
fogja azt a látókört, mely főkép ezeknek a tudományoknak segít
ségével legelső feltétele annak, hogy a müveit ember józanul ítélni 
s egyúttal hazája sorsának fejlesztésében öntudatosan közreműködni 
képesíttessék. S ha ezt elértük, fáradságunk kellő jutalmat nyerend. 

Budapest, 1894-ben. 
GYÖHGY ALADÁR. 



A M E R I K A . 





Tropicus növényzet Délamerikában. 

ELSŐ FEJEZET. 

A M E R I K A Á L T A L Á B A N . 

ÖRÖKKÉ nevezetes világtörténelmi esemény volt az, mi
dőn a génuai születésű Kolumbus Kristóf 1492. októ

ber 12-én Amerika földjét legelőször megpillantotta. A 
történetírók a világtörténelem uj korszakának kezdetét 
jelölik meg ezzel a híres felfedezéssel s a jövő századok 
valószínűleg még nagyobb mértékben fogják igazolni 

ezt a feltevést. Amerika felfedezése előtt ugyanis tulajdonkép csak 
egyes nemzetek elkülönült történetéről lehet szó, még a punok nagy 
kereskedelmi vállalatai, Nagy Sándor és a rómaiak óriási birodalmai 
s a keresztesháborúk is csak múlékony s aránylag szűk körre terjedő 
összeköttetést hoztak létre az egyes népek között: Amerika fel
fedezésétől kezdve azonban, a másik csaknem egyidejű nagyfontosságú 
eseménynyel, a könyvnyomtatás feltalálásával, kapcsolatban, évtizedről-



évtizedre rendszeresen terjed s erősbödik az emberek különböző 
csoportjai között az összeköttetés és érdekközösség s ma, Amerika 
felfedezése után 400 évvel, már biztosan látjuk előre a jövőt, midőn 
valódi világtörténelem is lesz, más szavakkal, midőn eljő az a kor, 
melyben a népek a jelenleg még itt-ott fennálló s régebben csaknem 
általános teljes elkülönülést megérteni sem lesznek képesek. 

Mint minden nagy felfedezésnek, Kolumbusénak is voltak előzői. 
Nem valószínűtlen, hogy Amerikát már a khinaiak és karthágóiak is 
megpillantották, de teljesen bizonyos, hogy a norvégek Izlandból s 
Grönlandból jőve már a jelen évezred elején meglátogatták Észak-
Amerika partjait s itt gyarmatokat is létesítettek. A rég letűnt 
eseményeknek azonban ma már csak tudományos becse van, mert 
Amerikát tényleg csak Kolumbus kora óta ismerjük. A génuai 
tengerész útja a már akkor fejlett társadalmi és politikai viszonyok 
között maradandó feltűnést okozott s hírére a keresztes hadjáratok 
óta példátlan láz lepte meg Európa népeit. 1513-ban Balboa már 
meglátta a panamai földszoroson túl a Csendes oczeánt s 1520-ban 
felfedezte Magalhaes az uj kontinens déli csúcsait is. Még nagyobb 
lett Amerika hírneve, midőn 1521-ben Coiiez Mexicot s 1531-ben 
Pimrro Perut elfoglalták s az amerikai őslakóknak e két bámulatos 
országában rendkívüli gazdagságot s egészen uj csodákat találtak. 
Amerikát többé elfeledni nem lehetett. S csakugyan egymásután 
keletkeztek az uj világrészben az országok s gyarmatok s már a 
mult század végén — az akkor hozzáférhetlen sarkvidék kivételével 
— nagyjában ismeretes lett az egész kontinens. Ugyanazon időtájban 
kezdődött meg az Amerikába költözött európaiak uj politikai élete 
is. 1763-ban a Szent-Lőrincz folyó partjain az angol faj megdöntötte 
a francziák uralmát, 1776. július 4-én megalakult az Egyesült-
Államok azóta oly hatalmassá nőtt szövetsége s 1811. óta Bolivar 
példájára a délamerikai államok vívták ki önállóságukat. Az európai 
népek tengerentúli új hajtása ezóta gyökeret vert s különösen az 
Egyesült-Államokban, melyet köznyelven Európában csak Amerikának 
hívnak, csaknem szédületes gyorsasággal erősbödött meg. Ma már 
a sarkvidékek s az Amazon forrásvidékei kivételével, hol tényleg 
még Amerika nomád őslakói az urak, Amerika egészen európai 
szervezetű országokból áll, mely a világtörténelmi fejlődés mozza
nataiban önálló tényező s vezérállamában, az Egyesült-Államokban 
anyagilag, sőt némi tekintetben szellemileg is ifjúi duzzadó erőt 
tanúsít. 



Nem érdektelen feladat volna kutatni az okokat, a miért épen 
Amerika lett az európai népek első állandó új otthona, holott Ázsia 
s Afrika részben már jóval előbb kezeik között volt s a miért épen 
ebben a világrészben kellett először az európaiak utódainak teljes 
önállóságra jutniok, holott e népek — részben Amerika gyarmatosítá
sával egyidejűleg — Kelet-Ázsia s Közép-Afrika egy részén kivül 
tényleg már a világ uraivá lettek. De nem hivatásunk történettel 
foglalkozni s ezeket a nagyfontosságú művelődéstörténeti kérdéseket 
is csak azért említettük fel, mivel Amerikáról általában szólva, ezek 
világánál sokkal jobban megérthetjük az amerikai ősnépek gyors 
hanyatlását s az uj kontinens természeti viszonyainak sajátságait. 

Amerika a legnagyobb szárazföld Ázsia után. Területét 
41,860.040 • km.-re becsülik s hossza 16.000 km., azaz oly nagy 
távolság, mint van Gibraltártól Japánig. A régi világ (Európa s 
Ázsia együtt) keresztben terül el a földgömb éjszaki felén, Amerika 
függélyesen, hosszában vonul el, mintha válaszfalat alkotott volna 
benne a természet a két világtenger, az Atlanti és a Csendes-
Oczeánok között. Szélessége nem nagy, legszélesebb (6350 km.) az 
éjszaki sark felé, de több helyen a két Oczeánt csak egy néhány 
kilométernyi távolság választja el egymástól, így különösen a kon
tinens derekán; úgyannyira, hogy Amerika csak egy keskeny szalag 
által összekötött, két nagyjában véve háromszög alakú kontinensnek, 
Éjszak- és Délamerikának összetétele látszik lenni s külsőleg nagyon 
igazoltnak tűnik fel az a feltevés, hogy e két rész egykor önálló is 
volt s az Oczeánokat elválasztó földszoros aránylag későbbi eredetű. 

Mindmellett van a két földrésznek szoros kapcsolata is, egy 
óriási hegylánczolat, mely, mintegy az emberi test hátgerinczének 
mintájára alkotva, a messze éjszaktól le egész a déli csúcsig szaka
datlan sorozatban fut végig Amerika egész nyugoti partvidékén s ez 
az óriási hegyláncz, mely 126 szélességi fokon tarka változatosságban 
jelenik meg, lényegileg megtartja egyöntetű jellegét. Az egész hegysor 
vulkánhálósatnah tűnik fel. Már fenn éjszakon az Ázsiát Amerikával 
összekötő csinos félköralakú nagy gáton harmincznégy vulkáni csúcs 
emelkedik ki, melyek közül tiz még füstölög. Az Unimakot, mely 
Aljaszka félszigetnek épen a legvégin emelkedik s melynek 2420 
méternyi magasságú csúcsa az újvilág nyugoti határdombjául szolgál, 
működő tölcsér töri át. A félszigettől keletre vonul a partvidéken a 
vulkánhálózat. A Szent-Illeshegy, Amerikának ez egyik legnagyobb 
csúcsa, gyakran okád lávát 5400 méternyi magasban nyíló kráterjéből. 



Lejebb a Cascada-hegylánczban, a Sierra Nevadában még vannak 
működő vulkánok, de azután kihalt tölcsérekkel találkozunk egész 
Közép-Mexikó magas fensíkjáig, melynek híres vulkánjai még mindig 
működésben vannak. Alább délre Guatemalában és a középamerikai 
köztársaságokban negyven még égő s borzalmasan tevékeny vulkán 
sorakozik két lánczolatban. Délamerika felső részén a büszke 
Csimborazó (6310 méter) kupolája közül 16 vulkán van elliptikus 
elrendezésben s azután jönnek Ecuador vulkánjai hegyes csúcsokból 
és kupolákból álló sorpárt alkotva, majd déli Peruban s Bolíviában 
ismét 16 tevékeny kráter nyílik s Chile lapályaitól keletre 32, 
nagyobbrészt még füstölgő vulkánt számolhatunk meg s a földalatti 
erők működése itt egészen a kontinens végéig, sőt a Tűzföld végső 
pontjáig mutatkozik. S ez még nem minden: alább a déli tengerben 
s az újvilág folytatásában fekvő déli Shetland-szigeteken át a 
Balleny szigetcsoportig jut a vulkáni erő s az örök jég hazájában 
két Ross által fölfedezett óriás tűzokádó hegy, az Erebus (3782 
méter) és a Mount Terror alkotják végső őrállomásait. 

Nem oly compact óriási szirttömb ez a rengeteg hegygerincz, 
minő a Himalája csoport, talán nem is oly szép, mint Európa Alpesei, 
de földrajzi szempontból nagyon nevezetes azért, mert számos meg
oszlása által nagy szegélyeket s itt-ott közbezárt nagy fensíkokat 
alkot. Éjszak-Amerikában a Sierra Nevada és sziklahegység, Dél-
Amerikában a Cordillerák nyolcz helyen meg-megoszló s ismét 
egyesülő két ága a legnevezetesebb alakulatok. S az óriási hegy-
lánczolatban egymástól elkülönítve, egyik is több mint ezer km.-nyi 
távolságra a másiktól, hatalmas csúcsok jelölik a központokat: a 
Szent-Illéshegy (5800 m.), a mexikói Popocatepetl (5400 m.), a 
Csimborazó, a Sorata s lenn Chile határán az Aconcagua (6834 m.); 
de ezek mellett százával vannak olyan csúcsok, melyek magasabbak 
a Mont-Blancnál. 

Az Amerika egész hosszában elnyúló hegyián cz uralkodó jellege 
kitűnik továbbá abból is, hogy a két kontinens keleti oldalán aránylag 
csak alacsony s csekély kiterjedésű hegységek vannak, melyek 
egymással összeköttetésben nem állanak; ellenkezőleg mindenütt a 
síkság és sivatag uralkodik, míg az átmeneti alakot képező lépcsőzetes 
dombvidék kiterjedése is csekély. A hatalmas hegység nem engedi 
át a folyókat sem, a Csendes-Oczeánba az éjszaki sarkhoz közel 
fekvő vidékeken kívül csak egy jelentékenyebb folyó ömlik, a 
sziklákon merészen és csodás úton áttörő Kolorado. Az óriási gerincz 









fogja fel s veri vissza a szélt és légköri nedvességet a végtelen 
síkság felé s igy lesz okozója annak, különösen a tropikus éghajlat 
alatt fekvő Braziliában, hogy a levegő s talaj nedvességgel telik meg, 
áthatolhatlan őserdők keletkeznek s hatalmas folyók vizei gyűlnek össze. 

Valóban egyetlen földrésznek sincs ily nagy vízgazdagsága, mint 
Amerikának. Északon a Kanadai tavak csoportjában a földgömb 
édes vizeinek leghatalmasabb tömege van együtt. A Mississippi 
(7275 km.) és Amazon (6420 km.) folyók, melyeknek egy-egy 
mellékfolyója sokkal hatalmasabb, mint a mi Dunánk, a világ leg
nagyobb folyóvizei s mellettük a Yukon, Szent-Lőrincz (3550 km.), 
Orinoco (2500 km.) s La Plata (3700 km.) még mindig bámulatos 
víztömeget egyesítenek. S a légköri csapadék egyes vidékeken, 
különösen az Amazon környékén oly nagy, hogy a növényzet buja
ságával képtelen megküzdeni az ember s a földművest a szó szoros 
értelmében a föld zsírja öli meg, mert oly gyorsan tenyészti a dudvát 
s férgeket, hogy az ember tehetetlen velők szemben. Oly kopár 
homoksivatagok, minők Ázsia s Afrika területének jelentékeny részét 
borítják, Amerikában csak elvétve s igen kis területeken fordulnak 
elő. De annál érzékenyebb ez a nedves kontinens a hideggel szemben. 
Éjszak-Amerika nagy része sokkal zordonabb, mint az ősvilág 
megfelelő vidéke; még New-Yorkban is, n:ely pedig Olaszország 
déli részeivel fekszik egyenlő szélességi fok alatt, alig van átlag oly 
magas évi hőmérséklet, mint nálunk s oly magasságban, mint 
Norvégia, melynek partjain virágzó földművelés van, az amerikai 
egyenközűleg fekvő Boothia Felix már oly zordon hely, a hova 
emberi lény csak elvétve hatolhat. 

Amerika rendkívüli vízgazdagsága okozza, hogy ez a kontinens 
a növényvilág /valódi paradicsoma. Itt találhatók Oregon és Kalifornia 
őserdőiben, a növényvilág 100—130 méter magasságra emelkedő 
óriásai, sehol a földön nem emelkednek fel a pálmák oly magasra, 
mint itt s fák gyanánt tűnnek fel oly növények, melyek Európában 
még bokrok. Peruban a dinnye néha 30 kilogramm sulyu lesz s a 
répa árnyékában négy ló talál enyhülést. Egyes vidékeken, még a 
tekintélyes városok is valóban csak irtott helyek a rengeteg őserdők 
közepette, a tropikus vidéken egyetlen év alatt zöld dombbá lesz a 
magára hagyott emberi lak s fenn az éjszakon sziklákat repesztenek a 
hasadékokba ellenállhatlanul benyomuló csirák. Élelmi szereink egy je
lentékeny csoportját, köztök a tengerit és burgonyát, az uj világból hoztuk 
át s a mit oda elszállítottak egykoron, az mind rohamosan terjedt el; 



ma az amerikai buza, kávé és gyapot versenyez az ó-világ termékeivel, 
s ezenkivül, a mihez hasonló az ó-világban nem fordult elő, másod
szor vaddá lett itt Amerika pusztáin a ló és szarvasmarha, melyet 
nem oly régen idegenként hoztak át az oczeánon. 

Pedig az állatvilágol véve szemügyre, Amerika határozottan 
hátrányos helyzetben tűnik fel. Mintha a buja növényzet gátolná a 
magasabb faju állatok létrejöttét, hasztalan keressük itt az elefántnak, 
gorillának s vízilónak megfelelő szörnyetegeket s még az oroszlánt 
is csak a szerény puma helyettesíti. Az állatvilág szegénysége azonban 
csak látszólagos. A jegesmedve, bölény, a kondor és az óriáskígyó 
élő tanúbizonyságai, hogy Amerika földe is termel nagy állatokat s 
ha kutató szemünk a tropikus és subtropikus amerikai állatvilágot 
szemléli, meglepetés tárul elénk. Sehol a földön nincs ily változa
tosság s ily ragyogó pompa különösen a madarak s rovarok világában. 
A kolibrik, papagályok, lepkék, legyek szinpompája szemkápráztató 
s bámulatosan változatos. S mily óriási számban fordulnak elő! 
Guyana csodálatos békafajainak száma egész legio, az Orinoco partjain 
milliárd számra tenyésznek a fürge majmok s a vándormadarak száma 
oly rendkívüli, hogy csak egyetlen négy órán át szakadatlanul másfél 
kilométernyi szélességben elvonuló vándorgalamb-karaván tagjainak 
számát 2230 millióra becsülték. S mily csekélység mindez az apró 
legyek s hangyák megszámlálhatlan mennyiségéhez képest a brazíliai 
őserdők közepette, avagy összehasonlítva azokkal a halakkal s fókákkal, 
melyek Amerika éjszaki partjain már egy század óta évről-évre száz
ezreknek adnak állandó kenyeret és foglalkozást. 

Talán épen a talaj ezen rendkívüli gazdagsága és mesés ter
mékenysége okozta azt, hogy Amerika őslakói aránylag alacsony 
műveltségi fokon maradtak. Buckle hires történeti művében egyenesen 
Braziliát hozza fel például arra, hogyan akadályozza az emberi nem 
fejlődését a természet nagy gazdagsága. A vadászat és halászat 
mindmegannyinak elég táplálékot biztosított s nem kényszerítette 
őket földművelésre vagy iparűzésre. Mexico és Peru őslakóinál 
találunk egyedül magasabb műveltségi fokot, melynek még maig ' 
fenmaradt töredékei bámulatot keltenek fel, de ez a műveltség sem 
volt képes megszilárdulni, a minthogy ezen népek utódai egy pár 
század alatt annak csaknem emlékét is elvesztették. Sőt tudjuk azt 
is, hogy az inkák Peruban, az aztékek Mexicoban, bár rendezett 
kormányformájuk, hatalmas épületekkel biró városaik, irodalmuk s 
tudományos intézeteik voltak, alapjában véve csak vadászok és 



halászok maradtak. 
Még addig sem j u 
tottak, hogy házi
állatokat szerezze
nek maguknak, a 
tej használatát nem 
ismerték, dúsgazdag 
bányáikból nem tud
tak szerszámokat al
kotó vasat teremteni 
s a tengeri kivételé
vel egyetlen gabona-
nemüjök sem volt. 
Pedig kétségtelen, 
hogy e fajt igen 
szép tehetségekkel 
áldotta meg az anya
természet. Yukatan 
félszigeten s a Titi-
caca tó környékén 
még ma is bámulat
tal szemlélhetjük a 
hatalmas szobrokat 
s ügyes faragványo-
kat, ezüstjüket s 
aranyukat alakba 
tudták önteni s régi 
irók tanúsága sze
rint volt elegendő 
érzékük arra is, hogy 
a társadalmi életet 
kellemessé tegyék. 
Ma már aránylag 
igen csekély különb
ség van a két kon
tinens különböző ré
szeiben fenmaradt 

utódaik között. 
Többé-kevésbé mind 
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harcziasak s vadindulatuak, de általánosságban nagyon emlékeztetök 
sajátságaik a mi czigányainkra, kiket a műveltség mindennapi látása 
is igen csekély töredékben volt képes természetükhöz tartozó nomád 
életmódjukban megváltoztatni s kioltani belőlök azt a babonás hajlamot, 
azt az idegenek kerülését, mely az ősrégi idők primitiv társadalmi 
viszonyaira emlékeztet. 

Kétségtelen, hogy ez» az európai műveltséggel homlokegyenest 
ellenkező jellemvonás volt főoka az indiánok pusztulásának. Mint az 
északamerikai* végtelen sivatagokon a bölény, úgy vonult vissza 
fokozatosan a fehér ember elől az indián s minden lépés, melyet 
a fehér ember előre tett, a vörösbőrűek egy-egy csoportjának végét 
jelölte. Cortez és Pizzaro fegyverrel s durva vérengzéssel öldösték 
őket, a későbbi kor fehér emberei ragályos betegségeket s pálinka-
mámort honosítottak meg közöttük, de még a jóakarat is nagyrészt 
ellenökre tör, mert bevonja őt a müveit társadalom élet-halálharczába, 
a hol a földhözragadt szegény, tudatlan s gyenge testalkatú népfaj 
csak nyomorogni képes. Mindamellett határozottan túlzás azt állítani, 
mintha e faj már kihalóban volna. Nagyjában számítva még mintegy 
10 millió indián él Amerikában, sőt a kevertvérüekkel együtt majdnem 
24 millió s e tekintélyes szám úgy van megoszolva, hogy Kanadától 
kezdve észak felé, majd csaknem egész Közép-Amerikában, az Amazon 
óriási medenczéjének nagy részén, a Kordillerák hegylánczaiban s Pata-
goniától délre ők képezik a lakosság nagy többségét. Kihaló fajnak 
inkább csak azért tartják őket, mert a kietlen északi s déli csúcs
vidékek kivételével Amerika partvidékét már csaknem mindenütt a 
kaukázi faj lepte el s mert az Európában tényleg legjobban ismert 
s az egész Amerikával gyakran összetévesztett Egyesült-Államokban 
az utóbbi évtizedek alatt csakugyan jelentékenyen megapadt a számuk 
s mert e szegény czigánytermészetű faj, mióta idegenek tették lábukat 
hazájába, folyvást elnyomott s üldözött volt, birodalmak alkotására 
képtelen s hősies harczai is nagyon hasonlók voltak az európai nagy 
rablóbandák kalandjaihoz. De ez a faj. mely ily nagyszámú s melynek 
még mindig közel 600 különböző törzse van, majdnem 2000 többé-
kevésbé eltérő anyanyelvvel s a melynek egyes csoportjai, mint a 
sioux-k éjszakon s az araukanok délen, nem egy izben diadalmasan 
szállanak szembe az európaiak fegyvereivel is, kihalóban egyelőre 
még nincsen. 

Nincsenek kihalóban, de kétségtelen, hogy uralmukat Amerika 
földje felett végkép elvesztették. Még ha egyesülhetne is valaha az 



indián törzsek egy-egy nagyobb csoportja, még ha a műveltség eddig 
talán szunnyadozó szervező tehetséget ébresztene is fel bennük, 
legfelebb oly ideiglenes s jelentéktelen sikert vívhatnának ki, mint a 
négerek Haiti szigetén. Amerika most már kétségtelenül a fehér 
emberé, mely számra nézve is (közel 100 millió) nagyon felül
múlja őket. 

A kaukázi faj letelepedése s elterjedése Amerika szárazföldjén 
egy és ugyanaz a földrész történetével. Az őslakók közül az indiánok 
csak a szomorú visszanyomatási negativ szerepet játszották benne, 
a sarkvidéken lakó eszkimók még annyit sem s a modern két uj 
faj, a négerek (mintegy 11 millió) s khinaiak, kik közül az előbbenit 
tudvalevőleg erőszakkal honosították meg itt a fehér emberek, szintén 
önállótlanok, bár egyes helyeken, p. Brazília nyugoti részein és egyes szi
geteken a négerek alkotják a lakosok zömét. De érdekes maga ez a nagy
szerű gyarmatosítás története is. A mult század végéig a fehér emberek 
száma még kisebbségben volt, sőt a XVIl-ik század kezdetéig Közép-
Amerikát kivéve, nagyon jelentéktelen parti letelepedés volt, hasonló 
ahhoz, mint Afrika állapota volt a jelen század elején. Az első 
letelepedők csaknem kizárólag a kaukázi faj latin törzséből kerültek 
ki: spanyolok, portugálok és francziák s egészen sajátságosan nem az 
Európa felé eső nyugoti partokat lepték el, hanem (Mexico s Peru 
aranybányáitól vonzatva) a hosszú keleti partvidéket Kaliforniától le 
Chile-ig. Később tömegesen jöttek az angolok s már a mult század 
vége felé kiszorították Éjszak-Amerikából legalább részben a fran-
cziákat s spanyolokat, úgy hogy ma — Európa földrajzi fekvésének 
megfelelően — a germanfaj éjszakon (az angolokkal együtt igen sok 
német) s a latinfaj délen (az Argentinban tömegesen lakó olaszokkal 
gyarapodva) az uralkodó elem. Az újonnan letelepedett angolok 
bámulatra méltó szorgalma s ügyessége tört utat először a jelen 
században az éjszaki kontinens belseje felé s csodás eredményeik 
valóságos népvándorlást idéztek elő, mely Európa élet-halálharczot 
folytató népeinek millióival szaporította meg Amerika lakosainak 
számát. A meglepő példa ragadós volt. A jelen század második 
felében a többi államok is megmozdultak s egynémelyik gyorsan 
halad előre. Az Egyesült-Államok példájára mindenütt jobban-jobban 
hatol a szárazföld felé a kaukázi faj s a zord északi s déli sark
vidékek kivételével már mindenütt ez a faj az ur. 

S minő hatalmas ur! Éjszak-Amerikában nrár 3 óriási város van 
egy-egy millió lélekszámot meghaladó lakossággal, a kontinens más 
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részeiben is mindenütt találunk nagy városokat virágzó iparral s 
kereskedelemmel. Nem kevesebb, mint 6 óriási vasútvonal köti össze 
az Atlanti s Csendes oczeánokat, uj vonalak építése tervben van, a 
forró égöv s a zord észak területén művelődési központok kelet
keztek, az egész földrészt tartományokra osztották fel egytől-egyig 
köztársasági államszervezettel s minden felé, eddig teljesen vadon 
vidékeken, gombamódra nőnek fel a városok s a művelődési köz
pontok. Ma már átlag egy millió i emberrel lesz több évenként Amerika 
lakossága tisztán a szülöttek számának többletéből s egy másik 
millióval, mely Európából vándorol ide uj hazát keresni. De még 
most is a kis államok s különösen Kanada, Argentin és Chile erős 
versenyzései daczára az Egyesült-Államoké a kétségtelen vezérszerep, 
azé az államé, mely a kebelébe vándorolt népek millióit (németek, 
irlandiak, svédek, magyarok stb.) egy angol nyelven beszélő, de 
önálló nemzeti jelleggel s sajátságokkal biró nemzetté tudta egyesíteni 
s mely nagysága öntudatában már évtizedekkel ezelőtt felállította a 
merész tételt, hogy „Amerika az amerikaiaké" s ezen nézettel egy-
hangzóan igyekezett a kontinens egész kiterjedésében erősíteni a 
köztudatot, hogy Amerika csak történelmileg Európa gyarmata, de 
ma már teljesen független. 

Valóban Amerika jelenleg már nem gyarmat többé. Nagy-
Britania óriási kiterjedésű birtokán az éjszaki sark felé a legműveltebb 
s legnépesebb kanadai részek jóformán csak külsőleg függnek az 
anyaországtól, tényleg angol védnökség alatt álló köztársaságot 
alkotnak. A középamerikai szigetekeD s Dél-Amerika éjszakkeleti 
partjain levő európai gyarmatok csekély fontosságúak; szerepet nem 
játszanak. S még nagyobb jelentőségű az a tény, hogy úgy Kanada, 
mint az apróbb déli államok mintegy megbűvölve tekintenek az óriás 
Egyesült-Államokra s igyekeznek kapcsokat keresni, mely egymással 
összeköttetésbe s ezáltal nagyobb uralomra hozza őket. Európa 
tényleges szerepe Amerikában szűnőfélben van s csakhamar teljesen 
meg is szűnik, a minthogy Brazília császárságának napjainkban 
történt megszüntetésével a végső emléke is megszűnt e földrészen az 
óvilág feudális jellegű társadalmi élete utánzatának. A keletázsiai s 
európai nagy művelődési központokhoz most Amerika mint harmadik 
jött s ez az uj központ már megerősödött annyira, hogy évtizedről
évtizedre nagyobb jelentőségű legyen az emberi nem történetében. 

Az uj világrész rohamos fejlődését statisztikai adatokkal is 
fogjuk illusztrálni az egyes országok leírásánál, most azonban egy 



kis áttekintést nyújtunk az 1880-ki népszámlálás adatai szerint (mert 
a legújabbak még csak szórványosan ismeretesek) a nagy kontinens 
kiterjedéséről s népességéről a következő táblázatban: 

E g y négysz. 
Országok Terül. • km. Lak. száma ki lométerre 

iut lélek. 

Sarkvidékek 3,470.830 20.000 — 
Kanada s más angol birtokok 8,651.429 4,505.164 3"2 
Egyesült-Államok 9,331.360 50,442.066 5"4 
Mexico 1,945.471 9,577.279 4"9 
Középamerikai államok 548.108 2,891.592 5'0 
Nyugotindiai szigetek 244.478 4,617.450 18*9 
Brazilia 8,337.218 11,108.291 1 3 
Peru 1,119.941 3,050.000 2'5 
Bolivia 1,297.255 2,325.000 1'8 
Chile 537.187 2,420.000 4'5 
Argentin 2,835.969 2,400.000 0'8 
Más délamerikai államok 2,299.507 5,001.213 2'2 

Egészben véve tehát Amerika közel 42 millió • km.-re menő 
területén, mely Európa területének csaknem ötszöröse, 1880-ban 
száz milliónál alig valamivel több lakos volt, egy négyszögkilométerre 
2'6 lélek jutott, holott a szintén nem nagyon sűrű népességű 
Magyarországon hasonló területre már 53 lélek esik. Az arány tehát 
valóban csekély s Amerikában egy pár nyugotindiai szigetnek s az 
Egyesült-Államok éjszakkeleti részének kivételével sehol sincs sűrű 
népesség, sok helyen még a művelhető partvidékek is elhanyagoltak. 
(A partok összes hossza 80.967 km.) Nem kell felednünk azonban, 
hogy a népesség szaporodása egészen uj keletű, 25— 30 évvel ezelőtt 
alig volt több felénél s hogy 1880. óta is mily nagy a szaporodás, 
mutatja, hogy az Egyesült-Államokban Aljaszka s az indián terület 
népességének kivételével, mely a mult népszámlálásnál 300.000 lélek 
volt, az 1891-ki népszámlálás adatai már 63 millió lelket tüntet
nek ki. 

Földje és népe egyaránt érdekes tehát az uj világrésznek s 
könyvünk czímének megfelelően egyenlő figyelemben akarjuk része
síteni mindkettőt. 

Tárgyalásunk sorrendje a természetes földrajzi fekvés, a hogy 
az egyes országok következnek. Aljaszkát kivéve, mely politikailag 



az Egyesült-Államokhoz tartozik, épen semmi nehézség sincs e 
tárgyalás módjában s ez a sarkvidéki tartomány oly annyira külön
bözik az Egyesült-Államok többi részétől, hogy elkülönített tárgyalása 
zavart nem idézhet elő. Megjegyezzük, hogy a felesleges idézetek 
elkerülése végett minden egyes fejezetnél elől említjük fel a forrás
munkákat, melyek az általános földrajzi s ethnografiai művek mellett 
az olvasóknak a további tanulmányozásra megbízható s bő adatokat 
nyújtanak. 

Nyugatv idéki indiánus nő. 
(Fénykúp után.) 



A sarkvidékről. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A Z É S Z A K A M E R I K A I S A R K V I D É K . 

7fane: Északsarki utazások (Budapest, 1875. Franklin.) Ad. W. Greely: Three 
years of arctic service. H. Rink: Tales and tradit ions of the eskimos. H. W. 
Klutschali: Als Eskimo unter den Eskimos. Hayes: Land of desolation. Mac-
Clure; Discovery of the Northwest passage. H. Rink: Danish Greenland, its 
people and its products. Nordenskiöld: Reisen in Grönland. Simonyi J e n ő : 

Sarkvidéki utazások és felfedezések. (Budapest, 1890. Eggenberger) . 

AMERIKA éjszaki sarkvidéke sokkal kiterjedtebb, mint az óvilágé s 
maga a szárazföld sokkal messzebb nyúlik fel. Nyugot felé az 

aleuta szigetcsoport, mint valamely romokban levő óriási híd, kap
csolja össze a két világrészt s kelet felé, ha a nagysága miatt külön 
földrésznek tartott Grönlandot is hozzászámítjuk, sokkal közelebb jő 
Európához, mint bárhol másutt. Nagyon érthető ennélfogva, hogy 
Amerika első felfedezői itt a kietlen éjszakon tették először lábukat 
az uj világba. 

Nem valószínűtlen, bár teljesen be nem bizonyított állítás az. 
hogy Kelet-Ázsiából már Kolumbus előtt átjöttek a müveit khinaiak 
Amerikába, teljesen kétségbevonhatlan tény azonban, hogy Éjszak-
Európából a középkorban oly nagy szerepet játszott normannok 
idáig is elhatoltak. Az eddigi kutatások szerint legelőször 997-ben 
Gunnbjörn látta meg Grönland partjait s már öt évvel később 



Vörös Erik le is telepedett s úgy ő, mint fia Leif, további kutatásokat 
eszközöltek s egész országoknak adtak nevet, így Hellulandnak (mely 
valószínűleg a mai Labrador), Marklandnak és Vinlandnak. Az utolsó 
már messze délre feküdhetett, részben a mai Egyesült-Államok 
területén, hol különösen Boston vidékén még most, csaknem egy 
évezred múlva is, találtak egyes nyomokat egykori ott tartózkodásukról. 
A nevezetes eseménynek igen csekély irott emléke maradt fenn, még 
az sem biztos, váljon az általuk Skrällingereknek nevezett benn
szülöttek alatt az eszkimókat vagy a vörösbőrüeket is értették, 
gyarmataik soha sem voltak jelentékenyek, még Grönlandban is, 
honnan a letelepülők a római pápákhoz gyakrabban küldtek ado
mányokat, a XIII-ik század vége felé már pusztulni kezdenek, de 
emlékük fennmarad s még kevéssel Kolumbus kora előtt 1476-ban 
Szkolno János lengyel útra készül, hogy Grönlandot ismét felfedezze. 

A nagy felfedezési korszak segített némileg ismertebbé tenni a 
már-már elfeledett vidéket. Vaz Cortereal és Cabot a keleti partvidék 
számos pontját látogatták meg, de a mexicói s perui aranybányák 
fölfedezésekor nem volt alkalmas idő, hogy ezen kietlen vidékkel 
részletesebben foglalkozzanak. Csak azután, hogy Magalhaes a déli 
átjárót felfedezte, kezdtek kutatni itt éjszakon is a könnyű közlekedés 
létesítése végett. Századokig terjedő rendkívül költséges és fáradságos 
munka volt ez, melynek végeredménye csak napjainkban lett isme
retes : az éjszalmyugoü átjáró tényleg megvan, de oly vidéken, mely 
a rendes közlekedést csaknem lehetetlenné teszi s a kereskedelmi 
forgalmat teljesen kizárja. Csalékonynak bizonyult be a Szent-Lőrincz 
torkolata, csalékonynak a Hudson öböl. De a kutatás kitartóan folyt 
s 1616-ban már a 77° 30'-ig haladtak előre, közel a Smith-szoroshoz 
s 1669. óta, midőn II. Károly a Hudson-társaságot megalapította, a 
kutatások a sarkvidék benső részeire is kiterjedtek. A gőzkorszak 
tökéletesebb eszközeire volt szükség, hogy a kitűzött czélt jobban 
megközelítsék. Valóban századunk közepe táján már csaknem minden 
év uj-uj felfedezés hírét hozza e sarkvidékről s különösen, mióta az 
1845-ben ide utazott s eltűnt Franklin sorsa annyira fellelkesítette 
az ügy iránt az angol amerikai közönséget, hogy tíz év alatt 35 
hajó s ezernél több ember ment el az elveszettek kikutatására, a 
haladás földrajzi ismereteinkben nagyon szembetűnő. Mac-Clure 
1853-ban megtalálta végre az éjszaknyugoti átjárót, Hayes 1860-ban 
kikutathatta Grönland északi részeinek partvidékeit s 1882-ben 
Lockwood és Brainard már a 83° 24' érhették el, a legmesszebb menő 



pontot, a meddig ember jutott, csak 689 kilométernyi távolságra a 
sarkvidékektől, mely valamivel még kisebb távolság, mint a mennyire 
fekszik Brassó Budapesttől. 

Bármily érdekesek, sőt regényes és rémitő részletekben gazdagok 
voltak is ezek a kutató utazások, az eredmény aránylag nagyon 
csekély. Az északamerikai sarkvidék óriási területe lényegileg egy-
Jiattgú, szigetei, partvidékei, öblei s csatornái inkább csak földrajzi 
nevek, jellemző egyediség nélkül. A tömérdek szigeten s fjordokban 
hasztalanul keresnők a hajók tömkelegeit, a magas hegyeken az 
erdőket s a síkságon a virágdús rétet: minden, de minden egyhangú 
itt, az örök hó és jég fehér leplével fedve. Az óriási területen, mely 
H-szer oly nagy, mint a magyar korona országinak felülete, alig 
tartózkodik szétszórtan 20.000 ember, napokig, sőt olykor hetekig 
lehet utazni úgy, hogy élő lényt nem találunk s az egyetlen némileg 
falakhoz hasonló telepek csak egy kis területen, Grönland nyugoti 
partján vannak, mely földnek déli csúcsa az 59° 38' ész. szélességig 
terjed s így földrajzi jelzés szerint még a mérsékelt égöv alá tartozik, 
egyenlő magasságban Szent-Péter vár s Stockholm fővárosokkal. A 
többi még nagyobb rész teljesen lakatlannak mondható,. csak itt-ott 
jelenik meg a partokon néhány nyomorult nomád eszkimó, napi 
élelmét keresve, avagy egy-egy messze földről jött hajó, de mindezek 
csak ideiglenes tartózkodó helyül választották a kietlen vidékeket, 
hol állandóan lakni nem lehet. Grönland déli csúcsán még látható 
egy pár törpe nyírfa s apróbb bokor, fenn a növényzet is teljesen 
megszűnik s a dán települők a salátát, káposztát és retket virág
ágyakban s cserepekben ültetik, mint ritkaságokat. Talán felesleges 
megemlíteni is, hogy ily helyen földművelés s ipar, a müveit 
államokat jellemző foglalkozások, teljesen idegenek; az egész óriási 
területen alig van száz szarvasmarha, juh, kecske s más háziállat s 
az embert a megátkozott vidékre csak egyetlen hű barátja, a kutya 
kíséri el, mely itt egyúttal a ló helyét is pótolja. 

A rövid nyári időszakban azonban, mely a vidék némely részein 
alig egy pár hétig tart, megelevenülnek egyes partok s szigetek. 
Nem emberek, állatok lepik el azokat. Ezek is mindenütt ugyanazok 
s egyformák, csak számuk váltakozik. Legfontosabbak közöttök a 
fókák, melyek százezrével tenyésznek s az embereknek táplálékot, 
ruhát, sátorbőröket és világító anyagot nyújtanak. Rokon vele, de 
izmosabb s harczias természetű a rozmár. A jámbor fókát, midőn a 
napon sütkérezik, tömegesen fogják el a vadászok, a rozmár hatalmas 



agyaraival sokáig elviaskodik, jégtáblákat s csolnakokat zúz össze. 
Még hatalmasabb állat a jegesmedve, a sarkvidék királya, melylyel 
nagyságban csak a pézsmatulok versenyzik. A többi emlősállatok 
közt igen sok a kék róka s a hófehér sarki nyúl. A madarak nagyobb 
része a sarkvidékeket csak nyáron látogatja meg, a hosszú télen, 
midőn a rendkívüli hideghez még a napfény teljes hiánya is járul, 
hónapokon át madarak hangját sem lehet hallani. Nyáron azonban 
itt-ott valóban nagy tömegekben jelennek meg a rabló sirályok, a 
szelid dunnalud, búvár, hattyú, tengeri galamb s más csinos állatok, 
kik innen ezer s ezer mérföldnyi utat tesznek még a tél közeledtével. 
Ross János 1850-ben Barrow mellett két galambot bocsátott utra s 
ezek a 4000 kilométernyi távolságra fekvő Skócziába már 120 óra 
múlva elértek. Itt-ott csudálatos módon európai hajókkal jött rovarok 
s pillangók találhatók s nem ritkán messze távol a partoktól. A leg
jelentékenyebb azonban a halak s apró tengeri állatok száma. Némely 
kevésbé látogatott helyeken oly annyira telt a tenger élő lényekkel, 
hogy maga is elevennek látszik s színe benne úszók sokaságától töké
letesen megváltozik. Itt-ott a partoknál a hajósok sok kilométernyi 
hosszúságra terjedő sötétbarna vagy olajzöld vízszalagokon eveznek 
át; e sávolyok kovás diatomeákból állanak, melyeknek az átmérője 
átlag egy hatod milliméternyi; minden köbczentiméternyi vízben 
több száz ily állat van s igy egy bálna egyetlen kortyával százezreket 
nyel el, de minduntalan ujabb sokaságok ké2iződnek, mert egyetlen 
egy diatomea kedvező körülmények között négy napi idő alatt 140 
billióra menőt képes létrehozni. Hajdan különösen a Baffinöbölben 
nagy mennyiségben találták még a czethalak különböző fajait is, ma 
ezek száma jelentékenyen megapadt s a czethalászat évtizedről-évtizedre 
soványabb üzletté alakul. 

De nem is az állatok s növények világa az, a mi a sarkvidék 
legnagyobb érdekességét alkotja. Rövid ideig tartó változatosság az 
egész nyári nyüzsgés, állandó és uralkodó ellenben a holt természet 
csendes nyugalma vagy gépies működése. A nagy hideg elöl vagy 
legalább megdermeszt minden más életet. Elismert tény ugyan, hogy 
Ázsia északi sarkvidékén, különösen a Léna torkolata környékén, 
még nagyobb a hideg, de itt is elegendő arra, hogy borzasztónak 
tartsuk. A gröndlandi dán telepen éveken át folytatott észleletek 
szerint az évi hőmérséklet átlaga soha sem éri el a 0°-ot s igen 
gyakran sülyed — 10° alá, télen pedig nem egyszer fordul elő 30—40 
foknyi hideg. A kisebb szigeteken még a nyári hónapokban is 



előfordult, hogy a hőmérő higanya megfagyott. S ez a hideg nemcsak 
az éjszaki részeken tapasztalható. Ellenkezőleg a legdélibb részek is 
igen zord éghajlatuak s a szárazföld csúcsait, p. Adelaide félszigetet 
épen a hideg miatt alig lehet megközelíteni. Schwatka Vilmos 
Királyföldön — 57 2° hideget erezett, mely mellett a hus felforralása 
legalább 3— 4 órát igényelt volna, azért többnyire csak apró darabokra 
fürészelték azt s szájukban felolvasztva ették meg. Nansen és útitársai 
hosszú nyári utazásuk alatt képtelenek voltak egyetlen egyszer is 
megmosdani avagy csak arczukat s kezeiket megmosni. Téli időben 
a hajó szobákban, hol a tüzelő anyag folyvást ég s melynek falait 
3—4 hüvelyk vastag lemez fedi, lehetetlen levetkezni s a szabadban 
lehetetlen bármit is csupasz kézzel megfogni. A túlságos hidegtől 

Fóka. 

kinzó lesz a szomjúság, az izlés és szaglás képessége fogy, a szem 
önkénytelenül lecsukódik, hogy a színvakságot elkerülje, a nyelv 
hebeg, a lábak ingadoznak és a gondolat lassú és határozatlan. S a 
mi még kellemetlenebb, ezt a borzasztó telet néha igen forró nyár 
követi. Franklin egy időben -f- 30° meleget tapasztalt s így a 
hőmérséklet néhány hét alatt 70—80 foknyi óriási eltérést mutathat. 
Az ily forró nyarak eszkimóknál és az ott telelő fehéreknél egyaránt 
veszélyes betegségeket okoznak s már oly időben is, midőn a hőmérő 
a 0°-ot túlhaladja, támolyog ezen a vidéken az ember s oltalmat keres 
lakóházában a napsugarak ellen. 

Ez a zord s bizonyos fokig mégis szeszélyes időjárás az oka, 
hogy az örök jég hazájában, hol az év legnagyobb részében végtelen 
kiterjedésű s változatlan jégmező a szárazföld s tenger egyaránt, 



szakadatlan sorozatban fordulnak elő oly felület-változások s átala
kulások, mint sehol másutt a föld felületén. A geologok által tudo
mányosan megállapított földtani alakulásokat itt teljes erejökben lehet 
észlelni a jégárak működésén, a fjordok alakulásában s az uszóhegyek 
vándorlásában. 

Nagyszerű képek ezek egyenként véve is, merészebbek, mint a 
minőket a költők képzelme alkotni képes s mind a mellett nagyszerű
ségüket főkép szigorú szabályos menetük emeli ki. Az óriási Humbold 
jégár Grönland éjszaknyugoti részén 111 kilométer szélességben 600 
méternyire száll le a tenger színe alá, hol mintegy 22 kilométer 
hosszú hegyfarkot képez ; ha pedig feltekintünk s a jégfolyót sziklafal 
képezte medrében szemünkkel követjük, elvezet messzi-messzire, a 
látás határának szélére, talán 50—60 kilométer távolságra. Ugyancsak 
Grönland keleti partvidékén több száz négyszög kilométernyi kiter
jedésben terül szét egy óriási jégmező, melyet századok napsugara 
sem volt képes megmozdítani s benn délre Uj-Fundland felé oly 
óriási jéghegyek úszkálnak, melyek magassága ezer méternél is több 
s vízből kiálló 100—200 méter magas ormaiknak egy-egy oldala 
mérföldekre terjed. Valóban, ki csodás dolgokat, az emberi képzelő 
erőt messze felülmúló valóságokat akar látni, itt a sarkvidéken lépten
nyomon észlelheti azt, itt, hol az emberi ész és erő nyomorult törpe 
lesz a természet erőivel szemben. 

A sarkvidék nagyobb része ősközetekből áll, melyeken egykor 
a tudósok (különösen a nemrég elhunyt Heer Oswald zürichi tanár) 
állítása szerint a miocén korszakban az állat és növényvilág virágzó 
állapotban volt s a föld lényegileg oly terményeket hozott létre, mint 
a minők jelenleg Olaszországban élnek. Kilencz szép tölgyfa faj (ma 
csak kettő ismeretes), szőlő, magnolia, gesztenye, mogyoró, cziprusfa, 
jegenye stb. kövesült darabjai emlékeztetnek még ma is a régi szép 
időkre. De a romokat ma már teljesen hó és jég borítja, a mély 
völgyek, szakadékok, folyó medrek ép oly kevéssé állanak szabadon, 
mint a hegylánczolatok, melyek közül sok jelentékeny magas. 

Minden csak hó s jég, melynek vége a tenger partjáig ér. 
A rövid nyár csak részben olvasztja fel ezt a rengeteg havat s az 
ujra megfagyás átalakítja a buczka havát jeges hóvá s azután lassan-
lassan tiszta és kék jéggé. A benső hegyekről leszállt folyók egész 
utjokban jobbára a mozgó jégmezők roppant takarója alá rejtőznek 
s a torkolatnál is csak oly módon ismerhetjük meg őket, hogy a 
tenger vize fölpezseg, színe iszapos lesz s sós tartalma csekélyebb, 



mint másutt. Némelyikük jelentékeny mennyiségű vizet visz és tágas 
medret vág magának a jégboltozat alatt, melynek oszlopára roppant 
sulylyal nehezedik, ugy, hogy azok a felső rétegek óriási nyomása 
által összetöretnek. E közben a magasabb hőfokkal biró tengerhullámok 
is verdesik a lábát és folytonos csapásaikkal végre aláássák. Némely 
helyeken, hol a viznek hőfoka még alacsonyabb, mint a jégé, a jégár 
megtartva keménységét, folytatja útját a tengerben, szélső vége pedig, 
mint valami gyalu csúszik a sziklákon. A roppant jégtömeg, bár 
könnyebb a viznél, a tenger fenekén marad, mivel összefügg a parton 
való jégmezővel, mely előre tolja; de előbb-utóbb beáll az a pillanat, 
midőn kapcsai eltörnek s végül engedve az erőnek, mely a viz felé 
iparkodik kiemelni, felbukkan s mivel egyensúlyát vesztette, hanyatt 

Pézsmatulok. 



néhányszor ide-oda ingának s végre a széltől s áramlattól hajtatva, 
a hullámokon tovahimbálóznak. Az ily töredékek aztán ismét uj-uj 
alakot vesznek fel. Legtöbbnyire a sok összeütközés folytán oly 
körded alakjuk lesz, mint a folyók jégrögeinek s ezeket nevezik 
jéglepényeknek. De mikor a hideg fokozódik, a karéjok egymáshoz 
tapadnak s lesz belőlök jégfolt, majd jégmező. A jégmező felülete 
legtöbbnyire göröncsös és halmos. Széleiről nem ritkán uj jéghegyek 
válnak le, melyek néha messze elúsznak olyformán, hogy nagyobb 
részük a víz alatt van. Számítások szerint a szabályos alakú tuskóknál 
a vízből kiálló rész soha sem magasabb, mint az elmerült résznek 
tizennégyedé vagy tizenhatoda, azoknál pedig, melyeknek kinyúló 
része kúp vagy gúla alakú, a láthatatlan rész körülbelől nyolczszor 
oly nagy. Némely jéghegy oly óriási terjedelmű, hogy egy oldala 
mérföldekre is terjed s Davis egynek mentében 13 napig hajózott. 
Kiszámították azt is, hogy az ily óriási jéghegy szélcsendes időben 
óránkint alig egy pár száz métert halad, tehát oly lassan, hogy 
szabad szemmel észre sem lehet venni. Különösen Uj-Fundland 
partjain bámulatosan sok jéghegy fordul meg évente (sokan az 
úgynevezett „fagyos szentek" idején mutatkozó légköri lehűlést is 
ezzel hozzák kapcsolatba). Nem ritka eset, hogy egy-egy hajót a 
jéghegyek egészen körülkerítenek s összetörik. Mac Clintock hajója 
ily módon 242 napig volt fogva s ez alatt 1920 kilométernyi útat 
tett akaratlanul. 1869-ben a törést szenvedett Hansa német hajóról 
menekültek úszó jégtáblán öt hónap alatt 1600 kilométernyi útat 
tettek meg. 1873. elején 19 ember, tiz fehér és 9 eszkimó, utóbbiak 
közt két nő és öt gyermek, kik a „ Polaris "-sal hajótörést szenvedtek 
volt, oly jégtáblával ragadtattak el, melynek kerülete kezdetben 8 
kilométer volt, de azután rohamosan apadt. A szerencsétlenek kelletlen 
utazása 6 hónapig és 11 napig tartott ily módon s ezen idő alatt 
áthaladtak a Baffin-öböltől Uj-Fundland zátonyáig, több mint 24 
szélességi fokot, körülbelül 2900 kilométernyi rézsútos vonalat. 
Akkora út ez, mint Budapesttől Teheránig. Július, sőt augusztus 
hónapig tart ez a nagyszerű jégzajlás, mely különösen Uj-Fundland 
zátonya körül veszélyes s ezért azt az Egyesült-Államok kormánya 
folyvást gondos figyelemben részesíti. Itt ugyanis az Atlanti-Oczeán 
meleg áramlatával találkozva, a jéghegyeket gyakran beborítja a köd 
s a hajósok csak kékes fénytüneteket látnak s hideget éreznek, de 
e tüneteket is rendesen csak akkor veszik észre, midőn az összeütközés 
elöl nem birnak kitérni. Száz meg száz, a jégbe ütköző hajó temet-



kezett el ilyformán emberestől az Oczeán hideg hullámsírjába. Máskor 
meg, néha még szép tiszta időben is, a jégszigetek egész rajával 
találkozik a hajó s hogy baj nélkül jusson ki, napokon át a leg
nagyobb vigyázattal kell előlük teregetni. Benn a szigetcsoportok 
között kevesebb ugyan a veszély, de itt is gyakran történik meg, 
hogy a szilárd talaj ingadozó lesz az utasok lábai alatt s egyetlen 
vihar a felszabadult jégmezők raját indítja ellenök. 

Hatalmas szerepköre van továbbá a jégáraknak a fjordok 
alakulásában. Norvégia klassikus partvidékén nincs annyi fjord, mint 
itt, a hol a jégárak hatalmasan működnek s az úszó jéghegyeknek 
legnagyobb országútja van. Jégtömegek fedik mindenütt az öblöket 
s tengerpartokat s ezek s az általuk tovaragadott kövek súrlódás 
által folyvást nagyobbítják őket, de a morénak nem maradnak a 
völgyekben, hanem a jégtömegekkel együtt tengerbe vitetnek, hol 
apró zátonyokat találunk, melyek egy későbbi geológiai korban, 
midőn a jég már eltűnik, a kivájt fjordok torkolata előtt mint 
tengeralatti szirtzátonyok tűnnek fel. 

Ily hatalmas s emberfeletti erővel működik itt a sarkvidéken 
a természet ereje. Midőn conservál, megdermeszt s halált okoz, és a 
midőn alkot, rombol elemi erővel s nem közönséges földi arányokban. 
S mindamellett még itt is akad őslakó, egy sajátságos emberfaj, 
mely csak itt s a szomszéd éjszaksarki vidékeken lakik s nyomorult 
élete annyira összenőtt a környező természettel, hogy más viszonyok 
között rosszul érzi magát s egészsége is veszélyeztetve lesz, vagy 
mint mondani szokták, a honvágy lepi meg. 

Az eszkimókról szólunk, erről a híres népfajról, melyet, bármily 
rokonságot fedezzenek is fel egyesek köztök, meg a csukcsok s 
egyes mongol törzsek között, már testszervezetük szerint határozottan 
tekinthetünk önálló rassznak s melynek egyes törzsei határozottan 
rokonok egymással. Az eszkimó nevet állítólag a rézbőrűektől 
nyerték s ez „nyershustevő"-t jelent, önmaguk „Innuit" (ember) 
névvel jelölik magukat. Egyik alapos ismertetőjük dr. Rink 7 
csoportot különböztet meg köztök: 1. Keleti eszkimók Grönland 
keleti partján. 2. Nyugoti grönlandiak. 3. Északi grönlandiak. 4. 
labradori eszkimók. 5. Középkori eszkimók a Baffin-öböltől a 
Mackenzie folyóig terjedő nagy pusztaságon. 6. Az amerikai sarkvidék 
többi részein lakó és az indiánokkal részben összekeveredett eszkimók. 
7. Ázsiai eszkimók. Mindmegannyi alacsony termetű (1*6—1'7 méter), 
de erős, hajlékony. Fejük kerek, aránytalan nagy, orruk kicsiny, 



behorpadt, hajuk fekete, szakálluk alig van, bőrük színe sárgásbarna, 
zsíros és érintve kellemetlenül hideg. A nyugot felé lakók kissé 
kellemesebbek, mint a grönlandiak, de ezek közt is akad nem egy 
rokonszenves arczú egyén. 

Az eszkimó lakóhelye természetének megfelelően csaknem 
kivétel nélkül nomád vadászéletet folytat, sőt a. legtöbb esetben csak 
egy-két család szokott együtt vándorolni s együtt telepedni le, 
valóságos faluk nincsenek s nagyobb állandó telepek is igen ritkák. 
Az ily telepeken sincs azonban e népnek rendes társadalmi szervezete, 
a főnök (umailik) inkább csak kereskedelmi megbízott, ki a közös 
alkudozásokat folytatja, de különben még annyi tekintélye sincs, 
mint a varázslóknak (tungak), kik a pap és orvos hivatalát egyesítik 
magukban s a nép babonás hitének letéteményezői. Egyetlen közös 
kapcsot ily ritka esetekben a Kasga nevű középületek, mondhatnók 
faluházak képezik, melyek itt-ott nagyobb telepeken feltalálhatók s 
melyek a rendes lakásoktól nagyságukkal különböznek. Ebben a 
nyilvános épületben tartják a közös összejöveteleket, a társasmulat
ságokat, itt szoktak hálni a nőtlen fiatal emberek s ezzel kapcsolatban 
van a fürdőhelyiség is. Itt tartják a tánczmulatságokat, melyben 
azonban csak a férfiak vesznek részt s a felékesített nők csak mint 
nézők állanak körben. Vannak egyes esetek, midőn a nők is tánczolnak, 
de ebben a mulatságban a férfiak részt nem vehetnek. 

Általában csaknem mindenütt alárendelt helyet foglal el a nő 
az eszkimók között, bár a nép még azon száz év óta sem sajátította 
el az arisztokratikus gondolkozást, mióta az európaiakkal oly sűrű 
érintkezésben van. A nő ugyanis oly helyeken, hol ünnepies társas
lakomák vannak, nem vehet részt ezekben, némely törzseknél a 
vadászatból is határozottan ki van zárva, míg a házi munkák végzését 
a férfi még a hosszú téli napokon át is méltósága alatt levőnek 
tartja. Kisebb csoportoknál azonban a dolog természete szerint 
eltűnnek ezek a különbségek s a nő teljesen egyenrangú férjével., 
annál inkább, mert a többnejűség az eszkimóknál rendkívül ritka. 
A nők férjhezmenetelét külön lakodalmi szertartások nem igen 
követik, de az ősi szokások szerint a fiatal ember még most is 
rendesen elrabolja menyasszonyát, még ha arra semmi szükség sincs is. 
A legtöbb nő igen korán nősül, 25 éves korában már vén anyókának 
látszik s igen ritka eset, midőn 3—4 gyermeke van. 

A gyermekeket az eszkimó különben nagyon szereti s igen sok 
gyöngédséget tanúsít velük szemben, de azért ezek teljesen szabadon 



nőnek fel, későbbi foglalkozásuk tárgyainak kicsinyített mintáival, apró 
fegyverekkel, csolnakokkal s más efélékkel játszva. Vannak gyermek-
ünnepek is, midőn először vágják le hajukat, midőn először mennek 
magukban a tengerre s midőn először használják a hóczipőt. Teljes-
korúaknak csak akkor tekintik őket, midőn az első farkast vagy 
rozmárt elejtették. A nő a gyermek születése után 20 napig tisztá
talannak tartatik, senki sem megy felé, s a csecsemővel a kunyhónak 
egyik sötét szegletében ül s nyers húst nem ehetik. 

A kunyhók, valamint az öltözet is, rendesen állatbőrökből 
készülnek, zord vidékeken s télen ellenben a hóba vájt földalatti 

Eszkimó kunyhó benseje. 

barlangokban laknak, melyeknek szűk nyílásán csak négykézláb 
csúszva lehet behatolni. Mind a nyári, mind a téli lakás rendkívül 
tisztátalan s az örökös halzsirral ápolt tűz bűzét müveit ember alig 
képes kiállani. Pedig az eszkimók télen gyakran több napon át nem 
hagyják el ezeket a hóbarlangokat, itt ülnek, vagy a falmentében 
elhelyezett földpadokon hevernek állandóan s rendesen teljesen 
meztelenül férfiak s nők együtt, igen kivételes eset az, midőn az 
egyes alvóhelyeket prémek vagy szőnyegek választják el egymástól 
s még ritkább ,-eset, hogy az eszkimó szobákra osztott házakban 



lakjék, mely körülményt már az épületekre szükséges fa hiánya is 
megnehezíti. 

Természetesnek tűnhetik fel, hogy ily életmód mellett az erköl
csiség s különösen a családi élet tisztasága ritka kivétel az eszkimók 
között. Épen nem mese beszéd az, hogy a tekintélyes idegennek 
mulattatás végett saját nejeiket és leányaikat is felajánlják. Máskülönben 
azonban az eszkimóról még csak azt a rosszat tudjuk, hogy lopni 
az európaiaktól nagyon szeret s különösen a hajókra bebocsáttatásuk 
mindig veszedelemmel van kapcsolatban, mert a primitiv örökké gyer
mekembert a sok csodadolog látása mindig lopásra csábítja. Ezek
től eltekintve szolid s emberséges nép, melynek körében még a meg
élhetés nehéz napjaiban is szokatlan a veszekedés, bár régi harczias 
természete kitűnik némely játékaiból s különösen abból, hogy az idegen 
törzshöz tartozó jövevényeket mindig fegyveres játékkal fogadják. 
Értelmiségükről az utazók egyhangúlag dicsérettel nyilatkoznak, sok 
helyen feltűntek igen csinos faragványaik s rajzaik s nem egy utazó 
bámulattal szól topográfiai tehetségükről, melynek segítségével az 
oly egyhangú vidéken nemcsak teljesen biztosan tájékozzák magukat, 
sőt nem egy irni s olvasni nem tudó egyén eléggé pontos térképeket 
is rajzol az általa ismert vidékekről. Ott, hol a dánok missiói működése 
közvetlenebb, sokan megtanulnak irni s olvasni is s benszülött eszkimók 
ma is adnak ki Grönlandban lapot s készítenek könyveket, Rink 
szerint eddig 57, főkép vallásos müvet s tankönyvet. 

A dán műveltség azonban igen kevéssé hat az eszkimók nagy 
részére. Egedé János bergeni missionárius működése óta (1721) a 
Grönlandban lakó eszkimók általában lutheránusok ugyan, de csak 
névleg. A legtöbb nomád családnak még az istenségről sincs képzete 
s vallásos fogalmainak főtárgya az ősök szellemének tisztelete, kik 
némely törzs hite szerint a jegesmedvék s más állatok alakjában 
jelennek meg, melyekre ezért csak különös szertartások mellett s 
bűnbocsátó áldozatok után lehet vadászni. Az ősök tiszteletével függ 
össze az is, hogy az eszkimó gyakran változtatja nevét s azokat a 
lakásokat, hol valaki meghalt, rendesen csakhamar elhagyják, a mi 
azonban nem gátolja azt, hogy keleti Grönlandban a holttesteket 
tengerbe dobják s sok más helyen a temetők elhanyagolt állapotban 
maradjanak. Az ősök szellemének tiszteletére nézve érdekes adat, 
hogy midőn egyik utazó a 78" 18' szélességi fok alatt (eddig a legma
gasabban fekvő helyen, hol egyátalán ember lakik) egy 20 tagból 
álló eszkimó csoportra akadt, mely azt hitte, hogy kivülök nincs más 



ember a földön, ezek az általuk nagy madarakhoz hasonlított hajón 
jövő fehérekről azt hitték, hogy ezek egyenesen az ősök szellemei
kik most hozzájuk megtértek. 

Ez a most említett eszkimó csoport volt eddig az egyedüli, 
mely már a csolnakok készítését is elfeledte. Más különben az 
eszkimókat megélhetésük is kényszeríti, hogy ügyes hajósok legyenek. 
Primitiv csolnakjaikkal ritkán mennek ki ugyan a nyilt tengerre, de 
épen nem ritka eset, hogy 100—150 kilométernyi útat tesznek meg 
naponkint. A vadászcsolnak (kajak) nagyon különbözik az utazó-
csolnaktól (umjak), az előbbeni rendesen 5—6 méter hosszú s 60 
centiméter széles fókabőrből készült tömlő, melynek csak annyi 
nyilasa van, a melyen a bennülő teste kifér s így külsőleg is hasonlít 
azokhoz a csolnakokhoz, melyeket nagyon feltűnően cayuconak 
neveznek az Antillákon s Kaik-nak Konstantinápolyban. A sokkal 
szélesebb umjákon, melyet főkép a nők használnak, már kereskedelmi 
árúkat is szállítanak. 

Vadászfegyverül még most sem igen használják a puskát, 
ellenkezőleg — az euró paiak gyakori látogatása daczára — nagyon sok 
kő- és csonteszközük van. Legközönségesebb fegyverük a szigony, 
melyet hosszú húrból készült szalagra kötve, a fókára igen ügyesen 
tudnak dobni, sőt még a czethalvadászatnál is használják, midőn 
azok lélekzetvétel végett a tenger színére feljönnek. Némely esetekben 
a parton sütkérező fókákat csellel zárják el a tenger vizétől s a 
nehezen mozgó s szelíd állatokat bunkós bottal verik agyon. A 
vadászatra nem tudták kutyáikat betanítani, de ezek az állatok 
megbecsülhetlen szolgálatokat tesznek nekik a szán húzása által s 
ezért nagy gonddal ápolják őket s kemény hideg esetén téli kuny
hóikban magukkal tartják. 

Az eszkimók lakóhelyüknek megfelelően kizárólag hússal s 
zsiradékokkal táplálkoznak, bár a hajókról szerzett zöldségeket és 
süteményeket is jóízűen elfogyasztják. Általában véve nagyon falánkok, 
egy felnőtt ember képes 10—12 kilogramm húst megenni, még ha 
nyers is, de ily bőséghez ritkán van alkalmuk s Rink számítása 
szerint aligha jut egy eszkimóra naponként átlag egy kilogrammnál 
több. A húst a hidegben sokáig eltarthatják, ha a leölt állatok beleit 
kiszedik, de az eszkimó ritkán gondoskodik kellőkép a nehéz napokról 
előre s ezért igen gyakran nagy inség pusztít közöttük. Régebben 
az ily esetekben az öregeket s gyermekeket megölték s emberhúsevés 
is előfordult közöttük, ma azonban mindezekben megváltoztak s a 



természetellenes halálokok között csak a hajótörés szerepel nagy 
számmal, 100 halálesetből átlag 8 ilyen. Sokan pusztulnak el ezen
kívül még az európaiak által meghonosított betegségekben, minők a 
részegség, difteritisz (mely 1883. óta pusztít közöttük), himlő s más 
{•féle bajok. Az élelemhiány néha egész vidékeket megnéptelenít. 
A Cumberland-öböl vidékén, hol ma csak egy pár eszkimó-család 
lézeng, e század második évtizedében még legalább 1500-an éltek. 
A szerencsétlen nyomorult emberfaj közel van a kiveszéshez. Grön
landban, hol a legtöbben laknak, 1886-ban már csak 5.564 nőt s 
4.882 férfit tudtak összeszámolni, 100 • kilométernyi területre alig 
esett egyetlen lélek. 

Pedig az eszkimóklakta sarkvidéken Grönland-nak van minden 
tekintetben a legkedvezőbb helyzete éghajlati s más természeti 
viszonyok szerint. Ez a hatalmas földrész, melyet, mint említettük 
is, sokan külön világrész gyanánt akarnak szerepeltetni, még érzi a 
déli meleg tengeráramlatnak végső hatásait s különösen délnyugoti 
partvidékein aránylag véve gazdagnak is mondható s ez az egyetlen 
hely, hol állandó községszámba menő telepek vannak. Kevesen 
tudják, hogy a dán kormány egészen felesleges munka gyanánt még 
kerületeket s megyéket is különböztet meg e földrészen. Van pedig 
összesen két kerület s 12 megye. Dél-Grönland megyéi: Julianahaab, 
Frederikshaab, Golthaab, Sukkertoppen s Holstenborg. Éjszak-
Grönland megyéi: Egedesminde, Kristianhaab, Jakobshavn, Goldhavn, 
Ritenbenk, Urnának és Upernivik. Az egyes megyékre azonban alig 
jut több egy-egy parányi európai telepnél s a terület hasonlíthatlanul 
nagyobb része éjszakon, keleten s a még csaknem teljesen ismeretlen 
belföld nincs is ideszámítva. A déli kerület főhelye Godthaab Grönland 
legnépesebb községe, de ebben is csak 360 ember lakik, az éjszaki 
fővárosban Godhavn-ben alig félannyi, bár e község az egész sark
vidéken hires kertjeiről, melyek kedvező fekvésük miatt nagyon 
termékenyek s az előtte fekvő Disko-szigetről, a melynek kikötőjéből 
indul éjszak felé a legtöbb czethalvadász és utazó. A déli vidéken, 
hol a régi normann letelepedők emlékeit is meglehetős nagy számmal 
találhatjuk, van egy nevezetes bányatelep, a hol az aluminium 
készítésénél használt cryolithből évenkint mintegy 775 tonnát nyernek. 
Itt mintegy 100 munkás dolgozik állandóan. A kereskedelem s 
műveltség középpontja azonban Godthaab, hol több missziótelep, 
egy papnevelő-intézet, nyomda s kisebb hajógyár is található. A többi 
községek között különösen kiemelendő még Upernivik, mint a mely 



éjszak felé a legmagasabban fekvő község az egész földgömbön 
(73° 24'). E nevezetes község neve eszkimó eredetű s igen sajátságosan 
„tavaszit jelent, bár teljesen kopár, élettelen vidéken fekszik, a 
hol 80 napon át teljes sötétség uralkodik. Túl rajta már csak 
egy pár kísérleti állomás s időről-időre változó eszkimó-tanyák 
találhatók. 

Grönland déli és nyugoti partvidékét nagyjában már jól ismerik 
s csaknem minden egyes fjordnak, szigetnek s hegyláncznak külön 
neve van, melyeket részletes térképekről kényelmesen le lehet olvasni. 
Kevésbé ismeretes a keleti Európa felé eső partvidék, a hol csak 
egyes utazók által meglátogatott kikötőket ismerünk, de a hova az 
előtte elterülő nagy jégmezők s jégtorlaszok miatt európaiak soha 
sem telepedtek le állandóan s eszkimók is igen csekély számmal. 
Csaknem teljesen ismeretlen a szárazföld benseje, melyen legelőször 
pár évvel ezelőtt (1888.) Nansen Frithof hatolt keresztül roppant 
fáradalmak között, miután Paars, Dalager, Whymper, Nördenskiöld, 
Jensen s Peary előbbi kísérletei hajótörést szenvedtek. A hires norvég 
utazó egészen a déli részen járt, de itt sem talált sehol tenyészetre 
alkalmas talajt, ellenkezőleg azt tapasztalta, hogy a belföld egy 
jelentékeny részét egész 10.000 lábnyi magasra emelkedő hatalmas 
jégpánczél borítja, mely hegyeket s völgyeket oly annyira elborít, 
hogy a talaj különbségeit nem lehet észrevenni s ez a jégpánczél a 
rajta megfagyó hótenger által évről-évre vastagodik. 

Teljesen illusio ennek következtében Gröndlandról, mint valódi 
gyarmatról beszélni. A dánok maguk is érzik ezt s az egyes közsé
geknek sokkal nagyobb autonómiát engednek, mint más gyarmatoknál 
szokás. Egy-egy pap s konzul intézi el az összes közügyeket, törvény
kezési rendszer, szervezett hivatalok nincsenek s lehetőleg minden 
patriarchális modorban kezeltetik. Az egyházi szervezet azonban itt 
is szigorú s a papokat, kiket megszokásból még mindig missióná-
riusoknak neveznek, a kopenhágai püspök küldi ide. Nagyon szigorú 
továbbá a dán kormány kereskedelmi politikája, mely a gyarmat főbb 
terményeiből monopóliumot üz s ennek kedveért részben eszkimókból 
álló kikötő őrségeket s postásokat szervezett. A kryolithon kivül pala, 
homokkő is megy innen külföldre, de leginkább állatbőrök s madár
tollak. Az évi forgalom Dániával 1885-ben mintegy 700.000 forintot 
tett, ide nem számítva az angol s amerikai halászok üzletét. 

Grönland az éjszakamerikai sarkvidék többi részeivel, mint a 
legújabb utazások teljesen bebizonyították, sehol sem függ össze s a 



nagy körte alakú szárazföldet nyugot felé egy több részből álló 
tengeröböl és csatorna hálózat határolja, melyet, mivel az éjszak
sarki utazások legnagyobb része ezen hatolt át, a sarkvidéki felfedezők 
nagy országutjának nevezhetünk. Labrador felől jőve a széles Davis 
csatornán át jutunk itt egy nagy részben 3675 méter mélységig sülyedő 
belföldi tengerbe, mely Baffin-öböl név alatt ismeretes, általában igen 
széles s csak végül a 78-ik szélességi fok körül keskenyedik meg, a 
hol a még mindig öbölnek nevezett Smith-óböí nevü mély tenger 
következik, mely kedvezőtlen viharjai s gyakori jégzajlása miatt sokáig 
volt állandó gátja a sarkvidék felé menő hajóknak s még ma is igen 
veszedelmes hely gyanánt ismeretes. A Franklin-féle expedicziók 
egyikének vezetője Inglefield kapitány hatolt át először a szoroson 
s utánna csakhamar Kane, Hayes és Hall mentek kissé feljebb, 
mindenütt azt találva, hogy Grönlandot a nyugot felé eső sziget
csoporttal aránylag keskeny csatornák választják el, melyeket Kennedy-
és -RoíesoM-csatornáknak neveznek. Legtovább hatolt e vidéken (83° 24' 
fokig) 1882-ben Lockwood hadnagy, a Greely ezredes vezetése alatt 
állott éjszaksarki amerikai expediczió egyik tagja, mely expediczió 
szomorú hírnévre tett szert az által, hogy tagjainak nagyobb része 
a Sabine-foknál a szó szoros értelmében éhhalált szenvedett s a 
többiek is csak ugy menekültek meg, hogy a mentő hajó megérkezése 
előtt emberhússal táplálkoztak. 

Épen ez az utóbb említett Greely-féle tudományos expediczió 
volt az, mely az éjszaki sarkvidéknek ezt a részét a legrészletesebben 
kikutatta s részben nemcsak a partokon. Ok és az előző utazók 
elkereszteltek itt csaknem minden nagyobb öblöt s fjordot, fokot és 
szigetet, sőt még Grönland nagy szárazföldjének egyes éjszaki részei 
is külön neveket nyertek (Prudhő, Inglefield, Hall, Nares stb-föld). 
Miért jegyezzük meg ezt a sok nevet emlékezetünkben! Az uti
könyvekben s részletes térképeken nagyon jó tájékozok, de különben 
egyszerű földrajzi fogalmak, melyekhez legfelebb egy-egy utazás 
emléke kapcsolódik. Jegyezzük fel csak azt, hogy a legnagyobb 
magasságban fekvő pontot, hova emberi láb elhatolt, felfedezőjéről 
Locktvoodfok-nak nevezik s ez a 83° 24' 5" éj. sz. s a 40' 45' Gr. 
nyug. hossz, alatt van Grönland nyugoti partján. Az itt mintegy 600 
méter magasságra emelkedő hegyekről Lockwood a 83° 35'-ig tudott 
eltekinteni s nyugot felé nyilt tengert látott. Egész a sarkvidékig 
terjed-e el ez a tenger avagy földünk legmagasabb csúcsát örök jég-
pánczéllal fedett föld alkotja? ki képes ma megmondani. 



Ha már a Smith-öblön felül eső grönlandi vidékekről is kény
telenek voltunk elismerni, hogy egyediségüket jó formán csak nevüknek 
köszönhetik s igy egy nem szakférfiak számára irt műben részletes 
ismertetést nem érdemelnek, még inkább áll ez a most ismertetett 
nagy sarki országúttal nyugotra eső sarkvidéki szigetcsoportról, melynek 
tömkelegében maguk a földrajztudósok is nehezen igazodnak el, bár 
a szigetek közt igen sok oly nagy terjedelmű, hogy „föld" névvel 
jelölik, minők délkeleten a Baffin-fold, keleten Vilmos király-föld, 
északkeleten Grinnel-föld s mások. A legjelesebb földrajzírók, az apróbb 
szigeteket mellőzve, négy nagy csoportban mintegy 25 területet külön
böztetnek meg, ide számítva Melville s Boothia Felix nagy félszigeteket 
is, mélyek Amerika szárazföldjével szoros összeköttetésben állanak. 

Legkönnyebben tájékozhatjuk, magunkat a sarki szigetek 
tömkelegében, ha jól szemügyre veszszük a már említett éjszaknyugoti 
átjárót, mely az északi s déli csoportot élesen elkülöníti. Az utolsó 
dán gyarmattal, Upernivikkel csaknem szemben, de a széles belföldi 
tenger által elválasztva fekszik a Baffin-félszigetnek az az északi 
része, a honnan a Baffin-öbölből az átjáróba be lehet jutni. A 
Lancester s Barrow csatornákon át egy sereg-sziget között csaknem 
nyílegyenes irányban mehetünk a Melville-öböl felé, mely ezen sziget
csoportnak legnagyobb belföldi tengere s mintegy középpontja is, a 
mennyiben számtalan csatorna által összeköttetésben áll az egész 
szigetcsoporttal s jéghegyei a Mackenzie és Nagyhal folyók torkolatai 
között a szárazföld nagy részéig eljuthatnak. Tovább hatolva a 
Bering-csatorna irányában, két nyílásra akadunk: egyik csaknem az 
eddigi ut folytatásaként Melville és Banks (Baring) szigetek közt 
megy, de sokkal kényelmesebb a délnyugot felé vezető Walesi-herczeg 
csatorna Banks-sziget s Albert herczeg-föld között. Mellékesen meg
említve láthatjuk, hogy e kopár vidéken loyalis angol felfedezők 
jártak s saját hazájukra emlékezve nevezték el az uj földeket. 

Az éjszaknyugoti átjáró által igy kettéosztott szigetcsoportból 
legelőször az éjszaki részen a Melville-öböl felett eső nyugoti részt 
a Terry szigetcsoport foglalja el, teljesen lakatlan s általában kevésbé 
ismert vidék. Sekély tengervízből emelkedő sziklás szigetek ezek, 
nagyobbrészt siluri kőzetekkel, melyeket kiválóan rideggé tesz az 
évi csapadék csekély átlaga, mely oly jelentéktelen, hogy akadt 
utazó, ki még egy év múlva is megtalálta a hóban régi lábnyomait. 
Sokkal ismertebb a Grönland felé fekvő Északi Devon-föld, melynek 
délnyugoti sarkán fekszik a tudományos kutatók egyik főállomáshelye 



a Beechey sziget. Innen észak felé feküsznek egymás felett Elles-
mereland (az emlitett Sabine fokkal), Arthurland, Grinnelland s 
Grantland jóformán egymással összefüggőleg. Grinnélföldet legelőször 
1854-ben Dr. Hayes, akkor a Kane-féle expediczió orvosa fedezte 
fel s Greely kutatta ki alaposan, ki itt a Weyprecht által kezdemé
nyezett nemzetközi sarkvidéki állomások egyikét alapította. Másfélezer 
méternél magasabb hegyet (Mount Arthur) s egy jelentékeny belföldi 
édesvizű tavat (Hazen tó) talált ott utazónk s feltűnően a völgyekben 
elég élénk tenyészetet, melynek barna, sárga, piros s zöld színei 
egymást felváltva, érdekes tájképeket alkotnak. Némely helyeken a. 
színes moh több holdra terjed s oly sűrűen egymás mellett, hogy 
az ember lába nem fér el közöttük. Az állatvilág is eléggé jelentékeny 
itt. Greely számítása szerint a Hazen tó vidékén mintegy 300 sarki 
bivaly él saxifragákkal, mohokkal s más növényekkel táplálkozva, 
vannak ezenkívül még farkas, róka, nyúl, lemming, hermelin s mint
egy 30 faj nagyobbrészt vándormadár, melyek között különösen szép 
a királykacsa szivárványszínű fejével. 

Az egész szigetcsoportban legnagyobb kiterjedésű a Baffinföld, 
a délnyugoti csoportban, mely a hozzátartozó félszigetekkel körülbelől 
660.000 n km. területű, tehát kétszer oly nagy, mint a magyar 
korona tartományai, de a melyet a tömérdek fjord s öböl csaknem 
apró szigetekre oszt szét. Keleti partján gneisz és gránitkőzetekböl 
alakuló s részben 2000 méter magasságig emelkedő hegylánczolat 
vonul el, itt-ott meglepő alakú szép csúcsokkal s bensejében sok 
helyen fordul elő kőszén, mely hasznos ásvány általában gyakori az 
egész szigetcsoportban. Igen jelentékeny nagyságúak még Vilmos 
király földje s Boothia Felix, melyeknek környékét főkép a Franklin 
felkeresésére küldött utazók kutatták ki. Mindenik rendkívül zord s 
nehezen megközelíthető vidék. 

Valódi állandó emberi lakóhely e nagy kiterjedésű szigetcso
porton nincs, leginkább látogatják még az európai hajósok Kekertcnt, 
egy a cumberlandi öbölben fekvő szigetet a Baffinsföld mellett. Ugyan
ennek közelében van Kingua, volt német meteorológiai állomás s egy 
kissé lejebb Frobisher öböl, melyet Hall azért nevezett el igy, mivel 
sok európai emberre emlékeztető tárgyat talált itt, melyek nézete szerint 
Frobisher expedicziójától (1576—1578) maradtak meg*s melyekről az 
eszkimók e helyet „Fehér ember szigetének" (Kodlurarn) nevezték el. 

Mindezek a nevek azonban, mint már előbb is említettük, csak 
a szakférfiakat érdekelhetik s azok e névsort igen könnyen legalább 



megtízszerezhetik. Oly földön, melynek talaját gyakran ezer lábnál 
vastagabb jég borítja el s a hol sokszor még azt sem lehet kitalálni, 
hogy a szárazföld hol kezdődik, a hol emberi lak absolute nincs s a 
vándor is csak ideiglenesen telepedik le, országokról s más hely
nevekről elég volt ily futólagosan megemlékezni. Egykor talán, ha a 
szívós emberi akarat jobban fog győzedelmeskedni a mostoha termé
szeten s a sarkvidék is népesebb leend, földrajzi ismereteinket 
pótolnunk kell, ma még elég tudnunk, hogy az ember ennyire is 
haladt, hogy a sivár vidék nagy részét már ismerjük legalább part
vidékein s ugyanaz a fehér ember, ki az egyenlítő alatt megtelepedett, 
itt is képes évekig élni nélkülözések s kínzó éghajlati viszonyok 
között nem a közvetlen haszonért csupán, de a jövőnek s tudomány
nak dolgozva. Olvassa kiki s olvassák különösen az ifjak a sarkvidéki 
utazások leírását szorgalmasan, nem a földrajzi adatok kedvéért, 
de hogy lássák az embert és tudóst, midőn valóban nagy, midőn 
emberfeletti munkára vállalkozik. De mi hagyjuk el ezt a sivár 
helyet s menjünk le délfelé. 

A ,Tegethotf" sarki expedit ió hajő j égben . 



Petrolia. 

HARMADIK FEJEZET. 

A Z É S Z A K A M E R I K A I ANGOL TERÜLET. 

Hesse-Wartegg: Kanada und Neu-Fundlancl. Freiburg 1888. Gr. Zichy Á g o s t : 
Dominion of Canada. Földrajzi Közlemények VII . köt, Hunfalvy J á n o s : A kanadai 
tartományok szövetsége. Földrajzi Közi. XV. köt, Maijne: Four years in British 
Columbia and Vancouver Island. London 1862. Leiiwie: Kanada 1887. Statis

t ical abstract and record for the year 1888. Ottawa 1889. 

1494-ben jun. 24-én l ^ a meg tigdmpr Labradort Cabot Jánm, 
kit VIII. Henrik angol király a nyugoti tengerek felkutatására küldött. 
Fia, Sebestyén, három év múlva felfedezte Uj-Fundlandot s 1517-ben 
a mai Hudson-öblöt. Amerika földjének északnyugoti része tehát 
csaknem ugyanazon időben jutott az európaiak kezébe, mint Közép
amerika országai. 

Igen természetes, hogy mig Mexico s Peru kincsei kimondha
tatlan vonzó erővel hatottak, a kopár északon a kutatás lanyhán 
ment s a letelepedés még lanyhábban. Igy történhetett meg, hogy a 
Cabot által már felfedezett Hudson-öbölt csaknem száz évvel később 
(1610-ben) Hudson Henriknek újból fel kellett fedeznie s habár 
Francziaországból már 1524-ban telepedtek le egyesek a Szent-
Lőrincz folyó torkolata körül, annak a vidéknek s általában Eszak-
amerika északnyugoti részének valóságos története csak 1608-ban 
kezdődik, midőn a francziák Quebec városát alapították, vagy még 
inkább 1672-ben, midőn valódi gyarmati kormány létesült. 



Hosszú időkön át úgy látszott, mintha az új világrész ezen 
részében Francziaország fog nagyobb gyarmatot alapítani. Több 
millió négyzetkilométerre terjedő birtokaik voltak a francziáknak 
Eszakamerika területén Labradortól le a Felső-tó nyugoti csúcsáig s 
Uj-Orleanstól fel a Missisippi forrásáig. De a gyarmatosításban 
ügyesebb angol fokról-fokra elhódította ezeket a területeket. 1690-től 
csaknem egy századon át tartott a két nemzet küzdelme egymással, 
egymásután vesztek el a franczia birtokok, a legutolsó nagyobb 
területet Napoleon 20 millió dollárért adta el s a franczia világ
részből ma már csak két parányi sziget van meg Uj-Fundlandtól 
délre: St. Pierre és Miquelon. A világuralomért folytatott nagy 
küzdelmek döntő napja 1759-ben szept. 12-én volt Quebec mellett, 
midőn az angolok teljesen megverték a francziákat s ez a nap volt 
az, a midőn Eszakamerika valósággal megszűnt franczia lenni s 
nemcsak Kanada, de az Egyesült-Államok is megszülettek. 

Kanadában ekkor még csak 65.000 lakót számláltak s az az óriási 
terület, mely jelenleg az angolok birtokában van, nagy részben még 
teljesen ismeretlen volt. De midőn az Egyesült-Államok végkép 
elszakadtak az anyaországtól, az angolok itt az északi részeken kerestek 
kárpótlást maguknak s egymásután alapítottak gyarmatokat és terü
leteket a nagyrészt gazdátlan vidékekből. Az egyes gyarmatok szövet
séget kötöttek egymással s a szövetség 1858-ban már kiterjesztette 
határát a Csendes oczeánig, a melynek partjain Brit Kolumbia és 
Vancouver szigetek külön gyarmatokká alakíttattak a Hudson-öbli 
társaság óriási területéből. Ma ez a „Kanadai tartományok szövet
sége" Uj-Fundland s Aljaszka kivételével Amerika egész északi 
részét magában foglalja s a következő részekből áll: 

Tartomány neve Kiterjedés • ki lóm. Népesség 1881-ben 

Eduárd herczeg sziget 5.600 109.000 
Uj-Skótország 56.000 441.000 
Uj-Brunszwik 71.000 321.000 
Quebec 500.000 1,359.000 
Ontario 280.000 1.924.000 
Manitoba 319.000 66.000 
Brit-Kolumbia 922.000 60.000 
Északnyugoti terület 6,694.000 57.000 

Láthatjuk ezekből a számokból, hogy a kanadai tartományok 
aránylag mily néptelenek (a 4,337.000 főnyi lakosságból egyre-egyre 



két • km. jut) s hogy ez a népesség is mily egyetlőtlenül oszlik 
meg. — A tengerpart s a Szent-Lőrincz folyó környéke a leg
sűrűbben lakott vidékek, a nagy északnyugoti területen azonban, 
mely egymagában tízszer oly nagy, mint Ausztria-Magyarország, alig 
van egy pár ezer ember. Valóban a szomszéd Egyesült-Államok mel
lett csaknem elfeledték ezeket a tartományokat oly annyira, hogy 
még ma is közel egy harmada az óriási területnek csaknem teljesen 
ismeretlen. Az új szövetség alakulása (1867. jul. 1-én) s a vasutak 
építése kezdette meg a felvirágzás korszakát s különösen a mult 
évtizedben igen sokat tettek, hogy betelepülőket csaljanak ide. 
A kanadai nagy pacifiic-vasút kiépítésekor a kormány mintegy 
200 millió angol holdat ajánlott fel, melyből minden bevándorló 160 
holdnyi telket ingyen kap, ha kötelezi magát, hogy azt három évig 
műveli s a vasúttársaság is 25 millió holdat bocsátott árúba méltá
nyos feltételek alatt. A kivándorlók, úgy látszott, kaptak is a kínál
kozó alkalmon s volt év (1883), midőn számuk már a másfél száz
ezret is megközelítette, valóban azonban kitűnt a legutóbbi népszám
lálás eredményéből, hogy a bevándorlók egy jelentékeny része nem 
tudott ellenállani a hatalmas Egyesült-Államok vonzó erejének s 
Kanadát csak átmeneti állomásnak tekintette. 1891-ben ugyanis a 
kanadai szövetséges államok lakossága csak 4.823,164 volt s igy a 
szaporodás csak ir52%-ot tesz, míg 1871—1881 között az 18 -97% volt. 

Kétségtelen, hogy ezt a kedvezőtlen eredményt nagy részben az 
éghajlati viszonyok is okozzák. A kanadai terület legnagyobb része 
alkalmatlan a földművelésre s még a déli vidékek is zordonabbak, 
mint Európa megfelelő vidékei. Az északi szélesség 47 '/ 2 foka, tehát 
Budapest szélessége alatt a tavaszi közepes hőmérsékhez csak 3'1Ü C, 
az őszi 4-4° C. — Montrealban, mely az é. sz. 45° 31' alatt fekszik, a 
tavaszi közepes hőmérséklet szintén csak 3'9° C, de már az őszi hő
mérséklet 7'3" C. Manitoba tartomány fővárosában, Winipegben, a 
49° 52' é. sz. alatt, a tavaszi közepes hőmérséklet — 1° C, az őszi 
pedig T8 0 C. Az 58° 42' é. sz. alatt Csipevájan állomáson a tavaszi 
hőmérséklet —5"1 s az őszi —0'5° C. Képzelhetjük magunknak, hogy 
mily kemény hideg van ott télben! Már Toronto városban is, mely 
43° 40' é. sz. alatt fekszik, januárban —32'5 fokra is leszáll a hőmér
séklet, az odább északra eső nyilt térségeken pedig 40, sőt 50 foknyi 
hideget is nem ritkán észlelhetnek. A 0 foku évi izotherm-vonal a 
Csendes oczeán partvidékén még a 62° é, sz. alatt vonul el, de onnan 
keletre, azaz a kontinensen lefelé menve mindinkább délebbre eresz-



kedik s a Hudson-
öbölnél a szélesség 
52 fokáig száll alá, 
ugy, hogy oly vidé
ken, mely Magyar
ország északi hatá
rával csaknem össze
esik, gabonanemüt 
termeszteni épen 
nem lehet, sőt erdők 
is alig vannak. Igaz 
ugyan, hogy nyáron 
elég meleg van, egész 
a 61° é. sz. fokig 
július és augusztus 
középhömérséklete 

17—19° C, tehát 
körülbelül olyan a 
meleg, mint a nagy 
magyar Alföldön, de 
a nyár nagyon rövid 
s az ősz hirtelen lesz 
hideggé. 

Az éghajlati vi
szonyok ezen kedve-
zőtlensége azonban 
Kanadánakis inkább 
csak északi részét 
sújtja s e között s az 

Egyesült-Államok 
határa között elég 
széles földöv van, 

melyet általában 
kedvezőnek, sőt itt-
ott igen termékeny
nek lehet mondani, 
ugy, hogy sokan 
állítják, hogy ez a 
terület legalább száz 
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millió embernek képes megélhetést adni s hogy ez lesz egykor a 
földgömb egyik leggazdagabb gabona kamrája. Emmerling kiéli tanár 
elemzése szerint Manitoba földjén oly sok légeny, hamu és foszforsav 
van, hogy évtizedeken át képes lesz trágyázás nélkül, tehát olcsóbban, 
sokkal jobb búzát termelni, mint az európai talaj. S valóban 
1873—1888-ig e nagy területen a fentebb említett kedvezmények 
(homestead) alapján 438.564 család vett 71,810.012 holdat müvelésbe. 

Egy másik jelentékeny előnye Kanadának roppant vizgazdag-
sága. A földgömbön levő édes víznek több mint fele van kizárólag 
ebben a tartományban s az óriási víztömeg nagyobb része, az Egyesült-
Államok szélén fekvő öt tó s az ezek egyikéből kiömlő Szent-Lőrincz 
folyó, már a közel jövőben élénk összeköttetést biztosít az ország 
lakóinak a nagy világgal. 1888 június 28-án történt először, hogy a 
„Rosedale" nevű gőzös Liverpoolból átrakodás nélkül eljuthatott 35 nap 
alatt Chicagóba s kétségtelen, hogy ezt a kereskedelmileg kimond
hatatlan fontosságú előnyt a jövő nemzedék még jobban kizsákmá
nyolja. Karöltve jár ezzel a vasúthálózat gyors terjedése. Az első 
alig 25 kilométernyi vasút 1836-ban épült Laprairie és St. Johns 
között Quebec tartományban, két évtized alatt még csak helyi vasutakkal 
szaporodott ez, 1888-ban már 20.000 kilométernél nagyobb volt 
hosszúságuk. Különösen fontos az 1881 —1886 közt épített s 4650 km. 
hosszúságú nagy pacific-vasút kiépítése, mely egész országrészeket 
tett hozzáférhetővé s mely a mellett kiválóan alkalmas a világforga
lom gyorsítására is. Liverpoolból Yokohamába, Newyorkon és San-
Franciscón át, 17.491 km. távolságot 26 nap lehetett megtenni, most 
Quebecen s Vancouveren át 16.002 km. s 22 nap szükséges s az 
angoloknak nagy előnyök még, hogy az a másfélezer kilométerrel 
rövidebb útat Kelet-Ázsiába kizárólag saját birtokaikon tehetik meg. 

Harmadik nagy előnye Kanadának valóban szabadelvű alkotmá
nya, melyet a szövetség (Dominion of Canada) megalakulásakor 
1867-ben nyert s mely lényegileg azóta is változatlan maradt. Az angol 
kormány fenhatóságát a királynő által öt évenként kinevezett főkor
mányzó képviseli, de ez nem avatkozik a kormányzatba, melyet külön 
minisztérium, és parlament vezet. A felsőház vagy szenátus 80, élet
hossziglan kinevezett egyénből áll, kik honpolgárok s legalább 4000 
dollár jövedelemmel rendelkeznek. Az alsóház (Home of Commons), 
melynek tagjait öt évenkint választják és pedig Quebec tartományban 
65-öt s a többiben annyit, a hány lélek jut a népszámlálás szerint 
egy québeci képviselőre (jelenleg mintegy 20,000 lélekre egy). 1889-ben 



a képviselők száma 215 volt. Választó minden 21-ik életévét betöltött 
férfiú, ki legalább egy éve lakik az országban s bizonyos (100—300 
dollár közt váltakozó) vagyonnal bir, az indiánok ellenben csak az 
atlanti parti tartományokban. 1887-ben, midőn a legutolsó választás 
volt, a választók száma 983.599-et tett. A képviselők és szenátorok 
napidíjakat kapnak s hatóságuk, mely lényegileg ugyanaz az angol 
jiarlament tagjaiéval, az egész szövetségre kiterjed. Az egyes tarto
mányokban azonban külön törvényhozó testületek is vannak, melyek
nek hatásköre főkép az igazságügyre, iskolákra, humanisztikus inté
zetekre, rendőrségre s a helyi ügyekre terjed ki. Minden tartományban 
van továbbá alkormányzó is. Bizonyos tárgyakról szóló törvényjavas
latokat az angol parlament elé kell terjeszteni s az angol koronának 
két évig vétójoga van a parlament által elfogadott és a főkormányzó 
által jóváhagyott törvényjavaslatokkal szemben. Egészben véve Nagy-
Britannia kormánya, félvén a szomszéd nagy Egyesült-Államok termé
szetes vonzóerejétől, nagyon elnéző s türelmes Kanadával szemben, 
anyagilag is jelentékenyen segélyezi azt s igy Kanada gyarmati 
jellege daczára csaknem szabad országnak tekinthető. 

Az ország felvirágzását néhány összehasonlító számadattal 
mutathatjuk ki legjobban az utóbbi két évtizedre visszatekintve. Volt 
ugyanis Kanada jelen területét véve alapul: 

1868 1878 1888 

Állambevétel dollárokban 13,687.928 22,375.011 35,908.463 
Müveit terület holdakban 17,335.818 21,899.181 m. 30,000.000 
Postahivatal száma 3.638 5.378 7.761 
Kivitel értéke dollárokban 57,567.888 79,323.667 90,203.000 
Pénzintézetek tőkéje dol.-ban 30,289.040 63,387.034 60,168.010 
Kiadás vasutakra dollárokban 483.355 2,643.7-11 2,815.536 
Postatakarékpénztárak mér

lege dollárokban 204.588 2,754.484 20,689.033 

Különösen fejlett Kanadában az iskolaügy és a posta. Ez utóbbi 
különösen bámulatos, mivel az egyes községek nagy távolságban 
vannak egymástól s a közlekedés sokszor nagyon nehéz. Mindamellett 
a nagy területen minden egyes falunak rendes postaközlekedése van, 
a postahivatalok száma nagyobb, mint Francziaországban, melynek 
tizszerte több népessége van, a levelek száma 1888-ban a 80 milliót 
meghaladta, nem számítva ebbe 67 millió hirlappéldányt, melyeket 



csaknem ingyen szállítanak. Még a telefonhálózat is rendkívül elter
jedt, maga a montreali főhálózat mintegy 300 községet ölel fel közel 
30.000 km. hosszúságú sodronynyal s állandó összeköttetésben áll 
New-Yorkkal és Chicagoval, melyek másfélezer kilométernél nagyobb 
távolságban vannak. 

Kanada lakosságáról az egyes tartományok leírásánál fogunk 
bővebben megemlékezni, itt csak átalánosságban említjük fel, hogy 
az angol nyelven beszélő lakosok száma most már jelentékenyen 
felülhaladja a francziákét, habár ezek az összes lakosságnak majdnem 
egy harmadát teszik s általában igen szaporák. E két nemzeten s a 
mintegy 100.000 főre menő indiánokon kivül csaknem minden európai 
nemzetiség képviselve van itt, ujabban egy pár magyar gyarmat is 
alakult, de legtöbben vannak mégis a németek (282.906). Khinai és 
néger aránylag kevés fordul elő s jelentékeny szerepet nem játszanak. 
A lakosság nagyobb része (mintegy 2 / 3 ) protestáns, de igen sok apró 
felekezetre oszolva. A római katholiknsoknak 5 érsekük, 16 püspökük 
s mintegy 1200 lelkészük van, habár hivőik inkább csak a régi 
franczia nyelvű lakosság köréből valók. 

A „Dominion of Canada" név alatt ismert szövetség egyes 
tartományainak ismertetése előtt lehető röviden szólanunk kell arról 
a nagy területről, mely e szövetségnek ma részben még ismeretlen, 
vagy csak nagyjában ismert, de mindenesetre kevésbé népes nagyobb 
részét teszi. Politikailag e rész főkép az úgynevezett „északnyugoti 
territóriumok" neve alatt fordul elő, mely 7 millió J km. területű 
s igy az egész szövetség területének mintegy 3/* része. Ha ellenben 
csak a természeti viszonyokat s a letelepülések számát nézzük, ez az 
éjszaki lakatlan terület még sokkal nagyobb lesz. Quebec tartomány 
nagyobb fele s Labrador félsziget keleten, Brit-Columbia északi 
része s csaknem egész Athalasca tartomány ide tartoznak. Földrajzi 
szempontból az egész területnek központja a Hudson-öböl, a földgömb 
legnagyobb beltengere, 1600 km. hosszú, 960 km. széles s legalább 
1'3 millió [J km. területű, melyet az Atlanti-Oczeánnal a 800 km. 
hosszú s 70—240 km. széles Hudson-csatorna köt össze. A nagy 
tengert délen és nyugaton teljesen lapályos partok környezik. Keleti 
vidékén is csak itt-ott van egy kis csekély emelkedés és sziklás talaj. 
A lapály köröskörül messze elterjed, nyugot felé mintegy ezer 
kilométernyi távolságra, mintha az egész terület egy óriási föld-



mélyedés volna, melynek közepét alig 600 méter mélységig menő tó 
foglalta el. A Hudson-öböl ezen concentrikus helyzetének megfelelően 
mindenfelől kisebb-nagyobb folyók ömlenek belé s nevezetes, hogy 
ezek a folyók csaknem függélyes torkolatuak, a mely tünemény ily 
nagy arányokban sehol másutt nem található. Nyugot felé, hol a 
medencze legtágasabb, a folyók s más vizek összegyűjtése előleg egyes 
tavakban történik meg s ezek a tavak délről északnyugot felé itt-ott 
csaknem szakadatlan lánczolatban következnek egymásután, ugy, hogy 
nem egy helyen, különösen a Churchill és Saskacsevan folyók száz 
és száz kisebb-nagyobb tavon keresztül veszik folyásukat, mintha 
azokat ékítő gyöngyfüzér szemeiként tűzték volna fel magukra. 

Lapokat lehetne megtöltenünk az egyes folyók és tavak neveinek 
felsorolásával. Egyesekről, a mennyiben a polgárosodás már gyökeret 

A Churchill folyó. 

vert közelükben, később csakugyan meg is fogunk emlékezni, de 
egészben elegendő, ha térképpel kezünkben csak a legnagyobbakat 
figyeljük meg, melyek mint külön gyüjtőmedenczék szerepelnek. 

Ilyen délen mindenek felett a Winnipeg tó (22.000 |H km.) 
188 méternyire a tenger szine felett, mely Amerika egyik legtermé
kenyebb vidékén fekszik s nem kevesebb mint egy millió négyszög 
kilométernyi vízhálózat központja. Délről a Red-River, nyugotról a 
Saskacsevan öntik belé iszapos vizeiket, a honnan a tó neve (Winnipeg = 
piszkos víz) ered, keletről az erdei tavak vizét hozza a Winnipeg folyó. 
Mindezeket egyesítvén magában a sekély (legmélyebb helyén is csak 
20 méternyi) tó, a vizet a Nagy Nelson folyó utján szállítja az 580 km. 
távolságra fekvő Hudson-öbölbe, útjában számtalan csatornát és tavat 
alkotva. Ha a Red-Rivert s Nelson folyót egynek vesszük, a mint azt 



földrajzilag jogosan tehetjük, a folyó 1900 km.-nél hosszabb lesz 
s igy egyike a földgömb legnagyobb folyóinak, mely csakugyan oly 
hatalmas vízmennyiséget visz a Hudson-öbölbe, mint a nagy tavak 
vizét egyesítő Szent Lőrincz folyó az Atlanti-Oczeánba. 

A Nelson folyótól éjszakra, alig 160 km. távolságban, találjuk 
a szintén igen tekintélyes Churchill folyót, mely a sziklahegységből 
eredő vizeket egyesíti magában s melynek rendkívüli sajátsága a sok 
különböző nagyságú és alakú tó egyesítése, úgy hogy különösen 
középfolyásánál jóformán meg is szűnik folyó jellege s a több száz 
tó mértföldekre tolja minduntalan partjait, mig végre mintegy 160 km. 
távolságban a Hudson-öböltől hatalmas, kataraktákkal megrakott 
rendes folyóvá lesz. 

