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E L Ö S Z O .

Kedvező körülményiül oly szerencsés
helyzetbe hoztak volt, hogy 1830, 1831
és 1832-ben Európának és észak Ameri-
kának némely részeiben utazásokat te-
hettem. Ez volt életemnek egyik szebb
időszaka! Az utazás9 örömei a9 vissza-
emlékez étben kedvesebbek; de még két-
szereződnek, ha azokat másokkal is kö-
zölhetjük* — Azt mondja egy franczia
iró: „Mit ér egy szép vidéknek látása,
„ha nincs kinek mondhassuk: Mely szép
„ez a* vidékla — Ezen érzelem teve en-
gemctis iróvá, *s arra birt, hogy ame-
rikai jegyzeteimnek egy részét közre
bocsássam. Az amerikai polgárt és tár-
sasági életben sok oly pontot találtam
tökélctre kifejtve, és sok oly tudni va-
lót; mik még nálunk, legalább magya-
rul, ismeretlenek. Ha jegyzeteimmel e*
boldog haza' helyzetérdi némü felvilá-
gosítást terjeszthetek, sokszorozva lesz-
nek utazásom5 örömei. Kolozsvárit Maj.
15-k. 4833-b.
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Európában tett utazások 1830-ban és
1831 elején.

Van egy szép vágyódása az emberi szívnek,
mely az életnek szebb koraiban sokat foglala-
toskodtatja a9 képzelődést. Míg ép a9 szív 9s is-
meretek után törekedik az elme, sem rang, sem
gazdagság, sem a' hiúság képei, soha ezt egé-
szen le nem csilapíthatják. Lelkünk felemelke-
déseiben, jóllétünknek közepette, békételen hely-
zetünkben *s elménk elmerülései közt, gyakron

,meglep ezen vágyás, 's akkor képzelödésünk a'
messze 9s a9 mivelt országokba lebegtet által, fel*
keresni a9 minek még hijját érezzük.

Talán egyike a9 legtisztább 's tartósabb örö-
meknek , midőn e9 hosszason táplált kivánatot
valósulni látjuk U; élet derűi fel annak, ki
maga gyönyörűségére 9s tanúságára, távol és mí-
veit országokba indul utazni. Ezer remények és
érzelmek valósítása 9s ezer uj ismeretek szerzése
derengnek előtte kedves homályban, 's megnyílt
szívvel indul messze útjának hogy a9 jelent min-
den nemben öröm közt használja 9s keresztül
egész életére emlékezetének tárházat gyűjtsön.
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Szebb reményeim bételjesedése örömei közt
indultunk ki Koloszvárról az 1830-iki őszön Gr.
Béldi Ferencz Úrral. Párizs és London, Phila-
delphia és Washington képei, felejtették az idő
's az út minden terheit, 's értekeződtem magam-
mal: ha valyon, mostani fényes képselödásém
az utazásról, visszatértemkor is ily meleg leszen
e? <Ha, elmém gazdagulását az ismeretekkel, nem
érzéseiül vesztével fizetem e? Ha igaz e, hogy
a9 geometriai igazságok, elhervasztják a9 képze-
lődés szebb virágait? És ha azon sokszori szo-
morú tapasztalásnak én is áldozatja leszek er

hogy a9 külföldön lakott ember hamar felejti h**
zaját 's korcsosult érzéssel 's megvetéssel jőn ha-,
za! Vagy talán hazám hátramaradtán való bá-
nattal térek e vissza?

Ezen gondolatok közt haladtunk ki Erdély,
és Magyar országból, 9s a9 Német országon által
látott és hallottak, még. mind a9 hazaiakkali ha-
sonlítgatásra vontak vissza. — S t r a s s b u r g n á l
már Franczia országba értünk. A9 Bhénuson ál-v
tallépve, igen meglepő különbségbe tevődik ál-
tal egyszerre a* utazó. Túl a9 parton, a9 Wür-.
tembergi 9s Baadeni csendes, szorgalmast szün-.
telenni munkásság közt élő jámbor néfy marad,
el, 's innen a'parton, egyszerre a9 pajkos, tűz-
zel teli 9s örökös nyugtalanság közt lebegő Fran-
czia tűnik fel.

Strassburgban és Franczia országon által
mindenütt a' Tricolor lobogott a9 nevezetesebb
épületekről j nemzeti dalok zengtek az útszákon,
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eröházakban fs játékszínekben, mintha az egész
nemzet még most is innepelné a' Júliusi három
napot. Az idegen nagyon különös helyzetben
találja magát Franczíá országban az első napok
alatt. Oly nemzet közé lépik, melyet az újsá-
gokból örök háborgásban élőnek 9s egymást öl-
döklőhek hallott festetni; oly álításökot hall nyil-
vánosan's egész megsiokóttsággal eíéadatni, me-
lyek addig előtte tiltott portékák voltak j oljr vi-
szonyban látja az elöljárókot alattvalóikkal, mely-'
ben a'parancsoló méltósága V á z erigedelrtieske*
dő megalázkodás&, rietfi találtatik fel. Mind ezek
bámulással 's a' nemzet söfsa iránti aggódással
töltik éli'az idegent. De kevés napok múlva/
váhofcik ttétete *ís' előítéletei oszlásával,; gyakrón
kell á* törvény ölzbn szerit álítáááfa emlélífezíiier
„Halgattassék meg a9 más fél is/tf

Az 1830-iki telet P á r i z s b a n töltöttük 's vi-
dékében apróbb útakot tettünk. Annak, ki Eu-
tfopá neVezétfesiseib 'váfoisáit hie^jártá1; tapaszta-
lásaiban még nö^y hijáhnya maradt, háv Párizst
nem látta. Aií átázott * és nem utazott l iáégeri p
egyaránt vará's'köirben képzelik magóköt fáWís-
kan az első napok alatt. Az embén elme és szív-'
ftpk, niúcá oly hajlandósága, melynek Párizs e-
zcrféle' táplálatot hé tudjon adni. A'magát mu-
latnL| l ú á n ó , tudómányos, henye, szemlélődő,
müvéáí kereskedő, egyformán és a'napnak min-1

den részeiben, új tárgyakot találnak erdekeik bi*
elégítéséreT Mintha századokon által tanulta Voí-1
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na a9 párizsi nép, minden ingerlő módot kisze-
rezni, mi az idegent oda kecsegtethesse.

Épen ezen időszakban habzottak még a9 Jú-
liusi revolutio által hánykodásba hozott elmék,
's a' ministerek pere, a,' napszámosok feltáma-
dása és az Érseki kastély ostroma revolutioit
végig értük ott múlatásunk alatt. Mind az, a9

mit könyvből és újságokból olvasunk a9 revolu-
tiokról, alig hasoniitt egy ily: jelenet valóságá-
hoz. Az erőknek ily küzdései közt is, a9 nyu-
galmas idegen kényére találhatja magát Párizs-
ban, 9s mind ezeket önnmagára nézve úgy te-
kintheti, mint egy nagy darab epizódáit, mint
kedvező helyzeteket tapasztalásaira,: 9s épqn ek-
liqr láthatja az emberi indulatoknak minden el-

üt 9s kitöréseit eredeti természetükben.

Párizsban ért annyi jelenetek után, 18,5l-ben
Mártiusban, északi Fr^nczia ország felé, Bel-
g i u m b a mentünk. Itt épen oly kezdésééire ta-
láltunk, mint Párizsban. Lüttich,< Brüsselfés Ant-
verpiában, V Franczia országi Júliusi napok is-
mételéseit 's azoknak követliezéseit keljeit lát-
nunk. A9 szép, a9 gazdag Belgium, harczban ál-
lott szomszédjával. , Antverpiából H o 11 an d i á-
ba, sok kérelem után, 9s a9 Hollandus Hatonai
Igazgató General Chasséetól nyert passusunk mel-
lett is, a9 két ellenséges tábor közt, sok ked-
vetlenség, vi'sgáltatás, kikérdezés 9s Risérgetcs
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közt haladtunk ki. Btédán túl, kiértünk
borok kőzztfl. Dodrecht, Hága, Leyda, Harlem,
Amsterdam és Rotterdamban, ajánló leveleink
sok ismerettséget 's módot szereztek, e\ szorga-
lom országát megismerni.

Rotterdamban Ápril. 17-kén Attvood ne-
vű gőzhajóra ültünk 5 18-hán már élőnkbe kékel-
lettek Anglia partjai 's huszonöt óra alatt Lon-
donba érkeztünk. — Ismét új zsibongó nagy
világban találtuk magunkot 's szinte minden pon-
tig ellenkezőben, mint Franczia országban. Ott
éli e' két ország a9 főldabross&án egymás mel-
lett, csak huszonnégy méftfőldnyi tenger csator-
na' választja él, 's még is' ellenitezőbb érzésű,
gondolkodású, cseleliedetti és intézetü két szom-
széd nétasJefety alig ttiláltíatni. Párizsi lakás után
éfrkfezve öz utazó Londonba, ha különködő nem
vkht lenni, egészen új tanulásává kell tennie itt
az életet, szokásokot 's társalkodást.

Angliában mutatásunk alatt, több ismeret-
füégéket 's némely helyekre el juthat ás un hot, ott
mulató magyar követünknek köszönhetjük. Mert
&Bgt&nfrk még az is a* különössége, hogy a9

pénz 9s Jtybéknélyes igyekezet, nem mindig sze-
rtzhetiffek mindenüvé bemenetelt, azt többnyi-
be ajánlósok által lehet megnyerni. — Af tárgyak
óriási nagysága, az emberi szorgalom bámulá-
ttíi sáűletnénttjfét^ rf nemzet különes izellcme,
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sas

pryénnyeinek alkpt£sfi 's minden intézeteket bé-
fyfegző eredeti vonások Angliában, minden nap-
ra és órára elég tanulandót 's elfoglalást adtak
nekünk. ' .. • , , .

Május végén Anglián felfelé tett különböző
útaink után, S c o t i á b a érkeztünk Edinbourgh-
ha. Nincs europában egy város is, melynek e-
redetibb íekvése lenne, mint Edinbourghnak.
Scotia történeteinek nevezetesebb vonásai it^ foly-
tak, 's ezen ország híresebb tudóssai 'a köze-
lebbről Waltcr Scott, klassikus földé tették E-
dinbourghot. Minden épület, minden hely '$ a»
egész vidék, az ország történeteinek mind meg
annyi hagyományos emlékei. A' nemzeti hagyo-
mányokon, »^gy tiszteletben is tartjuk a9 Spotuf
sok. Mária, S t u i j t sziobáji Holy-Roodbanr a-
^on módon vannalf, mo^t^ ^minden bútoíaival,

(mint H i c c i o mjegöl^ejf^r volta
,i?io begeid^je., kppe, i^ádtógos
a' régi szofán állanak. / • !%iá ?

t:íSqotiáp^i ##U6. része már .égésien
lett 's csak , tör ve npyei különb^ ztetiH
>sz.édját6l. A' Scotus neqz^tet
pi, a' F e 1 fö l d x^ .(iHighlaiid ) kell í
elején ejhagytu^^Ed^nbQörghot '§ P e r j e l é i
<fellegekkel j á ^ . ; l s s ^ l á g . F ^ ^ U
.inely, a' Walteí.^po^t. . ^ p ,poénja,

nemiátjta, .
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ban, mily eket sehol t nem europábán. Perthtől
nem messze, a' Kinnoul Crags netü szép sor
hegyeket jártuk meg 5 ezeknek végső cstrpján áll
a 'Macbeth Kasté lya (Macbeth Castlé). Ki>
Shakespeare Macbethjét figyelemmel olvasta, egé-
szen ráismer a' leírt vidékre. Alatt a9 völgy, a'
boszorkányok idéző helyje 3 a9 Dunsinami erdő
a' kastély megett 's szembe a' távolból felnyúló
Birnami hegy, melynek erdőstől Dunsinamig kel-
le jőni. A* hely és romíadozott kastély/ most a'
Mel l i s NairnÚr birtoka, a9 Dunsinam hegyén
álló szép lakással (Dunsinam House).

Perthtől, Monzie* Madderty felé, Dunkeld-
nek menve, minden lépten klassikai emlékű he*
lyeken halad az utazó. Ossiánnak több csa-
táji ezen vidékeken folytak '& sírját Monzie mel-
lett találták; Shakespeare és Walter Scott scé-
náít, mindenütt mutogatják. D un k e i d e t egy
Htghlandi utazó sem hagyja el 5 minden utazási
kőayv elragadtatva szóll ennek szépségeíröL A'
Tay vize folyama, Braan vízesése, Ossian bar-
langja 's teremé helyje, a' Cragvinani szép kiné-
asés, a9 hegyek és erdők romános szépségei, hi-
hetővé teszik, hogy az Ossian magoss énekei itt
születhettek. A9 természet ily óriási szépségei
hözt, emelkedettebb a'lélek, közelebb érzi ma-
gát a'természethez^ 's oly gondolatok emelked-
nek benne, melyek a9 város falai közt 9s mező-
ség helyen, talán soha nem születtek volna.

Dunkeldbol, Dewally, Aberfiefíl, Kenmore,
Killin és Callander felé, felértünk a híre* Ta-
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vakot (Lochs) nézni meg, melyek Scotia neve-
zetesebb szépségeit teszik. Ezeket közelebbről
a' Walter 3cott románjai, oly elhíreltté tették,
hogy a9 Scotus hazafiságtalanságnak hiszi, ha e'
helyeket meg nem járta. Nyáron által temérdek
az ide utazó angol és idegen. Ezek közt neve-
zetesebb a9 Loch Cattherine, a' „Lady of the
Laké" és a9 Loch Lomond, a9 „Rob Roy" Wal-
ter Scotti rómánokról. — A9 képzelödés alig ha-
tározhatja meg, ha Scotiában ezen tavaknak 's
környékeiknek, vagy a9 szép hegyeknek adja e9

az elsőséget.

A9 Ben-Lomondi hegy alól Euphrosyne gőz*
hajóval Dumbartonba jöttünk le 's onnan Glas-i
gowba. Greenoknál megint tengerre ültünk 's ITH
landiában Belfastban száltunk ki. Irlandia ak-
kor szegény esztendőjével 9s jussai visszaszerzé-
sével küzdött. Dubl int hánykódások 9s egye-
netlenségének vitatásai közt találtuk. W e l d
Izsák úr, kinek amerikai utazását> magyar for-
dításban is birjuk # ) , sok szívességgel volt bofcr
zánk Dublin nevezetességei megismertetésében*;
Az angol nemzet miveltsége ?s felemellvedésc kö-
zepette, sokat talál az utazó Irlandiában, a' mi
elszomorító. — Dublinből Thetis gőzhajóval?: mé*
gint Angliába jöttünk által 's Liverpoolban .szák
tünk ki. .• , !

*) Nevezetesebb utazások Tárháza. Kiadta Kis János. Pest
Jfiló a' 64ik kötetben. • - . i. ' :
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Az angol bámulatos müveit, L i v e r p o o l ,
M a n c h e s t e r , L e e d s és B i r m i n g h a m te-
rem ti 5 Uinek nagyobb hajlandósága 9s több is-
meretei vannak az erőmivek 's azok hatósságai
iránt, ezen városokban esztendőkre talál élelmet
elméjének. Liverpoolból Manchesterig, a9 gőz-
s z e k é r r e l jöttünk. Az emberi elmének egyik
legnagyobb diadalma a9 gőzszekér. A' város vé-
gén felültünk a' szekérre mintegy 130-an, 's e-
zen utat Manchesterig,— mely 30̂ . angol, vagy
is, mintegy hét magyar mértföld, — egy óra és
fél minuta alatt tettük meg. De néha 58 's még
57 minuta alatt is megfutja ezen utat a9 gőzsze-
kér. Sem madár, sem a9 legsebessebb vágtató ló,
ily gyorsasággal fnem haladhat Különes gyönyör
nemét érzi az ember, midőn egyik varosból,
csak nem egyszerre a9 más messze városban te*
remhet. • ManchesterBöl, annyi ágazatokra van
meginditva a' gőzszekér útja, hogy a9 felszám-
lálás szerint, tizj esztendő múlva, tizenöt óra
alatt, egész Angliát hosszába és végig futhatja
az utazó.

Június végéré,, a* Bariáment új megnyitása*
megint Londonba tértünk vissza. Miután Ma-

és Francziá országbán 18*30 és Belgiumban
183 l-ben Diaetákot. vagy is Parlamenteket szin* ,
te mind egy folytában láttunk, figyelmesek vol-
tunk az angol iránt, melynek régi szokásokkal
történni szokott megnyitása 's folyámatja, sok
tárgyat adnak & elmélkedésre. .<
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II.
London kikőtőji.— Amerikába indnló h

jók. — Columbia. — Az Oceani út. -
Tengeri betegségek. — Audiibon úr. -
New-foundlandi Bank. — Megérkezt

Amerikába*

Angliának és Londonnak ennyi ingerei 9s e
nyi nagyságai, napjainknak örökös foglalatossi
9s újabb tárgyak általi meglepetését kost i
gyakran fel derült bennem azon gondolat, ho\
még nagy utunk, a' legnagyobb utunk van hi
ra. Gyermekkorom szebb álmai közé tartoic
volt, valaha Amerikát rs l á t h a t n i , 's ?
lahányszor amerikai hajót láttam a' kikötöbei
mindig dobogó szívvel újult fel bennem e* v
gyás. Az arra lebegő vitorlák szárnyain le
gett képzeletem is, V gjrermeki érzéssel, mi
den amerikai hajónak szerencsés szeleket fthc
tottam. — Mind az, a9 mit eddig láttam 9s In
lottam, még mind nem csilapította le a* bati
xnas vágyást. Ama szép hazában, az embéi
ség új hazájában lebegett élőmbe homályes k
pékben, mind az a9 szép és tökéletes, mi föl
létünk 's gyarlóságink mellett elérhető lehet .
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temérdek messzeség, a* tenger veszedelmei, af

honnvágy félelme 's ezer más akadályok, tűnő*
dést okoztak ugyan, de vágyásom el nem lan-
kaszthatták.

Ez előtt csak hatvan esztendővel, míg Ame-
rika szabad nem volt, a9 vízen lakó angolnak
is, nem kevés aggódásba 's nagy elhatárolásába
került, az Óceánon ál ta l m e n n i Akkor
hónapokig 's közönségesen fél esztendeig tartott
az átmenetel. A' szelek, víz természete 9s vészé?
delmesebb helyek, kevéssé ismertettek%'s nem
ritkaság volt azon eset is, hogy ez vagy amaz
hajó, népestől elveszett.— De azolta óriási lé-
péseket tett a' hajózás tudománnyá. Az ameri-
kai hajós, most V világ minden kikötöjiben
meg jelen V a' föld golyóbissá mindén tengereit
'a ohleit* tudományosan ismeri. Az amerikaiák
annyira magókévá tették a9 tengert, hogy Euró-
pa minden kikötöjiben, mindig számos oda való
hajót lehet találni.

Egy nap sincs, hogy Anglia valamely part-
járol, ha szél engedi, Amerika valamely részé-
be induló hajót találni ne lehessen. Dm, azoknak
nagyobb részei .kereskedő hajó lé vén, belsöjök
csak portéka ítfelvételére van alkotva 's utazók
ezekkel .kevesen mennek. Hogy az által költő*
fcők 's utazók vitelét könnyítsék az amerikaiak
9s a'- menetel éa jövetelre mindig, bizonyossággal
leheásdn számlálni, bizonyos társaságok állottak

Píe*y-Yorkban. (Lines of Packet's), ine»
.taámos âjiSkat csupán a9 végre építettek,
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hogy a9 megkivántató terhén kivül, útazókot is
vihessenek. Ezen hajók Európa nevezeteséig ki-
kőtöjibe, a9 hónap meghatározott napjain, min-
dig bizonyosan indulnak által, 's ugyan oly ha-
tározott napokon indulnak viszsza az idegen ki-
kötőből. Ily hajó van New-York és Liverpool kő*
zőtt 16, indul egy minden nyolczad nap 3 Lon-
don és New-York közt 9, indul egy, minden ti*
zed nap, Havre és New-York kőztt 12, Hullban
három, és így Greenockban és Belfastban. Ren-
desen hatszor menyen által esztendőnként min-
denik hajó az Óceánon, azaz, háromszor által
9s annyiszor viszsza, 9s szinte egész esztendőt YÍ»
zen vannak.

<
Ezen hajók, ámbár magános társaságok sa-

játjai, annyiban még is az Igazgatóságok szolga-
latjában állanak, hogy a9 hivatalos V más 'magá-
nosok postai leveleiket (mail-bag) zár alatt, etek
viszik által Angliából és Franczia országból Ame-
rikába 9s onnan megint viszsza, a9 határozott po-
éta napokon, 9s azért Posta vagy F a c k é t ha-
jóknak (Packet-boat) is neveztetnek.

Épen ekkor (Júliusban), á'London New-Eorki
Lineából, három Postahajó jelent meg 9s várt a*
indulás napjára a9 London Dockban. A9 H u d s a a
indult Július 6-kán, Ontario 16-kán, é* Co-
lumbia 2 6-kán. Mindeniket nagy szorgalommal
megvizsgáltuk 9s végre a9 Columbián megála-
podtunk, mely külső csinosságával, belső ké-
nyelmesebb elrendelésével, a9 más kettőnél ma-
gához Ypnszóbbríalí tetszett V kapitáanyábani$>
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D e l a n o úrban, bizonyos elkötelező nyájásság.
ajánlotta magát Az egyezés hamar megesett,
mert az általmenetelnek szabott ára van 's egy
személy az úgy nevezett Kabinetben (tbe Cabin)
közönségesen 55 Font Sterlinget, vagy is 350
ezüst forintot fizet, *) 's ezen summát minden*
nek előre le kell fizetni. .'

Július' 26-kán leköltöztettük portékáinkot af

kikötőbe, de ámbár már egy hét olta szüntelen
rakták a' terhet, még sem voltak készen az in-
dulásra. A9 Columbia 500 Tonnás hajó**),
a?az, ötszáz Tonna, vagy is 10,000 mázsa teÜer
vételére van építve. Az Óceánra szálló hajóknak
alkalmasint meg kell lenni szabott terhöknek, kü-
lönben, elég nehézségűk nem lévén, nagy szél
könnyen felfordíthatja. Míg készülődött a' Co-
lumbia, fordulatokot tettünk á' London *Dock-;
ban 9s bámultuk a' szemmel bé nem fogható ha-
jók te mérd eks égét, a9 világ különböző részeiből
egybehordott portékák íel 's lerakodását, 's ezt
az itt tolongó nyüzsgő világot.

Végre eljött a' várt nap 's Július 2 7-kén
fe l l éptünk a' Columbiára. Midőn hosszú
út végett hajóba lép az ember, az valami külö-
nes innepi érzés! A'szív mintha elfogódnék, ys
az érzelmeknek nem tudom mely nemei miatt,

*) Egy^Font Sterling t a* thcoreticús utazó könyvek számítá-
saként, a' mi pénzünk hen tenne 9 fit. 24 | xr. ezüstben,
de a' Londoni pénzfolyamat szerint, a' valóságban 10
ezüst forintot teszen.

*) Egy Tonna teszen mintegy 20 mázsát a' mi mérté
szerint. A' hajókon 42 Q láb üreg, egy Tonnának

" mitat'ik.
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sóhajtás közt némul el minden érzékj melyet
nem bánat facsar ki / hanem talán á' jövendő
kétes képe! — Megkondult az első harangozás,
húzni kezdették fel a' vasmacskákot j oldozzák
már a9 köteleket 's cseng a9 kapitány igazgató
hangja. — Meghúzták másodszor is a' harangot 5
a9 matrózok zajganak; az ismerősek, jó barátok,
áeülőU és gyermekek, szívszakadva búcsúznak
egymástól. Mely látvány ez! Mintha minden szem
könny ragyogásaiban, a' lélek egész tisztaságában
tükrödznék e9 vég pontnál,—-csak nekünk
Tolt kitőt búcsúzzunk! — Megkondult
szór is a9 harang, a9 matrózok „Hurráht"
tanák búcsujelül ott maradó társaiknak Y az
egész kikötőből, száz meg stfáz „Hurráh" zeng1

vissza.. Végre a9 kapitány magass állásáról felki-
áltja az „all reády* it (minden kész){, '
dúl â  hajó 9s a9 matrózok énekre kezdene^
a'több hajók közzül ki vergődnek. '

A Délre már a9Themse közepén voltunk, de
a9 dagadás épen szembe jővén velünk, á9 tenger *
totkáig, mely mintegy 15 mértföld # ) á9 Dock-
hoz, gőzhajóval vontattuk le a9 Columbiát. — ;

Az utazásnak, nevezetesen a9 hajókon, különös
érdeke van az első órák alatt. Szinte mindenik
utas, rendre szemlélgeti a9 társakot, találgatja
karakterét, nemzetét, scálázgatja magában polgá-
ri állás pontját 9s belső becsét, V lassanként

*) Valamint itt, úgy ezután is, a* mért földek elé fordultakor,
mindenütt angol mértfold értetik. Egy angol mértföld
848 Pozsoni öl. A' magyarokot 4000 ölre véve» 5 angol
inértföld teszen t magyart és 240 ölet.
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kezd tartózkodva szóllani valamelyikhez, több-
nyire az út iránt. — Estvére már a' Thémse tor-
kához értünk 's vasmacskákra ereszkedtünk hogy
hajnalban indulhassunk bé a' tengerre.