Leghatalmasabb folyó azonban a nagy éjszaknyugoti területen 
a Mackenzie, mely a nagy medencze parti vizeit egyesíti, de azokkal 
már nem a Hudson-öbölt, hanem az Ejszaki-Jegestengert gyarapítja. 
Athabaska tó, Rabszolga tó s Nagymedve tó (mindmegannyi több 
ezer négyszög kilométernyi területű édes víz) azok a gyüjtőmedenczék, 
a hova ennek a hosszú folyónak forrásvizei összegyűlnek. A Rab
szolga tóig ezek a forrásvizek különböző nevet viselnek s csak innen 
kezdve ismerik a Mackenzie nevet, de a folyó még ezután is 1600 
km. hosszúságot halad meg, mig hatalmas víztömege közel Alaszka 
határánál az Ejszaki-Jegestengerbe ömlik messze benyúló, deltaszerű 
hálózatot képezve. 

A három nagy folyón kívül, melyeknek szédítő arányait most 
ismertettük, számtalan más, még mindig jelentékeny nagyságú folyó 
ömlik be a Hudson-öbölbe vagy a Jeges-tengerbe, ilyenek a Nagy
hal folyó, a Chesterfield folyó s hasonlókép igen jelentékenyek az 
azokkal kapcsolatban álló vagy külön vízmedenczéket alkotó tavak, 
mutatván Amerika ezen részének csaknem páratlan vízgazdagságát. 

Sajnos azonban, hogy e vígazdagság jóformán értéktelen. 
A Hudson-öböl torkolata az év nagyobb részében megközelíthetlen, 
a nagy beltenger partjait minden évben legalább nyolcz hónapon át 
jégpánczél nagyobbítja meg néhány kilométernyire, sőt a sekélyes 
James öböl nevű déli nyúlványban még sokkal messzebbre s a belé 
ömlő folyók, még a Nelson és Churchill is, zuhatagaik nagy száma 
miatt teljesen használhatlanok. Az a pompás víziut tehát, mely az 
Atlanti-Oczeántól a Winnipeg-tóig s Amerika leggazdagabb gabona
termő vidékéig közvetlenül vezet, nemzetgazdasági jelentőséggel alig 
bír. De épen igy vannak a többi folyók és vidékek is. A Hudson-



öbölt, mióta Hudson 1610-ben újból felfedezte, néhány év alatt 
részletesen bejárták Button, Münk és Fox, abban a reményben, hogy 
itt megtalálják az éjszaknyugoti átjárót az Atlanti-Oczeántól a Csendes-
Oezeánba, melynek feltalálása több századon át a legfontosabb földrajzi 
problémák egyike volt. De maga az öböl partvidéke s annyival 
inkább a messzebb fekvő területek jó sokáig teljesen ismeretlenek 
maradtak. Az első tudományos kutató Hearne volt 1770-ben, ki az 
Athabasca medenczéjéig jutott el s csak 1787 óta, midőn Mackenzie 
a róla elnevezett nagy folyót bejárta, van némi általános képünk az 
óriási területről, de még a legutolsó Schwatka-féle nagy expediczió 
(1879—1883.) után is csak általános s a szerényebb igényeket is alig 
kielégítő kép maradt ez. 

Nem lehet csodálkoznunk felette. A HiuJson-üböI környéke a 
föld lcijhuleycbb vidékei közé tartozik. Ugyanoly fokokon, a hol Anglia 
s Németország északi része fekszik, 40—50 fok hideg nem tartozik 
a ritka kivételek közé s az itt levő európai telepeken tett észleletek 
azt tanúsítják, hogy az évi átlagos hőmérséklet mindig a fagyponton 
alul marad, Dunvegan erődben (55° 56' é. sz.) — 1" 17', Chippewayan 
erődben (58° 43') — 3° 66, Rae erődben (62 u 39') — 5° 39. A sarkvidé
keken tartózkodók hamar megszokják a hideget, oly hamar, hogy 
10—12 fok meleg, tehát a mi kora tavaszi enyhe időnk, már tűrhe
tetlen forróságként tűnik fel előttük, de a 40 fokon tul levő hideg 
gyilkol. Félórai tartózkodás ily esetben a szabad levegőn csaknem 
biztos halált okoz: a lélegzet abban a pillanatban fagy meg, midőn 
a szájból kijő s a gőz nem száll fel, hanem leesik. Maguk a kanadaiak, 
kik az ily nagy hideget „poudre napoknak" nevezik, rettegve vonulnak 
vissza odujokba annak gyilkoló hatása elől, különösen ha még szél 
is uralkodik. Apró jégkristályok repkednek ilyenkor a levegőben, a 
hó tetején szaggatott pelyhek ugrándoznak, mig végre megtelik az 
egész légkör vadul czikázó hó és jégdarabokkal, melyek miatt néhány 
lépésnyire sem lehet látni, itt-ott egész hóhegyek repülnek a levegőben, 
a lélegzet megnehezül, a szem elkáprázik, szédület fogja el az utast 
s pihenni vágyik, holott a pihenés kész halál. Ha azonban csendes 
idő van, rendesen bámulatosan tiszta a légkör s az utazó mérföldekre 
menő távolságban is meglátja a tárgyakat oly világosan s határo
zottan, mintha fényképek volnának előtte. A csend oly mély, hogy 
a legcsekélyebb zaj megsokszorosodik. a láb alatt ropogó jég ágyu-
dörgésnek hangzik. Egy kis szellő elegendő azonban, hogy meg
fagyjon az orr s a kezekben szúró fájdalmat erezzünk. 



A terméketlen kopár vidék s az éghajlati nehézségek sem tar
tották vissza mindamellett az embereket, hogy ide eljöjjenek s állandóan 
letelepedjenek. Ellenkezőleg, Amerika északi vidékeinek kikutatása s 
benépesítése részben a Hudson-öböllel áll kapcsolatban s különösen 
az itt létesült kereskedelemmel, mely 1670-ben nyert szilárd alakot, 
midőn Ruprecht herczeg s társa 10.500 font sterling tőkével meg
alapították a Hudson-öböl társulatot, mely egész 1863-ig az itt birt 
vidéken mintegy suverén jogokat gyakorolt. Anglia hódításának 
történetében nem ritka eset az, hogy új területek meghódítását és 
szervezését először kereskedő társaságokra bizza, minő volt különösen 
a keletindiai s ujabban a keletafrikai társaság s ezekre bízza az új 
gyarmatok közigazgatását is. Itt a zord éghajlat miatt azonban a 
politikai tényezők egészen háttérbe szorultak, de annál élénkebbek volt 
a kereskedelmi érdekek, mivel a Hudson-öböl Szibériával együtt a 
prémes állatok legfőbb hazája. Menyétek, rókák, medvék s más prémes 
állatok, különösen a hód tömérdek mennyiségben tartózkodnak itt. 
Ezek vadászata, az elejtett állatok prémjeinek összegyűjtése s világ-
piaczra hozatala volt a társulat feladata. Európai telepek fentartása, 
gyakorlott vadászok kiképzése s a termőföld hiányában az alkalmazottak 
élelmezése sok gondot s költséget igényelt, mindamellett tény, hogy 
a társulat állandóan több ezer embert foglalkoztatott a benszülött 
eszkimókon s indiánokon kivül, kik csakhamar kizárólag csak a társulat 
számára vadásztak s évi tiszta jövedelme rendesen meghaladta a 
félmilliót. Az összes becserélt árúkat Londonban értékesítették, mely 
még ma is legelső piacz a szőrmekereskedésben. A nagy anyagi előnyök 
a társaságot kereskedelmi monopólium létesítésére is birták s az egész 
napjainkig a Hudson-öböl társulat féltékeny szemekkel nézett mind
azokra, kik területükön megfordultak. 

A társulat telepei, melyeket „Fort" névvel jelöltek, bár tulaj
donképi erődök nem voltak, a Hudson-öböl nevezetesebb kikötőin 
kivül a nagyobb folyók s tavak mentén épültek. Legjelentékenyebb 
volt közöttök Fort York, a Nelson folyó torkolatától nem messze a 
Hayes folyó partján, a hova Angliából évről-évre jött néhány nagyobb 
hajó is, hogy élelmiszereket s csereárúkat hozzon s a hónapok alatt 
összegyűjtött prémeket visszaszállítsa. Ennek a helynek kereskedelmi 
fontossága oly nagy, hogy jelenleg komolyan tervezik a vasút építését, 
mely Winnipeggel összekapcsolja. Kivüle még Churchill-erőd a 
hasonnevű folyó torkolatánál, Sima erőd az Ungava-öböl mellett 
nevezetesek arról, hogy a Hudson-öbölben nagy mennyiségben elő-



forduló porpoise-hal zsírját itt főzik ki s gyűjtik egybe. Midezen 
telepeken azonban még jelenleg is csak egy pár európai család lakik 
s egy-egy telep lakosainak összes száma legfelebb 3—400 főre 
megy. 

A valódi vadászatot nem is az itt lakók űzik, hanem az óriási 
területen szétszórva élő indiánok és félvérüek, mely utóbbiak nagyob-
részt franczia kanadaiak és indiánusok ivadékai s bár mindnyájan 
francziául vagy inkább valami franczia s angol közt levő s indián 
szavakkal kevert új nyelven beszélnek s némi európai műveltséggel 
bírnak, csaknem oly nomádok, mint az indiánok. „Voyageur" vagyis 
utazóügynök még most is megőrzött franczia nevük, némely helyen azon
ban „bois-brulés" (égett fa) nevet is viselnek rendesen sötét arczszinük 
után. Feladatuk az árúczikkek szállítása egyik erődtől vagyis keres
kedelmi teleptől a másikig, a mely feladat épen nem könnyű, mivel 
igen gyakran ezer kilométer is esik a két ttlep között s ezen a 
távolságon nincs valódi út. Sajátságos emberfaj ez a „voyageur" ; 
szűk bőrnadrágot hordanak, bőrből van mellényük is s derekukat 
tarkaszínü öv borítja, melynek gyöngyhimzésü zsebében a pipa mellől 
az aczél s kova sem hiányzik. Nyakukon ezüst ékszereket hordanak, 
néha más díszítéseket is. Legtöbbnyire csolnakokkal utaznak, melyeknek 
franczia neve „canot", 3—4 egy társaságban. A sajkák oldalait szívós 
vastag nyirfakéregböl csinálják, egyes részeit szálakra szétszedett 
fenyőgyökérrel varrják össze s a varrást gyantával vonják be, hogy 
vízmentes és sima legyen. A párkány fenyő- és czédrusfából készül, 
mintegy 8—10 cm. széles s az egész sajka átlag 12 m. hosszú s 
15—20 métermázsa súlyt hordoz. Csendes vízben kitartó evezés mellett 
rendkívül gyorsan haladnak ezek a ladikok, naponként 60—70 km.-nyi 
útat is s ruganyosságuk következtében gömbölyű sziklákhoz ütődve 
épen nem, csupán éles sziklákhoz súrlódva sérülnek meg jelentékenyen. 
Sekély helyeken térdig vízben gázolva húzzák tovább a csolnakot, 
ha pedig sellőkhöz jutnak, fatörzseken, sziklákon, mocsarakon és 
sűrűségen czipelik keresztül a hajót és, a hol a talaj egészen járhatatlan, 
ott czölöpöket és a parton összeszedett gályákat tesznek alá. Pihenőt 
a teljesen lakatlan vidéken tetszés szerinti helyen tartanak, a csolnakot 
partra vonják s elkészítik az ebédet, mely rendesen pemmikánból 
(szárított bivalyhús) s theából áll. A voyageur étvágya mesés, óriási 
mennyiséget fogyasztanak el útközben s ennek megfelelően sokszor 
kell 2—3 napig is koplalniuk. Kopár, változásnélküli nagy területeken, 
itt-ott még jégtáblákkal borított tavakon kell átmenniök, de ez az 



utazás sohasem unalmas, mert társaságban teszik meg s mert csaknem 
minden nap akad hely, midőn a csolnakot s az egész podgyászt hátukra 
kell rakni, hogy egy-egy sellőt kikerüljenek. Éjjel sátrakat raknak 
s a mindenütt található uszó fákból tüzet készítve, a helyben fogott 
halat vagy lelőtt madarat fogyasztják el. Este különösen sokat szenvednek 
a mosquitoktól, melyek itt északon felhőnyi tömegben jelennek meg 
mindannyiszor s melyek ellen a test hájjal bekenése is csak kis részben 
segít. Rendesen heteken keresztül utaznak úgy, hogy emberi lényt 
nem látnak, oly folyókon s tavakon, melyeknek részben még nevök 
sincs, mig végre feltűnik a Hudson-öböl társaság sajátságos zászlója 
a jeligével : ,Pro pelle cutem' (Bőrért bőrt) s a félvad utazók azonnal 
megkezdik az előkészületeket: hosszú hajukat szalagokkal ékesítik, 
felveszik díszruháikat, meg a gyöngyhímzésü mokassint s dalt zengve 
vonulnak be a kereskedelmi telepbe, mely rendesen egy fadeszkával 
kerített raktárból, néhány kunyhóból s indián sátorból áll. Egy hét 
múlva már ismét visszaindulnak, mert az út hosszú s a nyár rövid. 
Télen nincs semmi dolguk, de újév tájban már ismét jelentkeznek 
egyik-másik telepen, hogy előleget nyerhessenek. 

A társaság részéről alkalmazott vadászokon kivül különösen 
az indiánok gyűjtik a prémeket s csapatostul hozzák azt az erődökbe 
eladásra. Ilyenkor a fehérek rendesen megteszik a kellő óvintézkedéseket, 
hogy az indiánok ne lophassanak avagy — a pálinkától felhevülve 
— vérengzéseket ne kövessenek el. Némely helyen azonban, különösen 
a Mackenzie folyó mentén, divatban van az is, hogy az indián egész 
becsületesen elmegy az európaiak által felügyelet nélkül hagyott 
raktárakba, leteszi a-hozott prémeket, átveszi az érte járó árúkat s 
a többit sértetlenül hagyva gondosan bezárja az ajtót a vadállatok 
ellen. Mert az árúk értéke meglehetősen szabályozva van. Egységül 
a hódbőr szolgál, mely 20—30 évvel ezelőtt még a leggyakoribb prém 
volt. Egy bivalybőr 6, egy menyétbőr 2, egy ezüstróka 20, egy 
kis ló 50, egy theakanna 5 hódbőr értékének felel meg. Legdrágábban 
fizetik az indiánok a szeszes italokat, egy üveg rumért egész vagyonukat, 
sőt a rajtuk levő ruhát is képesek odaadni. 

A régi primitiv viszonyok a nagy területen még most sem 
változtak meg. Az indiánok, bármennyire függenek is a kereskedelemtől, 
nomád életmódjukkal együtt megtartották vadságukat s harczias 
hajlamaikat, a pálinka s más európai „vívmányok" inkább rontották 
a helyzetet. Még most is nagyon rika eset, hogy idegenek forduljanak meg 
itt. A Hudson-öbölben évenként alig fordul meg 10—20 nagyobb 



hajó s egész a legújabb időkig egyetlen gőzös sem hatolt be ide, 
bár a beltenger hullámzása aránylag igen szelid s zátonyai alig vannak 
s így áthajózása veszélytelen. Sokkal veszélyesebb a hajózás a Hudson-
öböl bejáratainál, hol a Davis-uton bejövő jéghegyek gyakran okoznak 
torlódást, mivel a bejáratot kis szigetcsoport, a Resolution és Buffon 
szigetek szűkítik meg. A hajók rendesen a déli 16 km. széles nyilason 
szoktak behatolni többnyire július hó első felében, midőn az úszó 
jég legkevésbé alkalmatlan. A vitorlás hajóknak a Hudson-csatornán 

Kgy félvér vadász. 

16 napig kell menniök s innen a nagy beltengeren keresztül a York 
erődig csak 9 napig. 

A beltenger déli csúcsa a nagy tóvidéktől csak 450 km. távolságra 
van, a Nipigon tavon át az Albany folyó mellett pedig 750 km.-nyire, 
melyből 430-at hajózható folyón lehet megtenni. Nem ütközik tehát 
nagy nehézségekbe, hogy a beltenger környékének még most is igen 
jelentékeny hal- és vadgazdagsága az Egyesült-Államok, illetőleg a 
nagy kanadai Pacifiic-vasút felől zsákmánvoltassék ki jövőben. 



Ideje azonban, hogy ezen általános leirás után, melyet Kanadáról 
nyújtottunk, a „Dominion of Canada" szövetségéhez tartozó egyes 
tartományokról is elmondjunk egy pár érdekesebb részlelet. Szemlénket 
az Atlanti oczeán felől kezdjük abban a sorrendben, a mintáz egyes 
tartományok felsoroltattak. 

E D U Á R D HERCZEG SZIGET. 

A szövetség legkisebb, csak 5600 • km. terjedelmű tartománya, 
Eduárd herczeg sziget a Szent-Lőrincz-öböl déli részén van Uj-Skót-
ország és Uj-Brunswik szomszédságában. Ez Kanadának legnépesebb 
tartománya s kétszer oly sűrű népességű, mint az utána következő 
Új-Skótország. 1881-ben 109,000, jelenleg 120,000-nél több lakosa 
van. De ezt a népes vidéket sajátságos módon az év egy harmada 
alatt rabságban tartja a természet. A Northumberland-csatorna partjai 
télen át több kilométernyire befagynak s a szomszéd Új-Skótország 
Piktou kikötője is hozzáférhetlen lesz. Négy teljes hónapon át sem 
hajóval, sem szánkával nem lehet Eduárd szigetről kijönni. Az élelmes 
amerikaiak ezért a Northumberland-csatorna legkeskenyebb részén 
most tengeralatti alagút építését tervelik, mely 5'4 méter átmérőjű, 
s 0"10 m. vastag aczélcsőből állana s mintegy 11 km. hosszú volna. 
A tenger e helyen 12—24 méter mély. A merész, de jövedelmező 
vállalat költségeit 4—5 millió dollárra teszik s igy megvalósulása 
biztosnak tekinthető. 

A nagy világforgalomtól különben is távoleső sziget (mivel a 
Szent-Lőrincz folyó torkolatához rendesen a Labrador mellett levő 
Belle-Isle szoroson jönnek) meredek fjordszerű partok mögött dombos 
termékeny és vizekben gazdag talajjal bir, gazdag erdőit a túlnépes 
lakosság már csaknem egészen kiirtotta, de a földművelés mellett még 
virágzó baromtenyésztése van s különösen lovai messze földön híresek. 
Földmüvelése is igen virágzó, mivel éghajlata enyhe s még télen is 
derült. Vasút hálózza be a kis szigetet (1888-ban 338 km. hosszúságban) 
s kikötőiben évről-évre 10,000-nél több hajó fordul meg. Lakosai 
régebben kizárólag francziák voltak, ma azonban a skót elem túlnyomó, 
habár a katholikus hitfelekezet híveinek száma a lakosságnak fele 
részét teszi. Fővárosa Charlottetoivn (1886-ban 12.500 lélekkel) Kanada 
legkedvesebb helyei közé tartozik s egyúttal a fő kereskedelmi piacz, 
mellette csak Summerside bir némi nevezetességgel. Megemlítjük még, 
hogy a szigetet régebben Saint-Jeannak s fővárosát La Joie-nek nevezték. 



Ú J - S K Ó T O R S Z Á G . 

Franczia volt Eduard szigethez hasonlóan egykor a szomszéd 
hatalmas félsziget Uj-Skótország is, mely mint hullámtörő gát messze 
nyúlik el az amerikai szárazföld előtt. Tulajdonkép ez volt az ősi 
franczia letelepedők anyaországa, azaz Akad itt, melyről Longfellow 
oly magasztosán emlékezik meg. Itt a mai Annapolis kikötő város 
helyén, Port Royal in La Cadie (Akadia) vidékén ültették el 1605-ben 
a Normandiából jövő franczia betelepülők az első buzamagvakat s 
ugyan e helyen küzdöttek ki az anyaországtól csaknem elhagyatva 
százados élet-halál harczukat az angolok ellen. Port Royale kilencz 
ostromot állott ki, majd a francziák, majd az angolok kezébe jutott, 
egyszer tengeri rablók fosztották ki, másszor az amerikai forradalmárok 
vették be. A francziák gyűlölete a hódító angolok iránt még akkor 
sem lohadt le, midőn az utrechti békében (1713) egész Akadia angol 
birtokká lett. Mint később a lengyelek, itt az akadiaiak nem akarták 
elismerni az új urakat. Lázongások törtek ki egymásután s midőn 
minden elveszettnek látszott, 1755-ben a lenyügzött nép elégette házait, 
szétrombolta ültetvényeit s vándorbotot véve kezébe elment Amerika 
más részeibe, különösen a Missisippi torkolatához, hol sok franczia 
lakott. Mintegy 5000 költözött ki, 2000-et az angolok űztek ki s igen 
kevés maradt vissza hazájában, de ezek utódai ma már ismét 40,000 
főre szaporodtak s ezek az utódok megnyugodva a végzetben, teljes 
békében élnek az angolokkal és németekkel, kik itt azóta letelepedtek. 
Ma már a közel félmilliónyi lakosságban csaknem egészen elenyésznek, 
mint földművelők, favágók, hajós legények s prémkereskedők leginkább 
alárendelt helyzetben keresik megkenyeröket, de ősi nyelvüket hűségesen 
megtartják s a festői normán öltözet sem ritka körükben. 

Uj-Skótország csaknem egész sziget, keskeny s mélyen benyúló 
tengerágak által meg-megszaggatott földszoros köti össze a száraz 
földdel. Vulcanikus eredetű hegyek emlékeztetnek arra, hogy az 
összeköttetés a szárazfölddel előbb még szilárdabb volt s valószínűleg 
az Eduárd herczeg sziget is összeforrt vele. Magas hegyeket azonban 
hasztalan keresünk a szigeten, csak a meredek sziklás partvonalak 
adnak zordon külsőt neki, a többi rész túlnyomólag nagy erdőségekkel 
borított dombvidék, melyet néhány tó s egy pár nem jelentéktelen 
folyóvíz élénkít meg. Az éghajlat épen nem kedvező, nyáron sein 



emelkedik fel a higany 21 foknál magasabbra s a tenger közelsége 
nedves sürü ködökkel telíti meg a levegőt. Mindamellett a szomszéd 
szárazfölddel szemben sok a félsziget előnye, természeti viszonyai 
nagyon emlékeztetnek a skandináv félsziget déli részére, a földművelés 
eléggé jutalmaz, megterem még a szőlő, őszi baraczk és dinnye is. 
De a lakosok kevéssé foglalkoznak a földműveléssel, mivel sokkal 
több előnyt nyújt a halászat és bányászat. A tőkehal, lazacz, angolna 
s tengeri rák óriási mennyiségben fordul elő az ország partjain, 
nyáron át csaknem minden felnőtt lakos halászatra megy kéreg 
csolnakával és ilyekor a nagyobb piaczok közelében 3—10 km. 
távolságnyira meg lehet érezni a szárított halak bűzét. 1885-ben már 
8 millió dollár értéke volt a halaszott állatoknak. Csaknem ily jelentékeny 
a tartomány ásványgazdasága. Márvány, ólom, opál s más drágakövek 
találhatók itt elég nagy mennyiségben, sőt 1860 óta aranyat is 
bányásznak. Leghíresebb azonban kőszén gazdasága, mely a tartomány 
nagyobb részére kiterjed s különösen Pictou grófságban s Cap Breton 
szigeten igen jó minőségben fordul elő. Az évi termelés mintegy 
2 millió tonnát tesz ki, a Kanadában termelt összes kőszénnek 2 / 3 

részét. S ez a nagy termelés különös jelentőséget nyer azáltal, hogy 
itt Uj-Skótországban, mint az amerikai szárazföldnek Európához 
legközelebb eső részén van a nagy kanadai Paciíic-vasút kiinduló 
pontja s a tartomány déli csúcsával szemben, már az Egyesült-Államok 
nagyszerű gyártelepei kezdődnek. 

Természeti gazdagsága s aránylag kedvező éghajlata daczára 
nem olyan népes Uj-Skótország, mint a szomszéd Egyesült-Államok 
tartományai. A kikötő helyeken s nagyobb bányatelepeken vannak 
virágzó városok, de még mindig sok a műveletlen földterület is, bár 
az erdőségek itt is pusztulnak s a nagyobb vadállatok, sőt a becses 
prémes vadak, köztük a hód, igen ritkák lettek. Hasonlókép csaknem 
végkép kipusztultak az őslakók is. Alig egy pár száz indián tengeti 
életét halászattal és vadászattal. Törzsük, a mely mik-mak nevet 
viselt, egykor igen hatalmas és elterjedt volt, a mai elcsenevészedett 
utódokon is látszik még némi testi erő és méltóságos magatartás, de 
különben valódi nomádok s a végleges elpusztulás osztályrészük. 
Nem érdektelen, hogy nyelvükben némelyek Amerika első skandináv 
felfedezőinek hatását is észreveszik. Nevezetes népelem még kivülök 
a szigetnek jelen nevét adott felföldi skót bevándorlók utódai, kik 
különösen a Breton-fok közelében elszórtan élnek s még jelenleg is 
a gael nyelvet beszélik. 



Minden tekintetben első s legjelentékenyebb város Uj-Skót-
országban a jelenlegi főváros Halifax, mely egész Kanadában számot 
tevő hely s mióta a nagy vasút kiinduló pontja, világforgalmi jelen
tőséggel is bir. 1749-ben alapították az angolok egyenesen oly 
czélzattal, hogy főváros legyen s a régi franczia székhelylyel verse
nyezzék s azóta folytonosan emelkedett, sőt a gyakori tűzesetek után 
folyvást szépült, ugy hogy ma teljesen szabályosan s Ízlésesen épült 
hely. 183 méter hosszú s 31 méter széles belső kikötője, 73 méter 
magasságú fellegvára s a szembe levő Dartmouth külváros fekvése 
emlékeztetnek némileg a magyar főváros szép látképére. Amerikai 
embert legjobban érdekli azonban Halifaxban a katonaélet. A felleg
váron kivül az öböl különböző részein, sőt az öböl közepén festőileg 
fekvő szép zöld George-szigeten is vannak kaszárnyák, fegyverrak
tárak és lövöldék, az utczákon angol piros ruhájú katonákat látunk, 
a sétatereken katonabanda játszik s az öbölben nagy pánczélos 
hadihajók horgonyoznak. Egész Kanadában nincs hasonló látvány, 
sőt lemehetünk egész Kuba szigetéig, mig Amerika földjén ily 
harczias színezetű várost találunk. Halifax, az egykori katonai telep, 
megtartotta régi jellegét s az angol kormány nem annyira védelmi 
szempontból, mint inkább tekintélye jelzéséül állandóan tart itt két 
gyalogezredet, néhány zászlóalj tüzérséget s egy pár hadihajót. Minél 
inkább nő és gyarapodik azonban a város (1881-ben 36.100 lakosa 
volt, ma mintegy 45.000), a katonai jelleg lassanként háttérbe vonul 
a folyvást erősbödő ipar mögött. Világforgalmi jelentőségét mutatja 
a lakosok nagy változatossága, még négereket is találunk itt, 
egy nem messze fekvő falu, Hammond's Plains, pedig egyenesen 
néger emberekből áll, kik azoknak a rabszolgáknak utódai, kiket az 
angol hajóhad 1815-ben a virginiai rabszolgakereskedőktől meg
szabadított. 

Halifaxon kivül még több .nevezetes községe van Uj-Skótor-
szágnak, igy. Yarmouth, a délvidék főhelye, jelentékeny hajóépítő 
gyárakkal, Pictou, a kőszéntermő vidék egyik központja, Windsor, 
mely különösen iskolájáról híres s Saint-Peter, a Madame szigeten, 
régi akádiai várral s halászattal foglalkozó franczia lakossággal. Az 
ország minden részében tömérdek kisebb-nagyobb sziget van, néha 
oly nagy számmal, hogy p. az Argyll-öbölben a félsziget déli csúcsán 
állítólag épen annyi apró sziget van, a hány nap az évben. Egyike 
e szigeteknek, az Atlanti-Oczeánba messze fekvő Sable, melynek 
nevezetességei közé tartozik az is, hogy a hullámok folyvást kiseb-
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bítik, 1802 óta a legnevezetesebb mentötelepek közé tartozik, hol 
sok hajótöröttet szabadítanak meg évenkint. 

Egykor egészen önálló tartomány volt az Uj-Skóczia mellett 
levő területek közt a Kap-Breton nevű sziget, egyike a földgömb 
legsajátságosabb alakú szigetének. A tenger ága északról csaknem 
egész a déli partig nyomul be a falevél alakú sziget közepe táján, a 
víztömeg több ágat bocsát ki s fjordokat s tavakat alkot. Uj-Skót-
országtól e sajátságos szigetet a halászok előtt igen kedves Kanso-
csatorna választja el. A hajók ezt a csatornát s az oldalt eső 
Madame-szigetet áthaladva, mesterséges csatornán mennek be a sziget 
belsejébe a Bras d'Or (aranykar) nevű nagy tóba, honnan két tengerág 
is vezet tovább. A sziget fővárosa Sydney, az északi parton fekszik, 
gazdag kőszéntelepek közelében, jelentékeny hely s kétségkívül az 
Európához legközelebb eső város, de Halifax-al már csak azért sem 
versenyezhetik, mivel kikötője három hónapon át fagyva van. A régi 
főváros Louisburg ma ismét kezd kissé élénkülni, de legnagyobb 
nevezetessége jelenleg is 1720—1740 közt épült erődje, mely a 
francziáknak egyik főtámasza volt az angolok ellen vívott hosszú 
harczokban. 

U J - B R U N S Z V I C K . 

A régi Akadia nagyobb, de néptelenebb része, Uj-Brunszvick 
állam, a Szent-Lőrincz folyó torkolatától nyúlik az Atlanti-Oczeán 
felé, hol, mint említettük, keskeny földszalag köti össze Uj-Skótor-
szággal, mig délfelöl az Egyesült-Államok legészakibb állama, Maine, 
öbölszerüleg nyúlik fel területébe. Eszaknyugot felé látszólag 
önkényes határa van, de tény, hogy a tartomány folyói már nem 
ömlenek a Szent-Lőrinczbe. Hegyes-dombos vidék, de egyetlen pontja 
sem emelkedik ezer méter magasságra s közepén, valamint az észak
keleti vidéken mocsárokkal s tavakkal telt síkságok is vannak, 
melyeken azonban az egykori jégárak nyomait könnyen észre lehet 
venni. Legnagyobb folyója a Saint-John 720 km. hosszú. Keleti 
részén van a Fiindy nevű nagy tengeröböl, melynek kiváló neveze
tessége az erős áramváltozás, ugy hogy a beleömlő folyók nagy 
része az apály idején torkolatuknál naponként teljesen kiapadnak s 
rögtön reá a dagály alkalmával 10 méternyire is felduzzadnak. 
Tavaszszal a nagy áradásoknál a vízhullámok 25 km. sebességgel is 
haladnak felfelé a folyó medrébe, elseperve maguk előtt mindent, 



még a nagy hajókat is. A legnagyobb atlanti huUámáram, melyet 
eddig észleltek, Bristolban (Angliában) volt s 13"2 méter magasságra 
emelkedett, a Fundy-öbölbe futó patakokon sokkal magasabbakat 
is lehet látni. A természetnek e nagyszerű ereje meglátszik a part 
mocsarain s mély keskeny szakadékain. A tenger iszapja természetesen 
igen termékenynyé teszi ott a talajt s a gátak által védett s 
kaszálónak használt „dykeland" holdjáért 200 dollárt is megadnak. 
A talaj éveken át kitűnő termést ad s ha kimerüléshez közéig, 
elegendő átmetszeni a gátakat, hogy uj termőerőt nyerjenek. 

Uj-Brunszvikban is sok ásvány van, különösen vas és kőszén. 
Nevezetességei közé tartoznak a woodstocki vörös vasérczbányák, 
melyek az ország nagy részében terjednek el és valóban kiapadhatlanok; 
aczél készítésre igen alkalmasok, az angol pánczéllöveg-gyárosok 
nagyban keresik. Legnevezetesebb azonban az állam erdőgazdagsága. 
Hajdanában kiapadhatlannak tartották azt, most azonban már igen 
sok erdő elpusztult s 1825-ben egy rettenetes tűzvész, melyet ma is 
„grand feu de Miramichi" név alatt emlegetnek, 1.200,000 hectár 
terjedelmű erdőséget pusztított el. Mindamellett még jelenleg is a 
lakosok egyik főfoglalkozása a favágás s az ország czimerében a skót 
oroszlán mellett ott van a hajó, mivel Uj-Brunszvick legjelentékenyebb 
iparága ma is a hajóépítés. Bathurst, Newcastle és más telepek 
közelében alig lehet mást látni, mint fűrészmalmokat s hajógyárakat 
s a folyókon, különösen a St. John-on tavaszszal és őszszel óriási 
mennyiségű épületfát szállítanak le tutajok alakjában, melyek igen 
gyakran a nyilt tengerre is kimennek Newyorkba vagy más helyekre. 
Van köztök oly tutaj, melynek hossza 126 méter, szélessége 15 méter 
s a melyen levő fa súlyát 7000 tonnára becsülik. 

Az ország legjelentékenyebb helye, az 50,000 lakosnál többet 
számláló St. John, a hasonnevű folyó torkolatánál meredek sziklás 
félszigeten fekszik. Egyes részei, különösen az árnyas Kingsquare és 
az innen a kikötőig vezető Kingstreet igen szépek, épületei között a 
katholikus székesegyház jelentékeny, de legérdekesebb mégis a St. John 
folyó torkolata, hol a hatalmas folyót két meredek sziklafal szorítja 
össze s rajta igen csinos lánczhíd visz át, mely alatt a legnagyobb 
hajók is kijuthatnak a tengerbe. A többi városrészek igénytelenek, 
bár az ujabb tűzvészek óta sok új széles s csinos utcza keletkezett. 
— Igen nevezetes vasúti központ még Mónidon a Fundy-öböl északi 
csúcsán s Frcdericton, az állam hivatalos fővárosa, hol egyetem is 
van, de lakosainak száma (1886) csak 6218. 



A partvidékeken kivül, hol a halászat és hajóépítés összeszorította 
az embereket s hol a szomszéd Egyesült-Államok élénk társadalmára 
s iparára emlékeztető életet találunk nagy gyárakkal s elevátorokkal, 
Üj-Brunszvik területének nagy része még mindig kihalt. Nem mintha 
a föld terméketlen volna. A hosszú hideg tél daczára pompás szőlő 
és más gyümölcsök teremnek itt, mert a rövid nyáron tropikus hőség 
uralkodik, mely 80—90 nap alatt képes megérlelni a gabonát és kerti 
veteményeket is. De az éghajlat még sem egészséges s különösen a 
leginkább lakott Fundy-öböl partjait csaknem örökös köd borítja s 
talán ennek lehet tulajdonítani, hogy oly sokan halnak el tüdőbajokban, 
az egész országban (1870) ezer halott közül 226. Nagyon kellemetlenné 
teszi még az életet ebben az országban a sok moszkitó, de különösen 
a „hesseni légy" neve alatt ismeretes fekete légy, melyek különösen 
a favágók életét keserítik meg s idegeit teszik tönkre, mert lármásak, 
nyugtalanok, makacsok, befurakodnak a ruházat minden legapróbb 
hézagain, behatolnak a fülbe, szembe, orrba, vért szívnak ki s izgató 
sebet okoznak, néha halálig kínozzák áldozataikat. 

Pedig Uj Brunszvick különben természeti szépségekkel bővelkedik. 
Meglepő az a kuszált bozót és posványok széles öve, melyek a 
sűrűségeket alkotják s igen érdekesek a szelid gömbölyded alkotású 
halmok fenyőfa koronáikkal, valamint a sok vízesés, melyek közt 
különösen a Restigouche folyó vízeséseit Colebrooke város mellett a 
bentlakók a Niagarával szeretik összehasonlítani. A Chaleurs-öböl 
némely része, különösen ott, hol már folyó jellegű, festői részletekben 
gazdag. Igen szépek végül az őszi napok. Mielőtt a fagy novemberben 
keményebb lenne, rendesen szép derült napok állanak be, melyeket 
itt, valamint Eszakamerika számos más részében, indián nyárnak 
neveztek. Az idő ilyenkor csendes, a levegő lágy és meleg, az ég 
tiszta, derült s az emberek kedélye egészen felmelegül. 

A lakosságról igen röviden szólhatunk. Csaknem úgy, mint 
Új-Skótországban, itt is kihaló félben vannak a régi francziák és a 
mikmak indiánok, ez utóbbiak száma legfelebb kétezer s az újabb 
letelepülők között az angolok, skótok és irek . csaknem egyenlő 
számmal vannak. Vallásra nézve katholikusok képezik a többséget s 
a protestánsok több apró felekezetre oszlanak meg. Az amerikai 
élelmes faj mellett, különösen a régi akádiakiak utódai között sok 
egyszerű puritán erkölcsű családot találunk itt, de mintha a mélabúnak 
egy lehellete volna rajtuk, mely azt jelenti, hogy boldogtalanoknak 
és szerencsétleneknek érzik magukat. 



QUEBEC. 

A kanadai szövetségnek legismertebb államába értünk, azon 
államhoz, melyet kezdetben is Kanadának (kunyhótömeg, falu) neveztek 
el s a hol a szövetségnek két nagy régi városa van: Quebec és 
Montreal. 

Quebec államnak, a régi Alsó-Kanadának, fő jellemzője és 
központja a Szent-Lőrincz folyó, mely nemcsak középen megy keresztül 
s csaknem összes vizeit magában egyesíti, de egyúttal az állam fő 
országútja s legnagyobb nevezetessége. A Szent-Lőrincz folyó a földgömb 
legnagyobb folyói közé tartozik, az északamerikai nagy tavakból ered, 
melyek mintegy közös forrását alkotják s 3070 km. hosszú útat tesz 
meg, melyből 1825 km. hajózható s a többin is nem a folyó nagysága, 
hanem a vízesések és sellők gátolják a közlekedést, végül nem kevesebb, 
mint 160 km. széles öbölben (tehát oly szélesben, mely Budapest és 
Bécs között levő távolságnak felel meg) óránként 600 millió köbláb 
vizet visz a tengerbe. S ez a rengeteg öböl, mely a torkolatnál 
csaknem belföldi tengernek látszik, csak lassanként szorul össze, még 
Montrealnál is, mely a torkolattól 270 km. távolságra van, 3—5 km. 
széles. Vízhálózata 1,150.000 • km. területet foglal magában, tehát 
oly nagy területet, mely az osztrák-magyar monarchia nagyságának 
csaknem kétszerese. A nagy folyó partjain lakik Quebec állam 
lakosságának kilencztizedrésze, közvetve vagy közvetlenül a folyó 
adja nekik az önfentartási eszközöket s a nemzet története itt a 
folyón s partjain folyt le. A régi Egyptom nem tekinthette jogosabban 
anyjának a Nilust, mint a kanadaiak a Szent-Lőrincz folyót. 

De mig a Nilus geológiai szempontból már aggkorát éri, a 
Szent-Lőrincz folyó ifjúi erőben duzzad s folyvást alkotó. Ugy látszik, 
hogy még nem igen régen, azaz mintegy 5000 év előtt, a folyó felső 
része, s a Missisippi forrás vidékei egy nagy tengert képeztek, melynek 
széles tükre a tenger fölött 180 méter magasságban északon a Visconsin 
torkolatáig terjedt, keleten a Michigan tóval egyesült és a közbeeső 
félszigeteket elborította. A kontinens közepét akkora édesvizű tenger 
foglalta el, mely alig volt kisebb, mint a mi Földközi tengerünk s 
mely olyan óriási deltán át szakadt az oczeánba, melynek egy-egy 
ága akkora volt, mint a földnek mostani egy-egy leghatalmasabb 
folyója. A mult emlékei gyanánt még most is megtörténik, hogy 
Eszakamerikának két legfőbb folyamrendszere, a Missisippié és a 



Szent-Lörinczé, hosszú esőzések után néhány napra egyesül. A két 
folyót jelenleg összekötő mesterséges csatornának elkészítése előtt is 
birtak néha kis hajókkal a Chicago folyóból az Illinoisba átjárni és 
igy az újfundlandi és mexicói tenger közt emelkedő s alig feltűnő 
vízválasztókon átmenni. Ha a Niagara útját álló sziklák csak 16 
méterrel volnának magasabbak, valamennyi nagy tó, a Felső tótól 
az Erie tóig egy nagy tengert képezne, melynek fölös vize a Missisippibe 
ömlenek. Ma ezt a munkát nagy részben a Szent-Lőrincz végezi, mely 
a belföldi tenger maradványait apasztja. Máris jelentékenyen apasztotta. 
Völgyeinek törmelék terraszai s a szomszéd sima kikerekített hegyek 
élő tanúságai a szakértő geolog előtt, hogy a kontinensnek ezen 
északi felét egykor óriási gletcserek fedték. A gletcserek vonulásának 
úti nyomai, a mély szakadékok és völgyek a sziklákon át tanúságai 
ennek az óriási erőnek, mely a kontinens jelen alakját megteremtette. 
A geológusok, kik az itteni talajképződésnek a hatalmas folyót meg
tisztelve külön , laurentin a nevet adtak, a jégréteg vastagságát 3300 
méterre becsülik, nyugot felé fokozatos eséssel. A laurentinek s az 
egész északi rész sülyedésével megszűnt a gletcser képződés s felolvadt 
vizeik teremtették meg a mai tavak s folyók ezreit. 

1535. aug. 10-én, Szent-Lőrincz napján, hajózott be az óriási 
folyó torkolatába Cartier Jakab s kegyes indulatának megfelelően e 
szent névvel ruházván fel azt, elhajózott a mai Quebec helyére, mely 
a keresztemelés ünnepének emlékére Ste-Croix nevet kapott s egyúttal 
névleg I. Ferencz franczia király uralma alá jutott. Rendkívül kemény 
tél után 1536 tavaszán tovább haladt Cartier egy kis csónakban egész 
a nagy zuhatagok előtt fekvő Hochelage indián községig, melynek 
helyén ma Montreal pp.lotái emelkednek. Negyedfélszázad tünt el 
azóta, de a Cartier által a természet útmutatása szerint kijelölt helyek 
még ma is a legjelentékenyebbek Quebec államban s bár rég letűnt 
a franczia lobogó uralma, a Szent-Lőrincz eme részén maradtak meg 
legnagyobb számmal az első felfedező honfitársainak utódai. 

Messze elterjedő tengernek látszik a Szent-Lőrincz alsó folyása 
Quebecig. A hajóról alig látunk mást, mint a meredek partokat s 
csak itt-ott tűnik fel, különösen a mellékvizek torkolatánál, egy pár 
csillogó házfedél avagy a sok katholikus templom egy-egy tornya. 
A csalódás elősegítésére még az árapály tüneteit is megérezzük 
mindenütt s nem ritkán 6—7 méternél magasabb hullámok tárulnak 
elénk. Nem is volna sok érdekes nézni való a partokon, kopár örök 
hóval s jéggel borított vidékek ezek, melyeket a rövid nyár is csak 



Quebek. 





kivételesen tarkáz tenyészetével. Quebec északi területének egy 
jelentékeny része a nagy Labrador félszigethez tartozik, melyen, bár 
csaknem oly kiterjedt, mint a mi monarchiánk, egyetlen jelentékenyebb 
hely sincs s a vadászok és halászok nyomorult kunyhótelepei is 
feltűnő ritkák. S ilyenek a többi vidékek is. Ujfundland s Labrador 
között keskeny Belle-Isle nevű szoroson át jutnak az Atlanti Oczeánból 
a nagy Szent-Lőrincz-öbölbe s a torkolat előtt látjuk a 13.000 ] km. 
nagyságú Anücosti szigetet. Néhány világító torony őre él itt állandóan, 
alig egy pár tuczat ember Magyarország legnagyobb megyéjének 
kiterjedését felülhaladó területen s ezek is az év nagyobb részében 
mintegy börtönbe zárva tartózkodnak s még a rövid nyáron is 
eseménynek tartják azt, ha halászok s vadászok ideiglenes tartózkodásuk 
közben köztük megjelennek. Délkeleti partjain még van erdőség is, 
észak felé azonban törpékké válnak a fák, mintha Japán műkertészei 
alkották volna, alig van köztök másfél méter magasságú s inkább 
szélében terülve el szorosan kapcsolódnak össze ágaik, ugy, hogy a 
vadász hóhullás után hótalpán erdők felett megy el s sokszor észre 
sem veszi azt. Kissé népesebb, de még mindig kopár a torkolat 
tenger felöl eső része Gaspé félsziget, Uj-Brunszvik állam előrésze. 
Télen rettenetes hideg, nyáron nyomasztó forróság riasztja vissza az 
állandó letelepülőket s csak a Hudson-öböl társaság megbízottjai 
jönnek el időről-időre látogatóba. Mintegy 300 km. utat kell megtennünk, 
hogy a folyó mentén az első falut meglássuk, de a nagy városok 
lakói nyáron már tömegesen fordulnak meg itt, hogy a vadregényes 
természetben gyönyörködjenek. Különösen híres látogatott hely a 
Saguenay nevü vulkanikus sziklahasadék, mely mintegy 100 km. 
hosszan húzódik el a Szent-Lőrincz partjától sötét gneisz kőfalak 
között, melyek néha 500 méter magasságra emelkednek, egész a 
St.-John taváig, honnan a mélyen folyó viz kiömlik. Sellői és zuhatagai 
itt-ott valóban nagyszerűek s a vadregényes lakatlan vidéken, hol 
azelőtt csak lóháton tettek merész kirándulásokat, most külön vasút 
épült főkép a turisták számára. 

Nyolcz napig tartó hajózás után ér el a gőzös az Atlanti tenger 
partjától a Szent-Lőrincz folyónak azon már csak másfél kilométernyi 
szorosához (mert hiszen ez itt csak szorosnak mondható), hol a 
valóban festői Diamant-fok tetején s lába alatt terül el az újvilág 
Gibraltárja: Quebec. Régi elhanyagolt várának bástyáján hatalmas és 
pompás sétatér van, a Duff'erin-terrasse, párját ritkító kilátással a 
gyönyörű kék folyóra, a messze kéklő hegyekre s a várhegy oldalára 
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fecskefészekszerüleg] tapadt s nem ritkán sziklákba vágott háztömegekre. 
Hatalmas paloták, nagy kiterjedésű piszkos raktárak, egy-egy régi 
templom és zárda s pompás nyilvános kertek váltakoznak egymással. 
Csinos széles utczák mellett sok, különösen a domboldalon, az apró 
sikátor, hol nem ritkán külön oszlopok tartják a roskadozó házakat 
s egyik oldaltól a másikig ruhaszárító kötelek vonulnak el. A czitadella 
félig rom, egypár ágyúja csak dísz, a város jelentékeny épületei 
csaknem mind egyházi jellegűek vagy hivatalos épületek, köztök a 
•csinos parkkal ellátott kormányzói palota, az új parlamentház s a 
régi nagy postaépület. Messze kimagaslik a többi házak között az 
ötemeletes egyetemi épület, melyet 1852-ben nyitottak meg s Kanada 
egykor nagyhírű egyházfejének Francis de Laval-Montmorency püspök
nek (1658—1708) nevéről Laval-egyetemnek neveznek. Nem messze 
a várostól, a czitadella terrasse-áról tiszta időben még észrevehetőleg, 
van a híres Montmorency vízesés, mely 90 méter magas meredek 
szikláról csodálatos ívet alkotva ömlik le a Szent-Lőrincz folyóba. 
Magassága nagyobb, környezete szebb, mint a Niagara vízesése s 
csak kis vízmennyisége okozza, hogy azt el nem homályosítja. De 
még igy is messze földön híres ez a szép vízesés s tömérdeken 
látogatják. Egykor repülő hidat is építettek a vízzuhatagok fölé, de 
ez csakhamar összeomlott, a rajta levők halálát okozta. Nem építették 
fel többé, de a két nagy kőoszlop még most is áll s hatalmas torony
romok képében élénkítik a különben is festői képet. 

Egykor, századokkal előbb, jelentékeny indián falu állott azon 
a helyen, a hol most Quebec erődje van. Ma semmi nyom sem 
emlékeztet reájuk, bár egykor igen hatalmas s vitéz törzs volt, az 
úgynevezett huronok, kiket Cooper ifjúsági iratai dicsőítenek s egy 
nagy falujok még most is fennáll, Quebectől nem nagy távolságra a 
St.-Charles folyó mellett Lorette név alatt. De e valódi húron már 
nincs, az utolsó is rég elköltözött a „boldog vadászterületre" s a 
mai huronok csak keverékek, kik inkább emlékeztetnek a kanadai 
francziákra, mint indiánokra, állandó lakóhelyük van s egy keveset 
már a földműveléshez is értenek, habár most is inkább vadászattal s 
halászattal foglalkoznak s főkép azzal, hogy az őket meglátogató 
idegeneknek s Quebec kereskedőinek nyilakat, moccassinokat, hótal-
pakat s más indián tárgyakat árulnak el. Őseik nyelvét is elfeledték 
s csak Lorette csinos kis templomában lehet még húron nyelven irt 
hymnusokat hallani, melyeket az utódok kegyelettel énekelnek, bár 
már nem értik. Szerencsésebbek voltak régi ellenfeleik, az irokézek, 



kikkel századokon át harczoltak s a kiknek utódai Montreal közelében 
Caughnavoja nevű telepen tartózkodnak. Ezek még telivér indiánok, 
atyáik nyelvét beszélik, de már nem ismerik a békepipát, a tomahawkot, 
a haditánczokat s egészen szelíd emberek lettek. Erős arczvonalak, 
sűrű fekete haj és szem s félénk magatartás jellemzik őket. A munkát 
kerülik, földműveléshez nem értenek s életmódjuk a mi faluvégi czigá-
nyainkra emlékeztet. Ma már mindkét telepen s azonkívül szétszórva alig 
megy 6000-re az indiánok száma s azok is egészen veszély nélküliek, 
holott őseik kétszáz éven át rettegésben tartották az európaiakat s a 
nagy angol-franczia versengésben hatalmas keresett szövetségesek voltak. 

De hiszen maguk az európaiak sem harczolnak többé egymással 
s a fajkülönbségek daczára békésen élnek meg egymás mellett. Pedig 
az egész amerikai continensen nincs oly conservativ jellegű letelepedett 
nép, mint a kanadai francziák, kik még most is többségben vannak 
Quebecben s kikről egykor ezt a tartományt „Nouvelle France" név 
illette meg. S e mellett ez a faj rendkívül szapora is. 1763-ban, 
midőn az angolok uralomra jutottak, alig volt itt 60.000 franczia s 
ma már másfél milliónál többre megy számuk, habár uj francziák 
többé nem vándorolnak be, sőt ellenkezőleg, igen sok kanadai franczia 
ment át az Egyesült-Államokba, sőt részben vissza Francziaországba. 
Mondják, hogy 10 — 12 gyermekes házaspárok egészen mindennapiak, 
sőt olyanok sem nagyon ritkák, kiknek 20—25 gyermekük van. 
Legsajátságosabb azonban makacs ragaszkodásuk az ősi szokásokhoz 
s az ősi nyelvhez. Quebec franczia része talán a leginkább középkorias 
város Amerikában, elevenen látunk itt ó-normann s bretagne öltözetben 
járó alakokat, kik a közöttük lakó angolokkal nem érintkeznek s 
kik saját franczia irodalmat s művészetet teremtettek. Pedig ezek a 
francziák jó hazafiak s az angol királyné hü alattvalói, sőt Franczia-
országgal alig is érintkeznek. Montrealból, hol a legtöbb franczia 
lakik, 11 rendes gőzhajó közlekedik Európába s ezek közül egy sem 
megy Francziaországba. Évi kivitelök meghaladja a 100 millió 
dollárt s ebből két millió sem jut az anyaországra. Francziaországi 
lap is kevés jár Kanadába, az angolul nem tudók itt készült lapokat 
olvasnak, melyek elseje 1806-ban jelent meg s elég sajátságosan 
(mintha még a nagy forradalom előtti loyalis gondolkozásmódot is 
örökölték volna őseiktől) gúnyosan s elégedetlenül nyilatkoznak a 
mai Francziaországról. De azért az angolokkal nem keverednek össze, 
még az előkelő köröknek is külön nemzetiségű klubjaik, színházaik 
és mulatóhelyeik vannak. 



Nyilvánvaló mindamellett, hogy a franczia kanadaiaknak sorsa 
hanyatlóban van. Nemcsak azért, mert az angol faj az uralkodó s 
az ujabb bevándorlások csak ezt a fajt erősítik, oly annyira, hogy 
1849-ben már számra egyenlő volt a francziával s jelenleg több mint 
kétannyi, 3 millión felül, de mert az angol élelmesebb. Övék a városok 
előkelőbb részei s a nagy kereskedelem csaknem teljesen s egy 
nemzedék óta erősen nyomják vissza a francziákat. A nyugoti nagy 
sivatag s Manitoba még egészen franczia volt pár évtizeddel ezelőtt, 
ma már csak Quebecben vannak túlsúlyban s ott is csak észak felé. 
A faluk, folyók s hegyek neveit az ujabb kor angolra keresztelte, az 
uj nemzedék az Egyesült-Államok élelmes lakóinak példáját követve, 
nem keresi többé a francziák túlnyomólag egyoldalú humanistikus 
iskoláit, hanem' az angolokét, hol gyakorlati életre nevelnek. Ma még 
egyenjogú a franczia nyelv az életben s parlamentben, hanem az 
angol üzletvilág nagy hatalma megváltoztatja ezt is lassan talán, de 
biztosan. A túlnyomólag katholikus Quebec (100 lakos közül 86) 
állott eddig legerősebben ellen az áramlatnak, de ujabb betelepülések 
ezt is megváltoztatják. 

Látható a franczia „habitanf-ok számának apadása, mihelytt a 
Szt.-Lőrincz folyón feljebb hatolunk. Quebec és külvárosainak 90.000 
lakosa közül még majdnem 70.000 franczia. Montrealban 200.000 lélek 
közül már csak 118.819 vallja magát francziának. Pedig még Montreal 
is franczia városnak mondható. Félszáznál több régi templom és kőfallal 
körülvett zárda emlékeztetnek az ősökre. De csakis emlékeztetnek. 
A legelőkelőbb városrészek angolok kezén vannak, a franczia hajó
hadat megsemmisitő Nelson szobra áll a legdíszesebb téren, melyet 
az ősök a felfedező Cartier nevéről neveztek el s az egyik 
legjelentékenyebb épület, az Egyesült-Államok hatása alatt, a szabad
kőművesek palotája. Milliomos angol kereskedők s hajósok palotái, 
gyönyörű színházak, kitűnő s szép épületekben elhelyezett iskolák, 
bankok egészen amerikai jelleget adnak a város angol részének s 
nem hiányzik egy-egy óriási vendégfogadó sem, köztök a hatalmas 
Windsor-fogadó a Dominionsquaren, melyet az újvilág legszebb foga
dójának tartanak. Valóban monumentális épület, megragadóan szép 
homlokzattal s hatalmas kupolával, a mely körűi vannak az irodák, 
boltok, olvasó, társalgó termek, fényűzőleg berendezett salonok s 
éttermek. 

A Szent-Lőrinczen keresztülvivő s messze földön híres 2500 
méter hosszú 24 oszlopos Victoria-híd fejénak környéke, továbbá a 



Mont-Royal nevű domb (a honnan a város nevét vette) és a Beaver-
Hall-Hill között levő utczák, különösen a nagyon előkelő Sherbrooke-
Street épen nem áll hátrább, mint a newyorki Fifth-Avenue, hol 
tudvalevőleg a pénzaristokraták laknak. Feltűnő szép az 1829-ben 
épült, 10.000 embert befoglaló székesegyház is, valamint egyes i>arkok 
és díszkertek, a melyek mögött levő paloták a nagyvárosias üzlet
világban előkelő falusi nyaralóknak tűnnek fel. Télen s nyáron 
mindenkor elegáns világ 
van itt, mely sajátságos 
északi jellegénél fogva 
Stockholmra vagy Szent-
Pétervárra emlékeztet. 
Mivel azonban a régi 
franczia városrész szűk s 
ronda utczákból áll, az 
amerikaiak előtt Montreal 
még most is különösség 
számba megy s Quebeckel 
együtt ősrégi varosnak 
nézik, melyet azért láto
gatnak, hogy valami ódon-
szerű s féleurópai dolgot 
lássanak. 

Montreal nemcsak leg
nagyobb s legszebb városa 
Kanadának, de talán a 
legfontosabb is. A hatal
mas Szent-Lőrincz folyó, 
mely itt még 3 km. széles, 
e helyen csak 800 km. 
távolságra van a nagy 
tavak vidékétől s ide a legnagyobb tengeri gőzös is képes bejutni. 
Montreal 500 km.-el közelebb van Liverpoolhoz, mint Newyork s az 
idejövő hajóknak csak kétharmad útat kell a nyilt tengeren tenniök, 
míg a Newyorkba jövőknek az egészet. Nyugot felé Montrealt egész 
tó- és csatornahálózat köti össze Chicagoval s a vízi út 250 km.-el 
rövidebb, mint a távolság Newyork és Chicago között. 

Kétségkívül roppant nagy természeti előnyök, de mind hasz
talan. Montreal soha, de soha sem fog sikerrel versenyezni Newyorkkal, 

E g y „habitant" hóczipövel . 



mert egy nagy természeti akadálya van, a tél fagya. Ha szabad is a 
tengeri út, a folyók és csatornák Montreal körűi legkésőbb novem
berben mind befagynak s csak áprilisban lesznek ismét hajózhatók. 
Ez a téli fagy az, mely Montrealt lenyűgözte, hogy ne lehessen a 
világforgalomnak oly kiváló helye, minővé helyzete kijelölte. 

De épen ez a téli fagy ad Montrealnak különös bűbájt. Nagy
szerű látvány itt e zuhatagos óriási folyó mentén a téli fagy s 
különösen a jégzajlás, midőn a vízoszlopokban találkozó jégsziklák 
összecsapódva és széttörve a végpusztulás képét idézik fel bennünk, 
mintha minden, tenger is, szárazföld is, egyszerre egymásba szakadna. 
A folyó fölszínén elterült jégburok recsegve törik meg, az össze
zúzott darabokat elragadja az áramlás, egymáshoz verdesi, széleiknek 
végeit letördösi és hosszú keringőkben forgatja. Az előhegységek 
kanyargásain, a szigetek és zátonyok orrain, úgyszintén a folyó ama 
részeiben, a hol a jég még nem indult meg, az összetörött tömegek 
az indító erő hatása alatt lassan-lassan összehalmozódnak, egymás 
fölé rakódnak ; széleikkel legyalulják a sziklákat, leoldják a repedezett 
köveket, azután magukkal ragadják; neki csapódnak a partoknak 
mint valami faltörők s így a partjahagyott víz számára gyakran rést 
vernek a mezőségbe. Gyakran mint valami gát tornyosulnak s vissza
vetve a folyó vizét, nagy duzzadást okoznak. Azért nagyon is szilár
daknak kell lenniök a töltéseknek és más vízépítési gátaknak az oly 
folyóknál, melyekben évenkint jégzajlás van. Csakugyan ilyen szer
kezetűek azok a roppant sarkantyúk, melyekkel a Szent-Lőrincz 
folyón a Montreal mellett levő híd oszlopai el vannak látva. Mivel 
a nagy folyó északra halad, a legborzasztóbb szerencsétlenség állhatna 
be, ha torkolatánál sok ember laknék s a jégzajlás erősen álló 
jégtöltésbe ütköznék. 

A téli élet borzalmai s hosszas tartama lassanként megszokottá 
teszik ezt a kanadai benszülöttek előtt. Miként Szent-Pétervár lakói, 
ők is télen erezik magukat igazán otthon, ilyenkor virágzik a szalon
élet s a társas együttlét. A kanadai nagy városok lakóinak ezenkívül 
specziális téli mulatságai is vannak, részben nagyon eredetiek. A téli 
hónapok rendesen nagyon kellemesek itt, az égboltozat tiszta kék, 
a légkör csak oly világos, mint Olaszországban, esős idő rendkívül 
ritka, sőt a folyók befagyása után a hőmérséklet sohasem emelkedik 
a fagypont felett, az utakat száraz magas hó borítja s az éghajlat 
annyira egyforma, hogy újabban a tüdőbetegek az Egyesült-Államokból 
télen nem a tropikus Floridába, hanem ide északra jönnek. Mihelyt 



állandó lett a hó s szilárd jég borítja a nagy folyó medrét, megjelenik 
az előkelő világ az utczákon és pedig sajátságosan, mindig nyitott 
szánkákon, mig nyáron át rendesen zárt kocsikat használnak. Minden 
nyilvános parkban korcsolyázás folyik, az indiánoktól elsajátított hó 
talpakkal nagyobb kirándulásokat tesznek, jelmezbálok vannak a jég 
tetején, vannak jégcsolnakok, melyek széllel hajtott vitorláikkal 
őrületes gyorsasággal haladnak végig a befagyott folyókon és tavakon. 
Minden nagyobb helyen van több „Snowshoe-club" (Hótalp-társaság), 
melynek tagjai különböző festői öltözetben s jelmezekben tesznek 
kirándulásokat. Az uraké hasonlít az indiánok öltözetéhez: hosszú, 
fehér flanell-ködmön rikító szinű csíkokkal, rövid testhez simuló 

Jégzajlás Montrealban. 

hasonló nadrág indián bőrbocskorokban, a fejen hímzett normann 
„toque" nevű kucsma s derékon a kanadai „voyageur" által használt 
gyapjúöv lobogó rojtokkal. Hasonló a nők öltözete is, csakhogy még 
egy térden felül érő flanell felsőruha jő hozzá. Az ily klubok szigorúan 
zárt testületek s a felvételi feltételek rendesen sportszerűek, néme
lyiknél p. a felveendő egyént háromszor levegőbe dobják s azután 
egy pár ütést adnak neki. Cricket-játékok ily alakban is divatosak. 
Legkedveltebb mulatságuk azonban az úgynevezett tobogganing, mely 
abban áll, hogy természetes vagy mesterségesen készült magaslatokról 
szánkákkal siklanak le a meredeken szélgyorsasággal s azután a síkon 
jó messze, néha egy kilométernyi távolságra. Quebec mellett a híres 



Montmorency vízesés befagyott jegén eszközölt szánkasiklások világ
hírűek, de megteszik ezt mindenütt, hol lehet, a kormányzótól s a 
legelőkelőbb hölgyektől kezdve az utolsó napszámosig mindenki. 
Európában theaestélyre hívják a vendégeket, Kanadában toboggan-
mulatságra. Igen gyakran több szánon teszik ezt társaságban ügyes 
vezetők mellett, kik lábaikkal kormányoznak s ügyelnek fel, hogy az 
esetleges felfordulás se járjon veszélylyel. S még nagyobbszerü mulat
ságok is vannak télen. Valóságos vasutakat építenek a folyók jege fölé 
s palotákat állítanak fel tisztán jégből. 

A téli mulatságok fénypontja természetesen a karnevál. 
A kanadai farsang különösen Montreal s Toronto városokban csak 
oly nagyhírű, mint Európában a velenczei vagy római karneválok 
s nemcsak az Egyesül-Államokból, de Európából is ezrével jönnek 
el azt megnézni. A várost ilyenkor lobogódísz borítja, minden fogadó 
zsúfolva van, az utczákat pompás szánok s korcsolyázók lepik el s 
számtalan kisebb-nagyobb szobor, oszlop s palota van krystall-tiszta 
jégből. Némely helyen a Szent Lőrincz jegét olajjal öntik le s ilyenkor 
annak medrében a köveket is látni lehet. Montreal főpiaczán, a 
Dominion Squaren, minden télen felemelkedik igy egy körülbelől 
30 méter magas lovagvár minaretekkel, tornyokkal, boltivekkel s 
erkélyekkel gazdagon megrakva. A vár jégtermében bálok, más 
helyiségeiben közös vacsorák s gyűlések vannak. Fantasztikus jég
alakokat mindenütt találunk: hóekés óriást égő fáklyával felemelt 
kezében, óriási oroszlánt, hatalmas sárkányokat. A jégpalotákat 
villámmal világítják, fáklyásmenetek vannak esténkint s sokszor 
általános kivilágítás s a Szent-Lőrincz folyó közepén indián vagy 
vadásztanyák állíttatnak fel sátrakkal s a valóságot utánzó öltöze
tekkel. Még maga a néző tömeg is khinai lámpákat s fáklyákat ragad 
esténkint, százával jelennek meg szeszélyes alakú jelmezekben s igy 
ülik meg a karnevál ünnepet csak oly élénken, mint az olaszok, de 
férfiasabb mulatságokkal s nagyobb változatos képet nyújtva. 

Montreal és Quebec kivételével nagyon kevés jelentékeny hely 
van Quebec államban. Ezek is nagyobbrészt a keleti oldalon vannak, 
mely többé-kevésbbé mindig közel fekszik az Egyesült-Államok 
határához, mely Montreal mellett már délfelé is nagyon közeli 
szomszéd. A yankeek hatalmas államai természetes vonzó erőt 
gyakorolnak ezekre a városokra s többé-kevésbbé hasonló jelleget 
találunk náluk, bármily ellentétet adjon is a kanadai városok szerényebb 
ipara s a régi franczia életmód, mely még a községek szent nevekkel 



feldíszítésében is mutatkozik. Általában azonban Quebec alsó része 
kevéssé népes s helyét őserdők borítják. A lakosság egy részének 
főfoglalkozása épen ezen őserdők tömérdek épületfájának levágása s 
elszállítása. Montrealból évenkint mintegy 250.000 km. hosszúságot 
tevő épületfát szállítanak a világ minden részébe, különösen 
Ausztráliába és Dél-Amerikába. Ezer és ezer favágó dolgozik állandóan 
az őserdőkben, 40—50 egy-egy földdel s lombokkal bevont faházban 
lakva egész télen át, mely mellett istálló s kovácsműhely egészíti ki 
a telepet; az utóbbi a balták, lánczok, szánkók javítására, a lovak 
patkolására s más apróbb dolgokra szolgál. Szánka és csolnak 
egyaránt szükséges e helyen, hol az erdőség és víz oly gyakran 

Közönséges hóeke. 

váltakoznak. Füstölt hus, hüvelyes vetemények s thea a favágók 
főtáplálékai. Egész télen át keményen dolgoznak s alig van más 
látogatójuk, mint a pap, ki vasárnap felkeresi az egyes telepeket, 
hogy misét szolgáltasson. A levágott fákat április körül tutajjá kötik 
össze s az apró patakokon leeresztik a nagyobb folyókba, rendesen 
az Ottavába, mely Montreal mellett ömlik a Lőrincz folyóba. Quebecnél 
tovább nem mennek, itt szétszedik a tutajokat s a tengeri hajókra 
rakják fel s a favágók ismét visszatérnek az őserdőbe, hol nem egy 
született közöttök s nem egy tölti el egész életét. Az ily tutajok néha 
több ezer méter hosszúságúak s mivel nem ritkán 10—20 sátor vagy 
fakunyhó is van rajtuk, a Szent-Lőrincz gőzösein utazó hajlandó úszó 



falvaknak tekinteni őket. Pedig ma már ritkán úsznak önmagokban, 
vontató gőzösöket alkalmaznak eléjük, mert az amerikainak az idő pénz. 

A Lőrincz folyó medre egész Quebec államban különben könnyen 
hajózható, mivel a zuhatagok csak Montreal felett kezdődnek meg. 
Régebben más akadályt alkotott itt a sok zátony, de a vállalkozó 
amerikaiak segítettek a bajon, bár sokszor nagy áldozattal. Igy 
Montreal és Quebec között mintegy közép helyen van a folyónak 
egy jelentékeny kiöblösödése, a 32 km. hosszú s mintegy 15 km. 
széles Szent-Péter tó, melynek átlagos mélysége csak 3'.' 3 méter. 
Kotrás s robbantás segítségével éveken sít folytatott munkának sikerült 

Óriást-utaj az Ottowán. 

itt 6 méter mély hajózási csatornát előállítani s ezt közelebb újból 
még másfél méterrel mélyítették. A kikotrott kő és homok tömege 
több volt 16 millió köbméternél s a költség meghaladta a negyedfél 
millió dollárt. De csakis ily áldozat után lett lehetővé, hogy Montrealba, 
mely 800 km. távolságra van az Atlanti oczeánhoz, a legnagyobb 
tengeri hajók is eljuthassanak s igy Kanada legjelentékenyebb 
városa mintegy tengeri kikötő hely legyen. Tovább azonban nem 
mehettek, nem a vízhiány miatt, hanem a tömérdek sellők s víz-
esésők következtében, melyek közvetlenül Montreal mellett kezdődnek. 
De ezek már túl vannak Quebec állam határán. 



ONTARIO. 

A következő állam, Ontario, a kanadai szövetség leginkább 
délre fekvő része s következőkép, mely az Egyesült-Államok müveit 
központjaihoz legközelebb esik. Ez a földrajzi helyzet határozó az 
állam jellegére nézve. Népessége legnagyobb a szövetség összes 
államai között, sőt a déli részeken még a legsűrűbb is ez a népesség, 
valamint más társadalmi viszonyok az Egyesült-Államokra emlékez
tetnek. Erősen kifejlődött vasúti hálózat és gyáripar, sűrűn egymás 
mellett fekvő városok óriási középületeikkel s a mindent elözönlő hir
detések Ontario déli csúcsán, a nagy tavak közé húzódó félszigeten, tel
jesen elfeledtetik velünk, hogy Kanadában vagyunk, bár az állam északi 
részei csak oly zordonok és lakatlanok, mint a szövetség többi államai. 

Ontario állam népessége 1871-ben 1,620.851 volt, 1881-ben 
1.923.228, 1889-ben 2,240.000 és ma bizonynyal közel fele a kanadai 
szövetség összes lakosságának. De ez a rész több mint Vs-ében a 
Huron, Erie, Ontario tavak közt eső félszigetre jut, a többi vidé
keken igen kevés ember van, még a nagy Pacific vasúton is Ontario 
állam területén mintegy 50 állomás van kereszttel jelölve, jeléül, 
hogy ott nincs község, csak egyes kunyhók, esetleg a vasúti állomás 
egymaga. S csakugyan, Ontario területének fele része ma is őserdő, a 
melyekben a favágókon kivül alig lakik valaki. A nagy tavak mentén 
azonban már egész sereg virágzó város van, köztök Toronto, mely 
már nagy városnak is beillik s igen valószinü, hogy néhány év alatt 
Montrealt túlszárnyalva Kanada legnagyobb helye lesz. 1881-ben még 
77.034 lakosa volt, 1888-ban (valóban amerikai gyorsasággal növe
kedve) már 166.809. S csaknem igy volt a kisebb helyekkel is. 
Hamilton város népessége ugyanezen idő alatt 35.359-ről 43.082-re, 
Londoné 19.725-ről 20.960-ra emelkedett. 

A külső hasonlatosság mellett azonban lényeges különbségek van-
•iwJc a kanadai és az amerikai emberek között, a mint nevezik kana-
dában is az Egyesült-Államok polgárait. Lényegesek s annyival fel
tűnőbbek, mert nemcsak közös eredet, de közös éghajlat és szokások 
egyesítik őket s a Newyorkból vagy Chicagóból Torontóba utazó 
idegen, a vámon kivül alig veszi észre kezdetben, hogy más országban 
van. A kanadai sokkal lassúbb, kimért magaviseletű, ruházatában 
egyszerűbb, szivar vagy cigarette helyett inkább szereti a rövid angol 
pipát, sétapálczát hord s gyakrabban használja a kesztyűt, mint a 



yankee, az araerikai magas sima nemez-kalapok (stove-pipe) itt nem 
divatosak, a kanadai szakálla borzasabb, arcza sötétebb, nem iszik 
jeges vizet és vegyitett italt s jobban szereti az erösebb sörfajokat. 
Legfeltűnőbb azonban az angol nyelv kiejtése, mely a kanadainál az 
európaihoz hasonlít, mig a yankee sajátságos vontatón, orrhangokat 
használ. Gyakorlott emberek még Newyorkban is felismerik a kana
dait egyes szavak kiejtéséről s megfordítva. Legnagyobb a különbség 
azonban az üzleti téren. A kanadai tanul az amerikaitól, de sohasem 
eléggé ügyes, hogy velük sikerrel versenyezzen. Külsőleg igy észre
vehetjük ezt. A Szent-Lőrincz folyó mentén, csaknem közepe táján 
a Kingston és Montreal közt levő útnak, a folyó egyik partján fek
szik Prescott kanadai, a másikon vele szemben s gőzkomppal össze
kötve Ogdensburg amerikai város. Mindkettőnek fekvése egyaránt 
kedvező, vasúti hálózatba esnek s van körülbelül egyenlő vidékük 
is. Ogdensburg azonban 20,00') lakost számlál, nagy fogadói, szép 
színháza s kitűnő tanintézetei vannak, míg Prescotton minden álmos 
és unalmasnak látszik; középületei is sokkal szerényebbek. Pedig Kanada 
is szabad állam s népének túlnyomó része ugyanaz a mozgékony s 
életrevaló angol, mely az Egyesült-Államokat megalkotta és fenntartja. 

Ontarionak természeti fekvését s jellegét az Egyesült-Államok 
szomszédságán kívül még a nagy kanadai tavak irányítják. Ez a 
tóvidék a földgömb legnagyobb édesvízi területe, melyet (bár a 
Michigan-tó egészen az Egyesült-Államok határára esik s a többi is 
jórészben) együvé tartozóknak kell tekintenünk, már csak azért is, 
mert minden tó a másikkal folyók által van összekötve. Régebben 
öt tavat számláltak, ma a Nipigont is ide veszik, sőt a Hurontó 
nagy északi öblét is külön tónak számítva, hetet különböztetnek 
meg. Ezek névszerint a következők: 

Tengerfeletti Víztartalma 
Tó neve magasság T e r ü l e t legnagyobb át agos k ö b . k i l o . 

méterekben • k m " m é l - / s é ? éterekben m é t e r e k b e n 

Nipigon 256 7.500 165 100 750 
Superieur 185 83.630 307 213 17.813 
Michigan 177 61.900 263 120 7.428 
Huron 177 45.000 210 100 4.500 
György-öböl 177 12.600 100 60 756 
Erie 173 25.000 62 120 500 
Ontario 72 19.820 225 90 1.783 
Összesen — 255.450 307 131 33.530 



Láthatjuk, hogy a nagy tavak együttvéve csaknem oly nagy 
területet borítanak el vizzel, mint Magyarország s a legnagyobb 
köztök sokkal több területet foglal el, mint Svájcz. Mint említettük, 
mind megannyi összeköttetésben áll egymással. A Nipigon tavából 
kijövő hasonnevű folyó a Superieur-tóba jő, melyet a Szent-Mária 
öbölszerü folyó köt össze a Huron-tóval, bár ennek számos zuhataga 
(Sault-Ste-Marie) miatt még külön csatornát is építenek. A Huron-
tóból, melynek északi része a György-öböl nevet viseli, rövid, de 
széles Michillamakinak nevü csatorna visz a Michiganba nyugot felé 
s azután délkeletre a St.-Clair tava s Detroit csatorna köti össze az 
Erie tóval. Ennek s az Ontario-tónak összeköttetése a Niagara folyóval 
e folyó nagyszerű vízeséséről világhírű. Az Ontario-tóból ömlik ki 
végül az „ezer sziget" öböl közvetítésével a Szent-Lőrincz folyó, e 
rengeteg nagy tavak egyedüli, de hozzájuk méltó lefolyása. A Szent 
Lőrincz víztömegének ezen gyüjtőmedenczéi közül nemcsak legnagyobb, 
de egyúttal legtávolabbra fekvő része a Superieur-(Felső)-tó, a föld
gömb legnagyobb édesvizű területe, melynek mintegy 220 forrás-
folyója között a délnyugoti csúcsnál Duluth város mellett beömlő 
St. Louis folyót tekinthetjük a Szent-Lőrincz valódi forrás-folyójának 
s igen érdekes, hogy ennek forrásai az észak-amerikai kontinens 
másik nagy gyűjtő folyamának, a Mississippinek, forrásaihoz nagyon 
közel feküsznek s a vízválasztó igen jelentéktelen domborulat. 

A kanadai nagy tavak, mint táblázatunkból kitűnik, lépcsőzetesen 
emelkedő magasságú medenczékben ülepedtek meg, mely eredetüket 
elég világosan magyarázza, mig összeköttetésük mutatja, mily lefolyást 
nyert itt a geológiai korszakokban még fennállott nagy belföldi 
tenger. Csaknem minden tó egyenként is mutatja ezt a nagy termé
szeti forradalmat a tömérdek parti öblök s sziklás szigetek sorozata 
által. A legalacsonyabban fekvő Erie s Ontario tavak környéke 
legmegállapodottabb s ezeken van csendes szabályos közlekedés is. 
mig a Huron és Superieur tavakat erős hullámzásaik miatt lehetőleg 
kerülik a benszülöttek és pedig méltán, mert különösen ősszel nagyon 
sok áldozatot visz el a rajtuk duló vihar. Ennek a két folyónak 
északi partja, hol a laurentin hegység gneisz- és gránitsziklái 600—900 
méter átlagos magasságban vonulnak el, az észak-amerikai kontinens 
legzordonabb vidékei közé tartoznak és a partok, különösen a Superieur 
tónál, meredek zátonyokkal megrakott sziklák sorozatai, melyekhez 
még örökös hideg s kellemetlen ködök járulnak. Az erdők gazdag
sága s a bányászat előnyei ezeket a helyeket is megnépesítették 



itt-ott, de e népesség össze sem hasonlítható a torontói félsziget 
virágzó kultúrájával. 

A nagy tavakon kivül, miként ez a földgömb vizben leggaz
dagabb területén csaknem természetes is, igen sok tó s folyóvíz 
öntözi még Ontario államát. A Superieur környékén van az „Ezer tó" 
nevű víztömeg, de ugyanezt a nevet több helyen lehetne még 
alkalmazni a Hudson-öböl és a nagy tavak között elterülő vidéken. 

Ä Nem akarunk neveket és számokat emlegetni, melyeket az olvasó a 
földrajzi tankönyvekben kereshet fel s csakis egy Ontariora nézve 
igen fontos vizgyüjtő-folyót akarunk még felemlíteni, az Ottuvát, 
mely Ontario északkeleti vizeit viszi be a Szent-Lőrincz folyóba 
közel Montrealhoz. A Tisza-folyónál hosszabb, de vizböségben még 
a Nílusnál is gazdagabb folyó ez, mely tömérdek tavon megy át s 
még több zuhatagot alkot, melyek között a 30 méter magas Chaudiére 
zuhatag messze földön híres s különösen meredek erdős sziklakör
nyezetének s a távoli gyönyörű hegylánczolatnak szépsége folytán 
méltán híres, bár minden sziklájában egy-egy malom s minden viz 
ágában egy-egy fűrészgyár rontja meg a természet szépségét. 

A Chaudiére zuhatag mellett fekszik Ottava város, a kanadai 
szövetség fővárosa (40.000 lakosnál több). Kingston, Montreal, Quebec, 
Saint-John voltak kezdetben egymásután a kormány székhelyei, mig 
végre a kanadaiak is az Egyesült-Államok mintájára egy közö
nyös helyet kerestek s 1858-ban a Quebec és Ontario határához 
közel eső Bytown kis községben állapodtak meg, melynek akkor 
alig ezer főnyi lakossága az Ottaván már fejlődni kezdett nagy 
épületfa szállításával foglalkozott. A szomszéd községeket (New-
Edinburg, Rochesterville) egyesítették vele s igy keletkezett itt a 
kanadai Washington, hol 1865 óta tartja a parlament üléseit. 
Hatalmas s szép város lett, melynek a Chaudiére zuhatagon kivül 
még a Rideau zuhatag s a gyönyörű erdőség is juttat szépségéből. 
Sokan állítják, hogy gyönyörűbb fekvésű szárazföldi város nincs a 
földgömbön, mindenesetre kevés hely van, hol a természet szépségeit 
a vízeséseken épített merész hidak, a hatalmas gót paloták, melyeknek 
építése az ingyen adott anyagon kivül 4 millió dollárba került, és 
a gyönyörű parkok annyira emelnék. Legfeltűnőbb épület a parla
mentház, melynek magas tornyát mindenfelé több mértföldre lehet látni, 
s melynek benseje gazdag könyvtárával, pompás üléstermével valóban 
nézni való. Sok szép épület van még a többi hivatalos házak és 
magánépületek között is. A főkormányzó székhelye, a kanadai „fehér 



Parlament-épület Ottowában. 



ház", az egykori New-Edinburgban van, hatalmas hyilt park között. 
Rideau-Hálhiali hívják, tekintélyes, de a londoni főúri paloták bizarr 
ízlése szerint készült épület, melynek benseje többet ér külsőjénél. 
Mint az Egyesült-Államban, itt is ebben a palotában összpontosul 
a társadalmi élet, sőt Kanadában monarchikus jellegénél fogva még 
inkább. Nagybritannia kormánya gonddal választja ki a fökormányzókat 
s a jeles férfiak és nejeik (egy időben Victoria királynő egyik veje) 
valóságos udvartartást voltak képesek itt létesíteni, melyben már igen 
sok az aristokrata elem. A nagy park Rideau-Hall megett mindenkor, 
midőn a főkormányzó fogad, (at-home-day) valódi fényes ünnep 
székhelye, tobogganning, korcsolyázás, thea-sátormulatságok s a szalo
nokban bankettek és bálok egymást követik. Kanada franczia lakos
ságából is sokan vesznek részt az ily ünnepekben, de még inkább 
a gazdag angolok, kik palotáikkal nagyon emelik Ottava város fényét. 

Az állam fővárosa Toronto, melynek mesés gyors emelkedéséről 
már fentebb megemlékeztünk, messze fekszik innen az Ontario-tó 
felső részén az állam legnépesebb területén egy Humber nevü kis 
folyó torkolatánál, melyet már a XVII. században felhasználtak az 
indiánok, hogy a Simcoe-tó közvetítésével rajta a Huron-tóba járja
nak. Ennek a körülménynek köszönheti Toronto eredetét s virág
zását. Már 1793-ban volt itt egy York erőd nevü hely, hol Felső-
Kanada kormányzói is laktak. A Toronto nevet 1834-ben nyerte, 
mielőtt lakosainak száma már 9000 körül volt. Gyors emelkedésére 
érdekes példa, hogy 1887-beu 2500 új ház épült benne, a mi az 
Egyesült-Államok városaiban is nagy ritkaság. Kitűnő része a hatal
mas egyetemi épület s a vele összeköttetésben álló pompás Queens 
park. A műveltség általában magas fokon áll e városban. A kisded
óvóktól az egyetemig mindenütt ingyenes az oktatás s a tanintézetek 
mintaszerűek, itt jelennek meg Kanada legjobb hírlapjai is. 

Toronto egész környéke nagy városi vidék jellegű. Vasúti 
hálózata s a sok csatorna vetekedik a földgömb bármely részével, 
egész sereg virágzó város van közelében, melyek között London, 
Párizs, Szentpétervár, Berlin neveivel is találkozunk, bár a nagyobb 
résznek csak neve közös az európai híres városokkal. Észak felé 
már sokkal pusztább a vidék s még Kingston város is, mely az 
Ontario legkeletibb részén van s egykor (1841—44) nemcsak főváros, 
de katonai székhely is volt (ma is az egyedüli megerősített hely 
Kanadában) s melyet ma, mivel a Szent-Lőrincz folyó hajózásának 
végpontja s az „ezer sziget" vidékének központja, igen nevezetes 



helynek tarthatunk, sokkal inkább elhagyatott s hanyatló városnak 
látszik. — Vannak azonban Ontario államban helyek, melyek egye
nesen amerikai jelleggel rohamosan emelkednek és sűlyednek. A 
Superieur-tó Donner-öböljében van egy kis elrejtett hely, az „ezüst 
sziget". Eredetileg egy pár a tóból kiálló sziklatömb volt. Véletlenül 
mintegy 12 évvel ezelőtt valaki ezüstöt talált itt s rögtön megro
hanták a kalandorok s a sziget a bányatörmelékekből s a nagy költ
séggel felállított védő gátakból s épületekből valósággal nagyra nőtt. 
Mintegy '•'> millió dollár értékű ezüstöt találtak itt, de ennek kiak
názása is tömérdekbe került, most a sziget ismét teljesen elhagyatott 
s nem lehetetlen, hogy a hullámok rövid idő múlva eltemetik. — 
Érdekes Arthur erőd története is szintén a Donner-öböl mellett a. 
Kaministiquia folyó torkolatánál. Tiz évvel ezelőtt alig két ház volt 
itt s a Hudson-öböl társaság székhelye 9 ' / 2 km. távolságban, William 
erőd volt a vidék központja, bár az is csak egy pár tuczat kunyhó
ból állolt. A kanadai pacific-vasut építésekor azonban néhány vállal
kozó összeállott, hogy itt nagy várost csináljon, kieszközölték, hogy 
William erőddel szemben, melynek lakói szintén erőlködtek, előny
ben részesüljenek s rögtön felosztották háztelkekre az egész vidéket,, 
betelepedőket csalogattak s pár év múlva megkezdődött a nagy 
város. Ma közel 10.000 lakosa van, hatalmas raktárai, elevátorai s 
önálló kereskedelmi hajóraja. 

Feltűnően érdekes az az amerikai láz Ontario petroleumtermő 
vidékén, melynek központja Petruiia az Erie tó közelében. Ez a 
kanadai kőolaj-vidék tökéletes lapály, melyet a folyóvizek 6—10 
méternyire kimélyítettek, úgy hogy a talaj még csak hullámosnak 
sem mondható. De kellemesnek sem. Mindenütt fekete a sártól és 
olajtól s vastag, nehézkes patakok hömpölygetik szennyes, fekete 
olajréteggel fedett hullámaikat, a levegő nehéz és telített a kő-olaj 
kipárolgásától; sok helyen az út sem áll egyébből, minthogy fél-fél 
méternyi távolságban gömbölyű fadorongokat fektettek le keresztbe. 
A f)"5 km. széles s mintegy 1b km. hosszú olajvidéken több száz 
forrást fúrtak, melyek némelyike 2—300 másfél hektoliteres hordót 
töltött meg naponként. Nem csoda, ha a dús jövedelmet igérő 
vállalatra özönnel jöttek a kalandorok, kik rongyos faházaikban 
csak éjjel húzódtak meg, nappal a forrásoknál dolgoztak. Ma már 
ez a vidék is hanyatlóban van. 

A városi s társadalmi életnél sokkal érdekesebbek különben 
Ontarióban a természet szépségei és ritkaságai, melyek közül kiemeljük 
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a Pacific vasút regényes részeit, a gyönyörű Chaniplain tavat, az 
úgynevezett ezer szigetet s mindenekfelett a világhírű Niagara 
zuhatagot. 

A Pacific vasút Mattava várostól, hol az Ottava folyót elhagyja, 
a csaknem 2000 km. távolságban fekvő Winnipegig túlnyomólag 
lakatlan vidékeken halad át erdőségek s mocsarak között. Különösen 
a Nipissing-tó környékén vannak óriási erdőségek, melyekben főkép 
franczia kanadaiak foglalkoznak favágással az Ottava partján levő 
közel 300 fűrészmalom számára. Evenkint 70—80 ezer tonna épület
fát vágnak itt le, melyek az Ottava s Sz.-Lőrincz folyókon nagy 
tutajokban úsznak le. A Nipissing-tó északi partján levő festői 
fekvésű North-Bay szép jövőt igér. Minél inkább közeledünk innen 
a Superieur-tó partjaihoz, annál zordonabb lesz a vidék s a vasút 
sokszor megy át a kanadai tavak és a Hudson-öböl közt levő 
vízválasztón, úgy, hogy a patakok majd északra, majd délre futnak. 
Zuhatagok, tavak s korhadt növényekből képződött úszó szigetekkel 
(muskeg) megrakott mocsarak váltakoznak egymásután, köztük a 
hosszú keskeny ,Straight lake", mely arról nevezetes, hogy a vasút
építők csatornák által 3 l / 2 méterrel leapasztották víztükrét, hogy a 
rajta keresztül menő vonatnak ne legyen nagy emelkedése. A Superieur-
tó partvidéke vízmosásokkal szétszaggatott bazalt kövekből áll, melyek 
némely helyeken 350 méter magasra emelkednek meredeken a part 
felé, más helyeken 30 méternyire sülyednek. Örökké egymásután 
következő alagutak, viaduktok, bemetszések s hidak tették lehetővé, 
hogy a vasút a festői és zord vidéken keresztül hatolhasson. A vasút
társaság csak robbantó-szerekre mintegy öt millió forintot adott ki 
e helyen s egyetlen kilométernyi' út néha egy millióba került. — 
A vasútvonal tájképe némelyütt a Nizza és Savona közt levő vonalra 
emlékeztet, csakhogy mindenütt zordonabb s nyomasztóbb. Legszegé
nyesebb az út a Donner-öböl közelében, hol 400 méter magas vulkanikus 
hegyek emelkednek fel s velők szemben a csaknem sík partvidék kész 
tájképet tár fel előttünk. 

Igen szép része e kanadai vidéknek a 175 km. hosszú Cltamplain-tó 
a Szent-Lőrincz jobb partján. Az egész Amerikában kevés ily festői 
vidék van. A tó, délen Whitehallnál kezdődik, a Saratoga-barlingtoni 
vasútvonal egyik állomásánál. A tó itt oly keskeny, hogy kis folyónak 
látszik, sziklás hegyek szorítják össze. Lassanként kitágul a meder s 
balra feltűnnek az Adirondack hegység festői csúcsai. Észak felé 
mindinkább változatosabb és regényesebb lesz a tó és környéke, sok 



helyen teljesen zártnak tűnik fel, majd keskeny nyilason át új kép 
tárul elénk. Port-Henrynél, melynek fekvése élénken emlékeztet a 
Vierwaldstätti tó vidékére, ismét magas hegyek vannak s a Schwyz 
mellett levő két kopár sziklaszaru mását is megtaláljuk. Legfestőibb 
az innen Burlingstonig terjedő részlet. 

Az északamerikai pacifiic-vasutak. 

Nagyon magasztalják s valódi világcsodaként emlegetik az 
úgynevezett ezer sziget tavát, mely a Szent-Lőrincz kifolyásánál az 
Ontario-tóból fekszik s Newyork milliomosainak nagyon kedvelt nyaraló 
helye és fürdőhelye. Számtalan folyó-ág, csatorna s tó alkotja e 
csoportozatot, a szigetek száma nem is ezer, hanem 1692 s ezek 
között természetesen sok különböző nagyságú és alakú van körülbelől 



15 km. hosszúságban. Valószínű, hogy ez a legnagyobb édesvizű 
archipel a földgömbön s ha nincs is oly festői környezete, mint a 
borromaei szigeteknek a Lago Maggioren avagy a Mälar tó sziget-
csoportozatának Stockholm mellett, nagyszerű lombos fák s a szeszélyes 
alakú sziklák nagy változatosságot adnak nekik s magas helyről, 
például az Alexandra-öböl egyik óriási fogadójának tornyáról, tekintve 
nem érdektelen kép az egész. Legnagyobb nevezetessége azonban 
abban áll, hogy az amerikaiak — divatossá tették. Evek óta szokásban 
van, hogy minden newyorki milliomosnak legyen itt is egy külön 
szigete, melyet nevéről nevezzenek s igy a tömérdek sziget csakhamar 
megnépesült villákkal, pagodákkal s csinos mulató helyekkel. Bármerre 
menve látunk cricket játszó, evező, halászó s úszó nyaralókat s 
mindenütt szebbnél-szebb kerteket. A szigetcsoport egy óriási város, 
melynek utczái vizböl vannak s melynek palotáit erdők veszik körül. 
Némely szigetet vállalkozók béreltek ki szegényebb nyaralók számára, 
más helyeken — amerikai szokás szerint — vallásos meetingeket 
tartanak egész najiokon át szabad ég alatt vagy sátrakban. 

Legnagyobb természeti nevezetessége azonban ennek a vidéknek 
a világhírű Niagara zuhatag, Amerika egyik legismertebb pontja az 
Ontario és Erie tavak között épen azon a helyen, a hol Kanada 
határa az Egyesült-Államokkal érintkezik. 

A Niagara folyó az Erie s Ontario tavak közt eső 55 km. 
hosszú útat csaknem egyenesen teszi meg, de útjában 100 métert 
esik. Jellemző, hogy ez az esés csaknem egyszerre történik. Az Erie 
tóból teljesen vízszintes fensíkon nyugodtan halad előre, a talaját 
képező sziklatáblák oly simák, hogy a vadkacsák és ludak nem 
ritkán aludva egész a zuhatagig jutnak s ott már annyi idejük sincs, 
hogy a halál elől elrepülhessenek. Közvetlenül a zuhatagnál van a 
Ooats-island (Kecskesziget) nevü 3000 méter hosszú sziget, mely a 
folyót két egyenlőtlen részre osztja; a nagyobb a baloldalon 550 méter 
hosszú, de nem egyenes, hanem közepén bemélyedt s ezért horseshoe 
(patkó) vízesés nevet nyert, a jobboldali (amerikai) vizesés széle 330 m. 
Ez utóbbinál az esés magassága 54 m., az előbbinél 52 m., a 
különbözet onnan ered, hogy a viz árama a keskenyebb oldalra 
irányul. A vizomlás rögtön s valóban bámulatra méltóan történik oly 
nagy zajjal, hogy dörgése (a sippevah indián nyelven Oniavgarah, innen 
a név is) néha 75 kilométer távolságra egész Torontoig elhallik. De ez 
a mennydörgés nem kábító, sőt némileg zenei kelleme van s közvetlen 
közelében is meg lehet érteni a társalgás hangját. A zuhatag felett 



A Niagara zuhatag. 





a folyó, melynek ott másodperczenként 7.500 köbméter a víztömege, 
oly sebessé lesz, hogy mélységét megmérni lehetetlen. Elérve a 
sziklafalak párkányához, sötét sikátor támad, melyen keresztül dühös 
szélrohamok tombolnak s fölötte mint valami roppant kristályiv egy 
6—10 méter vastag víztömeg függ a levegőben. Szivárvány színű 
gőzoszlopok szállonganak a bömbölő vizek forgóiból s félig elfödik 
a zuhatag két fehér tömegét. A nap haladása szerint mindig változó 
párákon lerajzolódó szivárvány, folyton cseréli helyét s változtatja a 
zuhatag ábrázatát. A különböző évszakok mindegyike szintén járul 
néhány szépítő vonással a látvány nagyszerűségéhez. Goats-island s 
a sziklapartok még megkímélt fái nyáron zöldjükkel, őszkor lombozatuk 
oly sokféle színezetével ütnek el a kristály tiszta viz fehér habjaitól. 

Niagara zuhatag. 

Télen a napsugarakban, mint valami óriási gyémánt ékszerek, csillogó 
jégcsapok függenek minden oldalon a sziklákról s keretéül szolgálnak 
a két leomló víztömegnek; végre tavaszkor a jég megindulásakor 
tanúi lehetünk ama borzasztó látványnak, melyet a jégtuskók mutatnak, 
mikor mint valami hegyoldaluk a zuhatag partjaihoz tolakodnak s 
az őket magával leragadó viznek roppant boltivében nagy recsegéssel 
egymáshoz ütődnek. 

Mióta 1679-ben Hennepin páter felfedezte ezt a „zuhanó tenger "-t, 
évről-évre tömérdek bámulója akadt s ma már senki sem fordul meg 
Amerikában, hogy a Niagarát meg ne nézze. A közelében eső kis 
városok lakossága tisztán a turistáktól él. Meg is tettek minden 
lehetőt, hogy kényelmesen megtekinthessék. A kanadai partról fahid 



vezet egy szikláig, a melyre torony épült, a Grouts-island kényelmesen 
megközelíthető, a partokon messzelátók vannak, komp által lehet 
átmenni a vízesés alatt, sőt az esés sziklafala s a víztömeg közé is 
be lehet jutni kis megázás árán. De a legjelentékenyebb s legmerészebb 
eszközt a magyar eredetű Röbling János találta ki, valóban merész 
szerkezetű s 2661 méter nyilásu vas-függőhidat építve közvetlenül a 
vízesés alsó részére, melyen alul gyalogosok s kocsik, felül a vasút 
közlekednek. Ismeretes, hogy a híres Blondin kifeszített kötélen ment 
végig a Niagara felett s mások hordókban úsztak le rajta merészen, 
de olykor életveszélylyel is. Sajnos, hogy ez a nagy hírnév magának 
a természeti csodának is sokat ártott. A természet őszinte barátja 
csak mély elkeseredéssel hasonlíthatja össze azt a Niagarát, a minővé 
az emberek tették, a régi .mennydörgő vizzel", a milyenül ;izt a 
természet adta. Csúf épületek, gyárak, vendégfogadók s raktárak 
fészkelték meg magukat a partfalakon, a .hirdetés gyártók", árú-
czikkeik és lim-lomjaik kelendősége érdekében a Niagara szépségére 
számítva, a dörgő zuhataggal átellenben raggatták föl szennyes vagy 
hazug fali hirdetéseiket; más még kiállhatatlanabb iparűzők azzal 
ámítják magukat, hogy a tájképet néhány költött vonással meg
pótolják, ha khinai kioszkokat s góth tornyocskákat emelnek rajta. 
A fákat, melyeknek zöld lombozata oly szépen szegélyezte a tajtékzó 
vizet, eltüntette a fejsze s maga a viztömeg is szemlátomást meg
csökkent azon csatornák miatt, melyeket a gyártulajdonosok vezetnek 
ki a Niagarából, hogy gépeik kerekeit hajtassák. 

Nem kell felednünk különben, hogy maga a zuhatag folyvást 
ásva s rombolva önmagát is emészti. A Niagarára nézve némely 
geolog már pontosabb számításokat is tett s e szerint a Niagara 
zuhatag mintegy 35.000 év óta ő'/a kilométert húzódott vissza. 
Sziklapartján az évi kimosás jelenleg középmértékkel 31 centiméter. 
Ez elég gyors visszavonulás, mely különben a sziklák természetében 
leli magyarázatát. Mészkő rétegekből vannak összerakodva, melyek 
lágy és porhanyós márgaképleteken nyugosznak. A viz behatol e 
rétegekbe, azokat lassankint alámossa, meglazítja és a felsőket nehéz 
tuskókban legörgeti; később aztán elragadja a zuhatag. Az amerikai 
(jobb) oldalon a viz szakadatlanul kevesbedik, mert a sziklák 20 év 
óta itt alig vannak megtámadva, mig a kanadai nagy zuhatag mindig 
vissza-vissza húzódván, nagyobb és nagyobb víztömegeket kerít. 
magába; a vizomlásnak nincs is meg többé az a kecses félkörű alakja,, 
melyért a „lópatkó-zuhatag" nevet kapta. Bizonyos idő múlva, talán 



iiyolcz vagy tiz évszázad lefolyása után, a vizomlás sziklapartja 
valószínűleg a „Három nőtestvér" kis szigetek fölszinéig lesz letör
pülve : akkor az egész víztömeg azon a folyáson fog lezuhanni, mely 
a kanadai part mentén húzódik, míg az amerikai ág nem kapván 
többé vizet, lassankint ki fog száradni, a Goats-island a kontinenssel 
fog egyesülni s a Niagara szakadatlanul az Erie-tó felé hátrálva, 
minden vizét egyetlen omlásban fogja kiönteni. Lehet azonban az is, 
hogy az amerikaiak roppant ipartevékenysége változtat a dolgon. 
Már is valóságos folyó nagyságú csatornát vontak el a Niagara vizéből 
a gyárak számára; még harmincz-negyven ilyen érvágás s a hatalmas 
Niagara szerény pataknál nem lesz egyéb. Az ipar le fogja győzni a 
„Jupiter tonans*-t. Az sem lehetetlen, hogy az Erie tavat az 
áradványok esetleg előbb betöltik, mint a meddig a Niagara lerág
hatná a sziklafal alsó párkányát, mely megakadályozza jelenleg, hogy 
az Ontario-tóba leszakadjon. 

M A N I T O B A . 

1870. jul. 15-én, midőn az addig még nagyon felületesen ismert 
északnyugoti terület felvétetett a „Dominion of CanadaL államterü
letbe, az akkor már népesedni kezdő (1871-ben 18.99". 1.) délkeleti 
rész „Manitoba'' név alatt külön tartományként szakíttatott ki, 
amerikai szokás szerint egészen földrajzi határokkal az északi 
szélesség 49°—r>0"30' és a nyugoti hosszúság 96—99" Gr. foka között. 
Az egész terület 36.178 • km. nagyságú, tehát valamivel kisebb, 
mint Magyarország dunántúli része. A tartomány területe tehát igen 
kis részét teszi Kanadának, de talán a legáldásosabb részét. Nyugoton 
puszta egyhangú sík terül el, mely Amerika egyik leggazdagabb 
búzatermő vidéke, keleten változatos, dombokkal s hegyekkel tarkáit 
szép vidék, termékeny jó legelővel, fákban s vízben gazdag. 