Néhány napba került, míg as Anglia és
Franczia ország közötti tenger ssqrosson evez-
tünk. A' szelek itt gyakron változók, sok a' ve-
szedelmes hely 's vigyázva kell haladni. A9 Them*
se torkolatjától kezdve, le Plymouthig és aVníjgy
Óceánig, oly szorgalommai 9s pontossággal ké-
szült mappáji vannak a9 tengernek, niint a' szá-
razon akármely helynek tupographiai felvétele.
Mindenütt a' mélység felmérve *£ az ölek száma
feljegyezve; a- víz fenekén lévő iszop, porond,
vagy kövecs, kiírva. Egy nagy .Atlást formál-
csupán csak ezen tenger szoros? (Pas de Ca-
lais és E n g l i s h Channel ) mapp ázat ja. ̂ Mi-
vel a9 nagyobb hajók feneke, 12-—20 lábig be-
hat a9 vízbe, 9s legalább 4 öl mélységnek keli
leíini, hogy egy nagyobb rendű hajó szabadon
evezhessen, a' partok környéhén, hol nem elég,
mély a' víz vagy iszopos, negyvenes hordó for-
ma veres, fejér vagy sárga színű jegyek (Buoy
B e a c o n és Hors) lebegnek sok helyt a9 ten-
geren, hosszú lánczokon vasmacskával a' fene-
kéhez szegezve. Néhol pedig, a9 sziklás partu
helyeken 's a9 vízből kinyúlt sziklákon és apró
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szigeteken, magass tornyok építve, melyekben
egész éjjen, nagy lobogásu lámpa világitt a* Ha-
jósok megintésökül. ,

Az első napok alatt, még számtalan hajót
találtunk a9 csatornán fel és lejárni. A' száraz-
ról apróbb hajók eleibe jönek az utazóknak,
újságot 's gyümölcsöt árulni. — Portsmouth-
nál a9 londoni postát, eleséget 9s néhány új úta-
tót is vettünk fel 's öszvesén már Iő3-áh voltunk
űtazókul. A1 W í g h t szigetnél Pilotirók kiszál-
lott 9s magunkra hagyott. Itt már vége szakadt
á9 szárazzal! minden egybeköttetésünknek. Af

szél változásai 9s a1 veszedelmes helyek miatt/
lassan haladtunk. — A9 nagy tengeren nem tör-
tént annyi veszedelme a9 hajóknak, mint az An-
glia és Franczia ország közötti ezen tenger csa-
tornán. Gyakron értünk oly helyekre, hol ez
vagy amaz hajó elveszését mutatták. Áz ily tőr-
ténetek elbeszéllése, mindig kedvetlen behatást
tészen az elöbbszer tengerre szállókra. A9 L l o y d
Hajó-Listája szerint, 1793-tól 1829-ig csupán'an-
gol hajó 19,710 veszettel, 9s azoknak nagyobb
része a9 csatornában.

Augustus 5-kén már a* Lizárd foknál vol-
tunk, a9 nagy Óceán szélén. Egész nap rekkenŐ
meleg volt 9s szinte minden szél nélkül lebeg-
tünk estig. Tízed napja már, hogy kiindultunk,
9s még mely temérdek út hátra! Egy hét, még
szenvedhetőleg telik a9 tengeren, a9 hajókázás
mesterségén bámulással, az utazók közti isme-
retséggel , olvasás és beszélgetéssel, — de ha
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feljőnek a9 zivataros idolt, midőn egész nap benn
Kell maradni a9 kabinetben, jön á9 tengeri beteg-
ség is, — 9s az unalom naponként nő. Tekint a9

szem jobbra és balra is, künn és benn, mind
csak a9 tegnap és tegnap előtti tárgy, 's holnap
utánra sincs semmi más remény! És ha * mind
ezekhez hozzá járul még a9 szélszűnet is 9s egész
nap egy helyt kell libegni azon vigasztalás nél-
kül/ hogy semmi nem róvódik le a9 kiszabott
munkából, — akkor az unalom bágyasztása tel-
jes pontján van.

Augustus 6-kán már a9 nagy Óceánra értünk.
Az ón 5Ő0 ölre nem érte még a' tenger fenekét.
Szelünk mind inkább nevekedett, 9s a9 tenger
mélyülésével, a' hullámok is tornyosodtak. A9

t e n g e r i b e t e g s é g sokakat elkezdett érni,
legelébb az asszonyok sáppadoztak 9s hulltak el
rendre.

Augustus 7-ik és 8-ikáni hideg szelek miatt,
a9 hánykódás annyira nevekedett, hogy lehetet-
len volt többé fenn járni. A9 kabinetbeli asztal-
hoz tizenheten voltunk előre fizetve j lassanként
úgy elhuUongottalí a9 társak, hogy utoljára csak
ötön jelenhettünk meg. Hiába csengetett a9 Ste-
wart másodszor és harmadszor is, ez a9 máskor
enyhület hangja, most boszuság volt a9 szegény
betegeknek.

Nem sok kedvetlenebb helyzet^ lehet az
életnek, mint a9 t enger i b e t e g s é g 9s ennek
unalmai. Megszűnnek a9 testnek minden kivánati,
undorító az ételre gondolásj szédelgés és émely-

2
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gés, hideg izzadozás, zsibbasztó meredtség 9s
lankasztó elmelegiilés, váltogatják egymást. Meg-
tompul az elme 9s csüggedt a' lélek. Elfelejti a* vi-
lág minden dicsőségét 's hiúságát; minden elmél-
kedés egyedül csak az élet unalma, 9s egyedül
csak azon gondolat uralkodó, hogy mind ezek-
nek, bár akár miként, hamar vége lenne.

Augustus Q-kén, mind tartott kedvetlen hely-
zetünk 's még az is hozzájárult, hogy az ellen-
kező szél miatt, sokat vissza és sokat félre kel-
lett mennünk. Már a' 46° 25' északi szélesség-
ben voltunk 's innen kezdve, mind északra kel-
lett tartanunk, ámbár New-York, hol kiszállani
igyekeztünk, a'40-ik szélesség alatt fekszik.—
Európából Amerikába menni által 's onnan jőni
vissza, egészen ellenkező útakot kell venni. Egye-
nesen menni által Európából, még eddig lehet-
len, 's azért, vagy egészen az 51-ik szélességig
felhaladni északra, vagy a' 38-ikig le kell ke-
rülni délre. A9 tengernek a9 tropicusok alatti sze-
lek (Trade wind) általi nyugottra nyomatása,
a' Mexicoi öbölbe örökös bétolulása, a' Mississip-
pi béömlése 9s ezeii temérdek egybetóduit víz ki-
rohanása a9 Floridai foknál 's ennek hatásai az
Óceánon, a9 természetnek igen különös játéka 9s
a9 hajósoknak örökös fontos tudománnyá. A9 ha-
jósok a9 tenger ezen nagy játékát, M e x i c o i ,
vagy Öbölárnak (Gulf Stream) nevezik. Ezen
ár a9 Floridai foknál leírhatlan sebességgel ro-
han ki, 's egészen a9 46-ik szélességig felhatva,
a9 tengert sebess folyóvá (Currens) teszi. Az
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egész Óceánon egy fél kört formál, kirohanásá-
nál 5 — 6 mértföldet fut egy órában, míg mint
egy négy ezer mértföldnyi fél kört formait fu-
tása után az Azoresek felett lecsilapodik. Ezen
árral szembe menni lehetlen, 's talán Amerika
még nem volna feltalálva, ha C o l u m b u s , az
Azoresekböl indulva, történetesen el nem kerü-
lé ezen árt.

A' következő napok alatti ellenkező szelek,
megint sokat vittek félre. Augustus 13-kán, a'
szélesség 47* 1' és a* hosszúság (Greenwichtől
mérve) 26° 00 grádussaiba értünk. Még reggel
megsejtettünk egy hajót lebegni előttünk 9s mind
a* 21 vitorlánkat felrakva, délután szerencsésen
beértük. Kapitányunk jelt adott a' telegraphal,
hogy beszélni akar vele, az is visszánozta a9 kí-
vánságot 9s nem sokára mintegy ezer lépésre
közeledtünk egymáshoz. Mind a' két hajó népes-
sége felgyűlt az oromra 9s öröm és újság kívá-
nás közt szemléltük egymást. A' két kapitány,
beszéllö csövei szólUak egymáshoz, kérdezték
hajójok9 nevét, útjok9 czélját, a9 szélesség és
hosszúság grádussait, 's egyéb úti történeteket.
Ez, az angol kormány egyik szálító hajója volt
tíz ágyúval, *s 500 katonát vitt Canadába, az
ottani egyik Regimentet felváltani.

Midőn megváltunk egymástól, hármas „Hur-
raht" kiáltott mindenik hajó népessége, 9s ekkor
mindenik rákezdett a9 nemzeti énekre: „ R u l e
B r i t a n n i a . " Soká zengett még a9 nemzeti ének,
miután messze haladtunk egy mástól. — Az angol

2 *
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nemzeti daloknak valami különös egyszerű ked-
vességök van, 's azt mintha büszkébb érzéssel,
emelkedettebb szívvel 's villámlóbb szemekkel
énekelné az angol. Mert ő, nemzete dicsőségét,
nemzete boldog létét öntheti ki dalában, 's a*
tengerek közepén 's a9 világnak minden, szegle-
tében ő csak nemzetének él 's emlékében talál*
ja boldogságát j érte van minden óhajtása, min-
den lehellete.

Elandalodtam egy ideig e9 szép dalon, de
elkeseredés és bánat, a'haza emlékezésnek ho-
mályos bánat ja borított el, midőn a* versezet vé-

"gén, mindig ismételtettek e'szép sorok:
„Rule Britannia, Britannia rule the waves
„Britons never shall be Slaves."

Mely boldogság 's mely dicső érzet, gondoltam
magamban oly nemzet tagjának lehetni, mely
még dalában is hazája méltó dicsőségét 's sza-
badsága érzetét ömledezheti! — Tekintettem af

sík tengerre 's hazám tűnt fel, hazámnak nem-
zeti dalai tűntek fel emlékezetemben, ah! '3 a-
zoknak egyről egyik búsongó és elborult tartal-
mok 's még búsongóbb melodiájok van! Azok
titkos bánatot, a' múltnak homályos képeit, '&
valami békételen helyhezetet festenek! — Ha va-
lyon igaz e', hogy a9 búsongó dal a9 szolgaiság
emlékének felsohajtása? Vagy, az elfojtott mély
érzés keserve e? Vagy talán, hajdani balesete-
ink viszhangja? — Minden esetben, sajgó szív
keserve kifakadásai azok!!
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Augustus I4?kén az 50-dik szélességbe fel-
értünk. Nedves ködös idő 's hideg változó sze-
lek cserélték egymást két nap alatt, hajónk na-
gyon hánykódott, felmenni lehetlen volt, benn
szünetlen fogontózni kellett, asztalt vagy szofát
ölelni, hogy el ne bukjunk. — Az ebéd nagyon
kínos ilyenkor $ minden tál, tángyér 's üvegek
le vannak ugyan szorítva az asztalhoz, mégis
a' nagy mozgás miatt, gyakron kiugranak helyök-
ből; a' szép sült messze höngörög az asztalon,
kés, kalán *s a' kenyér, a5 negyedik szomszédig
is lefut 's minden tárgy indulóba van. Az első
napok alatt még nevetségesnek tetszik a' búto-
roknak ezen utazása, de végre unalmas tréfa le-
6zen. — Hozzájárulnak ezekhez az éjszakai ked-
vetlenségek 5 már a' levetkezés gyakori falba ütö-
dés '& bukásokkal történik; az ágyban mester-
séggel kell megszegezni magát, hogy az egész
test ne höngörögjen j a* fővel van a' legtöbb baj,
mert az még is mindig ringatódik. Ha osztán
végre a' kínlódó elme elfáradt 's eljön a' szén-
deredés, a' hajónak valamely új lökődése 's a'
recsegések miatt megint felrebben 's így kínlód-
ja által az éjt, az alvásnak azon kínos neme közt,
melyet ébredező álmodozásnak neveznek.

Van Kazinczynak egy ifjúkori verse, talán
a' Kassai Múzeumban; a' Voltaire Henriadejából
fordítva, mely a' képzeteknek különös szövödé-
sei által, az egész Óceáni utam alatt, szinte ül-
dözöleg minden kínos éjjelemen szüntelen eszem-
be jutott A' vers ez: '
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„Midőn a9 Boldogság tőlünk elenyészett,
„Két Barátot hagyott velünk a' Természet.
„Egyik a' R e m é n y s é g , a9 másik az Alom,
„Nyugtomat közöttök, mindig feltalálom.

A' szárazon meglehet, hogy igazság van ezen álí-
tásban, de a9 tengeri némely helyzetekben, ba-
josan hiszem, hogy e9 két hatalmas balzam Vol-
tairenek is mindig megtartotta vagy visszaadta
volna nyugtát.

Augustus íő-kán újra hajót láttunk, a9 ka-
pitány csőjével messzére megismerte árboczairól,
hogy amerikai hajó. Délre beértük 5 ez a9 Hy-
bernia nevű Packet volt, a9 Liverpooli línéá-
ból 's ez is utazókat vitt. A' Hyberniától értet-
tük meg, hogy az amerikai egyik volt Praesi-
dens Monroe, meghalt Július 4-kén. A9 hajón
lévő amerikaiakra ezen hír különös behatást tett,
mert ezen napon, mely a9 függetlenség kinyilat-
koztatásának is napja, már a9 harmadik Praesi-
dens halt meg. — Kedves jelenet az Óceánon na-
pok és hetek múlva, valamely más hajóra,is ta-
lálni 5 mely ritka történet. Szelünk igen ked-
vező lett 5 minden órában mérték a9 haladást 9s
néha 10 és 11 göcs is bocsátódott le a9 kötél-
ről, mely mind annyi tengeri mértföld jele. A9

tenger G r e e n w i c h t ö l New-Yorkig egye-
nesbe véve 3500 vízi mértfőidet teszen. Min-
dennap közönségesen délben, a9 kapitány Qua<-
dránsával megkeresi a9 szélesség és hoszszúságj
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grádussait; a9 mappán kiméretik a* tegnap olta
tett haladás *s kijegyeztetik a' hely, hol áll a'
hajó. A9 méréskor minden ember óhajtva várja
a9 kapitánytól, mint a' dodonai orákulumtól, hogy
á' tett haladás mennyiségét kimondja. Néha a»
elcsüggesztésig kevés mértföld üti ki magát, 9s
még az is megtörténik, hogy az ellenkező sze-
lek miatt, félre vagy vissza utat tett a9 hajó,
melyet a9 kapitány, mint az Orvos a' veszedel-
met, elszokta titkolni, hogy az utazóknak ked-
vetlenséget ne okozzon.

Augustus 17 és 18-kán, a* kedvező szél
messze halasztatt; 20-kán egyszerre szélszüne-
tünk lett. Az idő oly szép volt, hogy egész nap
fennsétálhattunk, de az ily gyönyört mindig za-
varja azon tudat, hogy ilyenkor nagyon keveset
halad a9 hajó. — Útitársaink közt volt a9 híres
utazó és Ornithologus Audubon úr, ki An-
gliából most tért haza, hol az amerikai madarak
és plántákról, kiadta azon munkáját, melynél
pompásabb ezen nemben még nem jelent meg#)
Audobon úr, észak Amerikában született. At-
tya Francziá országból vándorlott volt által. Fi-
jai nem tartják már többé magokat Francziák-
nak 's nevöket is amérikaison kivánják kimon-
datni (Odjubon). Audubon úr Európának nagy
részét 9s majd egész Amerikát több ízben be-
utazta. Most a' huszonkettödik útját tette az Oce-

*) Ornithoiogical Biográpny of tbe American Birds. London
1831. Egy példánynak ára 150 Font Sterling, vagyis 1500
ezüst forint*
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ánon keresztül, 's ámbár mind annyiszor elérte
a9 tengeri betegség 's abban most is sokat szen-
vedett, még is újra készült tavasszal Európába
menni 's Muszka országon által, Á'siába utazni.
Audubon úr a' legegyszerűbb 's legnyájasabb
ember. Gyermekes magaviselete 9s egyszerű elé-
adásaiból, ki nem ismerszik azon temérdek is-
meret és tudomány, mely a' vele társalkodásban*
lassanként fejledezik ki. Senkit nem bántó víg-
ságával, nemes tréfáival, az egész társaságot
felderítette, ha betegsége miatt kabinetjéből fel-
jöhetett.

Audubon úr használta a9 szélszünetet , né-
hány Matrózzal csónakra szállott 's a' hajót szin-
te mindig seregesleg körül repdeső tengeri ma-
darakból, sokat lelövöldözött 's felhozta a' ha-
jóra. — A' legmesszebb tengereken is temérdek
madarat lehet látni, melyek örökösen ott élnek
( P r o c e l l a r i a pe lagica) . A' hajósok ezeket
tréfás névvel Petre l vagy Karri Anyo Csir-
ké inek (Mother Carrey's Chíeken) nevezik.
Azt mondják ezen madarakról, hogy szárazon
seholt nem lehet látni 's mivel még fészkeikre
sem akadt senki, nem lehet tudni, miként sza-
porodnak. Audubon úr azt hiszi, hogy költés
végett híihetöleg valamely sziklát keresnek fel 9s
neveltjeiket onnan hordják a' tengerre lakni. —
Van ezen madaraknak két számosabb neme, az
egyik mint a' Fecske, a9 más mint a9 vad Récze
nálunk. Ezek seregben, szinte az orcxátlanságig,
pajkosán körül repdesik a' hajót, messze köre-
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tik,'s a9 mi onnan kihány a tik > aaon mohon kap-
kodnak. A9 tengernek legnagyobb hánykódásai
közt is, játszva ringatják magokat a' hullámokan,
néha elmerülnek a9 nagy torlat közt 's más helyt
megint kiütődnek a' víz alól. — Audubon úr mint-
egy 12 darabot lőtt le mindenik nemből 's azo-
kot gyűjteménnyé számára mindjárt ki is töltőt*
te. Húsok ehetetlen, olaj és hal ízü.

Augustus 23-kán a9 híres New-foundlan-
di Bankra értünk 9s négy egész nap vesződ*
tünk keresztül rajta, és küzdöttünk az itt örök*
lő vastag nedves 9s hideg köddel. A' New-found-
landi Bank, nevezetes jelenet az Óceánon. Miu-
tán Irlandia végénél, a' Cápe Lizárdon túl ha-
lad a' hajó, az ég kék színné vált tenger min-
denütt mérhetlen V négy és öt száz ölre is hiá-
ba bocsátják le az ónat, fenékre seholt nem ta-
lálhatni. A' 43—50 ^zélesség és a* 49—50 hosz-
szúság grádussai alatt, egyszerre változik, szür-
kül a' tenger színe, leesik a' kénesö 9s a' Com-
pász sem mutat pontosan északot. Itt a9 tenger
feneke, csudálatoson kiemelkedik 's 40 és 50 ől-
nyire érezni lehet. Ez a' leggazdagabb halászat
helye 9s ez tartja a9 világ nagy részét Tőke hal-
laL A9 múlt századokban az angolok, francziák
és amerikaiak közt, soká volt per és vitatás tár-
gya, az itteni halászat jussa.— Örökös nedves
köd borított, míg a9 Bankról lehaladtunk. Künn
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és benn sötétségi ázva minden köntös a' köd
nedvétől; minden embet kabinetjébe vonta ma-
gát 's ott bonczolta az unalom óráit és napjait.

Augustus 26-kán leérkeztünk a9 Bankról, a9

tenger színe megint kék lett 's az idő is derül-
tebb.— Egy hónapja már, hogy elindultunk 's
még szinte harmada hátra útunknak. Nincs oly
neme a9 foglalatosságnak 's társalkodásnak, nincs
oly tárgya a* gondolkodásnak, mellyet ennyi
hosszú napjai alatt el ne próbálna az elme. Ki-
meríti mindeniket végre, megszok minden tár*
gyat, 's néha úgy tetszik, hogy önnön magát is
egészen kimerítette. — Augustus 27-kén egy cse-
kélység az egész népségnek nagy örömet oko-
zott: két kicsin madár soká szállongott árbocza-
inkon; oly elfáradva voltak, hogy a9 Matrózok
hamar lefogták. Audubon úr hamar megismerte,
hogy azok Sylv ia aest iva l i sok hasonlók a9

Canarihoz. Ezeknek szárazról kellett ide téved-
niek, 's mely részvéttel voltunk irántok, csak
azért, hogy szárazról jöttek! Szinte megfoghat-
lan volt, hogy ily két gyenge állat, miként volt
képes kigyőzni oly hoszas repülést, mert a9 leg-
közelebbi száraz is, Nova-Scot ia, tőlünk né-
hány száz mértföldre esett. Audubon úr felfo-
gadta, hogy őket visszaviszi megint a9 szárazra,
de fáradtság vagy természetjek elleni eledel mi-
att, elhaltak nem sokára, 's nem érhették meg
a9 nekiek szánt örömet.
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Három nap egymásután szüntelen a' szél eré-
ben voltunk 's napjában majd másfélszáz mért*
földet haladtunk. Augustus 31-kén már a9 Geor-
ge s B a n k iránnyába érkeztünk, de szelünk
egyszerre megszűnt 's szinte egész nap egy helyt
libegtünk.

„Már nem messze vagyunk" ekként köszön*
tött kapitányunk September 2-kán reggel, 's min*
den ember arczára öröm derült. Kezdettünk ha*
jókot találni V híreket kérdeztünk a' szárazról.
Az egész nap 5 pakolódás és az útitársak búcsú
zódása közt folyt. Ebédünk rendkivül víg volt 's
mindeniknek, előtte valamely kedves tárgyért,
poharat kellett köszönten*. A' kapitány szünte-
len mérte a' mappát V számlálása szerint, holnap
reggel szárazt fogunk látni. Mivel a9 New-Yorki
öböl L á m p a t o r n y a (Light house), harmincz
mértföldre' meglátszik sötétben, senki nem akart
addig fefekünni, míg e' kedves jelt meg nem lát-
ta, Éjfél után a* hajó orron álló ör felkiáltotta
a' „Hurraht" 's az egész népség után zengte.

September 3-kán majd nem álom nélkül vir-
radtunk fel 's utazásunknak 39-ik napján, mely
látás lepte meg szemeimet a9 reggellel! Megpil-
lantottam a' New-Yorki ö b l ö t és A m e r i k a
p a r t j a i t ! Remegő érzés fogott el 's dobogott
szívem. Ennyi szenvedésnek végét érni, ily mesz-
sze reményt, ily hosszas és meleg vágyást tel-
jesedve látni, igen elborító öröm volt egyszerre!
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De, ennyi kedves érzelmek cserélődései közt is,
egy sóhajtás, egy remegő sóhajtás költ fel lel-
kemben. A' sóhajtásnak az a' ritka neme , mi-
dőn elért reményink 's boldogságink közepette,
egy sóhajtásunk egész imádságot 's hosszú hálál-
kozást foglal magában. Az lengett fel lelkemből
ezen sóhajtásban: ha valyon e' szép hazá-
ban, a' szabadság, az e lnyomott embe-
r iség és jussok menedéke h e l l y é t , való-
ban megtalálom e? Ha, ennek önn maga
által hozott törvérinyei 's i n t é z e t e i te*
sz ik e' boldogabbá az embert? Vagy a-
zok e' boldogabbak, kik az önkény pa-
rancsolatai hív t e l j e s í t é s é n e k d icsősé-
gében talál ják bo ldogságokat?

Hatvan esztendeje már, hogy Európának és
az emberiségnek szemei Amerikára vannak füg-
gesztve. Miután elvekben és a9 csatapiaczon, szá-
zadokon által harczolt az ó világban a' szabad-
ság az elnyomatással, 's ezer próbáiban is meg-
csalódott, — megadta ugyan magát végre elfáradt
kétség közt, de bágyadt keserűségében Ameri-
kára fordította szemeit, azon népre fordította
minden figyelmét, melyet úgy látszik, a' sors
ama nevezetes kérdés elhatározására választott
ki: „ha valyon az ember és emberi társaságok,
„képesek e' vagy nem, hogy önnön megfontolá-
s o k és szabad választások által, jó és a9 né-
„pet boldogító Igazgatást alapítsanak? Vagy, ha
„az embernek rendeltetése, tovább is és örök-
ére a' legyen e', hogy politikai helyzetére
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„ve, ezután is csak av történet, az erő és ön-
„kénytől függjön ?«

Ily érzelmek cserélődteK lelkemben, míg a*
partfelé közelgettünk. A' magossra nyúló fák,
virágos partok 's szép mezei házak , mind előt-
tünk nyúltak el '& azok már amerikaiak. —- Az
öböl szorossánál, majd nem a' víz közepéből kél
ki pompáson a9 Fort Lafayetrte nevű Erős*
ség, szembe azzal a9 Fort R i c h m o n d és a
Telegraphok. — Beértünk az öbölbe, 9s mely fel-
séges jelenet lepte meg szemeinket! Előttünk
nyúlt a' H u d s o n méltóságos vize, romános szi-
geteivel, partjaival 's élőnkbe tűnt a9 kikötő sü-
rü árboczaín túl, New-York várossá. Nyolca
órakor, State n Isi and sziget előtt a9 Quaran*
tin házaknál megálottunk. Csak hamar élőnkbe
jött csolnakon az Orvos, végig tekintette az úta-
zókot, ha nincs e9 beteg? Egy fertály óra alatt
megesett minden vi'sgálat.