Manitoba benépesedése 1811-ben kezdődött, midőn a Red-River 
partján Douglas Tamás nevű skót ember egy a Hudsonöböl-társaságtól 
vásárolt területen gyarmatot alapított, de még 1849-ben is csak 
5391 lélek lakott e helyen, ide értve a már akkor buzgó katholikusokká 
lett Algonkin indiánokat is, kik ma hasznos földművelő polgárok. 
1881-ben azonban már 65.954-re ment a lakosok száma s aztán, de 
különösen a nagy pacific-vasút megnyitása óta (1886.) Kanadának 



talán egyetlen tartománya sem népesedett ily feltűnő gyorsasággal. 
Winnipeg fővárosban 1881-ben 6.249 lakos volt, 1888-ban már 

22.098 s jelenleg 30.000-nél több, úgy, hogy e város az állam 
népességéhez arányítva, legalább is négyszer oly népes, mint Budapest 
Magyarország népességéhez képest. 1734 óta áll fenn emberi lak 
ezen a helyen s már közel száz éve meg van a Hudson-öböl-társa-
ságnak Fort-Garry nevű telepe, de maga a város tulajdonkép 1860. 
óta keletkezett, midőn a társaság előjogai megszűntek s gyors 
emelkedése a nagy pacific-vasút építésével függ össze. Még 1871-ben 
is oly jelentéktelen hely volt ez a telep, hogy iskola sem volt benne, 
ma egyeteme s számos magasabb rangú tanintézete van, útczáinak 
hossza az 5 kilométert meghaladja, hét különböző irányban megy el 
innen a vasút, villamvilágítás, lóvasút, hatalmas paloták, bankok, 
külföldi államok konzulai s más művelődési tényezők tanúskodnak a. 
pezsgő élet mellett. A Fort-Garry kőfallal és árkokkal körülvett 
épületei és raktárai még most is fennállanak, de inkább csak 
kegyeletből s maga a Hudsonöböl-társaság, mely még most előjogai 
elvesztése után is igen hatalmas kereskedő testület, külön palotákat 
építtetett itt székelő igazgatósága számára. 

A főváros ezen valóban „amerikaias" gyors emelkedése első 
sorban kedvező fekvésének tulajdonítható. Winnipeg a szó szoros 
értelmében a természettől nagy jövőre praedestinált hely. Két 
hatalmas folyó, a Redriver és Assiniboine összeömlésénél fekszik., 
közel azon ponthoz, hol az egyesült víztömeg a kanadai síkság 
legtekintélyesebb álló vizébe, a Winnipeg-tóba, ömlik, abba a tóba,, 
mely a vele összeköttetésben levő vízhálózat által több ezer négyzet
kilométerre terjedő területet vízhálózattá alakít. Hasonló nagyságú 
területen az egész földgömbön nincs ily sok víztömeg együtt. A 
Redriver csaknem szoros összeköttetésben áll a Missisippi hálózatával 
s a Winnipeg-tó a Felső-tó vidékével. Körülbelül 22.000 • km. 
területet vesz igénybe maga a tó s 400 km. hosszúságban terjed 
el, környékén legalább 700 kisebb-nagyobb tó olvasható össze, melyek 
vize mind ide ömlik. Egy nagy geológiai depressió központja ez, 
melyet Warren „Agassiztó" geológiai névvel jelölt. Még a legrész
letesebb földrajzi könyvek és térképek is csak nagyjában ismertetik 
ezt a roppant vízhálózatot s mi a fentebb elmondottak után annál 
könnyebben mellőzhetjük még az ismert neveket is. 

Ezen nagyszerű vízi hálózat természetes középpontján keletkezett 
már a régi időkben az akkori primitiv kereskedelem középpontja. 



Most a vasutak kiépítése után ez a természetes központ csakhamar 
nagyjelentőségű emporium lesz. Lakosai, a yankee szellem hamisítatlan 
hívei, nagyon bíznak jövőjében. Egy pillantás a térképre csakugyan 
nagyon sok előnyt mutat számára. Liverpoolból Chicagóba, az 
amerikai szárazföld e jelentékeny központjára, itt visz a legegyenesebb 
út; New-Yorkon át 9675 kilométer távolságra van ez a hely, a 
Hudson-öblön át csak 6500 km.-nyire. Még jelentékenyebb Winnipeg 
fekvése, mint a nagy kanadai pacific-vasút egyik természetes köz
pontjáé. Az angol kereskedelem Khinával s Indiával rövid idő múlva 
ezt az útat fogja használni túlnyomólag nemcsak azért, mert 
legrövidebb valamennyi között, de mert tisztán angol területen visz 
keresztül. 

Ezek a kedvező feltételek s Manitoba földjének termékenysége 
népesítették meg oly gyorsan Winnipeget s ez okozta azt is, hogy 
az új állam népe túlnyomólag a vállalkozó szellemű angol-szász 
fajból gyűlt össze, habár az első betelepülők, a Hudson-öböl-társaság 
alkalmazottjai, a fentebb rajzolt félvér francziák (bois-brules) voltak. 
1886-ban 108.640 lakos között már csak 14.806 franczia volt, 72.805 
angol, 11.082 német, 5.578 indián s mintegy ötödfélezer más európai, 
köztük néhány száz magyar és magyarországi tót, kiket főkép egy 
Eszterházy gróf telepített le itt New-Yorkból s vidékéről a Qu'Apelle 
folyó vidékén. Említésre méltó, hogy már 1881-ben 7.778 egyén 
vándorolt ebbe az országba az Egyesült-Államokból. Nevelte ezt a 
szaporodást a pacific-vasút építőinek élelmessége is. Ezt a nagy 
4650 km. hosszú vasútat a kormány ritka kedvezményekben része
sítette. 1140 km. kész vonalat, melynek értéke 35 millió dollárt tett, 
ingyen kaptak a vállalkozók, ezenkívül 25 millió dollárt készpénzben, 
adómentességet, 20 évi monopóliumot s több más kedvezményen kivül 
25 millió hold földterületet a vasút mentében. Ezt a területet, holdját 
5—25 dollárért, maga a társaság igyekezett rögtön értékesíteni s 
élelmes amerikai vállalkozók rögtön összevásárolták a városoknak 
alkalmas telkeket (townlot) s nagy üzérkedést vittek véghez. Manitoba 
nagy része, sőt a vasút mentén egész a sziklahegységig minden 
terület üzérkedők kezébe került. Óriási koczkákra osztották fel az 
egészet, mindegyik 36 [~J angol mérföld (90 [J km.) nagyságú s 
ebből ismét egy négyzet mérföld (258 hectár) volt egy-egy községi 
terület s végül 160 hold (64 hectár) egy család birtoka, ugyanannyi, 
a mennyit a kormány homestead-ként ingyen ad egy-egy bevándorló
nak három évi művelés feltétele alatt. A szédelgő telekeladók a 
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nagy prairie minden alkalmas pontján a vasútállomások közelében 
oszlopokkal előre kijelölték az „avenuek", „boulevardok" és „Square'-k 
helyeit, hangzatos neveket is adtak nekik, mielőtt egyetlen lakó 
jelentkezett volna. 

A fővároson kivül azonban ezek igen lassan jelentkeztek s még 
ma is száz európai bevándorló közül alig marad 15—21) Kanadáben, 
a többi az Egyesült-Államokba megy át. S igen természetesen. 
Manitoba nagy termékenysége s más előnyei csak Kanada többi 
részével szemben jelentékenyek, az amerikai Egyesült-Államok nagy 
gabonatermő prairie vidékével nem versenyezhetnek, nem, már csak 
az időjárás miatt sem. Winnipegben az évi hőmérséklet átlaga csak 
2°3!)', a téli hideg —42"-ig emelkedik s a rövid nyáron 35° forróság 
is van. Szinte csodaszámba mehet ily körülmények között, hogy 
188!)-ben Manitobában már 336.300 hectár föld volt művelés alatt s a 
csekély számú lakosság 7 millió hectoliter gabonát termelt 35 millió 
forint értékben. Az amerikai élelmességnek s a mezőgazdasági ipar 
fejlettségének bizonyítéka ez. Miként egykor a magyar alföld belát-
hatlan rónáin, itt is végtelen kiterjedésben hatalmas buzakalász-tengert 
látunk magunk előtt, a leglényegesebb különbség csak az, hogy u 
manitobai gazda már mindenütt gépeket s uj találmányokat használ 
s a gabonakereskedéshez is jobban ért, mint a mi magyarjaink. 

A művelt terület azonban még igen csekély s Manitobának a 
tömérdek viztől megmaradt szárazföldjén is sok erdőség s elhagyatott 
hely található. Ezeken a helyeken még van néhány vad is, melyet 
Winnipeg uri lakói s az idejövő idegenek szenvedélylyel üldöznek. 
Legnevezetesebbek ezek közt a párducz (felis concolor) és a vapiti 
szarvas (antilocapra americana), az egykor hires bölénynek ma már 
csak emléke maradt fenn, a Winnipegben rabságban élő néhány 
példányon kivül. A vidék egykor nagyon gyakori vadja, a hód is, 
pusztuló félben van. Kevésbé értékes vadak a mocsarakban s tavakban 
óriási mennyiségben tenyésző kétéltűek, kigyók s madarak. Az 
utóbbiakból Macoun 235 fajt számlál fel erről a vidékről s köztök 
igen sok nevezetes faj óriási mennyiségben fordul elő, habár nem 
egy közülök 5000 kilométernyi rengeteg utat vándorol be, hogy a 
rövid nyarat itt tölthesse. 

A főváros, mint említettük is, majdnem egy negyedrészét 
foglalja magában az ország lakosságának. Ebből következtethető, 
hogy Winnipegen kivül alig van még jelentékeny hely Manitobában. 
Epen úgy, mint Dániában Kopenhága, a főváros jóformán minden. 



Amerikában azonban néha pár ezer lakosságú város is igen jelenté
keny forgalmi pont. Délen, az Egyesült-Államok határán, Emerson, 
a memnoniták lakóhelye, északon az 1875-ben alapított Selkirk s 
nyugot felé a nagy vasútvonalon Portage-la-Prairie a legjelentéke
nyebb forgalmi pontok. 

A Z É S Z A K N Y U G O T I TERÜLET. 

A hajdani Hudsonöböl-társaság területéből, az úgynevezett 
Rupertslandból, a kanadai államok szövetsége a népesedés megkez
dődése után egyes területeket külön államokká alakított — a papíron. 
A történelmi emlékek nem képeztek akadályt s igy itt is, mint 
Manitobánál, meg az Egyesült-Államok nagy síkságán nyílegyenes 
vonalok képezik a határokat a fokok által megjelölt nyomokon. 
Mindenik államnak kijelölték fővárosát s egy pár nagyobb helyét a 
vasútvonal mellett, de azért tényleg még mindig az őslakó indiánok 
tt az urak s a legnépesebb helyek is alig mutathatnak fel egy pár 

száz lakost, sőt az államokat együttvéve .északnyugoti territórium", 
név alatt ismerik, mint ilyen szerepel a képviselőtestületben s az 
egésznek egy fővárosa van, Regina s ez a város nemcsak nem 
versenyezhet Winnipeggel, de tényleg csak faluszámba Snehet. 

Az északnyugoti területből eddig három állam van elkülönítve 
egymástól, a többi közel egy millió négyzetkilométernyi kiterjedésű 
óriási vidék, melyet „Keewatin" névvel is jelölnek, még nem szewe-
zctt terület, mivel csak itt-ott van benne néhány kereskedő s 
missionárius, telepei közül a nagyobbak is csak 4—5 fabódéból 
állanak s az óriási Középeurópa nagyságával versenyző területen alig 
lézeng 4000 ember. A három terület nagysága s népessége 1885-ben, 
az indiánokat ideszámítva, a következő volt: 

Saskacsevan 226.000 • km. 10.647 lakos 
Alberta 259.000 , , 15.53:} , , 
Assiniboia 246.050 „ „ 22.083 , 

Tehát több mint kétszer oly nagy területen, mint a magyar 
korona tartományainak területe, alig lakik annyi ember, mint egy 
nagyobb vidéki városban, holott a nagy pacific-vasutvonalon kivül 
számos más vasút, tömérdek hajókázható folyó van itt s a földgömb 
legélénkebb forgalmú állama töszomszéd. Világos jele mindez, hogy 



a sokat dicsért kanadai síkság épen nem kellemes lakóhely. S valóban 
az északnyugoti területnek aránylag igen csekély része jut még abba 
az isotherm vonalba, hol az átlagos évi hőmérséklet 0°, de itt is a 
júliusi meleg 20 s a januári hideg —20 fok s így az éghajlat nem 
a vele egyenlő magasságban fekvő Magyarországnak, hanem Nyugot-
Szibériának felel meg. s ezt a zord éghajlatot még kellemetlenebbé 
teszik a gyakorta s nagy erővel zúgó hófuvatagok (blizzard), melyek 
a szabadban tartózkodást csaknem lehetetlenné teszik. Délen kevés 
eső is van s csak a rendkívül tiszta égboltozat s a nedves talaj 
idézik elő a föld kiváló termékenységét. Számítások szerint az egész 
területen (Manitobát is ideértve) 650.000 négyzet kilométer a termő
föld, 200.000 az erdőség, a többi hasznavehetetlen. 

Említettük már fentebb, hogy az egész terület nagy katlanhoz 
hasonlít, melynek mélyedését a Hudson-öböl alkotja. A Sziklahegy

ségtől kelet felé •> 
világosan megkülön
böztethető terraszban 
mélyed a talaj, az első 
körülbelül 700 km. 
szélességben 1000, a 
második ezer km. szé
lességben 500. a har
madik 350 km. szé
lességben 200 méter 
magasságig megy. -
Mindeniknek külön 
folyamrendszere s tó-

hálózata van, melyeket Kanada felé a Saskacsevan, az Egyesült-
Államok felé pedig a Missouri egyesítenek. A Saskacsevan folyó 
1668 köbméter vizet hömpölyögtet másodperczenkint a Winnipeg-tó 
medenczéje felé. Észak felé pedig a Mackenzie medre egyesíti a 
tömérdek vízmennyiséget. A folyók között messze be a síkságba 
apró hegylánczok s dombvidékek nyúlnak be, minők a Cypresshill, 
Woodmontains, Handhill és a Szpatanavacsi magános, meztelen 
orma, de ezeknek nagyobb jelentőségük az éghajlatra s a termékekre 
nincs, csak itt-ott emelik a táj szépségét parkalakú erdőségeikkel. 

Mindenfelé megtaláljuk még az ősi lakosokat, az indiánokai, 
bár a kanadai kormány az egyes tartományokban már megvásárolta 
tőlük n területet s külön pontokat jelölt ki lakóhelyeikül. Nem 

Szpatanavacsi . 



érdektelen tudnunk, hogy a jámbor indiánok 100—100 hectárért átlag 
egy forintot kaptak a kormánytól s azonkívül fejenként .r> dollár 
évjáradékot, melyet ma is szétosztanak közöttük a pálinkakereskedők 
hasznára. Igaz, hogy ingyen is elvehettek volna a jámboroktól. 

Az indiánok itt lakó törzsei csaknem mindannyian egy családhoz 
tartoznak, melyet Algonkin, Athabaskien vagy Chippewaya név 
alatt szoktak emlegetni. Ok maguk azonban nem ismerik ezeket a 
tudósok által adott gyűjtőneveket s az egyes törzsek alig sejtik 
rokonságukat, sőt épen a két leghatalmasabb törzs, a Blakfeet 
(feketelábú) és Cree indián a legelkeseredettebb ellenségei egymásnak, 
míg a Gros-Ventres (nagyhasú), Piegon, Sioux, Kutane, Flathead 
(laposfejű), Apacha, Navajoc s más apróbb törzsek szintén lenézik 
társaikat. Mindmegannyinak közös 
jellemvonása a harczias szellem. 
Kanadában ugyan" sokkal ritkábban 
fordul elő az indiánok lázadása, mint 
az Egyesült-Államokban, mivel a 
Hudsonöbli-társaság ügyesen tudta 
kereskedelmi érdekeiket felkelteni, 
de azért ők sem megbízhatók, s 
még néhány évvel ezelőtt a franczia 
félvérűek s indiánok háborúja Kiel 
vezetése alatt sok bajt okozott a 
kanadai kormánynak : de annál gya
koribb összezörrenésük egymás kö
zött, a mit a lakosság is elősegít 
az által, hogy a fegyverviselésnek 
semminemű gátat nem szál). A leg
nagyobb rész azonban a déli vidékeken már állandó lakóhelylyel 
bir s itt-ott földmüveléssel is foglalkozik, bár nem annyira, mint a 
Szent-Lőrincz partján lakó irokézek és huronok. Mindmegannyi átlag 
erőteljes, magas termetű s intelligens arczú egyén, pofacsontjaik 
kiállók, ajkaik vékonyabbak s orruk szebb alkotású, mint az Egyesült-
Államok indiánaié. Öltözetük azonban csaknem ugyanaz: bivalybőr 
ing, üveggyöngy s bőrszalag díszítésekkel, gyöngyös bocskor (mokassin), 

^ejdüzként madártollak s a nőknél széles érczgombokkal megrakott 
öv. Az európaiaktól csak az ékszereket, arczfestést s egy pár rikító 
színű köpeny vagy shawl felöltőt sajátítottak el. melyek a már 
ritkuló bölénybőr köpenyeget is helyettesíteni fogják. Ep úgy fennáll 

Laposfejü indiánnő. 



még közöttük a régi békepipa divat, a közös tanácskozások (pauvau) 
nagy szónoklatokkal, a varázslók bűbájos hatalma, az állatvilágból 
vett elnevezések s mindaz a sok specialitás, melyet Cooper regényei 
után az európai olvasó a rézbőrűek általános tulajdonságának tart, 
teljesen alaptalanul. A missionáriusok munkája a régi pogányságot 
még nem volt képes kiirtani, mindenütt az ősök szelleme s különböző 
fétisek szerepelnek, a , feketelábú * indiánoknál gyakori még a fehér 
kutya tisztelete is, melynek évenként nagy ünnepeket szentelnek 
rendesen titokban, az európaiak elől az erdők sűrűjébe vonulva. 
Életmódjuk azonban ma már csaknem olyan, mint az európai 
szegényeké, azzal a különbséggel, hogy a jövőre alig gondolnak s 
télre nem tesznek el semmit. Különösen szeretik a theát, dohányt és 
a pálinkát s a két elsőt hazai növényekkel is pótolják, külöuösen 
a dohányt füzíákéreg és zsályalevél vagdalékokkal, melyek gyakran 
okoznak náluk tüdőbajokat. 

Minden kanadai indián törzs között e vidéken legműveltebbek 
u cree indiánok, kiknek agglutinans nyelvét a kereskedők s missio
náriusok közös érintkező eszköznek használják. Ok jóformán az 
egyedüliek, kik európai ipart is űznek s kik közt az egyéni tulajdon 
fogalma gyökeret vert, míg a többiek rendesen kommunistikus 
közösségben élnek s még ha sátraikat (tepee) magukkal vive, vándor
útra kelnek is, a lopás vagy vadászat eredményén közösen osztoznak. 
Igen sok esetben ily sátrakban egy-két tuczat indián közösen 
tartózkodik nem és korkülönbség nélkül s a sátrak mögött 
faágakra aggatva van a vándorló törzs vagyona s élelmi szerének 
egy része. 

Az indiánok általában nagyon szaporák s mivel az éhséget és 
hideget hatalmasan tűrik, a sok csatározás és a nomád élet veszélyei 
sem apasztják számukat feltünőleg. Nagyobb halálozás azonban 
gyakran történik közöttük éhínség és himlő miatt, mely utóbbi iránt 
nagyon érzékenyek. Egyes törzsek ily módon feltűnően megapadnak. 
A „feketelábúak"' száma 1836-ban még 30.000 volt, 1850-ben már 
csak 7500 s jelenleg alig 3000. Összes számuk alig lehet több 
20.000-nél s ennek nagyobb része is északon a Hudson-öböl és 
Mackenzie folyók környékén kószál, a hol európai ember csak elvétve 
fordul meg. 

Fentebb a Hudson-öböl környékéről szólva, megemlítettük már, 
hogy az itt lakó fehérek egy része is hasonlókép nomád életet él, 
különösen a skót eredetű vadászok és a félfranczia vérű , voyageur"-ök. 



De a letelepedett népesség nemcsak ezekből az elemekből áll, sőt 
ezek elenyésző kis töredéket alkotnak,, a többiek a világ minden 
részéből csődültek ide az aranyos jövőt igérő vasútépítők és telek
eladók csábítására. Bizonyos tekintetben vonzó erőt gyakorolt az 
uj telep a hazájukban csalódott egyénekre is. 1876-ban az Orosz
országból kiűzött memnonita németek közül mintegy 7.800 ember 
jött ide uj hazát keresni családostul s ezek egyes telepei itt is meg
újították az orosz parasztok „Mir" rendszerét. Pár évvel később az 
Egyesült-Államokban szorongatott mormonok egy része jött ide. 
Irlandból is oly sokan vándoroltak 
ki Kanada áldottnak híresztelt 
vidékére, hogy csakhamar több 
irlandi lesz itt, mint ősi hazájuk
ban. S az uj bevándorlók elhozták 
magukkal vallásos előítéleteiket. 
Különösen feltűnő, hogy itt északon 
is uralkodó a mértékletesség hívei
nek szigora. Pálinka, bor, sör, 
dohány a legtöbb helyen tiltott 
árúczikkek s az Egyesült-Államok 
élelmes kereskedői a legravaszabb 
fogásokhoz nyúlnak, hogy a tiltott 
árukat, melyek természetesen annál 
keresettebbek, becsempészik, igy 
nem érdektelen, hogy bibliaköté
sekben s az itt is jól ismert .Hu
nyadi János" keserűvíz palaczkjai-
ban pálinkás bütykösök vannak. 

Az európaiak nagyobb része 
azonban nem földmüveléssel fog-
lalkozik, mely az északnyugoti terület nagyobb részében a nyár 
rövid tartama s a gyakori sáskapusztítás miatt nem is biztos kereset, 
hanem haromienyésztéssel. Az egész vidék s különösen a leginkább 
hegyes Alberta híres szarvasmarha tenyésztéséről. 1889-ben e 
gyér népességű tartományban 118.000 szarvasmarhát számláltak meg 
s ezenkívül számos lovat, melyeknek igen élénk piaczuk is van 
Calgaryban. A barmokat nemcsak nyáron, de a tél nagyobb részében 
is a szabadban tartják s nem érdektelen, hogy ezek a kanadai lovak, 
miként a norvég iramszarvasok, a hó alól is képesek élelmüket 

Indiánno csolnakban. 



kikaparni. Azt sem érdektelen felemlíteni, hogy e helyen a lovakat 
és szarvasmarhákat az indiánok elvadult kutyái is megtámadják s 
farkasok módjára falják fel. 

Áttérve az egyes államokra, mindenekelőtt Assiniboiáról kell 
megemlékeznünk, mely Manitoba szomszédságában egészen az áldott 
prairie vidéken fekszik s azért a legnépesebb is. Némely vidéke 
valóban müveit, külünösen a Qu'Appelle folyó rendkívül gazdag 
völgye, a hol van többek közt a Bell-Farm, a földgömb egyik 
legnagyobb gazdasági telepe. Angol tőkepénzesek 240 • km.-re, 
azaz mintegy 60.000 angol hold földre terjedő birtokot vásároltak 
itt össze s ebből mintegy felét házilag kezeliu;, több száz fehér és 
indián munkást foglalkoztatva. Mérföldekre terjedő búzaföldeket lát 
itt az ember, melyek között csak nagy ritkán emelkedik ki egy-egy 
felügyelő vagy munkás magános kunyhója. Itt van továbbá az egész 
terület fővárosa, Beginn, 570 km. távolságra Winnipegtől nyugot. 
elé. Jelenleg e sokat emlegetett főváros még alig 200—300 fakuny-

hóból áll a vasút mentén s igen jellemzően 2—3 km. távolságra 
innen a kopár pusztavidéken vannak a hivatalos polgári s katonai 
épületek, a parlamentház és a börtön, hol 1885-ben Riel Lajost, az 
utolsó lázadás vezérét, felakasztották, Mondják, hogy e feltűnő 
állapot oka abban áll, hogy amerikai szédelgők rögtön a város 
alapítása után összevásárolták a földbirtokot s oly magas árakat 
kértek a telkekért, melyeket a kormány sem akart megfizetni. 
Reginából ágaznak el a Pacific-vasut szárnyvonalai különböző irá
nyokban, de e vonalak mentén a már elkeresztelt városok nagyobb
részt csak egy-két faházból állanak, sőt van olyan hely is, hol az 
egész községet csak a Kanadában mindenütt található postamester 
pótolja. 

Nyugot felé Assiniboiától a sziklahegység alján fekszik Alberta, 
melyről már előbb említettük, hogy különösen baromtenyésztéséről 
híres. Legnevezetesebb helye Calgary, hol már 1752-ben alapítottak 
egy erődöt, de a pacific-vasut megnyitása előtt alig volt száz lakosa, 
azután főkép az Egyesült-Államokból jövő marhakereskedők oly 
gyorsan népesítették be, hogy ma már 2000-nél több lakosa s nem 
egy jelentékeny épülete van. Szintén igen élénk forgalmú város még 
Fort Mc Leod dél felé, hol különösen feltűnő a sok csikós és pásztor 
(ranche és cowboy), kik részben Dél-Amerikából jöttek ide festői 
öltözetüket megtartva, szerencsét próbálni. A pompás legelőkön 
különben osztozniok kell a vérindiánok és siouxk harczias és tolvaj 



törzsével, melynek fegyelemben tartására e helyen igen jelentékeny 
zsandártelep (Mounted police) van, kik lóháton bolyonganak szerteszét 
s mesés ügyességgel tudják az ellopott lovakat visszaszerezni. Meg
említjük még, hogy e tartományban van Kanada nemzeti parkja, a 
világhírű Yellowstone-park mintájára kiszakított mulatóterület. Banff, 
e park középpontja, 1370 méter magasságban a tenger színe felett, 
hegyes vidéken kellemesen fekvő s évről-évre jobban látogatott meleg 
fürdő, közelében vannak csinos völgyek, hegyi üstök, vízesések és 
erdőrészletek, de feltűnő ritkaságokat hiában keresnénk. 

A harmadik terület Saskacsevan ma még csaknem régi állapo
tában van, mivel a pacific-vasuttól a Hudson-öbölig terjedő vasútvonal 
csak részben épült ki s a legutóbbi (1885) forradalom e területen 
dult főkép. Legnagyobb helyei, Edmonton, Carlton s Prince Albert 
csak kereskedői telepek városias jelleg nélkül. Az üzlet azonban 
igen élénk s már a vasút megnyitása előtt sokat közlekedtek itt az 
árukkal megrakott kocsik, a prairie bárka csapatai, bár Winnipegtől 
Edmontonig egy-egy ily árúkaraván 5—6 hónapban fordult meg 
egyszer s egy mázsa áru elszállítása 10—15 dollárba került. 

Még kevésbé népesek az északi részek Athabasca és Keewatin 
területei. Athabascában, melynek területe csaknem oly nagy, mint a 
magyar korona országaié, összesen sincs 100 fehér ember s nincs 
benne egyetlen hely sem, hol 4 háznál több volna. Legjelentékenyebb 
pontja Fort Chippewyan az Athabasca-tó partján, mely az előbb 
említett Edmontonnal áll kereskedelmi összeköttetésben. Más, mint 
kereskedelmi élet nincs is ezen a zord vidéken, hova csak a pénz
gyűjtés kiapadhatlan vágya hozza az emberi lényt. Még a környéken 
hatalmas számmal előforduló prémes állatok, a gyönyörű vapíti-
szarvas s más vadak is ritkán csábítanak ide szenvedélyes vadászokat, 
a nagy fáradalmaktól, a hidegtől és a tömérdek moskitótól vissza
riadva hagyják, hogy indiánok s az ősi Kanadának korcsivadékai 
öldössék le őket tömegestől, tisztán kenyérkeresetből. 

B R I T - K O L U M B I A . 

Kanada legnyugotibb tartományát, Brit-Kolumbiát a Szikla
hegység teljesen elkülöníti a szövetség többi részétől. Néhány évvel 
ezelőtt, míg a nagy pacific-vasutat politikai czélokból ki nem 
építették, a nagy sivatag felől számbavehető ember nem is járt erre. 
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De még a Csendes-tenger felől is sokkal kevésbé látogatták és 
ismerték, mint gondolni lehet. Csak a mult század végén fedezték 
fel Lapérouse (1786.), meg Quadra és Vancouver (1792.) a partjain 
levő nagy szigeteket s még ma is, bár Palliser, Dawson, Schwatka 
és mások nagy utakat tettek, a vasúton kivül az aranyláz is sokakat 
hozott ide, a 922.000 Q km.-nyi (harmadfélszer Magyarországnak 
megfelelő) terület nagyobbrészt teljesen ismeretlen vagy nagyon 
felületesen ismert. Határait is csak úgy a térképen állapították meg, 
délen a 49-ik, északon a 60-ik szélességi fokot, nyugoton a Csendes-
oczeánt s keleten a Sziklahegységet vévén irányadóul s csak később 
változtattak e tekintetben, különösen északnyugoton Alaszka sajátságos 
nyúlványai s délen az Egyesült-Államokkal kötött szerződés. 

Földrajzi szempontból azonban Brit-Kolumbia a kanadai szö
vetség legérdekesebb tartománya. A Csendes-oczeán felé Norvégia 
fjordjaival versenyző öblök, tengerszorosok s sziklás szigetek özöne, 
benn magas hegylánczok sorozata, melyek között nem ritkán sze
szélyes kanyargással futnak a hegyi patakok s egy pár valóban 
jelentékeny nagy folyó, itt-ott gyönyörű tavak, tengerszemek s 
Svájcz szépségével versenyző havasi részletek tárulnak elénk. Érdekes 
természeti tünemények egész rajával találkozunk itt: a szárazföldtől 
elszakadó szigetek, háromszögalakú fekvésű szikla fjordterületek, egy 
nagy folyó (Kolumbia), mely már forrásánál rögtön hajózható lesz s 
kerülő uton önmagába visszaömlik, óriási fák közelében kopár 
tenyészet, a halak mesés bősége, hatalmas jégárak, 4000 métert 
meghaladó hegycsúcsok közelében nagy kiterjedésű mélyedések. 
Valóban, ha a földgömbnek ezt a részét egykor részletesebben fogják 
átkutatni, egyike lesz azoknak a vidékeknek, hova a búvárok és 
turisták csoportosan fognak elzarándokolni. 

Négy egymással párhuzamosan futó hegylánczon megy át a 
nagy vasútvonal is, míg a kanadai síkságról Brit-Kolumbia belsejébe 
jut : a tulajdonképi Sziklahegységen, a Selkirk hegylánczon, a Gold-
range és Cascaderange hegységeken át. Miként az oczeán partján a 
fjordok, itt az egymásután tornyosuló hegyek valóságos útvesztőt 
alkotnak s a vasutvonalak száz- és száz kerülőn kivül számos nyerget 
kell átlépnie. De talán sehol sem mutatkozik a hegyvidék oly 
borzasztóan fenségesnek, mint a Selkirk hegylánczban, hol a vasút a 
Kolumbia folyótól az 121)0 m. magasságban fekvő Rogers-szorosig 
35 km. hosszúságban 506 méternyit emelkedik s azután a nyugoti 
részen ismét a Kolumbia völgyébe ereszkedik. Merész, nagyszabású, 



alkotású hegyek, melyeknek nagy változatosságát leirni lehetetlen, 
emelkednek fel meredeken, itt-ott apró tengerszemek tűnnek fel, 
melyek mélyét még senki sem kutatta fel, más helyen zúgó patakok 
rohannak törpe gyalogfenyök között, míg egyes hegylejtőkön, 
mintha a természet is kárpótlást akarna nyújtani a hegyek zordon-
ságáért, óriási czédrusfák emelkednek, melyek közt itt-ott egészen 
pontosan meg lehet látni az egykor rombolólag lefutott hólavinák 
kiseprett utait, a melyeken csak itt-ott maradt emlékül egy ma már 
mohával befedett kőszikla. Zuhatagok, szurdokok, sziklasadékok s a 

Selkirk hegyláncz . 

hegyvidék más festői szép alkotásai élénkítik meg a képet, melyhez 
az ember munkája még most is keveset toldott. Itt-ott ugyan vannak 
emberi lakok, mig az út legnehezebb pontján, a Kicking-Horse 
szorosban is találunk egy város romját, az egykor több ezer lelket 
számláló Silbercityt, melyet azonban ma már a legtöbben otthagytak, 
mivel az ezüstbányát kiaknázták, de a vasútvonal czikk-czakkos 
mente nagyobbrészt néptelen, vad vidékeken fut át, hol a hólavinákon 
kivül még a meredekek is veszélyeket rejtenek magukban s a sok 
folyó és tó kopár sziklák közé rejtőzik s azoknak lábait kénytelen 
mosni. A hegyóriások egy része még névtelen, egyes kiváló csúcsokat 



angol nagy férfiakról neveztek el. minők Sullivan (2395 m.), Sir 
Donald (3244 m.), Lef'roy (3535 ni.). Két nagy folyó, a Fraser és a 
Kolumbia szívják össze medrükbe a hegyek összes vizeit s részben 
a tavakat is, észak felé pedig a Yukon és Mackenzie táplálkoznak 
velük. Mindezek, de különösen a Fraser szűk sziklanyílásokon s 
kanyargós utakon nagy nehezen törnek utat, a hol kissé tágabb 
terük van, tavakat alkotnak, zavarba hozva a kutató utast, mely 
folyásukat keresi. Egy darabig a Frasert a Kolumbiával s ezt a 
Kutenay folyóval egynek tartották, s sok vízről még ma sem tudják, 
tó-e vagy folyó ? 

A természet ezen zord jellegével nem mindenütt harmonizál a 
természet. Kopár vidékeket buja növényzet vált fel, különösen a hol 
az átlag enyhe éghajlathoz (évi átlag 8") kellő nedvesség járul. 
Óriási erdőségek mellett, melyek Dawon szerint az ország területének 
kétharmadát teszik, nagyszerű legelők is vannak. A fák között a 
sárga czédrusfa (abies Douglasii) 100 méter magasságra is emelkedik 
s a legalacsonyabban fekvő galyak 30 méter magasban vannak a 
föld felett. Ez a fa, mely ma már kiváló kereskedelmi czikk, a 
legszilárdabb épületfák közé tartozik s a legjobban ellenáll az 
éghajlati változásoknak. Más nevezetes fák is vannak itt. A pinus 
lambertiana belét a bennszülöttek czukor helyett használják. Gyö
nyörűek a gyümölcsfák is. Európa hasznos fái könnyen meghonosodnak. 
Az állatok között a szürke medve (grizzly), a pumamacska, a vapiti 
szarvas, különféle menyetek, rókák, hódok s más becses prémes 
állatok nagy számmal fordulnak elő, de legnagyobb a természet 
alkotása a szúnyogokban, melyek száma különösen a taVak környékén 
a képzeletet felülhaladja s a halakban. Mondják, hogy a mérsékelt 
égöv alatt sehol sem található- oly sok hal, mint itt Kolumbia 
tavaiban és partvidékén. Szardínia, hering, tőkehal, csuka s mindenek 
felett lazacz oly nagy mennyiségben hemzseg itt a vizekben, hogy a 
benszülött indiánnak teljesen elegendő egyszerű szigonyát néhányszor 
megforgatni s rögtön kap eledelt. Pár évtized óta rendes halászat 
folyik itt a partvidéken s bár évről-évre ezrével szaporodnak az 
innen kereskedők által szétküldött lazaczhordók (1889-ben már 
420.000 6'/a millió forint értékben) a halászat még most is nagyon 
könnyű mesterség. A sok itt előforduló halfaj között legsajátságosabb 
talán a gyertyahal (hulakan), melyet az indiánok kiszárítva valósággal 
gyertyának használnak s az el nem égetett részt minden átalakítás 
nélkül megeszik. 



A fentebb elmondottak azonban — ismételjük —- Brit-Kolum
biának igen kis részére vonatkoznak, mivel a vasút által érintett 
vidékeken kivül csak a partvonalat s a Fraser folyó völgyét ismerjük 
részletesebben. Még a tűzokádó hegyek regióját a Füstölgő (Fumid) 
folyó partján sem ismerjük kellőleg. Ugyanez áll a hensziiloit 
lakosságról is, melynek számát 
3 0 - 4 0 . 0 0 0 közt szokták be
csülni s mely között az indiá
nokon kivül egyes eszkimók is 
vannak. A partvidék és szigetek 
lakosságát közös névvel kolum
biaiaknak is szokták nevezni s 
ugyanezen névvel nevezik az 
Egyesült-Államokban itt a 
szomszédban lakó rézbőrűeket 
is, megkülönböztetve őket a • 
sziklahegységben lakó indiá
noktól. Egyes törzseket is 
szoktak megkülönböztetni. A 
Sarolta királynő szigeteken a 
Haidák, Vancouver-szigeten az 
Aht-törzs, a vele szembe fekvő 
szárazföldön a Nutka indiánok, 
benn az ország bensejében a 
Shuswap és a Salish indiánok 
a leghatalmasabb törzsek. A 
legerőteljesebb és legnépesebb 
(mintegy 15.000 főnyi) faj a 
Haidák, kik közt különösen a 
magas, elegáns termetű, széles 
arczú s apró, fényes szemű 
férfiak igen kellemesek. Az 
európaiak szokásait még nem 
tanulták el, de ismerik a teto-
virozást, az arczfestést különböző színekre, a különböző ünnepek és 
szertartások szerint, fogaikat babonából kitörik s tánczközben állat-
álarczokat öltenek fel. Igen ügyes fafaragók s sajátságos bizarr díszíté
seket használnak, sőt a polynézek szokásaként orr- s ajkdíszítéseket is. 
A női örökösödés van náluk, a nagybátya vagyonát nővérének fia 

Thompsonvö lgy . 



kapja. A rabszolgaságot ismerik, a földet is tudják művelni, de főkép 
halászattal foglalkoznak. A Nutka indiánok, kik közé tartozik az 
Aht-törzs is, általában alacsonyabb, igénytelenebb termetűek s 
feltűnően hasonlítanak a khinaiakhoz. Érdekes szokásaik közé tartozik 
a kisded fejének összelapítása. A háborúban elfogottakat megölik s 
régebben meg is ették. A halottakat faágakból készült állványra 
teszik ki s a törzs jelvényéül szolgáló állatképpel diszítik ravatalát. 
Ott, hol az európaiakkal érintkeznek, nagyon erkölcstelenek. A 
Shuswap indiánok, kik különösen a hasonnevű tó környékén és ;i 
Thompson folyó mellett laknak, igen erőteljes egyének, kitűnő lovasok 
és vadászok s sok nemes tulajdonságokkal dicsekedhetnek. 

Sokkal változatosabb a kolumbiai fehérek csoportja, melyek 
száma ma már a százezerét biztosan meghaladja. Nagyobb része 
ugyan angol eredetű vagy legalább anglizált amerikai, de mint 
mindenütt, hova a hirtelen meggazdagodás vágya vitte az embereket, 
itt is a kalandorok egész serege özömlött össze a földgömb minden 
részéből s különösen megszaporodtak ujabban a khinaiak. 1856-ig, 
midőn a Fraser folyó mentén s később a Thompon völgyben aranyat 
leltek, alig lakott egy-két fehér ember állandóan ebben az országban. 
Ekkor különösen Kaliforniából rohamosan jöttek a bányászok s itt is 
megkezdődött az a regényes élet, melyet Bret Harte elbeszélései után 
mindnyájan ismerünk. Az aranybányászat eleinte igen szépen jöve
delmezett, évenként 10—15, sőt 1861 ben 18 millió forintot, jelenleg 
azonban a legtöbb bányát már csak a türelmes khinaiak müvelik s 
s az évi termelés 1—2 millió forint között ingadozik. Annál nagyobb 
virágzásra , jutott ujabban a kőszén bányászata, melyből a parti 
szigeteken kitűnő minőségűt ásnak ki, 1888-ban 489.301 tonnát 
6 millió forint értékben s mely különösen elősegíti a tengeri hajózást 
s így a tartomány anyagi felvirágzásának a vasúthálózat mellett 
főtényezöi. 1889-ben 1394 hajó fordult meg Vancouver kikötőjében, 
több mint egy millió tonnatartalommal s köztök több Kelet-Ázsiába 
járó gőzös, mely körülmény elősegíti, hogy ma már a föld körül 
járó nagy utakban Vancouver sikerrel versenyezhet San-Francis-
coval. 

Brit-Kolumbia, mely előbb jóformán csak névleg tartozott a 
Hudson-öbli társaság területéhez, az arany lelet után, 1858-ban külön 
angol tartománynyá lett, melyet csak 1871-ben csatoltak a kanadai 
államszövetséghez. 1862-ben a tartomány északi része, a Stikin folyó 
hajózható vidéke, mintegy 400.000 • km. területű vidék, külön 



állammá jelöltetett ki, de 1871. óta ismét egyesíttetett Kolumbiával 
s a parti szigetekkel. 

Az uj állam fővárosa Victoria 16.000 lakossal egészen uj telep. 
1843—1856 között még csak kereskedelmi telep volt itt, két év 
múlva az aranyláz több mint 30.000 lakót csődített össze, kik 
fabódékban s sátrakban laktak, jellegét a kalandorok korcsmai és 
játékbarlangjai adták. Az aranyláz elmultával szétoszlott ez a népesség 
oly gyorsan, hogy 1881-ben már csak 3270 lakost számláltak. A nagy 
pacific-vasut, melynek ez a 
Vancouver sziget délkeleti 
csúcsán fekvő város a tengeri 
kikötő helye, ismét meg
szaporította a népességet s 
egyúttal szilárd jelleget adott 
a városnak. Ma e helyen 
•előkelő palotaszerű épületek, 
•díszes fogadók s nagy üzletek 
vannak, sőt a Csendes-oczeán 
partjain nincs is más város, 
hol az angol arisztokrata élet 
annyira gyökeret vert volna, 
mint itt. A város eredetét s 
múltját azonban még most is 
megláthatjuk az uralkodó 
drágaságban s a vegyes lakos
ságban : Európa s Amerika 
minden nemzetéből találunk 
itt egyes tagokat (a városi 
színházat a magyar Apponyi 
gróf építtette), ezenkívül van 4000 khi nai. 1000 indián s 500 néger. 
Az utóbbiak külön városrészeket is laknak. Az indiánok sátrakban 
Esquimault kikötő külváros felé telepedtek le, nagyobbrészt halászok, 
de sok gyármunkás és földműves is van közöttük, mindannyian európai 
öltözetben járnak, bár olykor még az orrgyűrüt is hordják s a franczia 
spanyol s angol szavakkal kevert sinuk nyelvet beszélik, mely e 
partvidéken nagyon elterjedt. A khinaiak városrésze egészen saját
ságos jellegű: piszkos utczák, rikító színűre festett házak, khinai 
feliratú boltok, lámpákkal ellátott sajátságos theaházak, ópiumbar
langok, pogány templomok s mindenekfelett óriási piszok. A khinaiak 
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itt is igen szorgalmas s takarékos életet folytatnak, házi szolgálatokat, 
mosást, tisztogatást az úri házakban ők végeznek, mindeféle iparágban 
s kereskedelemben részesek s így néha tekintélyes vagyonra tesznek 
szert. Templomaikat nagy áldozatkészséggel rendezik be. Az 
európaiakkal azonban társadalmi uton nem érintkeznek, ellenkezőleg 
itt is általában megvetett s üldözött nép. Az előkelő angol városrész 
pompás park mellett fekszik, honnan gyönyörű kilátás nyílik a 
tengerre és a jégárborított Cascade hegylánczra. Amerika milliomosai 
gyakran jönnek nyaralni e gyönyörű helyre. A város környéke igen 
termékeny s szép erdőségei is vannak. Eszaknyugot felé 112 km. 
távolságra van Nanaimo s Wellington kitűnő kőszénbányákkal, me
lyeket külön vasút köt össze Victoriával. 

Hatalmas, sőt veszélyes versenytársa akadt azonban uiabban 
Victoria fővárosnak Vancouver városában, mely Vancouver-szigettel 
szemben a Fraser folyó torkolatához közel két fjord között fekszik 
oly helyen, hogy a nagy tengeri hajók is közvetlenül a parthdz 
juthatnak. 1886-ig a Burrard-fjordnak ez a pontja emberektől teljesen 
érintetlen őserdőség volt, bár Brit-Kolumbia régi fővárosa, New-
Westminster, melynek ma alig 6000 lakosa van, csak néhány mérföld 
távolságra fekszik innen a Fraser folyó mellett. A nagy pacific-vasut 
építése rögtön változtatott a helyzeten. A vasút végpontjául a 
Burrard-fjordot szemelték ki s ennek csúcsán csakhamar keletkezett 
egy uj város, Port-Moody, honnan rövid ideig apró gőzösök szállí
tották az utasokat s terheket Victoriába. Csakhamar felfedezték 
azonban a mai Vancouver pompás kikötőjét s pár hónap alatt 2000 
lakos telepedett le itt, barakkok, fogadók, raktárak keletkeztek. 
A város oly gyorsan épült, hogy még kőfejtésre és téglaégetésre 
sem találtak időt, az őserdő hatalmas Douglas czedrusfáit vágták le 
s ezekből lettek a gerendák, házfalak, zsindelyek, járda, kikötő, sőt 
a czégtáblák is. Hat hó múlva, 1886. június havában az uj telep 
teljesen leégett, de csakhamar újból felépült, még pompásabban. 
Három év múlva már 12.000 lakosa van s ma valószínűleg legalább 
annyi, mint Victoriának. A város utczáit s tereit oly méretekben 
szabták meg, hogy százezer lakos is könnyen helyet találjon, a 
gáz- és villamvilágítás, gyönyörű park, nyilvános szobrok s más 
középületek már nem hiányoznak. Egy szóval a nagy város kezdete 
megvan, amerikai gyorsasággal. 

Brit-Kolumbia többi helyeiről felesleges részletesen megemlé
kezni. Sarolta királynő szigetcsoportján, hol kőszén és nagy halászat 



van, Stikin völgyében, a Thompson s Fraser folyók mellett vannak 
egyes telepek, de a legnagyobb is, Kamlups, a Thompson két ágának 
összefolyásánál, a „belföld metropolis'-ának nevét csak előlegezi. De 
kétségtelen, hogy az ily előlegezések Brit-Kolumbiában nem üres 
ábrándok. Kanadának e része határozottan emelkedőben van s a jövő 
század bizonynyal több virágzó várost fog itt találni. 

Bölény vadászat. 



NEGYEDIK FEJEZET. 

U J F U N D L A N D É S L A B R A D O R . 

Explorat ions in the interior of the Labrador peninsula. London 1^03. — Zacher: 
Die Fischereifrage von Neu-Fuiidland. Deutshe Rundschau 1891-ik éví'. — Hátion 
and Hariey: New-Foundland. — H. de I.amothe: Aniiuaire des iles Saint-Pierre 

et Miifuelon pour 1'aimee 1889. 

KANADA tőszomszédságában két nagy kiterjedésű angol terület van, 
mely a kanadai szövetség kötelékétől függetlenül áll fenn: ez 

Uj-Fundland sziget s Labrador félsziget. Az utóbbinak egy jelentékeny 
részét, mely a Szent-Lőrincz torkolata felé esik, Quebec tartományhoz 
számítják ugyan, de a határ egészen bizonytalan s nagyon valószínű, 
hogy mindaddig, mig e félsziget benső része népesebb nem lesz, nem 
is fognak sietni a jelenleg jóformán csak elméleti fontossággal bíró 
határ pontosabb megjelölésével. Ezért e fejezetben habozás nélkül 
szólhatunk az egész Labradorról, valamint itt emlékezhetünk meg 
legczélszerübben arról a kis szigetcsoportról, mely Uj-Fundland 
mellett van, de, mint az egykor e vidéken oly hatalmas francziák 
jelenlegi kizárólagos birtoka, attól teljesen különbözik; itt emlékez
hetünk meg róluk — mondjuk — mert csekély területük miatt külön 
fejezetet nem érdemelnek s viszonyaik különben is teljesen meg
egyeznek Uj-Fundland és Labrador viszonyaival, melyet főkép a 
tengeri halászat jellemez. 

Észak-Amerikának ezen itt tárgyalandó részéből nagyon csekély 
terület az, mely a tiO-ik szélességi fokon tul terjed s ez a kis rész 
Labrador északi csúcsán csaknem teljesen lakatlan és ismeretlen, a 
nagyobb rész Közép-Európával egyenlő szélességi fok alatt fekszik s 



Amerika összes partvidékei között legközelebb Nyugot-Európa 
kulturális központjaihoz: mindamellett ez az egész terület még ma 
is jóformán néptelen s a partvidéken kivül nagyjában ismeretlen, 
jeléül annak, hogy Észak-Amerikának fentebb rajzolt kedvezőtlen 
viszonyai Európával szemben itt is teljes mértékben érvényesek. 

Legnépesebb s minden tekintetben legjelentékenyebb e területen 
Uj-Fundland, a Szent-Lőrinczöböl előtt fekvő nagy sziget. Területe 
110.670 Q km. s lakossága valamivel több 200.000-nél. De ez a 
lakosság kizárólag a partvidéken él, 10 kmnyire a parttól az egész 
nagy szigeten nincs egyetlen telep sem s ezt a belföldet még maig 
is ismeretlen vidéknek tarthatjuk. Annál csodálatosabb dolog ez, 
mivel Uj-Fundland csaknem félannyi távol
ságra van Európától, mint New-York s 
mert ez a föld volt az, melyet a jelen 
évezred kezdetén a normannok Helluland 
vagy Markland név alatt megszállottak s 
1494-ben Cabot János „Prima Vista" név 
alatt újból felfedezett, sőt ez a tartomány 
volt az első, melynek elfoglalásával 1583-
ban Gilbert Humphrey megkezdette az 
angolok ma már meseszerű nagygyá növe
kedett gyarmatainak alapítását s a hol 
— hogy még csak egyet említsünk — 
Hearts Content kikötőjében 1848-ban a leg
első nagy kabelt tették le, mely Európát 
Amerikával összekapcsolta. 

Valóban rendkívül mostoha lehet a 
természet, hogy ily kiválóan előnyös fekvésű ország annyira elha
nyagolt s elfeledett lehet, hogy még a művelt európai is jóformán 
csak az újfundlandi kutyáról ismeri ezt a nevet (mely kutya, mellesleg" 
mondva, itt már kiveszett s csak keresztezései élnek). Még a leg
délibb részeken is (46—48°) egyenlő fok alatt Olaszország északi s 
Magyarország déli részével, csak 5—6 fok az évi átlagos meleg s 
az európai gyümölcsfák nem képesek gyümölcseiket megérlelni. Télen 
erős hideg szelek fújnak csaknem állandóan s az év többi részeiben 
óriási köd lepi el a partvidékeket. 

Mindamellett, ha komolyabban vizsgáljuk az állapotokat, 
Uj-Fundland hátramaradását inkább a Szent-Lőrincz kedvező part
vidékének s az Egyesült-Államoknak gyors emelkedése magyarázza 
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meg, mint a természeti akadályok. A mult században, midőn az 
angolok ellenében Francziaország kénytelen volt Észak-Amerikáról 
lemondani, a földrajzban járatlan honfitársait Voltaire még vigasztal
hatta azzal, hogy u kérdés veleje csak „quelques arpents de neige" 
(néhány hold hómező), ma elmondhatjuk, hogy ez a lenéző nyilatkozat 
még Uj-Fundlandra sem illik, mert rendkívüli halászatán kivül, 
melyről részletesebben fogunk szólani, földje sem egészen terméketlen 
s a hírhedt köd nem mindent lenyügző akadály. 

Európa egyetlen országa sem hasonlítható annyira Uj-Fundland-
hoz, mint Skóthon. Ugyanily fjordokkal, tengeröblökkel megszakított 
sziget ez és partvidékét meredek kopár szirtek veszik körül, egész 
benseje telve van hegyekkel, dombokkal és apró hegyi tavakkal, 
melyek közt a legnagyobb 490 ["] km. területű. Nyugot és észak 
felé, hasonlóan Skócziához, a part lapos és homokos lesz, előtte 
számos sziget s zátony található. A leglényegesebb különbség a két 
ország között, hogy Uj-Fundland éghajlata zordonabb s talaja nem 
oly termékeny. De az eddig kikutatott területnek körülbelül egy 
tizedrésze alkalmas szántóföldnek s a folyók és fjordok partjain, 
valamint a tavak vidékén vannak fenyőerdői is, bár nem oly szép 
fákkal, minők a Szent-Lőrincz partján találhatók, s ezekben az 
erdőkben nagy mennyiségben tanyázik az iramgim és vapiti szarvas, 
a hód, róka, nyest és más prémes állat. Különösen az iramgimek, a 
szép és nemes állat, kedvencz vadászati zsákmányai a sziget bensejében 
kóborló csekély számú indiánnak. Gloger kormányzó szén, márvány, 
ólom, arany- és ezüstbányákat is talált a sziget bensejében. Kétség
telen, hogy nagy hátránya a szigetnek az óriási köd, mely, leginkább 
csak július és augusztus hónapok kivételével, az egész éven át ellepi 
u sziget környékét s számtalan hajótörésnek lesz okozója. Ez a köd 
a golfáram és az északi sarkról jövő hideg viz érintkezéséből ered 
s rokon az angol partok ismert ködével, de még annál is nagyobb 
szabású. Uj-Skócziából. mely csak fiO tengeri mértföld távolságra 
van innen, a gőzösök néha két hétig is útban vannak a köd miatt. 
Az árboczokon meggyújtott villamlámpák, a minden perczben fel
hangzó „Sirene" kísérteties trombitahangja, a rendkívül lassított 
menet alig használnak valamit, a hajókról gyakran egész közel lehet 
hallani a másik hajó zaját, a nélkül, hogy valamit láthatnának s az 
összeütközés vagy zátonyrajutás mindennapi eshetőség. Különösen 
veszélyes az ut, ha a jéghegyek menete ködös időbe esik. De bármily 
nagy és végzetes is ez a köd uralma, ki van mutatva, hogy az csak 



a sziget délkeleti részén igen erős, más helyeken s különösen a 
szárazföld felé, mert az ujfundlandiak közmondása szerint „a száraz
föld eszi a ködöt", jelentékenyen enyhül. Valóban csodálatos, hogy a 
köd veszélyének enyhítése végett sem építették ki még a régen 
tervezett vasutat az egész szigeten át, holott az a kanadai közlekedést 
is jelentékenyen elősegítette volna. 

Legjelentékenyebb előnye azonban Uj-Fundlandnak s vele együtt 
a többi e fejezetben tárgyalt vidékeknek a roppant halgazdagság. 
Uj-Fundland ma és már évtizedek óta a földgömb egyik legnevezetesebb 
halászó helye. A sziget mellett, különösen annak délkeleti részén a 
41—50 szélességi fokok között, 125—300 km. szélességben szétszórva 
hatalmas tengeralatti zátonyok (banks) terülnek el, melyeket, mivel 
kölönösen a tőkehal (Stockfisch, Gadus Morrhua) itt millió számra 
tenyészik, „ tőkehal-mező "-nek is neveznek. Sziklás, táblaalakú hát-
gerinczes fensíkok ezek, melyeket legalább részben Grönlandból 
hoztak magukkal az uszóhegyek és a jégtáblák. Az utóbbi években 
átlag 185.000 tonna =- 150 millió tőkehalat fogtak ki, melyek értéke 
legalább 30 millió arany forint s a halgazdagság még mindig nem 
apad, sőt a tőkehalon kivül milliókra megy az itt fogott angolnák, 
lazaczok, heringek s fókák száma, nem is emlitve más halakat és 
tengeri állatokat. A sziget összes lakossága közvetve vagy közvetle
nül a halászatból él s ezenkívül évenként különösen Bostonból s 
Francziaországból legalább 10.000 halász jő ide több száz kisebb és 
nagyobb hajóval. A halászat nagyobbrészt éjjel történik részben 
hálókkal, de főkép horoggal. Csalétekül leginkább apró tintahal 
(squid) szolgál, ugyanannak a nevezetes oktopusnak rokona, melyről 
Hugó Victor „A tenger munkásai" regényében oly borzalmas leírást 
nyújtott s melynek legnagyobb példányát eddig itt találták 1873-ban; 
ennek a példánynak most is megőrzött két karja 7.2 méter hosszú, 
ugy hogy kitárva a testtel 15.6 méter lehetett. Rokona, a kis squid, 
csak 25 cm. hosszú, de ennek is 8 apró fogakkal megrakott szipo
lyozó lába van. A squid, mely Uj-Fundland mellett óriási mennyi
ségben fordul elő, a halászok hegyes tűkkel megrakott hosszú botján 
(jigger) rajta ragad s habár víz és tintaszerű folyadék kilövetése által 
igyekszik magát megmenteni, legtöbb esetben a tőkehal csalétke 
lesz. A csalétekén ragadt halat rögtön a halászbárka visszatérése után 
kiszárítják, a mely müveletet gyárilag négy ember végzi; az első 
felhasítja a halat hosszában, a másik levágja fejét és kiveszi belét, 
a harmadik a hátgerinczet veszi ki s a negyedik a megmaradt részt 



besózza s fenyögalyakkal borított színekben száradni teszi, a hol 2—3 
hétig maradnak, hideg éjjel s esőben viaszvászonnal befedve. Csak 
ezután viszik el a halkereskedőkhöz, kik tömegesen szállítják a halat 
Spanyolországba s más katholikus vallású népekhez. A halászati idő 
alatt, mely délen átlag 140 napig tart s észak felé egész ül napig 
rövidül, rendkívül mozgalmas élet van a partokon, különösen a 
korcsmákat, melyek száma legio, lepi el a tömérdek idegen s óriási 
mennyiségű sört, pálinkát és rumot fogyasztanak. A hal szaga nem 
ritkán 7 km. távolságra is megérzik a partoktól s a kikötő városok
ban ez a szag állandó marad. 

Könnyen érthető, hogy ily nagy verseny összezörrenések és 
kellemetlenségek nélkül nem történhetik meg, mert bár a tőkehal 
hallatlan termékeny, úgy, hogy egy kifejlődött példány tojásait néha 
9 millióra becsülik, a halászat esélye sok feltételhez s véletlenhez 
van kötve. Csakugyan mindig voltak ily versengések és pedig nem
zetköziek, mivel Kanadában a francziák és angolok folyvást küzdöttek 
egymással az uralomért. Némi állandóságot 1713-ban az utrechti 
béke létesített, mely l!j-Fundlandot s a halászati jogot végleg az 
angoloknak Ítélte, de a francziáknak megengedte, hogy a sziget 
bizonyos partjain (trench shore) halászhassanak, ott halaikat meg
száríthassák, de erődöket ne építhessenek. A francziák ezen engedély 
alapján a kijelölt partvonalon uraknak tartották magukat, a benn
szülötteknek különféle kellemetlenségeket okoztak, ugy, hogy a 
versengések folyvást felújulnak, annyival inkább, mert a franczia 
kormány 1851. óta jelentékeny gyámolításban részesíti a halászokat 
évről-évre. Különösen Bretagneból s Normandiából sok kalandor 
kerül ide. Nem ritkán, legközelebb 1891-ben a halászok versengése 
csaknem háborút idézett elő Franczia- és Angolország között. Meg
említjük még azt is, hogy a halászat e partokon kiválóan veszélyes, 
különösen a ködök miatt, igy p. 1888-ban 221 halász vesztette életét 
s hogy a halászok életét nagyon nehézzé teszi a vállalkozók szemes-
sége, kik nemcsak előlegekkel igyekeznek őket rabszolgákká tenni., 
de emellett csaknem mindenütt alkalmazzák a nemzetgazdák által oly 
erősen elitélt élelmezési módszert (truk rendszer), midőn ugyanis a 
munkásokat csak a vállalkozó élelmi és használati tárgyaira korlá
tozzák s ezért természetesen annyit vonnak le bérükből, a mennyi 
tetszik. S ha már most számításba veszszük, hogy egy kiló szárított 
tőkehalért St.-Johnsban 5 centnél többet nem fizetnek, könnyen ki
számítható, mily nyomorult ezeknek a halászoknak élete. 



Uj-Fundland déli partjain azonban, a hol a halászat az ember
lakta vidékekhez oly közel esik, aránylag még jó dolguk van a 
munkásoknak. Sokkal szomorúbb a helyzet a fókahalászok életében, 
kik a sarkvidékek felé kénytelenek hatolni, hogy az emberi lakásoktól 
elhúzódó vadakat felkeressék. Minden év tavaszán mintegy 10.000 
fókavadász indul észak felé, mindeniknek van szigonya (hosszú rúd 
vas horoggal) vagy legalább egy fabunkója, legtöbbnyire még hosszú 
primitiv puskája is. Vastag gyapot ruha, s durva foltos kanavász-
köntös, s fültakarókkal ellátott fókabőr sipka, szegekkel' kivert 
hosszúszárú csizma öltözetük. Lakásuk a vadászó-területen hóból 
rakott vagy hóba vájt kunyhó, melynek bútorzata a szalmából vetett 
ágy s egy kis bogrács, melyben megsütik örökké egyforma elede
lüket, a halat és a fókaszalonnát. Mosakodásról, fehérnemű-változtatásról 
alig van szó ez egész idő alatt. A telepek oly távol vannak egy
mástól, hogy idegent csak elvétve láthatnak. A fókákat legtöbbnyire 
nem a tengerparton, hímem apró szigeteken vagy úszó jégtáblákon 
találják, csaknem mindenkor tömegesen. Életveszélylyel jár már 
magában a felkúszás is ezekre a táblákra. De a vadászat rendesen 
sikerül. A gyámoltalan állat nem képes elmenekülni, sem magát 
védelmezni. Az ifjak megrémülve csak rikoltani s sirni tudnak s 
sírásuk olykor nagyon hasonlít a gyermekek sírásához; egyetlen 
bunkóütés az állat orrára, megöli azt. A vadász azonnal előveszi 
kését, lerántja a bőrt s néha még él az állat, midőn bensejéből 
kiveszi a szivet és a májat, mely kedvencz eledele. Nem ritka eset az 
is, hogy a megnyúzott fóka még órákon át mozog, sőt hentereg. 
Pár pillanat alatt 5—(i állatot öl meg minden vadász s akkor a bőrt 
elviszi a hajóhoz, ott gyorsan megiszik egy csésze theát, harap egy 
pár kétszersültet s azzal visszatér a vérrel borított mészárló helyre 
s vad embertelenségében az élő fókának hasát metszi föl, hogy abban 
kezét megmelegítse. Nem egy esetben, midőn a fókák nagyon közel 
vannak a parthoz, a vadászok az egész falkát beljebb hajtják, miként 
a juhokat s ott öldösik le egymásután. Ellenállást csak ritkán kisért 
meg egy-egy öregebb fóka, melyeket néha puskával lőnek le. A va
dászok fizetését nem pénzben adják ki, rendesen a megkerített bőrök 
egyharmada az övék, a másik két harmad a vállalkozóé, ki a hajót, 
az eszközöket és élelmi szereket adja. Igaz, hogy a risico is nagy. 
Vannak esetek, midőn a vállalkozó több ezer dollárt költ s emberei 
nem találnak fókát. De ez ritka kivétel, legalább ezen a vidéken. 
Uj-Fundland partjairól minden évben több százezer fókabőrt szállí-



tanak az amerikai piaczokra s egy fókabőr átlagos ára 2—3 dollár 
közt ingadozik. 

A halak és fókák mellett jelentékeny számmal fordulnak elő 
más vadállatok, medvék, farkasok, iramszarvas, nyest, menyétek, 
különösen a farkasok nagy számmal élnek a sziget bensejében s 
tulajdonképen nem is az ember, hanem ezek az állatok a valódi 
vadászai az iramszarvasoknak, melyeket rendesen nagy csapatokban 
szoktak üldözni. A madarak között igen sok a pinguin, különösen a 
„Funk's island" nevü tengeri sziklatömegen régebben mesés nagy 
számmal fordultak elő, most azonban az évenkinti pusztító vadászatok 
következtében aránylag ritkák. Talán még több vízimadár van a 
benső vidéken, de ezt igen kevéssé ismerjük. A partmelléki erdők 
képezte öv kerületén belül egész útvesztője van a nagyrészt még 
ismeretlen tavaknak és turfalápoknak: de még a halmok oldalain is 
jgen sok hajlott mocsárokat vehetünk észre, melyeknek vize mint 
valami zuhogó szakadna le, ha a növények vastag szőnyege útját 
nem állana és azt magába nem szivná. Sok helyen egészen a mély
ségek széleihez is elhúzódik a sphagnum. Ott, hol alatta a talaj 
hiányzik, rojtjai a meredekségek fölött csüggnek s igy egy légbelinek 
mondhcitó turfatelepet képeznek. Valamely hegy lejtőjén levő erősen 
hajlott ily turfatelepben, melyen száraz lábbal lehet járkálni, több a 
víz, mint sok tóban, mely egy egész völgyi mélységet tölt be. 

Uj-Fundland ősi lakói a Beothuk-törzs már teljesen kihalt, 
emléküket is csak egyetlen koponya a st.-johnsi múzeumban, néhánv 
szó és kőrajz tartja fenn, kiirtásukat azonban nem az európai ember 
végezte, hanem a Mic-Mac indiánok, kik a múlt században tömegesen 
jöttek e szigetre s a jelen század elején már ők voltak az urak. 
St.-John's-ban 1828-ban alakult egy .Beothuk Society", de ennek 
már alig akadt teendője, az általa segélyzett benszülöttekről is 
kitűnt, hogy azok Mic-Mac indiánok. Hasonlókép apad a sziget 
franczia lakossága is, az első fehér letelepedők utódai s helyettük 
különösen az irhoniak s angolok szaporodnak. A szaporodást azonban 
nem a halászat mozdítja elő leginkább. Ellenkezőleg, a halászok igen 
féltékenyek külön tanyájukra s nem engedik meg, hogy ott mások 
letelepedjenek, sőt ősszel elrombolják mindazt, mit a nyáron épí
tettek. A jelen század elején, mig a katholikusok letelepedését is 
tiltották, alig volt a nagy szigetnek 20.000 főre menő lakossága s a 
gyors szaporodást a napóleoni háborúk idézték elő, midőn az 
uj-fundJandi nem háborított halászat különös jelentőséget nyert. Azóta. 



Itatóra induló iramgimek. 





a szaporodás főkép benső jellegű, természetes népnövekvés, betele
pedések aránylag csekély számmal fordulnak elő. A halászattal 
foglalkozókon kivül van már egy kis földművelő népesség is, mely 
mintegy 15.000 hectár talajt vett müvelés alá, az ipar azonban még 
nagyon is kezdetleges s az is csak a fővárosra szorítkozik. Mint 
kiválóan érdekes tényt említjük fel, hogy a főváros közelében a keleti 
öböl partján Heart-Content telepen torkollik az Atlanti-Oczeán északi 
felébe lerakott tiz kábel közül öt. 

Saint John's, a főváros, már a 16-ik század óta lakott telep, 
de lakosainak száma még ma is csak 32.000. Festői fekvése van félkör 
alakúlag húzódó dombokon, de azért nem szép város, a lakosság leg
nagyobb része szegény és a tisztaságot nem nagyon szerető irlandi, 
kik füstös és halszagtól bűzös faházakban laknak. Az üzletek is 
nagyon szegények s az utczákat különféle raktárak teszik kellemet
lenekké. Egyedül a székesegyház közelében, a város legmagasabban 
fekvő részén s különösen a Water-Street közelében van néhány 
csinos ház, melyben a halászatból meggazdagodott városi aristokratia 
lakik, kik kisvárosi társasasmulatságokkal s különösen kártyázással 
töltik el életüket. 

A többi helyek alig érdemlik meg a város nevét. A két leg
nagyobb hely Harbour-Grace 7051 s Bonavista 3463 lakossal bir. 
Ezektt még vasút köti össze a fővárossal, a többi helyekre azonban 
rendes ut sem vezet s különösen télen a hótalpakon menő levélhordó 
is csak a távíró oszlopok mellett keresi utjának irányát. Egyes 
kikötőhelyek, Catalina, Greenspond, Fogo, Toulinquet a nyári hóna
pokban kissé megélénkülnek, más helyek azonban, miként az egykor 
tekintélyes Plaisance (Placentia) franczia telep, lassanként egészen 
összezsugorodnak s nagyobb részük ma már csak régi térképeken 
látható. A messze északon fekvő telepeken nincs pap, orvos vagy 
iskola s a letelepedettek valóban barbár életet élnek. 

Az egész sziget Nagy-Britannia szabad gyarmata. Önálló állam, 
melyet 33 tagból álló parlament kormányoz, kiket a 21 évet betöltött 
polgárok kétévenként választanak. Van főrendiház is, 15 élethossziglan 
választott tagból s 7 tagú minisztérium, kik az angol kormány által 
hat évre kinevezett kormányzó alatt állanak. Nevezetes, hogy az 
állampolgárok adót nem fizetnek, katonaság s tulajdonképi rendőrség 
nincs s az állam jövedelme, mely 1888-ban majdnem 4 millió forint 
volt. csaknem kizárólag a vámbevételekből ered, a mely minden 
kereskedelmi czikk értékének 10—25"/<rai kivévén ez alól a kőszenet, 
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a halászati eszközöket, a papirt, könyveket s főzelékeket, melyek 
teljesen vámmentesek. Mily boldognak tűnhetnék fel ez a nép, ha 
csak erről az adózási állapotról volna szó! 

A nagyrészben Uj-fundlandhoz tartozó Labrador-félsziget a 
Hudson-öböl és a Belle-Isle nevü tengerszoros közt terjeszkedik el. 
Területét, melynek nagyrésze mindeddig teljesen ismeretlen, meg
közelítőleg 1,200.000 Q km.-re teszik, s így négyszer oly nagy, mint 
Magyarország, de ezen az óriási területen aligha él tízezernél több 
ember s állandó telepek csak a keleti és északi partokon vannak. 
Valószínű, hogy legelőször Bjarmi normann hajós jutott el partjaihoz, 
Leif 1001-ben már több részt látogatott s az egészet Hollulandnak azaz 
Kövesföldnek nevezte el. Később egészen elfeledkeztek róla; első 
valóságos felfedezője Cabot János volt 1497-ben s elnevezője Cortereal 
Gáspár, ki 1501-ben a szent Lőrincz folyó torkolata félé utazva innen 
57 benszülöttet vitt magával, kiket Nyugat-Indiában munkásokul 
(laboradores) akart alkalmazni. Ujabb írók különben azt állítják, 
hogy Labrador nevének ily magyarázata egyszerű szójáték, sokkal 
valószínűbb, hogy egy hasonnevű baszk vagy portugál hajós után 
nevezték el, sőt az sem lehetetlen, hogy ez a név ma már meg-
magyarázhatlan indián szó, mivel ezen a vidéken .Bradore, Brador" 
nevek is fordulnak elő öblök és partok megjelölésére. 

A mennyire a félszigetet eddig ismerik, általában hegyes vagy 
fensík az, messze kiterjedő mocsarakkal s itt-ott jelentékeny nagy 
tavakkal tarkítva. Erratikus sziklák, a geológiai korban fennállott 
jégárak nyomai, mindenütt előfordulnak. Sok a kihalt tűzokádó hegy, 
s különösen Okak tekintélyes gránit sziget félig tengerbe merült 
vulkánnak látszik. Kőzetei között nevezetes a kék és zöld, néha 
veres színben játszó földpát, melyet ott találtak először, s még ma 
is labradoritnak neveznek. Délen és a keleti partokon nagy kiter
jedésű fenyőerdők vannak, más részeiben a tundrák túlnyomók. 
Éghajlata még a magasabban fekvő Grönlandnál is zordonabb, n 
tavasz tulajdonképen csak júniusban kezdődik, a meleg nyár alig 
tart 30 napig s ismét beáll a zord tél, midőn az egész területet hó 
fedi el, a tavak és folyók mind befagynak. Egy ott lakott észlelő öt 
év alatt kétszer látta a hőmérőt — 50° C-ra sülyedni, bár egyszer 
nyáron 4- 41" meleget is észlelt. Feltűnő nagy a különbség az arány
lag melegebb partvidék hőmérséklete és az alig néhány kilométernyi 



távolságra fekvő belföld között. Mint a sarkvidéken általában, nyáron 
a sok mocsár miatt itt is csaknem lehetetlen a közlekedés, de télen 
nem volna nehéz az egész területet beutazni, mivel Labradornak alig 
van oly pontja, mely 500 kmnél távolabb essék valamely tenger-parttól. 

Mindamellett még eddig a Hudson-öböl néhány ügynökén kivül 
alig járt egy pár fehér ember Labrador bensejében. 1838-ban Mac 
Lean az északkeleti vidéken tett tanulmányi utat az Ungava öböl és 
a Hamilton fjord között, 1884-ben Peck missionarius a Hudson-öböl 
és Ungava körül levő vidéket járta be. Mindezek s más utazók érde
kes részleteket beszélnek el. Találtak oly nagy tavakat, minő az 
Ontario-tó s legközelebb a Big-River (nagy folyó) egy hatalmas víz
esését tanulmányozták amerikai utasok részletesen elmondván, hogy 
ez a vízesés 300 méter szélességben 45 méter magas, sőt a közvetlen 
felette levő apróbb zuhatagokkal majd kétszer annyi, s igy jelenté
kenyen nagyobb a Niagara vizesésnél, s környéke is valóban festői 
szép. Mások a kanadai nagy tóhálozatokhoz hasonló tólánczolatokat 
irnak le s köztük a nagy (150 km. hosszú) Mistassini kettős tavat, 
mely kétségkívül geologiailag és földrajzilag is nagyon nevezetes 
jelenség. 

Bármily sok érdekes részletet hozzon napvilágra azonban az 
ujabb kutatás Labrador földrajzi viszonyaira vonatkozólag, a fauna 
és flora tekintetében aligha fog valaha lényegesen megváltozni jelen 
képzetünk. A sarkvidék s részben a Hudson-öböl környékének jel
lemző viszonyai vannak itt is. Az erdős vidékeken még meglehetős 
nagy a tenyészet, fenn északon a missionariusok mesterségesen 
ápolt kertjeiben már a burgonya, retek és saláta is csak úgy terem 
meg, ha minden éjjel befedik a fagy ellen. Házi állatok az egyetlen 
kutyát kivéve nincsenek, még az élősdi férgek sem kisérik el az 
európait erre a kietlen vidékre. De annál több a vadállat: iram
szarvas, vapiti-szarvas, pézsmatulok, medve, farkas, róka, vidra, a 
menyétek számtalan faja, a hód, a fóka s egész sereg madár és hal. 
A szárazföldi prémes állatok között legbecsesebb a labradori nyest, 
melyet szenvedélyesen vadásznak, sőt olykor méreggel is irtják, ugy, 
hogy mindinkább ritkulnak. Nevezetes különben az a sajátságuk is, 
hogy időközönként egyszerre csaknem teljesen eltűnnek, s néhány 
évig alig lehet őket látni. A növényvilágban érdekes a különböző 
zuzmók, melyek között a .ledum palustre* thea gyanánt is használ
ható s egy pár más a szarvasoknak 9zolgál eledelül. Különösen gya
koriak ezek a zuzmók és mohok a magánosan álló sziklákon, s még 

lő* 



inkább a vizzuhatagok mellett, hol a legfantasztikusabb alakokban 
és a legfrisebb színekben tűnnek fel. Olykor több méter vastagságú 
szőnyeget alkotnak, olyan puhák, mint a dunyha, s mindamellett elég 
erősek arra, hogy a sziklákat is meghasogassák, és a levegő szét-
málasztó erejének utat törjenek. 

Jellemző sajátsága Labradornak folyóinak számtalan vízesése, s 
zuhatagja, mely azok gyors esését jelképezi. A Cold-Water folyón, 
mely 679 méter magasságban ered a tenger színe felett, s a Moisie 
folyóval egyesülve ömlik a szent Lőrincz öbölbe, ezek a lépcsőzetek 
csaknem minden lépten-nyomon következnek egymásután, hol víz
esések, hol sellők alakjában. A Hudson-öböl társaság szolgálatában 
álló indiánusok fakéregből készült csónakjaikkal mindamellett elin
dulnak erre a folyóra is, s a hol a sellő következik, vállukra emelik 
a csónakot, mint képünkön is látható, s mindaddig viszik, mig a 
folyó ismét hajókázhatóvá lesz. 

A félsziget őslakói között az eszkimók és indiánok vegyesen 
fordulnak elő, de az előbbieket, mint a kik általában gyengébbek és 
ügyetlenebbek, az indiánok már csaknem kivétel nélkül a kietlenebb 
északi vidékekre üzik. Az indiánok általában az algokin vagy varju-
indiánok csoportjához tartoznak, 9 két nagy törzset lehet köztük 
megkülönböztetni, a Montagnaikat és Nascopikat, mindkettő nomád 
faj, az utóbbi vadabb, kerüli az európaikat, s különös szokásaik közé 
tartozik, hogy az öregeket és betegeket agyon verik, hogy az élet 
kínjaitól megszabadítsák. Nyáron szarvasbőrből készült sátorban, télen 
hó kunyhókban laknak, általában véve szelíd és vendégszerető nép. 
de az eszkimókkal örök háborúságban vannak. A 18-ik század 
közepe táján a kanadai területen is eszkimók laktak általában, s a 
szent Lőrincz öböl partjainak több helyneve tanúskodik erről, ma 
azonban már nincs eszkimó a Chudleigh-fok alatt, sőt e helyhez 
közel Rigolettől 19 km. távolságra van egy kis sziget, a melyről 
még most is azt tartja a hagyomány, hogy ott folyt le a döntő véres 
ütközet, melynek folytán az eszkimók kénytelenek voltak északra 
vándorolni, az indiánoknak jutva az erdőség, az eszkimóknak a 
mocsaras vidék. Labrador eszkimói csaknem olyanok, mint a grön
landiak, de a nyugati partokon lakók erősebbek, kövérebbek, s saját
ságosan igen gyakori közöttük a szakállas is. Számuk itt is apad, de 
még mindig 1347-et számoltak össze. 

Az eszkimók élete feltűnően különbözik az indiánokétól. Csak
nem mind keresztyén, állandó lakóhelyük van, némi házi ipari fog-



lalkozáshoz is értenek, s általában aránylag műveltebbek, mint 
amazok. Ezt a feltűnő körülményt a lmrnhuti missionáriusók idézték 
elő, kik már majdnem másfél évszázada telepedtek itt le állandóan. 
1749-ben Ehrhardt János telepedett le itt Zinzendorf gyámolítása 
mellett, hogy a pogány eszkimókat megtérítse, kísérlete nem sikerült, 
három év múlva őt magát is megölték az eszkimók. De a morva 
testvérek nem csüggedtek, s 1771-
ben már az 57" 10' fok alatt meg
alkották az első missió-telepet, 
Nain név alatt, 1778-ban kelet
kezett Okkak, 150 km. távolság
ban Naintól északra, 1782-ben 
Hoffenthal 150 km. Naintól dél
keletre, s 1828-ban a negyedik 
Hebron 100 km. Okkaktól északra. 
— Ma már minden telepen van 
templom, iskola, áruraktár, műhely, 
s a telepek, melyektől különben 
az idegeneket még most is kizárják, 
ugy hogy éjjelre európaiak ott 
nem maradhatnak, virágzó állapot
ban vannak. Ujabban mig Rámát 
alapították északon és Zoart Nain 
és Hoffenthal között. A hat telep
nek összesen 1272 lakosa van, leg
több (349) Okkakban. Télen a 
telep lakói túlnyomólag oktatás
ban részesülnek, kora tavaszszal 
halásznak és fókavadászatot űznek, 
nyáron a belföldre mennek prémes 
állatokra vadászni, s ősszel ismét 
halásznak. Látható, hogy a kegyes 
missionáriusok kereskedelmet is űznek. Mindamellett művelő működésük 
eredménye bámulatos. Az eszkimók fókabőrből készült, de európai 
szabású öltözetben járnak, csinos lakóházaikban, melyek svéd építészeti 
minta szerint készülnek, asztalokat, tükröket, lámpát, s órát mindenütt 
találunk. Thea kivételével szeszes italt nem isznak. A nők egyenjogúak 
a férfiakkal, emberségtudók, s részt vesznek a közös munkákban. 
Minden szerzemény közös, s a missionáriusok bizonyos communismust 

Átkelő hely a Cold-Water folyón. 



létesítettek az eszkimók között, mely azonban teljesen megmenti őket 
az Ínségtől 

A morva missió-telepeken kivül már német és angol niis-
siónáriusok is alkottak Labradorban egyes telepeket, s hasonlókép a 
Hudson-öböl társaság is, melynek Chimmo nevű telepe az Ungava-
öböl mellett, továbbá Niscopi, Southbrook már csak a térképeken 
állanak fenn, a még fennállók közt legnevezetesebb Rigolet a Hamil-
ton-fjord mellett, a labradori tőkehalászat központja. 

A rövid nyári idő alatt, júniustól szeptember végéig angol és 
uj-fundlandi halászok nagy számmal jöttek Labrador partjaira, néha 
mintegy 30,000 ember, s ezen idő alatt Nainig rendes gőzhajó össze
köttetés is van az egyes állomások között. A halászat itt még jövedel
mezőbb, mint Uj-Fundlandban. A jelenleg igénybe vett mintegy 
18,400 M km. halászó területen évenként átlag 10 millió forint 
értékű halat is fognak, leginkább tőkehalat, heringet és lazaczot, 
melyek azonban a sarkvidék felé már ritkábbak lesznek. Nagyon 
jelentékeny a tengeri rákok halászata is, sőt még a czethal sem 
fogyott el egészen. Nem érdektelen felemlítenünk, hogy az eszkimók 
szent borzalommal viseltetnek e nagy emlős állat iránt, s valahány
szor megölnek egyet, igen szigorú böjtöt tartanak 24 óra hosszáig, 
hogy az áldozatot kiengeszteljék, s elkerüljék a betegségeket, melyek 
különben büntetésül az egész törzset sújtanák. 

Röviden emlékezhetünk meg Uj-Fundland és Labrador leírása 
után arról a pár szigetről, melyet a francziák 1713-ban, midőn 
Uj-Fundlandot kénytelenek voltak az angoloknak engedni át, egykori 
nagy kiterjedésű északamerikai birtokaik maradványaként maguknak 
megtartottak, s mely 1816-ban ismét Francziaországnak jutott. Ez 
a néhány sziget Uj-Fundland tőszomszédságában, s attól alig 1000 
méter mély tengercsatorna által elválasztva, két csoportból áll: 
északon van Grand Miquelon, délen Petite-Miquelon vagy Langlade. 
Az előbbi 200—250 méter magas dombvidék, az utóbbi sokkal ala
csonyabb, köztük keskeny 300 méter széles szoros van, melyen 
azonban kisebb hajók régebben még közlekedhettek, de 1781. óta 
már zátony zárta el az utat, ugy, hogy a hajótörések a partokon 
igen gyakoriak lettek. A kisebb Miquelontól egészen elkülönítve áll 
Saint-Pierre sziget, s mellette egy pár apróbb sziklatömb. Az egész 
csoport csak 241 [ J km. területű, s a lakosok száma 1887-ben 4429 



volt, mely számból 3244 jutott a 25 Hj km. területű Saint-Pierre 
szigetre. Itt van a kis szigetcsoportnak hasonnevű fővárosa is, mely, 
mint a szigetcsoport jellegéből és múltjából következik, kizárólag 
halászati és kereskedő hely. Forgalma azonban sokkal nagyobb Saint-
Johns és Halifax városokkal mint az anyaországgal, a hol főkép 
Bordeaux a főpiacz a tőkehalra nézve. 1888-ban 6611 hajó közül 
<-sak 360 volt franczia. Saint-Pierre házai fából épültek, s emelete
sek, a helységtől a tengerig érő tér az egész kikötő hosszában 
kavicsos. Igen egészséges vidéknek mondják, a 80 éves öregek száma 
rendkívül sok. s 100 évesek is gyakoriak, de a szeszes italok élvezete 
sok bajt okoz. A szigetcsoportnak külön franczia kormányzója van, 
s a lakosok egy képviselőt küldenek Párizsba, de más közös ható
ságuk nincs, minden község önálló vezetéssel bir. A szigetcsoport 
kereskedelmi forgalma 1888-ban 1 3 6 millió frank bevitel, s 17'7 
millió kivitel volt. 

l.abradori liye.-t. 



Yukon -v idéki patkány-indiánusok szánkája. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A L A S Z K A É S A Z A X E U T A SZIGETEK. 

Pelroff [van : Report on the populat ion, industries and resources of Alaska, 
W a s h i n g t o n 1884. Elliott W. H e n r i k : Report on the seal is lands of Alaska 
W a s h i n g t o n 1884. (Mindkettő az Egyesü l t -Ál lamok X-ik népszámlálásáról k i 
adott nagy je lentés 8-ik kötetében.) Molitor: Alaszka. Földrajzi közlemények IX-ik 
kötete . Woodman J. P icturesque Alaska Boston 1890. Schtcatka F. Along 
Alaskas'« great river. Holmhcri) R. J. Ethnographische Skizzen über die Völker 

des russischen Amerikas. Hels ingfors 1855. 

AMERIKÁNAK legszélső északnyugoti része, jelen fejezetünk tárgya, 
1867 október 18-ka óta az Egyesült-Államok kiegészítő része.. 

Amerikaiasan vették meg, 7.2 millió dollárt (mintegy 15 millió forint) 
adtak az orosz kormánynak azért a 963.600 Q km. területért, mely 
tehát háromszor oly nagy, mint a magyar korona tartományai. Csak
nem egy nemzedék kora telt el azóta, az Egyesült-Államok történe
tében igen nevezetes korszak, de, bár Alaszka ma már teljesen más, 
mint 25 évvel ezelőtt volt, Amerika leghatalmasabb államának többi 
részétől még most is rendkívül különbözik s a sarkvidék természeti 
viszonyai következtében különböző lesz mindenkor s igy semmi 
akadálya sincs annak, hogy ezt a nagy területet földrajzi szomszédsága 
után már itt tárgyaljuk, mielőtt az Egyesült-Államokat általában 
ismertetnök, nemcsak azért, mert Alaszkát földrajzilag is elkülöníti 
a kanadai terület az anyaországtól, de mivel maguk az Egyesült-



Államok lakói is oly különálló valaminek tekintik, hogy közigazga-. 
tásilag is mindenkor külön tüntetik fel egyenlő rangban a félvad 
indiánok részére biztosított területekkel. 

Kelet-Ázsia partvidéke s vele együtt az óvilág sehol sem jutnak 
ily közel az amerikai szárazföldhöz, az északi elválasztó tengert nem 
ok nélkül nevezik Bering „csatornádnak s az Aleuta-szigetek bár
mely kis térképen összekötő hid oszlopainak tűnnek fel a két földrész 
között. Mindamellett az éghajlat zordonsága elég ok volt arra, hogy 
erre a vidékre a mult század közepéig fehér ember csak elvétve 
jusson. Lassan s hosszú időközökben halad előre felfedezésének tör
ténete. Még a magyar Benyovszky Móricz is. midőn kamcsatkai 
fogságából megszökve, ismeretlen vidékeken át hajózik, valóságos 
felfedező az Aleuta-szigeteken. 1743. óta látogatják meg gyakrabban 
Szibériából jövő kozák kalandorok és kereskedők, de csak 1766. 
márcz. 2-án jut eszébe II. Katalin czárnönek, hogy a területet orosz 
birtoknak nyilvánítsa — a papíron. Shelikhof irkuczki kereskedő 
biztosította itt az orosz uralmat a szintén versengő khinaiak ellené
ben s a tulajdonképeni hódító a kegyetlen, de hatalmas organizáló 
tehetséggel biró Baranof (1790-^1819) volt. 1794-ben jöttek először 
orosz missionáriusók a vidékre s 1797-ben alakult meg az orosz
amerikai társaság, mely a Hudsonöböl-társaság mintájára a keres
kedelemmel együtt politikai jogokat is gyakorolt. De még ezentúl 
is csaknem teljesen ismeretlen föld maradt az egész. Az oroszok a 
szigeteken és partokon alapítottak egyes telepeket és gyarló erődöket, 
de beljebb nem hatoltak s a fehér népesség a nyáron itt tartózkodó 
halászokon kivül igen gyenge maradt. Mióta az Egyesült-Államok 
mozgékony polgárai honosodtak meg, a haladás sokkal gyorsabb. 
Petroff, Whymper és Schwatka sok másokkal együtt alapos tanul
mányokat tettek. 1880. óta az aranyláz itt is teremtett városokat, 
fókahalászata világkereskedelmi fontosságúvá lett, déli részének havasi 
szépségeit a turisták égig magasztalják. Mindamellett azonban az 
északvidéki zord élet nyomasztólag hat a fejlődésre, az óriási területen 
a lakosok száma alig haladja meg a negyvenezret s a művelődés 
eszközei csak itt-ott kezdenek gyökeret verni, míg a benső rész ma 
is csaknem teljesen ismeretlen. 

Petroff, Alaszka legalaposabb ismerője, hat nagy földrajzi 
egységre osztja fel a területet. Az északi terület a Bering-csatorna 
felett csaknem teljesen ismeretlen, még missionáriusók sem telepednek 
itt le állandóan s az idegenek közül csak a czethalászok hatolnak 



el erre évről-évre a rövid nyári idő alatt. Délre fekszik ettől a 
félsziget nagy benső része, melyet hatalmas vizeréröl Yukon-vidéknek. 
neveznek el. A hatalmas folyó mentén, habár a hajózás rendesen 
csak júliustól szeptemberig tart, van néhány európai telep, hal és 
erdő megadják az élet feltételeit, de a folyó medenczéjében elterülő 
nagy tundrákba még a bennszülöttek sem hatolnak be mindenütt. 
A még inkább délre fekvő Kuskokvim folyó vidéke már népesebb s 
egykor talán számot tevő terület lesz, jelenleg azonban, midőn 
Alaszkáról van szó, közönségesen még ezt sem számítják ide, hanem 
csak az utánuk következő három vidéket, melyek mind a mérsékelt, 
égöv alá esnek. Ezek elseje az Aleuta-szigetcsoport fátlan, szegény 
talajú vulkanikus vidék, mely azonban halászata miatt emelkedőben 
van. Innen kezdődik Kadiák vidéke az öböl partján elhúzódva a 
Szent-Illés-hegyig, hol a tömegesen lakó bennszülöttek még verse
nyeznek a kereskedőkkel. Legfejlettebb minden tekintetben az innen 
délre eső keskeny sziklás földszalag, mely Alaszka térképén az 
50"40'-ig határolt déli részt messze keletre tolja a többiekkel 
szemben s ez a terület legértékesebb része, a hol az úgynevezett 
főváros is van, de a hol még mindig alkalmatlan a talaj és külö
nösen az éghajlat a földmüvelésre. 

Tulajdonképen csak is ez az utolsó rész s ebben is főkép Szitka, 
főváros és a St.-Illéshegy környéke a földrajzi könyvekben emlegetett 
s nem ritkán az egész terület helyett leírt Alaszka. Épen úgy, mint 
Kanada alatt Quebec és Montreal környékét értik, itt is egészen 
szűk területből ítél a közvélemény. S a csalódás itt még nagyobb. 
Alaszka nagy része s különösen a Yukon folyó tundrás medenczéje 
földrajzilag teljesen más, mint Szitka környéke. Itt az utóbbi helyen 
teljesen skandináviai vidéket találunk magas hegyekkel, tömérdek 
fjorddal és apró szétszaggatott szigetekkel. A hegyek, a nagy szikla
hegység legészakibb része, valódi havasok s mellettük hatalmas-
jégárak terülnek el és a fjordokhoz hasonlókat a Csendes-Oczeán 
partján nem találhatunk. 

Itt van Észak-Amerika legmagasabb havasa is, a Szent-Illés-
hegy (60° 17' 51" é. sz. és 140° 55' 30" ny. h. Gr.). Az amerikaiak, 
kik földjük nevezetességeire rendkívül büszkék, úgyannyira, hogy 
Oregon lakói egykor komolyan tervbe vették, hogy a Hoodhegyet. 
melynek magasságát ujabb mérések jelentékenyen kevesebbnek talál
ták, mint addig hitték, a völgyből kosarakban felvitt földdel növesztik 
meg, 1891-ben külön tudományos expeditiót küldöttek ki a Szent-



Illés-hegynek szintén váltakozóan becsült magasságának meghatáro
zására s az 5520 méterben állapodott meg. Hegyes gúlaalakú hatalmas 
sziklatömeg, közepe táján hatalmas kráterrel, tűzokádó jellegének 
bizonyítékával s már 900 méter magasságban megkezdődik rajta az 
örök hó. Déli lejtője mellett hatalmas jégárak húzódnak le a tengerig, 
Tyndall, Agassiz és Guyot nevéről elnevezve, közben-közben telve 
oly sűrűen álló szikladarabokkal, hogy a jég csak toldaléknak tűnik 
fel s az egészet jéggel borított szikla erdővadonnak tarthatjuk. Egy 
ily „holt jégár" északnyugat felé a Yakutat-öböl mellett mintegy 
200 P ] km. területet föd be. — Nem messze a hegységtől a Vilmos 
királyról nevezett öböl mellett egy más óriási havasi tömb emelkedik 
fel 2200 méteren felül s ennek legmagasabb csúcsa a Wrangellhegy 
(5334 m.) egykor versenyzett a St.-Illés hegygyei s szomszédja, a 
Tillmann-hegy is csak 300 méterrel alacsonyabb. Mindkettő, valamint 
•sok más szomszédságukban fekvő magas hegy, vulkáni eredetű. Csak 
kevéssel alacsonyabbak náluk a déli szigetcsoport mellett fekvő 
Crillon és „Fairweather" (Szép idő) nevű hegyek, mely utóbbinak 
szomszédságában van Alaszka leghatalmasabb jégára, a Muir, mely 
naponként 3,954.000 köbméter jeget visz magával s 80 méter magas
ról 150 méter szélességben ömlik a tengerbe. Hatalmas szép itt a 
természet, versenytársa Svájcz híres világának s már is ezer és ezer 
turista bámulat tárgya. Egyes helyeken, igy a Yukon forrásvidékéhez 
közel fekvő Silkut-fjord mellett a hegyvonalak a fjordok és patakok 
mentén kanyarogva benyúlnak messze a szárazföldbe s habár, többé 
nem is óriások, mert 3000 méternyinél alacsonyabbak, az órási 
fenyveserdőkkel borított hegyeken apró tavak s más tájszépségek 
gyönyörködtetik az utazót. S a változatosságot emeli több mint 
száz apró és nagyobb sziget a partokon, melyek egykor valószínűleg 
mind a szárazföldhöz tartoztak s vulkáni erő által szakíttattak el 
innen. 

Az egykori vulkáni erő nyomai még inkább meglátszanak 
Alaszka északnyugoti részében, Aljaszka félszigeten (mely után 
Alaszkát sokan Aljaszkának is írják) s az Aleuta szigetcsoporton, 
mely ily arányokban példátlanul áll a földtekén, a vulkáni erő 
hordozója lett Amerikától Japánig és Kamcsatkáig csaknem szaka
datlan sorozatban. Ha élt volna századokkal előbb fehér ember ezen 
a vidéken, csodálatos eseményeket jegyezhetett volna fel a természet 
erőinek működéséről. Grewingk a hagyomány útján 1844-ig több 
mint száz vulkánikus kitörést írt le, melyek közül nem egy egész 
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vidékeket pusztított el s többek közt a festői szép Bogoslov bazalt 
Sziklakúp sziget lassú (1800—1815-ig tartó) felemelkedését okozta. 
Egész sereg vulkán füstölög még most is s földrengések gyorsan 
egymást követő moraja tanúsítja a földalatti forrongást, de a kitö
rések a század eleje óta ritkábbak lettek. Még a történelem felje
gyezhetett egy pár nagy eseményt. 1826-ban Sisaldinszk vulkán 
(2646 m.) Unimak szigeten rombolta össze a vidéket, közel hozzá 
Pogromni (1780 m.) s a rendkívül tevékeny Makusin (1550 m.) 
Unalaska szigeten még most is füstölögnek. 1883-ban, ugyanakkor, 
midőn a Szunda-szigeteken Krakatau oly nagy pusztítást okozott, 
Bogoslov mellett emelkedett ki a földből a Grewingk-vulkán s 
Csernabura sziget mellett • a Cook-öbölnél uj sziget emelkedett ki. 
A bennszülöttek által adott szigetnevek, a meleg források s a kőzetek 
egyaránt tanúskodnak a tűzkeresztelőről. Maga Aljaszka félsziget, 
mely az Aleuta hidtörmelék épségben megmaradt partoszlopa, 
nagyobbrészt vulkánokból álló hegytömeg. A Redoute és a Veni-
animov füstölgéseiről és kitöréseiről történeti adatok vannak s még 
most is lehet látni füstjét a 3676 méter magas pompás Ilianina-
vulkánnak a Cook-öböl mellett elterülő hasonnevű nagy tó felett, 
mely hegyet egykor Arteaga spanyol utas Miranda (Bámulandó) névvel 
dicsőített. 

Teljesen különböző képet nyújt Alaszkának nagyobb északi 
része, hol nem a hegyek, hanem a Yukon-folyó az uralkodó. A Csen-
des-Oczeán legnagyobb folyója ez, 3200 km. hosszú, környéke 
1 millió Q km., kétszer oly nagy, mint Francziaországé, de a mit 
alig lehetne elhinnünk, egyike a földgömb legvízdúsabb folyóinak. 
Másodperczenként 23.000 köbméter vizet visz a tengerbe, többet, 
mint a híres Mississippi, bár nagy mellékfolyója igen kevés s az 
évnek nyolcz hónapján át befagyott állapotban van. Felső folyását is 
régen ismerték már a kanadai vadászok, de csak 1863-ban hajózta 
be nagy részét Lukin Iván orosz kereskedő s teljesen ismertté csak 
Schwatka tette. Nem messze Sitkától, a Perrier-hegyen (1250 m.) 
erednek forrásai s csakhamar felvévén a Hotalinqua folyót, hajóz
hatóvá lesz. Stewart, Porcupine, Koyukuk, Tanana a legnagyobb 
mellékfolyói. Nagy görbületet alkotva a Norton-öböl alatt, hatalmas 
deltát alkotva ömlik a tengerbe. Alsó folyásával csaknem párhuza
mosan halad a Kuskókvim, mely ugyanazon mocsáros vidéken megy 
át, a tavakat s mocsárokat részben mindkét folyó táplálja, úgy, hogy 
valószínű, hogy az utóbbi egykor csak egy ága volt a Yukonnak. 



Az északi vidék fófblyója a (lopperrivcr (Rézfolyó), mely nevének 
megfelelően némely helyen annyira ásványtartalmú, hogy a halak 
sem képesek benne megélni. Kiváló nevezetessége a Chittynia folyó 
torkolata körül levő Wood's canon, egyike Amerika legvadabb 
zuhatagainak, a hol körülbelül 4 km. hosszúságban 30—lőO méter 
magas fekete meredek bazaltsziklák emelkednek fel a partokon, 
kopáran, fa nélkül. Valóban borzalmas táj ez s a benszülöttek nem 
hiában nevezik el .szellemek sziklája "-nak a nyugoti végződését. 

Hőmérséklet tekintetében Alaszka északi része csaknem teljesen 
ugyanazon viszonyok között vau, mint a sarkvidék más részei, déli 
része azonban feltűnően melegebb, mint Amerika keleti partjainak 
megfelelő magasságban fekvő helyei. Szitkában az évi átlagos 
hőmérséklet 3° .r>", míg az ugyanily magasságban (">7°) fekvő Nainé 
már csak — 3" 8°. Magas hegyek állanak őrt a sarkvidék hideg 
szelével szemben s Aljaszka-f'élsziget, valamint az Aleuták visszaverik 
a hideg hullámokat Ázsia felé. De ha a tél aránylag enyhe is, a 
nyár nem kedvező: hűvös és esős, olyannyira, hogy Weniaminov, ki 
több éven át tartózkodott itt, csak egyetlen egyszer látta egészen 
tisztának az égboltozatot s Szitkában Dall 14 évig tartó észleletei 
alapján mondja, hogy egy évben átlag 285 napon van eső vagy hó. 
A benső részeken a talaj több méter mélységre befagyott s messze 
fenn a sarkvidék mellett Point-Barrowon avagy a Yukon partján 
létesült kereskedelmi telepeken (Fort-Selkirk, Fort-Yukon, Fort-
St.-Michel) —3")— r><)° hidegek sem tartoznak a ritkaságok közé. 