Mivel a9 tenger apadás az alatt épen szem-
be fordult, portékáinkot a9 Columbián hagyván,
Bolivár gőzhajót felvette kapitányunk 's azzal fél
óra alatt New-Yorkba érkeztünk 9s már való-
ban száraz földre, még pedig szabad ország föld-
jére léptünk ki. — — Soha nem volnék képes
rendbeszedni 9s számot adni érzéseimnek akkori
állapotjáról. Lelkesedés és andalgás , gyermeki
öröm és fellengés 9s az érzelmeknek mind azon
nemei, melyek az életen által egyenként is, a*
legtisztább örömeinket szokták elévará'solni, le-
begtek lelkemben V váltogatták egymást.
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m.
New-York. — Amerikai politia. — Inté-

zetek. — Iskolák.— B. Wesselényi
és Balog.

JjXidön Amerika kikötőjiben előszer partra száll
az európai utazó, az első pillanat mutatja már,
hogy új világba lépett. Szerecsenck és Fejérek,
Mulattok és Meszticsek sereglenek a9 parton, a-
jánlják szolgálatjokat az idegennek,* portékáját
elvinni, valamely keresett helyet megmutatni vagy
a9 Hotelekbe elvezetni. Az új arczulatok 's azok-
nak feltetsző színezetei, egészen meglepő Pano-
ráma a9 szem előtt, 's az első pillanatokban ki-
tetszőleg. veszi észre az idegen, hogy a9 föld go-
lyóbissá más oldalára lépett. — Míg New-York-
ban a9 Broad-way utszán haladtunk, a9 szép
épületek, gazdag boltok, a9 mellettünk elhala-
dók különböző színei, a9 gyümölcsöknek temér-
dek bövsége, a9 nagy mozgás, 9s a9 szinte átal-
jában mind csinos jövő járók, tisztelettel és bá-
mulással töltöttek el. — Miután az A m e r i c a n
H o t e l nevii roppant Vendég Fogadóban meg-
sz ál tünk, portékáink kézhez vételök végett a9 vám-
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hashoz mentünk Itt csak azt kellett kinyilatkoz-
tatnunk, hogy a9 mit hozunk, semmi nem eladó,
's azok csak önn szükségeinkre tartozók. Az en-
gedelem azonnal megadatott 's Columbiáról el-
hoztam mindenünket, búcsút yettem kapitányunk-
tól, a' matrózoktól 's az utolsó vitorláig már is-
mert szép hajótól is.

Amerikai első napomnak szinte tündér álom-
ként lefolyt órái után, midőn estve számot ve-
tettem magammal azon napi történeteimről, két
nevezetes tárgy lett előttem igen figyelmessé 9s
az nekem hosszas elmélkedésre adott okot. Az
e l s ő az: hogy midőn Amerikába beléptünk, sen-
ki tőlünk sem egyik útitársunktól is, Passust
nem csak hogy nem kért, hanem még csak
nevünket sem kérdezte, Y odamenetelünk senki
figyelmét magára nem vonta.—A9 második az:
hogy a9 vámháznál az utazók becsület szavát
elégségesnek tartják portékáikra nézve, 9s azt sen-
ki fel nem bontja 9s nem hánnya ki darabonként,
ha valyon igazat mondott e9 az utazó; 9s a9 keres-
kedők portékáit is, csupán a9 hitök szerént fel-
adottakról vámolják. — Ki, legalább hallomásból
ismeri az európai országok nagyobb részének
harminczadi- p o l i t i a i - és p a s s u s b e l i
rendszerét, gondolni fogja, miért lettek oly fi-
gyelmesek reám nézve ezen tárgyak. Ki pedig
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utazott is, az, velem együtt bámulni fog aa ame-
rikaiak ezen módján. .

Az utazás kedvetlenségei közt, nincs sem*
mi boszantóbb és megalázóbb, mint a' P a s s u s
és Harminczad dolgai. Midőn az utazó isme-
retlenül, elfáradva, pártfogás nélkül, Éuropa né-
mely országainak határához ért, a' várt vendég
szeretet helyet, emberek alják el útját hegyes
Tasakkal 5 leszálítják szekeréből mint gyanús sze-
mélyt , elékérik írásait, vizsgálják, vallatják 'a
bántólag kémlelik5 azután a' szegény utazó por*
tékáinak esnek, azt kíméletlenül feltúrják 's egy-
begázolják.— Hiába álítja az utazó, hogy ő igas
úton jár. A' tiszta leikiesmeret nem elégséges itt,
bizonyossá tenni az embert, hogy méltatlanság-
gal nem illetik, megalázó kérdéseket nem Iobban-
tanak szemébe, fs hogy törvényesen nem gorom-
báskodnak vele. Ennyi boszontásokot, hogy meg-
előzhessen a' szegény utazó, folyamodnia kell
egy jól ismert gyalázatos módhoz, mely által
megint azon kínos helyzetbe tétetik, hogy er-
szénnyé 9s becsülete közt kell tusakod ni a, 9s azon
is aggódnia, ne hogy búcsuzásakor, több mér-
tékben várt nagylelkűségére emlékeztessék. Ki
Európát által utazta, lehctlen hogy bosszúsággal
ne emlékezzék az ily helyzetekre.

íme ez, mi engem Amerikában legelébb is
elbámított, de á9 melyet az amerikaiak kérdé-
semre, igen természetes dolognak mondottak len-
ni.— Végig mentem emlékezetemben az Európa
politiai rendszercin, '3 azoknak nagy részét, vagy
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azon álításoh alapultaknak találom, bogy: a z
ember t e r m é s z e t é n é l fogva csa lónak
s z ü l e t i k , vagy, bogy: a* mive lödés ' és af

társaság' v iszónnyai őket csa lókká te-
s z i k. — 'S mely ellenkezöség Amerikában! Az
Amerika törvénnyé azt álítja, hogy: minden em-
ber egyforma jussokkal 's egyformán becsületes-
nek születik. Az amerikai politia azt teszi fel:
hogy az utazóknak nagyobb része becsületes em-
berekből áll, 's személyes szabadságok' megbán-
tása lenne, őket mindnyájon azon sértő szabá-
lyok alá vetni, melyek csak egy néhány rossa
emberért találtattak fel. — Amerikába minden
ember szabadon bemehet 's kijöhet, mikor tet-
szik. Ott járhat és múlathat 's ott lakhatik a' hol
tetszik, a' nélkül hogy valaha nevét is kérdezne
valaki hivatalosan. — ímé, mely nagy különbség
az ó és új világ' e'tárgybeli gondolkodása közt!
Az európai politia már századok ólta töri fejét
's sok titkos és nyilvános Mandátumokat bocsá-
tott, miként lehessen az emberi ravaszságokat
meglesni. Tudományosan felbonczolta a' csalárd-
ságok' nemeit 's a' rajta érhetés' módjait. És meg-
fordítva , az alattvalók épen oly szorgalommal
törik fejőket, miként lehessen ezen Mandátumo-
kat kijátszani 's% megcsalni. Mert az erkölcsi ér-
zést nemcsak kegyetlen törvényekkel lehet el-
fojtani , 5s az embert elmecsevésztetni, hanem
olyanokkal is, melyek az emberi virtusban 's
igazságosságbanni hiedelmet megtagadják, és a9

melyek a9 becsület érzést nem kímcllik.—„Mul-
3
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ti fa l i ere d o c u e r u n t " , azt mondja valame-
lyik deák író, „dum t iment fa l l i , et a l i i s
jus p e c c a n d í , susp icando f e c e r u n t . "

Más nap ajánló leveleinket adtuk'meg, 's
mind azok, kikhez ajánlva voltunk, megint a9

magok ismerősseíkhez vezettek be; 's alig mú-
lattunk harmad napot, hogy New-Yorkban már
széles ismeretségeink lettek. — Ily kedvező fo-
gadtatásunkat, elébb ajánlóink becsének, vagy
ihesszeföldiségünknek tulajdonítottuk, de később
meggyőződtünk, hogy ezen különös vendégsze-
retet, 's az idegenek iránti határtalan bízodalom,
annyi megcsalatásaik után Is, egészen eredeti vo
nás az észak amerikaiaknál. \l.) Egy két ajánló
levél, valamely nevezetesebb házakhoz, elégsé-
ges arra, hogy az idegen minden társaságokba
eljuthassonj 's ugyan az, Jiihez ajánlva volt, to-
vábi új ajánlásokat ád és szerez az utazásában
eső városokba, 's azok megint mást szereznek,
és ekként egyik város a' másnak adja által az
utazót, ha személyes magaviselete által megfelel
a' bízodalomnak.

Ismerőscink közt báró L e d e r e r , Au-
str ia i Consul úr, fáradhatlan szívességgel kí-
vánta New-Yorki mulatósunkat hasznossá és kel-
lemessé tenni. Mindenek előtt az odavaló neve-
zetesebb emberekhez vezetett bé, azután a9 vá-

1.) Lcvasseur, Lafayette en Amcrique VoL I.
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ros különböző részei, épületei 's intézeteiben
hordozott el.—A9 majd károm angol mértföldnyi
egyenes Broad-way útsza, pompás és gazdag
boltjaival, csinos épületeivel, vetélkedik a' lon-
doni és párizsi elsőbb útszákkal. Ennek köze-
pén áll az idevaló legszebb épület, a' Városháza
(Ci ty-Hote l ) , egészen fejér márványból épít-
ve. Körülte zöld gyep, sétáló ösvényekkel keresz-
tül vágva, vas karzattal bekerítve. A' több épü-
letek, majd mind magános polgárok' vagy társa-
ságok' tulajdonai, melyek régiség* és müvészség9

tekintetében, nem oly érdeklők ugyan, mint az
európai elaggott várasok9 százados munkáji,. de
csinosságok, kényelmes elrendelésök, 's az egé-
szen eredeti építési szellem* kipótolják a9 régiség
szemléléséhez szokott szem9 kivánatit.

New-York vidéket 1609-ben találta fel Hol-
landus Kapitány H u d s o n , 9s innen veszi
nevezetét a9Hudson9 folyama. Akkor még az író-
kéz tribusbeli vad Indusok lakták az egész vi-
déket 9s általgázolhatlan erdők zártak el minden
utat. lőlO-ben építettek legelébb a9 Hollandusok
néhány kalibát a'Hudson9 partjain, örökös harcz-
ban élvén az Indusokkal. Az Angolok, nem so-
kára kiszorították innen is a9 Hollandusokat, 9s
1073-ban Angol tulajdon lett a9 vidék. A' sza-
badság háború9 kiütésekor, az Angolok foglalták
el a9 várost 's bírták a9 béke9 megkötéséig. Egé-

3*
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szén 1783-ig fekvése9 minden kedvezősége mellett
is, nem haladhatott a9 város. A' szabadság' meg-
nyerése után, mely temérdek haladást tett, gaz-
dagulása 's népességére nézve is, mutatja a9 kő-
vetkező kimutatás: *)

New-York9 népessége, különböző időkben:
népességenépessége

1697 — — 4,302
1756 — — 13,040
17Q0 — — 33,130
1800 — — 00,489

1810 — — 96,373
1820 — — 123,706
1825 — — 166,086
1830 — •— 207,021

Naponként a' temérdek intézetek közül né-
hányat néztünk meg, melyeknek leírása egész
könyvet teszen. Ezek mind magános társaságok'
alapítvánnyal j az igazgatóság azokra semmit nem
költ 's elintézéseikbe belé sem elegyedik. Csupán
New-Yorkban, több van ötven különböző társa-
ságnál, melyek vagy a' tudományok' és mester-
ségek, vagy a' termesztmények' elémozdítására,
vagy a' szenvedő emberiség' íelsegillésére állottak
egybe, 's intézeteik' fenntartására, évenként te-
mérdek summákat fordítanak — Épen ott létünk
alatt ülte innepét a9 Kertész-társaság (Horti-
cultural S o c i e t y ) . A' vidékben termett min-
denféle gyümölcsök, vetemények 's virágokból,
példányok voltak kirakva egy szép kertben (Ni-

*) The New-York annual Regíster, for tbc Year of our
Lord. 1831. New-York 1831 lap 60.
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blo's Garden). Minden tál gyümölcsön a9 ter-
mesztő' neve és a9 termés* hellyé felírva. A' ba-
raczkoknak számtalan nemei, dinnyék; körtvék,
almák 's a9 szelídített és vad szőllőnek különbö-
ző fajjai. Temérdek volt a9 néző 's az ítéletek
különbözők. A9 társaság által választott Bírák
meghatározták minden nemben a' három legszebb
termést 9s azoknak termesztöji az idénre elnyer-
ték a9 jutalmat. Az innepet pompás bál rekesz-
tette bé.