A kellemetlen éghajlati viszonyok sem ölik meg egészen a 
tcnyészrírf. Ellenkezőleg Ázsia szembeeső partjai általában sokkal 
kopárabbak s itt még a sarköv felett jóval is találunk különösen a 
japáni meleg áram által érintett partokon hat méter magasságra 
emelkedő fákat s tavasszal tarka virágok lepik el a talajt, még az 
északnyagoti csúcson levő Lisburn-fok terrasszai is csaknem kerthez 
hasonlítanak. Csak az északi parton, a Kotzebue-öböltől a Mackenzie-
folyó torkolatáig, hiányoznak teljesen a fák, kivévén a tenger hul
lámai áltel idehozott uszadékokat. Benn a szárazföldön a legészakibb 
vidékek kivételével a tundrák között és a Yukon partján mindenütt 
találunk f'ákat, bár valóságos erdő nincs, legfeljebb parkszerű 
növényzet. Dél felé jnindinkább sűrűbben jőnek elő a fák s a Sándor 
nevű szigetcsoporton, valamint a hegyvidéken nagyszerű erdőségek 
vannak, köztök a híres sárga czédrus (cupressus nutkatensis), a leg-
-kitünőbb épületfa, Alaszka egyik sokat keresett kincse, mely olykor 



100 láb magas s .r>—6 láb átmérőjű. Itt-ott Kadiak szigetén, Szitka 
mellett, Bristol-öbölben földművelést is űznek, de a burgonya
tenyésztésen kivül alig sikerül valami teljesen, búzatermelés lehetetlen, 
a gyümölcsöt a nedves éghajlat alig engedi megérni s Ízléstelen 
marad. Csak a vadrózsa virága emlékeztet Európára. Egyes helyeken, 
.különösen Unalaszka aleuta szigeten baromtenyésztést kísérlettek meg, 
mivel a különben fátlan szigeten nagyon buján tenyészik a fű, de 
az örökös esőzés itt is elháríthatlan akadályt alkotott s a rövid 
nyáron termett széna drágább volt, mint a mit San-Franciscoból 
hozattak. Megemlítjük azonban, hogy Alaszka növényzete, bár álta
lában sarkvidéki jellegű, épen nem hasonló a szembeeső ázsiai 
flórához. 

Mint általában a sarkvidéken, Alaszkában is a fauna a főneve-
zetesség. Különösen a prémes állatok és halak. A prémes állatfajok 
száma 62, mind ugyanaz, a mi Szibériában s az amerikai sarkvidéken 
is előfordul, a különbség csak az, hogy egyik helyen egyik, a 
másikon másik állat fordul elő nagyobb mennyiségben. Alaszkában 
ritka a szarvas-féle. de annál gyakoribb a fekete medve (Ursus 
Richardsonii), a rókafajok és a nagyon becses vidrák. Három nagy 
vidéket lehet megkülönböztetnünk. Északon a fátlan vidéken körül
ijeiül a 6")"-ig a jegesmedve és a fehérróka az uralkodó vad, azon 
alul a partmentén s szigeteken a kék róka és tengeri vidra, a benső 
részen a fekete medve, fekete és ezüstös róka, a hód és menyétfajok-
Az utóbbiak leggyönyörűbb példánya, a rhodostethia rosea, itt fordul 
elő csak nagyobb mennyiségben. Nevezetes, hogy a nedves vidékeken 
is ritka a hüllő és kétéltű, békafaj csak egy fordul elő. A hal télen 
tömérdek," úgy hogy csaknem kézzel lehet fogni s még gyakoribbak 
a czet- és fókanemüek, Alaszka gazdaságának főforrása, bár egyes 
fajok, köztök a híres tengeri tehén (Rhytina Stelleri) ma mái-
teljesen kiirtatott s a czethalfélék a Bering-csatornán alul csak néha 
ősszel láthatók. 

Az állatok nagy becse okozza, hogy a sarkvidéki tartomány 
lakosai túlnyomó részben halászattal és vadászaitól foglalkoznak. 
Kuskokvim környékén az 1839-ben oroszoktól alapított Kolmakovszki, 
a Yukon partján levő erődök s a tengerparti európai telepek mind 
csaknem kizárólag prémes vadak raktározó és eladó helyei, honnan 
10 forint nyomorult havi bérért állandó vadászok kóborolják be a 
Yukon óriási medenczéjét. A legértékesebb vad a tengeri vidra 
(enhydra marina), melyért darabonként .120—1000 forintot is meg-
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fizetnek s mely épen azért most már nagyon ritka lett, úgy, hogy 
most évenként alig fognak 5—6000-et s azok nagyobb részét is a 
Szanach szigetcsoporton, Aljaszka félszigettől délre. Fogásuk nagyon 
nehéz, mert az állat nagyon félénk. Nyáron a vízben csolnakokkal 
bekerítve, nyíllal lövik le, 
télen sziklarepedésekben rej
tett alvóhelyeiken lepik meg 
s ily esetekben gyakori a 
képünkön látható jelenet, 
midőn a vadász egyik kezé
ben a megölt vaddal s másik
ban fegyverével merészen 
ugrik le a meredek partról 
a hullámok által korbácsolt 
csolnakba. Néha hálóval és 
méreggel is fogják, de csak 
titokban, mert a hatóság 
nagy gondot fordít arra. 
hogy e becses vad ki ne 
pusztuljon. A benszülöttek 

áhítatosan, mosakodással. 
bőjtöléssel fognak a vadá
szathoz s siker esetén ruhái
kat vízbe dobják engesz-
telésként. 1745-től 1880-ig 
313.281 vidrabőrt hoztak 
Alaszkából s az évi beváltási 
összeg majdnem egy millió 
forintot tett. 

Még sokkal jelentéke
nyebb a vadászat a fókákra 
és rozmárokra, mely vadá
szatnak csaknem klassikus 
nevezetességű színhelye a kis 
Pribilov szigetcsoport. Két kissé nagyobb (Szent-György és Szent-Pál) • 
sziget s néhány sziklatömb az egész 400 lakossal, kik itt, hol csak 
fű és sárgazuzmó terem, a rövid nyáron tömegesen idejövő halászok 
után élnek. 1786-ban fedezték fel e félreeső szigetcsoportot, a hol a. 
fókák tanyázni szeretnek s a vadászat oly szenvedélyesen kezdődött 
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meg, hogy 1868-ban már alig volt fóka rajtuk. Néhány háborítás 
nélkül eltelt év múlva azonban ismét megszaporodtak, ma már 
nyaranként több millió is jelenik meg itt ismét s a kereskedő-tár
saság, mely 600.000 forint évi bérért monopóliumot nyert itt az 
Egyesült-Államok kormányától, évről-évre legalább százezer darabot 
öl meg bőreért, háromnegyedrészt Szent-Pál szigeten. A nőstényeket 
s fiatalokat nem bántják, lőfegyvert nem használnak, hogy el ne 
riaszszák őket, nagyobbrészt dorongokkal verik agyon mindegyiket, 
miután a sütkérezésre kiszemelt szikláikon körülfogják s a tengertől 
elzárják. Nem ritka eset, hogy miként a borjúkat, tálkástul hajtják 
a, gyámoltalan állatokat a mészárló helyre. A bőr lehúzása a csapa
tokba osztott állandó s gyakorlott munkásoknak csak pár perczbe 
kerül (minden bőrért egy forint bért kapnak) s mindamellett folyvást 
el vannak foglalva. Kissé nehezebb a dolguk a rozmárokkal, melyek
nek lakóhelye egy Szent-Pál közelében levő sziklasziget s melyek 
igen gyakran nemcsak védelmezik magukat, de támadólag is lépnek 
fel. Ezeket rendesen puskával lövik. Igen érdekes az oroszlánfókák 
(eumetopias Stelleri) fogása. Ezek rendkívül félénk állatok s ezért, 
hogy a vadászok közelébe juthassanak, kíváncsiságukat költik fel 
színes zászlók lobogtatásával s így lopva közelednek feléjük. Mind
három állat bőrét ma még tulnyomólag Londonba viszik, a világ 
legelső szücsüzleti helyére s az angolok ezért nagyon rossz néven 
veszik, hogy ők maguk nem mehetnek a Pribilov szigetekre vadászni. 
Ezért, valamint a Bering-csatorna halászatáért, melyet az amerikaiak 
1889-ben zárt tengernek jelentettek ki, sok éles diplomatiai harcz 
folyt már köztök és az angolok között s 1891-ben majdnem háború 
tört ki miatta. 

A benszülött lakosság, mely még jelenleg is a túlnyomó részt 
teszi, (1880-ban 430 fehér s 1756 kevert vérű volt 32.638 egyén 
között) eszkimókból és különböző törzsű indiánokból áll. Az eszkimók 
(1880-ban 17.617) az északi és északnyugoti részen Aljaszka fél
szigetig csaknem kizárólagos lakosok, a Yukon medenczéjében a 
tinnetörzs, délen a thlinkiták vagy Kolosok s a nyugoti szigeteken az 
aleuták az uralkodó faj. 

Az eszkimók a sarkvidék más részében lakó társaikhoz hasonlóan 
nomád életet folytatnak, de vannak még egyes elhagyatott falvaik 
is, melyekben régebben, midőn a czethalászat nagyobb eredményeket 
igért, tömegesen laktak együtt. Ezek a romok részben igen 
régiek, a Point Barrow közelében vannak egyesek, melyek a benn-



szülöttek szerint még abban a korban épültek, midőn az „emberek 
ugy beszéltek, mint a kutya". Utódaik is különben még jóformán a 
kőkorszakban élnek, vas helyett köveket, puska helyett szigonyokat 
használnak s a tüzet nem gyufával gyújtják, hanem két fadarab 
összedörzsölése által. Aligha van békésebb és függetlenebb nép a 
föld színén, mint ez a pár százból álló eszkimó tömeg itt a Point-
Barrow vidékén. Főnökeik nincsenek, örökösödésről szó sincs, a nők 
teljesen egyenlők a férfiakkal, sőt még a tulajdonjogot is csak a 
ruházatra és csolnakra vonatkozólag ismerik el s habozás nélkül 
veszik el a kezök ügyébe eső 
tárgyakat, de azokat előbbi . 
tulajdonosaik soha sem kö
vetelik vissza s a perpatvar 
ismeretlen, még a gyermekek 
is rendesen igen csendesen, 
sírás nélkül játszadoznak. 
A házasság közmegegyezésre 
köttetik és bontatik fel, bár 
rendesen a vőlegény egy 
darab ideig menyasszonya 
szülőinek segít. A nők is 
elmennek vadászatra és ha
lászatra, csak a gyengébbek 
maradnak hátra az öregekkel 
és betegekkel. Kézi ügyes
ségük rendkívül nagy, kez
detleges eszközökkel készí
tett szép faragványaikkal s 

állatszobraikkal majdnem 
minden nagyobb múzeumban 
találkozhatunk s vallásuk 
is igen szelid: Tunya, a nagy szellem és Kiolya, az északi fény 
szelleme, a leghatalmasabb személyesített természeti erők, jóakaratú 
lények. S mindennek daczára egészen csodálatos ellentét gyanánt e 
szelid nép között általában divatba volt a tehetetlen öregek és a 
beteg gyermekek meggyilkolása méreg által, s még ma is, külö
nösen az éhinség alkalmával, sok öreg maga kívánja a régi szokás 
alkalmazását. Ügyességükkel ellentétben továbbá kétségtelen, hogy 
csólnak építésben hátra maradtak a grönlandi eszkimókkal összehason-
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litva. Kissé lejebb délfelé az eszkimók már általában falvakban laknak, 
télen földalatti házakban, sőt igen sajátságosan a falvakban vau 
mindenütt községháza is, egy rendesen nagyobb Kasga nevű épület, 
hol a nyilvános gyűlések, színi előadásokhoz hasonló mulatságok, az 
ősök tiszteletére szentelt ünnepek és tánczok tartoznak. A tánczot a 
nők és férfiak külön járják dobszó és ének kíséretében, a tűzhely 
körül rendesen külön díszruhában is. Némely esetben két-két csoport 
énekelve és részben rögtönzött verseket szavalva órákig versenyez 
egymással s minden egyes ily összejövetel végén külön lakoma is van. 

A nagyszámú eszkimótörzsek között legtekintélyesebbek H 
malemuták, kik nemcsak erőteljesebb testalkatuk által különböznek 
társaiktól, de öltözet és társadalmi viszonyok tekintetében is. Valóságos 
aristokratái a sarkvidéknek. Drága szőrmékből készült s sokszorosan 
ékesített minden egyes ruhadarabjuk, felső ajakaikba néha csontpál-
czikákat tesznek s halzsírral busásan bekent hajukat fürtökbe fonják. 
A Kotzebue és Norton-öblök között laknak s Alaszka kereskedel
mének ők a legjelentékenyebb közvetítői. Télen ők is földalatti 
kunyhókban laknak, de minden lakóház mellett van póznákon fából 
készült kis kalitkaforma, hova földbe ásott fatörzsön másznak fel s 
a hol különösen élelmi szereiket tartogatják, hogy a kutyák és egyél) 
vadállatok hozzájuk ne férhessenek. 

Eszkimó eredetűek az áleittúk is, a vulkanikus szigetcsoport 
törzslakói, kik Unungun vagy Kagataja Kungios (kelet népei) névvel 
jelölik magukat szárazföldi eredetükre utalva. Összes számuk 18811-ban 
már csak 2145 volt, bár az oroszok beköltözésekor 50.000-nél is 
többen voltak. Minden régi utazó oly elismeréssel szól róluk, mint 
a Point-Barrow környékén lakó eszkimókról. Cook azt írja, hogy 
seholsem látott ily békeszerető, jámbor népet, mely a legműveltebb 
népeknek is mintául szolgálhatna. Venjaminoff, ki tiz évig élt 
közöttük, sohasem észlelt egyetlen erőszakoskodást, sőt heves vitát 
sem s azt állítja, hogy még a hosszas koplalások után is mérsékeltek 
voltak az evésben, nem kiabálnak, nem sírnak, családi gyöngédségük 
példátlan nagy, úgy hogy éhség idején az utolsó falatot is gyer
mekeiknek adják. A lopást nem ismerik s semmit sem tartanak zár 
alatt. Fájdalmukat némán tűrik. Még ha valaki a vadállatok számára 
felállított csapdába esett is, türelemmel várja, míg abból kiszabadítják, 
bár a csapdának fogai mélyen benyomulnak testébe. A félelmet sem 
ismerik és igen illetlan dolognak tartják csodálkozásukat kifejezni. 
Szavukhoz rendületlenül hívek s soha sem hazudnak, még ha halál-



veszedelemtől menekülnének is meg általa. Az oroszok uralma 
természetesen változtatott ezen a ritka jellemvonáson, de az aleuta 
ma is igen becsületes ember, csakhogy rendesen szomorú és aggódó 
s a dohány és pálinka, melyet az orosz művelődés terjesztett el 
közöttük, szenvedélyükké lett. Dohányozni különösen szeretnek; a 
dohányt finomra vágott fenyühajjal vegyítik s a füstöt szemeiket 
behunyva szívják magukba; a pipa sorba jár, egyik a másiknak 
adja. A nőknek nincs különös becsületük, férfiak társaságában nem 
is beszélhetnek, régebben az átutazó idegeneknek az aleuta feleségét 
is átengedte egy időre, de e sajátságos vendégszeretési mód ma már 
ismeretlen. A halottakat különféle faragványokkal és háziszerekkel 
helyezik el sírjukba s fölé czethalkoponyát vagy más ékességeket 
tesznek. Temetkezési szertartásuk általában nagyon hasonlítanak a 
középamerikai népekéhez s a régi peruiakéhoz. Télen földbe ásott 
lyukakban laknak, nyáron sátrakban. Fatörzsből kivájt csónakjaik 
(bajdera) legtöbbnyire hosszak, de oly keskenyek, hogy csak egy 
ember fér belé s annak a teste is köröskörül fedett s csak felső része 
áll szabadon, ily módon a csolnakba a tenger hullámzásakor sem jut 
víz s nem könnyen dől fel. Még ma is rendkívül ügyes hajós az 
aleuta, apró csolnakával messze elmegy a tengerbe s még czethalra 
is mer vadászni. Rövid idő múlva azonban teljesen elpusztul ez a 
nemes faj, melynek sorait a tüdővész és himlő nagyon ritkítja, 
sőt határozottan lehet mondani, hogy a mai aleuták legnagyobb 
része már csak vegyes faj, mely az orosz szokásokat is elsajátította. 

A nemzeti szokásoknak ily feltűnő átalakulására ellenkező példát 
találunk a Yukon vidékén lakó indiánok körében, melyek egy részét 
ma már eszkimónak lehetne tartani, bár kétségtelen, hogy őseik a 
kanadai indiánok voltak, sőt egy részük messze keletről Boston 
vidékéről s délről a mexikói határról került ide. Az eszkimók 
ingcleteknek hívják, a mi sérthetetlen"-t jelent, azaz olyan embereket, 
kik külsőleg eszkimók, de nyelvük egészen más. Ezek majdnem 
állandóan föld alatt laknak, hova, mint képünkön látható, egy 
kivül elhelyezett faházikóból alacsony, szűk sikátoron át négykézláb 
lehet bejutni. Enyhe időben a lejárat valóságos csatorna. Este, midőn 
a tűz kialudt, a megszenesedett fahasábokat a nyíláson kidobják, a 
még hátrahagyott szikrázó hamuból füst és szénsavas gázok fejlödnek, 
ehhez járul az összezsúfolt piszkos emberek kipárolgása, a rothadt 
halak és megromlott hús, a régi bőrruhák és az emberekkel együtt 
tanyázó kutyák bűze, úgy, hogy e lakóhely müveit emberre való-
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sággal tűrhetetlen, annyival inkább, mert az ingeletek mind szen
vedélyes dohányzók, még a nők is. 

Nagyon csekély része az indiánoknak alakult át azonban igy 
külsőleg eszkimóvá, sőt igen sajátságosan itt a magas északon 
maradtak fenn még legtisztábban az ősi indiánok szokásai egy kis 
törzsnél, melyet a Yukon nagy mellékfolyójáról tanana indiánoknak 
neveznek. Amerika felfedezői és a Cooper regényeinek képzelődő 
olvasói Észak-Amerika nagy területén ma már hasztalanul keresnének 
ily valódi indiánokat. Testüket befestik, fejüket tollakkal díszítik, 
orrukba ékszereket raknak s bőrruházatuk telestele van különböz<"> 
rajzokkal s másnemű díszítésekkel. Harczias s tánczkedvelő társas
életet élő nép. Itt-ott még megégetik a halottakat is, valamint a 
temetkezéseknél a hátramaradottak, különösen az özvegyek, nagyon 
rokontermészetű tiszteletnyilvánítást fejeznek ki az elhunyttal szemben 
ahhoz, a mi Kelet-Indiában annyira divatos. Valószínű, hogy e 
törzs az Egyesült-Államokból a fehérek elől menekült ide s itt 
hosszú időn át a félreeső vidéken nem érintkezett többé ősei ellen
ségeivel. 

Kevésbé tisztán, de mégis sajátságos épségben maradtak meg 
a Kinaj vagy thnujana indiánok, kik az Aljaszka félsziget alatt lévő 
hasonnevű félszigeten laknak s így már lakóhelyüknél fogva is többet 
érintkeztek az európaiakkal. Harczias és vitéz törzs, melynek a múlt 
század végén nem egy véres összeütközése volt az oroszokkal. Leg
jellemzőbb sajátságuk azonban, hogy, bár névleg sok keresztvén van 
közöttük, a sámán vallás teljes erejében áll fenn, épen úgy. mint a 
samojédek között. Bűvészeik a legnagyobb tekintélyek. Képzetükben 
szellemekkel benépesített az egész természet, fák, sziklák és a víz 
egyaránt. A szellemek kegyét megnyerni igyekszik a vadász és 
halász s az életben minden egyes lépést ennek a babonás tiszte
letnek nemzedékről-nemzedékre híven megőrzött szertartásai, szent 
dalai állapítják meg. 

Nincs azoban elegendő terünk, hogy ezekről az indián törzsekről, 
melyek nagyobb részét, mint már említettük is, athabaszki vagy 
tinne indiánok közös neve alatt ismerik, részleteket soroljunk fel. 
Petroff és Holmberg íveket töltenek be érdekesnél érdekesebb rész
letekkel. Csak a fejezetünk elején közlött kép magyarázatául említjük 
fel, hogy a Port-Yukon szomszédságában élő patkányindiánok, kik a 
Yukon-vidék és az eszkimók között a kereskedelmi összeköttetést 
közvetítik, sajátságos szánt használnak. Az egész mindössze egyetlen 



deszkából áll, melynek előrészét vízgőzök által meglágyítva, fölfelé 
görbítik és hogy így maradjon meg, szíjak által erősítik meg. 

Részletesebben kell szólnunk Alaszka déli részének főtörzséről, 
az európaiak által legjobban ismertetett s igen érdekes tlüinkit-indiánok-

Az ing-eletek lakása. 

ról, kiket az aleuták s utánuk az oroszok Kolos névvel jelöltek. 
Alaszka mérsékelt égöv alá eső részében ez az uralkodó bennszülött 
törzs, számuk még most is meghaladja a 7000-et, habár 1840 körül 
legalább 20.000-en voltak. Több apró törzsre oszlanak, melyek közt 



legnagyobb a Sarolta királynőről nevezett szigetcsoporton élő haida. 
indián nép. Mindmegannyi a fehérekkel állandó összeköttetésben 
élvén, ma már keresztyén, ismeri a fehérek ruházatát s lőfegyverét 
s más szokásait, mindamellett az ősrégi szokásokhoz is ragaszkodik 
s az alább következő jellemző vonások, a rabszolgaság és ember
áldozatok kivételével, még most sem mondhatók teljesen elavul
taknak. 

Különösen feltűnő idegen előtt, hogy mily makacsul ragaszkodik 
e népfajnak egy része az orr- és ajakdíszítésekhez, holott a vele 
együtt lakó fehérek azt kigúnyolják. Csaknem minden thlinkit festi 
arczát és pedig igen Ízléstelenül. Szén a fekete, higpir a vörös szín 
alapja, mindkettőt fókazsírral keverik s aztán bekenik vele az egész 
arczot; ha ez megvan, vékony pálczikával itt-ott levakarják a festéket 
s ez által a legkülönbözőbb rajzok keletkeznek. A gazdagok min
dennap, a szegények azonban csak akkor festik magukat, mikor a 
festék már kezd kopni. A díszítés második, ma már kevésbé elterjedt 
módja, hogy az orrczimpáját átfúrják s abba ezüst karikát dugnak, 
néha oly nagyot, hogy az egész szájat elfedi; a karika helyett toll, 
kagyló vagy vörös gyapotfonál is jó. Gyakoribb az ily furcsa díszítés 
a füleken, a hol sokszor egész sereg lyukat fúrnak, mert a lyukak 
száma az előkelőség jelképe. Vörös gyapotfonalokkal rakják meg 
továbbá a nyakat, karokat és lábakat. Legrútabb azonban az ajak 
díszítése beletolt fadarabokkal vagy más tárgyakkal, mint az a 
délamerikai botocudoknál is szokásos. Ma már inkább csak a nők 
használják. A felnőtt leány alsó ajakát keresztül szúrják, a nyílásba 
hegyes csontdarabot vagy ezüstöt tesznek; ha a lány férjhez megy, 
kiveszik ezt s helyébe egy fadarabot tesznek, mely a fogak felé 
forduló benső részén teknőalakólag kivájt. Némely nőnél ez a dísz 
4—5 cm. nagyságú is. Jellemző, hogy az ezüstöt vagy más fehér 
ékszert többre becsülik az aranynál. A férfiaknál ez az ajakdísz 
ritka s többnyire két, az alsó ajak ellentétes oldalára szúrt ékszerből 
(totuk) áll. Az ajkak ezen rút szokás következtében nagyon vastagok 
és lecsüngenek s a beszéd érthetetlen lesz. 

Feltűnő a thlinkitek külső alakja. Számos utazó, különösen 
Schwatka, egyenesen zsidó arczvonásokat talált náluk. Mindenesetre 
nem lehet őket a szépek közé sorozni, csak nagy élénk fekete 
szemeikben van olykor kellem; rendesen középnagyságúak, büszke, 
egyenes termettel, a nők kezei és lábai feltűnően kicsinyek, de kiálló 
pofacsontjaik s vastag ajkuk minden illusiót megsemmisít. Erejük 
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meglehetős nagy s igen sokan járnak közöttük mezítláb még télen 
is. A bélpoklosság nagyon elterjedt s Eschholz észleletei szerint 
sajátságos bolhájok (staphylinus pediculus) van, mely más fajoknál 
nem fordul elő. Régi bőrruházatuk helyett ma gyapotot hordanak, 
melyet, valamint gyökérből font kalapjaikat rendesen rikító színekre 
festik s igen gyakran tarkabarka hímzett alakokkal és állatképekkel 
díszítik. 

A díszítés a thlinkiteknél, különösen régebben, aristokratikus 
érzelmek következménye volt. Mindmegannyi „családi czímer"-t szo
kott viselni, mely legtöbbnyire állatalakokból áll. Ezeket a czímereket, 
épen úgy, mint a mi mágnásaink társadalmi életében látjuk, mind
untalan mutogatják ruháikon, fegyvereiken s másként. Erős fából 
ügyesen készített házuk előtt rendesen két 1 0 - 1 5 méter magas 
fatörzs van tetőtől-talpig kifaragva: ez az ö családi képtáruk, melyre 
rendkívül büszkék. Régebben, midőn harczra készültek, veresre 
festették arczukat. veres porral és fehér saspehelylyel hintették be 
fejüket s cserzett iramgim- vagy medvebőr pánczélukon, valamint a 
fából készült sisakon mindenkor ott volt a családi czímer. Rendesen 
csakis különböző családok tagjai küzdöttek egymással, s a harcz 
túlnyomólag párbaj jellegű volt tőrrel. Azok. kiknek ily családi 
czímerük nincs, a régi rabszolgáktól erednek, a kiknek szomorú 
helyzete csak az amerikai occupatio óta szűnt meg. Igen természetes, 
hogy a családi czímert a sírokon is alkalmazzák s valóban még 
most is sok igen szépen faragott s olykor meglepő természeti hűséggel 
biró ilynemű síremléket találunk náluk, bár a bigott missionáriusók, 
mint mindenütt, erőszakkal is rombolják és pusztítják ezeket a régi 
emlékeket s igen sokat vittek el már külföldi múzeumokba. Meg
említjük, hogy régebben a főnökök temetésénél emberáldozat, a 
rokonok részéről önkínzás és utána nagy tor fordultak elő s hogy 
a holttest elégetése s tengerbe dobása (az utóbbi különösen a rab
szolgáknál) sem volt - ismeretlen. Egyes sírokban khinai pénzt is 
találtak. 

Aristokrata érzelmeiknek megfelelően a thlinkiteknél különös 
szertartások honosodtak meg az élet majdnem minden nevezetes 
szakára nézve. A gyermekeket az első években folyvást fa- vagy 
rézpólyájában tartják, úgy hogy csak fejüket mozgathatják. A serdülő 
leányok érettségük kezdetén kalitkába záratnak s a fiatal fiúkat 
ugyanakkor különböző kínzásoknak vetik alá, hogy bátorságuk s 
lelki erejük kipróbáltassék. Az ősrégi szokások uralkodnak még a 



főnökök eljárásmódjában is, kiknek hatalmát különben •— különösen 
hadüzenésnél — közös tanácskozás korlátozza. A nőknek nincs 
tekintélyük, de azért feltűnően náluk is a női öröklés divatozik, 
az úgynevezett anyajog, mely a természeti népeknél általában nagyon 
elterjedt. 

Régebben a thlinkitek, épen úgy, mint Amerika északi részeinek 
más bennszülött lakói, valóságos vándornépek voltak, ma rendesen 
csak nyáron kóborolnak eleséggyűjtés végett. Különösen szeretik a 
halakon kivül a kagylókat és egyes bogyókat, de megeszik a tüskönyt 
(echinus), tintaférget, sok rovart, sőt a fakérget és némely tengeri 
füvet is. A halakat és polypféléket kiszárítva, fából készült szekré
nyekben rakják el télire s azután vasüstben megfőzik. Mielőtt a 
vasat nem ismerték, az asszonyok gyökerekből fontak kosarakat, 
melyek vízhatlanok voltak, ezeket megtöltötték vízzel s izzó köveket 
dobtak bele mindaddig, míg a víz felforrt. Nevezetes, hogy a sok 
mindent megevő thlinkit a bálna húsától irtózik. 

Rendkivül nagy a thlinkitek, különösen pedig a haidák törzs-
beliek ügyessége a fafaragásban. Tisztán kőeszközökkel, régebben 
izzó kövek által kimélyesztett fenyőfák törzséből igen szép csolnakokat 
tudtak készíteni, melyekben, különösen ha hadi czélokra használták, 
4 0 — e m b e r is elfért. Nemcsak a csolnakok, de az evezők is 
mindenkor tarkabarka alakokkal és családi czímerekkel vannak telve, 
úgy hogy az idegenek feltűnő nagy árakat fizetnek értük. Nagyon 
csinosak továbbá a pipák, csészék s más dísztárgyak, melyeket főkép 
sötét palakőböl készítenek. Fegyvereiket ma már a fehérektől készen 
veszik, de nyilaik, tőreik s dárdáik szintén ügyesek. Nem érdektelen 
felemlíteni, hogy ezek a vadak már az oroszok betelepedése előtt, 
tehát még mielőtt a vasat megismerték volna, értettek a réz ková
csolásához, melyet a benszülöttek által Athnának nevezett Rézbánya 
folyó partjain szedtek össze. A régebben használt kőeszközöknek ma. 
már nyoma sincs. 

Kétségtelen, hogy ma még épen ezek a fentebb vázlatosan 
ismertetett ethnographiai sajátságok alkotják Alaszka és az Aleuták 
legnagyobb vonzó erejét. A természet lényegileg ugyanaz, mint a 
sarkvidéken, fő eltérő sajátsága, a vulkanikus erő, szunnyadóban 
van s a hegyvidék szépségeit ma még inkább csak sejdítjük. Ellen
ben tény, hogy az oroszok százados uralma aránylag nagyon kevés 



hatással volt a természeti népek jellegére, sőt, miként bizonyos 
fokig a Balkán-félszigeten három századig uralkodott törökökről is 
elmondhatjuk, sok tekintetben megőrizte azt, lávát öntve reájuk, mely 
fejlődésüket meggátolta, de a melyet felásva a tudós ethnográfok 
Pompéjiként sokkal többet találtak itt, mint más leleteknél. Amerika 
vad népei között, az Amazon medenczéjének bensejének kivételével, 
sehol sem találunk már ily természeti népeket s legkevésbé az 
Egyesiiltr-Allamok indiánjai között, melyekről a földrajzi könyvek 
legtöbbet szoktak irni, feledvén, hogy azok már nagyon hasonlí
tanak az állatkertben körutat tett vadakhoz vagy a színpadi csárdás-
tánczokhoz. 

Világos azonban másrészt az is, hogy pár évtized múlva 
Alaszkát egészen más szempontból fogják tárgyalni. Az élelmes 
amerikai yankee itt is új világot teremt egészen s bár Alaszka 
éghajlata miatt soha sem lesz a változás olyan, mint például New-
York környékén, a vadnépek szereplésének itt is teljesen vége lesz-
Az átalakulás nyomait már eddig is észleltük, különösen a déli 
részeken s a fehérek számának ujabb rohamos szaporodása termé
szetesen feltűnően meggyorsítja azt, még abban az esetben is, ha 
örökké csak ábránd maradna a ma már nem egyszer emlegetett terv, 
hogy a Bering-csatorna áthidalásával a szibériai vasút folytatásaként 
Ázsiát az újvilággal vasúthálózat kötné össze. Az uj változás társa
dalmi jelenségei közül legnevezetesebb az a kettő, hogy Alaszka 
összeköttetése Szibériával ma már csaknem teljesen megszakadt, míg 
az Egyesült-Államokból turisták is nagy számmal jönnek össze * 
hogy továbbá Szitka és más orosz telepek hajdani erődjellege, mely 
akkor a harczias benszülöttekkel szemben szükséges volt, ma mint 
teljesen felesleges, elhagyatott s a vadnépek száma maholnap keve
sebb lesz, mint az európaiaké. 

Fenn északon, mint említettük is, a czethalászokon kivül csak 
elvétve fordul meg néhány fehér ember, a legújabb időkig még" 
missiói vagy kereskedelmi telep sem volt itt. Pedig a Bering-szoros 
partján, Amerika Gibraltárjánál kitűnő kikötő van, melyet kedvezőbb 
éghajlat alatt bizonyosan hatalmas város környékezne. Az európai 
telep névleg megvan, Kinging vagy Kingegan a neve s épen szembe 
esik Ázsia keleti fokával, de állandó lakosai nincsenek, csak nyáron 
jönnek itt össze a szomszédban lakó eszkimók, hogy cserekereskedést 
folytassanak az Ázsiából jövő négy-öt csukcs csolnak népességével. 
A csukcsok dohányt, bőrt s ázsiai termékeket hoznak, az eszkimók 
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angol iparczikkeket. Az alkudozásokat, melyek nagyobbrészt a két 
szárazföld között fekvő Diomede9-szigeten folynak, ünnepek és 
tánczok fejezik be. — Hosszú ideig kell még ezután délfelé halad
nunk a nagy Norton-öböl mellett, mig végre a Yukon torkolata 
közelében ismét európai telepet érünk, az orosz Miduiilovszkot vagy 
ujabb nevén Unalaklitet. Észak-Amerika ezen Alexandriája a hatalmas 
folyó torkolatánál szintén elsőrangú kikötő, de — mi haszna — ha 
az éghajlat majdnem lehetetlenné teszi a forgalom fejlődését. 

A nagy belföldön, mint már említettük, a Yukon partján több 
kereskedelmi telep van, részben még a Hudsonöböl-társaság alakításai, 
a legélénkebb forgalmú közöttök a Tanana torkolatánál Nuklukajet, 
a Yukon-indiánok fő vásárhelye, melyhez közel 1868-ban kanadai 
francziák európai árúraktárt is létesítettek. A Yukon és a Kuskokvini 
torkolatai között, mely Alaszka északi részének legnépesebb vidéke, 
három európai telep is van: Kashumuk, Kongiganagamiut és Kina-
gamiut, melyek elég élénk forgalmú pontok a szőrmekereskedésre 
nézve, de még fontosabb a torkolattól 320 km. távolságra eső Kol-
mekofszki, melyet az oroszok 1839-ben alapítottak s a hol évenként 
mintegy százezer forintnyi árú fordul meg. 

Sűrűbben találkozunk európai telepekkel az Aljaszka-félsziget 
környékén s ettől délkeletre. A legélénkebb pontokat, Pribilov és 
Saanach szigetcsoportot, már fenn ismertettük, a fókák és vidrák 
vadászata alkalmából. Az Aleuta szigetcsoport ma már teljesen nép
telen, egyetlen jelentékenyebb helye Iluiliuk vagy Unalaszko, a 
hasonnevű szigeten, az obsidian faragványok helye. A többi szige
teken csak egy pár nyomorult család él halászattal foglalkozva. 
Legmesszebb kelet felé van Attu szigete, melynek lakói abból élnek, 
hogy évről-évre mintegy 300 kék rókát fognak össze, de különben 
földhöz ragadt szegények. Egyes szigeteken néhány norvég halász 
telepedett le, de ezeknek is rossz dolguk van. 

Aljaszka félsziget alján van Kadiak szigete, a hol még most is 
fennáll Sainf-Paul község, mely 1832-ig az amerikai orosz gyarmat 
fővárosa volt. Ma mintegy 400 ember lakik benne, túlnyomólag 
„kreolok" azaz benszülöttek és oroszok ivadékai. Környéke szebb 
és kedvezőbb, mint Szitkáé s lazaczhalászata még most is jelentékeny. 
De már most is sokkal nagyobb és jelentékenyebb hely Inneau-city 
vagy Harrisbwí/, a Szent-Illés-hegytől keletre s az aranybányák 
közelében. Itt is űznek halászatot és pedig nem jelentéktelen meny-
nyiségben, mivel Kaliforniába évenként 60.000 doboz lazaczot visznek 



ki, de a hely felvirágzása (lakosainak száma már közel 3000) az 
aranybányákkal áll összeköttetésben, melyek különösen a szomszéd 
Douglas szigeten nagyon jövedelmezők. A kedvező siker már 
khinaiakat is hozott ide, sőt az amerikaiak már itt is megkezdték a 
khinaiak üldözését. 

Mellőzve a többi kevésbé jelentékeny helyeket, kissé bővebben
akarunk megemlékezni Alaszka fővárosáról, melyet az oroszok 1804-ben 
a vidrahalászat érdekében alapítottak Baranof szigeten. Orosz neve 
Novo-Archangelszk volt, az európai északi orosz város emlékére, 
ma általában Szitka név alatt ismerik. A város hegyek mögé rejtve, 
számos apró sziget környékében részben dombon épült s mögötte 
Verstovia-havas emelkedik. Kikötője elég nagy és kedvező, de meg
lehetősen elhanyagolt, mióta a bányászatot a környéken megszün
tették. Nem is egészséges hely. Utczái tele vannak mocsarakkal s 
csak a szent varjú (corvus cacatotl) végzi a rendőri tisztogatást. 
Népessége harmadfélezer volt tiz évvel ezelőtt, azóta jelentékenyen 
apadt. Nevezetessége egy kis régészeti múzeum érdekes ethnographiai 
tárgyakkal s néhány közelében fekvő ásványforrás, melyeket azonban 
inkább csak a benszülöttek használnak fel. Érdekes város volt 
Szitka az orosz korszakban. Kereskedő és katona város, de azért 
sehol sem volt bolt vagy valami kereskedőczég, orvosok és ügyvédek 
sem éltek itt; az orosz kormány adott mindent a lakosságnak, lakást, 
élelmet, ruházatot, semmire sem kellett gondolniuk, munkájuk a 
szőrmeárúk elpakolásából, favágásból és a hajószállítmányok átraká
sából állott. Az oroszok házai rendesen sárga falúak s vörös bádog-
tetővel ellátottak voltak, egyetlen görög temploma zöld tornyú volt. 
Ma már több templom és iskola van a városban s néhány hivatalos 
épület úrias külső színezetet ád neki, bár másrészt a katonaság 
teljes hiánya s a lakosság apadása a régi élénkségen sokat rontott. 
A benszülöttek külvárosban laknak, mely körülbelül 500 kunyhó
ból áll. 

Alaszka 1884-ig tényleg nem volt valóságos tartomány, hanem 
szabad ország. Egy pár jelentékenyebb hely kivételével, minők Szitka,. 
Kadiak, Juneau, Unalaszka, a missinonáriusok, hajóskapitányok vagy 
kereskedők teljhatalmú urak voltak s az egész tartományra nézve 
legnagyobb jelentőséggel birt a fókavadászó-társaság, mely legtöbb
ember felett rendelkezett. Egyházi szempontból leghatalmasabb úr 
volt a görög-keleti püspök, ki különben San-Franciscoban székelt s 
Alaszka területén csak három anyaegyháza volt: Szitka, Kadiak és 



Unalaszka. Az első iskolát Kadiakon már 1784-ben létesítették, ma 
Szitkában magasabb fokú tanintézet is van s az egész területen 
nagyon szorgalmasan látogatják az iskolát. Feltűnő azonban, hogy 
lap csak egy van, melyet még 1869-ben alapítottak. Szitkáról két
hetenként gőzhajójárat tart fenn összeköttetést San-Franciscoval, 
távirati összeköttetése a nagy világgal biztosított, de vasútja még 
nincs. Lassú a fejlődés, bár amerikaiak birtoka már a föld s ezek 
az amerikaiak néhány év óta különös gondot fordítanak Alaszkára, 
különösen mióta kőszén- és aranygazdagságát, megismerték. 

Szitka. 



Részlet a Sierra-Nevadából. 
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Az amerikai Egyesült-Államok hatalmas köztársasága, melyet kö
zönségesen Amerikának szoktak nevezni, (más rövidített nevei 

Unió, államok = States), miként ez az elnevezés is mutatja, jelenleg, 
sőt valószínűleg még nagyon hosszú ideig oly annyira kiváló része 
a kettős amerikai kontinensnek, hogy minden más állam s terület 
eltörpül mellette. Sajátságos művelődéstörténeti jelenség, hogy az 
újvilágnak ezt a gyöngyét aránylag későn ismerték meg s századokon 
át elhanyagolták. Az első kutatók — Cabottól kezdve — csak a 
partvidékeket jái-ták be felületesen, sőt a Csendes-Oczeán partján, a 
ma oly híres Kalifornia vidékén, 1542-ig nem fordult meg fehér 



ember. Soto Ferdinánd s utána, még egy pár kutató messze behatoltak 
ugyan a szárazföld bensejébe is, de ez a benső rész egész a jelen 
század kezdetéig, sőt részben közepéig csaknem oly ismeretlen volt, 
mint Afrika benseje, olyannyira, hogy még a magyar Xantus János 
is felfedező utazást tehetett. 

Nem kevésbé lassú volt a letelepedés is. A felfedező európaiakra 
nézve sokkal kellemetlenebb éghajlatú Közép- és Délamerikában már 
egészen szervezett országok voltak virágzó városokkal, míg itt a 
mérsékelt égöv alatt (mert a mai Egyesült-Államok az é. sz. 25-49 
fokai közt terül el) csak bizonytalan jövőjű s jelentéktelen nagyságú 
gyarmatok létesültek s a legrégibb állandó hely csak 1637-ben 
keletkezett a Chesepeak-öböl mellett, hol már előbb (1585-ben) Sir 
Walter Raleigh angol gyarmatot alkotott, melyet úrnője, Erzsébet 
angol király leányvoltára tekintettel, Virginiának nevezett el, sőt még 
ezután is csak a gonosztévők és elitéltek tömeges ideszállítása növelte 
főkép a népesség számát. Nagyon könnyen megérthetjük ezt a hely
zetet, ha meggondoljuk, hogy a fölfedezők mindenütt csak az aranyat 
kutatták s ezért ezt a vidéket „értéktelen föld"-nek (tierras de niegon 
provecho) nevezték. A közép- és délamerikai gyarmatok csaknem 
fáradság nélkül mesés kincsekhez juttatták a bevándorlókat s a messze 
földről jövő hajóknak bőséges rakományt adtak a visszautazás alkal
mából. A későbbi Egyesült-Államok első gyarmatosai azonban 
kénytelenek voltak földművelés útján szerezni meg kenyerüket s az 
általuk termelt tárgyak mindaddig, míg a XVII. század közepe táján 
a dohánytermelés virágozni nem kezdett, nem voltak érdemesek arra, 
hogy a hajók nagy költséggel Európába vigyék. Ez okozta, hogy 
az első gyarmatok lakói a szó szoros értelmében nyomorult és éhező 
emberek voltak, hogy igen sok telep csakhamar megszűnt s hogy 
az állandóbb telepek lakói nem a könnyüvérü spanyolok, hanem 
a munkához edzett angolok, hollandok és svédek közül kerültek ki. 
Csaknem teljes másfél század mult el Amerika felfedezése után, midőn 
a mai Unio területe már itt-ott az Atlanti-Oczeán partvidékein európai 
jelleget kezdett ölteni. S ez a jelleg csakhamar teljesen angollá lett, 
még a hollandok elég szépen indult gyarmata is, melynek legfőbb 
helye Uj-Amsterdam volt a mai New-York helyén, az angolok kezébe 
került. 1643-ban jött létre az első államforma szövetkezet, mely 
Uj-Anglia név alatt az északon elszórt Uj-Hampshire, Massachussets 
és Rhodeisland gyarmatokat egyesítette. Ennek, valamint a többi 
gyarmatoknak törzslakosságát nagyobbrészt a hazájukból önkéntesen 



kivándorolt vallásos rajongók : irkatholikusok, methodisták, pfalzi néniéi: 
protestánsok, puritánok s mások alkották, kik közt legnevezetesebbek 
voltak az 1681-ben Penn Vilmos vezetése alatt letelepedett quaekerek, 
a mai Pennsylvania állam és a milliomos Philadelphia város alapítói. 
Az üldözések és zsarnokság elől menekülök itt korlátlan szabadság
ban és a gyér népesség által nem feszélyezett vidékeken az európaiaké
tól nagyon eltérő demokratikus társadalmi viszonyokat létesítettek 
és az igy megerősödött szabad polgári gondolkozást és mély vallásos 
érzületet örökségként hagyták utódaikra. 

1776-ban, midőn a lassanként megerősödött gyarmatok meg
kezdették a világtörténelemben oly nagyfontosságú önálló szereplé
süket, egész területük még csak 826.000 • km. volt, alig tizen
kettedrésze a mai területnek s ezen a területen is csak 2,803.000 
ember lakott. A szaporodás azonban igen gyorsan történt. Már 
1782-ben az uj köztársaságnak engedte át Anglia összes birtokait 
Kanadától délre s 1803-ban 80 millió frankért a franczia kormány 
lemondott igényeiről a Missisippi torkolatának vidékére vonatkozólag, 
nem kevesebb, mint harmadfél millió négyzet kilométernyi óriási 
területet adva át szerencsésebb versenytársának. 1845—1853 között 
a spanyoloktól- vettek el csaknem ugyanannyi területet s 1867-ben 
az oroszoktól pénzen vásároltak meg másfél millió km.-nyi nagy 
pusztaságot. Igy a hatalmas köztársaság jelenleg 9,331.360 QD km. 
területű, mely terület, a különálló és egészen más szempontok alá 
eső Alaszkát ide nem számítva is. nagyon megközelíti egész Európa 
területét s nagyjában egységes négyszögű tömböt alkot, melynek 
legnagyobb hosszvonala 46254, magassági vonala 1285 km.-nyi. 

Mindamellett aránylag elég hű egységes képzetet szerezhetünk 
erről az óriási területről az által, hogy a terület közepét északtól 
délig megszakítás nélkül nagy széles síkság foglalja el, melyet 
hatalmas főfolyójáról Missisippi völgynek nevezünk. A két partvonal 
azonban nagyon eltérő egymástól. Az Atlanti-Oczeán felé a nagy 
síkságot az Alleghany- vagy Appalache hegység szegélyezi, melynek 
csúcsai csak kivételesen emelkednek fel ezer méter felé és északkelet 
és délnyugot felé nyúló ágai dombvidékekben vesznek e l : a Csendes-
Oezeán felé azonban már hatalmas, itt-ott 4000 méter magasságon 
felül emelkedő hegytömb, az úgynevezett Sziklahegység terjed szét 
északnyugoti és délkeleti irányban s nyúlványai hatalmas fensíkot 
alkotnak, mely nem érintkezik közvetlenül a Csendes-Oczeánnal, mert 
előtte más hegyláncz, a Sierra-Nevada fut végig a part hosszában. 



Az Atlanti-Oczeán partján ezenkívül aránylag kevesebb is az öböl 
és beszögellés s a part déli része a terjedelmes Florida-félszigetben 
végződik, mely geologiailag semmi összeköttetésben nem áll az 
Alleghany-hegységgel, hanem korall eredetével egy kis világ önma
gában s közel rokona, egykori kiegészítő része az Antillák sziget
csoportjának, nyugotpn ellenben a Csendes-Oczeán felé a hatalmas 
hegylánczolat nem ér véget az Egyesült-Államok határánál, áthatol 
Mexicoba s onnan át Dél-Amerikába s egyetlen önálló tagozata egy 
mélyen benyúló tengeröböl által alakított félsziget. Északon még 
kevésbé természetes a határ. Kolumbiát, valamint a tulajdonképi 
Kanadát csak az angolokkal kötött szerződésekben megállapított 
vonalok választják el az Unio területétől s egyetlen természetes, de 
csak részben elfogadott határvonal, a nagy tavak vidéke, melyről 
már fentebb szólottunk. Egészben véve az Egyesült-Államoknak 
egységes jellegét leginkább a hatalmas Missisippi-folyó adja, mely 
az állam északi csúcsán eredve, egészen annak területén fut végig 
a mexicoi öbölbe s melyről a két nagy oczeán s az óriási beltavak, 
a Szent-Lőrincz folyó ezen forrásmedenczéi, aránylag igen kis víz
mennyiséget vonnak el. 

A másik hatalmas .egység e nagy területen a liömérséklet 
egyenlősége. Az egész, mint említettük is, a mérsékelt égöv alatt 
fekszik, Közép- és Déleurópával párhuzamosan s bár, mint már 
Kanadánál láttuk, Észak-Amerika szárazföldje általában véve hidegebb, 
mint Európa megfelelő részei, az Egyesült-Államok területén sem 
túlságos nagy hideget, sem rendkívüli nagy forróságot nem észlel-

• hetünk rendesen. Az isotherm vonalak nagyjában 5—20" között 
vannak s New-York évi átlagos hőmérséklete (11") csaknem olyan, 
mint Liverpoolé, mely pedig csaknem I3"-al fekszik feljebb észak 
felé. A téli hónapok rendesen a legtöbb helyen zordonabbak, mint 
Közép-Európában, de ott, hol a lakosság legsűrűbb (a 10—13 foknyi 
isotherma vonalok között) a Nyugot-Európából kivándorlottak teljesen 
otthonosnak érezhetik magukat. Leginkább sajátos a nagy közép
síkság éghajlata, hol nyáron hónapokon át nem esik s a hőmérő 
sokszor heteken át nem sülyed 32° alá. A légkör rendkívül száraz s 
a szárazságot gyakori sós mocsárok s sóáztatott homokpuszták 
jelölik. Ily helyeken rendkívül nagy végleteket találunk; ha forró, 
nagyon forró, ha hideg, nagyon hideg, az esők valóságos vízözönök, 
a szelek valóságos viharok. Nagyon gyakori a felhőszakadás s egy 
és ugyanazon napon rendkívüli hideg és forróság egyszerre fordulnak 



elő. Florida félszigeten általában az olaszországi éghajlatnak meg
felelő hőmérséklet uralkodik, de tropikus forróság sem ritkaság. 
A Csendes-Oczeán partjain, különösen Kaliforniában valóságos tengeri 
éghajlat van, a partok mellett elvonuló tengeráramlat enyhíti a nyár 
forróságát és a tél hidegét. A nyári hónapokban a part mellett csak 
kivételesen van eső, beljebb pedig állandó pompás felhőtlen égbol
tozatot láthatunk. Később csakhamar nagy esőzések állanak be, melyek 
gyakorta, pusztító áradásokká fejlődnek. 

Az éghajlatnak ezen határozott különbségeivel szoros össze
köttetésben három nagy csoportot különböztetünk meg az Egyesült-
Államok növényvilágában i s : az erdővidéket, a prairiek síkságát és a 
kaliforniai partvidéket. Egészben véve azonban az Unio flórája meg
lepően hasonlít az európaihoz, a legtöbb helyen ugyanazok a fajok 
találhatók fel s csak néha érezzük egyes megszokott növények hiányát. 

A legjelentékenyebb e növénycsoportok között az erdővidék 
flórája, A mérsékelt égövnek megfelelően lombos fák az uralkodók, 
melyekhez, különösen északnyugaton még hatalmas tűlevelű fákból 
álló erdők járulnak. Valóságos őserdő az Unióban már alig van, 
a művelődés megérintett minden pontot. De a hol még fennáll 
is az őserdő, nem áthághatlan sűrűség az, mint a kúszónövényekben 
s magas füvekben gazdag tropikus éghajlat alatt, csak valamivel 
sűrűbb, mint a mi erdeink s rendetlenebb, mert a fejlődő hajtástól 
a rothadásba menő ledőlt törzsekig minden egy csoportban van. Fel
tűnő az ily őserdők némasága. A sűrűséget nemcsak a nagy vad, de 
még az énekes madarak is kerülik, sőt igen sok apró rovar elősze
retettel keresi fel a napfényes irtásokat s ennek következtében az a 
feltűnő jelenség áll be, hogy az emberi letelepedésekkel együtt sza
porodnak az énekes madarak és a nyulak s csak a nagy állatok, 
szarvas, medve, farkas, puma és hód apadása mutatja az erdők 
hanyatlását. Minél tovább megyünk délfelé, annál bujább az erdőség, 
de annál inkább elveszti azt a bűbájos szép színt, mely különösen 
ősszel, midőn a különböző fák egymást felváltva kezdenek sárgulni, 
oly megkapóan széppé teszi az amerikai erdőket. Az egyes erdőket 
cserjéseik különböző volta is jellemzi. Az Alleghani-hegység keleti 
lejtőjén a havasi rózsafajok (Rhododendron és Azalea) lépnek fel 
tömegesen, nyugoton a papawo-bokrok, a Missisippi völgyben nádas 
jellegű növények, Indiánában fűzfa és szederfajok. Eszaknyugoton, 
hol még a hó uralkodik, mocsarak partjain nyárfák és cziprusfák 
tenyésznek. 
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Kelet zárt erdőcsoportjai nyugot felé megoszlanak s közöttök 
kiterjedt fátlan nagy réteket láthatunk, melyek mintegy előjelei a 
Missisippi folyón túl elterjedő nagy síkságnak, Ez a nagyhírű prairie, 
a nagy magyar Alföld sokszorosított kiadásban, hol hullámos talajú, 
itt-ott hosszú, de laposan menedékes emelkedésektől átszelt, széles, 
többnyire alacsony partú folyóvölgyek által megszakított területek 
váltják fel egymást végtelenül oly módon, hogy mérföldekre terje-
dőleg nem zavarja meg tekintetünket egyetlen fa sem. Erdő nincs 
sehol, de a földet rövid füfajok sűrűen borítják, leginkább a tápláló 
bivalyfü. Némely vidékeken, különösen délfelé, egyes törpe pozsgár-
fajok jelennek még és az év némely szakában sok kilométernyi 
terjedelemben, szakadatlan, pompás és a sötétzöld fű közül kitűnő 
virágtelepek gyönyörködtetik a szemet. A fahiány csak a folyópartok 
mentén szűnik meg, hol itt-ott apró, elcsenevészedett fűzfák, jege
nyék, szilfák, fehér szerecsendió, gyapotfa és ákácz terem meg hosszú 
sorokban, de erdőt nem alkotva. Sokszor kutatták már ennek a 
fahiánynak az okát. Tény, hogy a talaj, az éles szelek nem kedvezők 
a fatenyészetre, de bizonyos, hogy a letelepedett európaiaknak mind
inkább több fát sikerül ültetniök s így az erdőhiányt jó részben 
azok a nagyszerű prairie égések is okozhatták, melyek az indiánok 
és az első letelepülők korában e vidéken napirenden voltak s melyek
ről később még megemlékezünk. 

Nem kell azonban azt hinnünk, hogy ez az óriási nagy sikság 
mindenütt egyenlő jellegű. Ellenkezőleg, a részletekben ritka helyen 
van ily nagy változatosság. Az egész nagy medencze szelíden bár, 
de folyton emelkedik keletről nyugot felé s így már folyóvizeik is 
nagy, sokszorosan kigyózó esésben mutatkoznak, teljesen lapos talaj 
igen ritka (leginkább a Michigan-tó közelében) s másrészt vannak 
helyek, hol alig van egy pár négyszögméternyi sima terület s a 
folyók mély medreket (bottom) vájnak, hol a meredek partok között 
csaknem eltűnve haladnak előre. Más helyeken a sikság félig-meddig 
sivataggá lesz, hol meggyérül a fű s apró bokrok jőnek helyére. 
Valóságos sivatagok is vannak a prairieken, víz és növényzet nélkül 
s ezek közt van egy, a Mohave-sivatag, mely mintegy négyezer [ J 
km. területet foglal el. Dél felé ily sivatagokon már elég sűrűen 
mutatkoznak a kaktusz és agavefajok, melyeknek kevesebb nedves
ségre van szükségük. 

Egészen más képe van a kaliforniai partvidék növényzetének. 
A Sakramento-folyó partján tágas alluviális síkságon valóságos ter-



mészetes parkot találunk mindenütt, ritkán és szórványosan nőtt 
tölgyfákkal, melyet itt-ott vadgesztenye, jegenye, platánfajok váltanak 
fel. Általában azonban a partokon 
apró csenevész bokrokat találunk, 
melyeknek szőrös lombjai tanúsít
ják, hogy sokat kell küzdeniök a 
szárazsággal. Kissé beljebb, mint
egy 650 méter magasságban meg
kezdődnek a tűlevelű fák, melyek 
közt a legnagyobb Wellingtonia 
(Sequoia gigantea) vagy Mammuth-
fa világhírűvé lett. Nem is csoda, 
Ausztrália óriási Eucalyptus fáin 
kivül ezek a legmagasabb ismert 
fák, melyek 10—14 méter átmérő
vel 90—120 méter magasságra 
emelkednek fel s így a gúlák 
magasságát közelítik meg. Még 
nevezetesebb e fák óriási kora, 
egy ledűlt törzsön 3400 évgyűrűt 
számítottak meg, tehát ez a fa 
már élt Mózes korában s ifjúsága 
arra az időre esik, midőn az 
emberi nem művelődésének kez
detei voltak. Emberi kíváncsiság 
s az erdőégések nagyon meg
ritkították az erdők ezen óriásai
nak számát, ma már csak nyolcz 
ligetben fordul elő néhány száz 
ily hatalmas fa, melyek védelmére 
külön törvényt alkottak. Mindenütt, 
különösen a Yosemitevölgyben s 
a Mariposa-ligetben kiváncsi uta
zók ezrei látogatják meg ezeket 
a ritkaságokat s élelmes vállal
kozók vendégfogadó szobákat, sőt 
báltermet is rendeztek be egy-egy ledőlt fa törzsében s a legnagyobb 
fákat külön is elkeresztelték, aranybetüket illesztve törzseikre. Mind
ezek azonban csak különösségek s bár valódi természeti szépségeket 

Óriás fa a Mariposa-l igetben. 



Kalifornia növényzetében is talál az utazó, ma már sokkal érdekesebbek 
az emberi ültetvények, melyek e helyen hozták létre a földgömb 
egyik leggazdagabb gyümölcstermő helyét, hol füge, baraczk, czitrom, 
narancs s más gyümölcsök pompásan tenyésznek s a hol a szőlőtermő 
és a gazda is mesés jövedelmet érnek el, sokkal nagyobbat, mint 
régi kincskereső őseinknek legnagyobb része. 

Nem lehet ily határozott tagoltságot megkülönböztetnünk az 
Egyes ült-Államok állatvilágában, bár azok elterjedésére is hatással 
volt az éghajlati különbség és a prairiek sajátsága. De nem is oly 
gazdag ez az állatvilág, mint a flora s különösen a vadállatok évről-
évre jelentékenyen pusztulnak a terjedő művelődés hatása folytán. 
A leginkább elterjedt nagy ragadozó vad a medve, melynek fajai 

közül a szürke medve (Grizzly, 
Ursus ferox) Észak-Amerika 
legerősebb s legveszedelmesebb 
ragadozója. Sok még a farkas 
is, mely délen túlnyomólag 
sötét, a prairieken halvány
sárga s Texas vidékén vör
henyesbarna színben jelenik 
meg. Egyik válfaja, a prairie 
farkas (Coyote, Canis latrans), 
valami középlény a farkas és 
sakál között, a lakatlan sík
ságokon ezrével tenyészik s 
minden utazó ismeri rettene

tes ugató vonítását s alattomos tolvaj hajlamát, melylyel különösen 
hajnalban még az alvó ember feje alatt levő tarisznyát is képes 
elragadni. Hajdan igen nagy számmal voltak még a hódok, melyek 
sajátságos építkezési hajlamaikkal gátakat emeltek a patakokban, 
fákat irtottak ki s így mocsarakat s erdőnyílásokat alkotva a tájkép 
és éghajlat átalakulásának jelentékeny tényezőivé lettek. Ma már 
pusztulóban vannak s még ritkábbak a ragadozó macskafajok, jaguar, 
kuguar, puma és onca. Az apróbb emlősök között legelterjedtebb a 
fekete mókus (Sciurus niger), mely olykor valóságos veszedelme a 
gazdáknak s a prairieken a prairie kutyáknak nevezett őrlőfaj 
(Cynomis), melynek sajátságos életmódjáról később emlékezünk meg. 
Az egykor nagyon elterjedt fókafajok ma már kevés helyen talál
hatók s San-Francisco kikötőjének egyik sziklaszigetén törvényes 
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Bölény-vadászat . 





hatalom védi őket, hogy az emberek gyönyörködtetésének tárgyai 
legyenek. Ép igy pusztulnak a kérődző állatok s köztök az egy
kor mindenütt elterjedt gyönyörű vapiti-szarvas (Cervus canadensis), 
mely ma is Kanada egyik büszkesége, míg itt csak a Missourin túl 
található nagy ritkán. De legnagyobb szomorúságot okoz a természeti 
ritkaságaira büszke amerikainak a bölény (Bison americanus) pusz
tulása. Köteteket irtak erről a nemes állatról s külön hatósági 
intézkedések nagy számmal történtek érdekében. Mind hiába, a 
műveltség hatalma elől nekik is pusztulniok kellett, mint az indiánok
nak s ma már üzleti és pedig szépen jövedelmező üzleti feladattá 
vált néhány száz példány megőrzése és uj nemzedék tenyésztése. 
Pedig még egy pár évtizeddel ezelőtt milliókra ment a bölények 
száma s csordáik, melyek nyáron az erdős vidékekről jöve, óriási 
mennyiségben árasztották el a nagy síkságot, a vad indiánoknak és 
a vadászó európaiaknak rendkívül gazdag zsákmányt nyújtottak 
ostobaságuk és gyávaságuk miatt. Az Egyesült-Államok őslakóinak 
bölényhus volt a főtápláléka s ma ismét százan és százan foglalkoznak 
azzal, hogy a vadászok által kíméletlenül lemészárolt állatok csontjait 
összeszedjék s a vasutakon, melyeket régebben a bölénycsordák nem 
egyszer tartóztattak fel, vaggonszámra küldjék a czukorfinomító 
gyárakba s más helyekre. 

Még kevésbé érdekes és változatos az Unio területén a madár
világ, legalább Nyugot-India és Dél-Amerika gazdag faunájával 
szemben. Egyetlen papagályfaja van (Conurus carolinensis) s az is 
csak délen és csak két, kizárólag ezt a vidéket jellemző vándormadár 
faja a vándorgalamb és a 2Jrairie tyúk. A tarkatollú szép madarak 
közül a rizsmadár, a bibornok és a szépen szóló gúnyolódó rigó 
(Mimus polyglottus) a legnevezetesebbek, legnagyobb madara a fehér
fejű tengeri sas (Haliaetus leucocephalus), mely az állam czímerét is 
díszíti. Kolibri fajai nem szépek s erdei madarai nagyobbrészt 
európai jellegűek. Nevezetes, hogy sok európai madarat honosítottak 
meg itt Amerikában s ezek közt a verebet, mely oly rendkívül 
elszaporodott, hogy ma rendszeres irtásukat követelik. Legszaporább 
faj azonban a vándorgalamb (Ectopistes migratorius), mely néha — 
mint a vándorsáskák — elhomályosítja az égboltozatot s leszállva, 
óriási károkat okoz. Néha több millió van együtt s észleltek oly 
esetet is, midőn ez a nagy sokaság erdőre szállva le, a fák gályáit 
tisztán súlyával annyira összetördelte, mintha óriási vihar dult volna 
az erdőben. Legszebb madárvilága van Floridának, a flamingók és 



más vízimadarak hazájának, hol egyúttal a sok alligátor, kigyó, két
éltű s számtalan rovar az Unio többi területétől teljesen eltérő képet 
nyújtanak. 

Ezek az alsóbbrendű állatok általában változatosabb s népesebb 
fajokat mutatnak fel itt, mint Európában. Híresek is vannak közöttök. 
Ilyen a csörgőkígyó, egyike a legveszedelmesebb állatoknak, melyet 
azonban az élelmes amerikai múzeumok s mutatványok számára 
ujabban tenyészt is, a bömbölő béka (Rana mugiens), messzehangzó 
tompa ökörbőgésszerü hangjával, a rút mocsári ördög (Cryptobranchus 
horridus) s más vízi állatok. A békák száma rendkivül nagy s 
különösen a kisebb fajok csengettyűszerü hangokból álló verseny
kardala nem épen kellemetlen. Halakban az Unio sokkal szegényebb, 
mint Kanada s folyóvízi halai az európaiakkal nagyrészt ugyanazono
sak. Feltűnő a kagylók nagy száma és változatossága, a mely tekin
tetben az Unio egészen specialis helyet foglal. De igen nagy 
(50.000-nél több) a rovarok száma is s köztök rendkivül nagy a 
másutt ismeretlen faj, melyek közül nem egy, mint a burgonyán 
rágódó koloradobogár és a phylloxera innen jött át mihozzánk is. 
Nagy pusztításokat okoznak még különösen a prairieken a vándor
sáskák és az úgynevezett hesseni légy, melyet állitólag az elrablott 
hesseni zsoldosok hurczoltak be ide. 

Áttérve már most az Egyesült-Államok földjének egyes rész
leteire, mindenekelőtt az Alleghany- vagy Appalachc-hcgység tűnik fél 
a keleti partvidéken, mely Kanada keleti részétől kiindulva, az. 
Atlanti-Oczeán partja mögött 2300 km. hosszúságban egyenközű 
lánczolatokban húzódik végig, néha oly párhuzamosan, mint a tenger 
hullám. Magassága általában igen csekély s sehol sem jut fel a 2000» 
méterig. Északi részét, mely a Szent-Lőrincz folyó partján elhúzódó 
hegységekkel szoros összeköttetésken áll, mély, hosszú, harántos 
hasadék választja el a délitől s e hasadéknak főfolyója a Hudson, 
mely New-Yorknál ömölve az Atlanti-Oczeánba, az Unio folyói között 
természetesen igen jelentékeny helyet foglal el. A sokkal nagyobb 
déli rész lejtőiről aránylag kisebb fontosságú folyók ömlenek le, a 
legjelentékenyebbek a Delavare, Susquehanna és Potomac s a hegység 
ezen része nem is oly zord, sőt rendkivül szabályos, még völgyei is 
majdnem mindenütt egyenlő szélesek. A hosszvölgyek, részben a 
felületnek ránczosodásai, részben a rétegek teknőszerü hajlásai, rész-



ben a felületnek a hegygerincz irányában történt felrepedései által 
keletkeztek. Mindenütt nagy erdőségek vannak s igen gyakori a 
nagyon értékes fehérfenyő, czukorjávor, nyir, bikk, czédrusfa, a 
soványabb talajban s a hasadékok hosszában az örökzöld fenyvesek, 

A Hudson ezölöpzete. 

a mocsáros vidékeken a veresfenyő. Dél felé tölgyfajok, gesztenyefák 
s itt-ott nagy cseresznyefaerdők találhatók. Különösen gazdag ez a 
hegység érczekben és kőolajban. Vasérczek, kőszén és réz csaknem 
mindenütt előfordul, a kőszéntelepek nagysága ezen a vidéken 
170.000 • km.-nyi s nagyban hozzájárul az Egyesült-Államok 



vagyonosodásához. Nagyon híresek a Jcőolajtelepek, melyeket a hegy
ségben, különösen az Oil-Creek, Kanawha és Huges folyók mentén 
1859. óta egymásután fedeztek fel s mely, mint később látni fogjuk, 
a művelődésnek egészen uj alakját teremtette meg, a pennsylvaniai 
városok tüneményszerű gombamódra támadását, milliomosok szapo
rodását, mesés gyáripart s általában csaknem mindazt, mit ujabban 
amerikai sajátosságok alatt érteni szoktunk. 

A hegység legnevezetesebb folyója, mint említettük is, a Hudson, 
melyről az amerikai egy kis túlzással azt szereti mondani, hogy a 
világ legszebb folyója. Összesen csak 520 km. hosszúságú, de víz
bősége, a partjait övedző hatalmas erdőségek s mindenek felett a 
kultúra magas foka csakugyan jelentékenynyé teszik. PWrása az 
Adirondák-hegy vadregényes hasadékában, az indiánok által kurakraga 
(szomorú pusztaság) névvel felruházott vadon vidéken van 950 méter 
magasságban igen sajátságosan, egészen tőszomszédságában az Ausable 
nevű folyó forrásának, melynek vizei a Champlain-tóba ömlenek s 
így a Szent-Lőrincz vízrendszeréhez tartoznak. Atmegyen csakhamar 
egy rakás hegyi tavon s nagyobbrészt járhatatlan, szaggatott és 
kimosott hasadékokban folytatja útját vadregényes vidékeken s igy, 
midőn a dombos vidékre eljut, Haweííitrawbai nevű tónál már oly 
sok vizet vesz magába, hogy gőzhajóval is járható. Ezentúl a par
tokon szakadatlan sorozatban következnek a városok és falvak, melyek 
egy részét még a hollandiak alapították. A folyó esése ezután oly 
csekély lesz, hogy a tenger hullámai dagály idején több mint 200 
km.-nyire nyomulnak vissza s a partokat folytonosan szélesítik. 
Csakugyan elmondható, hogy miként a szintén csekély hosszúságú 
Temzét London mellett, a Hudsont is főkép a tenger hullámainak 
visszaverődése tették jelentékeny folyóvá. Még néhány kilométernyire 
New-Yorktól is oly nagyon elterül a folyó csaknem sós vize, hogy 
Hudson Henrik, ki kétszáz évvel ezelőtt a folyót felfedezte, itt az 
amerikai irodalomban nagy szerepet játszó Tappan - öbölben azt 
hitte, hogy tengerszorosban van s ezen át fogja megtalálni a már 
rég keresett Indiába vezető útat. A folyó egyik partja azonban 
meredek sziklákból áll, az úgynevezett czölöpzetből. Sötét, egymás 
mellett függélyesen felemelkedő sziklatornyok ezek, kopár, több száz 
méter magasságú, össze-vissza szaggatott falak, fantastikus képek 
sorozata, honnan nem egy vízesés ömlik le zuhatagszerüen s a tetőn 
buja fanövényzet foglal helyet. Már e helyen, de csak a keleti 
parton csinos nyári lakok és díszkertek ezrei borítják a folyó partját 



A Delavare Call icoon mel le t t . 



•s ez kedves kép, me'yhez a sok ezer hajó járul, a világhírű úszó 
palotahajóktól le a vitorlás jachtokig, elkísér bennünket egész a 
torkolatig, a hol az egykori posványos területnek már nyoma sincs 
:s mindenütt csak a világvároshoz méltó vidéket látjuk. 

Kevésbé látogatott, de természeti szépségekben csak oly gazdag 
folyó a Délavare, az a folyam, melynek partjain laktak egykor a 
mult század harczaiban résztvett s a regényírók műveiben sokszorosan 
emlegetett indiánok. A még ma is őserdő jellegével biró gazdag 
tenyészet, a hegyalakok merész képződése, a zöld szigetekkel mintegy 
behintett folyammeder alkalmat és ingert ad a visszaemlékezésre, az 
utazó képzeletében ismét benépesíti a sziklákat, hegyeket és erdőket, 
melyek nevei részben ismert hangzásúak, a veresbőrűek hősi alak
jaival. Különösen szép a folyó mente a Callicoon mellett, hol a vasút 
a hegynek nyugoti lejtőjén, saját sebessége által hajtatva, vágtat 
végig, hogy innen az Unio egyik legszebb völgyébe jusson. Hegyei 
nem magasztosak, rendesen csak kerek csúcsok vagy lapos gerinczek, 
de sajátságos bübájt kölcsönöz nekik az állandó erdőség, mely élénk 
különbséget tesz az egyszínű sötét, barnazöld erdő és a ritkán müveit 
síkság között, szebbé téve azt a dombot, mely különben igénytelen 
volna s a szépséget emeli még a patakok és tavak nagy száma. Különö
sen elbájoló ez a vidék a hosszú ősszel, az úgynevezett indián nyáron, 
mely sokkal tovább tart, mint nálunk s melyen felhőtlen égboltozat 
s egyenlően szelíd meleg az uralkodó. Európai embernek csaknem 
lehetetlen elképzelni az amerikai erdőt ősszel. Nálunk csak sárga és 
barnás lombokat látunk, itt a sárga minden válfaja mutatkozik a 
czitromszíntől a legsötétebb aranysárgáig, továbbá különféle piros, 
violett, bibor és barna színek. Augusztustól októberig egymásután 
váltakoznak azok a színek, majdnem minden fa és bokor külön 
időben kezd sárgulni, mintha a szerepet kiosztották volna egymás 
között. Mindéhez járul még, hogy minden szín szelíd és szilárd, de 
nem oly kemény, mely visszataszítóvá válna s igen sok falevél, 
különösen a jávorfák, nagyon változatos színűek, egyik levelükön 
baraczkpiros szín van világossárga alapon, másikon piros csipkézet 
vagy veres erek, a harmadikon érdekes pettyek vagy szívalakú 
foltok. 

Az Alleghany-hegység tavai rendesen keskenyek és hosszúk s 
csaknem kivétel nélkül erdőkoszorúzta dombok aljában terülnek el, 
néha oly szoros közvetlenségben, hogy az erdő és tó között ösvényt 
is alig lehet találni. Észak felé, Adirondack közelében tömérdek ily 
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hegyi tó van s egy részök még jóformán ismeretlen, bár az amerikai 
előszeretettel választ ily helyeket nyaralónak. Némelyik egészen a 
svájczi tavakra emlékeztet, vizük, partjaik, mélységük és regényes-
ségük ugyanaz, csak a kopasz hófedte csúcsok hiányoznak. 

Kelet felé a hegységtől a tengerig délnyugoti irányban csaknem 
folytonosan szélesedve húzódik el az atlanti tengerparti síkság. Északon 
még igen meredek, de a Hudson-öböltöl délnek mindinkább veszít 
magasságából és ritkán emelkedik 30 méter fölé. Ez a nagy déli 
rész, a tulajdonképi tengerparti síkság, hosszában ismét két részre 
oszlik, az eloszlást kezdetleges, de nem magas kősánczolat jelzi. 
A két hosszsíkság egymástól nagyon eltérő. A tengerhez közelebb-
fekvő terméketlen homokterület, messze terjedő fenyvesekkel, csupán 
a folyók mentében vannak termékenyebb részek s itt-ott egyéb fák 
is. A nagy mocsáros területek, melyek neve itt Swamp, különösen a 
Hatteras-foktól kezdve terjednek el nagy messzeségre, aztán ujra 
lassanként kisebbednek. A nyugotibb rész, a homokiapály és a hegy
ség között, 100—3000 méter magas, és szelíd dombok, völgyek, 
lapályok által ismerhető fel, általában pedig sokkal termékenyebb., 
különösen a folyók völgyeiben. Dél felé a talaj még laposabb, 
homokos és mocsáros lesz, hasonló Olaszország maremmáihoz. W a 
shington és Richmond között például már oly lapályos a talaj, hogy 
a folyók torkolatát nehéz is felismerni és megkülönböztetni a tenger
parttól, apály és dagály egyaránt mélyen behatol a szárazföldbe s. 
a folyó hálózatosán ágazik el. A talaj e helyen meglehetős kopár, 
müveit vidék ritkaság s sok helyen csak alacsony fü s bokrok 
láthatók, melyek egyátalán nem emlékeztetnek a napfényes, buja 
növényzetű s virágdús déli vidékre. 

Egészen önálló jellege van Florida-félszigetnek, melyet már 
északon porhanyós mész- és homokkő dombvidék különít el a sík
ságtól, továbbá egy átlag 60 km. széles homokos szalag a tengerpart 
mellett, melynek hajlása észak felé oly csekély, hogy az ott folyó 
St.-Johns sok helyen széles mocsarakat alkot. A félsziget déli része 
nevezetes nyugotra lejtő alföld, mely csak egyes helyeken emelkedik 
két méternyire a tenger színe fölé, egészben véve azonban csaknem 
kizárólag tóvidék, melynek nagy kiterjedésű czédrusfákkal megrakott 
mocsaras részét Everglades névvel nevezték. E helyen már a korallok 
is szerepelnek, mint talajépítők s igen gyakran egészen sajátságosan 
sziklák gyanánt emelkednek fel a mocsarak és tavak közül. A par
tokon mangrove fák erősítik meg a talajt s gyökereik közt igen 
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gyakran mélyen megülepszik a víz. A mocsarakból kiemelkedő száraz 
koralldombok (hammock) cserjével és czédrussal benőtt apró szigetek. 
A tengerpart déli részét is ily korallsziget gyűrű, az úgynevezett 
Key-_szigetek veszik körül, melyek egykor bizonynyal a szárazföld 
kiegészítő részévé lesznek. 

Nyugotra fordulva, az Alleghany-hegységtől egészen eltérő 
viszonyokat találunk. A talaj egész a Missisippi-folyóig terasszokban 
vagy fensíkokban mutatkozik, melyekbe a folyók többé-kevésbé mély 
árkokat vésnek. Az erdőség rendesen ritkább, sok helyen parkszerű 
s csak a nagy tavak alatt elterülő síkságon vannak zárt erdők, 
rétek és mocsárok nagyobb számmal. Az északi rész rendkivül 
gazdag folyókban és patakokban s azok áradásai s mederalkotásai 
lényegesen hozzátartoznak a tájkép jellemzéséhez. Dél felé, különösen 
a 38°-on alul már subtropikus vidéket találunk, mely azonban nem 
kopár és sivatag, mint Afrika északi része és Kis-Ázsia s nem is oly 
hegyes, mint Kelet-Ázsia megfelelő vidéke, hanem erdőben gazdag 
síkság és pedig oly gazdag, hogy sok helyen csak a kultúra volt 
képes egy kis tisztást teremteni, vagy mocsarak, melyek között 
legnagyobb a csaknem megközelíthetlen Dismal mocsár, teremtenek 
változatosságot. 

Az éghajlat különböző voltának megfelelően itt már egész 
más fákat találunk, mint fentebb: vörösfenyő, tölgyfa, magnolia 
s itt-ott egyes pálmafajok mutatkoznak, de legjellemzőbb az aljfák 
és kúszónövények tömegesebb fellépése. A talaj simasága és nedves
sége elősegíti a hatalmas növények fejlődését, különösen ott, hol a 
fák mozdulatlan sárgás vizekben állanak. Ily helyeken gyakoriak a 
nagyvirágú liliomfák, a hatalmas taxodium és czipruserdők s az 
egész tenyészet oly dús, minőkhöz hasonlót csak a tropikus éghajlat 
kedvezőbb viszonyai avagy Japán erdői mutatnak. 

Az egész területnek középpontja és irányadója a Missisippi 
folyó, az Unio leghatalmasabb vízere s egyike a földgömb legnagyobb 
folyóinak. „Vizek atyja" névvel tisztelte meg ezt az óriást a bámuló 
indián s bizonynyal nem nagyon hizelgett ezáltal. A Missisippi 4930 
km. hosszúságú s igy nagyságra csak a Nilus és Amazon verse
nyezhetnek vele az elsőség felett, mellékfolyói között nem egy van, 
mely a Dunát s Volgát is háttérbe szorítja, vízterületének nagysága 
kerekszámban 3 - 5 millió • km., egy egész kis földrész önmagában s 
midőn széles deltát alkotva, ez az óriás is elvesz a tengerben, a magá
val hozott hatalmas víztömeg már másodperczenként 35.050 köbméter. 



Valóban nevezetes dolog ily körülmények között, hogy Amerika 
első felfedezői, habár az indiánoktól sokat hallottak e folyamóriásról, 
aránylag nagyon későn ismerkedtek meg vele s csak Marquette atya 
volt, ki 1673-ban nagy részét beutazva, folyásáról általánosságban hü 
képet nyújtott. Forrása felett, mely a Felső-tó és a sziklahegység 
között elterülő dombvidéken mintegy 500 m. magasságban van az 
Itaszkó-tó felett, még most is foly a vita s nem érdektelen, hogy a 
törvényhozó testület is beleavatkozott e földrajzi kérdésbe a Glazier 
állítólagos felfedező nevéről nevezett forrástavat kitöröltetvén a tér
képekről. Valószínű is, hogy a Missisippi, épen úgy, mint a Nilus, 
Tisza s számos más nagy folyó, nem egy forrásból ered s bizonyos 
fokig önkényesen lehet kiválasztani azt a jelzett vidéken eső tavat a 
sok közül, melynek vizei kivétel nélkül összefutnak, hogy e nagy 
folyót megalkossák. Még a forrásvidéken túl Minnesota-állam területén 
is igen sok apró tavon megy át a fiatal folyó s zuhatagokat s 
tömérdek kanyarulatot alkot. Különösen kanyarulatai e vidéken 
csaknem páratlanok. Egyetlen óra lefolyása alatt a szélrózsa minden 
irányában halad s igen hosszú útat tesz meg, mielőtt egy pár kilo
méternél előbbre jutna. A Corbeau-river torkolatánál sűrű erdőkkel 
borított szigetek tűnnek fel medrében, a partok magasabbak lesznek 
s gyakran szurdok alakot öltenek a meredek mészkőhegységben s 
csak azután, hogy legelső valóban nagy, sőt itt a Missisippinél hosszabb 
(4200 km.) mellékfolyóját, a nyugotról jövő Missourit magába öleli, lesz a 
Missisippi clZZci cl valóban óriási folyóvá, a minőnek rendesen képzelik. 
Igen jelentékeny folyók ömlenek belé még ezután is, keletről az Ohio, 
Illinois és Tennessee, nyugotról az Arkansas és Redriver, de ezeknek 
rengeteg víztömege már eltűnő csekélynek tűnik fel a Missourival 
egyesült Missisippi hatalmas víztengere mellett. 

Nagy és hatalmas víztenger ez a folyó, melynek nagyságát a 
palotaszerüleg berendezett óriási gőzhajók utasai kezdetben mindenkor 
bámulva nézik, de egyátalán nem rokonszenves látvány s pár nap 
múlva untató is. Partjai mindenütt alacsonyak s igen gyakran őser
dőkkel szegélyezettek, de a látvány csaknem mindenkor ugyanaz s 
az utazó nem érzi azt a kellemes érzetet, hogy uj világ felé hatol. 
Iszapos vizének rendesen szürkéssárga színe van, mely még akkor 
sem tisztul meg teljesen, ha heteken át tartjuk pohárban s csak 
olykor-olykor képes a déli napsugár egy kis kékes ezüstfényt tükrözni 
vissza benne. Az iszap egyes helyeken megtorlódik s zátonyokat 
(bluff) alkot, melyek néha igen magasak, így a Columbus-bluff az 



Ohio torkolatánál 60 méternyire emelkedik. A jobboldalon alig van 
észrevehető partemelkedés s az egész folyónak, mivel a Missourival 
egyesülésénél már csak 127 méter magasságban van a tenger színe 
felett, rendkivül csekély az esése s ezért számtalan kanyargást tesz 
úgy, hogy egy km.-el néha csak úgy jut előre, hogy, miként a mi szintén 
lassú esésű Tiszánk, 30—40 km. kerülőt tesz. E mellett gyakran 
változtatja medrét s partjain 15—80 km. távolságban számos tó, 
mocsár, mellékág, valamint C és S betű alakú árkok tanúsítják 
egykori szeszélyességét. Nevezetes jelenségei a Snags nevü uszófák, 
melyek a megindult jéggel együtt tavasszal nagy mennyiségben 
úsznak az óriás folyón, de nem ritkán gyökeret vernek a nagy 
iszapban s még víz alatt maradt csúcsaik ármányos ellenei lesznek a 
hajózóknak. A medret is gyakran összeszorítják a szigetek és bluflbk 
s nem egy hely fordul elő, hol az óriás víztömeg csaknem oly szűk 
mederben fut le, mint a mi Dunánk. 

Legsajátságosabb alakzata van az óriás folyónak torkolatánál. 
Partjai itt már nagyon alacsonyak, néha jelentékenyen mélyebben 
feküsznek, mint a víz tükre s csak az iszapgát alkot köztök határt. 
Az előretolt iszap évről-évre mintegy 80 méternyivel nyomul a 
mexicoi öbölbe, de a folyó a négy hónapig tartó szárazság idején 
nem megy előre, hanem a deltaágaknál alkotja a gátakat, a melyekben 
az áradás idején ismét nyílásokat vág. Innen ered az a sajátságos 
kép, melyet a Missisippi torkolatáról térképeinken látunk s mely 
teljesen eltérőleg a Nilus s más nagy folyók zárt deltájától, kinyújtott 
ujjú tenyérhez hasonlít. A főfolyó tömérdek ágából és elágazásából 
ugyanis csak négy éri el a mexicoi öböl valódi tengervizét. Neve
zetesek e helyen s általában a Missisippi retezzátonyaiban levő 
agyaggubarczok (mud-lumps). Mintha apró sárvulkánok volnának, 
rendesen elszigetelt kúpok alakjában jelennek meg; felső tölcsérükön, 
vagy ha más alakúak, oldaluyílásaikon vízsugarakat bocsátanak ki, 
melyekben gyakran vasoxyd vagy szénsavas mész van, ugy, hogy az 
összetapasztott homokkal valóban kőkeménységü tömegeket képez. 
Némelyik 2—6 méter magasra emelkedik a vízből s talpával több 
hektárnyi területet foglal el a hajósok rémületére. Nem a folyó 
hordalékai alkotják ezeket az agyaggubarczokat: hirtelen felvetődések, 
a rajtok talált horgonyok és hajórakodmányok hulladékai s kupolád 
alakjuk s krátereik valamely állandó, a zátonyok környékét folyton 
emelő földalatti erőre mutatnak. Rendesen lőporral segítenek rajtuk. 
1858-ban a délnyugoti torkolatot jelentékeny szigetnagyságú agyag-



gubarcz zárta e l : egyetlen lövés megsemmisítette, a sziget azonnal 
eltűnt, helyén öblös horpadás nyilt, mely valami tűzhányó tölcséréhez 
hasonlított, egyúttal roppant mennyiségű hydrogéngáz is özönlött ki 
és töltötte be a levegőt. Milliókat költenek az óriási folyó csator
náira és gátjaira, de a kiöntéseket megakadályozni nem tudják. 
A folyó ily módon rengeteg vizet veszt. Igy 1858-ban az Ohio tor
kolata után 39.725 köbméter vize volt, de Baton-Rougenál, tehát az 
Arkanzas, Jazov s más folyók vizeinek felvétele után csak 35.050 
köbmétert szolgáltatott s így útközben másodperczenként 4675 köb
métert vesztett el, azaz tizenkilenczszer akkora víztömeget, a mennyi 
a Szajnán lefoly. 

Az a roppant kiterjedésű völgyteknő, mely a Missisippi területének 
főrésze s melyet sokan „Inferior Valley of North America" (Észak-
Amerika belső völgye) találó elnevezéssel hívnak, keletről az Alle
ghany, nyugotról a Sziklahegység által határoltatik. Nagyrészt tenger
fenék volt egykor, a Jurakorszakban a Sziklahegység hosszában az 
Eszaki-Jegestengertől a Mexicoi öbölig húzódó tenger középső része. 
A tenger hosszát ma a Missisippitől nyugotra terjedő prairie sílcsáy 
foglalja el, mely a Sziklahegység közelében 2100 méter magasságot 
ér el a tenger színe felett, de aztán keletre folytonosan lejtősen esik. 
Szorosabb értelemben prairie elnevezés alatt a Missisippi középső 
részétől elterülő nyilt, többé-kevésbé fátlan, de fűvel benőtt térségeket 
értik, melyek egy részét, különösen a délre fekvő vidékeket inkább 
savanneknek kellene nevezni. A nyugoti prairiek sokkal kevésbé 
lapályosak, mint a délamerikai pampasok, sőt nem ritkán akadnak 
itt valóságos dombokra, melyek helylyel-közzel meredek lejtőkkel 
birnak vagy sajátságos furcsa képződményű, 30—100 méternyi 
homokkő vagy márga képződményekre, melyeket valószínűleg a víz 
hozott létre, de idők folytán lényeges változáson mentek át. Mivel a 
prairiek, bár szelíden, de folyton emelkednek ktletről nyugot felé, 
folyóvizeiknek nagy, de sokszorosan kígyózó esése van. Széles medrü, 
alacsony partú patakjainak is majdnem kivétel nélkül sekély és így 
hajózásra alkalmatlan folyóinak vize többnyire zavaros és égvényekkel 
telített, hal is igen kevés él bennük, a völgy fenekén gyakran lehet 
nagy területű uszadékföldet találni, melyeket „bottom" = fenékföld 
névvel jelölnek s rendesen igen termékenyek s Amerika mezőgazda
ságának fő kincsbányái. 

A prairiek legjelentékenyebb folyója a Missouri, mely a sziklás-
hegység Windriver csoportjában három patak egyesüléséből ered, 



hosszú időn át a Sziklahegység kapujának nevezett 370 m. magas 
gránitsziklák közt folyik s zuhatagokban, melyek között egy 23 m. 
magas nagy vízesés van, jön le a dombvidékre s innen a síkságra. 
A Bear-Paw-hegycsoport azonban ismét sziklák közé szorítja, a 
szeszélyes hegyalkotairól „Mauvaise Térre" nevű tömkelegbe, hol 
tiszta vize iszapossá változik s mint ilyen széles mederben viszi 
termékenyítő hullámait a nagy síkságra. Még torkolata előtt is 
dombos vidéken megy át, de ez a dombvidék, az Ozark Ridge r 

habár a prairiek legnagyobb emelkedése, jelentékenynek épen nem 
mondható. 

Az a sziklás vidék, a honnan ez a folyó ered s a mely a 
Missisippi-medencze nyugoti keremét alkotja, a már többször emle
getett Sziklahegység (Rocky Mountains) tulajdonképen csak középső
része annak a nagy hegylánczolatnak, mely az aleutáktól kezdve a 
tehuantepeki öbölig Észak-Amerika S alakú nyugoti partján s igy a 
sarkvidéktől a forró égövig (más nagy hegységgel szemben páratlanul) 
szakadatlan folyamatban végig húzódik, nagyjában vulkanikus jellegű 
s mindenütt egész az örök hó határát megközelítő magasságig emel
kedik. Ez a középső rész sokkal változatosabb, mint a Kanada és 
Alaszka leírásánál ismertetett északi rész, de nincs meg hasonló-
vizgazdagsága s ezért növényvilága sem oly pompás, sőt egyes részei 
valóságos sivatagok. Egészben véve ez a nagy hegység oly széles, * 
mint a pyrenaei hegység, Alpesek és Balkán hosszúsága összevéve s 
igy egységes jellemzését megkisérleni is merészség volna. Legczél-
szerübb a keleti főhegylánczot, a nagy középfensíkot és a nyugoti 
főhegylánczot különböztetnünk meg, melyek, mint már fentebb is. 
láttuk, a földrajzban külön nevek alatt önállóan szoktak szerepelni. 

A keleti főhegyláncz, a tulajdonképeni Rocky Mountains az. 
Egyesült-Államok határától csaknem egyenes irányban fut délre a. 
35"-ig, legjelentékenyebb része azonban, melyre leginkább szokták 
alkalmazni a hegység gyűjtő nevét, délen van az Evan-szorostól 
kezdve, hol csaknem átmenet nélkül megkezdődik a havasi vidék-
Északon ellenben a Missouri áttöréséig sehol sincs havasi vidék s az. 
egész hegység hosszvölgyek mellett párhuzamosan futó hegylánczokból 
áll, melyek rendesen csak 600 méter magasságig emelkednek. 
A Missouritól délre megszűnik a hegylánczok párhuzamos jellege, az 
egyes emelkedések a svájczi Juráéhoz hasonlóan, kulisszaszerü alakúak 
s még itt is túlnyomó a középhegység, bár egyes magas csúcsok, 
sőt a 4136 m. magas Fremont-Peak oldalán két jégár is fordul elő.. 



Az Evan-szorostól kezdve azonban a havasi jelleg az uralkodó s a 
Sziklahegység valóban nagyszerűvé lesz. Kelet felől hatalmas barna 

Tájkép a Sz iklahegységbol . 

sziklafalak látszanak, melynek egyes csúcsai 4100—4400 m. között 
ingadoznak s lényegileg nagyon egyformák. Ezt az egyformaságot, 



különösen a svájczi Alpesekkel összehasonlítva, még jobban emeli az 
a körülmény, hogy a Sziklahegységekben ritka a czikk-czakkos vagy 
szarvalakú csúcs, hogy nincsenek rajta nagyon jégárak, sőt a levegő 
szárazsága következtében az állandó hó is kevés. A hegyek nem 
kopárak, sőt az erdő határa egész 3300 m. magasságig nyúlik. Az 
erdős s nagyobbrészt tompa csúcsú hegyekre könnyebb a felmászás, 
mint a svájczi havasokra, de a kilátás nem oly vonzó és kellemes. 
Különösen kedvezőtlen képet nyújt a hatalmas hegység az Evan-
SZOVOSTÓI nézve, holott ez a mélyedés, mely (41° é. sz. 2510 m.) az 
első nagy pacificvasut ájtárója, a világforgalomban különösen nagy 
jelentőséggel bir. Sok utazó csalódva nézi innen a széleshátú kopár, 
itt-ott kis fenyvessel borított hegylánczot, mely a Sziklahegység nagy 
hírnevének épen nem felel meg. 

Kétségtelen, hogy az amerikaiak nemzeti hiúsága és ügyes 
reklámcsinálása jelentékenyen nagyobbította ennek a hegységnek 
hírnevét, mindamellett bizonyos, hogy ily nagy kiterjedésű havasi 
vidéken számos szép és megtekintésre nagyon érdemes részlet van. 
Egyes ily részletekről később az államok leírásánál s a Sziklahegy
ségben jelentékeny szerepet játszó bányászat ismertetésénél fogunk 
szólani, nem mellőzhetjük el már azonban most sem azokat a saját
ságos szépségeket, melyek a földgömb összes havasi vidékei között 
itt mint bizonyos fokig speciálisan jellemzők és kiválóan érdekesek 
tűnnek fel. Ezek az óriási hegyi medenczék (parkok), a hatalmas 
mély vízmosások (canon) s végül a vulkáni működés nagyszerű 
nyomai, mely utóbbiak klasszikus példái különösen az úgynevezett 
„Nemzeti park'-ban fordulnak elő. Mindhárom megérdemli, hogy 
részletesebben szóljunk róluk s a mennyire lehet, képek segítségével 
is igyekezzünk jellemző sajátságaikat bemutatni. 

A hegyi üstök (park) a Sziklahegység déli részének az Evan-
szorostól nyugotra kiágazó hegylánczaiban fordulnak elő, melyet 

. ezért Park- Hange nev alatt szoktak jelölni. Park alatt rendesen egy 
három oldalról magas hegyektől kerített területet, úgyszólván egy 
óriási méretű czirkust szoktak érteni, melynek egyik oldala nyilt, de 
talaját minden irányban alacsonyabb kereszt- és hosszhegysorok 
metszik át. Legismertebb ilynemű hegyi alakzatok a North-Park, a 
North-Patte forrásvidéke, a Middlepark, melyben a Grand-River ered 
és a South-Park, melyben a South-Patte vizei keletkeznek. A Middle-
Park (középpark) 150 km. hosszú s szélessége 65—130 km. között 
váltakozik. Keleten és délkeleten a Frontrange és a Longpeak 



A Szent-Kereszt hegye . 



alkotják a nagy hegyi üst keretét, délen a Szent-Kereszthegység 
rettenetesen meredek és vad csoportja emelkedik; északon alacsony 
a hegyláncz s délen van a valóságos nyilas, a hol a hegyek Utah 
kopár fensíkja felé lassankint lelapulnak. Az üst vizeinek összegyűj
tője, a Grandriver, majd mély hasadékokban, majd kiszélesedve halad 
előre s számos oldalvölgyet vesz magába, mely utóbbiaknak kísérő 
hegylánczai ismét igen eltérő jellegűek, majd meredek sziklás csúcsok, 
majd lapos kúpok és terasszdombok lánczolatai, néha enyhe dombo
rulatok is. Ep ily szabálytalan a Middlepark növényvilága is; a 
főhegyláncz közelében levő völgyekben ősrégi nagy fenyvesek terül
nek el, másutt fiatal cserjések borítják a talajt, a patakok mellett 
itt-ott lombos fákat látunk s a harántirányú hegységeken nagyon 
gyak ran csak bokrok vannak. Legnevezetesebb és legfeltűnőbb a kúpos 
Szent-Kereszthegység (Mount of the Holy Cross), melynek meredek 
sziklafalán nem marad meg a hó, de az északi oldalon két keresztező 
hegy szakadékban csaknem egész nyáron át állandó hó van, az egyik 
a csúcstól a talajig, a másik a magasság kétharmadában ezt keresz
tezve, ugy, hogy a kékesszürke kőzeten valóságos óriási 300 m. fehér 
kereszt látszik állandóan, bizonyosan a legnagyobb keresztalak a 
földgömbön. Legmagasabb (4320 m.) a Long-Peak, melyet még a 
messze távolban fekvő prairiekről is lehet észrevenni és pedig a levegő 
csodálatos szárazsága következtében oly alakban, mintha csak egy 
pár kilométernyi távolságban volna a nézőtől, a ki távcsővével 
nemcsak a hegy szakadékait, de az ott bujkáló medvéket is felismer
hetni véli. 

A legsajátságosabb jelenség ezen a hegyvidéken a tömérdek 
canon, azok a szűk szurdokok, hasadékok és repedések a kőzetekben, 
melyeknek száma valóban legio s mely mindannyiszor meglepő vál
tozatosságban tűnik fel. A kelet felől jövő utazót már kezdetben szűk 
és meredek völgyek fogadják, valóságos hasadékszerű hegyszorosok, 
melyekben soha sem fordul elő nagyobb völgytágulás s legfelebb a 
meredek parti falak helyébe jőnek nagy ritkán egyes lejtős hegy
oldalak, de akkor is rögtön utánuk egy-egy sziklafal zárja el mint
egy az utat s az ember figyelme nem lankadhat a meresztőleg rideg 
képek egymásutániságában. Különösen gazdag és nagyszerű canonjai 
vannak a Sziklahegység déli részét áttörő nagy Colorado folyónak, 
melynek medre tényleg 2500 m. magas lépcsőzeten egymásután jövő 
hegyterasszokon halad végig, legtöbbnyire kopár falak kíséretében. 
Különösen ott, hol a Vahsacs hegységen átmegy, a világhírű nagy 
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canonokban, több száz km. hosszúságban mindenütt 900—1500 in. 
magas s sokszorosan egymás fölé tornyosuló kopár falak veszik 
.körül, úgy hogy a nagy folyó a mélységben egészen eltűnik avagy 
csak ritkán csillámlik elő. A parti sziklák festői szépségét alig lehet 
leirni, az utikönyvek s geológiai művek telve vannak a legcsodálato
sabb képződések rajzaival, melyek igen gyakran emlékeztetnek 
tornyokra, házak, egész városok romjaira. Mindmegannyi járhatatlan 
s egészen kopár, egyes zsálya
bokrok s egy aránylag leg
inkább elterjedt gyantás-
szagú ürömfaj, csak nagy 
ritkán teszik változatossá a 
képet, emberi laknak s erdő
ségnek rendesen nyoma sincs 
s csak itt-ott elrejtve találunk 
néhány sajátságos kőbarlan-
gokban lakó indián törzset. 
A rendkivüliséget hajhászó 
turisták sok helyen törtek 
útat maguknak e hegyszaka
dékokba is s nem egyszer 
merészkednek a vízzuhata-
gokban gazdag folyón is elő
haladni, hogy élvezzék azt a 
borzasztóan magasztos lát
ványt, midőn a hatalmas folyó 
a látóhatár széléig sötéten 
felmereszkedő sziklák között 
nem ritkán földalatti víznek 
tűnik fel, mivel a sziklák el
zárják a napfényt s az életnek 
nyoma is elmaradván, a víz folyásán s az evezők zaján kivül néma 
•csend veszi körül az utazót. Hasonló hasadékokat a hegység minden 
részében találunk. Ilyen az Aravaypa-folyó hasadéka, mely szintén 
két helyen halad át oly több kilométernyi hosszú úton, hol csak a 
•víz medrének van hely s hova a napnak sugarai csak elvétve s igen 
rövid időre hatolnak be. A partfalak itt is néha 300, sőt több méter 
magasságra emelkednek meredeken egészen függélyes irányban, ren
desen két-három lépcsőzettel, melyek között többnyire egy-egy bazalt 

Aravaypa hasadék Arizonában. 



lávaréteg is van, jeléül annak, hogy a természetnek e csodálatos-
átalakító munkájában nemcsak a víz, de a vulkáni erő is szerepet 
játszott. A hasadékok olykor egészen váratlanul is mutatkoznak., 
látszólag egészen egyenes fensíkokon s ezért a közlekedés ezen a. 
vidéken csaknem lehetetlenné van téve s a tájékozást az örökös 
irányváltoztató folyók és patakok s még inkább a tájképnek válto
zatos részletei daczára feltűnő egyöntetűsége nagyon megnehezítik. 
Ott, hol a víz medre közeledik a felszínhez, avagy a hasadékok kissé
kitágulnak, a víz által lerakott óriási törmelékek zárják el az útat 
s uj-uj patakokat s folyókat teremtenek. Igy keletkezett egykor a 
Colorado-folyó alsó részéből is a csodálatos Neivriver folyó, mely a 
természet törvényeivel látszólagos ellentétben, egy folyóból nyeri 
eredetét és vége nincs sehol. A Coloradoból ered, közel annak tor
kolatához, ott, hol az a sziklák közül kiszabadulva, messze terjedő
homoksivatagra jut, hol már alacsony gyapot- és fűzfaerdők is mu
tatkoznak. A Newriver is e sivatagba viszi az anyafolyótól vett, 
iszappal s törmelékekkel megrakott vizét, csendesen ereszkedik le 
egy 400 méternyi széles völgyön, a veresszinü végtelen messzeségű 
pusztaságba, melyen nincs semmi zöld s a hol a nap fénye öldöklőén 
forró s lassan fogyva s erejét vesztve, észrevétlenül tűnik el a föld 
alá, mielőtt elérné a Csendes-Oczeán hullámait. 