Az igyekezet minden nemei9 ébresztésére,
számtalan ily társaságok vannak New-Yorkban.
Európa azon részeiből ide utazó ember, hol az
igazgatás gondolkodik és teszen mindent a9 nép-
ért, alig foghatja meg, hogy a9 köz pénztár9 9s
a9 kormány esze, felügyelete '3 segedelme nélkül
miként alapíthatják meg magokat ezen társasá-
gok. De amérikában a'nép tévén az Igazgatást,
a9 nép gondolkodik magáról, a9 magáéból teszi
az áldozatot — nem költsönözött erővel, nem a'
felsöbbség9 megjutalmazásáért, hanem szabadon
maga megfontolása 9s igyekezete által, — és ez
a9 polgári legtisztább öröm!

A' New-Yorki intézetek közt, legfőbb siker-
rel dolgozik 's lcgszámosabb tagokbúi áll, a9 kö-
z ö n s é g e s iskolák9 társasága (Fublicschool
society). — A9 Respublicának legnagyobb ereje
abban áll: hogy az egész nép a9 lehetőségig
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egyaránt mfvelve legyen V mindenik ismerje és
tudja a' törvényeket. Az amerikaiak igen jól tud*
jak, hogy valamint az egyes emberből a9 neve-
lés által lehet minden, épen úgy a9 népnél is
a9 neveléstől függ minden, 's valamint az egyes
ember nevelés és tudomány által nyerhet mások
közt felsőséget, úgy á9 nép is lelki mívelödés 9s.
tudományosság által emelkedhetik a9 más felébe,
's állhat fenn állandóul. Tudják, hogy a9 hol
a9 tudomány 9s törvények9 ismerete, csak bizo-
nyos osztálynál vagy keveseknél van, ott kön-
nyen uralkodhatik a9 tudományosabb a9 tudatlan
sokaságon, 9s épen azért mindent elkövetnek,
hogy legszegényebb tagjaiknak is, bizonyos tu-
dományos ismereteik legyenek, l.)

Az amerikai ember, nem könnyen rovja meg
magát, mert a9 személyes adónak minden neme
gyűlöletes előtte. Csupán az iskola azon tárgy,
melyre a9 státusok nagyobb részében, mindenki
egyformán személyétől is esztendőnként bizo-
nyos adót fizet, míg a9 tőke annyira nevekedik,
hogy annak kamatjából azután fenntartani le*
hessen az iskolákat. New-Yorkban, önkéntes
adományok által már akkorára nőtt a9 tőke,
hogy annak kamatjából, hozzáadván a* sorsjáték'
évenkénti jövedelmét is, esztendőn által 58,025
D o l l á r * ) , vagyis 117,250 forint ezüstben for-
dítatik a9 városi iskolákra. Az 1830-iki hívata-

1.) A. Lips Statistik. I. 163-

*) Egy Dollár testen két forintot ezüstben a' mi pénminli
scerint*

Digitized by Google



39

los tudósítá? szerint *), ekként állottak a9 váro-
si iskolák:

Az iskolák' száma ösz-
vesen .

Tanítók száma . •
Segéd tanítók . .
Gyermekek 4töl 5 esz-

tendősig . .
„ 5töl 15ig
„ íőőn felül

Tanulók száma ösz-
vesen . . .

Kos
Isko-
lák

11
21
24

—
6007

—

6007

Társa-
ságok
által
alapi-

tottak

19
25

5

197
2297

50

2544

Hollé-
gyom-

ak

3
6

23

33
1008

40

1081

Privát
Iskolák

430
432
259

1015
12,631

676

15,320

Ősimen

463

311

1243
22,943

766

24,952

A' fennebbi kimutatás szerint 1830-ban New-
York várossában 463 iskolában öazvesen 24,952
gyermek tanult, azok közt 805 szerécsen. Eze-
ken kivül a' vasárnapi iskolába jártak lő,44U

Minél kevesebbé elegyedik az igazgatóság
a9 magánosok9 dolgaiba, intézetjeihbe 's vallások9

állapot jába, annál nagyobb fontosságú előtte a9

nevelés dolga. Az iskoláknak az egész státus-
banni elterjesztésére, bámulatos szorgalommal
ügyel az igazgatóság, 's a9 státusok azon töre-
kednek, hogy a9 legszegényebb ember is, lega-
lább az alsó ískolákot kitanulja. A' különböző
státusok9 Gubernátorai, minden év elején külö-
nes tudósító számadást adnak a9 nép9 eleibe az
iskolák9 állapotjárói, 's azt igen fontosnak is tart-

•) Tbe New-York annual Rcgister — és Report of the Co-
mitee, of the Public Scliool Socie-y in the City of New-
York 1031.
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ja a* nép. A' New-Yorki s t á t u s G u b e r n á -
t o r a 1831-iki tudósítása szerint *), ekként ál-
lottak a' státus iskoláji:

„A' kerületbeli iskolák száma öszvesen 9,002
„New-York várossában 463
„Albanyban 40
„Uticában 27

az iskolák9 száma öszvesen 9,5Q2

„Tanulók' száma az alsóbb iskolákban 499,424
„Kollégyomok és Akadémiákban . 50,576

„Tanulók'száma 1830-ban 550,000
„A' Státus' egész népessége teszen 1,923,522

„és e' szerint a' tanulók9 száma a' népességhez,
„úgy áll mint 1=3$.

„1830-ban költscg az alsóbb iskolákra 1,061,699
„Dollár, a' következő jövedelmekből:

„Önkéntes adó per 1 Dollár . . 239,713
„Iskolák'tőkepénze' kamatjából. • 100,678
„Sorsjáték engedelme jövedelméből 200,000
„Iskolák' fekvő jovaiból . . . . 14,095
„Adakozásokból . . . . . . . 160,412
„A' köz pénztár pótolta . . . . 239,713

. 1,061,699
„Hozzáadván a' New-Yorki iskolák1

költségét 58,625
„Kollégyomok, Akadémiák' tőké-

jéből gyültet . . . . . 302,77.9

öszvesen 1,423,105
Dollár, vagy is 2,803,208 forint ezüst pénzben.

*) Extract from the Governor's Mcssage, Január
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A9 New-Yorki számtalan intézetek közül,
csak ezen egy tárgy is képzeletet adhat, mely
buzgósággal vannak az amérika polgárai minden
köz jó iránt, .'s mindnyájon mely fontosnak tart-
ják a9 köz intézetek9 elémozdítását. — Midőn a'
New-Yorki iskolák' és intézetek* ily virágzó álla-
potját, naponként mindig . bámulás ltözt rfedez-
gettem fel, igen is mindenkor eszembe jutottak
hazánk' iskolaji, 's akkor lehetlen volt nem só-
hajtanom. Mert egy magyar utazónak sokszor
kell sóhajtani, ha hazája' emlékét is mindenütt
viszi magával!

New-Yorki mutatásunk örömei közé tarto-
zott az is: hogy B. Wesselényi Farkas úrral,
és Balog Pál barátommal itt újra egybetalálkoz-
tunk. Londonban váltunk volt el egymástól j ök
a' liverpooli Línéából, S y l v a n u s Jenk ins
hajón jöttek által. Utazások még hosszabb volt
mint a' miénk> ök 45 nap értek által. — Mivel
New-Yorkban a' rekkenő meleg, még ezen idő-
szakban is nagy tereh 's a9 napnak nagy részét
nem lehet használni, meghatároztuk, hogy Sep-
temberben az északi státusokat utazzuk meg, 's
majd Octoberben térjünk le a' déliekbe.

Néhány nap múlt el már amérikába kiszál-
lásom ólta, ,'s azok, vagy ismerőseink' társasa
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Jban vagy a9 különböző tárgyak' szemlélésével tel-
ve e l ,— a'nélkül hogy magános elmélkedéseink-
re időnk maradt volna, — oly halmozott képe-
ket hagytak hátra mindennap emlékezetemben,
hogy azokat nem volnék képes rendszerbe ven-
ni. — Egy tündéres regének az ifjúság képzelő-
déséveli olvasásához hasonlitt mind az, mi az
első napokban meglepi az utazót amérikában.
Az arczúlatok, az öltözet, a'szokások és nyelv,
a9 vallás és törvények, a' termékek és a9 nagy
természet, —*- mind ezek kitünőleg éreztetik az
új világot. De még meglepőbb az: hogy azon
sok külszín és forma, melyeket lételünkhez kap-
csolva hiszünk europában, itt seholt nem mu-
tatja magát. — Hiába keresi az idegen a9 nagy
rangú embereket, a9 hatalmas elöljárókot, • a9

fénylő tisztviselőket, azok mind, csak közönsé-
ges polgárok! Hiába kérdezi a9 jobb famíliákat,
a9 fő és alsóbb nemességet, — azok is mind csak
polgárok! A9 papság és katonaság, a9 politzáj
és bírák, a9 tudósok és banquierok*— ezek is
csak közönséges egyforma polgárok! 9S mely
megfogtiatlan az idegennek mind ezekhez, még
az: hogy 48 vallás között, egyik sem uralkodó,
hanem egyforma jussal biró vallás! Hogy a9 pap-
ság nem formál státust, nincs állandó katona-
ság! Nincs privilégium, nemesség! nincsenek ti-
tulusok , ordók, ezéhok ! nincs titkos politiá!
Mely fontos tárgyak ezek egyenként az ide-
gennek !
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IV.
New-Yorki kikötő. — Cinderella gőzha-
jó. — Hudsoq partjai. — Singsing. —
Peekskill falu. •*— Újságok nagy szánja
amérikában. — Fulton , a9 gőzhajó első

feltalálója.— Major Arnold árulása.

öeptember Q-kén kiindultunk New-Yorkból, oly
szándékkal, hogy később oda megint visszaté-
rünk. New-Yorrknak oly szerencsés fekvése,
hogy három negyed része vízzel van körűi véve
's szinte mindenfelé hajón kell indulni. A* lon-
doni és liverpooli, amsterdárai és havrei kikö-
tök, századok ólta rajok fordított temérdek mun-
kák után is, nem mérkőzhetnek a' New-Yorki-
val. Ez, a' természettől oly kedvezőleg 's oly
óriási nagyságban van intézve, hogy minden útá-!
zók álítása szerint, a' New-Yorki kikötő, egyik
a' legelsők közül az egész világon. Sandi-Hook-
tól kezdve Fort W a s h i n g t o n i g , és a' vá*
rosnak mind a' két oldalán, ezer nagyobb, ren-
dű hajó mindig kiköthet a9 legbátorságosabban.
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1850-ban a9 következő számú hajók jöttek be
a* kikötőbe:

Idegen kikötőkből • . . . . . . 1510
Hazaiakból 1352
Halász hajók 1110
Partihereskedők . . 487
Helybeliek 527
Mindennap járó gőzhajó 75

5,041
közönségesen 700 — 800 hajó áll a' különböző ra-
kodóknál (Pier's) 9s azok minden akadály nél-
kül fel és lerakodhatnak, míg Londonban na-
pokig kell várakozni a9 Dock ürülésere.

A9 városnak most 75 gőzhajója van, melyek
mindennap különböző vidékek felé mennek és
jönek. A' Cindere l la gőzhajó, készen állott
indulni Albanynak, midőn reggel a9 kikötőbe
értünk. S i n g s i n g b e n szándékoztunk liiszálni
a9 státus9 fogházát megnézni, b. Wesselényi és
Balog is jöttek Singsinget megnézni 's báró Le-
derer úris famíliájával, F ishki l l felé utazva.—
Meghúzták a9 harmadik harangot is 9s a9 büszke
Cinderella lobogó zászlójival, csak hamar kieve-
zett a9 Hudson9 közepére, szembe Hoboken
szép környékével. — Amerikát eddig, csak egy
várossából 's csak embereit és szokásait ismer-
tem, 9s a9 mint haladtunk fel a9 Hudsonon, mely
igen elbámultam, a9 természetet is ily óriási nagy-
ságban találva. A9 Hudsónnak, oly magass
szépségeket adott a9 természet, melyek előtt a'
palotákkal 's a9 feudalizmusra emlékeztető rom*
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ladozott várakkal kérkedő európai vizek9 partjai,
minden mesterkélt szépségeikkel, eltűnnek. Kö-
rül a9 vidék, mint az egész erejében lévő ifjú-
ság, még a9 maga vadságában, tiszteletet ger-
jeszt 9s nagy reményeket sejdítet. Az úgy neve-
zett P a l i z á d o k liülönes játékai itt a' termé-
szetnek; majd két mértföldre, a' sziklák magass
sorompókká formálódnak a9 nyúgoti parton 5 a9

keletin, gyönyörű falusiházak, kertek, erdők és
rétek, változtatva tartják fen az utas9 figyelmét.
De e9 partokat á9 história is nevezetessé teszi. A*
szabadság háború alatt e' környékekben fontos
történetek folytak, 's az amerikaiak a9 Hudsonon
haladva, büszke érzettel szemlélik a9 szabadság
háborúja scénáinak, most ez, majd ama hellyét.