Bármily feltűnően érdekes s nevezetes is azonban a canonok 
borzasztó világa, sokkal nagyobb hirre tett szert a Sziklahegységnek 
egyik más nevezetessége, a hol a vulkánikus erő mutatkozik teljes 
erejében. A világhírű Yellotvstone-parliot értjük, melyet, habár 
tulajdonkép csak 1870. óta ismerik, ma már minden amerikai turista 
meglátogat s melyet, nagyszerű természeti szépségeinek megóvása, 
végett, 1872-ben az Egyesült-Államok törvényhozó-testülete „nemzeti 
park"-nak nevezett el s kimondotta, hogy korlátlan magántulajdont 
területén nem enged meg. 

A nemzeti park, egy bámulatos gyorsasággal nagyra emelkedett 
nemzethez méltó nagyszerű nemzeti mulatókert, nem kevesebb, mint 
8.455 L) km.-nyi területű, tehát körülbelül mint Pozsony és Trencsén-
megyék együttvéve. Átlag 2000 méter magasságban fekszik a tenger 
színe felett, a Sziklahegység közép részén Wyoming és Montana, 
határán a Missouri hálózatához tartozó nagy Yellowstone folyó felső 
vidékén. Itt is feltalálhatók a szép hegyek, a nagyszerű canon-ok, de 
emellett különösen a vulkánikus erő nagyszerű tüneményei: hőfor
rások, geysirek, solfatarák s más efélék tűnnek ki s mindenekfelett 



-a földgömbnek egyik legmagasabban fekvő (2358 m.) nagy tava, a 
388 • km. területű Yellowstone tó, melynek mesés szépségét 
Hayden, ezen csodálatos vidéknek tudományos kutatója, ezzel a 
jelzővel igyekezett röviden megmagyarázni: „a kontinens koronája." 

A meleg források első csoportját, mely meszes leverődéseivel 
mintegy 5 • km. területet borít be, a Gardiner folyónak a Yellow-
.stoneba ömlésénél találjuk, a mélyedésekben 50—100 m. átmérőjű 
kis tavak vannak, valószínűleg egy
kori források helyein. A Gardiner 
folyótól délre, a hőforrások medre 
felett 600 méternyire emelkedik 
egy „ Szabadság süvege" nevü hegy, 
melynek csúcsáról csodálatosan 
regényes s egyúttal szép és itt-ott 
magasztos képekben, változatosan 
-gazdag út vezet 50 km. hosszú 
fensíkon át a központul szolgáló 
Yellowstone völgybe. Hirtelen 
rettenetes, mintegy 600 m. mélye
désbe jutunk, melynek alján vul
kánikus törmelék közt fut el a víz. 
A sziklafalakról apró vízesések 
hullanak le különböző helyekről, 
igen érdekes tájképi kapcsolatban 
a kígyózó fehér szalaghoz hasonló 
.folyóval. A mélységben minden 
fantasztikus és bűbájos. A Yellow-
stone-Canon végén van a híres 
Tower vízesés, mely 130 m. magas, 
de a melyet komor sziklák és erdők 
annyira elfednek, hogy egy kilo
méternyi távolságban már semmi jelét sem vehetjük észre. A tulajdon
képi geysirvidék a Yellowstone medernek a Firehole folyó mellett fekvő 
szélén van 19 km. hosszú s csaknem 5 km. széles területen. A folyó 
mindkét partján mintegy 1500 geysir van itt csaknem állandó tevé
kenységben, mintha valamely nagy gyárváros volna előttünk, melynek 
ezer és ezer kéményéből egyszerre emelkedik fel a gőz és a füst. 
Mindenesetre ez a földgömb legnagyobb geysir területe. A felső és 
az alantabb fekvő (nagyobb) területeket meg szokták különböztetni, 

Geysir a Yel lowstone-parkban. 



egyes nagyobb forrásoknak már külön nevük is van s vannak olyanok 
is, honnan a meleg víz sugara 70—80 s a gőzoszlopok egész 300 
méter magasságig emelkednek fel. A tavak vize nagyobbrészt kénes 
vagy timsós s csaknem minden egyes forrás mellett néha 90 m. magas 
dombok vannak tűzhányó tölcsérekkel, melyek egyedül a források 
megkövült vizeiből erednek; egyik domb aljában barlang van, mely
nek két méter szélességű nyilásából, szabályos időközökben, mintha 
csak egy magas nyomású gőzgép működnék, kéntartalmú gőz tör elé 
sűrű fellegekben. Ettől néhány méternyire egy 21 méter hosszú s 12 
méternyi széles hőforrást veszünk észre, melynek vize folytonos 
mozgásban van, míg másfelé ismét egy hővizű timsóforrást vesznek 

Hőforrások a Ye l lows tone - vö lgyben . 

körül a legpomásabb kristályképződések. A működésben levő geysi-
rokon kivül különösen a nagy canon bejárata előtt egész sereg ken
és timsóforrás van, melyek néha a legnevezetesebb képződményeket 
mutatják s melyektől a folyó vize is jó darabig timsós és kénes ízű. 
Csodálatosan szép hely ez a canon. Sziklafalai néha 900 m. magasra 
emelkednek, ugy hogy a feltekintők előtt az égboltozatot is elfedik 
néha s a napsugarak bejövetelét annyira gátolják, hogy déltájban is 
észrevehetők a csillagok. A sok zuhatag meglepő szépsége, egy-egy 
vízesés, melyek közül egyik egyetlen ivben rohan le 117 méter magas 
sziklafalról, a buja növényzet, a meleg vizek miatt nyomasztóvá 
tett levegő s más sajátságok mindvégig lekötve tartják az utazó 
figyelmét. 



Toronygeysir a Yel lowstone-parkban. 



De nemcsak a közönségesen látogatott, vasúttal és vendéglőkkel 
•összekötött helyek ily nevezetességek, mindenütt, hol az egész park 
V-rét elborító részben 15—30 m. magas fákból álló erdőség egy kis 
tisztást enged, valami nevezetességet láthatunk. Különösen gyakoriak 
a hőforrások, melyek, miként képünkön is látható, természetes 
medenczéket alkotnak maguknak s a víz egyikből a másikba csörgedez 
le, úgyszintén a solfatarák, melyek többé-kevésbé zajosan lökik ki az 
iszapot és a kénes vizet s mindenfelé kellemetlen illatot terjesztenek. 
A hegyek alakja sokszor igen alkalmas arra, hogy az emberi képze
letet valami névadásra csábítsa. Tornyok, karcsú minaretek, termé
szetes hid nem ritkák. Alakjuk folytán méhkas, óriás nő, ördög 
patkója, oroszláncsalád nevet viselnek a kövek; sőt a geysirok is, 
melyek alakjukat évről-évre szokták változtatni, toronynak, legyezőnek 
s más efélének mintáit mutatják. A Hódtó mellett van egy pár 
46—76 m. magas obsidian szikla, melyeket sajátságos fényükről 
üvegszirteknek szoktak nevezni. Egyiken út vezet keresztül, nagy 
tiiz gyújtása s rögtön hideg vizöntés által tördelték össze itt a szikla
részt s darabjaiból készült az út, valószínűleg az egyetlen üvegút a 
földgömbön. Más helyen jégbarlangok vannak s ismét másutt egy 
nagy kiterjedésű megkövült erdőség (fossil forest), mely különösen a 
2865 m. magas Amethyst-hegyen rendkivül hatalmas, kofákat mutat, 
15—18 méter fatörzs nem ritka közöttök. A kövesült fák között 
csodálatos szép jegeczek hevernek, rózsapiros és cseresznyeszínűek 
nagyobbára, s a fák gyökereinél kővé vált apró állatokat s gyümöl
csöket lehet találni. Még a park legmagasabb pontja, a 3458 m. 
magas Mt.-Washburne is nevezetesség, mert a havas jellegű s igen 
szép kilátást nyújtó csúcsra egészen kényelmesen lóháton is felme
hetünk. Egyszóval csodavilág az egész s teljesen méltó arra, hogy 
egy nagy nemzet büszkeségének tárgya. 

Mellőzve most a Sziklahegység más érdekes részleteit, áttérünk 
• a nagy nyugoti hegyvidék második csoportjára, mely a tulajdonképi 
Sziklakegység s a Csendes-Oczeán partjain elvonuló hegylánczok 
között mint belföldi fensíh mutatkozik. Épen a Yellowstone pataktól 
ágazik el a Mt.-Haydennél a Vahsacs hegységnek egy nagy ága dél-
nyugot felé s ez a belföldi fensíkot két egyenlőtlen részre osztja: a 
keleti kisebbre, mely tulajdonkép nagyobb szabású hosszvölgy és a 
nyugoti sivatagra. A keleti rész, a Colorado folyó felső vidéke s 
nagyrészt canonokból áll; a Colorado folyó, mely már itt mélyen 
•bevésett mederben halad, csak erőszakkal törhet magának utat a 



Vahsacs-hegység déli ágán keresztül s ez az áttörés alkotja meg a 
fenn ismertetett Grand Canont. A nyugoti rész, melyet a Vahsacs-
hegység és a Sierra-Nevada teljesen bezárnak, a legtökéletesebben 
kifejlődött fensíkok közé tartozik, melyen a vizeknek nincs lefolyása.. 

Patko-canon a Yel lowstone-parkban. 

Igen nagy terület az, nagyobb mint Monarchiánk s átlagos átmérőjo 
is 750 km.-nyi, tengerszín feletti magassága 1300—1500 m. közt 
váltakozik. Az amerikaiak „Great bassin of the interior" (Belföldi 
nagy medencze) névvel jelölik. Egyátalán nem valódi síkság. Kisebb 
mélyedéseken kivül három nagyobb alacsony terület yan rajta; egyik 



•a Humboldt folyó medre, a másikban van a normannok telepei 
folytán világhírűvé lett Nagysóstó, a harmadik a Mohave-sivatag. 
Ezenkívül csaknem mindenütt találunk apróbb, nagyobbrészt északdéli 
irányban futó és vulkánikus eredetű hegylánczokat, de a melyek 
közül csak elvétve akad olyan, hol a téli hó állandóan megmarad s 
patakok keletkeznek. Legtöbb víz — folyók és tavak — gyülemlik 
össze a keleti Humboldt hegységben. A nagy medencze többi vizei 
-azonban zárt sóstavakba gyűlnek össze, melyeknek nincs lefolyásuk. 
A tenyészetre nézve ily kedvezőtlen viszonyok következtében a nagy 
medencze túlnyomólag teljesen lakatlan s csak egyes bányatelepek s 
az itt átmenő nagy pacific vasút öntenek életet egyes részekbe. 
A hegységeken s a folyók partján vannak erdőségek is, de többnyire 
csak szerény bokrok, a nagyobb rész azonban egész sivatag jellegű. 
Még a fű is többnyire egyhangú, a sós talajnak megfelelően száraz, 
lupinák, artemiziák s különösen ürömfajok terülnek el itt-ott nagyobb 
mennyiségben, de rendesen kicsillámlik a homok sárga színe minde
nütt. A levegő rendkívül száraz és világos s ezért magasabb helyekről 
100 km. távolságra is oly jól lehet látni, mint másutt 30—35 km.-
nyire. De azért nem nagyon érdemes a messzelátó pontokat felkeresni. 
Az Egyesült-Államok keleti partjain levő zöld hegységek számtalan 
szépségének itt semmi nyoma, a látókép első része rendesen barna 
vagy szürkés, háttérben világos azur s csak a legtávolabb eső hegy-
lánczok kékek. A völgyek rendesen szárazok és kopárok s a bennök 
kígyózó utakról 300 m. magasságig emelkednek fel olykor a jiorfelhők. 
Csak a sóstavak messzire látható fehér csillogása élénkíti meg ezt az 
egyhangúságot, de e tavak is csak távolról érdekesek, az utazó az 
itt származó maró por és árnyékhiány miatt csak panaszkodni tud 
reájuk. Legszebb aránylag még ez a sivatag vidék naplementekor, 
midőn a hegyek lángoló színűek lesznek, mintha aranyport hintettek 
volna reájuk s minden canont, minden hegyhasadékot bíborpiros 
árnyék borít. 

Sokkal érdekesebb ennél a kopár vidéknél a Csendes-Oczeán 
felé eső hegyláncz, a Sziklahegység parti föhegyláncza, melynek iránya 
épen ugy, mint az Egyesült-Államok nyugoti partvonaláé, gyöngéd 
görbületben megy; a 34°-nál megérinti magát az Oczeánt is, innen 
azonban egészen Brit-Kolumbia határáig meglehetősen széles, átlag 
négy hosszúsági fokot tevő földszalag választja el ettől. Még e föld
szalagon is van egy kisebb fontosságú hegység, a Coast-Range, 
melyben sok széles és hosszú völgymedencze található s mely egyes 



pontokon p. a Tejon-szorosnál és a Shasta-hegynél a főhegységgel 
•összeolvadni látszik. Ez a kis hegység csaknem mindenütt elér a 
tengerpartig, de nem nyomul nagyon előre s ezért nevezetesebb 
szigetek és tengeröblök a Csendes-Oczeán ezen részén nincsenek. 

Magában a főhegységben az északi és déli részt rendesen meg
különböztetik s külön nevük is van, melyek alatt fordulnak elő a 
földrajzi könyvekben, mint a Sziklahegységtől egészen független 
hegységek. E nevek: Kaskade-hegység és a Sierra-Nevada. 

A Kaskade-hegység, mely Kanada határától a Klamath-folyóig 
terjed, határozottan vulkánikus jellegű. Nagyobb csúcsai, melyek 
közül a Mt.-Rainier 4072 m. magas, csaknem mind vulkánok s mint 
ilyenek, apróbb hegyek központjai s főcsúcsai, a mely apróbb hegyek 

Shasta-hegy. 

legtöbbnyire igen szaggatottak és szétrongáltak. A vulkánikus erő 
legjobban mutatkozik Columbia alsó részében, hol a Kaskade-hegység 
nyugoti lejtőjét egészen a tengerpartig lávarétegek fedik s maga a 
Columbia-folyó igen jelentékeny területen kizárólag bazaltok között 
halad, melyek gyakran 150 m., sőt magasabb meredek falakat és 
czölöpzetet alkotnak. Nevezetes e hegység még gyönyörű fenyves
erdőiről, melyekben, miként a szomszéd Brit-Kolumbiában, a magas 
tűlevelű fák egészen közönségesek. A 70 m.-nél is magasabb sárga 
fenyő (Pinus ponderosa) nyílegyenesen áll egymás mellett; krokodil
bőrhöz hasonló kérge, hatalmas koronája és a hosszú tűkkel meg
rakott galyak egy-egy óriásnak tüntetik fel. Más fajokon különösek 
a hosszú, néha 50 cm.-ig terjedő s igen változatos alakú tobozok. 



Még a kisebb fajtájú tűlevelű fák is, melyek hatalmas rokonaik 
mellett itt törpéknek látszanak, nálunk hatalmas s ritka példányokként 
tekintetnének. Sajnos, hogy e gyönyörű erdőségek különösen az 
északi pacific vasút építése óta ritkulni kezdenek. 

A Kaskade-hegység déli részén, a Sierra-Nevadától mintegy 
válaszfalként van a tekintélyes Shasta-hegy (4390 m.), melynek 
vulkánikus csúcsát 1870-ben mászták meg először. Osszerombolt 
lávatömegek felett örök hó található itt s köztök egy kis tó is r 

melyek egész felületét érdes fekete jég borítja, melyek falain legördült 
lávatömegek borítják a jégmezőt. Lényegileg hasonló, most már 
kialudt s jégmezőkkel borított tűzhányók egész sorozata látható itt, 
különösen a hegység főlánczán a tenger felé. Legterjedelmesebb 
állandó jégmezőket találunk a Mount-Rainier vagy Tachoma (4392: 
m.) hegyen, köztök egy 16 km. hosszú és 8 km. széle*. A lávatör
melékekkel kevert jég nem egyszer halványszürke vagy rózsaszínű 
színfokozatokat mutat, melyek a pompás erdőséggel együtt megragadd 
képet nyújtanak. A Nagy-Oczeánból jövő párákat a hegyláncz. 
lecsapódásra kényszeríti s ezért van nyugoti oldalán a buja erdei 
növényzet s az a szárazság és kopárság, mely a keleti oldalt jellemzi. 
Ott, hol a hegység az Egyesült-Államok felé terjeszkedik, egész 
serege a magas s festői szép havasoknak emelkedik fel, melyeket a 
Brit-Kolumbiában levő vidékekkel együtt ma már európai turisták 
is évről-évre gyakrabban keresnek fel, állítván, hogy egyes részletei 
Svájcz szép vidékeivel versenyezhetnek. 

A Sierra-Nevada hegység 880 km. hosszú s átlag 120—130 km. 
széles, nyugoti lejtője sokkal enyhébb és szélesebb, mint a keleti. 
Maga a hegygerincz északtól délfelé emelkedő s legmagasabb pontját 
a Withney hegyben (4541 m.) éri el. Inkább havasi jellegű, mint a 
Sziklahegység s geológiai szerkezete is változatosabb, vagy legalább-
változatosabbnak tűnik fel, mivel szűkebb területen fekszik. A hegy
csúcsok hatalmasak és igen változatos jellegűek, de kevés rajtuk az 
állandó hó és a jégár, ellenkezőleg alpesi jellegükkel ellentétben 
erdők és cserjések nagyon ellepik az egészet s mivel a sok víz s a. 
kedvező éghajlat a tenyészetet bujává teszi, a hatalmas hegységben 
nagyon sok vonzóan kellemes részletet találunk. A lombos fák és 
bokrok is csaknem az egész éven át zöldek, mivel a szelíd és esőben 
gazdag tél s a hűvös, bár száraz nyár meglehetősen kiegyenlítik 
egymást. Különösen szépek az alacsonyabb fekvésű völgyek, melyek 
pompás és színgazdag növényzetéről méltán ellehet mondani a sokszor 



használt frázist, hogy valóságos 
virágszőnyegen járhatunk. Ural
kodó színek a fehér, sárga és 
piros; kék és violett csak kivé
telesen fordulnak elő, de akkor 
nagy csoportokban s az egyes 
színek nuanceit a talaj emelkedése 
vagy a nedvesség foka festőileg 
alakítja. A dombokat és a maga
sabban fekvő völgyeket bokrok 
és lombos fák, (többnyire tölgyek) 
borítják, mely utóbbiak alján a 
rozsdapiros galyú és kékeszöld 
levelű manzanitabokrok igen szé
liek. Mintegy 1000 m. magasság
ban kezdődnek meg a pompás 

Yosemite-völgy Kaliforniában. 



tűlevelű fák s ezek közt vannak az óriási Sequoja és Wellingtonia, 
fajok, melyekről már megemlékeztünk. 

Legismertebb tájképi nevezetessége ennek a hegységnek a. 
Yosemite-völgy, a szép Kalifornia gyöngye. 1300 m. magas, 12 km. 
hosszú s 1"5 km. széles, csaknem egyenes síkot zár be itt mindkét 
részről egy csomó meredek fal, melyek oldalairól minduntalan hatal
mas víztömegek esnek le. A völgy alján gyorsan elfutó tiszta vizű 
patak körül ősrégi faóriások vannak, közben gyönyörű pázsitok és 
cserjések, a hegyfalakon csodálatos kerek hegykupolyák és csillogó 
hómezők. A Yosemite-völgy varázsa azonban nemcsak a nagy vál
tozatosságban áll, de alakzatainak nagyszerűségében és a színpompá
ban is. Már a völgy kezdetén 1000 méter magasságra emelkedik fel 
egy világossárga meredek s repedésnélküli szikla, az „el Capitano", 
vele szemben váralakú hegytömböt látunk, melyről a „menyasszony 
fátyola" név alatt ismeretes vízesés 300 m.-re jön le : ezután zöld 
fenyvesek keretében láthatjuk jobbról a „góth tornyokat", az 
„őrséget" s balról a szép Yosemita vízesést. Minden egyes út e 
sziklavölgyben uj meglepetéseket nyujt s oly részleteket, melyek 
egymagukban is érdemesek volnának arra, hogy a turista ideván
doroljon. 

Az egész sziklakeret világos, többnyire szürkés, itt-ott vereses 
gránitból áll, melyet a korhadás különböző foka, de részben fekvésük 
is különféle csoportokra oszt. Különösen nagyon gyakoriak a kupo-
lyaszerűleg alakult hegytömegek, a miért a „dorn" elnevezés az egyes 
alakulatoknál nagyon gyakori. Igen érdekes az ellentét a vidámvölgy 
és a komor, aránylag igen magasra emelkedő sziklák közö tt, de ezt 
az ellentétet, mely esetleg nyomasztó is lehetne, nagyon megélénkíti 
a hegységből jövő számos patak, melynek vízesései s kavicsok között 
futó habjai a komor alpesi jeleneteket kellemesekké teszik. A víz 
általában még jelentékenyebb része a természeti szépségnek a 
Yosemite völgyben, mint másutt s ezért különösen ajánlható e völgyet 
május vagy június havában látogatni meg, midőn a vízböség leg
nagyobb. Öt nagyobb vízesést láthatunk ott, a legnagyobb 792, a. 
legkisebb 122 méter magas. Különösen szép a Yosemite vízesése, 
mely egy teljesen kopár s lépcsőzet nélküli falról esik le s igy 
nagyon kellemes félbeszakítása az egyhangú képnek. Hófehéren hull 
alá a víz a szikla tetejéről 457 méter magasságból, itt alant ezüst
szürke fátyol jellegét ölti fel s eltűnni látszik. De a hol a sziklafal 
kevésbé meredek, ismét összevonulnak habjai, hogy lejebb újból 



szétterüljenek. Ezután a falon kidomborodás áll be, a melyen át a 
víz mély medret ásott magának s ezen keresztül hull le arra a 
törmelékdombra, melyet a hegy előtt magának alkotott. Egész 
magassága 792 méter, bizonyosan a legnagyobb vízesés a földön, az 
utána következő Gavarnie vízesés a pyraenai hegységben csak 386 m. 
Minő látvány volna ez, ha a kis pataknak oly vízbősége volna, mint 
a Niagarának! Nevezetes még a Yosemite völgynek az a sajátsága 
is, hogy sokkal kevesebb törmelék és szemét van benne, mint más 
vidékeken s hogy folyvást emelkedve, végül három ágra oszlik, 
melyeken mint valami óriási lépcsözeteken juthatunk fel a Sierra 
havasi részeibe. 

Kalifornia más részeiben is fedeztek fel igen szép vidékeket. 
A Dél-Kaliforniában fekvő Tularetóba ömlő Kingriver északi mellék
ága mellett levő hasadék egyideig kétessé is tette a Yosemite-völgy 
elsőségét. A San-Francisco közelében levő Nappa-völgyben, melyet 
nyaralók egész csoportja borít, hatalmas erdőségek vaunak, köztök 
a veres czédrus, melynek egyes példányai 75 m. magasságra nőnek 
s törzsük mintegy 15 m. kerülettel bir. Hasonlókép festői szép az 
American-river vidéke. Majd kellemes zöldellő völgyek, majd hócsúcsú 
erdőkkel borított hegyek, majd ismét a völgyekbe vadon lerohanó 
hegyi patakok váltják fel egymást a legszebben s mindennek kiváló 
élénkséget ad a gyönyörű napfény és a pompás tarka tenyészet. 

Ott, a hol délen a Sierra-Nevada mintegy a 34°-nál végét éri, 
csaknem összetalálkozik a Sziklahegység keleti ágával; ez a Solidad 
szorosnál, amaz Santa-Fénél, a Rio-Grande mellett, mely két pontot a 
déli pacific vasút köt össze. Mindkettőtől délre mintegy 3 szélességi fokon 
át erősen megszaggatott fensík van, megrakva apró hegylánczokkal 
s elkülönült sík vidékekkel. A talaj általában délkelet felé hajlik, a 
hol 1200 m. magasságban van a nagy nyugoti hegység közép és 
déli részének vízválasztója. Még mindig nagyon kevéssé ismerik ezt 
a vidéket, mely a talaj rendkívül szabálytalan viszonyai és sok sivatag 
jellegű része miatt alig járható. Itt-ott félsivatagokat találunk, apró 
bokrokkal s csekély fűvel, de vannak valóságos követlen sivatagok 
is, így a Painted-desert és a Gila-desert Arizonában és a Mohave-
desert Kalifornia déli részében. Némely helyeken nyoma sincs a 
tenyészetnek s a talaj olyan, mint a betonnal készült út, melyet a 
számtalan repedések csaknem szabályos négyszögekre hasogatnak szét. 
Egyetlen csermely sem folydogál, egyetlen forrás sem buzog fel 
ezeken a kiaszott pusztaságokon s csak több óra járás után akad az 
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ember néha egy-egy sókristályokkal borított fehér mezőre, melyen 
a felhők, vagy az ég kékje olyformán rajzolódnak le, mint valami 
tó tükrén. Kaliforniában, Monom egyében van egy jelentékeny nagy
ságú holttenger, 53 méterrel mélyebben a tenger színénél, melynek 
vize annyira tele van alkáliákkal, hogy élő lény nem élhet meg 
benne. A bőrre csípőleg hat s a vászont rögtön megfehéríti. A tó 
partja piros és kopár s csak itt-ott van közelében egy pár elcsene-
vészedett bokor. 

Kissé távolabb, Uj-Mexico s Arizona ma még kevésbé ismert 
vidékein ismét dombos, sőt hegyes vidékek emelkednek, melyek 
népesebbek s tenyészetük is meglehetős, habár inkább állattenyész
tésre, mint földművelésre alkalmas. Csak egyes kis részletek, melyek-
talaja elmállott vulkánikus sziklatörmelékekből áll, alkalmasak a 
földművelésre, habár itt is nagy akadály az esőhiány, mely a kali
forniai öböl környékének oly nagy veszedelme. 

Rocky-Mountains. 
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indiánok Északamerikában. Földi - , közi. XIX-ik kötet 1891. 

A földgömbnek talán legcsodálatosabb országa, az amerikai Egyesült-
Államok, mely egyetlen század alatt alig négy milliónyi lakos

ságú szerény gyarmatos telepből, ma 63 millióval a legelső álla
mok közé emelkedett, épen gyors emelkedése következtében a leg-
vegyültebb népességű minden nagy állam között. Az emberi fajnak 
négy legnagyobb törzse, a kaukázi, mongol, néger és indián sehol 
sincsenek együtt ily nagy számmal s csak a malájok és pápuák 
tömegesebb megjelenése volna még szükséges, hogy az amerikai 
Egyesült-Államokban az emberi nemzetek főképviselőit kényelmesen 
lehessen tanulmányozni. Az uralkodó elem itt is az európai és pedig 
csaknem minden egyes ország képviseletében jelentékeny számú 



csoportok. Mint első felfedezők a spanyolok s mint első letelepülök 
a francziák volnának természetszerűleg a legnagyobb mennyiségben: 
tényleg azonban mindkét néptörzs nagyon háttérbe szorul, bár 
túlnyomó szám egyik nemzetet sem illeti meg, nem még az angolt 
sem, melyről közönségesen azt hiszik, hogy az Egyesült-Államok 
fehér lakosságának zöme. Tisztán angol eredetű lakos az államban 
alig van 18 millió s ha az ireket — a mint ethnografiai szempontból 
nem is tehetünk másként — külön törzsnek vesszük, kitűnik, hogy 
az ő számuk is majdnem akkora s mindkettőt nagyon megközelíti a 
németek száma, hiszen magából Németországból 1820 óta ötödfél 
milliónál több vándorolt be, nem is számítva a más államokból jött 
német anyanyelvű embereket. Igen sok még a svéd, olasz s különösen 
az utóbbi időkben a magyarországi eredetű ember. Egy amerikai 
magyar lap azt állítja, hogy a Magyarországból bevándorlottaknak s 
azok utódainak száma az Egyesült-Államokban már meghaladja az 
egy milliót, ez bizonyára túlzás, de fél milliónál bizonyosan többen 
vannak s különösen pár százezerre megy a felvidéki tótoknak s azok 
utódainak száma. Az európaiakon kivül igen sok fehér s félvér ember 
telepedett le itt Amerika más részeiből. A négerek száma bevándorlás 
által nem szaporodott ugyan, de az 1620 óta egészen napjainkig fen-
állott rabszolgakereskedés utján ide behurczolt négerek utódai még ma 
is igen tekintélyes százalékát alkotják a lakosságnak. A mongol fai, 
főkép khinaiak s a benszülött indiánok már aránylag csekély számmal 
vannak, összesen egy félmilló sincs (még ha Alaszkát is ideszámítjuk), 
de feltűnő sajátságaik következtében mindenütt csakhamar előtérbe 
lépnek. Egészben véve a népesség nagyobb része tehát fehérekből és 
négerekből áll, azok száma nagyjában 54'8 millió s a négereké 7'!> 
millió. A khinai és indián ugy eltűnnek, hogy egyes vidékeken s 
épen az Unio legnépesebb részeiben csak oly feltűnést keltenek a 
városok utczáin, mint akár Budapesten a néger vagy khinai. 

Sőt még tovább is mehetünk fejtegetéseinkben, mert azt is 
bátran állíthatjuk, hogy a néger elem is sokkal inkább háttérbe 
szorul, mint nagy száma után gondolhatnék. Alig van ugyan az 
Uniónak oly állama, hol négert ne találnánk s nem egy' helyen sok 
társadalmilag is jelentékeny szerepet játszó néger él, de viszont- tény 
az is, hogy nagyobb tömegben csak az Atlanti-Oczeán partjainak 
déli részén s a mexicoi öböl mellett tartózkodnak s még itt sem 
képesek tömegüket érvényesíteni a fehérekkel szemben, más helyen 
pedig épen csak szolgai szerepre kárhoztatvák. Egyszóval a fehér 



faj nemcsak számban túlnyomó, de (különösen tekintetbe véve azt, 
hogy a néger atyáinak nyelvét teljesen elfeledte, nemzeti önérzete 
épen semmi s mindenben az európaiak utánzója) annyira domináló, 
sőt majdnem kizárólagos elem, hogy az Unio népeiről teljes joggal 
állíthatjuk, hogy azok valóságos nemzetet alkotnak. 

És ez a nemzet, mely oly sok különböző elemből alakult, már 
ma is egységesebb nemzet, mint a magyar föld lakossága. A nemzetiét 
egyik legfőbb oszlopa, a közös nyelv, az Unióban teljes erejével 
érvényesült. Nem törvények és iskolák, maga az élet s a törzslakosság 
erőteljes társadalmi tevékenysége kényszerítették a bevándorlók millióit 
az angol nyelv megtanulására. Jelenleg a 63 millió lakos közül 
nincs egy millió felnőtt sem, ki angolul ne beszélne, ellenkezőleg 
általában elismert tény, hogy a bevándorlók nagy része csak maga 
őrzi meg ayanyelvét, mint családi társalgási nyelvet, utódai mái-
rendesen elfeledik azt s igen ritka eset. hogy még a harmadik 
nemzedék közül is akadjon olyan, ki őseinek nyelvét megérti. Az 
itt-ott nagyobb tömegekben együtt lakó németek között még leginkább 
fenmarad a német társalgási nyelv, de még tisztán német községek 
lakói is mind értenek angolul s nyilvános összejöveteleken e nyelven 
szeretnek beszélni, mert nem tartják magukat németeknek, hanem 
amerikaiaknak. S viszont az Unio angol eredetű polgára sem tartja 
magát többé angolnak. Nem is az. Tudósok mutatták ki alaposan, 
hogy az Egyesült-Államok területén divatos angol nyelv, különösen 
az élő szóban, már jelenleg is nagyon különbözik attól, a melyet 
Angliában beszélnek és irnak s hogy ez a különbség folyvást nagyobb 
lesz. De a közös nyelvnél talán még hatalmasabb összetartó kapocs 
a nemzeti érzület hatalmas kifejlődése. Az Unio polgára (hiszen a 
mesés gyors fejlődés mellett ez alig is lehetne már most másként) 
egy perczig sem gondol arra, hogy hazája Európa gyarmata, sőt 
bizonyos lenézéssel és sajnálkozással beszél a „vén, elmaradt*" 
Európáról és ellentétbe helyezve magát vele, már évtizedek óta 
ragaszkodik a megpenditőjéről úgynevezett Monroe-tanhoz, mely azt 
állítja, hogy Amerika az amerikaiaké s ennek megfelelően Amerika 
ügyeibe az európai nemzetek nem avatkozhatnak be. Mindannyiszor, 
midőn a jelen században bármely csekély okból összezörrenés támadt 
az Unio s Európa valamely állama közt, soha sem történt meg, hogy 
az Unio valamely polgára régi hazájának érdekében szólalt volna 
fel, amerikaiak lettek egészen. Önérzetük emelkedésével is csak 
Amerikában akarnak vezérszerepet játszani s a rajongó politikusoknak 



főtörekvése abban áll, hogy az egész kettős kontinenst egy nagy és 
hatalmas nemzetté egyesítsék. 

Kétségtelen, hogy az Unio egységes nemzeti jellegének meg
szilárdulását külső körülmények nagyon elősegítették. Mindenekelőtt 
nagy hasznára volt az a körülmény, hogy a franczia forradalom és 
a napóleoni háborúk a jelen század elején Európa összes tevékeny
ségét megbénítván, fejlődésük zavartalan lehetett. Hasznára vált. 
továbbá az Egyesült-Államoknak az a körülmény is, hogy az európai 
államok hatalmi versengése s az ezzel kapcsolatban álló militarismus 
nyűge, különösen a 48-ki forradalmak után, igen sok elégületlen, de 
részben tehetséges és müveit egyént vezetett ide, kik később itt a 
szabadságszeretetnek és elöhaladásnak vezéreivé lettek. Szerencsésnek 
mondható az Unio azért is, hogy jelen területének occupálása s a 
nagy polgárháború kitörésében nyilvánuló nagy ellentétek élének 
eltompitása előbb történt, mint az az újból hatalmassá lett gyarma-
tositási és hódítási láz, mely részben a nagy felfedezői utakkal, 
részben a német és orosz katonai hatalmak megerősödésével kap
csolatos. 

Mindezek a külső körülmények azonban erötelenek lettek volna 
a bevándorlók millióinak heterogen elemeit egységes nemzetté 
egyesíteni, ha maga a törzslakosság nem lett volna oly kidomborodott 
jellemű. Penn és társainak igaz vallásossága, Franklin és Washington 
nemes demokrát érzületei azonban épen abban a korban, midőn 
Európa áldástalan politikai lázban volt, az előítéletek és előjogok 
által kevésbbé korlátozott talajon nagygyá növesztették a szabad 
eszmék hatalmát. A merika már a 40-es években eszményképe lett 
a „Szent szövetség" tanainak rideg alkalmazása alatt nyögő Európa 
jobbjainak s a bevándorlóknak épen a legnemesebb osztálya itt 
nemcsak uj hazát, hanem jobb és boldogabb hazát is keresett, melyet 
egész lelkesedéssel imádott. Az idealismus hatása pedig a nemzetek 
életében, mint azt a 40-es évek magyar története is tanúsítja, 
bizonyos fokig sokkal termékenyítőbb, mint magán egyéneknél s egész 
nemzedékekben képes a petyhüdés mindennapi lététől nagyon eltérő 
tevékenységet fejleszteni és fentartani. 

Még mai napig is hatalmasan működik ez az ideális ösztönző 
erő az Unio polgárai között. Felületes szemlélők a materialistikus 
áramlatot, a hirtelen meggazdagodás vágyát nevezik inditó oknak, 
mások egész komolyan az Egyesült-Államok klimatikus viszonyaiból 
igyekeztek megmagyarázni az Unio polgárainak ritka tevékenységét: 



de mindenki elismeri, hogy ez az áramlat uralkodó s mindenkit 
magával ragad. A világfájdalomban szenvedő s életunt ember rövid 
idővel azután, hogy New-York partjára lépett, egészen átalakul, 
mozog, dolgozik s tervelget. A benszülötteket is érik váratlan 
csapások, a mozgalmas élet következtében aránylag gyakrabban, mint 
Európában, de a csapások nem törik meg akaratát, ezer s ezer 
alakulag változtatja életmódját s nem keresi a pihenést. Minden 
mozog, minden fejlődik. Városok keletkeznek s nőnek nagyra mesés 
gyorsasággal, napi sajtó, közlekedési eszközök, bankok s a közéleti 
tevékenység más közvetítői, látszólag megfontolás nélkül, csak a 
hatalmas működési ösztön által hajtva, példátlan nagy arányokat 
öltenek s a sok bukás, habár ezek száma is óriási, a nemzet nagyságát 
nem hátráltatja. 

Ez a nagy tevékenységi ösztön az, a mi az Egyesült-Államok 
lakóit magával ragadva, a mult nyomait rohamosan átalakítva, a nagy 
nemzet egységét leginkább megszilárdítja. Mintha bűvös körbe jutna 
mindenki, úszik az áramlattal. A régi magyar táblabíró mozgékony 
farmer lesz, a tudós nem szégyenli a napszámos munkát, a hazájában 
oly szerény tót Amerikában egyleteket alakít s politikai szereplésre 
vágyik. Nincs itt többé lengyel, orosz, német vagy magyar, mindenki 
többé-kevésbbé uj nemzet polgára lesz, azé a nemzeté, melynek fiai 
csaknem kivétel nélkül egész az idegességig mozgékonyak és terv
kovácsok. S ennek az uj emberi fajnak kölön neve is van: yankee, 
mely szó ma külön typust jelent, habár eredetileg csak az angolok 
neve, melyet az indiánok yanglee-nak ejtettek ki. 

Ez a yankee nem képes tétlen lenni, nem képes csendesen ülni 
székén, hanem himbálódzik rajta s öntudatlanul is foglalkoznak 
valamivel kezei, a mi épen közel fekszik, habár nem egyéb az, mint 
darabka papir, melyet összegyűr. Ha újságot akar olvasni, hirtelen 
felkapja azt, belepillant és a legközelebb eső székbe veti magát, 
lábait vagy kinyújtja vagy az asztalra teszi, az újságot, melyet 
felkapott, ide-oda rángatja és tekintetével hirtelen átfutja, hol itt, 
hol ott olvas néhány szót és alig hogy kezébe vette, összegyűrve az 
asztalra dobja s aztán zsebkését veszi elő s azzal babrál. Az európai 
városokban gyakran feltűnő lassú csavargás itt nem látható, mindenki 
szalad, még ha dolga nincs is. A tanácskozásokat nem nyújtja 
hosszúra s idegesen kap a reklámokon, melyek képzeleteit igénybe veszik. 

Sok tekintetben még a külső megjelenésben is mutatkozni kezd 
ez az egységes nemzeti jelleg. A bőr és izmok közül eltűnik a 



kövérség, feltűnő a szikárság, a nyak keskeny s hosszúkás lesz, a 
felső végtagok megnyúlnak (az amerikaiaknak hosszabb ujjú keztyü 
szükséges általában), az arcz pirja és élénksége elvész, a fej kisebb, 
gömbölyű, sőt csinos lesz, a pofacsontok és rágizmok megerősödnek, 
a halántékok gödrei mélyebben behorpadnak, a szemek mélyen, 
egymáshoz közel álló gödrökben feküsznek, a szivárványhártya sötét, 
a tekintet vad lesz. S ez a lassú átalakulás kiterjed mindenkire. 
Két-három nemzedék múlva külsőleg már nem lehet megkülönböztetni, 
Európa melyik részéből jöttek az Unio polgárának ősei: megszűnt 
a külső összekötő kapocs is, egy uj emberi fajnak, a yankeeknak 
tagjává lett. 

Ideje azonban, hogy ezen általános jellemzés után a most forron
gásban levő nemzetnek ma még határozottan megkülönböztethető egyes 
népelemeit is részletessen ismertessük s ezt az ismertetést már csak 
történeti szempontból is, az őslakókkal, az indiánokkal kezdjük meg. 

Ritka esetben sikerült költőknek egy nemzet jellemvonását oly 
sikerrel beoltani a köztudatba, miként azt Cooper tette az észak-
amerikai indiánokkal, kikről irt művei, különösen az „utolsó Mohikán" 
küzdelmei méltán összehasonlíthatók a régi görögök Iliásával. A 
legkomolyabb tudós sem tud teljesen megszabadulni ezen kellemes 
ifjúi olvasmányok hatása alól, midőn az indiánok jellemét rajzolja, 
nagy tudományos művekben is feltaláljuk e vonásokat s annál inkább 
a köztudatban, mely minden indiánról hajlandó feltételezni, hogy 
rendkivül ügyes, szimatoló és félelmet nem ismerő, harczias hangulatú 
egyén, ki csak azért szenved és pusztul, mert korlátlan szabadság
szeretete az uj társadalmi renddel ellentétben áll. 

Igazán azonban e jellemvonásoknak egyike sem illik az indiánokra, 
legalább általánosságban nem. Harczias hangulatú törzsek mellett 
vannak nem csekély számmal olyanok is, kik kezdettől fogva a békés 
földművelő életmódot szokták meg, az ügyes vadászok mellett találunk 
félénken visszavonuló ábrándozó törzseket, a legtöbb azonban — 
természetesen már a fehérek társadalmának átalakító hatása alatt — 
Jellemére, sőt életmódjára nézve is leginkább hasonlít a mi félnomád 
czigányainkhoz, kiknek kenyérkereső főfoglalkozása a lopás és a 
koldulás, a mely tény azonban legkevésbé sem zárja ki azt, hogy 
egyesek magasabb foku műveltségre tegyenek szert s csaknem teljesen 
azt az életmódot folytassák, mint fehér szomszédaik. 



Már a régi időkben egészen különböző fajok lehettek itt. A 
Kolumbus kortársaira oly nagy hatást gyakorolt azték műveltség 
bizonyosan észak felé is elhatolt, a minthogy az Unio délnyugoti 
részén lakó földművelő törzsek ősi műveltsége kétségtelen. De volt 
itt egy másnemű műveltséggel biró faj is, melynek nyomait ma már 
csak archeológiai kutatások derítették fel különösen ama számtalan 
mesterséges halmok egy részének felásása által, melyek különösen 
az Ohio és Missouri vidékén hirdetik egy az európaiak előtt itt élt 
művelt nép emlékét. Nevét ennek a népnek ma már nem tudjuk, 
csak a tudósok nevezik el a halmokról mountbidldereknek. Az ily 
mesterséges halmok rendesen a folyók mentén találhatók, némely 
vidéken igen nagy számmal, különösen Ohio államban, hol legalább 
tízezer van, Moorehead mellett a legnagyobb, egy közel 10 Q K m -
területű rom-telep, talán az egykori főváros, hol számitások szerint 
legalább 35.000 ember lakhatott. Az ásatások bálványalakokat, 
iparczikkeket hoztak felszinre s igen nagy számú faragványokat is, 
melyek a műveltség jelei. 

Hajdan az Atlanti-Oczeán partjaitól a sziklahegységig mintegy 
300.000 indián lakott s még a XVII-ik század kezdetén is lehetett 
a mai Egyesült-Államok területén 570.000, ma a legutolsó népszám
lálás 216.706 lelket talált, kik közül mintegy 23.300 tud angolul 
irni és olvasni. A művelt törzsek nagyobb része (66.289) az indián 
területen lakik s ezekhez lehet még számítani Uj-Mexico 8278 föld
művelő indián lakosát. Ezeken a helyeken nemcsak nem apad számuk, 
de nem jelentéktelen mértékben emelkedik is (1865-ben csak 47.316 
volt) s az indiánok pusztulásáról szóló hirek a keleti partvidékre 
vonatkoznak, honnan az indiánok ma már nagyrészt eltűntek, de 
részben áttelepítés következtében. Kétségtelen, hogy üldözik őket, 
mint megvetett fajt s a harczias törzsek pusztulását a sok háború is 
előmozdítja, de rég elmúlt az a kor, midőn, mint 1764-ben Penn 
Vitmos kegyes utódai egy indián férfi koponyájáért 130 piaszter s 
egy indián nőéért 30 piaszter jutalomdijat fizettek. Ma már ellenke
zőleg sokat tesznek védelmükre s az Unio kormánya mesés összegeket 
fizet a letelepedett törzseknek, mintegy kárpótlásul a föld tulajdonért. 
Vannak egyes törzsek, melyeknek minden egyes tagja több száz 
koronát kap évenként az államtól, mint kamatját a részükre Washing
tonban őrzött tőkének. 

Már 1876 óta folyik a polgárositás ezen munkája egy külön 
hivatal (Indian Office) segítségével, melynek feladata volt az indiánok 
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számára fentartott területekre szorítani őket, mely terület kezdetben 
több millió négyszög kilométernyi volt, de lassanként folyvást fogyott 
s 1887 óta már nem is általános törzsbirtok, hanem többnyire 65 
hectár területű egyéni birtokokra osztatik szét. Még ma is alakilag 
őket tartják a föld jogos tulajdonosainak s a vásárlások folyvást 
tartanak s már eddig 500 millió koronánál többet adtak ki ily czimen. 
A legjelentékenyebb fentartott terület (reservatio) Texas, Arkanzas 
és Kansas államok között van, az úgynevezett indián terület, a hol 
különösen az öt már régebben műveltnek tartott törzs, a cserokik, 
csikasávok, csoktavok, krikek és seminolák laknak. A csoktavok és 
csikasávok a Missisippi középvidékéről, a krikek Georgiából, a 
seminolák Floridából telepíttettek ide, a cserokik pedig az Alleghany-
hegység déli lejtőiről. Mindezek egykor harcziasak voltak, ma békés 
földművelők és különösen szenvedélyes lótenyésztők. Valóságos pénz-
aristokratia is támadt már közöttük s nem érdektelen olvasnunk, hogy 
ezek a meggazdagodott indiánok előszeretettel tartanak napszámosok 
és bérlők alakjában fehér rabszolgákat s mindamellett készséggel 
adják leányaikat Európából idevetődött szegény báróknak s más 
kalandoroknak feleségül. Műveltségük meglehetős nagy, csaknem 
mindenféle iparos s még művész is van köztük s nagyobb részük 
már keresztyénné lett, a mely hitet 188 templom és 233 iskola 
terjeszti közöttük. Mind az öt törzsnek meghatározott területe, külön 
alkotmánya s igazgatósága van az amerikai államok mintájára kép
viselőházzal és senatussal. Intézményeik gyakran szigorúak. A semi
nolák minden gyilkost megölnek, a tolvajt három izben megkorbá
csolják, negyed izben felakasztják. Anyanyelvüket Írásban is müvelik 
s különösen a biblia fordításán kivül számos vallásos iratuk van. 
Jellemző azonban, hogy még ezek a művelt, többnyire rendezett 
falvakban lakó indiánok is igen szeretik a pálinkát, melyet ujabb 
időkben már maguk állítanak elő, és hogy e mellett rendkivül piszkos 
életűek, mely körülmény a ragályos betegségeknek, különösen pedig 
a himlőnek nagy elterjedést biztosít. 

Az indián területen kivül is vannak még oly telepek, hol az 
indiánok európai módú földművelésből élnek, de az északi vidékeken 
és az óriási terjedelmű prairieken az ily telepek már nagyon ritkák s 
a vad rablótörzsek száma a túlnyomó. Ezek a törzsek, köztök 
különösen a hires sioux-indiánok, állandó ellenségei a fehéreknek s 
igen gyakran szándékosan leskelődnek az utasokra és a magánosan 
élő farmerekre, felgyújtják a házakat, vad kegyetlenséggel ölnek meg 
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egész családokat, elhajtják a házi állatokat s lerombolják a posta és 
állomáshelyeket. Különösen a nagy vasúthálózat kiépítése előtt a 
kivándorlók sokat szenvedtek e népektől. 

Ezek a vad harczias törzsek azok, melyekre az indiánok régi 
rajza leginkább illik. Legjellemzőbb vonásuk az, hogy állandó 
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tartózkodó helyük nincs, télen-nyáron vadászva és harczolva vándo
rolnak szüntelen s még az egyes törzsek is folytonos viszálkodásban 
vannak. A harczias életmód valóban becsülendő jellemvonásokat 
fejtett ki náluk: bátorságot, nagyfokú türelmet s a halál megvetését. 



Ezek a férfias erények visszahatással vannak a külső megjelenésre 
is. Miként az afrikai arabot néger szomszédjától, a harczias siouxt 
vagy dakotát is első pillanatra meg lehet különböztetni a harczias 
szellemmel épen nem biró vad indiánoktól, kik szétszórva barlangok
ban és sziklák alatt élnek, gyökerekkel és gyíkokkal táplálkozva 
vagy primitív eszközeikkel halászva. 

A harczias indián, a tulajdonképen úgynevezett rézbőrű, alap
jában véve nagyon komoly és vallásos ember, de olyan, kinél az 
egyéniség még nagyon háttérbe szorul a közös feladat mellett. 
Mindazt, a mi az egyént érdekli, jóformán a nő végzi el, ki nemcsak 
a háztartásról gondoskodik, hanem az öltözetekről ós a föld meg
műveléséről is s mindamellett örökké háttérben marad, mert a 
testületi működésben részt nem vehet. Igaz, hogy ez a sok munka 
összevéve sem oly nagy, mint nálunk egy parasztasszonyé, mert az 
indiánoknak nincs háziállatjuk és kertjük, lakásuk pár óra alatt 
összeállítható bőr vagy fakunyhó (wigwam) s szántóföldjük egy pár 
tuczat tengeri. 

A közélet mezeje, hasonlóan a rómaiakéhoz, nyilvános helyen 
van, hol az eljárást a legkisebb részletekig szigorúan megállapított 
szokások és szertartások határozzák meg. A törzsfőnök csak a tanács
kozások vezetője s az ősi szokások őre, de fejedelmi hatalma nincs 
s minden ügyben tancskozások döntenek. Sajátságos ereje van e nagy 
hajlamnak a tanácskozásokra. A közéletben az indián nem beszél 
válogatott kifejezésekkel, sőt rendesen szűkszavú, de ha nyilvánosan 
szólal fel, valódi szónokká változik, mondatait kikerekíti, nagy súlyt 
fektet a hanglejtésre, kézmozdulatokra és arczjátékra, gondolatait 
pedig igen szépen tudja egymás mellé illeszteni. S e mellett a mél
tóságot folyvást megtartják. Minden gyűlésen meghatározott rendben 
beszélnek egymásután, soha senkit sem szakítanak félbe s a tanács
kozás végén egész komolysággal közösen szívják el a békepipát 
(kalumet), melyet hatalma jelképéül rendesen sastoll diszít. A 
komolyságnak megható jele a halál keresése a csatában s a félelem 
a természetes haláltól. Mint a sebzett állat, a haldokló indián félreeső 
helyre megy meghalni s az öregek maguk kívánják, hogy szabadítsák 
meg őket az élet terheitől. A legtöbb esetben a halotthoz adják 
fegyvereit s kedvencz állatait, hogy a jövő életben használhassa. 
Temetőik nem egy esetben félreeső helyeken vannak, miként szent
helyeik is. A Huron és Michigan tavak egyes rejtett szigetein még 
most is emlékeztetnek a „nagy szellem' - (manitu) tiszteletére. 



Valóságos pantheismus még most is ez a hit, a baboná
nak azon elterjedt alakja, mely az ébrenlét és álom, a valóság 
és vágy éles megkülönböztetésének hiányából mindenütt titok
teljes mozgató személyes erőt lát. A lőfegyverben, mely tüzet 
okád, szellem lakik, hasonlókép szellem mozgatja az óra gépe
zetét, az iránytűt s a nap folyását. A madárban, halban, medvében 
szellemeket talál, szellemek idézik elő a betegségeket és halált 
is. S mert a szellemek ily módon az élet urai, meg kell őket 
nyerni vagy legyőzni. Az indián áldozatot hoz mindenkor a szelle
meknek, különösen ha vadászatra vagy háborúba indul s ha a maga 
ereje már tehetetlen, hozzáfordul az ember és istenség között 
közvetítő szerepet játszó csoda emberekhez, kik papok, orvosok, jósok 
egy személyben, kinek hatalmában áll a szellemekkel érintkezve 
megjövendölni az esemé
nyeket, megszerezni a 
szükséges gyógyszereket, 
elűzni a szárazságot és a 
villámok irányát, a kik 
esetleg a vadat lőtávol-
ságba, a halat a hálóhoz 
bűvölik, bűbájos énekek 
által kormányozzák a női 
sziveket, titkokat kinyilat
koztatnak és elűzik a rossz 
szellemeket. A primitiv 
embernek ez a csodatevő 
mindenes barátja azonban nem szervezkedett még kasztszerűleg, mint a 
fehér ember közvetítői az istenséggel, hitele és tekintélye teljesen egyéni, 
oly annyira, hogy sokszor a legnagyobb hatalomról sülyedhet le s saját 
pusztulását idézheti elő. Mindamellett elismert tény, hogy e csodaemberek 
bűvészkedései még a keresztyén indiánokra is nagy hatással vannak. 

Az egyes még vadon élő indiánok között régebben a hegységek 
és a Missisippi vontak határokat. A Missisippi folyón innen a 
algonkin és yandát törzsek laktak északon, délen pedig az appalachék 
és egy kis tömegben Florida felett az ucheek. A nagy síkságon a 
dakota törzsek, a Sziklahegységben a shoshonok és colombiaiak 
tartózkodtak, a Csendes-Oczeán mellett az alaszkai athabaskok egyes 
törzsei s a kaliforniaiak. Délen a mexicoi s texasi törzsek között az 
apachék és navajók törzsei telepedtek le. 

W i g w a m . 



A Missisippin innen lakó indiánok közül ma már csak egy pár 
törzs van itt állandóan: mohawkok, oneidák, onondagák, cayugák, senecák, 
tuscatorok a fehérek között szétszórtan s kissé délebb fekvő részen 
Tennessee még kevésbbé népes síkságain a cserokeek. Nagyobb részük 
rokon egymással, a mint ezt nyelvük, a lenni-lenap nyelv bizonyítja, 
mely szavak rövidítéséből alkotott szótagok összetétele s a melynek 
egyes töredékei jóformán az egyesben indián szavak, melyek az angol 
nyelvben is meghonosodtak. Massachusetts, Manhattan, Manitu s más 
helynevek az ő emlékeiket tartják fenn. Mig azonban fajrokonaik, a 
huronok és irokézek Kanadában megmaradtak, itt a folytonos hábo
rúban meggyengült maradékok nagyobb részét már az indián területre 
költöztették át. A többinek sincs sejtelme arról, hogy fajrokonok 
volnának, miden törzs, sőt legtöbbnyire minden egyes csapat külön 
önállónak tartja magát s különös törzsnyelvük folytonosan változik, 
ugy hogy a tolmácsok alig egy pár évig képesek magukat megértetni 
a régebben begyakorolt nyelven. A régen híres delavare, mohawk és 
mohikán törzsek utódai ma már szétszórva tanyáznak itt-ott. 

Sokkal inkább megtartották önállóságukat a dakota indiánok, 
melyek egy része még most is harczias. Legismertebbek köztük a 
siouxk, kik még 1891-ben is véres háborút vivtak függetlenségükért 
s nemzeti hősük is volt, az „Ülő bika", ki a polgárisodás és keresz
tyénség ellenében az ősi szokásokat igyekezett meghonosítani s 
izgatásaival Kanadában is hatott. Ma már e hatalmas törzs sem 
számlál többet 20.000-nél s az indián ügynökök gyámsága alatt van. 
A szintén harczias pawnek a Sziklahegység keleti részén még nagyobb
részt nomád életet folytatnak, de már inkább tolvajok, mint rablók. 
Legnagyobb számmal vannak még az osage indiánok Déli-Kanzas-
ban, igen ügyes tolvajok, dologkerülők és a földmüveléstől irtóznak. 

Tul a Sziklahegységen a nagy belföldi medencze területén 
túlnyomólag shoshon családhoz tartoznak, de ezek már nem harcziasok, 
sőt nagyobb részök, köztök az utah és pahuta törzsek, jelentékeny 
foku ipari tevékenységet fejtenek ki. Azok a törzsek, melyek hegyek 
közt laknak, jelentékeny juh- és lótenyésztést folytatnak s csaknem 
mindenütt tenyésztenek tengerit, mely körülmény azonban nem zárja 
ki, hogy — mint a mi félvad czigányaink — a koldulást és lopást 
mellőzzék s hogy ne egyenek meg tücsköt-bogarat, olykor még 
rothadásnak indult dögöket is. Egyes fajok külsőleg csinosak, mint 
a Kaliforniában lakó tejonok s csaknem mindenütt feltűnő a villogó 
szem és a hófehér ép fog. 



A pusztulófélben levő siouxkon kivül, melyeknek első jellemzé
sét fentebb adtuk, leginkább érdemes részletesen foglalkozni azokkal 
a tulnyomólag félvad állapotban maradt indiánokkal, melyek az 
Unio déli részén s Texasban s a Mexico határán eső tartományokban 
laknak. 

A texasi indiánok között jellemző alakok a ivitchiták. Szénaboglya 
alakú állandó kunyhókban laknak, földmivelés és baromtenyésztés a 
főfoglalkozásuk s az európai szokásokat már meglehetősen eltanulták, 

Witchi ta- indián nyári és tél i ö l tözetben. 

ugy hogy az a jelmez, melyet képünkön láthatunk, maholnap már 
csak a múltra emlékeztet. Érdekes mindamellett megfigyelnünk azt, 
mint a mely kisebb-nagyobb változtatásokkal, a harczias indiánok 
szokott öltözete volt egykoron. A primitiv népek gyermeteg öröme 
a csillogó tárgyakban mutatkozik itt mindenütt. A harczos setét
veresre festi testét s nem ritkán a törzs jelvényeit rajzolja reá avagy 
harczias tetteire emlékeztető alakokat többnyire kék és sárga voná
sokkal. A nyakon és lábakon csigákból és állatfogakból készült láncz 



hadi tanácskozás is, melyen sastollakkal s festett állatbőrökkel diszítve 
fegyveresen jelennek meg s a maguk előtt képzelt ellenséget vad 
ugrálásokkal s ijesztő kiabálásokkal rémítgetve. Ily nyilvános ünnepek 
alkalmával mindenkor feltűnő az indiánok testi ügyessége és nagy 
szónoki tehetsége. A nők ily önnepeken csak mint nézők szerepelnek, 
néha még ugy sem s alárendelt szerepüket mutatja az a körülmény 
is, hogy a medve húsából, mely a férfiaknak erőt ad, enniök nem 
szabad, sőt rendesen csak befedett arczczal nézhetik ilyenkor a férfiak 
lakomáját. 

Leginkább ismeretesek az apache-törzsek között a navajó-
indiánok, melyek észak felé a Rio-Grande környékén durva tuskókból 
és ágakból készített vigvámokban tartózkodnak. Földművelő és pásztor 
nép, különösen sok lovuk van s a \ó náluk a legkedveltebb csere
eszköz, ugy hogy például a vőlegény menyasszonyáért 5—15 lovat 
fizet a leány szépsége szerint. A lótenyésztés okozta azt is, hogy 
félig-meddig nomád életet folytatnak, különösen télen a déli melegebb 
vidékekre mennek, a hol jobb legelőket találnak. Különben még 
teljesen a bűvészek hatása alatt állanak s ennek megfelelően fenn
maradtak az ősi szertartások is. Legnevezetesebb ezek között a 
büvésztáncz, mely kilencz napi ünnepiességekkel van kapcsolatban s 
részben egyes betegek gyógyítása, részben eső vagy jó termés elő-
varázslása végett tartatik. Legelőször az „orvosi lak"-ban elhelyezett 
beteggel csinálnak hét napon át különböző hókuszpókuszokat imákkal 
és áldozatokkal összekötve. Nyolczadik nap czédrusfát s más a táncz-
hoz szükséges tárgyakat készítenek elő. Különösen a saspehelylyel 
megrakott 3 láb hosszú sumachfa-pálczákat s összetolható tollas 
kőhegyű nyilakat. Kilenczedik nap estéjén a bűvész a körbeülő navajó 
ifjak közepén dalt kezd énekelni, meggyújtja a czédrusfa-máglyát s 
s a zenekar megszólal. Ekkor kezdődnek meg a szenttánczok, melyek 
közül egy párt képünkön is láthatunk. Egyikben a meztelen ifjak 
körbe futkosnak a tűz körül, pálczikáikról leperzselik a saspelyhet, 
A másikban két sajátságosan befestett tánczos, kiknek karjaikon 
bőrből utánzott szárnyuk is van, az említett szárnyas nyíllal kerin
genek a bivalybőrre fektetett beteg körül, a nyilat olykor szájuknál 
összenyomják, mintha elnyelnék s ezalatt ugrándoznak, majd ugatva 
ismét előhúzzák a nyilat s ezzel a betegnek különböző testrészeit 
megnyomkodják, hogy gyógyulása biztosíttassék. Más tánczaik még 
bonyolultabbak, sokszor egész csapat különféle jelmezbe öltözött alak 
szerepel a tűz körül, utánozva a nap járását, medvevadászatot, yucca 
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szüretet s más jelképi dolgokat. Igen ügyesen tudják ily táncz 
közben a sastollat mozogtatni fejeiken. Némely tánczuk medvét s 
menyétet mutat be s sok tekintetben hasonlit a „Paprika Jancsi "-féle 
mutatványokhoz, valamint általában elmondható, hogy ezek a vallásos 
jellegű tánczok gyakran egészen népies mulatságokká változnak s a 
betegség gyógyítása avagy esőcsinálás csak ürügyül szolgál. 

A rabló természetű apache és comencse indiánok tőszomszéd
ságában sajátságosan egész sereg békés természetű s aránylag nagy 
műveltségű törzseket találunk, minők a mojavok, pírnak, zunik, moquik, 
nagyobbrészt a Colorado folyó mentén vagy attól délre Arizonában. 
Különösen érdekes faj köztök a mojave indián; szép arányú, közép
termetű s nem ritkán nemes arczvonású. Nagyobb részük a régi 
aztekekkel áll rokonságban, még abból az időből maradt meg föld-
mivelői hajlamuk, melyet azóta a csatornázás mesterségének elsajá
tításával is tökéletesitettek. A jelképi irás nyomai is megmaradtak, 
bár legtöbbnyire csak mint ősrégi kegyelettel őrzött, de már nem 
értett emlékek. Legsajátságosabb közöttük az Uj-Mexicoban lakó 
pueblo indiánok lakása, mely az ethnográfok egyik kedvelt tanulmány
tárgya. A canonok sziklafalaiban avagy a fensíkon magánosan emel
kedő szirteken (mesas = asztalok), de mindenkor többé-kevésbbé elrejtett 
s nehezen megközelíthető helyen épültek fel ezek a sziklalakások 
egymás felett szakadatlan sorozatban, mint a parti fecskék tömegesen 
rakott fészkei. Minden ily pueblo lakás egy-egy kis törzsnek közös 
megerősített fészke, mely távolról középkori várerődnek látszik tornyok 
és kúpok nélkül. Hogy az ellenség elől jobban megvédjék magukat 
(hiszen ellenségük volt régebben jóformán mindenki, fehér és indián 
egyaránt), a tisztán kőből épült házaknak nincs semmi külső nyilasa, 
létrán kell felkúszni az alsó helyekre is s létrán juthatni innen tovább 
a felső emeletekre. Már Amerika felfedezése idején messze földön 
nagy hirük volt ezeknek a csodás fecskefészek városoknak s külön 
expedicziók mentek „ Cibola két erődített városa "-nak felkeresésére, 
ma pedig a tudósok kutatják e helyeket, csodálkozva nézve a törté
nelmileg tisztán védelmi szempontból alakult kis államok communis-
tikus szervezetét. 

Mert a pueblo indiánok és a többi rokontörzsek arról is neve
zetesek, hogy az egyén itt még kevésbbé fejlődött ki, mint a 
többieknél. A békés hajlamú s kívülről örökké fenyegetett kis népek 
évszázadokon át hozzászoktak a feltétlen meghódoláshoz a régi 
szokásokkal szemben. A munkafelosztás is egyes telepek szerint történt. 
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A jemez indiánok gabonát termelnek, a cositik fazekakat készítenek, 
mások szőnek s a moquik a harczi és szerelmi dalokat készítik. A 
missionáriusók sem képesek nagyobb szakadást létesíteni, a keresztyén 
vallást nagyon kevesen s inkább csak külsőleg fogadták el, a keresz
tyén türelmetlenségnek pedig semmi nyoma. Ősrégi hitük uralkodik 
mindenütt, tisztelik a kigyót, az évszakok s életkorok különbségeit, 
a jó és rossz szellemeket, de vallásuk lényege mégis a nap tisztelete. 
Minden pueblovár tetején egy-egy szentség van a napistenség számára, 
hajdan őrtorony is az ellenség ellen, mindenütt különös szenttánczokat 
(ká-ká) jártak tűz körül, tiszteletére az ég színére emlékeztető kék 
öltözetben s nem egy helyen, különösen a Colorado canonjaiban, 
ősrégi szokásként maradt fenn, hogy napfelkelte előtt lovasok vágtat
nak fel a csúcsokra a megérkező istenség legelső üdvözlésére. Sokan 
állítják, hogy ez a szokás a hajnali napsugarakkal együtt várt meg
váltó Montezuma üdvözlete volna, de Montezuma nevét nem ismerik, 
ez örökké égő tűz csak legenda s egyedüli tény, hogy az ábrándozó 
s sokat szorongatott indián hitében erős s messze elterjedt álmodozás 
él egy megváltó vagy szabadító megérkezéséről. Dalaikban gyakran 
viszhangzik ez a vágy és az élénk remény életkedvet ad nekik, bár 
látníok kell, hogyan pusztulnak s hanyatlanak társaik az egykor 
betolakodott fehérek nagy hatalmával szemben. 

Sokkal kevésbbé változatos az amerikai Egyesült-Államokban 
lakó négerek jellege. Kétségtelen, hogy különböző eredetűek, sőt 
hogy Afrika néger törzsein kivül más népek (arabok, malájok s 
pápuák) egyes csoportjai is előfordultak a hajdani rabszolgák között, 
mivel azonban a rabszolgakereskedés sohasem csoportosult földrajzi 
viszonyok szerint s a négerek egymás között mindenütt összekeve
redtek és anyanyelvüket mind elfeledték, ma már teljesen lehetetlen 
volna a különböző néger törzsek utódait egymástól megkülönböztetni. 
Mindenütt csaknem egyforma typusokat találunk, melyeket duzzadt 
ajk, göndör gyapjas haj, a fehérekénél rendesen alacsonyabb zömök 
termet s különösen nyáron bizonyos kellemetlen kigőzölgés jellemez. 
A Közép-Amerikában gyakori szinvegyülékek, melyek a négerek, 
fehérek és indiánok vérkeresztezése folytán támadtak, az Unióban 
aránylag ritkák s főkép a déli vidékeken, New-Orleans környékén 
találhatók. 



A néger rabszolgák behozatala az Egyesült-Államok régi tar
tományaiba sohasem volt oly nagy mértékű, mint a spanyol Ameriká
ban. Bancroft számítása szerint 1620-tól 1776-ig csak 430.0001 

rabszolga jött ide s azok is részben már a nyugotindiai szigetekről 
s 1790-ben, midőn az uj köztársaság első népszámlálása történt, csak 
757.208 négert számítottak, mely szám azonban az akkori népességnek 
majdnem egyötödét tette, holott ma az Unióban élő 7'5 millió néger 
a népességnek csak 1 l'9°/ 0 -át teszi s igy a szaporodás sokkal lassúbb, 
mint a fehéreknél. Lassúbb, nemcsak azért, mert a négerek szabad 
beköltözése csaknem ismeretlen dolog, hanem mivel igen nagy 
közöttük a halandóság, különösen himlő és kolera iránt nagyon 
érzékenyek s mert ujabb időben igen sokan vándorolnak ki a spanyol 
Amerikába. Az Egyesült-Államok keletkezése óta a néger rabszolga
kereskedés többé-kevésbbé mindig korlátoztatott s a polgárháború 
óta csaknem teljesen megszűnt, bár titokban egyesek még azután is-
hoztak be rabszolgákat. 

A felszabadult négerről még most, a rabszolgaság eltörlése után 
csaknem 30 évvel is, egyhangú az ítélet, hogy t. i. szabadságát nem 
tudja kellőkép felhasználni s a legtöbb esetben maga lábán járni 
nem tudó gyermekhez hasonlít. Kezdetben még szomorúbb volt 
helyzetük. Szabadságukkal visszaélve tétlenek, könnyelműek, sőt 
kicsapongok lettek, a babona és erkölcstelenség sokkal nagyobb erőt 
vett rajtuk, mint azelőtt, midőn uraik gyámsága alatt állottak. Később 
azonban a beállott szenvedések és nélkülözések súlya alatt emelkedni 
kezdett a néger népelem olyannyira, hogy ma már több száz magasabb 
foku iskolát s mintegy 200 hírlapot tartanak fenn önmaguk. De a 
nagyiparban és nagykereskedésben, az amerikaiak valódi működési 
terén, a néger még most is alig tesz számot: a legtöbb kisiparos, 
földműves, korcsmáros s különösen háziszolga, olyannyira, hogy 
helyzete tényleg ma sem különbözik nagyon attól, mely régebben a 
rabszolgaság korában uralkodott s melyet a „Tamás bátya kunyhója" 
írónőjének rikító ecsetelése alapján az európai közvélemény, részben 
igazán, oly borzasztónek tartott. Hogy több példát ne említsünk fel, 
elmondhatjuk, hogy földbirtokuk még Georgia államban is, hol a 
lakosságnak körülbelül fele részét teszik, nem több az összes birtok 
2*7u/ 0-ánál, s más helyeken csak elvétve akad egy-kettő, ki a szolgai 
és napszámosi állapotból kivergődni képes volt. 

A legnagyobb akadály a négerek előmenetelében kétségkívül az 
a körülmény, hogy a fehérekkel assimilálódni nem képesek. Jogilag 



•egyenlők, de a gyakorlati életben nem. A yankee csaknem kivétel 
nélkül megvetéssel tekint a négerre, ha csak teheti, nem ül vele egy 
asztalhoz vagy egy vasúti kocsiba, gyermekeit nem küldi négerekkel 
iskolába s minden eszközt, olykor még erőszakot is felhasznál arra, 
hogy a néger ne jusson be a községi s állami hivatalokba s bizott
ságokba. Legtöbbnyire a négereknek külön templomuk, iskolájuk, 
ügyvédeik és külön vendéglőik vannak. Színházakban, vasutakon s 
más nyilvános helyeken még az elegáns öltözetű néger mellett levő 
-székek is üresen maradnak. Legfelebb, mint szolgát tűrik maguk 
mellett. Különösen északon a pinczérek, kocsisok, dajkák és más 
•cselédek csaknem mind négerek 
s ebben a korlátolt helyzetben 
pótolhatlanok is s a fehéreket 
ügyességükkel nagyon felül
múlják. Egyes kiváló tehet
ségek (különösen sok a nagy 
ékesszólásáról híres pap) ter
mészetesen áttörik ezeket a kor
látokat, de ma még ezek csak 
kivételek. 

Sok tekintetben kétségkívül 
maguk a négerek az okai ennek 
a társadalmi éles ellentétnek, 
mely egyes helyeken, hasonlóan 
a nálunk lappangó antisemitis-
mushoz, lassú, de állandó tár
sadalmi harczczá fajult. A néger 
általában rest és piszkos, ott, 
hol tömegesen tartózkodik, épen 
ennek következtében visszataszító is. De el kell ismernünk más
részt, hogy bizonyos fokig szerencsétlensége ennek az általában 
véve jó indulatú népfajnak, hogy a ravasz yankeek között lakik, kik 
tudatlanságát és hiszékenységét nagyon feltudják használni. Stanley 
közelebb a négerek kitelepítését pendítette meg Közép-Afrikába, 
különösen ajánlva, hogy az uj Kongo-Államban alkalmazzák őket 
alsóbbrendű közigazgatási tisztviselői állásokra s itt, mint félmüveitek, 
barbár fajrokonaiknál sikerrel működhetnének. Az eszme első pilla
natra tetszetős, bár Liberia állam szomorú példája, melyet pedig 
•épen amerikai philantropok alapítottak, nem nagyon biztató. Maga a 
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néger azonban aránylag elég jól érzi magát, mint az Unio polgára, 
nagyobbrészt nem is tetszik neki a néger szó s jobban szereti, ha 
faját színeseknek (coloured men) vagy afro-amerikainak nevezik. 

Az angol nyelv általános elterjedése s a fehérek szokásainak 
többé-kevésbbé sikerült utánzása nem irtott ki azonban az Unio 
fekete polgáraiból minden vad vonást. A csillogó ékszerek és színek 
szeretetén kivül, mely minden félművelt ember közös sajátsága, nagy 
kedvelői még a zajos hangszereknek s a testi erő mutogatásának. 

Sőt a régi fétis imádás is sok helyen meg
maradt, különösen mint a kigyó bűverejének 
jelképe. Mindenütt, hol a négerek tömegesen 
laknak, akad egy-egy bűvész, ki egyúttal 
kuruzsoló is. Mondják, hogy ezek a kuruzsolók 
hagyományos bájitalaikkal néha igen sikerült 
orvoslásokat végeznek és a lassan ölő mérgek 
készítésében is járatosak. A fétis rendesen 
egy, nemrégiben meggyilkolt ember sírhant
járól vett rögből áll, melyet különféle színű 
tollakkal, krokodilfogakkal díszítenek s belőle 
valamely állathoz hasonló torzfejet alkotnak. 
Ezt a talizmánt aztán a megbűvölendő házá
ban rejtik el s igen gyakran megtörténik., 
hogy a babonás néger ijedtében is beteggé 
lesz. Általában azonban a néger hű keresz
tyén s ezeket a szertartásokat csak babonás 
tiszteletből őrzi s, miként a mi oláhjainkat, 
számos vastag babonájuk mellett sem lehet 
őket pogányoknak mondani. Egyszerű, ba
bonás, hiszékeny nép, de nem titkolódzó 
ravasz s nem az ősiekhez ragaszkodó, hiszen 
azok az ősök, kiket Amerikába behurczol-

tak, sem érezték a nemzeti hagyományok erejét modern értelemben. 

Fétis . 

A négereknél is kevesebb jelentőségük van az Egyesült-Államok 
életében a többi színes népeknek, hiszen összes számuk sem megy 
többre százezernél. Egyetlen fajnak sikerült azonban nagy hírnévre 
tenni szert ebben az országban s ezek a khinaiak, kiktől a yankee 
sajátságosan — fél. 



mintha ez hódító faj volna, hanem mivel rendkivüli szorgalma s még 
nagyobb takarékossága hatalmas versenytársává teszik az amerikai 
munkásnak. A khinai a szónak csaknem teljes értelmében a minimumig 
képes apasztani életszükségletét s még vagyont szerezve is szerényebben 
él, mint az amerikai munkás, de e mellett nincsen oly munka, melyre 
ne vállalkoznék. 

Aránylag egészen uj keletű a khinaiak letelepedése az Egyesült-
Államokban. 1835 előtt alig volt itt állandóan letelepedett khinai, 
az aranytelepek felfedezése Kaliforniában egyszerre többet hozott ide, 
de a tömeges bevándorlás 1868. óta kezdődött, midőn Khina is 
megengedte az amerikaiaknak, hogy náluk letelepedjenek. Ettől fogva 
1882-ig évenként 10—20.000 khinai jött különösen Kaliforniába 
rendes szállítótársaságok közvetítésével, melyek a hazájukban nyomorgó 
munkásokat saját hasznukra szerződtették előre kifizetett bérért. 
Csakhamar több százezer khinai lepte el San-Francisco városát és a 
szomszéd bánya telepeket s oly hatalmas működést fejtettek ki, hogy 
csak 18őé—1878. között már 180 millió dollárnyi megtakarított 
összeget küldtek vissza hazájukba. Az amerikaiak lázongani kezdtek, 
a kormány a közvélemény hatása alatt 1882-ben eltiltotta uj khinai 
munkások behozatalát, sőt 1888-ban ezt a tilalmat meghosszabbítot
ták s intézkedéseket tettek a már letelepedett khinaiak kiűzésére is 
az alkotmány és a nemzetközi szerződések ellenére. 

A nagy versenyen kivül jelentékenyen hatott a khinaiak elle
nében kifejlődött rendkivül ellenszenv élesztésére maguknak a 
khinaiaknak kasztszelleme. Ez a szorgalmas, szerény és rendkivül 
igénytelen, de a mellett értelmes és tanulékony munkás magával hozta 
az idegenek gyülölését. Lehetőleg elkülöníti magát, külön város
részekben lakik, hazája szokásait teljes mértékben megőrzi s honfi
társainak sorsa iránt meleg érdeklődéssel viseltetik. Egy szóval a 
khinai államot akar alkotni az államban, mely irányt öntudatos nemzet 
soha sem pártolhat. Hozzájárul mindehhez, hogy a vállalkozó társu
latok által behozott khinaiak általában a nagy khinai nemzet 
proletárjaihoz tartoznak, kik igen sok kellemetlen sajátságot hoztak 
magukkal, rendkivüli piszkosságot, a játék és ópium kedvelését s a 
titkos társaságok alakításának ösztönét. Különösen a nők, kiknek 
száma különben csekély, a társadalom söpredékéhez tartoznak, de a 
rendes khinai munkás (kuli) is rendesen csempész, dühös játékos s 
rendkivül haszonleső, ki gazdája iránt semminemű ragaszkodást vagy 

.bizalmat nem tanúsít. A legtöbben már az üldözések megkezdése 



előtt visszatértek hazájukba, mihelyt eléggé megszedték magukat, 
sőt hazaszeretetük oly nagy, hogy az otthoniakkal állandó össze
köttetésben maradnak s holttesteiket is koporsókba zárva rendesen 
átküldik a nagy oczeáni uton. A vállalkozó társulatok is mindenkor 
kötelezik magukat az esetleg meghaló kuli tetemének visszaszál
lítására. 

Alig van oly iparág, melyet a khinai meg nem kisértene. 
Leggyakoribb foglalkozásuk az aranybányászat, aranymosás és a 
vasútépítési napszámoskodás. Nagyon ügyesek a kéziipar minden 
ágában. Mint szabók, czipészek, órások, hentesek, szivarkészítők tért 
foglalnak mindenütt. Még a női munkák nagy részét is ők végezik., 
különösen kedvelt foglalkozásuk a mosás, ' asalás, virágcsinálás s 
mindebben tagadhatlanul ügyességet és izlést tanúsítanak. Igény 
telenségük követ
keztében az olcsó 
bért is elfogadják s 
mihelyt valahol tö
megesen telepednek 
le, a fehér munká
sokat is kényszerítik, 
hogy olcsóbbért dol
gozzanak vagy más 
helyre menjenek. 

Az ujabb szigorú 
intézkedések követ
keztében a khinaiak 
száma nagyon megapadt, de azért nagy városokban mindenütt meg
találjuk őket s különösen híres helyük a san-franciscoi khinai negyed 
(China town) még most is megérdemli az utazók látogatását. Az utczák 
piszkosak, szűkek, telve mindenféle zsibárus holmival és papirlám-
pákkal. Nagy tömeg asszonyi kinézésű foncsikos ember jár itt 
zajtalanul nemez czipőben, a kíváncsi idegent egy pillanatra sem 
méltatva. Majdnem minden házban van bolt vagy korcsma s mind
kettő mellett sok a játékbarlang, erkölcstelen jellegű theacsarnok 
vagy ópiumház, habár ezek egy része rejtett helyen van. Khinai 
feliratokat látunk mindenütt s ezek mellett tömérdek ázsiai jellegű 
butordardarabot vagy bálványtárgyat. A játékbarlangokból, hol rende
sen koczkajáték divatozik, nagy zaj hallatszik, melyet az utczai bűvészek 
lármája is emel. Híres látnivaló a khinai színház, mely egész nap 
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nyitva van, mivel egyes darabok 10—20 óráig, sőt tovább is tartanak 
s az ópiumtanyák, hol fehér emberek is gyakran megfordulnak. A 
khinai negyednek rendkivül rossz híre van s különösen este a 
kíváncsi utazók már csak rendőri segítséggel mernek ide elhatolni. 
Egészben véve azonban jobb ez a negyed, mint a híre. A khinai 
gyűlöli a fehér embert s ha lehet, szívesen árt neki, de csak ha 
neki nem lesz belőle baja. Mivel pedig tudja, hogy őt hamarább 
megbüntetik, mint a fehér embert, rendesen félénken visszahúzódik, 
-apróbb sérelmeit szótalanul eltűri s az idegent lehetőleg elkerüli. 
Közös sorsa ez jelenleg a földgömb legnépesebb országa fiának 
mindenütt, ha egyszer hazája határait elhagyta. A khinait üldözik, 
megvetik mindenütt az európiak, de e mellett komolyan félnek is 
"tőle, mert e nép hatalmas versenytársuk minden téren. 

Áttérhetünk most már az Egyesült-Államok törzslakosságára, a 
fehérekre, kik, mint emiitettük is, 54.875,000 számmal az összes népes
ségnek 7/b-át (87"7°/0) teszik s igy tisztán szám szerint is az uralkodó 
faj, melynek jellege adja meg a valódi nemzeti erőt. Egész Ameriká
ban, egy pár apró sziget kivételével, nincs ország, melyben a fehér 
elem ennyire túlsúlyban volna; az uj világrészben lakó fehéreknek 
fele az Egyesült-Államok lakosa. Már magában ez a tény biztosította 
a fehér elemnek azt az előnyt, hogy nem kellett, mint Mexicoban 
vagy Braziliában, egészen idegen hatások ellen folytatott küzdelem
ben emészteni fel erejének nagy részét, de önálló fejlődést vehet, 
mely fejlődésben a négereket s indiánokat részben segítségül hasz
nálhatja fel. S kétségtelen is, hogy ez a nemzeti egyed erősen kidom
borult, erősebben, mint ujabb időben bármely más nemzeté a föld
gömbön. A keletázsiai ősrégi civilisatio mellett, melynek csak egy 
kis része, a japánok, mutattak ujabb forrongást, a jelen század óta 
már nemcsak Európa áll ott, mint második egyenrangú, sőt a fejlő
désben magasabb fokra emelkedett művelődési centrum, hanem az 
Egyesült-Államok is jogosan megkövetelik helyüket. 

A gyarmati viszonyokból nemzeti önállóságra jutott művelődési 
csoportok alakítására számos európai állam mutat példát, mint a 
melyek egykor szintén a római műveltség gyarmatai voltak. Még a 
felületes szemlélő is tudja azonban, hogy a fejlődés ezen nemzeteknél 
(az ujabb korban művelődésre törő oroszt sem véve ki) sokkal 
-szűkebb keretben s a művelődést nyújtó nemzetekétől kevésbé eltérő 



módon történt, mint itt Amerikában s a vele sok tekintetben rokon, 
de még fejletlenebb állapotban levő, Ausztráliában. Számos korlát, 
különösen a születési aristokratia, a bureaucratismus és militárismus 
hiánya, az egyedek erősebb kidomborodását tette lehetővé s az egyén 
munkáját és akaraterejét jelentékenyen szilárdította a szabad tér, mely 
uj és uj ösvények törésére számtalan alkalmat adott. 

Külön fejezetben akarjuk ismertetni ezt az újonnan keletkezett 
s nagyjában már egész világos képet nyújtó amerikai társadalmat, itt 
azonban, midőn a fehér elem általános sajátságait kell kiemelnünk, 
szükségesnek látszik egyelőre legalább csak reámutatni az egyéni 
tetterő kifejlődésének eme tényezőire s ezzel kapcsolatban szükséges 
némi általános történeti szemlét is tartanunk az Unio uralkodó ele
mének keletkezéséről. 

Emiitettük, hogy sem a felfedező spanyolok, sem az első lete
lepülő francziák, hanem az angol faj tagjai alkotják az Egyesült-
Államok népességének csiráját. Virginiában, Pennsylvaniában s az 
Unio első alkatát tevő atlanti tartományokban csaknem egészen a 
mult század végéig az anyaországok viszonyaival elégedetlen, de egy-
átalán nem kalandor szellemű egyének telepedtek le főkép. A régi 
Egyesült-Államokban nem ismerték az aranyat és más érczeket, mint 
Mexicoban meg Peruban, a letelepülők nem számíthattak a hirtelen 
való meggazdagodás előnyeire, sőt ellenkezőleg maga a mérsékelt 
égöv komoly munkát s a harczias indiánok erős küzdelmet követel
tek. Közel egy századig a ma oly hires ország felfedezése után csak 
egy pár gyarmat maradt meg állandóan, a nagyobb rész ismét fel
bomlott, mert lakói Közép- és Délamerika csábos viszonyainak nem 
tudtak ellenállani. Midőn azonban kissé megszaporodott számuk, az 
erdőirtásban, szorgalmas földmüvelésben s indiánokkal folytatott 
háborúkban emelkedett önérzetük is. A spanyol Amerikában még 
lázongások is alig fordultak elő a gyarmatokat kiszipolyozó anya
ország túlkapásai ellen, midőn itt északon már megkezdődött az 
autonómia szeretete s az önálló nemzeti érzület az anyaországgal 
szemben. Franklin, Washington s az Unio történetének más nagy 
alakjai csak ezen erős önállósági érzet segítségével voltak képesek való
ban önállóvá és politikailag is szabaddá tenni hazájukat. Nem forra
dalom vagy épen lázongás volt ez a függetlenségi harcz, hanem az érett 
gyümölcs lehullása a fáról s ezért oly szép és megható eredményeiben. 

A véletlen szerencse még ezután is kedvezett az uj államnak. 
Nem kalandorok keresték fel az uj hazát sem, hanem főkép komoly 



hazafiak, kiket otthonukból az elkeseredés és kétségbeesés űzött ki. 
Az angolok által elnyomott irek, a napóleoni háborúk s később a. 
szentszövetség és a 48-ki mozgalmak elnyomása uj és uj hasznos
elemet hoztak az Unióba. Csak az 50-es évek óta, a kaliforniai 
aranyláz s a mindinkább nagyobb fokra emelkedett ipari és keres
kedelmi szédelgések vonták ide is a társadalmilag hajótörötteket és 
kalandorokat. Szerencsére azonban a nemzet egyénisége már ekkor 
megszilárdult. A távoli Európa hajlandó ugyan, különösen a Bret 
Harte-f'éle irodalom hatása s a vagyonosodás óriási emelkedése követ
keztében exaltált jellegűnek tartani az amerikait, de kétségtelen, 
hogy — bármily gyakori is a kivétel — a szilárd s komoly nemzeti 
jelleg az Unio területén biztositva van. 

A konservativ elem hatása a kalandorokra különösen éles vilá
gítást nyer az úttörők működésének megismertetése által. Az Unio-
fehér lakosai történetének legérdekesebb része ez, érdemes külön 
tanulmányozásra. Egy-egy aranyér, petroleum forrás avagy felosztás-
alá kerülő termékeny föld talaj valóságos népvándorlásokat idéz elő 
az Egyesült-Államokban. Városok keletkeznek a tegnap még kopár 
területen, néhány év, sőt néhány hónap alatt nagygyá nőnek s azután 
néha csaknem oly gyorsan ismét elpusztulnak. A forrongás szokatlanul 
élénkebb, mint Európában, mert itt sokkal nagyobb az egyén mozog
ható képessége részben a szabadabb intézmények miatt, részben az 
egyéni akaraterő nagyobb fokú következtében, de élénkebb különösen 
azért, mert folyvást nagy a még le nem kötött szerencsét próbáló 
bevándorlók száma s mert a hatalmas üzleti szellem (melynek 
kinövései humbug alakjában is mutatkoznak) közvéleményt teremteni 
hatalmasabb. De bármily rohamosan és rakonczátlanul történjék az 
úttörő munkája, a közszellem hatalma uralkodik felettük. Bret Harte 
rajzaiban az aranyásó kalandorok hatóság hiányában titkos rendőr
séget szerveznek, a valóságban csaknem minden uj telepet előre szer
vezett részvénytársaság rendez be s a rendszeres bányászat vagy gyári 
munka kezdetével kapcsolatban gondoskodnak a közlekedésről és 
iskolákról, az uj társadalom jólétének alaposzlopairól. 

Legkevesebb közszellem van még sajátságosan az úttörő elem
nek azon csoportjánál, melyet a regényes képzelemben egy pár régi 
példa alapján a farmer névvel köt össze, értvén ez alatt a művelődés 
oly előharczosait, kik messze nyugot felé hatolva a világforgalomtól 
távol eső vidékeken ős erdőket irtanak, fa kunyhókban és nélkülözés-
között élnek s életük örökös harcz a ravaszul támadó indiánokkal. 



A fogalom téves, mert farmer jóformán minden önálló földműves, 
sőt a bérlő is s mert ma a közlekedés fejlettsége mellett vadon élet
ről és indián harczokról csak kivételesen van szó. De helyes a foga
lom annyiban, hogy a farmer, ha az úttörőket értjük alatta, csakugyan 
nagy fáradalmakat áll ki az erdő kiirtása és a szüzföld feltörése 
előtt, ha magában kezd munkájához. Es pedig sokan járnak el igy 
még most is az Unióban kifejlődött szövetkező hajlam ellenére. Mint 
a mult századokban, most is sokan vándorolnak ős erdőkbe, hol 
heteken át laknak szekereiken vagy sátrakban, mig végre annyira 
jutnak, hogy a kiirtott és bekerített tisztáson fakunyhóikat felépít
hetik, mely építéshez, hasonlóan a székelyeknél divatos kalákákhoz, 
a szomszédok is 
hozzájárulnak, ter
mészetesen a gazda 
vendégségére s a 

munkával töltött 
nap estéjén tartott 
házszentelő ünnepre 
(frolock) számítva. 
Az ily farmerek 
megszeretik erdejü
ket, gerendaházukat, 
a vadászatot s igen 
gyakran megtörté
nik, hogy, midőn 
közelükben már sü-
rüek lettek a telépit-
vények, nevetséges 
áron adják el lakásaikat és beljebb vonulnak a sűrűségbe, a föld 
termékenyítésének fáradalmait újból kezdendők. Sokan közülök, a 
vásáros napok kivételével, emberekkel sem találkoznak, másrészt 
azonban gyakori az eset, hogy a megcsökönösödött farmer neje 
vagy gyermeke a művelődés romboló változatosságát hozza be a 
kunyhó lakásba. Ez a farmer határozottan az egyedi hajlamok 
szerint él és rendezi be háztartását, mintha mindenik külön remete 
volna az örökké mozgó amerikai társadalomban, de ezek száma 
aránylag véve igen csekély s még ezek nagy részénél is van 
egy-egy vonás, mely a közszellem erejét mutatja, legtöbbnyire az, 
hogy a nevelés és ismeret fontosságát elismeri. Kevéssé népes 

Csolnakkészitő farmerek. 



vidékeken nem ritkán több kilométernyi távolságra megy a farmer 
gyermeke és épen nem ritkaság, hogy vasutaktól s nagyobb váro
soktól messze jóformán a vadon természet ölében levő kezdetleges 
gerenda házakban könyvtárakat, értékes képeket avagy a művelődés 
más jeleit találjuk fel. A közszellemet nagygyá fejlesztett önmüvelési 
hajlam még az amerikai társadalomnak ezen remetéire is életrend 
alkotó hatással van. 

Egyátalán nem kell hinnünk, hogy ezek a remete életet folytató 
farmerek csak a kevésbé népes nyugoti vidékeken telepedtek le. 
Ellenkezőleg az ily conservativ hajlamokkal biró letelepedők ma 
sokkal nagyobb számmal vannak az Alleghany hegységben, mely 
az Atlanti oczeánhoz közelebb esik, de még mindig eléggé néptelen, 
hogy ily remetéknek helyet adjon. A nagy prairiek és a nyugoti 
hegyvidék farmerjai már egészen más jellegű úttörők. Ezek valósá
gos kalandorok, kiket az uj világba a hirtelen meggazdagodás vágya 
hozott. Amerikai törvények szerint földbirtokokat szereznek abban a 
reményben, hogy azt néhány év múlva gazdag nyereséggel eladhat
ják, avagy valamely vasút építését eszközölhetik ki, melynek segít
ségével birtokukon várost alapíthatnak. Ha nem sikerül tervük, 
néhány év múlva más helyen kísérlik meg ugyanazt, egészen közö
nyösen hagyva el régi otthonukat. A kísérletezés, az uj és uj ösvé
nyek keresésének hajlama oly nagy, hogy az Egyesült-Államok nagy 
részét — valóságos romok borítják. A Missisippitől a Csendes oczeánig 
bármely vidéken alig lehet egy napig utazni ily egyhagyatott emberi 
lakások látása nélkül s csak ott, hol már régebben közlekedő vas
utak állandó viszonyokat teremtettek, tűntek el ennek a letelepülési 
forrongásnak nyomai. 

Letelepülési forrongás — ezzel a szóval jellemezhetjük a fehérek 
egy jó nagy részének életmódját az Unióban. Örök élet, állandó 
mozgalom ez, hasonló a még le nem telepedett méhraj czéltalannak 
látszó mozgásához és egészen más, mint a fentebb rajzolt remete 
farmerek nyugodt conservativ jellegű hóditó utja. Az utazók müveiben 
az ily Európában egészen szokatlan társadalmi jelenség magyará
zatául rendesen az indiánok harczias indulatát hozzák fel, minden 
egyes ház vagy telep rom szerintük egy-egy véres dráma jelképe. 
Kétségtelen, hogy még most is vannak ily indiánok által elpusztított 
helyek, különösen Texas síkságain, de ezek száma elenyészően cse
kély az oly romokhoz képest, melyeket a fehérek önkényes elköltö
zése teremtett. Az amerikai letelepülőnek nincs elég türelme és 



kitartása, hogy nélkülözések árán is oda tapadjon, a hol uj otthont 
szerzett magának. Ha utólagosan kitűnik, hogy a talaj nem eléggé 
kedvező a földművelésre, avagy az a bánya, melyet művelni kezdett, 
nem fizet eléggé, nem gondolkozik sokáig, hanem szekérre rakja 
összes holmiját s családjával együtt neki indul a nagy világnak 
sokszor teljesen bizonytalanra. Hite munkakedvében s a társadalmi 
viszonyokban, mely a tevékeny kezeket fel tudja használni, oly erős, 
hogy nem kapaszkodik görcsösen a bizonyoshoz, miként az európai. 
Ugyanez a jellemvonás az, mely az amerikai városokban is lehetővé 
teszi, hogy a kenyérkereset módja egyes embereknél olykor feltűnő 
gyakran változik, nem mint Európában, hol a társadalmi élet a 
khinai merevséghez közeledve minden életpályának szigorú korlátok 
közé vont menetrendet alkotott és a hol az állami szolgálat s más 
biztos kenyér már a tetterős ifjúnak is eszményképe. 

Épen nem ritka eset, hogy a forrongás ezen jelenségei nagyobb 
romokban is mutatkoznak. Az amerikai városok gyors emelkedése 
és esetleg épen oly gyors eltűnése ma már példabeszédszerü. Külö
nösen gyakoriak az elhagyott volt bányatelepek. Aurora várost 
Nevada nyugoti részében 1860-ban alapították, négy-öt év múlva, 
már 20,000 lakosa volt s két nagy gyára, ma teljesen rom. Kali
fornia keleti részén Panamint, Arizona északi vidékén Chlorid, e g y 
kor tekintélyes bányavárosok, ma már csak a térképeken találhatók. 
Kisebb helyek, hol 10—20 házból álló telep tett kísérleteket, tömér
dek számmal tűnnek el csaknem évenként, a kopasz falak, cserép
darabok s néhány sírhely jelöli ezeket a modern romokat, némely 
helyről, hol a fa ritkaság, még a deszkákat is elhordják. A romok 
számát hatóságok is szaporítják. A vasutakat építő munkástelepek 
csak kivételesen alakulnak át állandó községekké, rendesen a haladó 
építkezéssel megy tovább az az elem is, mely a munkások bérét 
használja 'fel keresetforrásul. Igen sok továbbá az úgynevezett 
indián erődök romja, melyeket egészen könnyedén helyeznek át a. 
szükséghez képest másfelé vagy szüntetnek meg teljesen. Az ily 
erődök különben nincsenek kőfallal körülvéve, rendesen egy nagy 
piacz körül négyszögben épített 10—12 földszintes ház van itt 
árkok és kőfalak nélkül, de állandó katonasággal s olykor egy kis 
mellettük letelepedett faluval. 

A forrongás másik érdekes jelensége az uj megtelepülés, mely 
különösen a vasutak mentén és a bányahelyeken észlelhető. Minden 
nagyobb vasút s első sorban a hires pacific vasutak, bizonyos terü-
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letet kapnak államsegély helyett az építésért. Az élelmes vállalkozók 
azonnal minden követ megmozdítanak, hogy ezeken a helyeken váro
sokat létesítsenek, A Newyorkba megérkező bevándorlókat ügynökök 
egész raja lepi el, a nagy városokban a vasút vidékét dicsérő s szép 
rajzokkal gazdagon ellátott füzeteket osztogatnak szét s igen sok 
esetben maga a vállalat már előlegesen épített egyes kedvező fek
vésű helyeken városokat, melyeknek lakóit csak azután igyekeznek 
megszerezni. A legelső teendő rendesen a város területének felmérése, 
az utczák és terek kijelölése és végül egy pár vendégfogadó épí
tése. Utánuk következnek az iskola, a bank és a hírlap, mely 
három kulturtényező olykor oly helyeken is előfordul, a hol valódi 
lakos még nincs. Az első letelepülők ezután maguk építenek 
templomot, könyvtár épületet, gabna-raktárakat s közigazgatási köz
pontokat. 

Lényegileg ugyanez a bányatelepek alakulásának története is. 
Az aranyláz hatása alatt mindenkor akad egy-egy „prospector" név 
alatt ismeretes érczkutató, ki gyalog vagy öszvéren kóborolja be a 
hegyeket uj ereket kutatva. Élelmi szerét, mely szalonnából és lisztből 
áll, magával hordja s minden bányászatilag érdekesnek látszó helyen 
rögtön felüti sátrát és előveszi kalapácsát. Ha csakugyan sikerült 
aranyat találnia, rögtön oszlopra irja nevét, mint felfedező s siet a 
legközelebbi hatósághoz, hogy jogát (claim) bejegyeztesse. Ez a jog 
rendesen két évig érvényes s ez alatt más azon a helyen nem bányász
hat. De a felfedező ritkán hagyja kincsét heverni. Rögtön társaságot 
alapít, néhány munkással, kik kezdetben csak egy fabódéban laknak 
(mining camp), hozzá lát a kutatáshoz s egyúttal a bányaváros ala
pításához. Hirdetések, a telkek felosztása ugyanaz, mint a vasúti 
városoknál s az uj város vezetését kezdetben szintén a részvényes 
társaság kezeli. Mihelyt néhány telek eladatott, megjelenik a borbély 
és korcsmáros. A korcsmákban (whisky saloon) kártya és koczka-
játékok szórakoztatják a munkásokat s esténként tánczmulatságok 
is, melyeknek hölgy tagjai rendesen csak kóborló pinczér leányok. 
Ha sikeresnek Ígérkezik a munka, a részvényesek egy része családját 
is elhozza, megjelenik a vándorpap és egy-egy tanító s az állandó 
letelepedők gyűléseket kezdenek tartani, melyek eredményeként a 
telep várossá alakul át, de már előbb itt is megalakult a bank és 
a hirlap s létesültek egyes részvénytársaságok, melyek főkép a köz
lekedés könnyítésére fektetik a fősúlyt s ha lehet, vasúti szárnyvona
lak építését mozdítják elő. 



Teljesen világos képet nyújt az amerikai települők ezen méh-
rajzásáról a legújabb állam alakulása, egy különben kulturtörténeti-
leg is igen érdekes esemény. 1888-ban elhatározta az Unio kormánya, 
hogy az indiánok számára reservált terület északnyugati részét, 
melyet OklaJiama-nak neveztek el, a fehéreknek letelepedésre áten
gedi. 1889. ápril 22-ike volt kitűzve az uj ország megnyitásának. 
A határszélen már a megelőző napokon több ezer földsovár ember 
gyűlt össze, nagyobb része ,prairie schooner" nevű, vitorlavászonnal 
boritott szekereken mindennemű csomagokkal megrakva. Egész sereg 

Az uj „Mining camp". 

kalandor is volt közöttök. Midőn pontban 12 órakor az órát lelki
ismeretesen kezében tartott Hays kapitány engedelmet adott a határ 
átlépésére, valóságos versenyfutás kezdődött meg a kövek és fák 
által elkülönített homestead-telkek (egy-egy 160 acre) birtokba 
vételére. A tolongás oly nagy volt, hogy sokan 400 dollárért béreltek 
versenyparipákat, csak hogy a kedvezőbb helyekre mihamarább el
jussanak. Még cseleket is használtak. A kiszemelt Oklahoma city 
területére ápril 21-én két ember furakodott be, mint törvényszéki 
szolga, kik másnap délben mint földfoglalók mutatták be magukat. 
A Santa-Fe vasút első vonatán 1500 utas érkezett, oly sünien rakva 



meg a vasutat, hogy egyetlen almát sem lehetett volna köztük földre 
dobni, a lépcsőkön is állottak sokan, sőt egy vállalkozó boomer 
magára a locomotiv akadály-háritójára ült; a vonat megérkezése után 
két perczczel már egyetlen lelket sem lehetett látni a környéken. 
Öt-öt perczenkint jött egy-egy teli vonat s az újonnan érkezettek 
azonnal elrohantak földet foglalni. Még az nap délután megalakultak 
az uj városok, sőt pár óra múlva az uj ország megnyitása után dél
után 4 órakor megjelent az „Oklahami Herald" czimü napilap első 
száma, mely már közölte az újonnan alakult Guthrie város hatósá
gának névsorát. Ugyanazon nap estére megalakult a városban az 
első bank 50.000 dollár tőkével, a posta megkezdette működését s 
már a házak építéséhez is kezdtek. Igaz, hogy a bámulatos sietésnek 
igen sok áldozata lett. Az élelmezés nagyon hiányos és drága volt, 
egyes helyeken egy pohár vizért 5 centet kellett fizetni, a legtöbb 
ember napokig szabad ég alatt tanyázott, igen sok földfoglaló későn 
vette észre, hogy az általa lefoglalt terület egészen értéktelen és 
másoknak perlekedni kellett a foglalás miatt. A tolvajoknak jó aratásuk 
volt s néhány gyilkosság is történt. A legnagyobb baj pedig abban 
állott, hogy élelmes emberek, kiket az amerikaiak „földczápák"-nak 
neveztek el, a városok területeit, különösen Oklahama cityben, le
foglalták s mesés áron adták el. Sokan, kik a szűz talajon boldog 
otthont hittek alkotni maguknak, csalódva, sőt kétségbeesve és anya
gilag tönkre téve vonultak vissza, különösen a kopár vidékekről. 
A többiek azonban csakhamar otthon érezték magukat, a városok 
mesés gyorsasággal gyarapodtak, különösen mivel egy vállalkozó 
részvénytársaság Kanzasból vasúton kész palotákat hozatott s minden 
téren különböző részvénytársaságok kezdték meg működésüket. Elis
merésre méltó, hogy ebben a zűrzavarban, melyhez hasonló a világ
történelemben még nem volt, a hatósági közegek a legpontosabban 
teljesítették kötelességöket s néhány nap múlva Oklahama már csak
nem ugy tünt föl az idegen előtt, mint legalább is néhány évvel ez
előtt létesített s gondos kezelés alatt álló telep. 

Ez a lázas élet erősen kifejlődött vállalkozási kedvvel, de a 
korlátlannak látszó szabadság mellett hatalmas önmérséklő hajlam
mal, mely a hatóságok tiszteletében, és a szövetkezeti munkálkodás 
kedvelésében nyilatkozik, ez az élet az amerikai polgárok főjellem
vonása, mely őket a fehér faj más nemzeteitől annyira megkülön
bözteti. Ez a jellemvonás teszi az amerikaiakat nemzetté s járul fő
kép ahoz, hogy a bevándorlók nagy száma sem képes önálló nem-



zetiségeket teremteni, minők pedig Amerika szabad földjén sem 
tartoznak a lehetetlenségek közé, a mint azt Kanadában láttuk. Az 
Unio népének lázas, olykor egész a forrongásig menő mozgékony
aága nem engedi, hogy a nemzetiségi sajátságok megülepedjenek, 
•ellenkezőleg, a tevékenység ösztöne mindeniket magával ragadja, s 
ha előbb nem, a második vagy harmadik nemzedékben eltörli az éles 
ellentéteket. Korunkban, midőn a nemzetiségi eszmék annyira ural
kodnak a kedélyeken, igen természetes az Amerikába vándorlott ide
genek nemzetiségek szerinti csoportosulása. Mindenütt megvan ez, 
egyesületekben, sajtóban s emberbaráti intézményekben is mutatko
zik. De az összetartozás érzete rendesen csak az első nemzedéknél 
erős és ott sem mutatkozik politikai módon. Az Egyesült-Államok 
történetében elkülönülve áll a mult évtizedben az irek példája, kik 
•eredeti hazájukban elnyomott honfitársaik érdekében politikailag is 
igyekeztek hatást gyakorolni, de ez a működés is csak társadalmi 
jellegű volt s az Unio politikáját nem érintette. 

Pedig kétségtelenül nagy nép-chaos az, melyet a bevándorlás 
az Egyesült-Államokban megteremtett. Valósággal egyenrangú a 
középkor elején észlelt népvándorlással, bár az természetesen egészen 
más alakú volt. Nem érdektelen a főbb számokat közölnünk. 

1820—1830 közt 128.393 
1830—1840 közt 539.391 
1840—1850 közt 1,423.237 
1850—1860 közt 2,799.423 
1860—1870 közt 1,964.061 
1870—1880 közt 2,834.040 
1880—1890 közt 5,246.613 

1891-ben 555.496 
Összesen 15,490.654 

A legnagyobb volt e szám 1882-ben, midőn 730,349 bevándorló 
érkezett, azaz naponkint átlag majdnem kétezer ember. Nemzetiségek 
szerint a mult évtizedben (1880—1890) bevándoroltak: 
Német 1,457.000 Osztrák és cseh 239.000 
Skandináv 741.000 Magyar 1 130.000 
Irlandi 655.000 Lengyel 60.000 
Angol 269.000 Olasz, franczia s belga 153.000 
Orosz 268.000 

1 Ide számittatnak a magyarországi tótok, horvátok és szerbek is, sőt a 
túlnyomó szám tudvalevőleg tót. 



Tisztán a németek közül 1820 óta 4,582.203 lélek vándorolt 
be, tehát egy kis ország lakossága s a szomszéd Kanadából egy 
milliónál több jött át. Még a legutóbbi népszámlálás alkalmával is 
8 milliónál több ember lakott az Egyesült-Államokban, ki nem itt 
született s ma már bizonyára nagyon kevés oly fehér polgár van itt, 
kinek egyik vagy másik őse nem a jelen században költözött volna 
be. Irlandi és német a túlnyomó közöttük; vannak egyes vidékek, 
hol e két nemzetiség csaknem kizárólagos letelepedő, a mely esetben 
a német sokáig megőrzi őseinek nyelvét, bár e mellett mindenkor 
megtanulja az angol nyelvet is s többé-kevésbé elsajátítja uj orszá
gának szokásait és népeinek jellemző tulajdonságait. 

A magyarok, legtöbbnyire felvidéki tótok, jelenleg már a nagy 
Unio minden részében feltalálhatók, tömegesebben laknak Newyork, 
Pennsylvania és Ohio államokban. Jellemző, hogy igen sokan, külö
nösen a tótok és zsidók, kik itthon nem tudtak magyarul, Ameriká
ban nemcsak magyaroknak nevezik magukat, de igyekeznek magyarul 
megtanulni. Newyork, Hazleton, Cleveland s más városokban számos 
magyar kaszinó van s több magyar lap. Régebben, különösen Kossuth 
Lajos szónoklati körutazásának hatása alatt, nagyon népszerű volt a 
magyar név az Unio területén, Kossuth nevéről hívnak még most is 
tömérdek utczát és teret, néhány várost, sőt Jova északi részén egy 
nagyobb megyét (county). Buda nevü városa is van három, a leg
jelentékenyebb Illinoisban. De azóta a magyar név tekintélye rend
kívül hanyatlott, különösen azért, mivel a kivándorlóit tót napszá
mosok igen kevéssel elégedvén meg, az amerikai munkásoknak kel
lemetlen versenyt okoznak. Az amerikai munkás nagy fontosságot 
helyez a munkabér nagyságára és pedig méltán, mert ettől függ az 
európai munkásokét jelentékenyen meghaladó műveltsége és függet
lenségi érzete. Gyűlölte régebben az ireket is, de a magyarokat még 
jobban gyűlöli, csaknem oly módon, mint a khinaiakat, mert tagad-
hatlan, hogy a mi tótjainknak a tisztaság és szabadság iránt édes
kevés érzékök van és az amerikai élelmes vállalkozók gyengeségeiket 
nagyon kiaknázzák. Nem egy helyen, különösen Clevelandban, népes 
meetingek követelték már a magyarok (azaz a tót napszámosok) ki
űzetését. Hasztalan szólalnak fel az amerikai magyarok, hogy a 
tótokat tőlük megkülönböztessék, a közvélemény határozottan a ma
gyarok ellen irányul. Különben volt honfitársaink közül sokan fog
lalnak el az Egyesült-Államokban tekintélyes állást s már is elég 
magyar eredetű egyén van ott, ki anyanyelvét teljesen elfeledte. 



Látható a magyarok példájából is, hogy az amerikaiak most 
már nem nagyon igyekeznek az idegen bevándorlókat dédelgetni. 
Csakugyan felesleges volna ezt tenniök. Az Unio népessége jelenleg 
már Khináét és Oroszországét kivéve minden államét felülmúlja s 
óriási területének legnagyobb részében meg van már a mag, melyből 
mesterkélt szaporítás nélkül is kifejlődhetik az egészséges társadalmi 
élet. Ezenkívül tény az is, hogy Európából, melynek nemzetgazda
sági viszonyai a militarizmus hosszas uralma alatt évtizedről-évtizedre 
rikítóbb ellentétbe hozták az uralkodó osztályt és a napszámos mun
kásokat, az ujabb időkben a megbízhatatlan és nem komoly elemek 
nagyobb számmal költöztek Amerikába, mint azelőtt. 

Pedig ez a nemzet, mely a nagymértékű bevándorlásnak jó
formán mindenét köszönheti, kezdetben nagyon sok gondot fordított 
ügyes és használható munkáserők szerzésére. Nem egy esetben 
visszaélések is történtek ezzel a kivándorlási lázzal. Voltak idők, 
különösen a vitorlás hajók korában, midőn a kivándorlókat szállító 
túltömött hajókon az utasok 2 0 — 3 0 % _ a útközben halt el és az 
életben maradottaknak 3—6 éven át kellett szolgálniuk tisztán a 
szállítás dijának letörlesztésére. 1847 óta azonban jelentékenyen 
változtak a viszonyok. Ügynökök járták be Európa minden részét, a 
gőzhajó-közlekedés olcsó és kényelmes lett, azon kivül a hatóság és 
társadalom vállvetve gondoskodtak a bevándorlók gyámolításáról. 
Különösen hires volt e tekintetben a Castle-Garden nevű bevándorló 
telep Newyorkban, a legtöbb bevándorló első letelepülő helyén. Köz
vetlenül a kikötő mellett, Manhattan sziget legdélibb csúcsán, a 
legértékesebb helyen, hatalmas park terült el óriási épülettel, mely 
évtizedeken át kizárólag a bevándorlók szolgálatára állott. Egykor 
erőd volt, később nagy hangversenyterem, 1854 óta egész a legutóbbi 
időkig bevándorlók telepe. Minden idegennek, ki Európából legelő
ször jött Newyorkba, joga volt itt egy napig ingyen szállásra és 
ellátásra. A nagy épület belsejében volt posta és távírda, különböző 
pénzváltó intézet, nagy olvasóterem s számos helyközvetítő hivatal. 
Külön jótékony társulat által alkalmazott férfiak és nők gondoskod
tak a bevándorlók első szükségleteiről, adtak nekik utasításokat s 
megszerezték a mérsékelt árú jegyeket a vasutakra és gőzhajókra. 
Állandóan aalkalmazott hivatalnokok vezették a bevándorlókra vonat
kozó könyveket, gondoskodtak csomagjaik elszállításáról, melyek 
rendesen vámmentesek voltak s közvetítették alkudozásaikat a munka
adókkal. Evenkint sok százezer egyénnek tesz jót e nemesczélu 



intézet s nagyban hozzájárult, hogy az amerikai kivándorlás nép
szerűvé vált s az amerikai földbirtokosok, bányászok és vállalkozók 
jó munkaerőket szerezhettek. A szegény és beteg bevándorlók szá
mára Ward szigeten menedékhelyet s más inrézményeket létesítettek. 

Az ellenszenv a tömeges bevándorlással szemben különösen 1889' 
óta mutatkozik. Most már törvény intézkedik arról, hogy vagyon
talanok, bűntettesek, vagy lelkiismeretlen vállalkozók által több évre 
lekötött munkások ne jöhessenek Amerikába s minden betelepülő 
köteles öt év alatt a polgárjogot megszerezni. Azonban még mindig" 
nagy a bevándorlók áramlata, mint fentebb is láttuk s nagy lesz 
mindaddig, mig az amerikai s európai társadalmi viszonyok között 
oly nagy lesz az ellentét. 

Erről az amerikai társadalomról akarunk a következő fejezet
ben részletesebben megemlékezni. 

Uj-yorki kikötő. 
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Anépesség gyors szaporodása a legelső s leginkább szembetűnő előnye 
az EgyesültÁllamoknak bármely más ország felett. A fiatal 

nemzetnek ma már több lakosa van, mint Khinát és Oroszországot 
kivéve bármely államnak külföldi gyarmatain kivül. De ez a nagy 
szám önmagába véve még nem bizonyítaná az Unio nagyságát, hiszen 
a keletindiai angol gyarmatok, melyek együttesen sokkal népesebbek, 
a világtörténelemben alig játszanak szerepet. Az Egyesült-Államok 
hatalmas földjének gazdagságában, közgazdasági fejlettségében s népe 
műveltségében találják gyökerüket s ezt a három tényezőt egyenként 
kell szemügyre vennünk, hogy az újvilág fejlettségéről lehető tiszta 
képet nyerjünk. 



Az Egyesült-Államok földjének gazdagsága a földművelési, állat
tenyésztési és bányászati szempontok szerint egyenlően mutatkozik. 
Buza, tengeri, gyapot, arany, ezüst, vas és petroleum sehol sem terem 
oly nagy mennyiségben, mint itt s ezenkívül ujabban már a szarvas
marha és disznó tenyésztésében is első helyet foglal el, sőt gyümölcs 
tenyésztése is a legelsők között áll. Egyszóval mind a mindennapi 
megélhetési eszközök feltételei, mind a gyáripar fejlődésének legfon
tosabb természeti feltételei a kőszenén kivül, mely különben szintén 
nagy mennyiségben található, virágzó állapotban vannak. Termékei 
közül a gyapot már régebben világhirü volt s a 70-es évek közepétől 
fogva a buza lett oly első rangú kereskedelmi czikk, hogy a nagy 
távolság daczára Európát az Egyesült-Államok látták el olcsó gabo
nával s az „amerikai verseny" a búzatermelő magyar Alföld kivitelére 
is sok időn át végzetes hatása volt, sőt máig is az. Kalifornia aranya s 
Pennsylvania petroleum forrásai szintén ily nagy hatással voltak a világ
forgalomra s nagyban emelték az uj világ mesés gazdagságának hírnevét. 

Az amerikai maga, teljes büszkeséggel hazájának nagysága 
iránt, minduntalan igyekszik vagyoni elsőbbségét hirdetni más orszá
gok felett. Nem egyszer számították ki — természetesen többé-kévésbbé 
ingatag alapokon — hogy az úgynevezett „nemzeti vagyon", azaz a 
földekben, épületekben, más beruházásokban fekvő tökeösszeg az 
Egyesült államokban sokkal nagyobb (100—120 milliárd között), mint 
Francziaországban és Angliában, az óvilág leggazdagabb államaiban. 
Az alapos kutató Mullhall Mihály már 1880-ban megjelent „ Progress 
of the World" (Világ fejlődése) czimü híres müvében olvassuk a 
következő jellemző sorokat: „A nemzeti vagyon gyarapodása évenként 
Németországban 200 millió dollár, Angliában 325, Francziaországban 
375, az Egyesült államokban ellenben nem kevesebb, mint 825 millió 
dollár, azaz majdnem annyi, mint az emiitett három nagy államé 
együtt véve. Az Egyesült államok vagyona 1850 óta (1880-ig!) oly 
nagy mértékben növekedett, hogy egyedül a gyarapodással meglehetne 
venni az egész német birodalmat földjével, városaival, bankjaival és gyárai
val együtt. Minden évtized alatt oly sokat gyarapodik ez a hatalmas 
amerikai köztársaság, hogy a gyarapodás magában egyenlő Olaszország 
vagy Spanyolország összes értékivel. Minden áldott nap, midőn a nagy 
égi test a földre süt, nem kevesebb, mint 2,300.000 dollárral látja 
vagyonosabbnak ezt a hatalmas nemzetet." 

Festői és sokat megmagyarázó kép ez, melyet később, midőn 
az Unio hatalmának két más tényezőjéről is megemlékezünk, még 



részletezni is lehet alkalmunk. Mindamellett szükséges ezt a képet 
néhány számadással is megvilágítanunk, a magyarországiakkal össze
hasonlítva, melynél azonban meg kell emlékeznünk mindig arról, hogy 
hazánk népessége az Egyesült államokénak jóformán csak egy negyed
része, bár a legtöbb helyen sűrűbb, mint Amerikáé. 

Ezek szerint a művelt terület az Unióban 1'4 millió négyszög 
kilometer, nálunk 0"3 millió. Buza terem ott 191 millió hectoliter, 
nálunk 40—50 millió, tengeri ott 700 millió hectoliter, nálunk 40. 
Burgonya terem ott 75, nálunk 35 millió hectoliter. Dohány ott 258 
millió kilogramm, nálunk 55. A gyapot termés 2 milliárd kilogrammnyi, 
nálunk semmi. Házi állatokból van az Egyesült államokban 15 millió 
ló, 52 millió szarvasmarha, 51 m. disznó, 44 m. j u h : nálunk van 2 
m. ló, 5'5 m. szarvasmarha, 11 m. juh, 5'3 m. disznó. A halászat 
nálunk hanyatló foglalkozás, az amerikai Egyesült-Államokban 
háromszáz millió koronát jövedelmez és 150.000 embernek ad állandó 
munkát. Még hatalmasabb a bányaipar. 1888-ban Magyarországon 5 
millió korona értékű arany ásatott, Amerikában 180 millió, a föld 
termelésének egy harmada. Ezüst termeltetett hazánkban 3 m. korona 
értékű, amott 350 m. A petroleum nálunk jóformán teljesen hiányzik, 
az Unióban évről-évre 800 m. koronát vesznek be belőle. Láthatjuk, 
hogy az Egyesült-Államok csaknem minden termelése jóval felülha
ladja azt az arányt, melyet hazánkkal szemben elfoglalnia kellene s 
igy határozottan gazdagabb, mint Magyarország, melyet pedig nem 
alap nélkül neveztek el tejben vajban mézben folyó Kánaánnak. 

Nem kell felednünk azonban, hogy mig Magyarországban a 
földművelés, állattenyésztés és bányászat egyaránt régi patriarchális 
modorban kezeltetik, az Egyesült államokban mindez ipari munka 
lehető tökéletes gépekkel kapcsolatban és a munka felosztás elvei 
szerint berendezve. Ez a magyarázata részben annak, hogy az amerikai 
tanult munkás kétszer-háromszorta annyi eredményt tud felmutatni, 
mint a magyar mezőgazda s hogy az amerikai földműves, bár munká
sainak sokkal többet fizet, (5—8 korona napszámos bér nem ritkaság), 
búzáját a távol Európában olcsóbban árulhatja, mint a magyarok. 

Mindez összefüggésben áll a közgazdasági viszonyok fejlettségével, 
melyet az Egyesült-Államok hatalmában a második jelentékeny ténye
zőül emiitettünk. Nem lehet feladatunk a közgazdaság tömérdek ágát 
mind szemügyre venni e helyen, csak két fontos részletet emelünk 
ki, mint a melyek mesés hatalommá fejlődtek: a vasutakat és a 
bankokat. 

9f i* 



Egyetlen nemzet sem mutatott oly nagy érzéket a vasutak iránt, 
mint az Egyesült-Államok polgárai. Már 1850-ben, midőn Európa 
legtöbb országában a vasút még ismeretlen volt, 50.000 km-t meg
haladott az amerikai vasutak hossza s most felül van a 300.000 
km-en, csaknem ugyanannyi, mint a földgömb más részein található 
összes vasutak. Az állam keleti s különösen északkeleti része a 

I'ullmann-féle vasúti nappali kocsi. 

Missisippi folyóig csaknem oly gazdag vasúti hálózatot mutat, mint 
Belgium, daczára arendkivül ritka népességnek, de a messze nyugoton 
is, hol száz és száz négyszög kilométernyi területek teljesen lakat
lanok, mindinkább terjeszkedik a vasúthálózat, mely minden újonnan 
alapított városhoz elhatol, sőt igen gyakran egészen néptelen vidé
keken át megy. Európában a vasutat csak a fejlettebb vidékeken 



•épitik, hogy jövedelmező legyen, Amerikában ellenben a vasút a 
vállalkozók első eszköze, melyre legelőször gondolnak. Oly helyeken, 
'hol a népesség gyarapodik, csakhamar versenytársulatok keletkeznek 
s ezek a tarifát mesés olcsóra nyomják le s vetekednek egymással a 
kényelem eszközeiben. A kormányok csak egyes fontosabb vasút 
vonalak építését segítik elő, nem pénzzel, hanem bizonyos terület 

Pul lmann-fé le vasúti éjjeli kocsi. 

átengedésével, mely azonban 1865—1890 közt már 90 millió hectárra 
ment. Különösen sok területet nyertek a Csendes oczeán partjáig 
menő (pacific) nagyvasutak, melyek közt a Newyorkból Topekán és 
Santa Fén San Franciscoba menő vonal 7480 km. hosszú. Merész 
•építkezési problémák s hihetetlenül nagy költségek sohasem riasztják 
vissza az amerikait a vasút építéstől, mihelyest annak szükségét 



átlátják, rögtön, megalakul a rész vény társulat annak megvalósítására-
s az építés mesés gyorsasággal történik. A részvénytársulatok száma 
ma már közel ezer, de a vasutak nagyobb része tényleg egy pár 
kiváló társulat (különösen Newyork Central és Pennsylvania Riailroad) 
birtokában vannak s a kisebb vonalakat vasúttal üzérkedők (vasút 
királyok és vasúti bárók) építtetik s tartják fenn a névleges részvény
társulatok neve alatt. 1890-ben 500 millió utas közlekedett az amerikaj 
vasutakon, 620'millió tonna árut szállítottak s a bevétel meghaladta 
az öt milliárd koronát. 

Az amerikai vasutak kezelése s berendezése nagyon külömbözik 
az európaiakétól. Különös hírnévre tettek szert már 25 évvel ezelőtt 
az úgynevezett Pullmann-féle vasúti kocsik, melyeknek kényelmes, 
rajzunkban is látható, berendezését ma már Európában is nagyon 
utánozták. Ezek a kocsik nincsenek apró kupékra osztva, hanem 
egyhosszban nyitvák s két oldalon levő kettős üléseik között nyilt 
átjárat van, hogy az utas esetleg sétálhasson s társaságot keressen. 
Egyes kocsik az utazók óhajainak megfelelően vannak berendezve, 
mint zongora termek, étkező helyek, alvó kocsik s öltözködők. Egy
két kisebb vonaton olvasó termek és kápolnák is vannak, melyekben 
a vonatokra felszálló missionáriusók tartanak egyházi beszédeket. A 
vonatokon általában igen sok idegen megfordul, különösen gyakori 
az újságárus fiu és a gyümölcsös kofa. Jönnek könyvkereskedők s 
más házalók, sőt igen gyakori eset, hogy külömböző iparvállalatok, 
bankok és életbiztosító intézetek ügynökei állandóan a nagyobb for 
galmú vasutakon tartózkodnak. Régebben, mig a nagy pacific vasút 
egészen néptelen vidékeken haladt el, magán a vasúti vonaton szer
kesztettek és nyomtattak lapot, hogy az örökké mozgékony amerikaiak 
kíváncsiságának eleget tegyenek; még jelenleg is gyakori, hogy a 
hosszú utat tevő utasok a vasúton a hangversenyeket vagy más 
szórakoztató társasmulatságokat rendeznek. Ujabban divatba jött az is, 
hogy egyes vasúti vonalak tetején üveggel fedett kényelmes messzelátó' 
helyek vannak a szabad természet barátai számára. 

Az amerikai vasútnál igen sok pedáns rendszabály hiányzik, a 
mi nálunk még mindig elkerülhetlennek látszik. A legtöbb vonalon 
nincs a pályatestnek kerítése, az indóházak igen egyszerűek, a vasúti 
jegyet boltokban is árulják, a csomagokat nem mérlegelik s a ki és 
beszállás az utazóra bizatik a kalauzok beavatkozása nélkül. Sokan 
mindezt, mind némely vasút rendkivül gyors menetét okul szokták 
felhozni arra, hogy az amerikai vasutaknál igen sok ember veszti 



életét, azonban nagyon valószínű, hogy az az állítás is túlzott s a 
vasúti szerencsétlenségek Amerikában sem gyakoriabbak, mint nálunk. 
Említésre méltó még, hogy 1885. óta igen sok villamos vasutat 
építettek, ma már 5000 km.-
nél hosszabb a hálózat s hogy 
különösen a Szikla hegység
ben a hegyi vasutak száma 
is nagyon szaporodik. 

Amerikai vaggon . 



Épen ily nagy kényelmet fejtenek ki az amerikaiak a személy
szállító hajók berendezésénél. Különösen a Mississippi folyón gyako
riak a három emeletes 100—120 m. hosszú, 20—30 m. széles óriási 
hajók, az úgynevezett uszó paloták, melyekben gyakran valóságos 
fejedelmi fényű termek vannak bársony bútorokkal, puha szőnyegekkel, 
könyvtárral, zongorával s más mulattató eszközökkel. A legtöbb ily 
nagy hajón vannak külön úgynevezett bridalrooms, azaz ifjú házasok 
nászutazására szánt szobák, igen fényes és kényelmes berendezéssel. A 
kereskedelmi hajózás azonban még aránylag kevésbé fejlett, ugy 
hogy Anglia sokkal előbb áll. De az amerikai hajók száma is foly
tonosan szaporodik s a belforgalomban már egészen kiszorultak az 
idegen hajók. Nagy gondot fordítottak az amerikaiak csatornák 
építésére. Ezek száma száznál több, legjelentékenyebbek a Pennsylvania
csatorna, mely a Susquehannát az Ohióval és az Erie csatorna (608 km.), 
mely Newyorkot a kanadai tavakkal köti össze. 1891-ben az amerikai 
kereskedői flotta 761 gőzösből, 3514 vitorlás hajóból állott, összesen 
2"3 millió tonna tartalommal. 

A közlekedési eszközökkel csaknem egyenlő fontosságúnak 
tekinti az amerikai a bankügyet. A bank az Egyesült állomok nemzet
gazdasági életének valóságos éltető érhálózata, melynek közvetlen 
hatása sokkal messzebb terjed, mint a mi bankjainké. A nagyobb 
városokban, de igen gyakran a kisebb helyeken is csak elvétve fordul 
elő a készpénzfizetés, minden tartozás bankra utalványozás utján 
számoltatik le. Minden kis városban rögtön alakul egy-két pénzinté
zet, mely az anyagi forgalom közvetítésén kivül iparvállalatok elő
mozdításával is foglalkozik s oly ügyeket is kezel (pl. templomok, 
temetők létesítése), melyek nálunk a társadalom vagy község feladatai. 
1739-ben Massachusettsben alakult az első bank s ma már 3000-nél 
több van, a külöféle pénzintézetek száma pedig a 100.000-etis jóval 
meghaladja. A legtöbb pénzintézet az ügynökök egész raját és a 
hirdetések tömegét használja fel s ezért az Egyesült államokban 
sokkal kevesebb a heverő tőke, mint bárhol másutt; gyorsabb a 
nemzeti vagyon kamatozása. Pénzügyei valóban kitűnően állanak. 
1865-ben a polgárháború után, mely 1,320.000 ember életébe került, 
az Egyesült államoknak 30 milliárdot meghaladó rengeteg állam
adóssága volt, de már néhány év múlva az állambevételek felülmúl
ták a kiadásokat s ez a kedvező helyzet állandó maradván, a kormány 
oly gyorsan törlesztette adósságát, hogy jelenleg már kevesebb (csak 
harmadfél milliárd) adóssága van, mint hasonlithatlanul szegényebb-



Magyarországnak, s mig nálunk az államadósság állandóan nő, az 
Egyesült államok kormánya már 1889-től fogva folyvást azon igyek
szik, hogy — apassza bevételeit, nehogy az államkincstárban felesleges 
tőkék gyűljenek össze. Jelenleg is az állami bevétel évenként közel 
harmadfél milliárd korona, főkép a külföldi vámokból. Az amerikaiak 
ezt a fényes eredményt nagyrészt a védvámoknak tulajdonítják s 
annak őszinte hivei oly annyira, hogy nem rég egy áramlat az 
európai árúknak csaknem teljes kizárását akarta keresztül vinni. Az 
állam pénzügyein kivül azonban az egyes államoknak, megyéknek s 
városoknak külön háztartásában is vannak jelentékeny adósságok, 
melyek összege 1890-ben 6 milliárdot megközelítette, de ez a pénz
ügyeket épen nem hozza zavarba. Ellenkezőleg az Unio nagyon 
bőkezűen osztogatja a pénzt minden közczélra. Hivatalos kiadványai
ból, különösen az ország intézményeit ismertető müvekből, ezer és 
ezer példányt küld ingyen minden érdeklődő szakférfiúnak, az iskolák 
számára 31 millió hectár földet biztosítottak, a polgárháborúban résztvett 
összes katonáknak, bár számuk az egy milliót ma is meghaladja, 
fejenként átlag havi 50 koronát fizet, sőt ujabban maga az állam 
gondoskodik minden hatvan évét meghaladó vagyontalan polgáráról. 

A vagyonosság ilynemű felhasználása döntő hatással van az a 
magas/okú műveltség, melyet, mint az Unio nagyságának harmadik 
főtényezőjét emiitettük. Európában s a földgömb más művelt orszá
gaiban is fordulnak elő esetek, midőn a felhalmozódott vagyon köz-
czélokra fordittatik, de talán sehol sem oly óriási mértékben s oly 
rendszeresen, mint az Egyesült államokban, hol minden milliomos s 
pedig ezek száma légió, ily módon igyekszik nevét megörökíteni. Több 
helyen egyetemeket is alapítottak egyesek, természetesen több millió 
költséggel. Tilden Sámuel Newyorkban három millió dollárt adott 
egyetlen közkönyvtárra, Newberry Walter Chicagóban 6 milliót azaz 
közel 15 millió koronát. A legtekintélyesebb közkönyvtárak egyike 
Newyorkban a milliomos Astor-család alapítása, a könyvek számát 
s a kezelést illetőleg versenyezik Európa legrégibb nagy könyvtárai
val s több százezerre menő évi kiadását ez a család fedezi. Kalifor
niában a telkek áremelkedése következtében meggazdagodott molnár, 
Lick, több mint 10 milliót adott egy nevét viselő csillagvizsgáló 
torony költségeire, melyben van jelenleg a földgömb legelső távcsöve. 
Peabody millióit munkáslakok épitésére s iskolai alapra ajánlotta 
fel s mások ismét parkokkal, muzeumokkal s más közczélú intéz
ményekkel gazdagították polgártársaikat. 
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Az általános műveltség különböző tényezői nem egyenlő mér
tékben fejlődtek ki az Egyesült államokban s különösen a művésze
tek különböző ágaiban még mindig hátrább állanak, sőt a komoly 
tudomány s ezzel együtt az egyetemi képzés is sok kivánni valót 
hagy fenn: három igen lényeges eszköz felvirágzása azonban nagyon 
jellemzi az amerikai művelődés általánosságra törekvő irányát, ezek 
a népiskola, közkönyvtár és a sajtó. 

Az Egyesült államok népisicolái aszó szoros értelmében virágzó 
állapotban vannak. Nincs ország a világon, hol a hatóságok és magá
nosok oly annyira gondoskodnának a gyermekek neveltetéséről s oly 
annyira versenyeznének az e czélra hozott áldozatokban, habár az 
iskola alapjában véve egészen kevéssé van centralizálva. Jellemző az 
is, hogy általánosan kötelező iskolai törvény az Unio összes polgá
raira vonatkozólag csak az, hogy minden uj településen az iskolai 
alapnak külön birtokot kell kihasítani, minden egyéb azonban az 
egyes államok, sőt részben az iskola fenntartók tetszésére bizatik, a 
magán iskolák szabadon működnek, a tanterveket és tankönyveket 
nem állapítják meg mereven s a tanítók fizetése jóformán alkú tárgya. 
S mindamellett az amerikai iskolai statisztika, mely évről-évre jelenik 
meg oly nagy terjedelemben és részletességgel, mint sehol másutt, 
bámulatot ébresztő adatokat közöl. Igy a legújabb (1889.) jelentés 
adatai szerint 12'3 millió gyermek járt az elemi iskolákba, a lakos
ságnak egy ötöde, mig nálunk alig nyolczadrésze. Az iskolák száma 
216 ezer volt (nálunk 17), a tanítóké közel négyszázezer (nálunk 25); 
azok két harmada nő. Nálunk tudvalevőleg a 300 forint évi fizetést 
sem kapja több ezer tanitó, Amerikában 400 dollár (1700 korona) 
a legcsekélyebb fizetés s 1500 — 2000 dollár sem tartozik a ritka
ságok közé. Az iskolai vagyon értéke 323.573,532 dollár, legutóbbi 
évi gyarapodás volt 24 millió, melynek nagyobb részét magánosok 
adományai teszik, az évi kiadás 132 millió dollár (600 m. korona) 
Másnemű intézetük száma is rengeteg, van 22 egyetem, mintegy 200 
facultasainknak megfelelő főiskola, 1324 közép iskola, 838 tanitó-ké-
pezde, 77 intézet siketnémák számára, 33 a vakoknak, 26 a hülyék
nek, kikről nálunk csak egy-egy intézet gondoskodik. Az egész világon 
itt van a legmagasabb fokon a nőnevelés, a leányok nemcsak az 
alsóbb osztályokban, de a magasabb tanintézetekben is rendesen 
együtt tanulnak a fiukkal, de van mintegy 500 magasabb iskola 
kizárólag nők számára. Az évenkint kiadott mintegy 15.000 tudori 
oklevélből egy harmadrész nőké, kik közt van már pap, ügyvéd, 



tisztviselő, mérnök, gyógyszerész s különösen sok orvos és tanár, 
kik mind egyenrangú tevékenységet fejtenek ki a férfiakkal, bár a 
nőemancipatio teljes érvényében még csak Wyoming államban áll 
fenn, hol tényleg a nők uralkodnak, kik az állam fejétől az éjjeli 
őrig csaknem minden hivatalt nőkkel töltöttek be. 

A népiskola hatását az Unióban e számok alapján csak félig-
meddig érthetnők meg, ha nem emelnők ki, hogy a népesség zöme 
az Egyesült államokban 16 éves koráig részesül rendszeres oktatás
ban, mig nálunk — bár a tankötelezettség szintén a 15-ik életévig 
tart — a 10-ik év betöltése után a legtöbb gyermek kimarad az 
iskolából, tehát abban a korban, midőn az iskola csak a tovább 
képzés nélkülözhetlen eszközeit (irás, olvasás és számolás) sajátíthatja 
el velük, de szellemük s erkölcsi jellemük irányítására alig hathat. 
Az Unio serdülő ifjúságát azonban már az iskola is tevékenységre, 
polgári önérzetre és jellemes gondolkozásra oktatja. Különösen nagy 
hatásúak e tekintetben az ifjúság versenyző játékai, minőkhöz hason
lót ujabban nálunk is megkíséreltek a középiskolákban, és az iskolai 
nemzeti jellegű ünnepek. Nemcsak politikai eseményekkel állanak 
ezek kapcsolatban; nemcsak híres férfiak emlékezetét ujitják fel, de 
más irányokban is igyekeznek hatni a jellemre. Igy ujabban nagyon 
elterjedtek az ,Arbor day" (Fa-ünnep) nevű ifjúsági évfordulók, 
melyek abban állanak, hogy az iskolából kilépő ifjak a községi fais
kolában nagy közönség jelenlétében egy-egy emlékfát ültetnek el, 
hogy igy is tanulják megszeretni a természetet s maradandó kapocs 
fűzze őket az iskolákhoz. Mondják, hogy ezek az ünnepek nagy 
hatással vannak már most is az erdők pusztítását és a fátlan síksá
gok befásítását illetőleg. 

Mindenek felett nagy jelentőségű azonban az amerikaiak szokat
lan hosszura nyúló iskoláztatása annyiban, hogy a nép zömének 
értelmi fokozata között nincs meg az az óriási ellentét, a mit Európában 
a müveit osztályok és a tudatlan napszámosok között találunk s mely 
legtöbb helyen ob/ nagy, mint már Buckle megjegyezte, hogy a 
német tudós osztály egészen más nemzet, mint a melyhez a német 
napszámosok tartoznak s a két osztály különbözése oly óriási, hogy 
egymás nyelvét alig értik meg, a mely állítás egy, Hegel rendszeréhez 
tartozó bölcsész művét hasonlítva össze a bajor hegyilakó nyelvével, 
nem is nagyon merész. Európában ezrek dolgoznak milliók helyett, 
ezek az ezrek fényesen haladnak előre, de a nagy tömeg messze 
mögöttük marad, Amerikában ellenben a milliók szellemi munkája 
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egyöntetűen halad és fejlődik. Rendkivül nagyfontosságú kultúr
politikai előny ez, melyet csak a jövő fog teljes valójában bemutatni 
s melyet Európa vezérférfiai sem értenek eléggé, bár tömérdek keserű 
tapasztalat győzhette volna meg őket, hogy a haladásnak leghatal
masabb ellensége a tudatlan tömeg, mely kolonczként nehezedik a 
nemzetek fejlődésére s mely igen gyakran visszaesést, sőt végvesze
delmet is idézhet elő. 

Igen természetes, hogy az iskola hatását az Unióban az élet is 
sokkal inkább egészítheti ki az általánosságban magasabb fokú 
műveltség következtében, mint nálunk. Az előre haladni óhajtó ember
nek nem kell előítéletekkel küzdeni, mint oly országokban, hol a 
tudatlan elem túlnyomó, kevésbé vannak szellemi monopóliumok épen 
a tudvágy általánossága következtében, s végül a sablonok nem ver
nek oly erős gyökeret, hogy a haladás gátjai legyenek. Ha mind
ezekhez hozzá gondoljuk az amerikai élénk természetéből folyó válto
zatos és mozgékony életet, könnyen megmagyarázhatjuk, miként 
ehetett az Unio élére emelkednie csaknem önerejéből egy-egy favá
gónak, szabónak vagy házalónak, a minthogy az Egyesült államok 
elnökei között ilyenek is vannak. Innen magyarázható meg az a 
körülmény is, hogy az Egyesült államokban a magániskolák száma 
aránylag igen nagy, hogy igen sokan jelentkeznek magasabb vizsgá
latokra szakiskolák látogatása nélkül s hogy az irodalmi, tudományos 
vagy társadalmi téren kitüntetett eredményt rendesen többre becsülik 
az okleveleknél. 

Az általános műveltséget pótló társadalmi tényezők között, mint 
emiitettük is, a közkönyvtárak és a sajtó birnak legnagyobb jelen
tőséggel. 

Az amerikai közkönyvtárak száma az utolsó két évtized alatt 
rohamosan emelkedett. Már 1875-ben a philadelphiai világkiállítás 
alkalmával először gyűjtötték össze róluk a részletes adatokat, a 
legújabbak 1886-ból valók. 1860-ban a nyilvános könyvtárak száma 
17,837 volt 3 - 7 millió kötettel, 1886-ban már csak a nagyobb nyil
vános könyvtárakban 20 millió kötetet olvastak össze és pedig 47 
oly könyvtár volt, melyben 50.000-nél többre ment a kötetek száma, 
ugy hogy ma már valószínűleg az Egyesült államok az az ország, a 
hol a legtöbb és a leggazdagabb nyilvános könyvtár van. A köz
könyvtárak haszna azonban nemcsak azok számától függ, hanem hasz
nálhatóságuktól. Az amerikaiak ebben a tekintetben is mintakép gya
nánt szolgálhatnak, mivel közkönyvtáraikban rendesen csaknem minden 
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nálunk szokásos óvóintézkedés mellőzve van, nyilvános olvasó szobái
kat mindenki használhatja s a kikölcsönzés házhoz a legkönnyebben 
történik, sőt a legtöbb nagy könyvtár állandó összeköttetésben ált 
ily kikölcsönzések eszközlése mel'ett. A könyvtárstatisztikai adatok 
sok ezerre menő olvasót mutatnak ki kisebb városokban is s mind
amellett az amerikai nép szükségét érzi annak is, hogy a nagyobb 
városokban a közkönyvtárak olvasószobáin kivül külön nyilvános 
olvasótermek legyenek, melyekbe csak oly természetes a bejárás,, 
mint nálunk a kávéházakba, sőt a tudásvágy itt-ott még egy sajátságos 
üzletágat is fejlesztett ki, mely abban áll, hogy egyes ily olvasó 
szobákban külön felolvasók vannak, kik, az összes lapokat és folyó
iratokat előre áttanulmányozva, megrendelés szerint kinek-kinek 
tájékozást nyújtanak a legújabb dolgokról. Igen nagy a szakkönyv
tárak száma is. Minden egyesület és szakiskola speciális müveket 
gyűjt s egyes vagyonosabb tudósok külön Írnokokat tartanak, kik az 
általuk kidolgozni óhajtott tárgyhoz az irodalomban feltalálható' 
összes anyagot kivonatozzák s czédulák szerint osztályozzák. Az uj 
könyveket a tulajdonjog megóvása végett Washingtonban külön e 
czélra alakított hivatalnak mutatják be s az irodalmi termékek 
terjesztésével több mint tízezer könyvkereskedőn kivül egész sereg 
ügynök foglalkozik. Különösen kifejlődött náluk az úgynevezett 
„Jobber"-ek intézménye, kik az uj kiadványokat tömegesen árverésen 
veszik át s rendesen átlagos olcsó árakon árulják el, melynek 
eredményéül épen nem ritkaság, hogy egyes művek százezer példány
ban terjednek el s íróiknak egész vagyont szereznek. Grant elnök 
hivatali idejének lejárta után emlékiratainak kiadásából nagy vagyont 
nyert. A nagy forgalom s a szabad kezelés azonban épen nem okoz 
zavarokat. Csak egy példát említünk fel. Boston város közkönyvtárá
ból, mely jelenleg már félmillió kötetet tartalmaz, mindenki szabadon, 
kölcsönvehet műveket, sőt hogy a kölcsönzést még könnyebbé tegyék, 
a város különböző részeiben fiók-könyvtárakat állítottak fel s még 
az egészen ismeretlen egyéneknél biztosíték nélkül egy év alatt 
kikölcsönzött 1,140.572 mű közül az év végén csak 129-et nem 
szolgáltattak be. Nagy előnyük végül ezeknek a könyvtáraknak, hogy 
a legtöbb reggeltől este 10 óráig nyitva tartja olvasótermét s ezekben 
a termekben rendesen több ezer kézikönyv s sűrűen használt mű van 
nyitott szekrényekben, melyeket az olvasó a könyvtártisztek meg
kérdezése nélkül, is szabadon használhat. A közkönyvtár ily módon 
nem olyan holt kincs, mint a mi iskolai s egyházi könyvtáraink 
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csaknem kivétel nélkül, hanem a közművelődés fejlődésének hatalmas, 
tényezője. 

Az amerikai élettel s mozgékonysággal azonban szorosabb-
kapcsolatban állanak még a hírlapok. Jelenleg a létező 45—50 ezer 
hirlap közül 20 ezernél több az amerikai s tekintélyre nézve is 
versenyeznek az angol hirlapirodalommal, mely tudvalevőleg politikai 
és társadalmi nagy hatalommá nőtte ki magát. Politikai tekintélyük 
Európában természetesen nincs s általában a politikai lapok közül 
nagyon kevés hatolt át az atlanti Oczeánon, de annál nagyobb olvasóköre 
van külföldön is a kitűnően szerkesztett képes ismeretterjesztő havi 
folyóiratoknak s a tudományos s nemzetgazdasági szakközlönyöknek. 
Általában véve azonban még ezek is főkép a helyi forgalomra 
szorítvák, mivel azonban az Egyesült-Államok 63 millió lakosa közül 
a felnőttek óriási többsége újságolvasó, a kedveltebb lapoknál épen 
nem tartozik a ritkaságok közé az, hogy több százezer példányban 
kelnek el. Bármily olcsó legyen is az áruk, az ily kedvelt hírlapok 
csakhamar szokatlan nagy tőkének felelnek meg, mert az amerikai 
sokkal inkább szeret hirdetni, mint bármely más nemzet fia s épen 
nem ritkaság, hogy egy-egy előkelőbb lapban 10—20.000 hirdetés 
is olvasható. A nagyobb lapoknak ily jelentékeny forgalom kezel-
hetése végett rendesen külön épületeik vannak, némelyiknek ha
talmas palotája, mint képünkön látható s ezekben a palotákban 
minden hely az üzlet számára való. Föld alatt van a sajtó, földszint 
a hirdetési iroda, az alsó emeleteken a szerkesztőség s rendesen 
legfelül a szedők. Az egyes emeleteket, mint az Egyesült-Államok 
nagy városaiban a magánházakban is szokásos, emelőgépek kötik 
össze (némely nagy épületben több is), minden szerkesztőségnek van 
külön szakkönyvtára, fogadótermei s nem ritkán egy-egy nagyobb 
terem előadások számára. Különösen fejlett náluk a gyorsírás és a 
táviratozás, mert az amerikai lap még jobban törekszik az eredetiségre 
és gyorsaságra, mint az európaiak is. Áldozatkészségük, hogy 
olvasóikat érdekes újdonságokkal lepjék meg, világhírű, különösen 
azóta, midőn a Newyork Herald megbízásából Stanley első híres-
útját tette meg Közép-Afrikában Livingstone felkutatása végett. 
Hasonló költséges expedicziókat csaknem minden nagy amerikai lap
rendezett, néha- még hetilapok is s a tudomány sokat köszönhet 
nekik főkép Amerika egyes részeinek részletesebb kikutatásáért. Nem 
ritkán történik azonban, hogy az ily költséges kiküldetések csak a 
közönség kíváncsiságának szolgálatában állanak, minő volt p. a. 



Worldé, mely lap egy fiatal leánynyal utaztatta körül a földet 72 
nap alatt csak azért, hogy Verne híres regényének adatait ellenőriz
tesse. Ugyanez a lap más alkalommal 10.000 dollár jutalmat tűzött 
ki az Egyesült-Államok legnépszerűbb rendőrének, kire a lapba nyo
matott szavazóczédulákból legtöbbet küldenek be. 

Ez az utóbbi példa mutatja az amerikai hírlapirodalomnak 
Európában leginkább ismert sajátságát: a humbugot. Természetesen 
téves az a nézet, mintha az amerikai hírlapokban a humbug volna 
az uralkodó, a nagy többség itt is komoly és teljesen megbízható : 
de tény, hogy a lapok rendkívüli nagy száma és az olvasóközönségnek 
hosszú időn át dédelgetett mohó vágya az újdonságok iránt sehol 
sem fejlesztette ki annyira a humbugot, mint az amerikai hírlap
irodalomban. Egész sereg lap van, mely főkép a nagy közönség 
ideges ujdonsághajhászatára alapítja szerencséjét, minden vasúti 
szerencsétlenségről, elemi csapásról, gyilkosságról, sikkasztásról s 
más sensatiós dolgokról, pedig igen természetes, hogy ily nagy ország
ban naponként több ilyen fordulhat elő, a lap élén s feltűnő módon 
részletes leírásokat közölnek, kikutatják az eset apró részleteit s 
egészen kíméletlenek a magánélet rejtelmeivel szemben. Másik 
csoportja ezeknek a lapoknak, különösen a kisebb helyeken, durva 
és nyers hangjával imponál, könnyen ítélő erkölcsbíró mindenekfelett 
s Európában csak elvétve használt „erőteljes" kifejezésekkel tömi 
meg lapját, nem revolverezés végett, mert Amerikában a lapok nagy 
száma és a nyilvánosság nagy hatalma miatt a hirlapok megveszte
getése általában ritkább dolog, mint Európában, hanem tisztán azért, 
mivel ezt a hangot tartja nemcsak ő, de olvasóinak nagy része is-
őszintének és helyesnek. 

Az amerikai társadalom, különösen a nagyobb városokban, sok 
tekintetben, megérzi a hirlapok ezen irányának hatását. A hirdetési 
láz, mivel egyeseket milliomosokká tett, sok helyen az európai lutri 
és totalisateur szerepét játsza. Mindenki igyekszik valami ismeretlen 
s uj dolog birtokába jutni, ha az az uj dolog egyszerűen csak egy 
uj szerkezetű nadrágtartó vagy virágcserép is s ezt rögtön kincs
bányaként akarja kihasználni. A hirlapok és könyvek hirdetésein 
kívül vasutakon, gőzhajókon, házakon, sőt a parkok fáin s a sziklák 
falain is ott van a hirdetés rendesen oly fogalmazásban, mely a 
közfigyelmet felkelti, külön írók és művészek foglalkoznak kizárólag 
a hirdetések ügyes nyélbeütésével és ezer más embernek ad kenyeret 
azok elterjesztése módja minden lehető eszközzel. A reklame-csinálás 
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náluk már valódi művészetté vált, sőt világhírű mestereik is voltak, 
melyek között a nemrég elhunyt Barnum a humbug-király nevét 
érdemelte ki. Ez az ember hosszú életén át több ízben lett szegény 
emberből milliomos, tisztán az által, hogy rendkívüli ügyességgel és 
tapintattal tudta kiaknázni honfitársainak ujdonságvágyát és hiszé-
kenységét, lovardája s múzeuma csodák gyűjteménye volt, megszerezte 
Washington dajkáját, a siámi császár szentként tisztelt fehér elefántját, 
számos híres férfiú ereklyéjét s mindenkor kész volt milliókat adni 
ki ügyesen fogalmazott hirdetésekre. 

Bármily nagy árnyoldala is az Egyesült-Államok társadalmi 
életének ez a lázas ujdonsági vágy, kétségtelen, hogy nagy és hathatós 
előfeltétele ez az előhaladásnak és az uj eszmék meggyökerezésének. 
Egyesek felemelkednek és elbuknak a lázas mozgalomban, de nagyon 
ritka eset az, hogy a valóban jó és hasznos idővel ne nyerne általa. 

Mindenekelőtt igen hasznos a közművelődésre az az eredménye 
ennek a lázas életnek, hogy Amerika megtanította a művelt népeket 
a coljiortage-üzletre, melyet — néhány nagy európai város kivételével 
— sehol sem terjesztettek ki oly sokoldalúan, mint itt. Az az előny, 
hogy a népnek nem kell magának felkeresni a kútforrásokat, mert 
csaknem kézhez adják őket, különösen szellemi téren rendkívül fontos 
Igy a hirlapelőfizetés és könyvvásárlás a könyvkereskedőnél, melyek 
nálunk jóformán csak a középosztály igényeit elégítik ki, kiegészítést 
nyernek a könyv-hirlapelárusító ügynökök mozgékonyságával, kik 
ezt a szellemi táplálékot mindenüvé eljuttatják. Az amerikai lapoknak 
a mennyiben azok nem szakjellegűek, mindenkor több példánya fogy 
el magánelárusítás, mint előfizetés útján s az újságokat áruló gyer
mekek és nők nemcsak az útczákon, de a vasutakon, vendéglőkben 
és parkokban is egészen megszokott alakok. Igen érdekes adat e 
tekintetben az, hogy a világhírű utazó Stanley, ki tudvalevőleg 
árvaházban növekedett szegény gyermek volt, még gyermekkorában 
egy ideig azzal kereste kenyerét, hogy a vasúton utazók számára ott 
a vonaton lapot szerkesztett, szedett és elárusított. A lapokkal együtt 
természetesen más szellemi müvek terjesztése is történik, különösen a 
vallásos iratoké, melyek iránt az angol fajnak különös érzéke van. 
A szellemi termékek népszerűsítésének más eszközeit (panorámákban 
mutogatás, illustratiók, előadások, színlelt polémiák, jutalom kitűzések, 
körmenetek s ünnepek rendezése stb.) az amerikaiak általában igen jól 
értik s ezért nagy ritkaság, hogy a valóban jó és hasznos szellemi 
termék avagy a kitűnő olvasmány náluk éveken át ismeretlen maradjon. 



Talán még nagyobb hatása van az úgynevezett humbugos világnak 
az ipar- és kereskedelem fejlődésére. A szabadalmazott találmányok, 
az iparéletnek nálunk meglehetősen fitymált virágai, náluk óriási 
mennyiségűek s ebben a társadalom minden rétegének része van, így 
p. csak a feltaláló nők száma 1809 óta, midőn az első ilyen jelent
kezett szabadalmára, meghaladja a háromezerét s ezek között igen 
sok kért pátenst épen nem a női munkák körébe vágó találmányára. 
Nálunk az ily találmányok a legtöbb esetben holt tőkék, Amerikában, 
a humbug hazájában, ritkán vész el hasznos találmány s a hirdetések 
hatásánál fogva csakhamar népszerű is lesz a valóban értékes dolog. 
Ez az oka, hogy az Egyesült-
Államok ipara és kereske
delme oly rohamosan halad 
előre s ez magyarázza meg, 
hogy ujabban oly sok bá
mulatos fontos felfedezések 
és találmányok kerülnek 
onnan, sőt hogy csaknem 
hihetetlen tényként a genia-
lis Edison személyében már 
oly kiváló emberük is van, 
kinek mintegy élethivatása 
uj és uj dolgok feltalálása. 

Igen természetes végül, 
hogy ez az ujságszomj a 
mindennapi élet változatossá 
tételére is jelentékeny ha
tással van. Nem állítjuk, 
hogy ez mindenkor örvendetes dolog, sőt ellenkezőleg, sok méltán 
megrovott ferdeség származik belőle. Ilyenek többek közt az esküvé
sek vasúti kupékban, léghajón, vagy a szabadságszobor tetején, bálok 
és hangversenyek barlangokban, óriási szobrokban, milliókba kerülő 
lakomák, szeszélyesen díszített fogatok és szalonok, versenyfogadások 
hihetetlen dolgokra, külön társaskörök alakítása a kövér emberek és 
öngyilkosjelöltek számára, a keresztelések és temetkezések látványos
sággá tétele, látszólag különcz modor alkalmazása vendégek és vevők 
fogdosására s annyi más, nálunk amerikai különlegesség czím alatt 
ismert, nagyobbrészt bizarr és ostoba dolgok, melyek azonban az 
Egyesült-Államokban jó nagy közönség bámulat tárgyai. De kétség-
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telén, hogy még e téren is nagyon sok jó oldala van ennek az 
újítási vágynak. A közszellem ily irányú hajlama nélkül nem jöttek 
volna létre a nagy pacific-vasútak, a Niagara-zuhatagon s a Newyork 
mellett levő tengeröblön átvezető hidak, ez a vágy teremtette meg a 
föld felett járó vasutakat, a hordozható házakat, ennek segítségével 
lehetett Chicago városának házait magasabb talajra építeni s létre
hozni az Egyesült-Államok bámulatos közlekedési eszközeit s más 
hasznos intézményét. Csak ott, hol a társadalom örökké élénk és 
tetterős, fejlődnek az intézmények rohamosan s ez a fejlődés bőven 
kárpótolja a nemzetet azért a veszteségért, melyet a szédelgés és a 
bizarr ujságszomj egyeseknek okoz. 

Talán legerősebben mutatkozik az újítás vágyának hatása a 
nők kérdésében. Említettük már fentebb, hogy az Unióban van legtöbb 
magasfokú iskola nők számára s itt működik a legtöbb nő a földön 
az értelmiségi csoporthoz tartozó pályákon (orvos, tanár, ügyvéd, 
gyógyszerész, hírlapíró stb.), melyek Európában nagyobbrészt elzártak 
előttök. Nem oly régi az Egyesült-Államokban sem ez az intézkedés. 
Még 1842-ben is, midőn Blackwell Erzsébetnek, egy kis község 
tanítónőjének, először jutott eszébe, hogy orvossá lesz, évekig kellett 
hasztalanul kopogtatnia az amerikai egyetemek ajtain s vizsgát csak 
egy igénytelen helyen (a mi fogalmaink szerint bátran zugegyetemnek 
nevezhetnők) Genevában tehetett. De midőn az első úttörők sikere 
világossá lett, seregestől támadtak az eszmének pártfogói s csakhamar 
túlzásokba is mentek át. Ma már van a nők között gőzhajó-kormá
nyos, gépfütő s minden mas kigondolható állású egyén. Tisztán az 
orvosi gyakorlattal foglalkozó nők száma meghaladta a mult évtized
ben a 3000-et s nem egynek van közöttök 5—20.000 dollár évi 
jövedelme. A nők egyesületei, melyek közül nem egy a legmesszebb 
menő követelményeket támasztja olyannyira, hogy már a köztársaság 
elnöki állására is jelöltek ki nőt, százezrek felett rendelkeznek s nem 
egyszer nyilt ellentétoe helyezik magukat a férfiakkal. Mindamellett 
kétségtelen, hogy ezek csak kivételek, mert az amerikai alapjában 
véve szigorúan ragaszkodik a régi elvhez, hogy a családfentartó a 
férfi s különösen nagy az ellenszenv a nőknek és gyermekeknek gyári 
munkásokul alkalmazása ellen. Általános vonás azonban a nők 
társadalmi szabadsága, melyhez hasonlót Európában csak az angol 
intelligentia körében találhatunk. Az amerikai nő társadalmilag 
teljesen egyenrangúnak érzi magát a férfiakkal, sőt, mivel a beván
dorlások következtében hosszú időn át jelentékenyen kisebb volt a 



nők száma, mint a férfiaké, bizonyos felsőbbség érzete is keletkezett 
közöttük, mely az udvariasság magas fokában nyilatkozott. Az ame
rikai nő gardedame-ot nem ismer s nem is keres, magában jár 
mindenfelé, még ha erdőkbe megy is, tisztán nőkből álló kiránduló 
vagy messzeföldre utazó társaságok nem ritkák, a nők lovaglása, 
dohányzása, nyilvános társasjátékokban részvétele feltűnést nem kelt 
s fiatal leányok is gyakran szerepelnek egyesületekben vagy nép
gyűléseken. A szabad életnek tehát itt is megvannak a túlzásai, de 
megvan előnye is számtalan esetben s a közszellem hatalmának nagy 
erejét mutatja az a körülmény, hogy épen ezen a sikamlós területen 
a szabadságérzeij önmagának von korlátokat a nőiességben. Az amerikai 
élet alapos ismerői csaknem elragadtatással írnak e szabad haza 
polgárainak szép és nemes családi életéről, melyet néhány ezer 
fantasta nőnek nagy garral hirdetett tanai és tettei oly rosszhírüvé 
tettek a felületes ítélők előtt s a nőiesség által vont határok áthágását 
(p. fiatal emberek lakásaikon felkeresését, bortermek látogatását) az 
amerikai közvélemény különösen a müveit osztályokban sokkal 
szigorúbban sújtja, mint nálunk. Az Egyesült-Államok női szabadok, 
működési körük hasonlíthatlanul nagyobb, de magaviseletük, modoruk 
és erkölcsi életük méltóságos és szenytelen. Még az emancipatióért 
rajongó nők nagyobb része is lady s ha feleség, mintaszerű család
anya. Épen nem szabados természetű a szabad amerikai nő, sőt 
bizonyos tekintetben épen méltóságánál fogva rideg is. A társasjátékok 
nők és férfiak között szokás szentesítette szabályok szerint mozognak, 
egyetlen csók vagy meggondolalanul kiejtett szerelmi nyilatkozat 
törvényszék elé viheti az ifjút, az iskolás leánygyermek kikéri 
magának a kedélyes tréfát bárkitől, ha nincs bemutatva s a felnőtt 
nő magatartása és tekintete még a részeg ember kitörő kedvét is 
képes korlátok közé szorítani. Mindenekfelett pedig zsarnokoskodik 
a szabad amerikai nő felett, különösen a felsőbb körökben, az etiketté 
és a divat, a nőiességnek eme ősrégi oszlopai, melyek azonban egy
úttal a női kedély fagylalói lehetnek. 

A szabad nemzet társadalmi életének ily látszólagos ellentéteit 
lélektani szempontból főkép az ősrégi puritán lakosok jellemvonásai
nak öröklése és a hatalmasan kifejlődött müveit közvélemény magya
rázzák meg. De magyarázatául szolgál, különösen a szabadsággá oly 
könnyen elfajulható szabadság benső korlátainak megértéséhez, az 
Egyesült-Államok népének vallásos élete is, mely szintén igen jelen
tékeny vonásokban különbözik a mi viszonyainktól, úgy, hogy a 



fenséges és a bizarr épen úgy váltakozva fordulnak elő benne, mint 
a közös forrásból eredő s közös fejlődési törvények alatt álló társa
dalmi életben. 

Az angol-szász faj mély kedélye és erős egyéni függetlenség
érzete a keresztyénség hatása alatt egészen uj faját teremtette meg 
a néplélektan ama fontos nyilatkozatának, melyet vallásos érzetnek 
nevezünk. Nem oly mystikus ez az érzet, mint az olaszoké, nem oly 
lángoló, mint a sémi fajé, de nagyon erősen különbözik az egyéni 
önállóságról könnyen lemondó szlávok babonaszeretétől is. Saját 
lényének kiegészítő részéül tekinti az elfogadott hitet, sőt féltékeny 
is erre a kincsére a kívülről jövő támadások ellen, de maga nem' 
szűnik meg a részletekben tépelődni s javítgatni. Ezért szilárd, sőt 
vakbuzgó hivő, de egyúttal felekezet alkotására kiváló hajlammal 
bir. Talán egyetlen nép sincs a földgömbön, melynek körében annyi 
apró felekezet támadt volna. Különös virágkora volt az ily apró 
felekezetek keletkezésének a XVII-ik század, midőn az Európai 
minden részében dúló vallásos forrongás Angliában is felekezeti 
zsarnokokat és dogmabálványokat teremtett. Ismeretes, hogy ez az 
áramlat és az angol-szász faj jellemének harcza indította meg főkép 
az angolok kivándorlását Amerikába. 

A kivándorlók között nagy szerepet játszottak már kezdetben 
a quaecherek, kiknek vezére, Penn Vilmos alapította meg Pennsylvania 
államot Philadelphia fővárossal. Ez a felekezet, melyről a köztudat 
csak egy pár különlegességet jegyzett fel, minők p. hogy közöttük 
pap helyett az szónokol, kit a szentlélek szállott meg, hogy mindenkit 
tegeznek, nem esküsznek és nem katonáskodnak, valósággal a puritán 
erkölcsi életelvek első öntudatos megvalósítója volt, jámbor, becsületes 
férfiak szövetkezése, kik az igazságszeretetet, a szorgalmas munkát és az 
emberszeretetet nem frázisként hangoztatták. Szerencséje az Egyesült-
Államoknak, hogy első alapítói ezek a komoly emberek voltak. Az 
ő komolyságuk s önérzetük hozta diadalra a mult század végén, az 
állam alakulásánál, azt az elvet is, hogy az uj köztársaság polgárai 
nemcsak politikailag, de hit dolgában is szabadok legyenek és az 
akkor még mindenütt divatos „államvallás" intézménye mellőztessék. 
Még jelenleg is, habár számuk általában nagyon kevéssé szaporodott s 
másfélszázezerre sem rúg, őket lehet az Unio vallásos élete legjellem
zőbb alakjainak tekinteni. A régi patriarchális életmód, a rendíthetlen 
becsületesség és szorgalom általános tulajdonaik, bár szokásaik 
nagyobbrészt átalakultak. Csak itt-ott, különösen ősi székhelyükön, a 



philadelphiai templomokban láthatjuk még az egyszerű szürke ruhákba 
öltözött s apáczaszerű csúnya fődíszt hordozó nőket és a régi divatú 
harisnyát, csatos czipőt, frakkot és alacsony, széles karimájú kalapot 
viselő férfiakat, mintegy ásatag maradványait a ma oly hatalmas állam 
bölcső korszakában fennállott társadalmi életnek. 

Az az eszme azonban, melyet ezek a ma már félig-meddig 
nevetséges alakok megteremtettek, nagy és hatalmas gondolat magja 
volt, nagyszerű egyházpolitikai rendszeré, mely a kulturpolitikusok 
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látókörét jelentékenyen tágította és eszményképeit világosabbá tette. 
Az államvallás intézményének mellőzése ugyanis fokozatonként meg
valósította a vallásszabadságot, megteremtette a .szabad egyházat 
szabad államban", midőn az önállóan szervezkedett felekezetek kor
látlanul fejleszthették a hitbuzgalmat s áraszthatták szét a valódi 
lelkipásztorkodás áldásait s másrészről az állam és más hatóságok 
nem voltak kénytelenek kölönczként hordani a felekezeti béklyókat, 
örökös válaszfal gyanánt polgár és polgár között, az örökös viszál-
kodás okait, melyek annál veszélyesebbek voltak, mert a kedélyből, 



az ember lényének legbensejéből eredtek s így a törvények és rende
letek hatáskörén kívül állottak. Az Egyesült-Államok szabad intéz
ményei sok tekintetben szolgáltak termékenyítő példa gyanánt a vén 
Európában, sok nagyon fontos és kiválóan hasznos találmányt 
nyertünk tőlük, így a távírót, varrógépet, telefont; de mindezek a 
jótétemények messze háttérbe szorulnak a vallásszabadság nagy 
eszméjének áldása mellett, a melylyel Amerika önmagán kívül az 
egész emberiséget megajándékozta. 

Jelenleg már csaknem teljes a vallásszabadság az Unióban, bár 
némely állam autonómiájának megfelelően a dogmatikus kérdéseket 
is bevonta törvényhozása keretébe, különösen a vasárnapi munka
szünetet. Templomokat, temetőket rendesen adakozások vagy épen 
részvénytársaságok útján létesítenek, az iskolákban teljesen mellőzik 
a hitoktatást s összes polgári intézményekben csak annyi vallásos 
dolog maradt meg, hogy minden ünnepies dolgot imával kezdenek 
és fejeznek be. Ezzel szemben azután az egyes felkezetek virágzása 
kezdődött meg. Rendkívül sok a templomok száma, néha aránylag 
kis városokban is százakra megy s a híres hitszónokok számára 
rendesen külön nagy templomokat építenek, a papok, kiknek jóléte 
nem az egyházi vagyon nagyságától, a mult kegyeletes intézményétől 
avagy a hatóság támogatásától, hanem csaknem kizárólag saját 
tevékenységüktől és buzgalmuktól függ, rendesen sokkal élénkebbek 
s munkásabbak, mint a mieink s ez által a vallásos életet is nagyon 
elevenné teszik. A hit tárgyai iránt közönyösek száma az Unióban, 
különösen a hol angol eredetű lakosság a túlnyomó, nagyon csekély, 
a templomok zsúfolva vannak, a hivők erejüket megfeszített adomá
nyokat adnak egyházi czélokra s különösen szigorúan megünneplik 
a vasárnapot, nem annyira a törvényekre tekintettel, mint inkább 
meggyőződésből. Vannak községek, sőt egész vidékek, a hol az idegen 
a vasárnapot valódi kínnal éli át, mert nemcsak az üzletek, múzeumok 
s mulatóhelyek tartatnak szigorúan zárva, de gyakran még a köz
lekedési eszközök is s a hithű benszülöttek rosz néven veszik, ha 
valaki vasárnap újságot olvas avagy látogatóba megy. Legfeltűnőbb 
azonban a hitélet bensöségére nézve a biblia általános tisztelete. 
Nincs oly angol eredetű lakos, kinek házában, még a félreeső helyen 
fekvő magános farmlakásokban is, ne volna biblia, a család tagjai 
gyakran naponként, de legalább a vasárnapokon és családi ünnepnapokon 
házi isteni tiszteletet rendeznek, politikai s tudományos gyűléseken, sőt 
nemritkán magántársalgásban is egészen mindennapi a bibliai idézetek 



említése s a hírlapok előszeretettel hozzák fel példáikat, hasonlatai
kat és tanácsaikat a bibliára hivatkozva. Vasárnap minden helyen a 
rendes isteni tiszteleteken kívül „camp meeting"-eket is tartanak, azaz 
szabad ég alatt rendezett isteni tiszteleteket s ugyanaz nap este, 
részben templomokban is, vallásos theaestélyek vannak a szegények 
számára vagy a keresztyén emberszeretet ápolására. Nagyobb közsé
gekben a vasárnapi iskolákban előkelő férfiak és nők tanítják a 
bibliát és egyháztörténetet s igen sok lady működik az egyházi szer
vezetű diakonista egyesületekben, mint betegek ápolója vagy szegények 
gyámolítója a papok vezetése alatt, kik egyházközségükben csaknem 
minden család bizalmas barátai és tanácsadói. Nagy előszeretettel 
ápolják ezek a hithű egyének a mértékletességi eszméket olyannyira, 
hogy az Egyesült-Államok jelentékeny részében a szeszes italok 
árulását egyenesen meggátolják, avagy a pálinkát kiválóan szerető 
polgárokat cselek alkalmazására kényszerítik, minők különösen a 
boltok mögött levő rejtett ivószobák titkos használata. Néha ezek a 
cselek valóban leleményesek. Egyik városban tornacsarnokot építettek, 
melyhez minden titkos szavazattal felvett tagnak külön kulcsa van s 
ott sört isznak, más helyen kölni víz alakjában árulják a pálinkát, 
harmadik helyen a biblia kötése alatt rejtőzik a palaczk. Nagy 
városokban s oly helyeken, hol franczia, olasz s német lakosság nagy 
számmal van, a mértékletesség hívei diadalra nem képesek jutni, de 
itt is állandó szónoklatokkal, a részegeskedés ellen írt kegyes röp
iratok szétosztásával, sőt, mint a hírhedt .Üdv hadserege" nevü 
vallásos felekezet teszi, a kocsmáknak éneklő és imádkozó hívő 
seregek által órákon át körülkerítése által igyekeznek az „elkárho-
zottakat" boszantani és jobb útra téríteni. Valóban a mértékletesség 
apostolai mesés buzgalmat fejtenek ki, vasutakon, mulatóhelyeken 
állandóan ostromolják a közöpséget s akadnak olyanok is, kik az 
idegen magánlakásokat járják sorba kenetteljes szónoklataikkal és 
kegyes röpiratokat osztogatva. Milliókat fordítanak évenként ily 
röpiratok készítésére s szétosztására s ezek a milliók mind kegyes 
hivők önkéntes filléreiből gyűlnek össze. Különösen rendkívül nagy 
a vallásos buzgalom az Atlanti-Oczeán északi részén fekvő túlnyomólag 
angol eredetű népességgel biró államokban s, mint csaknem mindenütt, 
a kisebb felekezetek körében. 

Egészen pontosan összeszámolni az egyes telekezeteket teljes 
lehetetlenség. Gyakori eset, hogy egy-egy rajongó ember hívőket 
szerez ma s egy év múlva az egész felekezetnek emléke is alig marad 
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fenn. Megközelítőleg másfélszáz felekezet lehet s ezek nagyobb része 
a protestáns dogmák vagy egyházi szertartások némi változtatásában 
különbözik társától. De a protestánsokon kivül minden más keresz
tyén és a legtöbb nem keresztyén vallás is képviselve van, sőt 
ujabban a római katholikusok igen nagy helyet foglalnak el. A jelen 
század elején volt 2000 római katholikus az egész államban s csak 
négy missionárius gondoskodott róluk, ma van 8"2 millió lélek, 
72 püspök, 10.721 egyház s csaknem minden fajta barát és 
apácza, Indianában már ők alkotják a többséget. A franczia 
Louisiana s a mexikói spanyol területek occupálása, továbbá az irek 
tömeges bevándorlása csak részben magyarázza ezt a változást, igen 
jelentékeny része van ebben a római katholikus egyház papjai rend
kívüli térítési buzgalmának is. A protestáns felekezetek között leg
nagyobb a methodistáké 5 és a baptistáké 4*5 millió hívővel, ezen 
kivül még igen nagy számmal vannak presbyteriek, lutheránusok, 
episcopálisok, congregationálisták, wesleyánusok. Az unitárius hitfe
lekezet itt is csekély számú, de hithűségén kivül kiváló emberei 
(Channing, Parker, Emerson) nagyon híressé tették őket. Ujabban 
a zsidók is nagyon elszaporodtak. Newyorkban és környékén állító
lag már közel félmillió zsidó van. 

Sokkal érdekesebbek azonban egyes oly felekezetek, melyeknek 
Európában nyoma sincs s itt az Unióban is jóformán kuriózumok 
sorába tartoznak, bár néha igen számosak. Leghíresebbek a mor
monok, a többnejűség hívei. Számuk mintegy másfélszázezer, kiknek 
nagyobbrésze Utah államban lakik 425 községben, melyek legtekin-
télyesebbike Salt Lake City, Utah állam fővárosa a Sóstó körül. Ez 
a mormon Jeruzsálem, a mint ők maguk is hívják, a nagy pacific 
vasút megnyitása óta állandó zarándokoló helye a turistáknak s min
den az Egyesült-Államokról szóló műben különösen részletesen tár
gyalt pont. A felekezetet a jelen század 30-as éveiben egy Smith 
József nevű földműves alapította, ki vallásos rajongásában állítólag 
titokteljes rézlapokat talált, melyeket egy Mormon nevű zsidó hős 
hozott Amerikába nemsokára Jeruzsálem elpusztulása után. A fele
kezet üldöztetéseket szenvedve jön 1847-ben ide a messze nyugotra, 
mely akkor még Mexicóhoz tartozott. Itt különösen Brigham Yomag 
nevű apostoluk, ki az „ur oroszlánja" nevét viselte, valódi állam
férfiúi tapintattal virágzó helyet teremtett számukra kizárólag egy
házi szervezet szerint, földmüvelésüket és iparukat ma is mintasze
rűnek tartják. A hívők, kik magukat az „utolsó ítélet szentjei"-nek 



nevezik, szelid alázatossággal és rajongó hittel ragaszkodnak egyhá
zuk világias és kommunisztikus jellegű szervezetéhez s egészben véve 
békés s becsületes állampolgárok. A többnejűség tanát azonban a 
keresztyén Amerikában botránynak tartják s többféle törvényes intéz
kedéseket teszek ellene, 1300 mormon tisztán ily okból börtönbe is 
került, a miért egy részük kivándorolt s számuk ujabban apadóban 
van, bár különösen a svédek közül sok tér át a mormonhitre s fel-

Mormon keresztelés. 

tűnőén sok a nők közül. A soknejűség azonban nem törvény, csak 
jog; miként a mohamedánoknál is, a szegényebbek megelégesznek 
egy feleséggel is, de a gazdagabbaknak rendesen több van, Brigham 
Youngnak 70 volt. A leglényegesebb különbsége a mormonhitnek a 
mohamedanismustól abban áll, hogy a mormon nők általában egyen
rangúak a férfiakkal s a nyilvános életben is szerepelhetnek. A csa
ládi élet egészen tiszta, a nők is dolgoznak, koldus és naplopó nincs 



közöttük és a közügyeket a próféta mellett az apostolok és vének 
ingyen intézik el patriarchális modorban. Jellemző, hogy midőn az 
Unio kongreszusa a többnejűséget 1876-ban eltörleni akarta, 22.626 
mormon asszony és felnőtt leány kérte annak fentartását. 

Igen érdekes, de több tekintetben bizarr felekezetek még a 
„shakerek", kiknek hite a nősülést kárhozatosnak tartja s melyet 
Lee Anna, egy kovács tudatlan leánya alapított, a „Jehova emberei'", 
kik tánczolással és bukfenczvetéssel dicsérik az urat s a szombatot 
a legszigorúbban ünneplik meg, a „testvérek felekezete" teljesen 
kommunisztikus jellegű szervezettel, a „szabad szerelem hívei", kik 
a házasságot nem tartják szentségnek, az „uj buddhisták" kik a 
fokozatos fejlődés bölcsészetét hirdetik vallás helyett, az „inspira-
tionisták", kik a könyveket, lapokat és fényképeket is a sátán ki
sértő eszközeinek tartják, a „svedenborgiánusok" szellemidéző szei --
tartásaikkal s más hasonlók. 

Az uj eszmék móhó felkarolása, mely ezeknek a sajátságos 
felekezeteknek létet adott, a szellemi élet más terein is mutatkozik. 
Az egész földgömbön jelenleg 18.180 szabadkőműves páholy van 
1,140.870 szabadkőművessel s ebből az Egyesült-Államokra jut 12.630 
páholy 741.843 taggal, tehát mintegy kétharmada az egésznek. A 
szabadkőművesek itt egészen nyiltan szerepelnek, tömérdek nyilvá
nos ünnepet rendeznek s templomaik olykor nagy paloták, sőt a ' 
földgömb legmagasabb háza, egy huszonegy emeletes óriási vaspalota 
Chicagóban, szintén szabadkőművesek tulajdona. A szabadkőművese
ken kivül még számos rokon zártkörű vagy épen titkos testület van, 
köztök legnagyobb az „Odd Fellows" szövetkezete. Számos egyesü
lete van a szellemidézőknek s természetesen lapjaik is. A freneolo-
giának itt van a legtöbb híve. A. sociálismus és kommuniszmus min
den árnyalata tudott az Unióban legalább egy-egy gyarmatot ala
pítani. A legelső volt Owené Indiánában, majd Brook Farmban 
Fourier hires phalansterét léptették életbe. Cabet, Bakunin híveinek 

' is volt központja s ujabban az amerikai George Henrik és Bellamy 
tanai szerint létesítettek gyarmatokat, melyek közt Kaweah a Csen
des oczeán közelében virágzó állapotban van. A vallásos jellegű 
kommunisztikus községek száma igen nagy, leginkább német, svájczi 
és Svéd hívőkkel. 



Az amerikai társadalom most vázlatosan ismertetett kaleidosz
kóp tarka és örökké mozgó képét szükséges még egy ecsetvonással 
kiegészítenünk, hogy az lehetőleg kidomborodjék s egyúttal a köz
életi viszonyok megértése is lehető legyen. Ez a vonás a mult évti
zedekben sokat emlegetett demohráczia, az Egyesült-Államok jelen 
szervezetének kútforrása és iránytűje. 

Valódi demokráczia természetesen csak ott lehetséges, hol a 
népzöme a szellemi és anyagi létfeltételek felett csaknem egyenlő 
arányban rendelkezik, a hol tehát ember és ember között lehetőleg 
kevés mesterséges különbözet van. Az Unio is messze van még ettől 
az eszményképi helyzettől. A bevándorlások, a négerek és indiánok 
a szellemi egyöntetű haladás nehéz gátjai, de még nagyob'b gát a 
vagyoni különbség. Igaz, hogy a munkabér az Unióban sokkal na
gyobb, mint Európában s a meggazdagodás módjai is változatosab
bak, de épen ezért a nagy vagyoni különbség is megvan, azzal az 
eltéréssel, hogy Amerikában a gazdagok sokkal gazdagabbak, de a 
proletár osztály nem oly nyomorult, mint Európában. Newyork és 
Chicago milliomosai között még szegény számba megy, kinek csak 
5—10 millió koronát tevő vagyona van, ellenben Vanderbildt, Gould, 
Stewart, Mackay s más hírneves gazdag emberek vagyona mellett 
(1000—2000 millió korona) a Rothschildok vagyona csekélységnek 
látszik. A sok vasútépítési gyáralapítás igen sok embert tett millio
mossá az újvilágban s még inkább a népesség gyors szaporodása, 
mely a városok gombamódon növekvése folytán pár év alatt előbb 
jóformán értéktelen telkeket kincses bányákká varázsolt. Az ameri
kai sociálisták legkiválóbb tagja, George Henrik, ezért egyenesen a 
földjáradék eltörlését vagy legalább ellensúlyozását követeli a töme
ges elszegényedés meggátlására, mely, különösen a népesebb vidéke
ken, már is ijesztőleg mutatkozik, annyival inkább, mert a föld szer
zése évtizedeken át európaiaknak is lehetséges volt s ma már sok 
helyen érezhetővé vált a még szabad föld hiánya. 

Mindazok a tagadhatlan bajok nem teszik azonban annyira 
sötétté a helyzetet a szabad Egyesült-Államokban, mint más orszá
gokban. A demokrata áramlat itt tényleg hatalmasabb, mint másutt. 
Nagy előny már magában a köztársasági eszme következetes meg
valósítása, mely mellett állandó udvar s öröklődő nemesség nincs s 
igy az érdemnek érvényesülését kegyek és rokonság kevésbé nehe
zítik meg. Az amerikaiak nagyrésze (hiszen a legtöbben még az 
európai viszonyok hatása alatt állanak) kiváló tiszteletet tanusit 



ugyan a grófi és herczegi koronák iránt, de legalább felemelkedett 
annyira, hogy bárkinek eredetét és foglalkozását ne tekintse gátnak 
előhaladásában, sőt igaz elismeréssel viseltetik azok iránt, kik saját 
erejükből emelkedtek ki a porból. Az önalkotta emberek (Selfmade
man) az Egyesült-Államokban mindenkor nagy szerepet játszottak, a 
társadalom minden rétegében előfordulnak s az a köztisztelet, melyet 
az egyéni érdemmel szemben mindig kimutatnak, megmentette a 
társadalmat a parvenuek erkölcstelen gőgjétől is, mert a szabad 
amerikai habozás nélkül üldözi az ily jellemeket. Még inkább emelte 
a demokrata áramlatot a nyilvánosság feltétlen uralma a közvéle
mény felett. A tömérdek lap s a mindennap előforduló népgyűlések 
(meeting) erős és kíméletlen közvéleményt alkotnak a társadalom 
zsarnokaival szemben. A hol még ezek az eszközök is hatástalanok
nak bizonyulnak, az Unio polgára drastikus szerektől sem riad vissza. 
Ismeretes többek között az Irhonból ideplántált „boycott rendszer", 
mely abban áll, hogy a politikailag vagy erkölcsileg megvetésre 
méltó embert a szó szoros értelmében kirekesztik a társaságból, 
minden érintkezést megtagadnak tőle, ugy hogy a szerencsétlen kény
telen megszökni avagy a közvélemény előtt meghódolni. A népítélet 
gyakran még zordabbul is nyilatkozik. Nem ritka eset Amerikában, 
hogy a közvélemény szerint igaztalanul bíróilag megkegyelmezett 
bűnöst a nép kiragadja börtönéből és meggyilkolja avagy hogy 
zsarnokoskodó munkaadók vagy uzsorások végeztetnek ki a törvény 
mellőzésével. Az amerikai rendesen nagy tiszteletben részesiti a birót 
és a rendőrt, de azért sohasem nyugszik meg azok intézkedésében, 
ha nem tartja igazságosnak vagy kielégítőnek s egészen önké
nyesen alakított rendőrségek és bíróságok gyakoriak. 

A politikai és társadalmi önállóság érzetét nagyban megszilár
dítja végül az általános választásjog s ezzel kapcsolatban a hatóságok 
autonómiája. Ismeretes, hogy az Egyesült-Államok minden egyes 
községe jóformán önálló hatóságot képez, mely maga választja a 
közügyek vezetőit s maga alkotja meg függetlenül szabályait. A 
centralisátió a nép előtt félemletes eszme, melyet lehetőleg kis körre 
igyekeznek szorítani. Ezért minden egyes állam maga alkotja meg 
törvényeit, melyek sokszor nagyon különböznek egymástól, a köz
ponti hatalom teendői csak a közös ügyek s a tágabb értelemben vett 
statistika, azaz a nemzet összes viszonyainak lehető legrészletesebb 
ismertetése s a központosítás ellenében még azt a módot is kitalál
ták, hogy az államok hatósága ne legyen népes és tekintélyes váro-



sokban, hanem lehetőleg igénytelen helyen s hogy az elnököket s 
más nagyobb méltóságok képviselőit soha sem szabad élethosszig 
tartó időre választani. Valóban csak a nagy nyilvánosság és az álta
lános műveltség akadályozza meg ily körülmények között az Egye
sült-Államokat attól, hogy — mint a régi görög demokrácziában 
történt — az os-
tracismus igaz
ságtalan szenve
délye s ezután az 
anarchismus ne 
gyökerezzék meg 
közöttük. Látszó
lag azonban néha 
egészen közel jut
nak ehhez a ve
szélyes ponthoz 
épen az általános 
választásjog kö
vetkeztében. Mi
vel az emberek 
nagyrésze min
denkor képes a 
hatalom birlalása 
érdekében igaz
ságtalanságokat 

követni el s az 
Egyesült - Álla -
mokban a buta 
négereknek s a 
félvad Íreknek is 

szavazatjoguk 
van, igen gyakori 
a megvesztegetés 
esete, melyet a 
nyilvánosság nem képes meggyógyítani. A legjelentékenyebb válasz
tás, a köztársaság elnökéé, rendesen ily erkölcstelen üzelmekkel, sőt 
nem ritkán vérengzésekkel áll kapcsolatban. Heteken át lázban van 
ilyenkor az egész ország, szünetel vagy pang minden rendes foglal
kozás s itt-ott a szenvedélyek hatása alatt a társadalmi piszok is 

W a s h i n g t o n György arczképe. 



felszínre kerül. Szerencsére a törvény még itt is gondoskodott ellen
szerről, megalkotván a közvetett választást, mely legalább is meg
osztja a szenvedélyek harczát egyes államok között, bár a pártküz
delmet nem képes elfojtani, mivel a választók régen kitalálták mód
ját, hogy ők közvetve is az elnökre szavaznak személyileg kötelezve 
a kijelölt elnökválasztókat. Nem is ezeknek az elnökválasztóknak, 
hanem a jó előre megállapított elnökjelölteknek neve hangzik ilyen
kor mindenütt és pedig lehetőleg nagy zajjal és folytonosan. Nin
csen oly elnökválasztás, midőn egész sereg uj lap és egyesület ne 
alakulna, még a kisebb helyeken is rendeznek banketteket, politikai 
gyűléseket és körmeneteket, a választási központok tele vannak 
zászlókkal, falragaszokkal s esténként fáklyásmenetek, tüzjáték s igen 
sok más alakú mozgalom jelöli a pártok éberségét. 

A politikai gyűlések és a választások, melyek különben itt 
sokkal gyakoriabbak, mint nálunk, tartják fel és nevelik a nép 
érdeklődését a közügyek iránt, de ezentúl is messze kiterjed az auto
nómiai hatáskör, különösen az iskolák, községi vagyon és az igaz
ságszolgáltatás terén. Csaknem minden egyes község önálló törvény
hatóság s valóban számos város van, mely — hasonlóan az állami 
szervezethez — két testület (alsó- és felsőház, kongresszus éssenatus) 
által intézteti el ügyeit s polgármestere az Unio elnökéhez hasonló 
önálló uralkodó neki felelős miniszterekkel. 

Mert az Egyesült-Államok elnöke tényleg uralkodó s hatalmá
nak egyedüli korlátozása jóformán abban áll, hogy csak négy esz
tendőre választják s legfelebb kétszer választható meg. Mindenesetre 
több hatalma van, mint Európa némely alkotmányos királyának. A 
hadsereg és tengerészet az ő kezében van, ő nevezi ki a követeket, 
konzulokat, a legfőbb hivatalnokokat, joga van tiltakozni a parla
ment határozata ellen, azokat rendkivüli esetben is összehívhatja, de 
mindezen felül szokás által szentesitett joga, hogy működésének kez
detén mintegy 40.000 állomást, még ha betöltve vannak is, oszthat 
szét hívei között s legnagyobb előnye az alkotmányos királyokkal 
szemben az, hogy a miniszterek, kiket tetszése szerint alkalmaz, a 
parlamenttől nem függenek s csak neki felelősek s e mellett minisz
tertanácsa sincs s az ügyeket külön-külön bármely miniszterrel elin
tézheti, mintha ezek magánszaktitkárai lennének. Igaz, hogy az 
Unio elnöke felelős a parlamentnek, de a felelőségrevonást száz 
év alatt csak egyszer (1868) alkalmazták. 



A függet lenségi csarnok Phi lade lphiában. 



A törvényhozó és végrehajtó hatalom ily éles megkülönböz
tetése jellemzi az amerikai demokráczia alapelveit. Ugy ezek a tanok, 
mint az igazságügy függetlenítése, az érdekek egyensúlyának meg
őrzése és a természeti egyéni jogok tiszteletben tartása a mult 
század felvilágosodási korszakának megtestesülései. Azok a doctri-
nair elvek, melyeket különösen Rousseau és Montesquieu hirdettek, 
sehol sem találtak oly szilárd talajra, mint itt az Egyesült-Államok
ban, melynek mult századi polgárai, mint a gondolatszabadság har-
•czosai és az angol autonomikus érzet neveltjei, nagyrészt mentek 
voltak a középkori feudális viszonyok nyűgeitől s nagy területük 
megengedte, hogy a szabadság előfeltételeit teljes mértékben ápol
hassák. Az amerikaiak szabadságharcza, melyet oly nagy férfiak 
készítettek előre, mint Franklin s melynek sikerét a legnemesebb 
emberek egyike, Washington György nemcsak kivívta, de állandósította 
is, ez okból maradandó eredményű lett s a függetlenségi nyilatko
zat, melyet 1776-ban jul. 4-én hirdettek ki Philadelphiában, a világ
történelem legérdekesebb eseményei közé tartozik, valóban méltó 
arra, hogy ma a késő utókorban egy oly nemzet, minővé az Egye
sült-Államok lett, évről-évre lelkesedéssel ünnepelje meg. 

Lényegileg még ma is ebben a nyilatkozatban van az amerikai 
demokrácziának legtöbb jellemző vonása megörökítve. A történeti 
fejlődés természetesen náluk is nagy változtatásokat okozott. Az 
-egyes államok, melyek kezdetben teljesen önállók voltak, később a 
század elején a külső támadások s a 60-as években a polgárháború 
hatása következtében egységesebb szervezetűek lettek, különösen 
Monroe elnök óta a nemzeti egység érzete szilárdabb alakot öltött 
s emellett itt különösen 1888 óta a titkos szavazás és a kisebbség 
képviselete eszméinek terjedése következtében a politikai nézetek is 
változtak s végül itt is mindinkább kezd mutatkozni az Európában 
meggyökerezett irány, hogy a politikai élet mintegy külön kasztnak 
munkája legyen (a kongresszus tagjainak számából már csaknem 
három negyedrész ügyvéd): mindamellett kétségtelen, hogy még ma 
az erős demokrata érzelem hatja át az Unio polgárainak gondolko
zásmódját. Nemcsak külsőségekben mutatkozik ez, midőn például az 
a hires elnöki kézszorítás, melyre minden a washingtoni „fehér ház"-at 
meglátogató polgárnak joga van, de leginkább abban, hogy az egyes 
államok és községek még ma is csaknem minden fontosabb ügyben 
népszavazásra (plebiscitum) hivatkozhattak s hogy a pártok éles és 
hosszantartó küzdelme daczára — a polgárháború korát kivéve — 



sohasem történt meg, hogy a befejezett küzdelem után a kisebbség 
erőszakkal vagy csellel szakadást akart volna létesíteni. Ha valami 
hámulatraméltó van csakugyan az amerikai demokrácziában, a poli
tikai érettségnek és a köztársasági erényeknek ily alakban mutatkozó 
köztudatrajutása méltán ilyen. Ez a valódi nemzeti és hazafiúi szellem,, 
mely a mi pártviszályainkkal és a franczia nép forrongásaival szem
ben eszményivé teszi az amerikai nagy köztársaság politikai életét is 
s csaknem feledteti a tömérdek visszaéléseket s politikai absurdumokat. 

Kétségtelen, hogy ez a hatalmas köztársasági szellem oly külső
körülményekkel van összeköttetésben, melyek Európában ismeretle
nek. Egyik ezek közül az Unio politikailag izolált helyzete s a 
másik területének óriási nagysága, mely a népesség terjeszkedését 
lehetővé teszi s igy a társadalmi élethalálharcz élességét jelenté
kenyen tompítja. Ausztráliában van talán még egyedül a műveltség 
ily kedvező körülményekkel párosulva. De ha a délamerikai köztár
saságok izolált jellegét s a nagy Oroszország néptelenségét hasonlít
juk össze az Egyesült-Államok viszonyaival, habozás nélkül elfogjuk 
ismerni, hogy az Egyesült-Államok nagysága és társadalmi viszo
nyainak nem egy ragyogó vonása, nem a földrajzi fekvés s egyes 
szerencsés körülmények összehatásának tulajdonítható, hanem legfő-
kép annak a puritán erkölcsi érzetnek és erős szabadságvágynak, 
mely az ősi angol-szász letelepülőket jellemezte s melynek hatása 
nagyjában még most is döntő s erkölcsi hatalma a bevándorlók 
millióinak érzületére átalakitólag hat, hogy a tarka vegyülékből e g y 
ségnemzet keletkezzék. 

Mormonok temploma Salt-Lake-C'ityben. 



Központi park Newyorkban. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 
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A társadalmi élet szabadságából erőteljesen kifejlődött üzleti ver-
seny hatalmas központok alakulását hozta létre az Unio területén 

s különösen a vasutak hálózatának kiterjedése gomba módon teremtette 
meg a nagy városokat. Bármily csekély is az Egyesült-Államok 63 
milliónyi népessége az óriási egész Európa nagyságát megközelítő 
területhez képest s bármily nagy néptelen pusztaságok is vannak a 
nyugoti és déli részeken, egészben véve kétségtelen, hogy az egész 
országban a gyarmati s tanyai rendszer már háttérbe szorult a nagy 
városok jellemző hatásával szemben. Kelet-Ázsiában s Európában, 
hol a sűrű népesség természetszerűleg hozta létre a nagy városokat, 
az egyetlen Angliát kivéve nincs ország, melynek oly sok népes s 



nagy városa volna, mint az amerikai Egyesült-Államoknak s minden 
jel oda mutat, hogy az új amerikai nagy embertömeg lakóviszonyai
nak városias jellege csakhamar túlszárnyalja Angliáét is. Száz évvel 
ezelőtt, 1790-ben, midőn az első népszámlálás volt az uj köztársaság
ban, az akkor még alig 4 millió főnyi lakosságból csak 131.172 
(3'35°/o) lakott városoknak nevezhető helyekben, melyek közül 
összesen csak kettőnek volt 20.000 főnél nagyobb lakossága. Ma a 
63 millió ember közül 18"3 millió, tehát már egy negyedrészénél 
jóval több (29'12°/ 0) a városi lakó, még ha városoknak csak a 8000 
lakosnál többet számláló helyeket veszszük is, holott épen itt, a 
tudományok s technikai vívmányok általános elterjedése következtében, 
gyakran találunk oly, egy pár száz lelket számláló kis telepet, 
melynek életmódja s külsője is sokkal több jogot ad a város elneve
zésre, mint p. a mi sok ezernyi népességű alföldi községeinknek. 

A legérdekesebb kulturális tünemények közé tartozik az Egyesült-
Államok városainak ez a gyors emelkedése s ezért kivételkép még 
egy pár számadattal is megakarjuk azt világítani. Igy tehát volt, 
8000 lakosnál népesebb helyeket véve városoknak 

, , városi lakosság , , , , 
összes lakosság általában százalékokban 

1790-ben 3,929.214 131.472 3-35 
1830-ban 12,866.020 864.509 6 7 2 
1850-ben 23,191.876 2,897.586 12*49 
1870-ben 38,558.371 8,071.875 20-93 
1890-ben 62,622.250 18,235.670 29*12 

Vagy más csoportosításban a nagy városok számának gyarapo
dása a következő volt: 

20—40 ezer 40—75 ezer 75 ezerén 
lakossal lakossal felül összesen 

1790 1 1 — 2 
1830 3 1 3 7 
1850 14 7 8 29 
1870 39 14 18 71 
1890 91 35 39 165 

Százezer lakosnál népesebb város volt 1870-ben 14, 1880-ban 
20 s 1890-ben már 28 s így kétszer annyi, mint 20 évvel ezelőtt 
Ekkor még csak egy milliomos város volt (Newyork), ma már van 
három s a 8000-nél több lakost számláló községek száma 1880-ban 



286, 1890-ben már 443 volt. Valóban óriási emelkedés, teljesen 
példátlan más országokban. 

A legnagyobb, százezernél több lelket számláló, városok a leg
újabb népszámlálás szerint sorrendben a következők (zárjelben az 
államok nevével): 

Newyork (Newyork) . . . 1,515.301 
Chicago (Illinois) 1,099.850 
Philadelphia (Pennsylvania) 1.046.964 
Brooklyn (Newyork) . . . . 806 343 

5. Saint-Louis (Missouri) . . . . 451.770 
Boston (Massachusetts) . . . 448.477 
Baltimore (Maryland) . . . . 434.439 
San-Francisco (Kalifornia) . . 298.997 
Cincinnati (Ohio) . . 296.908 

10. Cleveland (Ohio) 261.353 
Buffalo (Newyork) 255.664 
Neworleans (Louisiana) 242.039 
Pittsburg (Pennsylvania) . . . . 238.617 
Washington (Columbia) . . 230.392 

15. Detroit (Michigan) . . . . . 205.876 
Milwaukee (Wisconsin) . . . . 204.468 
Newark (Newyork) . . . . 181.830 
Minneapolis (Minnesota) . . . 164.738 
Jersey-City (Newjersey) . . 163.003 

20. Louisville (Kentucky) . . . 161.129 
Omaha (Nebraszka) . . . 140.452 
Rochester (Newyork) 133.896 
Saint-Paul (Minnesota) 133.156 
Kantas-City (Missouri) . . . . 132.716 

25. Providence (Rhode-Island) . 132.146 
Denver (Colorado) . . . . 106.713 
Indianopolis (Indiana) . . . 105.436 
Alleghany (Pennsylvania) . 105.287 

Ma már alig van müveit ember, ki e nagy városok közül leg
alább egy-kettőnek nevét jól ne ismerné. A három milliomos városon 
kívül San-Francisco, Washington, Neworleans, Boston s még egy 
pár Európában is ismeretesek s mindeniknek bizonyos fokig központi 
jellege van, kivévén azokat, melyek már nagy városok közelében 



vezérszerepüket elvesztették, így különösen Newyork mellett Brooklyn 
Buffalo, Newark, Jersey-City, Rochester. Az elsőség felett ma 
Newyork és Chicago versenyeznek, de mindenki elismeri, hogy ez az 
elsőség, bármelyiké legyen is az, nem oly szembeszökő s kétségtelen, 
minő Párizsé Francziaországban s Budapesté Magyarországon. Mindent 
egyesítő fővárosa az Egyesült-Államoknak nincs. Hivatalos főváros 
Washington, a tudományok és művészetek központja Boston; a 
Csendes-Oczeán partján San-Franciscoé a kétségtelen elsőség, délen 
Neworleansé s a Mississippi közepén Saint-Louis a valóságos főváros. 
Igy a három milliomos várossal együtt az Egyesült-Államokban 
jelenleg legalább 8 fővárost lehet megkülönböztetnünk s európai 
fogalmak szerint nem érdektelen tudnunk, hogy ezek a fővárosok 
nagyrészben még nem is az egyes államok székhelyei. 