Messze hagytuk el már New-Yorkot, a9 he-
gyek kezdettek nevekednij néhol a9 víz, két me-
redek szikla közé szorulva, a9 Scotia tavaira em-
lékeztetett. Ama szikla ormokon állottak hajdan
az aristocratiai kastélyok's alattok a9 rabszolgák9

kalibáji, mig a9 brittus uralkodás tartott 5 de a9

szabadság9 kivívásával, eltöröltetvén az első szü-
löttségi jussok is, az Aristocratiának minden nyo-
mai eltűntek, 's most alatt és fenn is, csak sza-
bad polgárok9 lakjai állanak. — Alig volt három
órája, hogy New-Yorkból kiindultunk,'s már 50
mértföldet haladtunk 's hajónk megállott S i n g -
s i n g előtt, hol a9 New-Yorki státus9 fogháza van.

A9 hajdon megvetéssel emlegetett amérika,
ötven esztendő alatt, nlár néhány tárgyakban fe-
lülhaladta europát s angol attyafiai minden irigy-
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kedésök' truczára is a'bámulást és figyelmet ma-
gára vonta, egyik ezen tárgyak közül, a' foghá-
zak' i n t é z e t e is. Seholt europában, az ameri-
kai fogházakhoz hasonlót, sem építések sem bel-
ső rendszerekre nézve, találni nem lehet. Az el-
tántorodott emberiséggeli bánás és jovitási ezen
mód, egyedül az amerikaiak találmánnyá, mely
a' miénktől nagyon különbözik 's egészen ellen-
kező rendszereken van alapítva. Vágytunk e' ne-
vezetes intézet körülménnyeivel megismerkedni,
de szerencsétlenségünkre az igazgató úr nem lé-
vén honn', nála nélkül nem bocsátottak bé. —
Singsingböl Balogék v isszatértek New-York-
ba 's onnan Pensylvánía felé szándékoztak indul-
ni. Mi pedig báró Lederer úrral szekéren, fel
a* Hudson partjain, P e e k s k i l l b e jöttünk.

F e e k s k i l l harmadik falu, melyet améri-
kában láttam. Képzelödésem, az olvasás után elő-
re szépnek festette volt ugyan amérika' intéze-
teit, de várossait és faluit, mint új telepedése-
ket, még sok hijjánnyal képzeltem's nem is mer-
tem az európaiakhoz hasonlítani. De, mely igen
meglepett ezen egészen eredeti, egészen új szí-
nű 's az európaiakhoz nem is hasonlítható fa-
l u ! — F e e k s k i l l a' w e s t c h e s t e r i megyé-
ben, 30 mértföldre New-Yorktól a* Hudson part-
ján, alig 80 esztendős telepedés 1250 lakossal.
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A9 falu csak két utsza, mintegy 120 házzal, de
oly csinossággal 's oly ízléssel épített házakkal,
mint a9 London környéki tehetős polgárok9 lak-
jaik. Az utszák* a9 legszebb Catalpákkal két
sorral beültetve 5 néhány csinos bolt a9 falusi ne-
vezetesebb szükségü árukkal } néhány vallásos
felekezet9 temploma és a9 köz iskola benne. — Dea

bámulásom ezen faluban, még inkább nevelte,
az: hogy itt egy ú j s á g is adatik ki, min-
den héten kétszer ( T h e W e s t c h e s t e r Sen-
tincl. Kiadja Marks úr.)

Európában szinte valamely varázslatnak hisz-
szuk azon eszközöket, melyek az amerikai népet
egyes személyenként, oly hirtelen, á9 mívelődés-
nek ily magass pontjára emelték 9s az egész nem-
zetet ily virágzó állapotba tették, — 's pedig a-
zok, amérikában nézve, csupa egyszerű és igen
természetes eszközök. Oly egyszerűek és termé-
szetesek, hogy midőn az idegen utazó ezeket fel-
fedi, nem tudja: ha földiéinek vakságát bámulja,
sajnálja vagy megvesse e ? • Ezen varázsló eszkö-
zöknek egyike amérikában, az újságok kia-
d á s a . — A9 nemzet9 törvénnyei szerint, minden
egyes amerikai polgárnak, teljes és kérdés alá
sem jöhető jussa lévén, ott, a* hol, és mikor tet-
szik, nyomtató mivhelyt állítani 9s abban minden
engedelem kéregetés 9s censurai felvigyázat nél-
kül, akármely, — a9 több polgárok9 vele egyforma
jussait meg nem sértő, — írásait szabadon kinyom-
tatni,— ezen egyszerű mód által születnek amé-
rikában , BL tudományok9 és tudnivalók9 minden ne*
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mében annyi újságol;, *s terjednek oly könnyen
és olcsón mindenüvé, a9 tudományosság, értel-
mesedés és mívelödés. A' különböző státusokbe-
li felszámítás szerint, most 1015 ú j ság és
folyó írás jelenik meg esztendőnként az egye.
sületben, melyekből, egyedül a' Ncw-Yorki stá-
tusban 237 és ebből New-York várossában 54
jön ki. *)

Erdély1 népessége majd egyforma a1 New-Yor-
ki státussal, 's E r d é l y b e n 1, azaz, egyet-
lenben egy újság adatik ki — és a* New-
Yorki státusban 237. — A' két magyar haza' né-
pessége, majd egyforma az egyesült státusokéval,
's a' két magyar hazában mindöszve, újság
és folyóírás, 10, azaz, csak t íz t e n g l e n g ,
— és az egyesült- státusban 1015 adatik ki. —
F e e k s k i l l faluban már rég újság nyomtattatik,
9s M. Vásárhelyt és Debreczenben 's magyar vá-
rossainknak nagy részében, a' magyar polgár,
még hazug levélnek hiszi az újságot.

Peekskillböl által kellett szállanunk a* Hud-
son túlsó partjára, hol a9 gőzhajó felszokta venni
az ottani utazókat. Á' parton báró Lederer úrtól
is megváltunk, 's újra grpf Béldivel csak ketten
maradtunk. Egy halász bárkán megint a' szép
Hudsonra szál tünk 5 itt már szinte egy mértfőid

*) The New-York annual KegUter, for the year 1631. 1« 94*
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szélességű a' Hudson, szembe a9 fórt montgo-
mery partig. Az idő gyönyörű volt, révészünk
sok történeteket beszélt el a9 Hudsonról 9a a9 sza-
badság háború' scénáiból, míg lebegtünk áltál kis
bárkán kai a9 több nagy hajók közt. Mely gyönyö-
rű nézlet, a9 Hudson' közepéről fel és lepillantani!
Akármerre tekint a' szem, mindenfelé apró ladi-
kok, salupok 's szállítók lebegnek fel vagy lejöt-
tökben* 's a9 gőzhajók büszkén süvőltnek el köz-
tök.—Szegény F a l t o n ! ha látnád most ma-
gosságodból, mely hasznot tettél az emberiség-
nek gőzhajód' feltalálásával, megengednél talán
a' háládatlan világnak, mely téged épen ezen vi-
zek9 partjain, elébb csúfolt és kaczagott, azután
bámult nagy találmányodért 9s végre üldözött,
Szegénységre juttatott 9s az elkeseredés9 halálát
okozta neked! Az emberi szívnek nevezetes rajzo-
latját foglalja magában a'Fulton vallomása, midőn
1807-ben Clermont nevű l e g e l s ő gőzhajóját

X new-yorki partokon vízre szállította:
„Midőn New-Yorkban, legelső gőzhajómat

„építettem", úgy mond Fulton, „gondolatomat áb-
rándozásnak tartották 9s arról többnyire megve- .
„téssel szóllottak. Barátimnak egy része elvon-
ttá magát tőlem, a9 más türedelemmél hallgatta
„ugyan magyarázatimat, de láttam képeikből, hogy
„szavaimnak nem sok hitelt adtak. Gyakran meg-
„kellett jelennem a9 műhelyben, hol hajóm ké-
„szült, 's néha azon mulatságot csináltam ma-
„gamnak, hogy ismeretlenül a9 bámulni jöttek
„közé elegyedve hallgattam a9 vélekedéseket új

4

Digitized byGoogle



50

„hajóm felöl. Mily jó ízüen nevettek rajtam! több
„ízben kellett hallanom: hogy F u l t o n n a k el-
„ment az esze. Bátorító megjegyzést seholt
„nem hallottam, de csufolódót eleget."

„Végre eljött a9 nap, melyen a9 próbatételt
„határoztam. Meghívtam barátimat. Néhányan el-
„fogadták ugyan a9 meghívást, de igen jól vettem
„észre arczájokból, hogy nem örömest jöttek,
„mivel próbatételem9 belévesztésében féltek részt
„venni. Nékem magamnak is több okaim voltak
„a' szerencsés kimenetelen kételkedni, mert az
„erömív új volt, rosszul készítve 's többnyire
„oly emberek által, kik effélékkel ,többé nem
„bajlódtak. Jelen volt a9 pillanat, hogy mozdul-
j o n a9 hajó5 barátim feljöttek az oromra, képei-
„ken kétség és aggodalom látszott, levert néma
„vonásaikban megelégedetlenség tűnt ki 9s ez ne-
„kem oly szomoritó volt, hogy szinte magam is
„kezdem bánni próbámat"

„Jel adatik, a9 hajó mozdul egy keveset —
„'s azonnal megáll,— lehetlen volt tovább moz-
dítani. Az elébbi csendet mormolás, mozgás, 9s
„suttogás 9s vállvonogatás váltja fel" „megraon-
„dottam, hogy e9 lesz a9 v é g e / ' mond'ott
„egyik," „bolond volt a* g o n d o l a t i s " szólt
„másik," bár ide se jöt tem volna s. t. f.—
„kevéssé zavarodva voltam, de azonban kértem
„a9 társaságot, várakoznának keveset,, míg a9 hi-
„bát megvizsgálom. Bészáltam a9 hajóba 9s az erő-
„mívet megnézegetvén, úgy találtam, hogy a'meg-
„akadás egyik darabnak hibás hatásából szárma-
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„zott. Áz akadály azonnal elhárítódott, az erö-
^mív dolgozni kezdett — 's a'hajó haladt. Csak
„hamar elhagytuk New-Yorkot 's nem sokára Al-
„banyban száltunk ki."

„Az utazás alatt 9s miután szerencsésen vísz-
„szatértünk is, soká azt kellé hallanom, hogy
„ezen próbatételemnek még áldozatja leszek. Re-
stelkedtek, ha valyon a9 második 's az azutánni
„utazás is jól fog elsülni 9s ha valyon nagy ha-
„szonnal léend e' egybekötve. — Jött azután az
„irigység 's a9 rágalom, elperelni tőlem feltalá-
lásom 9 minden becsét s. t. f. *)

íme, az első gőzhajó9 históriája! 9s egyszer-
smind az emberi szívről, azon szomorú tapasz-
talás9 históriája is, hogy kezdjen bár akárki is
vamely újhoz, mely őtet ész vagy ügyesség által
társai felett kijeleli, az bizonyosan számlálhat
az irigység* és rágalom9 marczonglásaira, akár-
mely éghajlat alattit.