Leírásukat azzal a várossal kezdjük meg, melyet a legtöbb 
európai ember először szokott meglátni Amerikában s mely a vele 
csaknem összeépített városokkal együtt ma már nem kevesebb, mint 
három millió ember lakóhelyének összetorlódott háztengerét tünteti 
fel. Talán felesleges is mondanunk, hogy e háztengernek, melynél 
csak London és környéke népesebb, a központja 

N E W Y O R K 

24 dollár értékű árúért vásárolták meg 1626-ban a hollandok Man
hattan szigetet az indiánoktól. Kevéssel azelőtt fedezte fel ezt a 
szigetet s a mellette levő folyót a híres Hudson kapitány s csak 
1614-ben építették rajta a négy első házat egy kis primitiv erőddel, 
melyet Uj-Amsterdamnak neveztek el. Másfél századon át, bár az 
angolok már 1664-ben átvették s Newyorknak keresztelték el, aránylag 
csekély volt a gyarmat gyarapodása, de az amerikai függetlenség 
kimondása után rohamosan emelkedett s ma nemcsak a 106 3 km. 
területű Manhattan szigete valóságos háztenger, de a közelfekvő vidék 
is közel ezer km. területen teljesen beépült. S minő épületek! A 
tengerről jövő utast Newyork küszöbén két valóságos építészeti csoda 
fogadja: egy világító torony s egy óriási híd, mindkettő a legelső a 
maga nemében. A világító torony a kis Bedloe szigeten egy hajdani 
erőd helyén 93 m. magasságra emelkedik gránit talajon, de nem 
torony alakja van, hanem valóságos szobor: a szabadság szobra égő 
fáklyával kezében. A művészi becsű szobor Bartholdi franczia művész 



munkája (1886), 46 m. magas s oly óriási méretű, hogy készítésekor 
a művész a szobor czombjában bankettet rendezhetett a párizsi hír
lapíróknak. S erről az óriási szoborról 10.000 gyertyaláng erejével 
villanyfény ömlik szét az óriási háztenger felett éjente; csodás ereje 
varázshatással van a madarakra is s különösen kezdetben minden reggel 
százával találtak itt vándormadarakat, melyek az éjjeli nap felé 
repülve, összezúzták magukat. Nem kevésbé bámulatos mű az óriási 
Brooklyn-híd, mely az Eastrivernek nevezett tengerágon át Newyorkot 
Brooklynnal köti össze. A híd hossza 1785 m. s egyetlen óriási 
nyílása 843 m. s e mellett az egész 1 7 1 / 2 m. szóles, úgy hogy a 
gyalogjárókon kívül a kocsiknak s két vasúti vonatnak is van helye. 
Az óriási épület 85 m. magasságban van a tengerág színe felett s 
közel 50.000 tonna óriási súlyt képes elbírni. Büszkeségünk lehet 
nekünk is, mert alkotója magyar ember volt: Röbling mérnök, 
ugyanaz, ki a Niagara-vízesésnél levő lánczhídat alkotta. Müvét nem 
fejezhette be, de hosszas betegsége alatt ablakán át figyelemmel kísérte 
nagy müve fejlődését s a befejezést 1883-ban fia eszközölte. A híd 
építése mintegy 15 millió dollárba került. De már ma nem elégesznek 
meg vele. Uj hasonló szerkezetű hidat akarnak építeni fentebb ugyan
csak a tengerág felett s egy évtizeden át készítették az alagutat a 
tengerág alatt. 

De még e két építészeti műremek is háttérbe szorul a Newyork-
hoz közeledő idegen szemében a hatalmas kikötő óriási forgalmának 
láttára. Sehol a földgömb területén nem látható állandóan oly sok 
hajó, mint itt. Valósággal hemzseg az egész vidék. S nemcsak 
csolnakok s nagy tengeri hajók vannak itt, maguk a helyi közlekedést 
közvetítő gőzösök is nagyobbrészt „úszó városok" hatalmas épüle
tekkel s a mi kis csavargőzöseink helyett a partok között állandóan 
mintegy 400 gőzkomp közlekedik s mindegyik zsúfolva van rendesen, 
különösen reggel és este, midőn egy cent potomárért a külvárosokban 
lakó munkásokat és alkalmazottakat tömegesen szállítják át. A hajó
forgalom nagyságáról némi fogalmat alkothatunk abból, hogy Newyork 
kereskedelmi forgalma a legutóbbi években 4—5 milliárd koronát 
tett s hogy a forgalom megkönnyítése végeit a tengeralatti zátonyok 
egy részét (Pokol kapujának nevezték el e helyet) 124.000 kilogramm 
dynamit felrobbantásával pusztították el. Ez a robbantás volt eddig 
a legnagyobb ilynemű tett s emlékezetes dolog, hogy az egész 
borzasztó robbantást egy gyermekleányka hajtotta végre villamos 
gomb megnyomása által. 



NEW-YORK É S KÖRNYÉKE. 
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Az amerikai életnek sajátságai is rögtön fogadják az idegent. 
Órákkal azelőtt, hogy a hajót elhagyhatná az útas, ujságáruló gyer-
kőczök, erkölcsprédikáló papok jönnek fel hozzá, a magasabb épüle
teken s léggömbökön humbughirdetések üdvözlik s a kikötő előtt 
Coney szigetről, hova ünnepnapokon ezrével jár ki mulatni a new-
yorki köznép, messze kiemelkedik egy óriási elefánt alakja, hatalmas 
bizarr vendégfogadó, tánczteremmel s korcsmákkal, oly óriási méret
ben, hogy még az agyarakban is vannak kiadandó nyári lakások. 

Igy előkészítve jutunk 
végre parthoz a mesés
hírű Newyork városába 
s most már nem csodálko
zunk többé, midőn itt pa
lotasorokat, 8—10 emele
tes házakat, mesésfényü 
kirakatokat s mindenek
felett óriási nyüzsgő tö
meget találunk, telve sa
játságos s különös rész
letekkel, melyek az élel
mes amerikainak rendes 
balekfogói. 

' Csalatkoznék azonban 
bárki, ha Newyorkot ki
válóan szép városnak gon
dolná. Főútczáján kívül, 
mely Broadway (széles 
út) név alatt 9 km. hosz-
szúságban csaknem nyíl
egyenesen húzódik végig a 

sziget déli részén s általában 30 méter széles s fában gazdag, nagyon 
kevés változatosságot találunk benne. Az egész város amerikai szokás 
szerint szabályszerű koczkatömbökből áll, melyek nagyon hasonlítanak 
egymáshoz, sok helyen az útczák, melyeket legtöbbnyire csak számok 
által különböztetnek meg egymástól, nagyon szűkek és rondák. Még 
legtöbb változatosságot nyújt a 32 nagy nyilvános park, melyek 
között a 4 ' / 2 km. hosszú s egy kilométer széles Centralpark, Newyork 
városligete, a legkellemesebb mulatóhelyek közé tartozik, igen szép 
tavakkal és nyaraló alakú középületekkel. Előkelő környezetük által 
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feltűnők még az Unionsquare és Citypark, mely utóbbin fekszik a 
képünkön is látható szép városház. A legelegánsabb hely azonban 
az úgynevezett Fifth-Avenue útcza, mely csaknem teljesen milliomosok 
palotáiból áll s a hol emelkedik fel 100 méter magas tornyával 
St.-Patrick gyönyörű fehér márványból készült góth temploma, 
Newyork több mint 500 temploma között a legszebb és legneveze
tesebb, melynek csúcsáról van a legszebb kilátás e világváros ház
tengerére s hajóforgalmára. 

Természetes, hogy az óriási és dúsgazdag városban figyelemre
méltó, sőt valóban nevezetes középületek és paloták igen nagy szám
mal vannak. A keskeny, rendesen 3 ablakos homlokzatú 2—3 emeletes 
téglaházak a túlnyomók, de mindenütt közbeékelödik egy-egy 5—8 
emeletes óriási épület, egy-egy kis város lakosságát magában foglaló 
rengeteg bérház avagy egy-egy építészetileg figyelmet keltő lakóhely. 
Különösen hatalmasak a középületek. A postapalota, vámház, az 
egyiptomi modorban épült fegyház, az óriási víztartó, az Astor-féle 
közkönyvtár s más középületek egyenként méltók a tanulmányozásra. 
Különösen híresek az óriási fogadóépületek, melyek között a „Metro-
politan-hotel" 170 m. homlokzatával s mintegy 700 vendégszobájával 
a legtúlzottabb igényeknek is képes megfelelni. S a nagyszerű képet 
még érdemesebbé teszi a sok emlékszobor a tereken, köztök egy 
hatalmas obeliszk, melyet Egyptomból hoztak ide s Kleopátra tűje 
neve alatt ismeretes. Feltűnő, hogy a humanisztikus intézetek nagyobb 
része nem magában a városban van, hanem az Eastriver kis szigetein, 
melyek nagyobbrészt emberbaráti gyarmatok. Blackwell, Ward, 
Randall s más szigetek zsúfolva vannak kórházakkal, árvaházakkal s 
különböző menedékhelyekkel s egy ily szigeten (Hartisland) van a 
fővárostól mintegy 20 km. távolságban az egyik nagy temető. 

Legérdekesebb azonban Amerika eme világvárosában, melyet lakói 
büszkén Empire-Citynek hívnak, a meseszerűen élénk élet. Párizs és 
London rendes útczai forgalma csaknem kihaltnak látszik a newyorki 
főútczák rendes forgalmához képest. Tisztán a városi vasutakon, 
melyek egy része a forgalomra tekintettel oszlopokon fut végig a 
házak tetőzetével egyenlő magasságban, naponként egy milliónál több 
ember utazik, holott az útczákat a járóművek minden kigondolható 
neme ezrenként lepi el s mégis elegendő ember marad arra, hogy a 
parkokat, a kedveltebb czukrászdák kioszkjait s a tömérdek hajót 
megtömjék. Különösen a szombat esti munkaszünet alkalmából nagy
szerű képet nyújt ez a mozgó néptömeg s egész népvándorláshoz 



hasonló kis világ az, midőn a munkások a szélrózsa minden irányában 
igyekeznek hazajutni, olykor 30—40 km. távolságra fekvő otthonukba. 
Pedig ez az útczai élet nem azt teszi, mintha a newyorkinak nem 
volna kényelmes otthona. Ellenkezőleg még a szegényebb családok 

Park Saratogában. 

lakásaiban is csaknem állandó fürdőhelyiség van, valamint gázvilá
gítás, a házi varrógépeket központi villamos erő hajtja, a telephon
hálózat oly nagy, hogy a sok sodrony által okozott setétség és 

Jiófelfogás ellen panaszkodva, már azok földalatti vezetését sürgetik; 



az élelmi szereket mind, de a többi használati czikkek nagy részét 
is házhoz szállítják, az emelőgépek mindennapiak s a legtöbb család
főnek külön bankárja van, úgy hogy nagyon ritkán fizet kész
pénzzel. 

Newyork határa mérföldekre terjed ki s a szomszédjában fekvő 
nagy városok, köztök a már milliomosság felé közeledő Brooklyn is, 
többé-kevésbé elvesztették önállóságukat. Legmesszebb terjed a nagy 
világváros határa a Hudson-folyó mentén, melyet egész a fentebb 
ismertetett czölöpzetig mindkét oldalt aűnyira ellepnek a nyaralók 
és munkáslakok, hogy valóban összefüggő egésznek látszik. Kimagasló 
pont e szakadatlan háztengerben Newyork legelegánsabb nyaralóhelye 
Saratoga-Springs, mely, bár a várostól 260 km. távolságra esik (mint 
Budapesttől Nagyvárad) valósággal csak annak külvárosa. Nyáron 
a fürdőévadban itt van Newyork milliomosainak nagy része s a 
fürdő óriási fogadóépületein kívül egész sereg szebbnél-szebb nyaraló
kat találunk itt. De nevezetes ez a hely azért is, mert talán sehol 
sem űznek oly fényűzést a földgömbön. Lakomák, melyek száz
ezrekbe kerülnek, vagyont érő öltözetek és ékszerek mindennaposak 
itt, sőt az előkelőség kedvencz virágaiból, a kosborfélékböl, készült 
díszítések magukban is ezreket igényelnek. 

P H I L A D E L P H I A . 

Az Empire-City óriási méretével s élénkségével érdekes ellen
tétet alkot az Unio egykori székhelyének s sok időn át . Newyork 
hatalmas versenytársának, Philadelphiának képe. Amaz élénk, válto
zatos és érdekes: ez csendes, szép és vonzó, a földgömb nagy 
városainak egyik legkedvesebbike. 

Lapályos mély völgyben fekszik a Delavare és Shuylkill folyók 
egyesülésénél 120 km. távolságra a tengerparttól oly óriási területen, 
hogy 315 km.-nyi határa csaknem egészen beépített, több mint 
200.000 lakóházzal. De a lapály közvetlen környezetét kellemesen 
hullámzó s festői részletekben gazdag dombvidék övedzi, a messze 
tengertől a Delavare gazdag hullámain a tengeri hajók is bejutnak a 
város útczáiba, s alig van nagy város, melynek területét annyi sok szép 
kertecske és nyilvános díszített park alakítaná át kellemessé s maga 
a legnagyobb liget, az 1876-ki világkiállításról ismert Fairmount-
park, mely 1200 hectár kiterjedésével a világ legnagyobb városligetei 



Pennsy lvania i vasút pályaudvara. 



közé tartozik, dombos vidékével s üdezöld növényzetével oly érdekes, 
hogy valóban azt az illusiót költi az emberben, mintha a szabad 
természetben lennénk s a közben-közben elötünedező nyaralók és köz
épületek csak véletlenül varázsoltattak volna ide. Maguk az útczák és 
terek telve vannak szebbnél-szebb s nem ritkán görög és renaissance 
stylben épült lakokkal, virágcsoportok és óriási árnyasfák váltják 
fel egymást s még a temetők is, melyeket Európában oly rideg-
katonás mértani modorban rendeznek be, itt valóságos parkok hattyú
tavakkal, barlangokkal, tekervényes utakkal, kedves tanyái az 
élőknek, a lángoló hit mosolygó tiltakozásai a halál hatalmával 
szemben. 

Mert ez a vallásos hit, a Pennsylvaniát alapított quaeckerek 
puritán gondolkozásmódja maradt itt-a „testvéri szeretet városában" 
(ez Philadelphia nevének jelentése) örökségkép az utódokra. Phila
delphia is amerikai város lázasan nyüzsgő emberfajjal, sőt az egész 
Unio területén nincs fejlettebb iparélet, mint itt s környékén, hol ä ̂  
mesés gazdagságú kőszénbányák és petróleumforrások vannak, magá
ban a város 10.000-et meghaladó gyárában óriási tevékenység folyik, 
s évenkint 400—500 millió dollár értéket termelnek, kereskedelmi 
hajóraja e városnak nagyobb, mint Newyorké: de a lázas tevékeny
séget sajátságos zománczczal vonja be a puritán érzület hatalma. Az 
erkölcstelenséget s nyomort szülő bérkaszárnyák helyett a családi 
lakások s kertek túlnyomók, sajátságos módon minden iparágnak 
külön-külön útczái vannak, a történeti emlékeket nagy kegyelettel 
őrzik (Penn Vilmos lakóháza, a függetlenségi csarnok s sok más 
eredeti állapotában tartatott meg) s mindenekfelett a városnak minden 
egyes részletében előtérbe nyomulnak a tudomány, művészet és 
emberszeretet alkotásai, melyek közelebb hozzák az embert az 
emberhez. S valóban a földgömb nagy városai között Philadelphia 
az, hol a legtöbb igazán vallásos ember lakik s e város az, hol a 
gyármunkások s a társadalom proletárjai leggyöngédebb figyelemben 
részesülnek. 

Csodálatos valami az, mit az ember e helyen megteremtett. 
Szakértők állítják, hogy Philadelphia természettudományi múzeuma 
a legelső a világon, állami börtönépülete, kórháza, közfürdői, siket
néma intézete, szegények háza, orvosi egyeteme, állatkertje, nyilvános 
olvasótermei, munkásházai és számos iskolája mintaszerű berendezé-
süek s legalább is az Unio területén páratlanok. Ötszázat meghalad 
a templomok száma, majdnem kétszer annyi az emberbaráti inté-



Broadstreet és uj városház. 



zeteké, melyek közt méltán híres a Girard-intézet, melynek 50 
hold területű parkban levő korinthi ízlésben épült házaiban évenkint 
több száz árvát nevelnek; Az egyesületek s társulatok száma egyedül 
a városban közel ezer, úgy hogy a lázas „business" munkával fog-

Falls Bridge. 

l.ilkozó amerikai népnek csaknem fele még a közügynek is dolgozik. 
S minő kellemes otthonuk! Az útczák szélesek, lombosak, a házak 
nagyobbrésze díszes külsejű, a tereken gyönyörű szobrok vannak, 
köztök Lincoln bronzszobra s Washington lovasszobra, az amerikai 



művészet remekei. Egy épületérő], az Egyesült-Államok bankintéze
téről határozottan állítják, hogy a legszebb épület az Unióban, híres 
szép a vásártér, a pénzverőhely, a tengerészek kórháza, az orvosi 
egyetem s mások. Maga a város a leggazdagabb községek közé 
tartozik. Egyetlen polgára, Girard István, ki az említett árvaházat 
is alapította, 16 millió dollárt hagyományozott a, községnek. 

Mindennek daczára tagadhatlan, hogy Newyork és Chicago sok 
tekintetben túlszárnyalták ezt a várost, mely a mult század elején az 
Unio első városa volt. A haladás egyik legjelentékenyebb tényezőjé
nek, a vállalkozó üzleti szellemnek, nem annyira kedvező a puritán 
jellem. De nem volt oly kedvező a város fekvése sem. A Delavare-
folyó csaknem minden télen befagy s a forgalmat akadályozza. 
Amerikai élelmességgel a philadelphiaiak most már nagy gőzösökkel 
töretik össze a jeget s télen is útat nyitnak a tengeri hajóknak, sőt 
ujabban néhány apró sziget eltüntetését is tervbe vették, de ez csak 
enyhíti a földrajzi fekvés hátrányait. Nehezíti a helyzetet még az 
Alleghany-hegység által alkotott gát s a folyók nagysága, bár egy 
pár szép híddal segítettek rajta s a Pennsylvania Railroad vasút
társaság a város közepén egész háztömböket eltávolítva, mesés költ
séggel építtette fel pompás pályaudvarát s hatalmas viaductját, melyet 
a mérnöki tudomány egyik remekének tartanak. De már részben 
későn. Newyork versenyző vasútjai olcsó árakkal megelőzik Phila
delphiát, bár itt is nőttön-nő a kereskedelmi élet s különösen petróleum 
és vasipar kereskedelmi czégei a legelsők közé tartoznak a világon 

CHICAGO 

Az üzleti szellem fejlettsége tekintetében bizonynyal mindkét eddig 
ismertetett várost túlszárnyalja a „Nyugot királynője", a mint az Unio 
legélénkebb belföldi városát, a ma már milliomos Chicagót nevezik. 
Nemcsak túlszárnyalja őket, de valóban páratlan is e tekintetben a nagy 
városok között. Mindaz, ami az amerikai élelmességről s üzleti szellem
ről az európai közvéleményben meghonosodott, legjobban van kép
viselve a Michigan-tó partján fekvő világvárosban, melyet valóban 
typikus amerikai városnak mondhatunk, bár lakosságának alig egy 
negyede született Amerikában. 

' Már maga a város alakulása valóságos csoda. 1831-ben e helyen 
még alig volt 12 úttörő fehér ember kunyhója, 1837-ben, midőn 
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Fort-Dearborn név alatt már katonai telep volt itt a prémkereskedők 
számára, a lakosok száma 4710 volt, 1840-ben 12.000, 1850-ben 
29.963, 1870-ben 298.377, 1880-ban 503.304, 1890-ben 1,099.850 s 
bizonynyal nem egészen üres hivalkodás ma a - chicagóiak ama hite, 
hogy városuk népessége rövid idő múlva Newyorkét is felülhaladja. 
Pedig ezt a gyors emelkedést egy izben (1871) csaknem végkatasztrófa 
érte : egy óriási tűzvész, mely néhány óra alatt 17.450 házat, csak
nem az egész várost, elpusztított, oly nagy* tűzvész, hogy a hamu 
«gész az azóri szigetekig eljutott. De épen ez a tűzvész örök szép 
példája az amerikai életerőnek. Még égett a város, midőn künn a 
prairien már összegyűltek a megmenekült férfiak, hogy az újjáépítés 
felől tanakodjanak s nem telt bele egy év, az uj város készen állott, 
sokkal szebben, mint előbb. S ma ebben a városban épen a régi 
tűzhelyen oly útczák vannak, melyek a newyorki Fifth-Avenue 
palotasoraival versenyeznek s ezenkívül uj városrészek keletkeztek 
oly gyors egymásutánban, hogy jelenleg már a tó partjából 38 km. 
hosszúságú rész beépített s az óriási területen közel 100.000 ház s 
több mint 200 templom van. S ezek a házak jó nagyrészt valóságos 
monstrumai a bérházaknak. Nemcsak a fogadók óriásiak, mint p. a 
Grand-pacific-hotel, de a magánházak között is több van olyan, mely 
6—10 emeletes s 1000—3000 lakónak ad helyet. 

Egyike a legjelentékenyebb épületóriásoknak a képünkön lát
ható „németek otthona", mely 1000 négyzetláb területen 165 láb 
magasságra emelkedik, van benne többek között a pinczében vendég
fogadó, azonfelül 5 emeletre emelkedőleg nagy színház 1257 ülő-
helylyel, a 12-ik emeleten két nagy hangversenyterem, ezenkívül a 
különböző emeleteken éttermek, olvasótermek, fürdők, különböző 
német klubok helyiségei, mintegy másfélszáz vendégszoba. Az óriási 
épület alapja 900 egyenkint 30 láb hosszú földbe vert vasoszlop, 
melynek megfelelően az épület is tulnyomólag aczélból áll s az üres 
téglák csak összekötőkül szolgálnak. Az épület szellőztetését öt 
villamerő által hajtott fúvógép (fan) eszközli, van továbbá mintegy 
4000 villamos lámpa benne (1400 magában a színházban), emelőgép, 
nagy gőzfütőkazán, minden a tudomány legújabb vívmányai szerint 
készítve és berendezve. 

Általában a chicagói, épen azért, mert városának gyors emel
kedése valóban meseszerű volt, előszeretettel ápolja mindazt, a mi 
nagyszerű, a mi sehol sincs másutt. Newyorkkal versenyezve milliókat 
áldozott arra, hogy a világkiállítás Ainerika felfedezésének 400-as 



Németek otthona Chicagóban. 



évfordulója alkalmából itt legyen, itt van a legmagasabb ház a 
világon, itt van a legnagyobb színház s legutóbb egész komolyan gon
dolkoztak arról, hogy a párizsi Eiffel-toronynál magasabbat építsenek. 

A legnagyobb kiterjedésű kiállítási palota volt a képünkön 
látható nagy iparcsarnok, mely a Michigan tó partján közel két 
kilométer területen 30\/ :. holdat beborító óriási épület rengeteg üveg
fedéllel s bensejében egy 52 láb széles „Columbia" nevü közép-
avenuevel, melynek két .oldalán volt a kiállítás legtöbb tárgya 

Nagy iparcsarnok a chicagói vi lágkiál l i táson. 

elhelyezve, valóságos kis világ egyetlen fedél alatt, hiszen az 1889-ki 
méltán hires párisi világkiállításnak egész beépített területe is csak 
55 hold volt, tehát kétszer sem oly nagy, mint ez az egyetlen csarnok. 

Erőlködésük azonban nem mindenütt arat sikert. Nagyszerű 
a város körútja, mely 76 m. széles mindenütt, de a legtöbb" útcza 
szűk s a különböző nagyságú s részben igen ízléstelen épületek miatt 
épen nem kellemes. Magában a városban mintegy 600 lap jelenik 
meg s nem oly rég az egyetemi könyvtár számára egyszerre 280.000 
kötet könyvet vásárolták össze Berlinben, képtáraikra is mesés összegeket 



"Grand "Pacific-hotel" 



fordítottak: de az irodalmi és művészeti élet egyátalán nem akar 
virágozni náluk s sok más amerikai város túlszárnyalja őket. 

Egyben azonban kétségkívül nagy sikert mutathatnak fel: a 
kereskedelem virágzásában. Ma Chicagóban 41 vasútvonal jő össze, 
hajói száma mesés gyorsan emelkedik s kereskedelmi forgalma 
jóformán páratlanul gyarapodó. Különösen ellehet mondani, 
hogy gabonában, fában és húsban jelenleg Chicago a világ legelső 

piacza. Nagyszerűek 
vágóhídjai s a velük 
egybekapcsolt marha
telepek. Az Union-
Stockyard telepe 140 
hectárnyi s ebben egy
szerre 20.000 szarvas
marha, 75.000 disznó, 
22.000 juh s 200 ló 
fér el s csak kerítésére 
egy millió négyzet
méternél több deszka 
szükséges. Hatalmasak 
s világhírüknek telje
sen megfelelők óriási 
gabonaraktárai s buda
pesti mintára épült gőz
malmai. Búza- és liszt-
kivitele évenkint 35— 
40 millió hectoliter s 
kereskedelmi forgal
mának értéke már 1887-
ben 7 milliárd korona 
körül volt. Óriási tavi 

gőzösein, melyek többnyire háromemeletesek, mesés mennyiséget 
szállítanak a világ minden részébe. A forgalom mechanikus munkáiban 
is nagy ügyességre tettek szert. A még élő sertés 10 perez alatt 
nemcsak felszelve, de becsomagolva van, a gabonatárházakból a 
vasúti kocsikba és hajókba gépek segítségével pár perez alatt száz 
és száz métermázsányit helyeznek el. Minden nagyban történik a munka 
felosztás elvei szerint. 

Szarvasmarhák leölése Chicagóban. 



Chicago mesés gyors fejlődése különösen az amerikai prairiek 
gazdag gabonatermésével áll kapcsolatban. Ötven évvel ezelőtt a 
síkságon letelepültek számára még Newyorkból küldtek gabonát és 
lisztet, ma már ez a vidék látja el az egész művelt világot élelmi
szerekkel, veszedelmes versenyt támasztva többek között a magyar 
búzának is s Newyork lakossága élelmezés tekintetében csakugyan 
reájuk van utalva. Mérföldekre kiterjedő szántóföldek terményeinek 
gyűjtőhelye Chicago, a nagy tavak főkikötője, a mely tavakon át 
vízi összeköttetése van a Szent-Lörincz-folyóval s másrészt az Erie-
csatorna közvetítésével Newyorkkal. 

Mind e nagy forgalom daczára nem Chicago az Egyesült-
Államok fővárosa, nem is a másik két milliomos város. Az Unio 
alapítói politikai okokból nem akarták a tekintélyesebb helyek 
egyikét sem mellőzni s ezért elhatározták, hogy az akkori köztár
saság területének közepe táján külön fővárost alapítanak s ez az 
1791-ben mesterségesen létesített város, melyet az első elnök tiszte
letére Washingtonnak neveztek el, ma is politikai főhelye az Uniónak. 

W A S H I N G T O N . 

Az Unio fővárosa külön területen (Columbia) épült fel a Poto
mac és Anacostia folyók összeömlésénél. Hajdan igen egészségtelen 
mocsaras vidék volt ez, a kolera és sárgaláz állandó fészke és ezért 
sok időn át nagyon váltakozó volt lakossága, mert nyáron tömege
sen költöztek el innen nemcsak a hivatalos működésükben szünetet 
tartó politikusok, de általában mindenki, ki csak tehette. A 70-es 
évek vége óta azonban gyökeresen megváltoztatták az éghajlati viszo
nyokat is a folyók szabályozása, a talaj feltöltése s különösen pedig 
az által, hogy az egész várost fákkal rakták meg, ugy hogy ma 
tisztán a 200 km. hosszú utczákon több mint 60.000 fa virul, 37 
különböző faj s ezenkívül a város minden részében kisebb-nagyobb 
szép parkok keletkeztek. Már jelenleg is felülmúlja a város lakosai
nak száma a negyedmilliót s évről-évre jelentékeny a gyarapodás. 

Valóban elmondható, hogy Washington szép várossá lett. Ame-
rikaiasan koczkatömbökben épült negyedízben a 24—30 m. széles 
nyílegyenes utczákon mindenütt szebbnél-szebb palotákkal találko
zunk, melyek között feltűnően sok az ó görög stylben épült ház 
gazdag márványoszlopzatokkal. De mindenek előtt áll kétségkívül 
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a világhírű kapitolium, a földgömb egyik leghatásosabb épülete, 
hol a parlament tartja üléseit. Három önálló része van: északon a 
felsőház, délen a képviselők osztálya s középen a parlamenti könyv-
tár helyisége. Régebben itt volt elhelyezve a nagy nemzeti könyvtár 
is, mivel azonban a törvény megkövetelte, hogy minden az Unióban 
nyomtatott műből egy-egy példányt helyezzenek itt el s ezeknek 
száma az utóbbi időkben évenként 50.000-nél többre ment, az óriási 
jelenleg már közel egy millió nyomtatványt magában foglaló gyűj
temény számára a kapitoliummal szemben külön épületet emeltek. 
Magának a kapitoliumnak fődísze a közepén emelkedő 94 m. magas s 30 
m. átmérőjű kupola, mely nagyságra nézve csaknem megközelíti a 
római Sz. Péter templomáét. 1828-ban készült csillogó érczből, mely 
a főépület fehér márványával s különösen kettős oszlopcsarnokával 
megkapó ellentétet alkot. Az egész épület tele van művészi szobrok
kal. A kupola tetején métermázsa súlyú Amerikát ábrázoló bronz
szobor áll egy földgömbön, alul kiváló Washington óriási ülőszobra 
ezzel a szép felirattal: „Első a békében, első a háborúban, első pol
gártársainak szivében." Az épület többi részeiben basreliefek, képek s 
freskók mutatják be Amerika történetének legnevezetesebb eseményeit. 

A köztársasági eszméknek megfelelően a nemzet e hatalmas 
palotája mellett megkapóan szerény külsejű az államfőnek hivatalos 
lakása az úgynevezett „fehér-ház", mely a kapitoliumtól 2400 méter 
távolságban s két hatalmas miniszteri palota közé szorítva található. 
Egyemeletes épület, melynek egyetlen dísze a jóni oszlopos előcsar
nok és csinos parkja. Az amerikai, az állam fejét fizetett hivatalno
kának tartva, még e szerény épületet is nyilvános helynek tekinti, 
a parkba mindenki szabadon jár s a belső termekbe a hét bizonyos 
napjain a legutolsó ember is bátran belép olykor csak azért, hogy 
hagyományos szokás szerint az elnökkel kezet szoríthasson. 

A többi épületek között az egyes minisztériumoknak s kisebb 
hivataloknak olykor óriási nagy palotái tűnnek fel. Hatalmas épít
kezések ezenkívül a katonai rokkantak óriási asyluma, a Potomacon 
át vivő nagy hid s egyik parkban Washington tiszteletére emelt 
169 méter magas márvány obeliszk, a földgömb legmagasabb oszlo
painak egyike. A nagyszerű épületekben azonban valóban megfigyelni 
való dolgok vannak. A meteorológiai intézet, az orvosi múzeum 
gazdag könyvtárával, a szabadalmak kivatala a maguk nemében nem
csak mintaszerűek, hanem egyenesen páratlanok. Legelső azonban 
mindezen közintézetek között a világhírű Smithsonian institution, 
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melyet 1846-ban egy Smithson Jakab nevű gazdag angol alapított 
oly czélból, hogy az emberiség között a tudományos ismereteket ter-
jeszsze. Az intézetnek gyönyörű gyűjteményei között különösen a ter
mészetrajziak és ethnografiainak világhírűek, de mindezeknél jelen
tékenyebb az intézetnek az egész művelt világra kiterjedő tevékeny
sége a tudományos művek kicserélése s terjesztése által. Évről-évre 
több millió könyvet oszt ki ez a hatalmas intézet a nyilvános könyv
táraknak s egyes tudósoknak használatára s magában Magyarország
ban is nem egy közkönyvtár van, hol e nagy tudományos intézet 
ajándékai egész termet vesznek igénybe. Az intézet egész sereg tudóst 
foglalkoztat s önálló kutatásokat tétet a tudomány minden ágában. 

Néhány mérföldnyire a fővárostól, mely nevét viseli, nyugosz-
nak a nagy Washington hamvai Mount-Vernonban, egykori lakó
helyén. Egyszerű igénytelen helyek ezek, ugy a nagy hazafi lakása 
mint nyugvóhelye, de mindennek daczára ezrével vándorolnak ide a 
kegyeletes utókor tagjai, külön nőegylet gondoskodik az ereklyék ápo
lásáról s a főváros Washington szobrától egész idáig 22 kilometer hosszú
ságban külön fasorokkal s virágágyakkal díszített , Szent ut" épült a 
zarándokok számára. 

BOSTON. 

Közönségesen odaszámítják még az Unio fővárosai közé Bostont 
is, mely Massachusets állam területén a tengerparton fekszik. 
Ennek a városnak ma már kerek számban félmillió lakosa van s ugyan
annyi a vele csaknem teljesen összeforrt szomszéd városok lakossága; 
hatalmas 195 km 2 kikötőjében, hol egyszerre 500 nagy hajó kényel
mesen elfér, valóságos kereskedelmi hajóraj teremt évről-évről fél
milliárd koronát meghaladó forgalmat; mint az Uniónak Európához 
legközelebb eső városában, tömérdek a bevándorló s nem kevesebb 
mint 10 részben tengeröblöket áthidaló vasút vezet ki innen a kon
tinensre, melynek legközelebbi vidéke, Massachuset állam, csaknem 
kizárólag nagy városok halmaza s e mellett a földgömb egyik leg
műveltebb pontja, hol az intelligens elem nem kisebbség többé s 
hol az élni tudás a vagyoni jóléttel párosulva teszi kelemessé az 
otthont. 

Mindezen sajátságok között a műveltség magas foka az, mely 
Bostont társai között kiemeli. Maguk a lakosok „Amerikai Athen"-



nek nevezik a helyet s a nagy köztársaságban gyökeret vert már az 
a köztudat, hogy e város fáklyavivője náluk a tudománynak, művé
szetnek és a társadalmi reformoknak. Ki Bostonról szól, rögtön fel-
emliti a hatalmas Athenaeum-társaságot képtárával, mely már az 
ősrégi európai képgyűjteményekkel is versenyezhetik, a nagy községi 
közkönyvtárt, melyben 600.000 könyv s 300.000 röpirat van s igy 
Európa legnagyobb könyvtáraival (a londoni s párizsi kivételével) 
egyenrangú, de azoknál is jobban szervezett és kezelt, büszkeség
gel emlegeti a Harvard-egyetemet, mely palotaszerü épületekben 
elhelyezett gyűjteményeivel egy kis várost alkot s mindenek felett 
felemlíti azt, hogy e városban született a nagy Franklin, itt éltek 
Emerson, Philips, Sumner, Parkmann, Poe Edgar, Agassiz s az 
amerikai szellemi óriások egész serege, hogy itt keletkezett az első 
hirlap s az iskolák és tudományos társulatok e városban még ma is 
a legkitűnőbbek. Kétségtelen, hogy Boston is kereskedő város alap
jában s az amerikai üzleti világnézet uralkodik itt is a kedélyeken, 
de mindenki azt mondja s — van is valami abban — hogy a bostoni 
kereskedő műveltebb, mint társai, több érzéke van a közügyek iránt 
s a nyilvános pályán működőket magával ragadja az a democratikus 
áramlat, mely ebben a városban erősebb, mint másutt s melynek 
hatása alatt itt indult meg már a mult században a forradalom, a 
jelenben pedig a nőemancipatió s a socialismus itt kezdte modern dia-
dalutját. S a lakosok nagy lelkierejének tanúságaként nem érdektelen 
felemlítenünk azt sem, hogy itt alkalmazták először azt a csodálatos 
amerikai rendszert, hogy hegyek elhordásával s tengeröblök betö
mésével tért szereztek uj városrészeknek s hogy emelőgépekre véve 
a házpalotákat csaknem játszva szélesítették ki a régi zugutczákat s 
emelték magasabbra az egészségtelen mélységben épült háztömböket. 
A régi puritánok utódai működnek itt, azok, kiknek ősei 1630-ban 
itt az őserdők közepette letelepedve az indiánoktól fegyverrel hódí
tottak meg minden talpalatnyi tért, azok, kik ma a híres Mayflower" 
bevándorlók utódainak aristokratikus önérzetében az ujabb európai 
bevándorlásnak leghatározottabb ellenségei. 

Miként Budapest, Boston is egészen uj s még mindig épülő 
város. 1790-ben csak 18.038, 1850-ben csak 136.881 lakosa volt s a 
város nagyrészét 1872-ben óriási (250 millió dollár kárt okozó) tűz
vész pusztította el. Ezért a város egyes részei nagyon különbözők, 
még régi szűk és görbe utczák is vannak s uj átalakulások gyako
riak. Leghatalmasabb s mindenfelé látható épülete a képviselőház 



(State house) aranyozott kupolájával, az 1877-ben épült katholikus 
székesegyház, a Selwyns színház. Gyárai között sok hatalmas van, a 
petroleumgyár, czukorgyár (9 emeletes), hatalmas sörgyárak s nagy 
czipőgyárak. Parkjai s szobrai nagyszámuak, van többek között itt 
egy 30.000 dollárba került nyilvános márványszobor, melyet az aether 
felfedezésének emlékére állítottak fel. A gyármunkások és más alkal
mazottak, mint Newyorkban, a külvárosokban laknak s itt és a 
szomszédvárosokban sok intézet van elhelyezve, igy Charlestownban 
a hajógyár, Cambridgeben az egyetemi épületek nagyobbrésze, Salem-
ben a világhírű keletindiai múzeum, Lynnban a nagyszerű czipő
gyárak, melyekben 20.000 munkás 13—15 milló pár czipőt állit elő. 

Hogy Bostonnak (Botolphstown = Botolf hajósvédszent városa) 
Eszakamerikábaii páratlan kikötője s Európához aránylag közel fek
vése daczára nem lett oly fényes és gyors felvirágzása, mint Newyork-
nak, annak főoka bizonyosan az volt, hogy a szárazföld benseje felé 
nem volt oly kitűnő közlekedése, minő a hatalmas Hudson folyó s 
ezért felvirágzása csak a vasutkorszak után kezdődött meg. Saját
ságos azonban még az a körülmény is, hogy e város aránylag zord 
éghajlatú. Ugyanoly szélességi fok alatt fekszik, mint Róma, de 
nyarai már csak a budapestiekhez hasonlók s tele a mieinkénél is 
zordonabb. E kedvezőtlen viszonyok daczára azonban Boston előkelő 
kereskedelmi pont, az Unióban Newyork után a legnagyobb tengeri 
kereskedés székhelye,' a bőripar, halászat és vaj főkiviteli pontja. 

S A I N T - L O U I S . 

Nem mondható többé az előbbiekéhez hasonló értelemben fővá 
rosnak Saint-Louis, bár tagadhatlan, hogy a természet ezt a helyet 
jelölte ki az Unio központjának. A Mississippi völgy közepén fek
szik, azon a helyen, hol a Missouri és Illinois beömlése ezt a folyót 
óriássá növelik, csaknem egyenlő távolságban a nagy tavaktól s a 
mexicói öböltől, valamint az Atlanti tengerpartjától és a sziklahegy
ségtől s oly nagy termékeny síkságon, mely növekedését akadály-
nélkülivé teszi. Ismételve jelölték ki már ezt a helyet az Egyesült-
Államok központi fővárosának s népességének növekedése is tanu-
sága fejlődésképességének. 1816-ban csak 2000 lakosa volt, 1830-ban 
is még csak 5852, azóta rohamosan szaporodik s ma már bizonnyal 
felül van a félmillión. 



Saint-Louis. 



Valóban méltó ezt a helyet Amerika legjelentékenyebb helyei t 

közé sorolni. Maga a város 26 km. hosszúságban húzódik el a folyó 
partján, területe (17.000 hectár) kétszer oly nagy, mint Párizsé, 18 
nyilvános parkja körül s más helyeken is paloták egész sora emelkedik, 
köztök óriási fogadók, a hatalmas törvényszéki épület és vámház, szá
mos bank s hírlapi palota s mintegy száz részben igen jelentékeny 
templom. A leghatalmasabb épület pedig egy óriási hid, mely a 
Mississippit 150 méternél nagyobb aczélivek lánczolatával nyügzi le 
s azután csodálatos szép viaducton hatolva át egy több kilometer 
hosszú alagútba nyomul, melyen át a város másik végére jutunk, 
hol a nyugot felé menő vasutak indóháza van. Ez az óriási hid 
1867-ben készült s épitése 5 millió dollárba került. 

De a város jelenlegi nagysága, mint fentebb láttuk, tulajdon
kép csak a gőzhajók nagyban való használatával kezdődött meg. 
Mindaddig, mig a „folyók atyja"-t a partján lakó ember csak töré
keny s elenyésző csekély járóművekkel népesíthette be, a természet
nek e nagy kincse kevés hasznára szolgált. A francziák, kik e 
hely rendkívül kedvező fekvését hamar felismerték, már 1764-ben 
várost alapítottak itt oly czélzattal, hogy ez legyen északamerikai 
birtokaiknak fővárosa, azonban e város félszázadon át csak olyforma 
kereskedelmi telep volt, mint a Hudson öböl társaság telepei, még 
1800-ban is, midőn 160.000 szarvasbőrt s 37.000 hódbőrt vittek ki 
innen, a lakosok száma nem érte el az egyezret s az első házat téglá
ból csak 1813-ban építették. Mióta azonban (1817) az első gőz
hajó megjelent, a haladás rohamossá vált. A városban ezer számra 
emelkednek a nagynál nagyobb gyárak s a folyót a földgömb leg
nagyobb folyóvízi gőzösei lepik el, három négy-emeletes uszó palo
ták, melyekkel összehasonlítva a Duna hajói valóságos csolnakok. 
A hajók alján van a raktár az áruk számára, melyek oly terjedel
mesek, hogy a nagy tengeri hajóknál is jóval több árut szállít
hatnak. Az emeleteken vannak a hálókamarák s közepén a nagy 
szalon pompás szőnyegekkel, tükrökkel, csillárokkal, zongorákkal, s 
pazar fényű bútorzattal, melynek rendes kiegészítő része a könyvtár 
az utazók számára. Az áruk a nyugotészaki termények, különösen 
gabona, bor, bőrök, hus, gyapjú, melyeket Ujorleansba s innen esetleg 
Európába visznek, visszatérve déli gyümölcsöket, gyapotot, czukrot 
s fűszereket hozva magukkal. 1887-ben 3 millió hectoliter tengerit 
s 2 millió hectoliter sört vittek innen Saint Louisból ezek a hajók s 
az összes szállítmányok 14.4 millió tonna óriási mennyiséget tettek 



ki. A forgalom nagyságát jellemzi, hogy a kikötő partja zsúfolva 
van elevátorokkal és különböző tárházakkal s nincs egyetlen nap, 
midőn ezren és ezren ne foglalkoznának a folyón nyüzsgő tömérdek 
hajó megrakásával és kicsomagolásával. 

Kikötő St.-Louisban. 

A város régi franczia eredete a helyneveken kívül főkép a 
katholikus egyház hatalmában mutatkozik. Nem is oly régen Amerika 
Rómájának nevezték e helyet. Van katholikus hírneves egyeteme, 
melyet még (1826) a jezsuiták alapítottak, van több szerzetesrendi 



kolostora s apácza-zárdája s számos katholikus felekezeti humanisz
tikus intézete. De a felekezeti ellentétek az amerikai vallásszabadság 
eszméjének hatása alatt nem lépnek előtérbe s a protestáns feleke
zetek mindenben, még az egyetem alapításában (1853.) is versenyre 
keltek velük s sok tekintetben ők lettek győztesek. A régi emlékek 
is elmosódtak. A franczia lakosság nem őrizte meg nyelvét s faj
sajátságait, mint Kanadában, mindenki angolul vagy németül beszél, 
az Unio polgárának vallja magát s csak a franczia renaissance stylü 
építészet hódít még most is az uj városban, a kihalt fatörzs eredetét 
tanúsító uj hajtás, melyet azonban senki sem tekint idegennek. 

N E W - O R L E A N S . 

Sok tekintetben rokon múltja van annak a másik nagy amerikai 
városnak, New-Orleausnak is, melyet szintén a francziák alapítottak 
Saint-Louisnál jóval előbb (1718) s mely szintén a gőzhajózásnak 
köszönheti felvirágzását, mivel fő éltető eleme szintén a Mississippi
folyó, melynek torkolatához közel fekszik. Mivel azonban tengerparti 
hely, inkább cosmopolitikus jellegű, mint Saint-Louis s míg ősi 
lakosai a franczia életmódot hívebben megőrizték, az utánuk letelepe
dett spanyolok, angolok és németek földieikkel gyakrabban érint
kezve, anyanyelvüket sem feledték el, úgy hogy a kikötőben s tereken 
igen sok nyelven beszélőket lehet találni. S ezt a tarkaságot emeli 
még a négerek feltűnő nagy száma, a minthogy általában az Unio 
déli részében sokkal több a néger, mint másutt. 

A nagy folyó torkolata felől közeledve New-Orleans felé, 
bámulatosan gazdag és változatos kép tárul az utazó elé. Az óriási 
gőzhajókon kívül mindenfelé látjuk robogni a vasutakat a szétterülő 
ültetvények között, a város végtelen hosszúra terjedő rakpartjáról 
messzire ellátszanak az óriási elevátorok, az orsolyaszűzek hatalmas 
zárdájának hófehér homlokzata, egy tízemeletes czukorfínómító gyár 
s az óriási vámháznak 14 korinthi oszlop által tartott vaskupolája. 

Mindamellett tagadhatlan, hogy a város helye sok tekintetben 
kedvezőtlen. Talaja átlag lejebb fekszik, mint a Mississippi medre s 
mindenfelé (4'3 m.) magas gátakat kellett építeni s e mellett a 
földalatti csatornázás lehetetlen lévén, sajátságos csatornák s öntöző-
készülékek állanak fenn s a folyó torkolatához vezető vízi útak óriási 
költségbe kerülnek. A gátak 68 km. hosszúságra terjednek s tetejük 



sétatérré alakíttatott át, de mellettük mindenfelé találhatók mocsarak 
és posványok, melyeknek kiirtására a talaj alacsony fekvése miatt 
mindeddig még az amerikai vállalkozás sem volt eléggé hatalmas. S 
ezen posványoknak tulajdonítható, hogy New-Orleansban temetők 
gyanánt rendesen columbariákat használnak. A nedves és posványos 
talaj helyett 3 m. vastag és 4 m. magas falakat építenek, melyeknek 
fülkéibe betolják a koporsót s a forró nap melegére bízzák a holttestek 
bomlásának végrehajtását. Ezekből keletkezik a sárgaláz nagy hatalma, 
mely különösen a jelen század első felében több ízben nagy pusztí
tásokat okozott itt. Egészben véve azonban New-Orleans nem 
egészségtelen hely, mert hiszen, bár a lakosság negyedrészénél több 
néger, kiknek az egészségügyi intézkedések alkalmazásáról fogalmuk 
is alig van, ebben a maláriától és sárgaláztól gyötört városban ezer 
lakosra átlag 2 5 9 8 halálozás esik, mig New-Yorkban 2 6 4 7 . 

New-Orleans rendkívül érdekes, de még sem szép város. A folyó 
kanyargásához alkalmazkodva, ritkábban fordulnak elő itt a ház-
koczkatömbök, bár az ujabb városrészekben ezt az amerikai szokást 
ők is utánozzák, ellenben sok a rendkívül hosszú útczák száma, a 
Clairborne-street, St.-Charles-Avenue több kilométerre terjednek, A 
házak nagyobb része még most is fából épült s igen sok helyen vannak 
csatornák az esővíz összegyűjtésére. Nagy számmal vannak ellenben 
szobrok a város minden részében s több közülök valóban csinos. 
A lakosok életmódja vidám és társaságkedvelő, a clubok száma 
nagy, a város közelében levő Pont-chartrain-tavon csolnakázók sok 
társasmulatságot rendeznek. A nyári hónapokban, midőn a malária 
erősebb hatású, tömegesen hagyják el a várost az előkelők s ez is 
hozzájárul a társadalmi osztályok közt fennálló s a néger rabszolga
ság korából fenmaradt előítéletek által táplált válaszfalak erősítésére. 
Ez a válaszfal különösen nagy a négerekkel szemben, kik valóban 
tudatlanok s rendkívül piszkosak, de műveltség tekintetében a fehér 
lakosság is hátrább áll, mint az Unio más nagy városának lakossága 
s New-Orleans közoktatásügye s szellemi élete igen sok kívánni valót 
tanúsít. 

A legfőbb társadalmi mozgató erő itt a kereskedés, annak 
szolgálatában áll a lakosság nagyobb része. A Mississippi hajóin 
hozott északi árúk s a gyarmati czikkek kicserélése hálás eszközül 
szolgál s ezenkívül kiváló piacza van itt a gyapotkereskedésnek. 
Egész a polgárháború kitöréséig New-Orleans volt a világ legnagyobb 
gyapotkereskedö helye. 1860-ban a kivitel 108 millió dollárra ment, 



azóta hanyatlott, ma már 70—100 millió között ingadozik. Más árú-
czikkekben, különösen fűszerekben s élvezeti tárgyakban az emelkedés 
nagy, csak a gyári termelés nem mutat amerikaias emelkedést. 

S A N - F R A N C I S C O . 

A legjelentékenyebb nagy városok közül még csak egyet említünk 
fel külön, mint olyat, mely kétségkívül egész nagy vidéknek fővárosa: 
a Csendes-Oczeán partján fekvő San-Franciscot. Nagyjában minden 
művelt ember ismeri ezt a várost. Spanyolok alapították 1776-ban. 
Jelentéktelen katonai állomás és missiotelep volt hosszú évtizedeken 
keresztül, még 1846-ban is, midőn az Unióhoz csatolták, alig volt 
200 lakója. Pár év múlva azonban, a kaliforniai aranytelepek felfedezése 
után e kis igénytelen hely világhírűvé lett, ezer s ezer kalandor 
telepedett le itt s zűrzavaros állapotok támadtak, olyanok, hogy volt 
idő, midőn a matrózokat és kapitányokat is elragadta az aranykutatás 
láza s egyszerre 3—400 hajó állott üresen a kikötőben Szerencséjére 
a városnak a lázas állapot lassan higgadt s a város megerősödhetett, 
hatalmát s nagyságát azonban az egymásután épülő óriási trans-
kontinental-vasútak alapították meg, melyek közül már három végződik 
San-Franciscoban. azt a nyugati vidék leghatalmasabb kereskedelmi 
pontjává alakítván át. 

A természet is ennek jelölte ki San-Franciscot. Az amerikai 
kettős kontinens hosszú nyugoti partján nincs megközelítőleg sem oly 
kedvező kikötő hely, mint a san-franciscoi öböl, mely valóságos kis 
zárt tenger (65 tengeri mérföld hosszú és ugyanannyi széles), melynek 
egyetlen bejárata az „arany kapu", egy hosszú, kopár, sárgás szik
láktól kerített csatorna. A nagy öbölben több község van s három 
sziget s ezeken túl homokdombokon látszik San-Francisco apró 
házakból álló tengerjmrtja, mely egyátalán nem árulja el a hátul 
levő palotasorokat, melyek különösen a Kearny, Montgommery és 
California-útczákban fordulnak elő. Egyes épületek valóban gyönyö
rűek. Az uj pénzverde, a városház a Yerba-Buena parkban, a Nob-
hillen lakó milliomosok palotái, a Grolden-Gate-parkban levő hatalmas 
üvegház, a Safe-deposit-company nevü letéti bank épülete, a hatalmas 
Palace-hotel, melyben 1200 vendég nyerhet lakást s melynek hateme
letes falait külön vasrostély védi a földrengés ellen, méltók a meg
tekintésre. Az idegenek azonban legszívesebben nézik meg a khinai 
városrészt, melyről már fentebb megemlékeztünk. 



San .Francisco. 





Sajátságos élénk élet uralkodik ebben a kalandos módon emel
kedett s tarka vegyülékű lakossággal biró városban. A hirtelen meg
gazdagodás vágya még most is ezreket vonz ide, a vasúti királyok, 
telekczápák és aranyásó bárók (bonanza királyok) példái a speculatiot 
szédületes nagyságban tartják fenn. De a bukások s szerencsétlenségek 
nem apasztják a nép vagyonosságát, az áldott jó föld a most már 
nehezebben hozzáférhető arany helyett csodás minőségű s mennyiségű 
gabona és gyümölcs alakjában önti a kincseket s a vállalkozó „friscói" 
(ez a város lakóinak szokott rövidített neve) Kelet-Ázsiában s Európá
ban egyaránt versenyt támaszt nagy sikerrel. Mintha mozgékonysá
gukat maga a természet is elősegítené, az éghajlat igen sajátságosan 
egész éven át csaknem egyenlően mérsékelt meleg, de azért csaknem 
megfoghatlanul minden egyes nap ködös, nedves és szeles hatások 
miatt teljesen ingadozó, mintha a lakókat erősekké, sokoldalúakká s 
mozgékonyakká akarná tenni. S Kalifornia népe sokoldalú is Művelt
ségi intézetei példányszerűek, ipara csaknem mesés (az aránylag kis 
városban közel másfélezer gyár van 32.000 munkással) s kereskedelme 
napról-napra nő s messzebb terjed a földgömb minden részében. 

San-Francisco az Unio most felsorolt városai között népesség 
tekintetében még nagyon hátul van, de jövője talán legnagyobb lesz 
valamennyi között, mert a nagy Csendes-Oczeán felett kiterjeszkedő 
hatalmának nincs semmi korlátja s már ma, midőn valóságos világ
várossá lett, megmutatta, hogy e hatalmas missiónak megfelelni képes. 

Girard-intézet Phi ladelphiában. 



A prairieken. 
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Az Egyesült-Államokban jelenleg, Alaszka kivételével, 46 állam, 5 
territórium és egy, Washington fővárost magában foglaló kerület 

van. Alakulásakor a szövetséghez 13 állam tartozott, ujabban ez a 
szám gyorsan szaporodott, mivel minden területet, ha már 60.000 
lakosa van, a kongresszus önálló államokul ismerhet el. Az államok 
számának megfelelően szaporodik a nemzeti lobogón a csillagok 
száma. A legrégibb 13 állam az atlanti tenger partján fekszik, 
nagyobbrészt igen csekély területtel birnak, de a legtöbb nagyon 
népes, míg ellenkezőleg délen s nyugot felé igen sok állam és terü
let csaknem egészen néptelen. 

Közönségesen ezt a három nagy csoportot szokták megkülön
böztetni, többé-kevésbé önkényes határokkal. E szerint van 

az északi á l lamokban 2,628.120 k m - területen 43,878.054 lakos, át lag 17, 
a déli á l lamokban 2,132.290 „ „ 15,963.167 „ „ 8, 
a nyugot i á l lamokban 3,075 590 „ „ 3,180.660 „ » 1, 

s igy az egész Unióban egy km 2 területre csak 8 lakó jut, sőt, ha 
Alaszkát is hozzászámítjuk, még 7 sem. A legsűrűbb népességű Rhode 
island államban 106 lakó jut egy km--re. 



Még tovább részletezve az államokat fontosságuk, részint a Missi
sippi és Sziklahegység által alakított természetes csoportosítás szerint, 
leírásunkban a következő osztályokat vehetjük fel: északi atlanti 
államok, a nagy tavak vidéke, déli államok, a középállamok, a szikla
hegység vidéke és a Csendes oczeán partja. Ezt a hat csoportot 
egyenként igyekszünk röviden ismertetni oly módon, hogy mindenik 
csoportnál az egyes államok és teritoriumok nagyságát és népességét 
is kimutatjuk. 

É S Z A K I A T L A N T I Á L L A M O K * 

Amerika legsűrűbb népességű vidéke. Kerekszámmal 20 millió 
ember lakik itt nem egészen oly nagy területen, minő Spanyolország 
s egyes államok, különösen Masaschusetts és Rhode island, hol 
egy knr-re 100-nál több lakos esik, kétszerte oly sűrű népességűek, 
mint Magyarország napyrésze. Egy-két állam valósággal csak váro
sokból áll, mert a lakosságnak legnagyobb része (Massachusettsben 
69-90, Rhode islandban 78-890/,.) 8000 leieknél népesebb községekben 
él. De több más államban, minők Newyork, Connecticut, Newjersey 
és Maryland, a lakosság felénél több lakik ily nagy városokban, nem 
is említve Columbia kerületet, mely tulajdonkép csak Washington 
fővárosból áll. Ha tekintetbe vesszük, hogy a területnek igen jelen
tékeny részét foglalják el Newyork és Maine államokban a zord 
hegységek s itt és más helyeken a tömérdek parti tó és mocsár, az 
egész vidéket már határozottan túlnépesnek mondhatjuk. A városias 
jelleget itt különösen a bámulatra méltó ipar teremtette meg, mely
nek nagyságáról elég azt említenünk fel, hogy e vidéken a forga
lomban levő vasutak hossza jóval meghaladja az 50 ezer km-t, tehát 
négyszer oly sürü a vasúthálózat, mint Magyarországon, nem említve a 
sok csatornát, melyek hossza szintén több ezer kmt tesz. Igen sok helyen 
egymást érik a városok oly annyira, hogy csak a folyók, tavak s 

k m 8 lakosság km" lakosság 
»Maine 85.570 661.086 Newyork 127.350 6,003.157 
Ujhampshire 24.100 376.530 Pennsylvania 117.100 5,258.014 
Vermont 24.770 332.422 Newjersey 20.240 1,444.933 
Massachusetts 21.540 2,238.943 Delavare ' 5.310 168.493 
Connecticut 12.925 746.258 Maryland 31.635 1,042.390 
Rhode Island 3.240 345.506 Columbia kerület 180 230.392 



tengeröblök képeznek válaszfalat, maga Newjersey állam, melynek 
területe különben Pest- és Bácsmegyék együttes nagyságáéhoz hason
lít, alig egyéb jelenleg, mint egyrészt Newyork, másrészt Philadelphia 
külvárosainak lánczolata kisebb-nagyobb nyaraló és gyártelepek 
hálózatával összekapcsolva. Valóban csodálatos eredmény ez oly helyen, 
mely 200 évvel ezelőtt csaknem teljesen ismeretlen vadon volt s hol 
még száz évvel ezelőtt is csak szétszórva voltak egyes községek. Az 
ősrégi telepítésű Európában is csak Belgium, Szászország s Anglia 
egyes részén találunk nagy területen még sűrűbb népességet. 

Az északi atlanti államok felső részét, a hat elől említett álla
mot, közönségesen Uj-Ánglia államok név alatt ismerték már másfél 
század óta, míg a délre fekvők Newyork és Philadelphia mesés fej
lődése által kapcsoltattak ipari szempontból össze. Ezek az államok 
képezték zömét annak a 13 államnak, mely 1776-ban Angliától elsza
kadva az amerikai köztársaságot megalapította. A 13 államhoz 
tartozott még Virginia, a két Karolina és Georgia. Maine (1820) és 
Vermont (1791) csak később lettek önálló államokká s Columbiát az 
uj köztársaság 1790-ben teremtette meg, mint fővárosi területet. 

A legészakibb állam Kanada szomszédságában Maine, kezdetben 
Massachusettsnek volt kiegészítő része s bár 1820 óta már önálló 
állam, lényegileg ma is megmaradt eredeti állapotában zord éghajlata 
miatt. A természet bőven megáldotta kitűnő kikötőkkel s óriási erdő
ségekkel, de a kikötőket az év nagyobb részében jég borítja s erdeit 
nehezen hozzáférhető vad sziklás hegységek oltalmazzák, melyeknek 
nincs nemes ércztartalma, hogy a vállalkozókat nagyobb erőfeszí
tésre birja. Mintha nem is az Unio területén volnánk, a nagy magyar 
Alföld területét jóval felülmúló államban alig találunk egy tuczat 
városnak mondható községet, összes lakosainak száma évtizedek óta 
alig emelkedik s a partoktól távolabb minden község csaknem kizá
rólag primitiv faházakból áll s a völgyekben szétszórtan vannak a 
favágók, szénégetők és juhászok kunyhói. Az egyedüli valóban 
amerikaias jellegű nagyobb város Portland, Longfollow szülőföldje. 
Bostontól északra ez a vidék metropolisa, ipar, kereskedelem, sőt 
művészet és tudomány tekintetében is. Körülbelül oly népes, mint 
Kolozsvár s egyenlő szélességi fok alatt van Fiúméval, kettős védett 
kikötőjébe nyáron a nagy tengeri hajók is eljuthatnak, öt vasútvonal 
indul ki belőle, de mindamellett még sem lesz valódi nagy város 
hosszú tele miatt. Szobrai, parkjai eléggé szépek, virágzó gyárai is vannak, 
de legnagyobb nevezetessége hajógyáraiban s kereskedelmi hajóinak 



nagy számában van. Az állam fővárosa, Augusta, csak tizezeres kis 
hely s ezeknek a lakóknak nagyobb része is erdők árnyába rejtőzött 
nyaralókban él, maga a város az „országház" körül a szószoros 
értelmében egyetlen utczából áll, melynek házai szorosan összeépülvék. 
A többi városok is csaknem kivétel nélkül a tengerpart közelében 
vannak az itt még nagyszámú fjordszerü öblök mélyén: csak egyet 
emiitünk fel még névszerint, Brnnstciclcot, mely kis zugot híressé tett 
régi hugenotta eredetű kollégiuma részben szép képtárával, de sokkal 
inkább azért, mert ennek a kollégiumnak növendékei 1891-ben Lab
rador bensejének kikutatása által jelentékeny szolgálatot tettek a 
földrajzi tudományoknak. Az állam többi része tó és erdőség, egészen 
kanadai jelleggel s lakói között is sok a franczia kanadai, kik itt 
részben nyelvüket is megőrizték, de az amerikai szokásokat már 
elsajátították, többek közt a vasárnap szigorú megtartását. Szeszes 
italt kimérni ebben az egész államban nem szabad. 

Maine államot tömérdek erdejéről Pine Tree State-nak nevezik, 
szomszédjának, New-Hampshire államnak mellékneve „Granite 
State"- mert nagyobb részét sziklák borítják, köztök Uj-Anglia leg
magasabb csúcsai. Területe körülbelől kétszer oly nagy, mint Mára-
marosmegye s ehez hasonló erdő- és vizbősége is van igen sok szép 
részletekkel, de épen ugy, mint az említett megye terméketlen talajjal. 
Még hegyei is szegények (csak egy pár vasbánya jelentékeny) s folyóit 
hajózást gátló zátonyok és vízesések borítják. Az amerikai szellem 
azonban már erősen lüktet e vidéken, öt városában 10 ezernél több 
a lakos s nemcsak ezekben, de számos kisebb helyen is fejlett ipar
élet van. Legjelentékenyebb helye Portsmouth hatalmas megerősített 
kikötőjével, hol évenkint kétszázezer tonna tartalmú hajó fordul meg 
s hol az Unio tengeri hajó gyára van. A legnagyobb város Manchester, 
melyben csak a gyármunkások száma tízezernél több. Még a tenger
parttól távolabb sem oly néptelen ez az állam, mint Maine, ellen
kezőleg kellemes képet nyújt mindenfelé a sok nyaraló és vendégfogadó, 
melyek az itt nyáron tömegesen megforduló turisták számára épültek, 
kiknek ellátása a svájcziakéhoz hasonlóan a köznépnél nagy ügyes
séget s bizonyos faragási és kereskedelmi hajlamot fejlesztett ki. 

Hasonló nagyságú, de sokkal hátramaradottabb Vermont állam. 
Amerikai modorban geometriai szabályossággal szakították ki 1791-ben 
ezt a területet Kanada és a tengerpart között s igy természetes 
határa, a „Zöld hegység" csaknem közepén fut végig északról délfelé. 
Ez a hegység gazdag márványban és épületkövekben, folyóinak 
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nagyobb részében a sok zuhatag ereje gyárok alakítására buzdítja a 
lakókat s mindamellett az egész államban fejletlen az ipar, mert 
Vermontnak nincs tengeri kikötője. Az atlanti oczeán partján ez az 
állam baromtenyésztő vidék maradt, valódi idyll a gépek zakatolása 
között. Husz év óta alig is szaporodott lakossága, sőt jelentékenyen 
fogyott volna, ha különösen északkeleti részein kanadaiak tömegesen 
nem telepednek le. Városai mind kicsinyek, nagyobbrészt a már 
Kanada leírásánál említett szép Champlain tó vidékén feküsznek. 
Különösen festői fekvése van Burlington-nak, mely egyúttal az állam 
legnépesebb (14.590 1.) községe, az Adirondack hegység alján szige
tek, öblök s patakok által környezve. A főváros Montpelier csak 
4160 lakosságú hely, de az államnak majdnem közepén fekszik igen 
termékeny vidéken. Mindezek a helyek túlnyomólag Kanadával álla
nak kereskedelmi összeköttetésben, de pásztori tevékenységük híres 
eredményei, köztök első sorban a sajt és a nagyhírű merinói gyapjú, 
Bostonba és Newyorkba s innen a művelt világ minden részébe 
eljutnak. 

A hegyi vidékek primitiv társadalmának nevezetes ellentétét 
látjuk a sorban következő Massachusetts államban, mely, mint mái-
főhelyének, Bostonnak leírásánál is említettük, a földgömb egyik leg
műveltebb állama s e mellett, mint lakói büszkén hirdetik, az Unio 
anyaállama (Mother State), a honnan indult ki a függetlenségi moz
galom s ujabb időben a rabszolgaság eltörlésének kezdete s a honnan 
terjed szét még ma is a világosság oly nagy mértékben, hogy — 
csak egy példát említve fel — az Appleton-féle encyclopaediában 
felsorolt 14.243 híres amerikai közül 2686, tehát egy ötödrész, itt 
született. 

Igen kis állam Massachusetts, félannyi, mint Horvátország, de 
a nép sűrűségét és az ipar fejlődését tekintve a legelsők közé tartozik s 
mindenek felett első az iskolákra nézve. 1890-ben a kies területen 
7859 iskola volt közel félmillió tanulóval s a különféle szakiskolák 
és humanisztikus tanintézetek száma csaknem nagyobb, mint bármely 
más hasonló nagyságú területen a földgömbön. Különösen feltűnő a 
nők műveltségének magas foka, mely ebben az államban még az alsóbb 
rétegekben is csaknem teljesen egyenlő a férfiakéval s a könyv
tárak és nyilvános olvasóhelyiségek sűrű használata. Csaknem min
den városban vannak muzeumok, köztök nem egy nagyhírű, az egye
sületek és lapok száma légió. A tanintézetek nagyobbrészt igen 
gazdagok, igy p. a Harvard egyetem évi kiadása 7—8 millió korona. 



Egy másik igen érdekes vonása ennek a kis államnak az, hogy már 
története is van. Maga Boston, hol a függetlenségi harcz megkezdő
dött, igen nagy súlyt fektet a történeti emlékek megőrzésére, köze
lében Watertown mellett emlékoszlop jelöli azt a helyet, hol 900 
évvel ezelőtt, az archaeologiai kutatások szerint, a normannok az 
újvilágban az első gyarmatot alapították s Plymouth városban Bos
tontól délre, hol Uj-ánglia földjén a legelső telep létesült 1620-ban, 
kegyelettel gyűjtötték össze a „Pilgrim Hall" termében a puritán 
ősök korából maradt emlékeket. S még ezeken kivül is egész sereg 
hely van ebben az államban, melynek történeti emléke van, részint 
a francziákkal s angolokkal vívott harczok idejéből, részint ama sok 
szellemi óriás születését s lakóhelyét jelölő kegyeletes táblákban. 

Az állam, mint fentebb is említettük, Amerika legsűrűbben 
benépesedett nagyobb területe. Oly kis területen, mely kétszerese 
sincs Pestmegyének, 25 város van több mint 20 ezer lakossal s az 
állam népessége 2 ' / 4 millió. Valóságos vadon vidék itt már egyátalán 
nincs, bár szabályos négyszögű területének nyugoti része a Taconic 
hegység felé eléggé néptelen. A legsűrűbben benépesedett terület 
Boston környékén van, hol közel másfél millió ember, az állam 
lakosságának fele, lakik csaknem egymással összenőtt nagy városok
ban. Kisebb-nagyobb megszakításokkal ez a sűrű népesség feltalálható 
az egész tengerparton s benn az állam közepén áthaladó Connecticut 
folyó mentén. Boston felett a legjelentékenyebb hely Salem, régi 
puritán eredetű város, mely egykor Boston előtt Uj-ánglia legelső 
kikötő városa volt s a mult században különösen élénk kereskedelmi 
összeköttetésben állott Kelet-Ázsiával, melynek emlékét máig meg-
őrzötte pompás keleti múzeuma. Szomszéd városa, Lynn, hol igen sok 
franczia van, a földgömb egyik legnagyobb bőripari telepe. 1890-ben 
20.000 munkás 26 millió pár czipőt készített itt; a bőr illata, rész
ben a halászat termékei által okozott bűzzel erősbülve, az egész vidé
ken érezhető. A legnépesebb hely Boston után nyugotra Worcester, 
közel százezer lakossal, hatalmas gyárain kivül egész Ameri
kában hires e hely kiváló történeti és régészeti társulatáról s mert 
rendesen igen fontos politikai értekezletek helye, a miért is a „köz
társaság szívé"-nek nevezték el. A Connecticut folyó mentén a főhely 
Holyoke, hol öt km. hosszúságban szakadatlan egymás mellett vannak 
a különböző gyárak s nem messze tőle Springfield, Amerika legelső 
fegyvergyárával. Hatalmas gyártelep még Loicell a Merrimac partján, 
nem oly rég a gyár munkások paradicsoma, mint halászati helyek 



nevezetesek a God félszigeten és Marthas Vineyard nevű nagy szi
geten fekvő városok. Az utóbb említett szigetnek nagy részét, mióta 
a bálna-halászat kevésbé jövedelmezése miatt a lakosság nagyon 
megcsökkent, a wesleyanusok szerezték meg, ki nyáron át ezrenként 
telepesznek le itt, sajátságos vallásos közösségben élvén. 

Mellőzve Massachusetts számos más nevezetes helyét csak azt 
említjük még fel, hogy a hegyes nyugoti vidéken, hol a népesség 
sokkal ritkább, igen feltűnően az üzleti tevékenység is lanyhább. 
A lakosok főkép földműveléssel és baromtenyésztéssel foglalkoznak. 
Ez a vidék (Husatonic) különben természeti szépségéről nevezetes s 
igy nyáron nagyon sokan látogatják, telve van különböző vendég
fogadókkal, és mulatóhelyekkel, melyek közt legnevezetesebb a nagyon 
látogatott Ujlibanon fürdőtelep. Ennek közelében alapította 1795-ben 
Lee Anna a hírhedt shakerek felekezetét. Nevezetes még e vidéken 
az is, hogy a Bostont és a Hudson völgyét összekötő vasút számára 
itt North Adams mellett hatalmas alagutat építettek, mely 20 évig 
készült s építési költsége 100 millió koronánál többre rúgott. 

Massachusettshez hasonló sűrű népességű állam Rhode Island, 
de sokkal kevésbé jelentékeny már csak azért is, mert területe parányi. 
Ez a legkisebb állam az Unióban, még csak 200-ad résznyi nagyságú 
sincs, mint Texasnak, oly kicsiny, mint Abaujmegye, de annál két
szerte népesebb. Ennek a lakosságnak mintegy négy ötöde 10 nagy 
városban lakik, melyek között legjelentékenyebb Providence (132.146 
lakos), hatalmas gyáraival és humanisztikus intézeteivel, de talán legis
mertebb Newport a Rhode szigeten, melynek lakossága ugyan alig 
20.000, de ezek egy része az Unio legelőkelőbb aristokratiájához 
tartozik, kik nemcsak nyaralni jönnek erre a kellemes fekvésű és 
enyhe éghajlatú helyre, de részben állandóan is itt laknak s nagy 
fényűzést fejtenek ki. Newport ezenkívül az Unio egyik megerősített 
katonai őrtelep mint a Newyork felé vezető tengeröböl egyik kapuja. 
Rhode Islandról e két város nevén kivül elég még azt megjegyez
nünk, hogy ide menekült 1636-ban a massachusettsi puritánok 
üldözése elől Williams Roger s itt valósította meg először nagy 
eszméjét az állam és egyház szétválasztásáról 

Nem szükséges sokkal többet tartanunk meg emlékezetünkben 
Connecticut államról sem. Nagyobb, de aránytalanul néptelenebb. 
Nagy városai között kétségtelenül legjelentékenyebb Newhaven, az 
Elmcity (szilfaváros,), mivel pompás tereit, és utczáit főkép ez a fa 
árnyékolja. Nevezetes a város főkép azért, mert itt van az újvilág 
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egyik legjelentékenyebb egyeteme, melyet alapítójáról Yale-college-
nak neveztek. Egész városrész épülete szolgál az egyetem czéljaira 
s gyűjteményeinek koronája a pompás paleontológiái múzeum Amerika 
nevezetes állatkövületeivel. Igen tekintélyes hely még az állam fővá
rosa Hartford, melyben nagyszerű pisztolygyár, siketnéma intézet s 
más nevezetességek vannak s egykor jelentékeny czethalásztelep 
volt Neivlondon a Thames mellett, mely büszke neveket a város 
és folyó még 1646-ban kapta. Általában megjegyezhetjük, hogy 
Connecticut lakóit tartják a yankeek prototypjeinek s a Brother 
Jonathan név tényleg az ide való Trumbull Jonathanról, Washington 
kebelbarátjától származik. Mondják, hogy a yankeek Ízlésének meg
felelő apró árúczikkeket itt készítik leginkább, bár nem kell feled
nünk, hogy ez az állam lakosságát ujabban nagyrészt a közel fekvő 
Newyork rohamos növekedésének köszönheti. 

Nemcsak Newyork óriás városa érdemiette meg külön figyel
münket, hanem maga az állam is, melyet lakosai nagy száma és 
élénk kereskedelme miatt Empire-state névvel tisztel meg az amerikai. 
Newyork állam eléggé jelentékeny kiterjedésű, körülbelül oly nagy, 
mint Románia, de nem mindenütt egyenlően népes. A Hudson partján, 
mint már Newyork város leírásánál említettük, több száz km. hosz-
szúságban csaknem összenőnek a községek, melyek közt nem egy 
igen népes. Ellenben az északi rész, egy pár pont kivételével az 
Erie- és Ontario-tavak partjain, már meglehetősen néptelen, sőt az 
Adirondack és Catskill hegységekben jelentékeny kiterjedésű vadon 
vidékek vannak, sőt jellemzőleg, épen itt, az Empire államban maradt 
fenn még a legtöbb (1890 : 5304) indián az Atlanti-Oczeán vidékén. 
Egészben véve azonban 84 község van e kis államban, melynek 
lakossága a 4000-et felülhaladja s ezek közt ismét 17-nek 20.000-nél 
több lakosa van. Nagyon különbözik a felvidék Newyork környékétől 
foglalkozást illetőleg. Nem ipar és kereskedelem, hanem főkép föld
művelés és bányászat ad a népnek kenyeret. Vas, só, petróleum nagy 
mennyiségben fordul elő. 

Az állam hivatalos fővárosa Albany, a Hudsonnak ama pontján 
fekszik, a meddig a tengeri hajók is feljuthatnak s a hol e hatalmas 
folyót az Erie-csatorna és Mohawk-folyó a nagy tavakkal hozza 
kapcsolatba. Kicsinyben Albany is egy várostömkeleg központja. 
Lakosainak száma meghaladja a százezret s körülötte egész sereg 
jelentékeny hely van, köztök Amsterdam, Waterford, Troy s kissé 
lejebb Hudson. Albany a Virginiában levő Jamestown kivételével a 
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legrégibb (1609) város az Egyesült-Államokban s miként gazdag 
állam székhelyéhez illik, sok benne a gyűjtemény, főiskola s tekin
télyes épület, maga a gránitból épült törvényhozó palota száz millió 
koronánál többe került, van hatalmas székesegyháza két 85 m. magas 
toronynyal, gyárai igen tekintélyesek. Albany és Newyork között 
körülbelül közepén fekszik Poughkeepsie, mely név az egykor itt 
lakott mohikánindiánok nyelvén „biztos kikötőt" jelent s mely 
hely jelenleg világhírűvé lett, mert benne van várszerű épületben a 
világ legnagyobb nőegyeteme: a Vassarcollege, melyet 1865-ben egy 
hasonnevű polgár alapított. A nők itt bölcsészeti, természettudományi 
s nyelvészeti tantárgyakból oklevelet nyernek, magában ez intézetben 
évenként 500-an vannak s „kallisthenium" nevű épületben tornázást r 

lovaglást is tanulnak. Az intézet mintaszerű, különösen könyvtára és 
csillagvizsgáló-intézete messze földön híres. 

A másik nevezetes központja Newyork államnak Buffaio város, az 
Erie-tó partján. Hatalmas kereskedelmi pont, negyedmilliót meghaladó 
népséggel, óriási épületekkel és szép boulevardokkal. Környékén 
tekintélyes helyek Dunkirk, Lockport, Westpoint (katonai iskola) és 
Rochester, de mindezeket felülmúlja hírnévre Fredonia, a föld mélyé
ből századok óta kisugárzó világító gázával s még inkább a világhírű 
Niagara-vízesés környéke, melyről már Kanada leírásánál megemlé
keztünk. Kissé távolabb, az Ontario-tó vidékén szintén van egy pár 
nevezetes kereskedelmi s ipari központ: Osvego, Sacketts-Harbor,. 
Syracusa, Roma és Utica. 

Ezen a vidéken van az indiánok lakóhelye is. Hat különböző 
törzs maradékai élnek még itt, köztök az Onondagák Syracusa köze
lében ősrégi helyükön s a többiek kisebb-nagyobb hegyi tavak 
mellett elszórtan. Közöttük és földükön azonban európai városok 
emelkedtek, melyek között messze földön ismeretes Auburn, hol a 
börtönreformot gyakorlatilag először léptették életbe, Cayuga híres 
Cornell nevű egyetemével s Geneva, szintén egyetemmel biró város 
a Seneca-tó partján, hol 1848-ban az első nőt, Blackwell Erzsébetet, 
orvostudorrá avatták fel. Ennek a városnak közelében van a nagy
hírű Watkinsgleen nevű hegyhasadék, melyből egy pár képet mutatunk 
be. A hasadék mintegy 16 km. hosszú s falai egyes helyeken több 
száz méter magasságra emelkednek fel szeszélyes alakú kimélyedé-
sekkel és repedésekkel, melyeken a Watkins folyó milliárd vízesést 
és zuhatagot alkotva s olykor föld alá bújva, fut a Seneca-tó felé. 
A fözuhatag (Centralcascade) 25 m. magas, de még sokkal szebb a. 
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szivárványzuhatag, hol egy kis hegyi patak kiálló szikladomb által 
akadályoztatva, miriádnyi apró csepp és sugár alakjában bomlik szét, 
mely a nap fényénél a kiálló sziklákra a turisták érdekében épült 
hídról valóságos állandó szivárványnak tűnik fel. Egyike a legbor
zalmasabb részeknek az -ördög puncsüstje", egy valóban üstalakú 
sötét mélyedés, hova a víz a magas sziklafalból titokteljes nyíláson 
zuhog alá. 

Newyork államot valóban bőven áldotta meg a természet szép 
helyekkel. Maga a világváros a szomszédjában levő óriás ház-
tengerrel, a Niagara-vízesés és Watkinsgleen érdemesek az idegen 
bámulatára. E mellett azonban a Hudson folyó mentén, melyet az 
amerikai Rajnának hívnak s a belföldi hegységekben és apró tavak 
vidékén tömérdek festői szép vidék van. A gazdag amerikaiak meg
tudják becsülni a természetnek eme kincseit s évről-évre százezrek 
vándorolnak ide gyönyörködés végett. Sajnos, hogy az üzleti szellem 
által létrehozott „javítások", miként a Niagara-vízesésnél láttuk, a ter
mészet szépségének zavartalan élvezetét már több helyen megnehezítik. 

A hatalmas terület kis szomszédja, IVewjersey állam túlnyomó 
részbén Newyork városának hatása alatt áll. Talán nem is hátrányára. 
Egyike legnagyobb városainak, Jersey-city, 1802-ben még csak 13 
lakót számlált, 1890-ben már 181.830 volt s szomszédjai Newark, 
Hoboken, Elizabeth s mások csak azért nagy városok, mert Newyork 
közelében esnek. Félmilliónál jóval több ember, majdnem fele az 
állam összes lakosságának, gyülemlett itt össze a világváros szomszéd
ságában s ezeknek jó nagy része nappal Newyorkban foglalatoskodik. 
Mindenik gyári város s nevezetességei túlnyomólag gyárépületek és 
a kereskedelmi részvénytársaságok palotái. Kivételek csak az iskolák 
és templomok, melyek itt is nevezetesek. Newarkban van a presbyteri 
egyház legszebb temploma. Az állam fővárosa Trenton, a Delavare 
mellett, igen jelentékeny hely, különösen vashengergyárai s agyag
ipara nagy nevezetességüek. Forgalma inkább Philadelphiától függ. 
Közelében van Princeton város, melynek egyeteme, a Newjersey-
college, Amerika leghíresebb tanintézetei közé tartozik. A két világ
várostól távolabb eső vidékeken kisebb városok vannak, melyek lakói 
túlnyomólag kertészettel és halászattal foglalkoznak. A nagy fél
szigeten híres tengeri fürdőhelyek vannak, Longbranch, Atlantic-City 
és Cape-May, az előbbit az „Unio nyári fővárosa"-nak is szokták 
nevezni. Ugyanezen félszigeten, Vineland község mellett oroszországi 
zsidók földműves telepe áll fenn. 



P
it

ta
bu

rs
f.

 



Newyorkkal csaknem egyenlő nagyságú s egyenlő népességű az 
Unió másik jelentékeny állama: Pennsylvania állani- Itt is van egy 
milliomos központ, Philadelphia, de ez a központ már nem egyesít 
magában oly nagy részt az államból, szomszédvárosai kevésbé jelen
tékenyek s az állam más részei, különösen a petróleumtermő felvidék 
sokkal népesebbek. Ipara és kereskedelme alig áll hátrább New-
yorkénál. Három fontos bányatermékben első helyet foglal el. 
Kőszénből 82 millió tonnát termel, petróleumból 32 m. hectolitert, 
vasból 4'7 millió tonnát évente. Gazdagok még só- és márványbányái 
s igen jelentékenyek ipartelepei. 

Pennsylvania államnak székhelye Harrisburg, a Susquehanna 
partján, épen nem kiváló város, bár gépgyárai a folyó partján több 
kilométernyire sorakoznak egymáshoz s környékén is alig van egy 
pár hely, mely érdemes volna a felemlítésre. Ilyen többek között 
Carlisle, hol az indiánok főnevelőintézete van fiuk s leányok szá
mára, Lancaster, kitűnő siketnéma-intézettel és nagy kertészteleppel, 
mely város a mult század végén (Hickory-town név alatt) az amerikai 
belföld legnépesebb telepe volt. De a Delavare partján is kevés a 
jelentékeny hely. Easton, mint csatornák és útak csomópontja s egy 
remek lánczhídról nevezetes, Mauch-Chunk, hol egy köszénbánya 
már félszázad óta ég, Reading vas- és gyapotgyárairól híresek. A 
legnagyobb hely Scranton, mely Szegedhez hasonló nagyságú, de 
annyira gyárváros, hogy kertjei s parkjai sincsenek, mint más 
amerikai városoknak. A munkások között e helyeken nagyon sok a 
magyarországi tót. 

Legtekintélyesebb hely ebben az államban Philadelphia után 
kétségkívül Pittsburg, mely a vele összenőtt szomszédvárosokkal közel 
félmillió lakosságú. E hatalmas város már a nagy Mississippi-medencze 
szélén fekszik, azon a helyen, a hol az Alleghany és Monongahelo 
egyesülve, az Ohio-folyamot alkotják. Kedvező fekvése és a közel
fekvő híres kőszénbányák különösen a vas és aczél főtermöhelyévé 
teszik e várost, az amerikai Birminghamot. De hívják „Tűzvárosi
nak és „Füstváros"-nak is s nem helytelenül, mert a sok gyár miatt 
soha tiszta levegője nincs, sőt szeles időkben pokolnak tűnik fel. 
Nyolcz millió tonna kőszenet égetnek el itt mindennap s tisztán 
üveggyárai 40 millió korona értéket termelnek. Híresek továbbá 
petróleumfinomítói és hajógyárai. A város fekvése igen szép s épü
letei közt van 115 templom, melyek legszebbike az uj székesegyház. 
Külvárosai közül Alleghanyval öt híd köti össze, köztük egy híres 



lánczhíd. Másik külvárosában, Birminghamban, sósforrások is vannak. 
Közel hozzá Washingtonban, a földből hatalmas égő gáz tóiul ki, 
másodperczenkint 27 liternyi. 

Pittsburg környékén, fel egész az Erie-tó partjáig, terjed el a 
világ legnagyobb petróleumtelepe, melynek termékeiből magán az 
Erie-tavon évenként 1"3 millió tonnát szállítanak. Egész sereg uj 
város keletkezett itt az utóbbi évtizedekben: Corry, Warren, Titus-
ville, Meadville, Oil-City, Franklin s mindenik határán, gyakran benn 
a városokban, láthatók a petróleum-források 8—10 méter magas 
csonka gúla alakú borítékban. A források 500—750 méter mélységig 
hatolnak s átlag 60 ezer munkás foglalkozik mellettük. —- A petró
leumtelephez közel fekszik a vastelep, melynek főhelye Johnstown. 
90 km. távolságra van Pittsburgtól, de a gyártelepek csaknem össze
nőttek. Nem oly régen (1889) egy vízvezetéki fal csuszamlása követ
keztében Johnstown s környéke ritka veszedelmet állott ki, mely 
alkalommal 15.000 ember vesztette életét, jórészben szegény, Magyar
országból kivándorolt tótok. 

Pennsylvania és a tengerpart közé még egy kis állam szorult, 
Maryland állani, mely már több tekintetben délies jellegű, a minthogy 
1863-ig rabszolgatartó állam volt s jelenleg a népesség egynegyede néger. 
Maryland szabálytalan alakú területű, körülbelül oly nagy, mint Hol
landia, de csak egy millió lakosa van. Északnyugoti része termékeny s 
több értékes kőolajforrása és vasbányája van, délkeleti része, a Chesa-
peaka-öböl mellett fekvő Delavare félszigeten, melyen Delavare állam
mal geometriai alapon osztozkodik, kevés nép lakik s azok nagyobb 
része is halászattal foglalkozik. Az állam fővárosa Annapolis, ä Severn 
torkolatánál jelentéktelen hely s főnevezetességét, hogy az Unio 
tengerészeti akadémiája itt van, csak annak köszönheti, hogy közel 
fekszik Washingtonhoz. A többi városok is nagyon középszerűek, a 
legnépesebb Hagerstown, melyet mult századi németek alapítottak, 
csak 11.698 lakossal bir. Van azonban az államnak egy valóban 
nagy városa, Baltimore a Patapsco-folyó öbölszerű torkolatánál. Ez 
a város feltünőleg csaknem 40-szer oly nagy, mint Hagerstown, az 
utánna legnépesebb város s e mellett valóban szép város. Az útczák 
csinosak, szélesek s sötét barnaveres házaik daczára változatosak, 
van sok hatalmas épülete, köztök az Unio itt székelő érsek-primásá-
nak nagy székesegyháza, melynek kupolája a római Pantheonra 
emlékeztet, Washingtonnak 47 m. magas emlékoszlopa, több szép 
színház és iskola s számos nyilvános szobor. Egyeteme, Hopkins 



alapítványa, gazdagon felszerelt, városi könyvtára kitűnő, igen jeles 
természettudományi és néprajzi gyűjteménye van. Ipara s kereske
delme előkelő, különösen nagy forgalma van Braziliával, gabonában, 
dohányban és érczárúkban. Jelentékeny osztriga-halászata is. A jelen
legi város helyén 1682-ben alapították az első házat, még 1800-ban 
is igen kis város volt, de 1860 óta, bár több ízben leégett, gyorsan 
növekszik. Lakosai között jelentékeny a német elem. A város talaja 
hullámzatos s így több helyről nagy területet lehet belátni. Mindenütt 
kiemelkedik a parlament-palota 92 m. magas kupolájával. 

Delavare félszigetnek keleti részét, mint említettük, üelavare-
állam foglalja el. Parányi állam, oly nagy, mint Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegye, népessége is csekély és túlnyomólag földműveléssel 
foglalkozik. Nagyon élénk a baraczktenyésztés s ezért „Peachstate"-
nak is hívják, bár sokan „Diamondstate" (gyémántos állam) hízelgő 
nevet adnak neki, azt akarván kifejezni, hogy lakosainak érdeme 
fordított arányban van a terület nagyságával. Ebben az államban is 
egy nagyobb város van Wilmington, melynek 62 ezer főnyi lakossága 
élénk ipart űz, gyapot- és hajógyárai jelentékenyek, tengeri halászata 
is élénk, egészben véve azonban Philadelphia hatása alatt áll. A 
többi városok mind kicsinyek. A fővárosban, Dower-hen, mely külön
ben is egészségtelen hely, csak 3061 lakos van s összesen csak 12 
községben van ezernél több lakos, ötezernél népesebb, Wilmington 
kivételével, egy sem. 

A N A G Y T A V A K VIDÉKE. 

A kanadai nagy tavaktól délre a Mississippi két nagy mellék
folyója, az Ohio és Missouri által vont határokig nagyban és 
egészben közös jellemvonású területe van az Uniónak. Zord hegységeket 
már nem látunk, ellenkezőleg különösen a déli részeken megkezdődik 
a nagy síkság, bár még itt nem a prairie sajátságaival, mivel fája 
van, sőt sok helyen nagy erdeje is. A nagy kiterjedésű tisztásokon 
a régi vízmedencze talaján rendkívüli nagy termékenység, hasonló 
Dél-Oroszország s a magyar Alföld zsíros földjéhez. Ezért ezekben 
az államokban az ipar uralkodó helyét már a mezőgazdaság foglalja 
el s a lakosok vagyonának alapját a föld termése nyújtja. Az itt 



levő 7 állam területe együttvéve* egyenlő Francziaország és 
Nagy-Britannia együttes területével, de a lakosok száma már csak 
16 millió s így jóval kisebb, mint az Atlánti-Oczeán partján fekvő 
iparűző városoké, körülbelül olyan, mint a magyar Alföldé. Az egész 
területnek uralkodó központja Chicago, a leginkább délre, a Mississippi 
felé húzódó tó alsó részén s miként ez a város, az egész terület is 
jóformán csak félszázad óta kezd jelentékeny lenni, de izmosodása 
rohamos s nem egy tekintetben bámulatot ébresztő. 

A nagy tavakkal legszorosabb összefüggésben van Michigan 
állam, melynek határa az Ontario-tó kivételével mindenikhez ér, sőt 
a Michigan jelentékenyebb része hozzá tartozik. A tavak széttagolják 
területét, mely ennélfogva nem tűnik fel jelentékenynek, bár három
szor oly nagy, mint Csehország. Nem egyenlő jellegű. Észak felé 
fenyves erdőket találunk, délen a prairie jelei mutatkoznak s a 
dombok által megszaggatott síkságon kívül a tavak közé beékelve 
az államnak északnyugot felé hatalmas félszigete van, mely egészben 
véve sziklás fensík, réz- és' vasbányákkal, sóaknákkal s telve kisebb-
nagyobb folyókkal, melyek a sziklatalajon olykor vízesésekben és 
zuhatagokban viszik hullámaikat a tavakba. Kanada szomszédsága 
és a nagy tavak irányítják a nép tevékenységét, vasutak s egy nagy 
1814 m. hosszú alagút kötik össze Ontarioval, részben pedig a közös 
franczia eredet is, nem egy helyen az amerikai és kanadai városokat 
csak egy folyó választja el s a hatalmasabb köztársaság mindenütt 
nagyobb szerepet játszik. A nagy erdőségek nyomán mindenütt sok 
a fűrészgyár, hajógyár, fatelep, egyes helyeken a halászat is virágzó 
állapotban van s minden nagyobb városban számosan jelennek meg 
az északi vidékek prémvadászai. Az állam fővárosa Lansing, élénk 
kereskedelmi hely a Grand-River mellett s elég csinos kis város, 
fővárosi jellegét azonban csaknem kizárólag központi fekvésének 
köszönheti. A régebbi főváros Detroit, melyet még a francziák 
alapítottak 1670-ben, minden tekintetben előtte áll s egyike Eszak-

* Állam Terület k m - Lakosság 
Michigan . . . . . 152.585 2,093.889 
Wiscons in 145.140 1 ,694795 
Illinois 146.720 3,826.351 
Indiana 94.140 2,192.404 
Ohio 106.340 3,672.316 
Nyugot-Virginia . . . . 64.180 762.794 
Kentucky . . . . 1 0 4 6 3 0 1,858.635 



Amerika tóvidéki központjának. Kétszázezer lelket meghaladó népes
sége több mint 30 km 2 beépített területet vesz igénybe széles, 
szabályos utczakoczkáival, mélyekben még ma is legtöbb a faház, 
mellette csaknem összefüggőleg számos kis város keletkezett s maga 
a szemben fekvő Windsor nevü kanadai város is valóságos külvárosa. 
Régebben határőri hely volt, erődéi s kaszárnyái fennállanak, lénye
gesebb azonban kereskedelmi élénk összeköttetése a szélrózsa minden 
irányában. Nevezetesebb helyek még Saginaw, közel 50 ezer lakossal 
a sóbányászat központján, Marquette, a nyugoti félszigetek ma még 
kicsiny, de szép jövőt igérő főkikötője, s Mackinaw, a Huron és 
Michigan tavak Gibraltárja s jelenleg a prémkereskedés egyik főpiacza 
s Sautt Sainte-Marie, a halászat központja. Ez utóbbi hely közelében 
van a régi indiánok által babonás tisztelettel emlegetett festett 
sziklák vidéke, valóban mesékbe illő vidék, hol a szeszélyes alakzatot 
öltő mész- és cmarczhegyek a tó partján s részben a tó mélyében 
rózsaszín, kék, zöld, barna és más színekben pompáznak. 

Lényegileg hasonló jellegű ennek az államnak nyugoti szom
szédja, Wiscontin állam, melynek északi része szintén erősen erdős 
s déli része földművelésre alkalmas. Csakhogy ez az állam még 
zordonabb és néptelenebb. Jóformán csak a Michigan tó partvidéke 
népes, benn az erdőségekkel és tavakkal gazdagon megáldott területen 
csak itt-ott •. vannak egyes nagyobb ipartelepek, melyek az állam 
gazdag ásványtermékeit (ólom, vas, réz) s méginkább az erdőségeket 
aknázzák ki. De a gabnakereskedés nagy lendülete, mely a szomszéd 
Chicagót mesés gyorsasággal tette világvárossá, fokozatosan alakítja 
át a zord természetet, az erdők helyén szántóföldek terülnek el s 
különösen a tengeri ültetvények valóságos mesterséges erdők képét 
teremtik meg. Szép azonban maga a természet. Az állam fővárosa 
Madison, pompás fekvéséről híres. Négy tó között van földszoroson, 
melyet az emberi szorgalom virágos kertté alakított át. A tavak 
partjain parkok húzódnak el és a víztükrök kanyarulatai felett fel
feltünedező dombok zöld lombjaikkal messze távolba csalogatják az 
utazó tekintetét. Az átalakulófélben levő államban jelenleg azonban 
még csak egyetlen, valóban kiváló figyelemreméltó városa van: 
Milwaukee. Chicago felett ugyanazon tó partján van, hasonlókép 
kedvező fekvésű s csaknem oly gyors emelkedésű hely. 1835-ben 
jöttek az első állandó telepesek, 1850-ben már 20 ezer ember lakott 
itt s ma negyedmillió. A kikötő partján, melyet Milwaukee folyó 
széles torkolata jelentékenyen nagygyá tesz, óriási emelőgépek és 



közraktárak vannak, vasutak és gőzhajók mesés mennyiségben szál
lítják innen a gabonát, vajat, szarvasmarha- és disznóhúst, de e 
mellett sok az iskola s igen jók a többi közintézetek is. Milwaukee 
Budapestet utánozva, egész sereg gőzmalmot állított fel s ma már 
felülmúlja mesterét. A várost a németek előszeretettel nevezik 
„amerikai német Athénnek" (az európai tudvalevőleg München), bár 
e nevet irodalmi és művészeti értelemben meg nem érdemli. Tény, 
hogy e városban, sőt Wisconsin államban általában a német elem 
jelentékenyen nagyobb szerepet játszik, mint az Unio többi államaiban 
és a német nyelv is megmaradt részben társalgási nyelvnek, de a 
német szokások, a söriváson kívül, átalakultak amerikaiasokká. 

Wisconsintól délre, a Mississippi folyó felé terül el Illinois 
állani. Csaknem egyenlő terjedelmű, de kétszerte népesebb, a mi 
természetes is, mivel Chicago benne fekszik. Nagy központok azonban 
csak kiválóan kedvező te
rületen létesülhetnek s 
nincs kétség, hogy Illinois 
határozottan ilyen. Oly 
helyen fekszik, mely a 
Mississippit nagy mellék
folyóival egyesíti s első
rangú folyammá teszi s e 
mellett a nagy tavak 
vidékének kereskedelmi 
szempontból legelőnyö
sebb része. Illinois ily 
módon egy földrész ben
sejében van s mégis a 
a szigetek minden forgalmi előnyével rendelkezik. E mellett talaja, 
a régi geológiai tenger maradványa, bámulatosan termékeny. Régi 
alluvium s ujabb növényhulladékok zsírossá tették a földet. Az egész 
csaknem teljesen sík. Legnagyobb emelkedése csak 250 méternyi s 
legmélyebb helye 88 méternyi: utakat, vasutakat s csatornákat igen 
könnyű építeni. Már jelenleg 26 lélek esik itt egy k m 2 területre s 
így amerikai viszonyok szerint népes állam, különösen tekintetbe 
véve, hogy 1818 előtt, midőn állammá avatták, alig lakott itt fehér 
ember; kétségtelen azonban, hogy jelenlegi, majdnem 4 millió főre 
menő népessége rövid idő alatt megkétszereződik. Hiszen jelenleg ez 
az állam, mely a vasúthálózatok létesítése előtt oly messze volt a 

Tenger i -ü l te tvény a prairieken. 



világtól, Newyork és Pennsylvania után közvetlenül következik. 
Chicago megteremtette benne az ipart, különösen szén- éa ólombányái 
segítségével, de túlnyomólag mégis földműves állam maradt s Chicago 
gabona- és sertéskereskedése idézte elő azt, hogy most az állam 
nagykiterjedésű prairie-síkságain, melyeket csak olykor szakít félbe 
egy-egy csalit vagy farmertelep, mérföldekre húzódnak el a búza
földek és a tengeri ültetvények, különösen a rendkívül termékeny 
völgymélyedésekben (bottom) s ez a földművelés a fejlődött iparnak 
megfelelően ma már gyárilag történik, a mezőgazdasági gépek és a 
munkafelosztás nagy előnyének teljes kihasználásával. 

Egyelőre azonban annyira uralkodó Chicago az államban, hogy 
nagyobb városok igen csekély számmal találhatók. 1890-ben csak 10 
város volt népesebb 10.000 lakosnál s Chicago után közvetlenül 
Peoria következett mintegy 40 ezer lakossal. Az állam fővárosa 
Springfield, csak 25 ezeres, de igen jelentékeny gyárváros, sok szép 
épülete van s kertjeinek, valamint környékének szépségéről „virágok 
városa" melléknevet nyert. Szép jövőre számíthatnak még Galena, 
az ólombányák központja, Bloomington kőszéntelepeivel, Quincy 
élénk kereskedelmi telep, Joliét híres kőbányáival s Rockford, mely 
már most is messzeföldöri ismeretes, mint mezőgazdasági gépek és 
kocsik gyártelepe. Ott, a hol az Ohio egyesül a Mississippivel, a 
vállalkozó amerikaiak egykor világvárost akartak építeni óriási 
gabonaraktárakkal, gyárakkal és vendéglőkkel. De a nagy várost a 
vízáradások és a mocsárláz lehetetlenné tették s „Eden-City" helyén, 
melyet Dickens Chuzzlewitt Mártonjában oly szellemesen ír le, jelenleg 
Kairo városa van alig 10.000 lakossal s igen sok rommal. Sokat 
ártott ennek a tervnek Saint-Louis szomszédsága, a minthogy Illinois 
déli részén igen sok község kereskedelme nem Chicago, hanem 
Saint-Louis felé gravitál. 

Sajátságos módon kevesebb fejlődésképességet ígér Indiana 
állani, mely Illinoistól keletre fekszik a Michigan tó és az Ohio 
között. Pedig Indiana nagy része egészen hasonló előnyökkel bir s 
különösen gabona- és tengeri-ültetvényei csak oly jól jövedelmeznek, 
mint Ulinoisé. Ez az állam, mely az Atlanti-Oczeánhoz közelebb 
fekszik, ma már nagyobbrészt müveit s városai közt számos meg
állapodott jellegű van, de egy sem olyan, mely egész nagy vidékek 
központja volna. A legjelentékenyebb hely kétségkívül Indianapolis 
főváros, hol ma százezernél több ember lakik, bár 1820-ban még 
őserdő volt helyén. A város, gazdag kőszéntelepek központján, 



hatalmas gyárakat mutathat fel, vannak virágzó tanintézetei, 60-nál 
több temploma, gyönyörű központi pályaudvara, hova 12 vasútvonal 
torkol s sok nevezetes épülete. Lakosai közt sok a franczia eredetű 
kanadai, de indián már nincs. Általában az utolsó indiánokat már 
1841-ben kitelepítették ebből az államból, mely nevét különben 
onnan nyerte, hogy a függetlenségi harcz idején e területen fehér 
ember alig lakott, csak egy pár franczia és indián nő kevertvérű 
ivadéka. Később is főkép kanadaiak költöztek ide s velük együtt a 
katholikus felekezet maradt uralkodó. A fővároson kívül a többi 
helyek kevésbé jelentékenyek s sokkal inkább érdemesek felemlítésre 
a természeti nevezetességek, így Evansville város közelében a 
Wyandott-barlang, melynek ágai 38 km. hosszúságúak s cseppkövei 
szépségüket illetőleg felülmúlják a világhírű Mammouth-barlangét. 

Illinois állam mellett, a nagy tavak vidékén, kétségkívül a 
legjelentékenyebb s legérdekesebb Ohio ál lam, melynek népessége 
is megközelíti Illinoisét. Mint a vidék többi államai, Ohioban is főkép 
a gabonatermelés jelentékeny. Az egész államban nagyon kevés a 
földművelésre nem alkalmas talaj, a bottomvidékek mesés termékeny-
ségüek. De mert az állam már régebben művelt s bányatermékei 
(szén, petróleum, vas és só) igen jelentékenyek, az iparélet nagyban 
virágzik. Az állam lakosságának majdnem egy harmada (3T57%) 
nagyobb városokban lakik s 10 városban 20 ezernél több lakos van. 
Az Erie tó és az Ohio folyó természetes határai, a többi világtájak 
felé azonban, amerikai szokás szerint, geometriai pedanssággal 
állapították meg a határokat. 

A virágzó államnak két nagy központja van, egyik az Ohio 
folyónál, a másik az Erie tó mellett, mindkettő egy-egy az Unio 
határain túl is jól ismert város által képviselve. 

A nagyobbik ezek közül Cincinnati, egyike Amerika mesés 
városainak. 1804-ben 750 lakos volt itt, 1810-ben 2540 s azóta oly 
rohamos gyarapodása, hogy 1890-ben már 286.908 lelket számtáltak 
itt s mivel szomszédságában, bár részben az Ohio túlsó partján már 
Kentucky államban, több nagy város van, az itt összetorlódott nép 
számát jelenleg félmillióra bátran tehetjük. Az ipar és kereskedelem 
számos ága oly virágzóvá tette ezt a helyet, hogy évi áruforgalmá
nak értéke már meghaladja az egy millió koronát. Különösen híres 
óriási disznókereskedése, a miért „Porcopolis"-nak (disznók városá
nak) is szokták nevezni. Jelenleg már Chicago ebben túlhaladta, de 
még mindig évenként 600.000 disznót ölnek le itt a valóban bámu-



latraméltó mészárszékeken. Más mellékneve „a nyugot királynője" 
szépségére és tekintélyére vonatkoztatva. Valóban gyönyörű épületei 
vannak s így többek közt a 686 m. hosszú szép lánczhíd, mely 32 
m. magasban visz át az Ohion, a Davidson Tyler által készíttetett 
világhírű vas szökőkút, a 68 m. magas tornyú kath. székesegyház (a 
templomok összes száma közel 200), a pompás törvényszéki palota, 
egy 10 emeletes óriási gőzmalom stb. Híres a város felett emelkedő 
Garden of Eden nevű park is. Közintézetei között a Mount Adamson 
levő csillagvizsgáló, a zeneakadémia, az állatkert s nagyszerű köz
könyvtára a legnevezetesebbek. 

Nem sokkal marad hátrább Ohio másik nagy városa Cleveland 
sem, melynek lakossága 261.353 s mely még gyorsabban emelkedett, 
mivel 1840-ben még csak hatezer lakosa volt. Hatalmas szép város 
az Erie partján, igen élénk és szép, 74 hectár területű kikötővel. 
Mellékneve Forest City (Erdős város) onnan ered, hogy útczái 
valóságos sétányok, gyönyörű lombos fákkal. Egyik nagyobb útczájá-
ról, az Euclid - avenueről azt mondják, hogy a legszebb sétatér 
Amerikában. Híresek még a tengerészeti kórház, a kitűnő vízvezeték, 
a hajógyár, az Oberlin collegium, hol négereket is nevelnek. Neve
zetes, hogy a városi használatra szánt világító gázt vascsövekben 
hozzák ide a közeli petróleumforrásokból s különösen Findlay mellől, 
hol 1889-ben a föld alatt éghető gáztartalmú tavakat találtak, mely
ből ma már több mint 30 kút közvetítésével naponkint három millió 
köbméter gázt emelnek ki. Lakosai között igen sok a magyarországi 
eredetű, kiknek itt több egyletük van. 

Ohio többi városai között is sok nevezetes van. Maga a főváros 
Columbus népességre nézve Szegeddel egyenlő, de annál sokkal 
szebb. Különösen hatalmasak az állam középületei s a nyilvános 
ipariskolák. Iparában a kocsigyártás emelendő ki. 1812-ben még itt 
is őserdő volt. Nevezetes Athens, az állami egyetem székhelye, 
Sandusky és Toledo, nagy halászati központok s Marietta, melynek 
közelében vannak a régi indiánok ősei által épített földvárak és 
sírok legszebb példányai, közöttük a 20 m. magas BGreat Mound", 
mely Amerika őstörténelmének egyik legérdekesebb maradványa. Még 
a múlt században is sok és tekintélyes indián törzs tartózkodott ezen 
a vidéken s itt folytak le a legvéresebb indiánharczok, miért is Ohiot 
s a szomszéd Kentuckyt véres földnek nevezték. 

Ez a Kentucky állam már valóságos átmenetet alkot a déli 
részekre, négereket is nagyobb számmal találunk itt, mint a fentebb 



leírt államokban, de azért általában a nagy tó vidékének közös 
jellemvonásai vannak meg benne: nagy erdőségek, érczgazdagság, 
rendkívül termékeny talaj s túlnyomólag földműveléssel foglalkozó 
népesség. Határait nagyobbára természeti vonalak jelzik, az Ohio és 
Mississippi folyók, továbbá az Alleghany hegység; csak egy oldalról, 
Tennessee állam felöl, állapították meg amerikaiasan mértanilag a 
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 é. sz.-ben határát. Hírnevét Amerikában a Mammouth barlan
gon kívül kitűnő dohánya állapította meg s ezenkívül az újvilág 
legjobb lovai. Az ipar túlnyomólag az Ohio partjaira és a bányász
telepekre szorítkozik, de nem jelentéktelen, úgy hogy két igen népes 
központot tudott létrehozni. Az egyiknek, hol kétszázezer ember lakik 
együtt, bár részben az Ohio túlsó partján Indianában, központja 
Louisville s az állam legnagyobb városa. 1773-ban alakult s XVI. 
Lajos tiszteletére, ki az amerikaiak szövetségese volt, változtatta 
meg Falls City nevét. Virágzása 1833-ban kezdődött, midőn az Ohio 
zuhatagainak elkerülése végett innen Portlandig csatornát építettek. 
Gyárai (köztök az Unio legnagyobb pálinkagyára) nagyon híresek, 
sok szép épülete van s többek között egy 1613 m. hosszú hídja. 
A másik központ az állam délkeleti részében, a bányavidéken 
Middlesborough, még jóformán csak tervben van s lakossága 1890-ben 
csak 1200 lélek volt, de környéke tele van emberi lakásokkal és 
községekkel szakadatlan sorozatban egymás mellett. Az állam fővárosa 
Frankfort, itt is jelentéktelen hely, más nevezetessége alig van, mint 
az állami épületek. Nagyobb fontosságú helyek még az igen népes 
Newport és Covington, melyek jóformán Cincinnati külvárosai s 
végül Lexington, melyben virágzó gyártelepein kívül igen sok köz
intézet van, többek közt a környék legjelesebb főiskolája, a Transyl
vania-University. 

Kentuckynak világhírű természeti nevezetessége a Mamnioufh 
barlang Bowling Green város közelében, a földgömb legnagyobb 
cseppkőbarlangja. 1809 óta ismerik, de egész terjedelmét még most 
sem kutathatták ki, mert tavainak és folyóinak sokaságával, szám
talan keresztül-kasul futó s mélyen egymás fölött fekvő csarnokainak 
hálójával valóságos földalatti világ. Eddig mintegy 400 km. útat 
mértek fel benne, tehát nagyobb távolságot, mint a minő Budapesttől 
Kolozsvárig van s maga a barlang vége a főbejárattól 15 km.-re 
fekszik. Kivájt sziklaüregét legalább 15 millió köbméterre tehetjük, 
legnagyobb ürege 8 hold területű s boltozata 30 m. magas. Az 
óriási barlangról számos tudományos mü és térkép jelent meg, 



minden már felkutatott zuga külön névvel bir, nagyrészt a stalagmit-
tömbök hasonlóságáról, van benne sok ember- és állatcsont, jelen
tékeny mennyiségű salétrom, melyet egyidőben rendszeresen bányásztak, 
egész sereg embernek ad kenyeret a sok látogató, kiknek számára 
egész idáig kiépült a vasút s a főbejárat előtt óriási vendégfogadó 
emelkedik, mely háromszáz embert képes ellátni. 

Kelet felé Kentuckytól az Ohio forrásvidékén fekszik a nagy 
tavak vidékének legkisebb állama, Nyugot-Virginia állam. Alig 
valamivel nagyobb, mint a hajdani Erdély, de egy millió lakosa 
sincs s csak két városában emelkedik a népesség 10 ezer fölé. A 
hegyes és erősen erdős állam részben már a Appalache hegylánczon 
túl esik s természetes határai alig vannak. Állammá csak napjainkban, 
a polgárháború idején (1863) alakult kizárólag politikai okokból, hogy 
ne alkosson egy egészet Virginia keleti részével, hol a lakosok 
többsége a rabszolgatartók pártján volt. Földművelő és bányász nép 
lakja. Kőszén, vas és só a bányák főtermékei. A bányatelep szék
helye Wheeling a legnagyobb város (34.522 1.), a hova tették át a 
félreeső s jelentéktelen Charlestonból ujabb időben a székhelyet is. 
Vas- és üveggyárai igen jelentékenyek s körülötte mindinkább ter
jednek a külvárosok és szomszéd gyártelepek. Igen nevezetes hely 
még Harper's Ferry a Potomac és Shenandoah összefolyásánál, mely 
stratégikailag fontos helyen az Unio valóságos arzenált tartott 
régebben. Ma már ez a község jóformán csak rom s kevés nagyobb 
épülete maradt meg, köztök egy hatalmas híd, mely az összeköttetést 
teszi lehetővé Washingtonnal. 

A DÉLI Á L L A M O K . 

Kerek számmal egy millió knr területet, a magyar birodalom 
háromszorosát foglalja el az a 8 állam*, mely az eddig tárgyalt 
államoktól délre, de még mindig a Mississippitől kelet felé fekszik. 

* Ál lam Terület k m - Lakosság 
Virg in ia 109.940 1,655.980 
Észak-Karolina 135.320 1,620.832 
Dél-Karolina 79.170 1,151.149 
Georgia 154.030 1,837.353 
Florida 151.980 391.422 
Tennessee 108.910 1,767.518 
Alabama 135.320 1,513.017 
Mississippi 121.230 1,289.600 



Népességük ritkább, mint az északi államoké, de még mindig majd
nem oly sürü, mint Oroszországé. Ellenben a nagy ipar s ezzel 
együtt a nagy városok már ritka kivételek s az egész óriási területen 
egyetlen község sincs, melynek népessége 1890-ben a százezret felül
haladta volna. Mindenütt a földművelés az uralkodó foglalkozás s 
ezt a meleg és nedves éghajlat a mocsaras síksággal együtt nagyon 
elősegíti; a gabonatermelés azonban nem versenyezhet a nagy tavak 
vidékével s e helyett dohány, gyapot s kisebb mennyiségben rizs 
és indigó lépnek előtérbe. Másik jellemző sajátsága ennek a vidéknek 
a néger elem nagy száma. Mississippiben és Dél-Karolinában ők 
vannak többségben s a többi államokban is igen jelentékeny számúak. 
Hajdan mindazok az államok rabszolgatartó földbirtokosok lakóhelyei 
voltak s ezek harczolták ki északkal a 60-as években a nagy pol
gárháborút. Önérdekük volt s mert leverettek s a rabszolgatartásról 
örökre le kellett mondaniok, anyagi helyzetük jelentékenyen romlott 
s nagyrészben még ma is igen szomorú. 

A legelső állam, melylyel Nyugot-Virginiával kapcsolatosan 
megkezdjük kőrútunkat, ennek keleti, a tengerparti lapályon fekvő 
része Virginia állam. Lakói „Old Dominion"-nak nevezik, mert itt 
alakult az első angol gyarmat Amerikában még Erzsébet királynő 
korában s a szűz királynő tiszteletére nevezték el Virginiának; másik 
mellékneve az „elnökök anyja", mivel az Unio első korszakában 
innen kerültek ki az elnökök s általában ez az állam volt egész 
1811-ig a legnépesebb és legtekintélyesebb a mai Unio területén. 
Most már nagyon hanyatlott. Területénél fogva 33-ik, lakói számát 
tekintve 15-ik. Még egyszer volt másodvirágzása a polgári háború 
korszakában, midőn a déli szövetség vezére lett, de ezt a dicsőséget 
nagy áldozattal szerezte meg. Washingtontól Richmondig, Virginia 
fővárosáig csaknem minden talpalatnyi föld vérrel áztatott. Richmond 
még ma is az állam fővárosa s kivételesen egyúttal a legnagyobb 
város, a szomszédjában fekvő Manchesterrel közel százezer lakossal. 
Hét halmon épült, miként Róma, festői szép vidéken s bár jó távol 
van a tengertől, a James folyón kisebb tengeri hajók is feljöhetnek 
idáig. Utczái nem szépek, a jelentékeny épületek nagyobbrészt állami 
jellegűek. Kimagaslik közöttök a görög stylben épült kapitolium s 
előtte Washington híres, 9 m. magas lovasszobra Drawforttól, a 
szobor 14 m. magas alapon áll s így az Unio legnagyobb szobrai 
közé tartozik. A város élénk kereskedelem s ipar székhelye, különö
sen sok benne a dohánygyár. Van külön dohánybörzéje. Nevezetes 



helyek még Portsmouth, Norfolk s az újonnan alapított Newportnews, 
mely azonban szép jövőnek néz eléje s már 1890-ben 40 ,m. koronát 

Luray-i bar lang: A dorn. 

meghaladó gabonaforgalma volt. A régi főváros Williamsburg ma 
már nagyon hanyatlott, ujabban Petersburg, mint dohánykereskedő 
piacz, vett lendületet. 



Virginia földje, mivel legrégebben művelik, nem oly termékeny 
szűztalaj többé, mint a nagy tavak vidéke s az európai itt sok ismerős 
vonást talál a régebbi államokból. Ezek közé tartozik a sok erőd és 
katonai telep is, minőket, Amerikában kevés helyen látunk. A Chesa
peake öböl, melybe az Unio középállamainak számos nagyobb folyója 
ömlik, stratégiai szempontból kiváló fontosságú s ezt az amerikaiak 
is figyelembe vették. G-osportban az Erzsébet folyó mellett van az 
Unio arzenálja, hatalmas gránitépület számos kaszárnyával és műhely-
lyel kapcsolatban, Hampton-haa. a tengeri hajóhad központját alkották 
meg, Monroe erődben van a tüzériskola, közel hozzá a hadaggas-

Luray-i bar lang: A n a g y hasadék. 

tyánok menhelye és más katonaintézetek, Calhoun erődben hatalmas 
tüzérüteg. 

Vannak végre ennek az államnak természeti nevezetességei és 
pedig nem csekély számmal. A természetes melegforrások száma 
több mint 30, itt terül el nagyrészben a magyar fül előtt ismerétes 
Dismal mocsár, alföldi lápokhoz hasonló sajátságaival, az Unio atlanti 
részén itt maradt fenn még egyedül az egykor nagyon elterjedt hód. 
Legnagyobb természeti nevezetesség azonban az 1878-ban felfedezett 
luray-i cseppkőbarlang, melynek egy pár részletét képekben mutatjuk 
be. Kisebb, mint a Mammouth barlang, de sokkal szebb. Stálactitok 



és stalagmitok (függő és álló cseppkőképződmények) nagy változa
tokban s olykor csodálatos nagyságban fordulnak elő. A képeink 
között látható nagy hasadék 25 m. magas, a dom még magasabb. 
A legkedvesebb részletek közé tartozik a keresztkút, hol függő 
cseppkövek menyezetalakúlag borulnak le egy álló csepegvények 
által alkotott s csakugyan kúthoz hasonló gömbölyű medencze felé. 

Virginia alatt a tengerpart mellett terül el Észak-Karolina 
állam. Jelentékenyen nagyobb, körülbelül Romániával egyenlő nagy
ságú, de sokkal néptelenebb s városai közt egyetlen egy sincs, 
melynek hírneve az oczeánon túl terjedne. Pedig a föld igen termékeny 

Luray-i bar lang: A keresztkút. 

s a fehér lakosság nagyobb része a tevékeny angol-szász faj ivadéka 
s a parton sok az öböl és kikötő. Veszedelme ennek az államnak 
abban áll, hogy a part tele van zátonyokkal s a hajózást veszélyez
tető előfokokkal. Texas egy részének kivételével sehol sincs ily 
kedvezőtlen partvidék az Unio területén. A belföldön is igen sok a 
mocsár és nagyok, részben még vadon jellegűek az erdők. Aránylag 
legjelentékenyebb hely Wilmington, hol a legjobb kikötő van, de ez 
is csak 20.000-es város. A többiek még kisebbek. Az állam fővárosá
nak Raleigh-nek nevezetessége egészséges fekvése és szép nyilvános 
épületei, köztük az állampalota Washington szép márványszobrával 



Casanovától. Élénk kereskedelmi város a svájczi eredetű Uj-Bem a 
Trent folyó mellett s a hegyesebb nyugoti részen Asheville, hol 
kitűnő gyümölcstenyésztés van s a növényzet feltűnően változatos. 
Megemlítjük, hogy Salemhen van a morva testvérek főtelepe s a 
Smoky hegységben még 2885 indián is lakik, a cserokéz törzsből, 
kik éveken át titokban rejtőztek itt a félreeső erdőségben, midőn 
rokonaikat már leölték vagy messze vidékre eltelepítették. Száz és 
száz km. távolságra nincs több indián, de őket már nyugodtan hagy
ják jelen helyükön. 

Csaknem félannyi terjedelmű, de jelentékenyen sűrűbb népességű 
a szomszéd Dél-Kiirolina állani. Előnyét különösen kitűnő gyapot
termelő talaja nyújtja. A part mellett fekvő Sea-Islands szigetcso
porton és környékén terem az Unio legjobb gyapotja. Igen sok a 
rizstermő hely, bár másrészt sok helyen mesterséges úton kell már 
a kihasznált földnek erőt adni. Hajdani aranytermelése ma már alig 
jöhet számba. Legjelentékenyebb helye a Debreczenéhez hasonló 
népességű Charleston a Cooper és Ashley összefolyásánál. Egykor 
híres város volt, jelentékeny kereskedelemmel, melyben a rabszol
gákkal folytatott üzérkedés nagy szerepet játszott. Múltja változatos 
azért is, mert tűz, víz, földrengés, sárgaláz és ostrom sok veszedelmet 
okoztak lakóinak; nem egyszer történt meg, hogy népessége rögtön 
felényire olvadt. De azért a város folyvást emelkedik, számos tan
intézete, tudományos egylete s jelentékeny gyára van, különösen a 
rizshántoló gyárak itt virágoztak fel először. Van tengeri fürdője is 
s délen éghajlatát az egészségesebbek közé számítják. A polgárháború 
emlékeiként a város körül erődök állanak, egyúttal azonban régóta 
működnek öblének mélyítésén, hogy kereskedelme még virágzóbb 
legyen. Az állam fővárosa Columbia itt sem jelentékeny, bár (mert 
1865-ben csaknem egészen leégett) igen csinos város egy pár szép 
épülettel. A többi városok közül Georgetown és Beaufort iparkodnak 
a tengeri kereskedelemben minél nagyobb részt venni, mindkettő 
azonban aránylag rosz kikötővel bir s kicsiny város, a minthogy az 
egész államban csak Charlestonnak és Columbiának van 10.000-nél 
több lakosa. Az aranytermő vidék központja Spartanburg csak 
ötezeres. 

Jelentékenyen nagyobb és népesebb Georgia állam. Az eredeti 
13 állam közé tartozik s a déliek között legjelentékenyebb, a miért 
„Keystone of the South" mellékneve is van. Különösen stratégikailag 
igen fontos hely. Ezért már a régi indiánok erődöket állítottak fel 
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területén. A Stone hegységben még most is láthatók ily ősi erőd 
romjai s egyes mummiákat rejtő barlangok. A polgárháború idején 

sokat szenvedett az állam, külö
nösen híres volt Shermann had
vezér pusztító útja, mely Atlanta
tói Savannahig száz kilométer szé
lességben romboló viharként min
dent tönkre tett, két milliárd 
koronánál nagyobb anyagi kárt 
okozva. Ma már gyorsan emelke
dik az állam s bár a terület na
gyobb részét erdőség borítja, 
gabona, rizs s főkép gyapot
termelése évről-évre nagyobb. 
Hegyi részén, hol az éghajlat is 
kellemes s a patakokban aranyat 
mosnak, sok turista fordul meg 
nyaranként s jelentékeny fűrész
gyárak vannak. Az államnak ki
vételesen épen a legnagyobb s 
legjelentékenyebb városban van 
székhelye. Ez Atlanta, egy straté-
gikailag igen fontos hely, mintegy 
központ, (ezért Gate City) az Ohio, 
Mississippi, Atlanti oczeán s me-
xicoi öböl között. Csak 1845-ben 
alapították, de már 65.533 lakosa 
van, a legtöbb a környéken s vas
úthálózatok érintkeznek itt egy
mással. Nevezetességei közé tar
tozik az egyetem azért, mert 
csaknem kizárólag néger növen
dékei vannak, a fehérek közül 
csak a tanárok gyermekei iratkoz
nak be. Népességre nézve köz
vetlenül Savannah következik 
utána a hasonnevű folyó torkola

tánál, a gyapotkereskedés egyik empóriuma. Éghajlata a mocsarak 
miatt egészségtelen, bár maga a város tele van fákkal s sok szép 
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Tájkép Floridából . 

épületet láthatunk benne, többek közt 
híres csillagvizsgáló intézetet. Környé
kén ujabban nagy strucztenyésztés van. 

A gyapotkereskedés élénk még Augusta, 
Columbus, Macon és más városokban, melyek 
mind jelentékenyen népesek. 

Szomszédjában van az Unio leginkább 
délfelé nyúló része Florida ál lam. Egészen 
félre eső vidék, bár 1819 óta kiegészítő 
része a hatalmas köztársaságnak. Éghajlata, 
növényzete és állatvilága sokkal inkább 
subtropikus jellegű, mint bármely más 
államnak az Unióban s physikai szempont
ból inkább az Antillák csoportjához tartó-



zik. Maguk az Unio polgárai úgy tekintik ezt az államot, mint az 
európaiak Olaszországot s a mellbetegek tömegesen keresnek itt 
enyhülést, bár mocsaras talaja s szerfelett nedves levegője csak 
néha télen mondható teljesen egészségesnek. Mindenesetre sajátságos
nak tűnik fel itt a sok pálma, sárgafenyő, czédrus, narancsliget, kókusz, 
a czukornád, az alligator, flamingó s sok más növény és állat, melyek 
az Unio más részeiben nagyrészt ismeretlenek. Legfeltűnőbb pedig 
a tengerparton s mocsarak között burjánzó aljnövényzet tropikus 
bujasága, mely a vidéket festőivé, de egyúttal kellemetlenné teszi. 
Nagy területeken nem képes állandó otthont alkotni magának az 
ember, a városok is jóformán csak a tengerparton s egy pár nagyobb 
folyó mentén keletkeztek, míg a sziget bensejét s különösen a déli 
részeket mocsarak borítják. Itt délen a legkiterjedtebb mocsaras 
vidéken, melyet „Everglades" név alatt ismernek, valóban csak szi
getek (hammock) emelkednek ki a 2—3 m. magas víz által borított 
talajból, mely a rendszeres földmüvelésre sem alkalmas. Az éghajlat 
melegsége mindamellett csaknem mindenütt sok gyümölcstelepet 
varázsolt elő s különösen feltűnő sok a narancsliget. Gyapot és 
czukorültetvény már sokkal kevesebb s az ipar egészen jelentéktelen. 
A természeti akadályokon kivül nagyban hátráltatja Florida fejlő
dését az a körülmény, hogy a terület nagy része még mindig spanyol 
nagybirtokosok kezén van s a lakosságban igen sok a néger és 
indián. 

Az állam székhelye Találiassee egészen jelentéktelen hely régi 
indián község helyén. A legnagyobb város Key-West egészen délen 
fekszik egy nagyobb szigeten, mely mintegy őrállomást foglal el az 
atlanti oczeán és a mexikói öböl között. Ez a fekvés és kitűnő 
kikötője tette jelentékenynyé. Az amerikaiak erődöt állítottak itt fel, 
a míg spanyol uralom alatt álló szomszéd Kuba sziget elégedetlen 
lakói itt gyűlnek össze conspirálni hatóságuk ellen, de egyúttal ide-
jőnek Közép-Amerika szigetlakói kereskedelmi összeköttetéseket léte
síteni. A déli jellegű városban, a tropikus növényzet árnyában, min
dennapiak az idegen alakok, az angol nyelv is összekeveredik a spa
nyollal s az állandó lakosság nagyrésze a nemzetközi viszonyoknak 
megfelelően napról-napra változtatja foglalkozását, mint dohányter
melő, halász, hajós, spongyiagyüjtő, hajótöröttek mentője, kereskedő, 
kalauz és más. Az államnak valódi főhelye azonban nem ez a nem
zetközi város, hanem Jacksonville, a jelentékeny St. John folyó 
mentén fekvő kereskedő város, hol a kereskedőkön kivül találkozást 



adnak egymásnak a mellbetegek, a halászok, vadászok és turisták is. 
Mint kereskedő hely, nem nagyon jelentékeny. Kikötőjét most mélyí
tik, de tengeri hajók még nem juthatnak el hozzá. A többi helyek 
közül még kettőt említünk fel, Cedar Keyst, hol egy 221 km. hosszú 
csatornát építenek, mely a Newyorkból Neworleansba vezető tengeri 
utat jelentékenyen megrövidíteni és Pensacolat, a mexikói tenger
öböl legszebb kikötőjén épült erődített várost, hol tengerészeti hajó
gyár van s egy 29 m. magas hatalmas világító torony. A többi 
nagyobbrészt csekély népességű városok alig érdemesek az említésre, 
sokkal nevezetesebb a seminolindiánok tanyája az Everglades 
mocsarai között, kik itt a fehérektől rejtőzve részben vad állapotban 
élnek s a magántulajdontól egyenesen irtóznak. Nevezetesek végül 
Florida természeti ritkaságai, így a föld alatt bujkáló Alachua folyó, 
a lánczszemként összefüggő tavakból alakult patakok, a gyönyörű 
„Ezüstforrás" nevű medencze, mely 180 m. széles, 20 m. mélység
ben talaját egészen világosan mutatja be s meleg vizéből másod-
perczenkint 15 köbmétert ad a St. John folyónak, s melyet egykor 
a felfedező spanyolok az örök ifjúság forrásának tartottak. 

Végig menve az atlanti oczeán partjain ismét vissza kell tér
nünk az Alleghany hegységbe, hogy az Unio délkeleti államainak 
többi részeivel is megismerkedjünk. Egészen a szárazföldön fekszik 
ezek közül Tennessee állam Kentucky és Georgia között. Területe 
oly nagy, mint Ohióé, de népessége csak félannyi. Mondják, hogy 
még maguk az amerikaiak sem „fedezték fel eléggé" ezt a tarto
mányt, melyben kőszén, vas, réz, ólom és arany oly nagy mennyi
ségben fordul elő, hogy Pennsylvania versenytársa lehetne. Tény, 
hogy a tengertől elzárva jelen népességének nagyrésze csak a szom
széd államokból szivárgott be. Különben az állam hegyes részén 
igen élelmes s munkás amerikai nép lakik, még a síkságon a régi 
rabszolgatartók petyhüdt társadalmi viszonyai látszanak gyökeret 
verteknek, kapcsolatban a latifundiumokkal. Szerencsére a talaj min
denütt igen termékeny s a mezőgazdaság és baromtenyésztés általá
ban virágzik. Néhány nagy városa között legnépesebb (1890. 76.168) 
a székhely Nashville, a hajózható Cumberland folyó központján. A 
város közintézetei s épületei igen jelentékenyek s különösen híres a 
55 m. magas dombon emelkedő szép kapitólium, az új törvényszéki 
épület s női kollégium. A régi székváros Knoxville az állam keleti 
hegyes részében a legjelentékenyebb hely, igen híres főiskolája, 
számos üveggyára s kohója van. Szebb jövő jósolható azonban 



Chattanooge városnak a Tennessee folyó mentén gazdag szén- és 
vasbányák közelében, hol már most 30 ezer ember lakik, bár (érde
mes a feljegyzésre) csak 1863-ban a polgári háború alkalmával tele
pedtek le itt az első fehér emberek és pedig volt katonák, kiket a 
gyönyörű szép vidék bubája ide visszavonzott. Többen hiszik, hogy 
e hely — nem oly rég cserokéz-indiánok tanyája — az Unio egyik 
nagynevű városa lehet, ha a Tennessee és Alabama között csatorna 
létesül. A többi városok között legnagyobb Memphis a Mississippi 
partján, de a mocsaras vidék nem engedte meg nagygyá növekvését, 
bár egykor még hadihajógyárt is építettek benne. 

Tennesseenél nagyobb, de még néptelenebb Alabama állani. 
Másfél milliónyi lakossága bevándorlók által ujabban alig gyarapo
dott s nem egy helyen fogyott is. Kedvezőtlen éghajlatán kivül az 
is okozza pangását, hogy földművelésében a latifundiumok s rabszolga
gazdaság uralkodik s bányászati kincseit nem ismerik eléggé. Való
színű azonban, hogy a közel jövőben gyorsabban fog gyarapodni, 
különösen déloyugoti része, hol az Alleghany hegység előrészei a 
nagy iparnak előfeltételeit teljes mértékben megadják. Birmingham 
és Florence, két újonnan amerikai gyorsággal emelkedő gyárváros 
előjelei a „megifjodó dél" életerejének, valamint Cahawba gyorsan 
fellendült vas- és szénbányái. Kétségtelen azonban, hogy még igen 
sok ideig a gyapottermelés lesz Alahama népének főfoglalkozása. 
Kevés nagy városának a gyapotkereskedés a jellemvonása. A legje
lentékenyebb Mobile, mely már 1702-ben alakult s 1723-ig Newor
leans előtt a nagy franczia Louisiana gyarmatnak fővárosa s leg
újabban a polgárháborúban a déliek egyik székhelye volt, a gyapot
nak köszönheti virágzását. Epületei között a gyapotraktárak a leg
kiválóbbak, hol hydraulikus és gőzsajtók egyharmadra szorítják 
össze a hajókba rakásra szánt árút. Az állam fővárosa Montgomery 
szintén gyapotkereskedő piacz ; inkább a belföld felé, míg Mobile 
áruit túlnyomólag Neworleansba küldi. Selma, Anniston és más 
helyek szintén hatalmas forgalmat csinálnak gyapotban. Sajnos, hogy 
ez az áldott termékeny vidék nagyjában egészségtelen s a sok mocsár 
és a nedves levegő, különösen nyár végén majdnem állandóvá teszi 
a pusztító sárgalázat, ugy hogy a vagyonosabb osztály csak télen tar
tózkodik itt s nagyobb helyeken külön sanatoriumokat szemelnek ki, 
minő Mobile mellett a magasabban fekvő Springhill. Az egész 
területnek alig egy ötödét művelik jelenleg, sok őserdő van 
mindenfelé s számos helyen a hatalmas folyók s azoknak foly-



tonosan medret változtató torkolatai gátolják a földművelés terjesz
kedését. 

Nagyban ugyanezek a jellemvonások illenek Mississippi államra 
is, azzal a különbséggel, hogy itt hegységek, bányák s nagyvárosok 
csaknem teljesen hiányoznak. Az Unio nyugoti részében nincs terület, 
hol a városi elem oly kevéssé volna képviselve. Csak három községé
ben van 10.fl00-nél több lakos, de egyikben sincs 15.000 s az állam 
lakosságának csak 2'64"/.r-- lakik városokban. Az ipar csaknem kizá
rólag építkezésre és élelmi czikkek előállítására szorítkozik s kereskedel
mét az államnak nevet adott nagy folyó daczára elenyészőnek lehet mon
dani. De annál nagyobbszerű a mezőgazdaság és baromtenyésztés. Gya
potültetvényei a legnagyobbak a világon s miként a magyar alföldön, 
óriási kiterjedésű művelt telepek nyúlnak el egymás mellett. A far
mok átlagos nagysága az államban nem rég 74 hectár volt s még 
ma is több mérföldekre kiterjedő gyapotültetvény van. A föld ter
mékenysége sok helyen s különösen a Mississippi iszapja által ala
kított szigeteken (bottom) valóban bámulatos s a közlekedési esz
közök fejlődése óta mesés értékű. Az állam székhelye Jackson a 
Pearl folyó mellett igen jelentéktelen hely, a nagyobb községek a 
Mississippi partján épültek, de ezek is falusias jellegűek földszintes 
házakkal. Vicksburg, melyet még a spanyolok alapítottak, történel
mileg nevezetes s a polgárháborúban nagy szerepet játszott. Igen szé
pen fekszik teraszszerűleg dombokra építve. Még szebb Natchez város 
szintén a Mississippi partján levő emelkedésen, azon a helyen, hol a 
Chateaubriand által megörökített natchezindiánok küzdöttek a fran-
cziákkal. A régi franczia gyarmat a mult században elpusztult, 
a mai város nem oly jelentékeny többé, de tagadhatlanul szép virág
folyondárokkal megrakott házai, lombos utczái meglepik az utazót s 
az óriási folyón északfelől jövő itt látja először a narancsligeteket, 
a szép tropikus vidék előjeleit. Körülöttök még csak Colßmbus az 
alabamai határon s Meridian, mint vasúti góczpont, tudtak némi jelen
tőségre vergődni. Az egész állam, mely Romániával csaknem egyenlő 
nagyságú s a tengert alig érintve hosszú alakban vonul le a 
Mississippi keleti partján északról délfelé, egy óriási farmtelep 
nagyobbrészt gyapotültetvényekkel. 

A K Ö Z É P - Á L L A M O K . 

A folyók atyját, a Mississippit, választottuk az Unió államainak 
leírásában határvonalul s most, midőn az atlanti oczeán felé eső 
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államokat már leírtuk s e hatalmas folyó jobb oldalára térünk 
át, Észak-Amerika legnagyobb medenczéjének nagyobbik felét talál
juk maguk előtt, mely a nagy folyó és a Sziklahegység között 
terül el. Kerek számmal harmadfél millió km 3 nagyságú terület ez, 
az Unio egy harmada, oly nagy, mint Ausztria-Magyarország, a német 
birodalom, Francziaország, Spanyol- és Olaszország együttvéve. De 
ezen az óriási területen jelenleg nem lakik annyi ember, mint Magyar
országon s az államok közül csak két aránylag kisebb területű 
(Jova és Missouri) hasonlíthatók össze népesség tekintetében a Mis
sissippi balpartján levő kevésbé népes államaival is. Nem csoda. Félszá
zaddal ezelőtt még „ki nem kutatott terület" volt az óriási vidék neve 
a térképeken, a Mississippi partján letelepedett európaiak között 
nagyon kevés vakmerő ember ment előbbre s csak a Sziklahegység 
és Kalifornia érczgazdagsága népesített meg némileg egyes útbaesö 
pontokat s azután a nagy Pacific-vasútak s mellékhálózataik terem
tettek életet. De nem is oly vonzó az Uniónak eme része, mint az 
előbb leírtak. A termékeny vidékek aránylag kis területre szorítkoz
nak, a bányászat csak itt-ott biztat nagy jövővel, a nagyobb rész 
kopár, vízszegény sivatag, melyen a szerény igényű indián is csak 
régen, a bölények virágzási korában tudott megélni. Ezért igen kevés 
kivétellel a középállamokban letelepedett fehérek ma még a műve
lődés áldozatot hozó úttörői s a lakosság egy része csak átmenő 
pontnak tekinti ezeket a helyeket a gazdag hegység bányatele
pei felé. 

Legelőször említhetjük fel közöttük* Minnesota államot, mely 
a Mississippi forrásvidéke, de egyúttal a Redriveré is, mely Kanadába 
megy s így földrajzilag kiváló jelentőségű, annyival inkább, mert 

* Ál lam Terület km- Lakosság 
Mümesota . . 215.910 1,308.089 
Észak-Dakota . 183.350 190.531 
Dél -Dakota . . . 201.110 347.876 
Nebraska . . . 200.740 1,062.661 
Kansas 212.580 1,428.112 
Jova . 145.100 1,912.293 
Missouri . 179.780 2,679.184 
Arkansas 139.470 1,128.479 
Louisiana . . . 126.180 1,118.587 
Texas , 688.340 2,235.523 
Oklahama terület . . 7.832 67.517 
Indián terület . . 174.582 186.490 



mértanilag is mintegy középpontja az északanierikai kontinensnek. 
Hatalmas területe (kétharmada Magyarországnak) nagyobbrészt még 
néptelen, nagy fenyvesek s hétezernél több kisebb-nagyobb tó borítja, 
melyek között az emberi művelődés csak itt-ott szerzett talajt föld
művelésre és bányászatra. Nem is oly régen (1820) volt, hogy az 
első fehér telep keletkezett ebben az államban s alig egy nemzedék 
óta kezdődött meg a nagyobbmérvü bevándorlás szép és termékeny 
vidékeire s az ujabb letelepülők az északi részeken még most is 
osztoznak az ős indián lakókkal. Eddig is van azonban már két igen 
virágzó telep: egyik a Felső tó mellett s a másik ott, hol a Mississippi 
a Minnesota folyóval egyesülve, hajózhatóvá lesz. Az első központ 
DuhUli, az északi Pacific-vasút végállomása a tó sarkán. Csak 1869-ben 
alapították egy XVII-ik századbeli franczia utazó nevére s ma már 
a közelében levő községekkel százezernél több ember lakik itt. 
Kétségtelen, hogy ez a hely már a közeljövőben elsőrangú keres
kedési központ lesz. A nagy tavakon át közvetlen összeköttetése 
van a Szent-Lőrincz folyóval s közelebb már egy itt készített nagy 
halászbárka egyenest innen szállított gabonát Londonba. Mióta 
Kanadával is egyenes összeköttetésben áll vasutak által, évről-évre 
százával épülnek házai és raktárai. Mindenesetre megelőzte azonban 
jelenleg a másik központ, hol a Mississippi partján egy pár kilo
méternyi távolságban két nagy város van: Minneapolis és Saint-Paul. 
A két városnak, külvárosaikkal együtt már a népszámláláskor 358 
ezer lakosa volt s így az Unio északi részének legnagyobb telepe 
volt itt, a mint a hatalmas Mississippi folyó hajózási végpontjához 
illik, bár az első telepek csak 1840-ből valók. Mindkét város roha
mosan emelkedik s máris több nevezetessége van. St.-Paulnál 530 m. 
hosszú híd, Minneapolisnál az Anthony-vízesés erőinek csodálatos fel
használása, mindkettőben számos gőzmalom, melyeket rendkívüli 
nagyságokért mammuth-malmoknak is neveznek, gőzfűrésztelepek és 
hajógyárak Amerika virágzását mutatják, de e mellett láthatjuk a 
sok kövezetlen űtczát s a félig beépítetlen tereket, jelenségét a jövő 
korszaknak. A két város egyesítését „ Minnepaul" név alatt ujabban 
nmgyon sürgetik s ezt az egyesítést több helyen már az építkezés 
gyakorlatilag létesítette, bár a két város központja 16 km. távolságra 
van egymástól s köztök egy Snelling nevű erőd is emelkedik. A 
harmadik előreláthatólag szintén gyors virágzásnak induló központ 
a Redriver partján lesz, melynek vidéke oly bámulatos termékeny-
ségű, hogy e folyót általában északamerikai Nílusnak nevezik. A 
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környék legnagyobb községei azonban még kicsinyek s az egyes 
vidéki központok, mint Brainerd, Stillwater és Winona, az utóbbi a 
legnagyobb gabonakereskedő telep, inkább a Mississippi területén 
vannak. 

Minnesota közvetlen nyugoti szomszédja, a két Dakota állam 
csak pár évvel ezelőtt (1889) alakult meg s általában a Hudson-
társaság által Kanada határán létesített Pembina őrállomáson kívül 

Deadwood a Blackhi l l s -hegységben. 

1856-ig alig telepedett itt le fehér ember. Az állam indián lakói, a 
siouxk és dakoták harcziasságuk és vitézségük miatt messze földflh 
rettegettek voltak. De különben sem volt kecsegtető a talaj és az 
éghajlat. Dakota majdnem kétszer akkora, mint Minnesota, de terü
letének legnagyobb része fátlan síkság, valóságos prairie, mely csak 
legelőnek alkalmas. Ezenkívül kevés volt itt az eső s aránylag 
kevés a folyóvíz, úgy hogy újabban is artézi kutak által segítettek 



magukon a farmerek s valóban Algir kivételével sehol sem okozott 
annyi hasznot az artézi kút, mint itt, hol a vizet gyáripari czélokra 
s villamvilágításra is felhasználják. De az óriási területen mégis 
akadt sok földművelésre alkalmas terület s e mellett egész sereg 
kitűnő bányatelep, úgy hogy az állam népessége rohamosan nőtt és 
nő. Nagyban előmozdítja ezt a sok vasút, mely az államon "keresztül 
megy oly nagy mennyiségben, hogy Dakotának jelenleg több vasútja 

A Big Sioux River vízesése. 

van, mint hazánknak. Különösen emelkedett a bányatelep a Black-
hills nevű hegységben, hol a földgömb egy-egy leggazdagabb arany
bányája (Homestake), ólomtelepe (Harney's peak) milliókat ad a 
bányászoknak, nem is említve a sok kőszent, gázt s más természeti 
adományokat. A bányatelep központja Deadivood festői helyen fek
szik, két hegyi patak összefolyása által alkotott völgyben s habár 
lakossága 1890-ben csak 3255 volt, amerikai kényelmet és pompát 



mutat, többek közt van 044 km. hosszú telefonhálózata, mely a 
várost minden egyes bányateleppel összeköti. 

Általában csak egyetlen városa volt még 1890-ben a két Dakota 
államnak, melynek lakossága a 10 ezret meghaladta. Ez az öt vasút
vonal góczpontján az állam délkeleti részében fekvő Sioux-Falls, 
mely egyúttal Dél-Dakota fővárosa. A város legnagyobb nevezetes
sége jelenleg a Big-Sioux folyó 30 méter magas vízesése, melyet itt 
élelmesen több mint 20 gyár használ fel. Márványtelepe is jelenté
keny. Az északi állam fővárosa Bismarck, mely nevet az itt letele
pedett skandinávok és németek választottak, sokkal kisebb s ma 
még jelentéktelen hely. Sokkal fontosabbak Fargo, a Redriver 
mellett fekvő kereskedelmi főpiacz s az állam déli részén a Missouri 
mellett az egykori főváros Yankton s végül az indiánok területén 
emelkedőben lévő jelentékeny prémkereskedö telep Pierre-ChouteauT 

régi katonai állomás. Az indiánok különben már pusztulóban vannak. 
Midőn Dakota, mint territórium, szervezkedett, 8'8 millió hectar 
területet adtak a sioux-indiánoknak s hat kerületre osztva földjüket, 
felügyelet alá vették őket. Azóta azonban csaknem állandó a harcz 
a fehérek és indiánok között s nagyobb a letelepedő fehérek föld
szomja, mert bár Dakotában tömérdek föld van (csak az iskolák 
földbirtoka 5 millió hold), az indiánok területében sok a bányatelep. 
1888-ban az indiánoktól az állam 11 millió holdat vásárolt vissza 14 
millió dollárért. Mondják, hogy ennek nagyobb része kitűnő termő
föld s hogy általa Dakota mezőgazdasága és baromtenyésztése, mely 
csekély népességét tekintve, máris csaknem óriási, még jobban fog 
emelkedni. 

Nem Kanada szomszédságában, hanem délibb vidékeken fekszik 
s ezért jóval népesebb a Minnesotával csaknem egyenlő nagyságú 
Nebraska állam. Pedig a természet kevésbé tüntette ki. Keleti része t 

mely jóformán az egyedül művelt, igen termékeny, de nyugoti 
nagyobb felében igen nagy kiterjedésű terméketlen sivatagok vannak, 
ásványgazdagsága sem nagy, a són kívül csak kőszén fordul elő a 
délkeleti részben nagyobb mennyiségben. Népességét csaknem kizá
rólag a sok vasútnak köszönheti, melyek a messze nyugot felé ezen 
államon mennek át. De a letelepedettek valódi élelmes angolok, kik 
a természet mostohaságával is sikerrel küzdenek meg. Mesterséges 
öntözésekkel termékenyebbé teszik a talajt s a -faünnepek" elterjesz
tésével az iskolás gyermekek révén fákat ültetnek mindenütt, hogy 
az éghajlatot is átalakítsák. Még a Minnesotából 1863-ban ideűzött 



mintegy 700 siouxindiáu is átalakult müveit amerikai jjolgárrá azáltal, 
hogy a magántulajdon rendszerét elfogadták s a fehérekkel össze
vegyülnek. Egyes nagy területek, köztök a hírhedt „Bad-Lands" 
sziklavidék még most is zordonak. Az állam székhelye Lincoln csak 
1867-ben alakult a híres köztársasági elnök tiszteletére a prairiek 
közepén, de még ma sem jelentékeny hely, habár 1890-ben már 
55.491 lakosa volt. A legnagyobb város s az egész környéknek két
ségtelen központja Omaha a Missouri partján és a pacific-vasút egyik 
góczpontján. A várost 1854-ben alapították, 1860-ban még csak 1880 
lakosa volt. Jelenleg már több ember lakik itt másfélszázezernél, sőt 

Részlet a Bad-Lands-ból. 

a szomszéd városokkal, melyek között a Jovához tartozó Council-
Bluffs a legnevezetesebb, harmadfélszázezernyi. Nyugot nagy része 
még ma is innen nyeri élelmezését s különösen híresek marhavásárai 
és vágóhídjai. Kereskedelmi szempontból kedvező vasúti fekvésük 
miatt emelkedőben vannak még Nebraska-City, Plattsmouth, Grand-
Island, Hastings és Beatrice, mindenik több mint 10.000 lakossal. 

Még népesebb a csaknem hasonló nagyságú Kansas állani, bár 
kevéssel ezelőtt még ez is sivatag volt. Földje sík és igen termékeny, 
1891-ben a gabonatermés értéke már meghaladta az egy millió 
koronát s ezenkívül nagyban tenyésztik a czukornádat, melyből 



ugyanabban az évben már másfél millió kilogramm czukrot készí
tettek. A magyar alföldre emlékeztető sok napraforgó virágtól egy
kor „Sun flower State" nevet is viselt, de hívják „Bleeding Kansas"-
nak is, mivel a polgárháború alatt a kétes existentiák egész serege 
vonult ide az akkor még teljesén vadon vidékre s azoknak a rabló
bandáknak kiirtása igen sok vért követelt. Említésre méltó, hogy 
ebben az államban van az amerikai Egyesült-Államok földrajzi 
középpontja (Alaszkát ide nem számítva) s ezt a központot a Kansas 
két mellékfolyójának, a Smoky-Hillnek és Republicannak össze-
ömlésénél Fort-Riley város közelében oszloppal jelölték meg. Ma 
Kansas is, mint a nagy síkság többi államai, túlnyomólag földművelő 
ország, de nyugoti részében, hol száraz éghajlat mellett fűtlen sivatag 
terül el, csak legelőknek használják a talajt s a szarvasmarhatenyész
tés a népnek főfoglalkozása. Ezeken a vidékeken még most is lehet 
látni a régi útleírók műveiben és regényekben szereplő sajátságos 
primitiv viszonyokat, keletkező városokat, hangzatos reklámokkal 
hirdetett uj telepeket, kalandorok vándorlásait s más e félét. Leg
jelentékenyebb helye s egyúttal forgalmi központja Kansas-CUy, a 
Kansas folyónak a Missouriba ömlésénél, mihtegy 200.000 lakossal s 
száznál több gyárral s hatalmas vágóhídakkal, melyekből 1890-ben 
108.000 vasúti kocsi húskonzervet szállítottak el, úgy hogy e 
tekintetben e nyugoti város Chicagoval versenyezhetik. Igazában 
azonban Kansas-City csak kis részben tartozik Kansas államhoz, a 
nagyobb rész Missouri állam területén van. A többi nagyobb városok 
is főkép keletre, Missouri felé feküsznek, nagyobb folyók partján. 
Több nevezetes hely van köztök. Leavenivorth erőd, melyet már 
1877-ben alakítottak, nagy szerepet játszott a felfedező utazások 
történetében, mint a kutatók kiinduló pontja. Jelenleg e helyen 
több fűrészgyár és gépgyár mellett nevezetes az állami méntelep, 
melynek területe 150 km 2 . Topeka főváros a Kansas folyó mellett 
tekintélyes ipartelep kő- és kőszénbányákkal. Laivrence, az állami 
egyetem székhelye, pusztító forrongások s harczok tanyája volt 
régente. Emelkedőben vannak Fort-Scott, a szénbányák központja, 
Wichita vasúti góczpont s Atchison a régi karavánútak kiinduló 
pontja 's ma is fontos vasúti állomás. Egészben véve Kansasban 
jelenleg 9 népes város van s bár a népesedésben újabban hanyatlást 
is tapasztaltak, az állam emelkedése kétségtelen. 

A prairie államok közt még leginkább gyökeret vert az ipar 
Jova államban- mely a legnépesebb is köztök. (2 millió lakos fél-
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akkoránál nagyobb területen, mint a magyar birodalom). A Mississippi 
és Missouri között fekszik nem messze Chicagótól s ez a kedvező 
fekvés a nagy vasúti hálózat létrejötte óta egymásután teremtette 
meg a városokat. Már jelenleg is 23 városa van, mely itt a nagy 
síkságon jelentékeny helynek mondható. Mindamellett sem fekvése, 
sem szén- és ólombányái nem változtatták meg túlnyomólag föld
művelő jellegét. Termékenysége s éghajlati viszonyai nagyon hason
lítanak a magyar Alföldéhez s az 50-es évek elején emigránsaink itt 
alkották meg az első magyar telepeket Amerikában, magyar hely
neveket adva nekik. Egyikből sem lett jelentékeny város. A nemze
tiségeknek nem kedvez a talaj, csaknem egészen eltűntek az indiánok 

és kanadai francziák, a föld 
egykori urai, sőt még az újab
ban nagy számmal bevándorolt 
németek és skandinávok is tel
jesen amerikaiakká lettek. Az 
állam fővárosa, a csaknem kö
zépen fekvő Desnioincs, egy 
kihalt indián törzsről nevezve 
így, egyúttal a legnépesebb 
város, ötvenezernél több lakó
val, de ezt csak sok vasútjá-
nak köszönheti, különben ke
reskedelmileg nem nagy fon
tosságú s mindenesetre hátrább 
van, mint a Mississippi mellett 
fekvő nagy városok, Dubuque, 
Davenport és Burlington, melyek 
mind igen gyorsan emelkednek s 

különösen a legutóbb említett, mint sertéskereskedő telep messze 
földön ismeretes. Igen gyorsan emelkedik Sioux-City, melynek lakos
sága 1880—90 közt megötszöröződött. Nevezetes hely még Council-
Bluff Omahával szemben, egykor a mormonnok székhelye s Jova-City, 
mely 1854-ig az állam székvárosa volt s most kapitóliumában híres 
egyetem foglal helyet. Nem messze innen Amana nevü német 
kommunista telep virágzik. Ugyanebben az államban a délkeleti 
részen van már csaknem félszázad óta Corning mellett egy franczia 
szocziálista telep is, a Cabet által 1849-ben alapított regényes Icaria 
egyedüli fenmaradt emléke. 

Mértföldmutató. 



Délre innen van Missouri ál lam a Mississippi derekán, hol 
Amerika egyik legjelentékenyebb városa, Saint-Louis fekszik, melynek 
lakói még most is ábrándoznak arról, hogy e hely egykor az Egyesült-
Államok fővárosává lesz. A nagy város hatása s mivel már a mult 
század derekán ezt a helyet szemelték ki a francziák nagy amerikai 
birtokuk főhelyévé, Missourit olyannyira iparüző állammá teszik, hogy 
jellege a nyugoti államokéhoz hasonlít. Nem is egészen síkságból áll 
földje. A Missouri torkolatától észak felé hullámzó a talaj, mélyen 
bevésődött völgyekkel, nyugotra az Ozark hegység vad és terméketlen 
emelkedései terülnek el s délen a Mississippi kiöntései a síkságon 
nagy kiterjedésű mocsarakat létesítettek. De azért van ebben az 
államban prairie jelleg is, különösen a szabályos koczkába osztott 
megyék, a kilométernyi kiterjedésű szántóföldek s elszórt tanyák, 
melyekkel szemben a bányák és a nagy ipartelepek érdekes ellentétet 
képeznek. 1803-ban, midőn a francziák kezéből az Unióhoz csatolták, 
Missouriban az indiánokon kívül alig volt 7000 ember, ma a lakosok 
száma közel 3 millió s köztök 150.000 néger, az indiánok csaknem 
egészen eltűntek, de helyettük sok a kevert vérű ember. Az állam 
fővárosa Jefferson-City, az Osage torkolata mellett, egészen jelentéktelen 
hely, különösen St.-Louissal és Kansas-Cityvel szemben, mely utóbbi
ról már említettük, hogy nagyobbrészt ide tartozik. Nem oly nagyok 
a többi városok, mint e kettő, de még mindig hatnak van tízezernél 
több lakosa. Ezek közt nevezetes Saint-Joseph, a nyugotra menő 
vonalak egyik gyúpontja s már régebben az amerikai művelődés 
terjesztője a vadon szélén, Springfield, híres mezőgazdasági gépgyá
rakkal s Hannibál és Sedália, a kőszéntermelés központja. Van az 
államban két nevezetes katonai telep: Jeffersons-Barraks és Leaven
worth, de még nevezetesebbek a ,, Vashegység * (Iron Mountains) 
bányatelepei s az állam délkeleti részén levő ólom- és ónbányák, 
melyeknek központja Joplin, hol különösen gazdag horganybányák 
vannak, melyekben a földgömbön termelt horgany egy hetede s az 
Egyesült-Államok termelésének háromnegyede található. Említésre
méltó még ebben az államban Neiv-Madrid, apró község, azért, 
mert itt akarta egykor a spanyol kormány a Kanadából Ujorleansba 
menekült francziák segítségével a világ legszebb városát fölépíteni. 

Missouri nemcsak az Egyesült-Államok földrajzi és hydrografi-
kai közepe, de műveltség és természeti viszonyok szerint egyaránt 
átmenetet alkot kelet és nyugot, észak és dél között. Délre és 
délnyugotra már részben vagy egészen műveletlen államok követ-
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kéznek, melyek egy részében még ma is az indián az úr s az 
európai csak itt-ott szórványosan tudott állandó helyet biztosítani 
magának. 

Földrajzi fekvésénél fogva legelői kell említenünk közöttök 
Ai'kanzas államot a Mississippi mellett. Nagy kiterjedésű néptelen 
vidék. Az óriási folyó partján még vannak itt-ott igen termékeny 
szántóföldjei, de itt is több a mocsár és tó, mint a művelhető föld, s 
nyugot felé a terület már kevésbé kedvező s még többet árt a 
gyakori szárazság. Mivel nem esik bele a nagy útvonalakba s saját 
folyói nem igen hajózhatók, nagyobb városai sincsenek. A legnagyobb 
Little-Rocknak, mely egyúttal a főváros, alig van 26.000 lakója, a 
többié még kevesebb. Nevüket nem jegyezzük fel itt, csak fel
említjük, hogy Napoleon nevű kis község is van itt a Big-Black 
folyó mentén. 1819-ben kivándorlott francziák alapították. A legtöbb 
kis város a farmerek és a szomszéd indiánok szerény igényeinek 
ellátásáról gondoskodik. Legnagyobb nevezetessége az államnak a 
Hotspring név alatt ismeretes természetes meleg források, melyek az 
Ozark hegységgel összeköttetésben nagy területen bugyognak fel. Az 
északamerikai nagy síkságon ez a legjelentékenyebb gyógyhely. 
Nincsenek Saratogához hasonló palotái s előkelő közönsége, de egész 
67°C meleg vize különösen rheumatikus bajokban nagyon hatalmas 
gyógyerővel bir. Az indiánok is használták a régi időkben s területét 
a „béke földje"-nek nevezték, mert e helyen még ellenséges törzsek 
tagjai is bátran találkozhattak egymással. Ma az állam tulajdona, 
mely a forrásokat bérbe adja. 

Nyugot felé innen van a kongresszus által 1837-ben külön 
kiszakított indián territórium, hol kezdetben az Unio összes 
indiánait akarták egyesíteni. Tényleg azonban a harmadfélszázezer 
indián közül csak 75.000 lakik itt, nagyobbrészt a fentebb már 
ismertetett úgynevezett öt művelt törzs, míg a fehérek száma a 
százezret is jóval meghaladja. A fehérek terjedése következtében a 
terület közepét, mint már említettük, 1891-ben elvették az indiánoktól 
s Oklahama név alatt 1891-ben uj területet létesítettek, mely a szó 
szoros értelmében egy nap alatt népesült meg s fővárosa Guthrie 
már is jelentékeny hely. Kezdetben, midőn a fehér embernek e helyen 
birtokot szereznie nem lehetett, igen sokan házasodás útján vétették 
fel magukat az indiánok közé s ezek utódai, a kevertvérüek (squaw-
men) még ma is igen nagy számmal vannak. Különben az itt lakó 
indiánok nagy többsége s különösen a cserokéz törzs, teljesen európai 



műveltségre tett szert, a földművelésen és baromtenyésztésen kívül 
az ipari foglalkozásokban nagyon haladnak. Egyes iskoláik híresek 
s városaikban valóságos amerikai élet van amerikai öltözetekkel és 
szokásokkal. Az Unio kormánya négy erődöt tart fenn mintegy 1500 
katonával a kevésbé művelt indiánok megfékezésére, de kétségtelen, 
hogy maguk az indiánok is igyekeznek rendet csinálni. Az öt művelt 
törzs külön szövetkezetet létesített, mindenik önálló s azonkívül közös 
parlamenttel, mely évenkint gyűlésezik. Nemzeti érzületük azonban 
igen csekély. A cserokézek a jelen század elején nemzeti irodalmat 
is akartak teremteni, de a kísérlet nagyon kevéssé sikerült, sőt a 
legtöbb itt lakó indián már csak angol nyelven tud beszélni. 

Délre már csak két állam van: Louisiana és Texas. Sokkal 
kisebb, de minden tekintetben jelentékenyebb és érdekesebb Louisiana 
állam, a Mississippi torkolatvidéke. Itt az óriási folyó torkolatánál 
folyt le az amerikai szárazföld nem érdektelen régi történetének 
jelentékeny része, spanyolok, francziák s más nemzetek kalandos 
kísérletei, melyek közt Law szédelgő vállalatai, a XIX-ik század óriási 
szédelgéseinek első mintaképe, világtörténeti nevezetességű lett. 
Érdekes azonban ez az állam jelenleg is nemcsak azért, mert lakos
sága rendkívül tarka, bár a nagyobb rész félig-meddig műveletlen 
néger, de talajviszonyai következtében is. A hatalmas folyó áradásai 
ellen Louisianának csaknem oly erősen kell önmagát védelmeznie, mint 
a tenger színe alatt fekvő Hollandiának. Gátak és csatornák húzód
nak szerteszét mindenütt. De a mocsarakkal és tavakkal megrakott 
terület száraz része rendkívül termékeny s igen sok helyen virágzó 
farmokat és ültetvényeket találunk. Különösen czukortermelés tekin 
tétében ez az állam az első az Unióban, évi kivitele 2—800.000 
tonna. S mindamellett alig szükséges részleteket hoznunk fel róla. 
Az egész állam jóformán az egyetlen Neworleansnak kiegészítő része, 
melyet mindenütt „a város" néven emlegetnek s mely kétségkívül 
uralkodik az egész csaknem fél Magyarország nagyságához hasonló 
területen. Jellemző már maga az a körülmény, hogy e hatalmas 
város után, melynek lakossága harmadfélszázezer, a legnépesebb hely 
Shreveport messze az északnyugati részen összesen 11.482 lakossal. 
Neworleans hatalmas kereskedelme magába ölel mindent. 

Nincs ily hatalmas központja Texas állam-nak s talán ez is 
egyik oka, hogy annyira elmaradt, mert központja bizonynyal hosszú 
tengerpartján keletkezett volna. Az Uniónak nincs ily nagy állama, 
területe nagyobb, mint monarchiánké az okkupált tartományokkal 



együtt, de ezen az óriási területen 1890-ben csak 2'3 millió ember 
lakott, alig 3 egy km'2-en s igen természetes, hogy e csekély népes
ség sem oszlott meg egyenlően s vannak területek, melyek teljesen 
néptelenek avagy csaknem ismeretlenek, a minthogy még napjainkban 
is felfedező expedicziók jártak itt. S mindamellett a terület nagysága 
következtében Texas több tekintetben a többi államok élére jutott: 
itt terem a legtöbb gyapot s itt fejlett ki legjobban az állattenyész
tés. E mellett gabona, dohány, czukor, rizs s más gazdasági növé
nyek nagy mennyiségben tenyésztetnek s egyes helyeken virágzó 
bányatelepek vannak. Valóban bámulatos, mily nagy eredményeket 
tudott létrehozni ez a parányi népesség oly területen, melynek 
tengerpartja meglepően kopár s részben megközelíthetlen s melynek 
földje igen sok helyen salétromos vagy más tekintetben alkalmatlan 
a földművelésre. De ez a nép valódi angol. Texas egész a jelen 
század közepéig spanyol gyarmat volt, véres s hosszú ideig tartó 
harczban vívta ki függetlenségét s önkéntesen csatlakozott az Unió
hoz 1845-ben. Azóta a betelepülő angolok teljesen háttérbe szorí
tották a spanyolokat, kik most főkép csak a mexikói határ mentén 
laknak s a többi beköltözőkre, néhány erősebb német és indián telep 
kivételével, szintén rányomták nemzeti jellegüket. Hol a viszonyok 
megengedik, gyárszerü nagy mezőgazdaságot folytatnak s mérföldekre 
terjedő ültetvényeket létesítenek, hol a talaj kedvezőtlen, óriási 
legelők (ranchos) támadnak. Nőttön-nőnek a városok, máris hatnak 
van 20 ezernél több lakosa s ha eljő a tőke, hogy az állam tömérdek 
ásványgazdagságát müvelés alá vegye, Texas bizonynyal népesebb 
állam lesz s valószínűleg már a közeljövőben megoszlik. Jelenleg a 
tengerpart és egy pár nagyobb folyó vidékén vannak élénkebb 
községei. A tengerparton kétségkívül Galveston a legjelentékenyebb 
hely, mindenesetre az első kereskedő-várös az államban, egy kis 
szigeten, melyet a szárazfölddel több kilométernyi hosszú vasútvonal 
köt össze. A főváros Austin a Colorado partján festői helyen fekszik, 
ipara is eléggé jelentékeny. Igen jelentékeny helyek vannak továbbá 
a Rio-Grande folyó mentén, igen gyakran, mint Laredo s El-Paso 
mellett, a folyó túlsó oldalán egy-egy hasonnevű mexikói községgel 
párosulva. A legrégibb s egyúttal a legnépesebb város San-Antonio 
de Bexar a marhakereskedés központja, hol a festői öltözetű gulyá
sok és csikósok nagy számmal fordulnak meg. Némely helyeken 
azonban még csak szétszórt tanyák s néhány, a vad indiánok s 
mexikóiak ellen létesített erőd láthatók, magvai a később keletkező 



városoknak. A Csendes-oczeán felé s Mexikóba élénk forgalmú vas
utak létesültek ujabban ~s az Uniónak eme déli része is határozottan 
emelkedőben van. 

A S Z I K L A H E G Y S É G V I D É K E . 

Texas állam népessége különben még sűrűnek mondható a most 
tárgyalandó vidékekkel összehasonlítva, mely vidék a Sziklahegységet 
s a mellette elhúzódó nagy fensíkot foglalja magába. Ez az Unio 
legnéptelenebb része. Nem kevesebb, mint 2'3 millió km 2 területet 
vesz igénybe, nagyjában 15 hosszúsági fokot (85—100 1 Ferro) az 
egész Unio területén át, de itt csak 1'2 millió ember lakik, azaz 
két kmVre jut egy lélek, a 8 állami terület közül* csak Colorado 
van oly népes, mint a prairie-államok legnéptelenebbike. Nem kell 
felednünk azonban, hogy ezt az egész óriási területet tulajdonkép 
csak a pacific-vasútak megnyitása kezdte lakottá tenni s ehhez 
képest igen gyors a népesség szaporodása. 1880—1890 között Idahoban 
158, Montanaban 237% volt az emelkedés s valószínű, hogy a jelen 
évtizedben még nagyobb lesz, mivel tudvalevőleg ez a terület a 
földgömb egyik leggazdagabb bányatelepe. A természet szépségein 
kívül ezek a bányatelepek veszik leginkább igénybe figyelmünket, 
mert a földművelés itt a kedvezőtlen talaj miatt már csaknem jelen
téktelen s az ipar nem fejlődött ki még nagyszabásúvá. A vidék 
jellege azonban épen nem egyöntetű. Csaknem mindenütt vannak 
hegységek, de a nyugoti fensíkon a hegységek között igen nagy 
kiterjedésű kopár kavicsos és szikes síkságok terülnek el. Északon s 
különösen a Csendes-oczeán irányában a nagy csapadéknak meg
felelően, óriási erdőségek terülnek el, melyekben a hatalmas sárga-
fenyő az uralkodó faj. A terület közepét, sőt az északi és déli 
részből is jó nagy darabot, kopárnak s vízszegénynek kell mondanunk. 

* Állam Terület k m - Lakosság 
Montana . 378.330 142.495 
W y o m i n g . 253.530 62.506 
Colorado 269.150 413.183 
üjmexico terület 317.470 182.392 
I d a h o . 219.620 88.025 
Utah 220.060 209.759 
Nevada . . . . 286.700 47.313 
Arizona . . . . 292.710 75.034 



Délen pedig már subtropikus növényzettel találkozunk s különösen 
a kaktuszok egészen idegenszerű képet nyújtanak. Érdekes 'vidék 
lehetett ez az őskorban is. Különösen a kréta-korszakból kevés 
helyen maradt meg annyi sok kövület, mint itt azokból a repülő 
gyíkokból s más óriási csontvázasokból, melyek még ma is leg
nagyobb érdeklődéssel kísért tárgyai a geológiai múzeumoknak. 

Az északi részen fekvő Montana állam sokkal nagyobb terü
letet foglal el, mint Szent-István koronájának tartományai, de az 
egész területen alig lakik egy negyedrésze Budapest lakosságának. 
S ezt a népet főkép a bányászat vonzotta ide. Montanában van az 
Unio területén a legtöbb arany Kalifornia után, de azonkívül van 
tömérdek ezüst, réz és más ásvány. 1890-ben 160 m. korona arany 
és ezüstöt s 135 m. rezet termeltek itt. Óriási területéből csak 
10.000 hektár a művelt föld s az emberi lakások és telepek a 
bányákon kívül, jóformán a Missouri és Yellowstone folyók partjaira 
szorítkoznak, kivévén az indiánokat, kik összesen alig 10.000-en, 
külön reservált helyeken laknak. Ezek a telepek is gyakran változ
tatják helyüket. Virginia-City, mely pár évtizeddel ezelőtt alakult s-
gyorsan nagy várossá nőtt az aranybányák közelében, ma elhagyatott 
hely s a bányatelepek központja ma már Helena város, 1942 m 
magasságban közel oda, hol az északi pacific-vasút a Sziklahegység 
főágán megy át hatalmas alagút segítségével. Épen így sülyedt alá 
a regi főváros, Deen-Lodge-City, mely különben igen szép festői 
völgyben fekszik a Hallgate river mellett s helyette 1809 óta 
Bozemann lett a főváros a szénbányák központjában. A vándorló 
városokban természesen sok a kalandor elem s mert ezekhez hozzá
járul még a sok indián s minden egyes európai telep mellett egy 
pár khinai, ki mesés türelemmel és olcsó áron teljesíti a nehezebb
személyes szolgálatokat, Montana képe nagyjában emlékeztet a 
Bret Harte regényében leírt vidékekre. Nagyon valószínű, hogy még 
sokáig megmaradnak itt ezek a társadalmi állapotok, mert az állam 
nagyobb része zord éghajlatú és terméketlen talajú és az összes álla
mok között itt engedtek át legnagyobb területet az indiánoknak. 

Még néptelenebb a szomszéd Wyoming állam, melyet csak egy 
évvel Montana után, 1890-ben vettek fel az Unio államai közé Idahoval 
egyszerre. De a társadalmi élet itt már egészen más, vad és fejletlen, 
bár nem oly alakú, mint Montanában. Wyomingban is van sok érez,, 
s kőszén- és vasbányái egykor híresekké is lehetnek, jelenleg azonban 
túlnyomólag baromtenyésztés a lakosok főfoglalkozása s a néptarkíté-
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indiánok és khinaiak itt már igen ritkák. Délen, különösen a 
Laramice síkságon, gyönyörű sarjú nő, valódi paradicsoma a barom
tenyésztőknek, bár más helyeken szikes terméketlen vidékek is van
nak. Az államban csak egy város van, Cheyenne főváros 2147 m. 
magasságban festői szép helyen, melynek tízezernél több lakossága 
van, a többi városok, nagyobbrészt a pacific-vasút uj állomásai, igen 
népesednek. Nem ezek a városok különben Wyoming nevezetességei. 
E nevet ismerik ma világszerte azért, mert a nőemanczipácziót itt 
valósították meg legelőször teljes mértékben olyannyira, hogy ma 
már több községben a polgármestertől az éjjeli őrig minden hivatalos 
állást nő tölt be s ismerik azért is, mert területére esik nagyrészt az 
Egyesült-Államok földjének legérdekesebb része, a Nationalpark. 
Már fentebb ismertettük ezt a világhírű szép vidéket s közöltünk 
egy pár részletet képben is. Most újból két érdekes képet mutatunk 
be innen: a toronygeysert és a patkócanont. A toronygeyser 14 
árterületű talapzaton 30 m. magasságban s 23 m. szélességben emel
kedik fel s alakja csakugyan hasonlít egy félig beomlott toronyhoz. 
Krátere a kidobott meleg víz megkövesülése s benne egyetlen csepp 
víz sincs, de folytonosan lehet hallani a mélyben forrongó zajt, a 
kürtő csaknem állandóan füstöl s 9—15 m. magas vízsugarakat is 
bocsát ki. Midőn azonban a valódi kitörés áll küszöbön, pokoli zaj 
támad a mélységben, melyet több kilométer távolságra meg lehet 
hallani s a kidobott hatalmas vízkéve 30 méter magasra is emel
kedik. Festői látvány a másik képünkön látható patkócanon, melynek 
természethíven ábrázolt képéhez hozzá kell még képzelnünk a rovát
kolt sziklák változatos színét s a folyó zúgását. A rovátkolt sziklák 
a Nationalpark területén kívül is előfordulnak WTyoming államban, 
különösen az indián területhez tartozó vadon, de festői szép „Bad-
Land" területen, melynek egy nem érdektelen részét mutatja képünk, 
a természet önkéntelen utánzása valamely az ezeregyéj meséjében 
rajzolt megkövesült nagy városról. 

A természetnek eme sajátságos alakulásai Wyoming határai, 
túl is folytatódnak a szomszéd Colorado államban, mely azonban 
már csak részben hegyes vidék, mert keleti része még a síksághoz 
"tartozik. Különösen nevezetes a természeti szépségek központjában 
fekvő Colorado Springs nevü előkelő fürdő, melyet az itt nyaraló 
gazdagokról „milliomosok városá"-nak is szoktak nevezni. Ez az 
amerikai Chamounix, honnan a fürdővendégek és turisták nyáron 
•ezerszámra lepik el a svájczihoz hasonló s változatosságban azt 
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felülmúló havasi vidékét. Maga a gyógyfürdő meleg ásványvizein 
kívül csodásan fűszeres hegyi levegőjével, továbbé pompás sétányok 
és lugasok élvezetével hat, különben valóságos telepsorozat a 
„Fontaine-qui-bouille" (forró forrás) nevű völgyteknőben a Szikla

hegység 1 egmagasabb csúcsának, a Pikes-Peaknak alján. Közel és távol
ban festői szép kiránduló helyek vannak, melyek közül képeinken lát
hatjuk a William és Bear-Creck hasadékok e g y e g y részletét. Az utóbbi 
helyen igen érdekes a coloradói központi vasútnak egy kis állomása, 

.Golden-City mellett, mely a Beaver-Creck pataknak a Clear-Creckbe 
ömlésénél valósággal mesterséggel épült fel sziklatalajon, de az 
állomási épület mögött tágas messzelátó lugas van a képünkön nem 
látható vízesés mellett. Kissé távolabb a fürdőhelytől van a híres 
Monumentpark, mely arról nevezetes, hogy tele van szobrokat, ember
alakokat, templomokat, szószéket, asztalokat s más e féléket utánozni 
látszó sziklarészletekkel. A sziklás vidék a 2840 m. magasságban fekvő 
Georgetown bányaváros mellett, hol már nyáron is gyakran találni 
havat, egészen svájczi jellegű fenyvesekkel s havasi tavakkal tele. 
Egyik ismeretesebb pontja egy szikla orma alatt a természet által 
csodálatos hűséggel utánzott emberi arcz, melyet „sphynx'" név alatt 
mutogatnak. 

Természeti szépségeitől eltekintve, Colorado állam a Sziklahegység 
vidékének leggyorsabban emelkedő része. 1880—90 közt népessége 
kétszeressé lett s 250.000 hectárt vettek művelés alá, bár a talaj 
földmüvelésre nagyobbrészt alkalmatlan mesterséges öntözés nélkül. 
Bányászati kincsek, pompás legelők, gazdag erdőségek vonzották ide 
az embereket, de talán leginkább a pompás hegyi levegő s gyönyörű 
vidék. Az állam fővárosa Denver a nyugot legtekintélyesebb városai 
közé tartozik. 1870-ben ötezer lakosa sem volt, húsz év múlva a 
100.000-et jóval felülhaladta. Van egyeteme, pompás székesegyháza, 
operaháza, vízvezetéke, hatalmas gyárai. A művelődés áldásaként az 
egyes házakat közös gázcsövekkel melegítik s villamfénynyel látják 
el Még a prairieken van, de talaja már 1624 m. magasban fekszik a 
tenger színe felett s ablakaiból a ritka tiszta légkör közvetítésével 
a Sziklahegységben is lehet gyönyörködni. A szép várost lakói 
„Queen City of the plains" névvel ruházták fel. Hatalmasan emel
kedik mellette a már említett Colorado Springsen kívül LeadviUe, 
melyet csak 1878-ban alapítottak s ma már 15.000 lakosa van. Ez 
az ólombányászat központja. Nevezetes helyek még Golden-City és 
Pueblo. Az államnak vasúthálózata nagy s ujabban egymásután 



épülnek itt svájczi mintára a fogaskerekű vasutak, hogy a turisták 
számára hozzáférhetőbbé tegyék a szép csúcsok megmászását. 

Egészen eltérő jellegű Ujmexikó terület, mely tőle délre 
fekszik. Mintha nem is az Egyesült-Államok területén volnánk. Nincs 
egyetlen nagy városa, ipara a sok vasút daczára jelentéktelen s az 

Sphynx. 

angol-szász faj képviselői, kik ide letelepedtek, idegeneknek látszanak. 
Indiánok s kevertvérűek vannak többségben, spanyol nyelv az 
uralkodó s a nép nagyobb része római katholikus. Aranyat és ezüstöt 
itt is termelnek, de a bányászat csak kezdetleges, mert az indiánok 
ellenségeskedése a legtöbb helyen még megmaradt. Óriási területeken 
alig van egy-egy tanya, hol különösen baromtenyésztést űznek, a 



szántóföld területe csak 37 ezer hectár. Vannak még e területen 
teljesen ismeretlen vidékek is. Az Unio ép ezért, bár a lakosság 
száma már majdnem másfélszázezer, nem vette fel Ujmexikót az 
államok közé, de megtett mindent, hogy polgárosítsa. 1890-ben már 
508 iskola volt, hol angolul is tanítottak s különösen a Rio-Grande 
völgyén, mely Chicago és Denver felől a főút Mexikóba, indiánoktól 
kisajátított területen sok amerikait igyekeznek letelepíteni. Sajátsá
gosak azok az indián telepek itt, melyek — mint fentebb említettük 
— fecskefészek alakú sziklavárakban vannak, nagyrészt kommunisz-
tikus szervezettel kapcsolatban. A főváros Sanie-Fé, mely a Rio-
Grande mellett 2144 m. magasban épült s még ma is a legnépesebb 
város, ujabban sokat vesztett Albuquerque-vel szemben, hol csaknem 
kizárólag angol eredetű lakosok vannak. Itt van a baromtenyésztő 
vidék központja. A bányatelepeken is vannak egyes szép jövőt ígérő 
kis helyek, sőt misszionáriusoknak sikerült virágzó indián falvakat 
is létesíteni, de a terület nagyobb része még lakatlan s minduntalan 
jönnek hírek érdekes canonokról, régi aztékromokról, Pompejiként 
eltemetett városokról, melyeket e félreeső vidéken találnak. 

A Sziklahegységnek keleti része bizonyos tekintetben más 
jellegű. Itt a Colorado és Rio-Grande medenczéjétől keletre nagy 
fensík terül el, mely túlnyomólag vízszegény kopár vidék, úgy hogy 
földművelésre sem alkalmas. Asványgazdagsága ennek is megvan, de 
a kedvezőtlen éghajlati viszonyok miatt csak átmeneti helynek tekinti 
az amerikai s ezért a népesség csekély, sőt egyik államban (Nevada) 
az utóbbi évtized alatt 26"5'Vn---- apadt a lakosság, mely körülmény 
az Egyesült-Államokban példátlan. 

Leginkább északra fekszik Idaho állani, mely, mint említettük 
is, Wyominggal együtt az Unio legifjabb állama. Jellege csaknem 
ugyanaz, mint Montanáé. Néptelen hegyes vidék, szétszórt bánya
telepekkel, melyekben a kalandor fehér ember mellett indiánok és a 
szolgálatkész khinaiak ütik fel sátraikat. Kevéssel ezelőtt még való
ságos sátmkban és deszkabarakkokban laktak az emberek, a bányá
szott érez erének fogyásához alkalmazkodva, minden perczben ván
dorlásra készen. De még máig sincsenek valóságos városok az 
államban s az állandó telepek közül, melyek csaknem kizárólag az 
északi pacific-vasut mentén keletkeztek, csak Idaho-City népessége 
közelíti meg a tízezerét, a többiek nagyobbrészt ezren alul maradtak 
s maga a főváros Boisé-City sem több harmadfélezernél. Barom
tenyésztéssel és földmüveléssel keveset foglalkoznak, az utóbbi nem 
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is mindenütt jövedelmező, mert még a középen fekvő erdős síkságot 
is csak mesterséges öntözés által lehet művelhetővé tenni. Iparral 
ujabban az ide nagy számmal költözött mormonok kezdenek foglal
kozni. Főfoglalkozás tehát a bányászat marad s ez eléggé jövedel
mező, 1890-ben 5"4 millió értékű aranyat és ezüstöt termeltek. 

Jelentékenyen népesebb a szomszéd Utah territórium, melyet 
állammá mindeddig azért nem tettek, mert lakosságának uralkodó
eleme, a világhírű mormonok, az Unio társadalmával ellentétbe 
helyezte magát. A többnejűség dogmáján kívül, mely ezt a feleke
zetet oly híressé tette, separatistikus hajlamuk is igen nagy volt az 
üldözés következtében. Régen, 1847-ben Illinoisból száműzetve, épen 
zárkózottsági hajlamból keresték fel ezt az akkor még teljesen nép
telen s ismeretlen kopár vidéket, mely magas hegyektől körülvett 
vízszegény sivatag s az Uniónak talán leginkább rejtett része. Mesés 
szorgalommal s kommunisztikus szervezetükből eredő kitartással 
győzték le a zord természet akadályait s különösen a sziksós 
homoksivatag által körülvett Nagy-Sóstó környékén paradicsomot 
alakítottak, benne bibliai reminiscentiákkal megépítve a Jordán folyó 
partján az Ujjeruzsalemet, mely ma Salt-Lake-City név alatt a terület 
fővárosa s majdnem 50 ezer lakossal bir. Midőn a nagy pacific-vasut 
kiépült, a kíváncsi turistákkal egyidejűleg sok ezer települő jött ide, 
különösen a bányászat gazdagsága által vonzatva s csakhamar meg
kezdődött az érdekharcz köztök és a mormonok között. Míg az 
utóbbiak eszes pátriarchája, Brigham Young élt, "a mormonok hege
móniája kétségtelen maradt, azóta azonban tekintélyük sülyed, annyi
val inkább, mert az Unio kormányának kívánságára a soknejűség 
dogmáját hivatalosan elejtvén, sok elégületlen elköltözött innen 
Mexicoba. Maga a város elég népes, széles, árnyékos utczáin apró 
vályogházak a túlnyomók, két leghatalmasabb épülete az ó- és 
uj-templom. Az ó-templom (tabernaculum) óriási épület, melyben 
8—10.000 ember elfér s hosszú, csűrszerü fedelével messze ellátszik. 
Az épület benseje a keresztgerendák egész hálózatával meglepően 
érdekes, van benne egy óriási nyolczszögü orgona 2200 síppal. Az 
ó-templomot most tanácskozó helynek és tánczteremnek használják, 
közelében van a .sajátságos váralakú nagy uj-templom, melyen tíz 
éven át dolgoztak s sok millióba került. A városban ezenkívül több 
nagy vas- és gyapjúgyár van, mutatva az „utolsó Ítéletnapja szent
jeinek" rendkívüli szorgalmát és ügyességét. Az egész környék park-
jellegü, számos csinos községgel, melyek a terméketlen sivatagban 



nagy munkával varázsoltattak elő. 
Távolabb azonban már igen kevés 
érdekes hely van s csak a földmű
velésre, baromtenyésztésre s bányá
szatra alkalmas helyeken keletkez
tek városok, melyek közt még csak 
Ogden-City népesebb, mintegy 
15.000-nyi lakossággal, a többi csak 
emelkedőben van. 

A természet még mostohább 
volt — legalább növényzet tekin
tetében — az innen a Csendes-
Oczeán felé eső Nevada állam-ban, 
melynek nagyobb része teljesen 
kopár sivatag, hol még a házi bar
mok számára szükséges táplálék is 
nehezen szerezhető meg. Csak itt-ott, 
a Sierra-Nevada alján van egy-egy 
kis terület, melyet mesterséges ön
tözés által földművelésre alkalmassá 
lehetett tenni. A forró nyár és a 
kellemetlen kigőzölgések az egész
séget támadják meg. Nem csoda, 
hogy az egész államban, melynek 
területe Magyarországéval csaknem 
egyenlő, alig van 50.000 ember, 
úgy hogy állammá is csak 1864-ben 
tehették meg, midőn gazdag bánya
telepeinek híre sok ezer kalandort 
csábított ide, kik azonban nagyobb
részt elköltöztek. Még ma is folyto
nosan • hullámzó itt a lakosság, 
mindenki igyekszik lehetőleg ha
mar elkerülni a megátkozott te
rületről. Pedig a föld bensejének 
gazdagsága kétségtelen. A föld
gömb leggazdagabb pénzkirályai 
közül számosan szereztek itt mil
liókat s különösen az ezüstbá-
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nyákról még most is azt tartják, hogy a leggazdagabbak a vilá
gon. 1888-ban 55 millió korona értékű aranyat és ezüstöt ástak 
ki. A legnevezetesebb bányatelep a 2420 m. magas Mount-Davidson-
ban van, melynek derekán 1898 m. magasságban festőileg emelkedik 
fel az állam legnagyobb városa, Virginia-City s majd alig egy pár 
száz méterrel távolabb Goldhill és Silver-City s körülöttük számos 
hámor, zúzda és gőzgéptelep. Messziről nézve az egész hegy óriási 
emberi méhkasnak látszik s valóban volt idő, midőn e helyen több 
ember tartózkodott, mint ma az egész államban, de 1890-ben már 
tízezer lakót sem számlálhattak össze. A festői fekvés, melyet még 
a közellevö Tahoe-tó szépségei emelnek, nem bírta idebilincselni a 
bányászokat, sőt a gazdag termés sem. Nem, mert a bányászat a 
Davidson-hegyben óriási nehézségekkel jár, melyek közt nem utolsó 
az óriási forróság. Vannak helyek, hol 40—50°C pokoli melegben 
kell kemény munkát végezni. Különösen forrók a mély aknák, 
melyek közül egy pár csaknem ezer méternyire hatol. Igyekeztek a 
hegy alatt szabad levegőt vinni be a bányákba, 6148 méternyi 
óriási alagutat készítettek e czélból, de az eredmény igen csekély. 
Igen természetes, hogy ily nehézségek mellett a bányászok élete 
pokoli s a nagy munkabér sem eléggé vonzó, hogy az emberek itt 
maradjanak. Annál kevésbé történik ez az állam más városaiban, hol 
még az épületfa is hiányzik, mint Humboldt-Cityben, mely különben 
szintén nevezetes bányatelep. Minden hely kicsiny s igen gyakori az 
eset, hogy egy-két éven át fennállott telepek újból gyorsan eltűnnek. 
Maga a főváros Carson-City, mely az ólombányák központja, nem 
tudta népességét négyezer főre szaporítani. 

Utah és Nevada természeti viszonyai feltalálhatók nagyrészt 
Arizona territóriumban, sőt a csapadék szegénysége, ennek a nagy 
sivatagvidéknek legfőbb átka, itt talán a legnagyobb. Csak egy 
1887-ben épített öntöző-csatorna mentén s egyes missiotelepeken van 
valami földmüvelés, a Magyarországét meghaladó nagy területből csak 
28.000 hectárnyi területen, még a legelőhelyek száma is csekély s csak 
a bányatelepek adnak életet. Arizona, hajdan Mexikó egy része, már 
majdnem félszázada tartozik az Unióhoz, azonban ezen idő alatt 
még nem szaporodott fel népessége annyira, hogy állam lehessen-
Sőt csekély (nem egészen 60 ezer főnyi) népességében is igen kevés 
az angol-szász elem, a zömöt indiánok és spanyolok vagy félvérűek 
teszik. Egykor az indiánok voltak itt az uralkodók s harczias tör
zseik, a navajók, apachék, rettegetté tették a területet. Ma a legtöbb 
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indián megszelídült s vannak egyes törzsek, így a hatezer főnyi 
papago-indiánok, melyek a misszionáriusok vezetése alatt rendesen 
falukban élnek földműveléssel és baromtenyésztéssel foglalkozva. De 
a fehér nép még vad. Kalandorok özönlötték el a területet, a revolver 
használata csaknem nélkülözhetlen s a durva erkölcsök szelídítői is 
szokatlan eszközöket használnak, mint a világszerte ismert „Arizona-
Knicker" hirlap különben csak költött közleményei mutatják. A 
terület nagyobb része ezért még ismeretlen s igen sok régi azték
romot, valamint természeti ritkaságokat, különösen megkövesült 
erdőket találtak benne. Ujabban Arizonát gyarmatosítani kezdik s e 
végett a terület közepén Phoenix nevű uj várost tették meg szék
helynek. A legjelentékenyebb hely azonban még mindig a régi 
főváros Tucson, melyet nem sokkal Amerika felfedezése után a spa
nyolok alapítottak katonai állomásként s ma a leggazdagabb bánya
telep központja, hol mintegy 30 ezer tonna rezet termelnek évenként. 
A többi városok között legjelentékenyebb Arizona-City (Yuma) a 
Colorado és Gila folyók egyesülésénél, mintegy 2000 lakossal. A 
többi helyek vagy bányatelepek vagy katonai őrállomások, melyeket 
hajdan a rabló indiánok ellenében állítottak fel. 

A CSENDES-OCZEÁN V I D É K E . 

Vándorlásaink közben eljutottunk az Unio területének legszél
sőbb nyugoti részére, hol a Csendes-Oczeán partján csak három 
állam van oly nagy területen, minő Monarchiánk és Olaszország, de 
e három között * van Amerika földjének legismertebb országa, Kali
fornia, melynek neve az 50-es és 60-as években itt talált arany 
rablógazdaságszerű bányászata folytán mélyen bevésődött nemcsak az 
újságolvasók, de a köznép emlékezetébe is. A népesség e nagy 
területen igen csekély, még az indiánokkal sem megy két millióra, 
ugy hogy egy km 2-re alig jut 2 lakos, de nem kell felednünk, hogy 
az egész uj keletű. Kaliforniát 1850-ben csatolták az Unióhoz s 
akkor még alig egy pár száz fehér ember lézengett itt. A szaporodás 
most is gyors. Washington népessége az utolsó évtized alatt 365%---l 

*Allam Terület k m 2 Népesség 
W a s h i n g t o n . . 179.170 357.328 
Oregon . . . . 248.710 317.475 
Kalifornia . 410.140 1,213.150 



emelkedett. Nagy aránylag a városi lakosság is, 14 város van, mely
ben 8000-nél több lakos találtatott. A nagy pacific-vasútak létesülése 
óta teljesen uj jövője nyilt meg ennek a vidéknek: az európai s 
amerikai műveltséget innen fogják hatásosan közvetíteni Kelet-Ázsia 
s Ausztrália felé. A nagy jövőnek első nyomaiként hatalmas tért 
hódít itt a polgárisodás. A Bret Harte által rajzolt kaliforniai viszo
nyok, melyek még teljes mértékben illenek Nevadára s Arizonára, 
itt s magában Kaliforniában is csaknem egészen megszűntek, oly
annyira, hogy az aranybányászat Kaliforniában már nem annyira 
fontos nemzetgazdasági tényező, mint a mezőgazdaság s a gyümölcs
termelés. Virágzik e mellett a baromtenyésztés s az iparnak számos 
ága, bár az élénk kereskedelemnek még mindig közvetítő szerepe 
van, mert a kaliforniai ipar nem eléggé fejlett. A bányászat termé
kei közül a nemes érezek, vas, ólom, higany, kőszén s más nagy 
mennyiségben fordulnak elő. 

A Csendes-Oczeán tartományai között a vezérszerep most is 
Kaliforniáé. Délibb kedvező éghajlata s mindenekfelett San-Francisco 
kitűnő kikötője biztosítják ezt a helyet számára. De azért a többi 
állam is emelkedőben van s már figyelemreméltó eredményeket 
mutathat fel. 

A legészakibb Washington állam Kanada szomszédságában 
•csak 1889-ben lett állammá, de jelenleg már közel félmillió lakosa 
van, aránylag kis területen. Egészen a nagy tó vidékre emlékeztető 
mesés gyorsasággal történt itt a nép szaporodása, különösen a 
Puget-öböl körül, hol csaknem az őserdők közepéből nőttek ki a 
városok oly gyorsasággal, hogy midőn már virágzó gyártelepekké 
lettek, az útczákon még lehetett látni a kivágott ősfák gyökereit, 
melyeket még nem értek rá eltávolítani. 1853-ban, midőn területét 
Oregontól külön választották, csak egy pár fehér ember fordult meg 
itt ideiglenesen halászat vagy vadászat végett. 1870-ben 20.000, 
1880-ban már 75.000 állandó fehér lakosa volt s 1890-ben már két 
nagy városban több volt ennél. A Puget-öböl, mely a kanadai határ
szél alatt messze benyúlik az államba s az északi nagy pacific-
vasútakkal összeköttetésben áll, maholnap egészen művelt világrész 
lesz s partjain számos előkelő hely van, melyeknek tiz évvel ezelőtt 
nevét sem ismertük. Különösen virágzó hely Tacoma város mintegy 
40.000 lakossal (tiz évvel ezelőtt alig néhány száz), honnan egyene
sen közlekednek a tengeri hajók Khinába, Japánba s Dél-Amerika 
különböző részeibe, az amerikai földmüvelés s ipar termékeit vivén. 



Maguk az amerikaiak ,City of Destiny'' büszke nevet adtak neki, 
kijelölvén ezzel a várható szép jövőt. Valamivel népesebb, de régibb 
is Seattle város, melynek különös nevezetessége, hogy kikötőjében 
szerelik fel magukat az Alaszkába menő hajók. Maga az állam 
fővárosa Olympia is jelentékeny hely már s ezen kívül vannak egyes 
nagy jövőjű tengerész városok: Port-Townsend, Port-Angeles, 
Snohomisk és mások s a tengerparttól távolabb fekvő Spokane-Falls 
városnak is 20.000 lakosa és számos kulturális intézménye van. Ez 
a távolabb fekvő rész azonban jelenleg már túlnyomólag vadon, 
mivel az államnak közel felerészét őserdők borítják, melyekben 
többnyire csak kincskereső bányászok törtek útat. Nemes érez 
aránylag kevés van itt, de annál több a kőszén és vas, az előbbiből 
évenként közel 2 m. tonnát nyernek. Jelentékeny ebben az államban 
a baromtenyésztés s még inkább bámulatos gazdagsága a tengeri 
halakban s bár éghajlata kissé zord, általában nagyon egészséges és 
kellemes s természeti szépségét, minél jobban megismerik, annál 
inkább dicsérik. 

Kevésbé vonzó, bár délibb fekvésű Oregon állam, hol az 
éghajlat hideg és nedves, a hegyek egy része, különösen keleten 
nagyon szaggatott sziklás s a tenger mellett alig van jó kikötő. De 
a természet itt is bőkezű volt, mivel a völgyekben, melyek itt-ott 
nagy kiterjedésű fátlan pusztákká terjeszkednek, kitűnő jó sarjú 
(bunch-grass) terem az állattenyésztők nagy örömére, nagy a bányák 
gazdagsága s még gazdagabbak a folyók és tengerpart. Az arany 
értéke eltörpül már a fa, gyapjú, sajt jövedelme mellett s különösen 
világhírűvé lett a lazaczhalászat, melynek eredményeként évről-évre 
több millió értékű pléhdobozt szállítanak el innen a világ minden 
részébe. Az állani lakosságának négy-ötödrésze azonban még most is 
a Willamette folyó völgyében van, mely a legkedvezőbb a föld
müvelésre s a hova a Columbia folyón tengeri hajók is eljuthatnak. 
Van már itt egy valódi nagy város is, Portland, a két folyó egye
süléséhez közel, hol a vele összenőtt városokkal együtt közel száz
ezer ember lakik s hol a hatalmas gyárakban mintegy 8000 munkás 
100 m. koronánál több értékű czikket állít elő. Ez a város 180 km. 
távolságra van még a tengertől — körülbelől mint Budapesttől 
Szeged, — de a tengeri hajók egész idáig jönnek s innen viszik a 
sok lazaczot, bányászati czikket s gyártmányokat közvetlenül Kelet-
Ázsiába. Hajdan 1811-ben, akkor még főkép a prémkereskedésre 
tekintettel, egy később sokszoros milliomossá lett newyorki polgár 



alapított a Columbia torkolatánál egy várost, melyet magáról 
Astoriának nevezett el, de ez a város rossz kikötője miatt kevéssé 
virágozhatott fel. Különben Astor telepe jóformán az első állandó 
telep volt ez államban, jóval később is csak kanadai vadászok jártak 
erre s a terület 1846-ig, midőn a 49°-ot fogadták el választó vonal 
gyanánt. Kanada és az Unio közös védnöksége alatt állott. Pár 
évvel később, a kaliforniai arany felfedezése s nemsokára a nagy 
vasúthálózat élénkké tette a vadon vidéket. Még most is a Willa
mette medenczéje az egyedüli népes, itt egymásután sorakoznak a 
városok, köztük a csinos Salem nevű főváros is mintegy tízezer 
lakossal. A déli részen a legjelentékenyebb hely Jack son-rille, az 
aranybánya vidék központja. 

Bányászat vizi erővel 

Itt a szomszédságban van a híres Kalifornia ál lam, melyről 
most — az Unio államainak ismertetése közben földrajzilag haladva 
nyugot felé — legutoljára emlékezünk meg. Spanyolok már másfél 
százada telepedtek itt meg, gyakran látogatták partjait a tengerészek, 
bálnahalászok s Alaszkából még oroszok is ütöttek itt tanyát, de 50 
évvel ezelőtt az egész állam elhagyatott hely volt. Az aranyerek 
felfedezése mesés gyorsasággal változtatott meg mindent. Kalifornia 
a földgömb összes müveit és félművelt népeinek söpredékétől hem
zsegett, valóságos zúgó raj volt, mesés változatos társadalmi viszo. 
nyokkal, minden meg volt a család és rend kivételével s a fő 



kikötőhely, San-Francisco, néhány év alatt nagy várossá nőtt, melynek 
területe mesés értékűvé lett s az óriásilag emelkedett árak és 
munkabérek milliomosokat szültek. Lassanként a nők szaporodásával 
és a már vagyonhoz jutott osztály erőfeszítése következtében csen
desülni kezdettek a zajgó társadalmi élet hullámai s a rendezettebb 
viszonyokkal kapcsolatban az aranybányászat mellett az ipar és föld
művelés más ágai is felvirágoztak. Még jelenleg is a legtöbb aranyat 
(évenként mintegy 50 m. korona érték) ássák Kaliforniában s e 
mellett rendkívül nagy a többi bányatermékek értéke, különösen 
higanybányái világhírűek, de ma már a bányászat háttérbe szorult 
San-Francisco világkereskedelme s a vidék nagyszerű baromtenyész
tése s földmüvelése mellett. Ritkán áldott meg a természet egy 
államot ily nagy és sokféle gazdagsággal. Minden kigondolható 
növény megterem itt, a déli növények közt különösen a narancs, 
baraczk és fügefélék igen kitűnőek. Nagyszerűek erdői, hatalmas 
halásztelepei vannak, egyes legelői páratlanok s vannak vidékei, 
melyeknek éghajlati viszonyai s gyógyfürdői világhírűek. Sok kincset 
még nem is aknáztak ki, így különösen a délen fekvő borax- és 
salétromtelepeket, másoknál még primitiv eszközök vannak haszná
latban, mint a hydraulikus gép a bányászatban, midőn az ércztartalmú 
sziklákat vízfecskendőkkel rombolják le. 

A sokszoros természeti előny nemcsak a pacific-vasútak és 
kikötője által ma már világvárossá emelkedett San-Francisco körül 
népesítették meg az államot. De a nagy városok természetes vonzó
ereje következtében a népességnek egyharmada, közel félmillió 
ember, itt telepedett le a nagy öblöt körülvevő számos községben, 
melyek között legnevezetesebb Oackland, az állami egyetem szék
helye. A gabona-, gyümölcs- és szőlő-termeléséről híres völgyben az 
öböl alján van San-José város, melynek szomszédságában a Hamil
ton hegyen emelkedik Lick világhírű csillagászati intézete. Még kissé 
lejebb van Monterey nagyhírű tengeri fürdő s egykor a spanyolok 
fővárosa. San-Franciscotól északra kétségkívül a legjelentékenyebb 
hely Sacramento-City, az aranytermő vidék központja s egyúttal az 
állam hivatalos fővárosa, mely többek közt arról is nevezetes, hogy 
1861-ben, midőn az árvíz elpusztította, vállalkozó lakosai az egész 
városnak talaját több méter magasságra emelték fel, részben úgy, 
hogy a lakóházakat épségben hagyták meg s a lakókat a felemelésnél 
rendes munkájukban nem is zavarták. Nevezetes hely még a Szent-
Joakim völgyben fekvő Mariposa város, az óriásfák és a Yosemite 



A Mirror-Lake Kaliforniában. 



völgy csodáinak turistikai kiránduló pontja. Amerika földjének ismer
tetésekor részletesen megemlékeztünk erről a csodálatos völgyről, 
most még csak egy képet mutatunk be, mely a bámulatosan kristály
tiszta vizű tükörtavat (Mirror lake) mutatja be festői szép környe
zetében. San-Franciscon kívül a legjelentékenyebb hely az államban 
Los-Angeles, a szőlő- és déligyümölcs-termelés központja, mely egy
kor Alta-California spanyol tartomány főhelye volt. Ez a város és 
környéke a legkellemesebb és az egészségre legkedvezőbb vidékek 
közé tartozik. Viharmentes fekvése, tiszta ege s gyönyörű növény
zete nagyon keresettek s Amerika Nizzájává tették. Környéke nya
ralókkal s barátságos kis városokkal telt, közelében a tengerparton 
Santa-Monita már híres fürdőhely s Wilmington jelentékeny gyü
mölcskereskedő telep. Még lejebb a mexikói határszélen fekvő 
San-Diego is kellemes éghajlatú, de közelében már kopár sivatagok 
vannak, melyek egész Arizona bensejéig s aztán Mexikóba is be
nyúlnak, itt-ott Kolorado hegyvidékeinek sziklás nyúlványai által 
félbeszakítva. 

Sziklás vidék Coloradóban. 
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