A9 H u d s o n , au O n t a r i o és C h a m p l a i n
tavai közti hegyekből ered 9s a9 new-yorki státust
ketté hasítva, 250 mértföldnyi folyamatja után,
Sandy-Hooknál az Óceánba ömlik. Szerencsés
állását a9 hajókázásra az is emeli, hogy Álbany-
tól fogva a9 tengerig, szinte egyenes a9 folyama,

*) Life of Fulton, fiy his Friend Gadwallader D. Golten.
New-York. W17.
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's kevés csavargásai lévén, a9 tenger clagadás e-
gészen Albanyig 1Ö0 mértföldre felhalad, hol a9

dagadás 12 órával mindig későbbre van mint
New-Yorkban. Hajdan, kik New-Yorkból Albany-
ba mentek, — mely 145 mértföld távolság, — szá-
razon 4—5 nap, vizén kilencz és tíz napot is utaz-
tak. 'S mely különbség miolta Fulton feltalálta
a9 gőzhajót! most ezen hosszú utat közönségesen
14—15 óra alatt futja meg a' gőzhajó, 9s 1825-b.
a9 North America hajó, 10 óra és 30 minu-
ta alatt érkezett meg Albanyba New-Yorkból. *)

Ez előtt 30 esztendővel, képtelenségnek tar-
tották volna, a' mi most igen mindennapi dolog,
9s mivel az amerikaiak mint első feltalálóji a' gőz-
hajónak, mindenben, mi a9 gőzzel bánást 's hasz-
nálatát illeti, sokkal felülhaladták Európát, igen
hihető, hogy ezen nemben még nagyobb töké-
letre mennek. Gőz erőmíveik sokkal tökélete-
sebbek mint az Angoloké, 9s abban naponként
új feltalálásokat tesznek. Gözhajójik' hasonlók már
egy kissebb nemű Fregathoz, 9s azok oly pom-
pával, ízléssel, 's kényelemmel vannak építve,
milyeneket Európában scholt nem láthatni. A9

közönséges ormon felül, még egy emeletjök van
(the.Promenade,) mely, egészen amerikai ta-
lálmány 9s 20—25 pár ember, kényelmesen sé-
tálhat fen. Belsőjök oly pompás, mint akár mely
ékesség szerető Dáma' teremé.. A9 grádicsokat
török szőnyegek borítják, az ajtók, bútorok, ma-
hagóni fából, fejér njárvány párkányu karainok;

*) The Northern Travcllcr. New-York* 1831. 1. 14.
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az oszlopzatok aranyazott coupolákkal; a' falon
tájfestések nevezetes képíróktól 5 az ágyak előtt
selyem és atlacz előfüggök, 's szinte minden
hajón egy kis könyvtár. •

Délután korán megérkeztünli Montgome-
rybe 's mivel a'West-poiritbá ménö gőzha-
jó , csak estve kilenczkor váratott oda y időnk ma-
radt a', velünk várakozó utazóktól a* környékről
kérdezősködni 's kézikönyveinkből elolvasgatni,
mik e' hellyeket nevezetessé tették. -̂ - A' szabad-
ság háborúnak sok vonásai folytak ezen parto-
kon. Itt árulta el amerikai Generá l Arnold
hazafijai vérét, 's épen Montgomeryn alól végez-
tetett ki angol Major André 1780-ban. — Az
Arnold árulása nagy jeczke 's az apiérikaiak p̂i-
riilás és szidalom kô it említik .azArrloTá nevét
's bánattal" haladnak végig historiájok' ézeh he-
lyén.

Estve 10 órakor megérkezett fi' Pliiladelplia
nevű gőzhajó, fs azon egy óra. alatt, W e s t -
pointba értünk .
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V.
Amerikai nevelési rendszer.— West-po-
inti katona akadémia.—Kosciusko9 emlé-
ke.— Hudson parti városok.— Gőzhajói
utazók. — General Van Rensselaej*.— A-
mérikai aristocratia. — Albany. — Itéltf-
székek. — Népesség szaporodása9 okai.—

Erié canalis.

V\ est-pointban van az egyesült státusok ka-
tona akadémiája. -— A* népesség mennyiség-
hez képest, bizonyosan egy ország sincs Euró-
pában, hol a9 nevelés és tanításra annyi intézet
volna, mint Amerikában. — Európában az intéze-
teknek nagyobb része, kivévén Angliát, — az
igazgatóság vagy annak közbejövetele által ala-
píttattak, vagy az által tartatnak fen. Mert Eu-
rópában az igazgatóság9 érdekei közé tartozik,
hogy a9 népnek mely és csak mennyi része töí-
veltessék, és hogy azok ne a9 fennálló rendszer
elleni módon 's azokkal ellenkező elvekre tanít-
tassanak. De Amerikában ellenkezőleg áll a9 do-
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log: itt a9 nép a' tőrvény' értelménél fogva, fel-
ügyelője lévén az igazgatóságnak, azon just, hogy
az ifjúságot miként és mely elvekben neveltes-
se, fenntartotta magának. '

Azon sok e l l e n k e z ö s é g e k , melyek az
európa 's amerikai törvények 's rendelkezések
közt, több pontokban éppen szembeüthözöleg ta-
láltatnak, nagyon feltűnők elöszer az idegennek,
fs úgy tetszik: mintha ezek csak különösköd és-
böl tétettek volna így. De ha szabadság hábo-
rújok' korát 's törvényeik hozatala' históriáját meg-
yi'sgálta az idegen, úgy találja: hogy mind azok
nem különöskecfósböl, hanem több esztendei ér-
tekezés és fontolás után tétettek így,, és é p e n
e l l e n k e z ő l e g mint Európában. így áll
p. o. a' n e v e l é s r e nézve is a'dolog. Több
elnézetek kívánták azt, hogy a'nép a'nevelést
magának tartsa. Nines is Amerikában több in-
tézet, mely egészen az igazgatóságtól függene,
's a' közpénztárból tartatnék fenn, — csak a'
west-po int i katona akadémia.

1802-ben Jef ferson praesidens' ajánlására
fogadta el a9 Congressus a' west-pointi akadémia9

alapítását. Ennek alap elrendeléseiben nem azt
tette fő czélul a9 Congressus, hogy ez csak a'fen-
álló katonaságnak nevelje az ifjakat, hanem hogy
az ott neveltek által a' k a t o n a i tudományok
's fenyíték 9 t i s z t a m e g f o g a t a i , 's a9 Ii-
teratura és tudományosság' józan ízlé-
se ter jesz tessék . A' tanulók' vagy cadétok9

száma, 250-re van határozva. Az egyesület' kü-
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lönböző státussai, a9 megürült helyekre újakat
ajánlanak a9 praesidensnek választás végett. A9 fel-
veendőnek írni, olvasni és számot vetni tudni
kell 's tizennégy és tizenhét esztendő között kell
lenni, félesztendeig szoros próba alatt van az if-
jú, elmetehetsége 's magaviseletére nézve 's csak
azután vétethetik fel.

A' tudományok9 folyama négy évet tart. Fő*
vebb tanulandók: mathezis , ra jzolás, fran-
czia n y e l v , t e r m é s z e t p h i l o s o p h i a ,
chemia, a r t i l l e r i a , fö ldméret , p o l g á r i
és k a t o n a i aethica, tact ica, for t i f icat io,
fegyvergyakorlás, aes thet ica és hazai
törvények. Harminczkét professor tanítja a9

különböző tudományok9 osztályait. De azon ki*
vül mindennap katonai gyakorlást kell tartaniok
9s minden évben három hónapig sátor alatt lak-
niok. A9 fenyíték szoross és pontos. Minden két
cadétnak külön tanuló és külön háló szobája van,
hol fegyvereiket is tartják 's ázt és köntősseiliet
magoknak kell takarítaniak, kiléptekkór a9 cadó*
tok a9 katonasághoz tétetnek, vagy? ha tetszik,
a' polgári életbe visszatérhetne^ *) '.-; 1 ».-'-. >

Az intézet9 igazgatója ezredes Thaiyeí:
hoz ajánló levelünk lévén, igen. stsívesen:

dott 9s az intézet9 minden épületeiben elhotfdózott,
Több szobákban akkor folytak1 a9 tanítások Vast
egy ideig hallgattuk, — az intézet gyönyfirá
könyvtár t bír, 's abban minden régibb é&

*) Travells in North America, by Captain Basil Hall. Edin-
bourg 1829. • . • • • :
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újabb földabroszpk9 válogatott gyüjteménnyét, ka-
tonai tudományokhoz tartozó .temérdek rajzola*
tokot 's a' nevezetesebb újságokat, melyeket min-
den cadét használhat|—az ezeredes úr több esz*
tendeig utazott Európában, az ily nemű intéze-
tekből a9 hasznosabbakat általplántálni, , / /

Wes$;?Foint nagyon* szerencsésen van yá*»
lasztva tanuló intézetnek. 4 '̂pompás H^dsqn' part*
jain felvonuló magass hegy sor közt, West-point
hegye, mintegy félsziget, benyulik a' Hudsonra,
melynek a'vízre nyúló oldala szinte egészen me-
redek 's 188 lábnyi emelkedettségre van a' víz*
színétől azon tér, hol az akadémia épületei álla-
nak. A' kinézess erdőkkel 'bénfitt magass hegyek9

sorai V alatt avSfcéjp Hudsdn lebegő hajóival. Tá*
yol nagy várósoktól, fii' vadteî mészet* és erdők*
közepette,) ily gyönyörű kiriézédseí, á9 históriának
n a gy emlékeivel) Fütinam étóss^ge róirijői szom-
szédjában,-^ö* héiyetij önkéntesen elmélkedésre
hajlást érezvto élihó. •
''••••'' Míg a" hegy9 omöin kőríil-a'ézéjp kih^zések*
ben gy«nyői<ködtíiilk, majd nem' elrejtve á9 fák
köíst, egy sz^p^éfáliékré bukkAiitmlk. Fejér már-
ványból > ptedéStatói álll 'égy pyr&tnis, igysiséfiíéií
minden <:czifraság riélküly's' a'Víz fielőlli oldalán
ezen név résveí yyKoseiüákt).^ Etzen emléket
a9 tanulók építették aíáírátisaí á9 derék Kosciüskö-
nak. A1 pyrantós «eg0t körül léczézve áll egy da-
rabocska hely. Ez volt a 'Kosc iusko kert je,
melyet maga mi veit, míg West-poinlbaü lakott.
Egy elromladozott gerébje, kapa,* holmi
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pek 93 más kertész eszközök, most is af kertes-
ke közepén hevernek, melyeket Koscinsko han-
nált. A' tanulók szent hagyományoknak tekinti
ezeket — Nyugodjanak békében poraid, embe-
riség* és szabadság9 védje! egyszeri! ugyan a9ti
emléked, de dobog a9 szív, midőn arra tekintu
utas, 9s a' szabadság 9s az ember jussai gondo-
latja lobban fel lelkében.

West-poíntból, Albany nevű gőzhajára ül-
tünk. A9 hegyek még mind tartanak a9 víz9 két
partjain fel, egész Newburg ig , itt már végző-
dik az amerikai úgy nevezett felföld. (Higbland)
Newburg a'Hudson'partján, soká volt a9 Was-
hington hadiszállása a' szabadság háború alatt, 's
c' város9 lakossai nevezetessé tették magokat 1854.
A 'Lafayet te érzékeny elfogadásával..*) Halad-
tunkban, szinte minden fél órában más meg más
csinos falu vagy város előtt állottunk meg utazó-
kat rakni le 's szedni fel hajónkra. F i s h k i 11,
F o u g h k e p s i e , K i n g s t o n , Redho.ok,
Hudson, C a t s k i l l , mindenik csinos város,
hét és nyólez ezer lakossal, melyek a9 kézügy-
benni kereskedés által, naponként népesednek
9s vagyonosodnak. ,

*) Lafayette en Amtrique en id24 et 1825* par A. Levasseur
Paris 1829*
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i; A' hudsoni, hajón utazást, igen érdekessé
scfteszi az utazók9 szüntelen Változása is. A' nagyobb
ml rendű gőzhajók, mindig pontoson indulnak na-
apónként egyik kikötőből a' másba 's azokon kö-
jn zönségesen száz kétszáz, 9s néha több utazó is
3fi til egyszerre. Mivel az utazók' egy része, az út-
Vi közti falukba vagy városokba száll ki, 9s onnan

megint a' továbbira mások ülnek fel, egy ily ha-
jón naponként a' kü lönböző arczulatok-
nak egész Panorámáját l ehet látn i ; 's
ha társalkodni nincs kedve az utazónak, éppen
úgy mulathatja magát, mint egy nagy város9

nyüzsgései közt. A9 kiszállítás fs újak' felszedé-
se igen hamar megesik, 's szép nézlet az ide-
génnek.

Albanyba, a9 new-yorki státus9 fővárossá*
ba, estve érkeztünk meg. Másnap iegelébb is
generá l Van R e n s e l a e r úrhoz mentünk,
ajánló levelünket megadni. Az öreg generál nem
volt hon 's fija fogadott el. — Midöh a9 Rensse-
laer úr lakását 's szobáit megláttam, megütköz-
tem, mely európai aristocratiaíi pompával 9s fény'
üzéssel találtam itt mindentí háza majd a'város
szélén, a9 bemenetel egészen angolos stílusból,
az épület angol ízlésű kert közepeben 's minden
elrendelés kivül és benn, mintegy angol lord'
lakása. A9 r e p u b l i c a n u s i e g y s z e r ű s é g -
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gel , alig egyeztethettem e9 pompát. De később
ennek több példájitis látván, azon tapasztalásra
jöttem: hogy a9 vagyon 9 és észnek, minde-
nütt ar is tocrat iá ja van, ha aristocratiánah
nevezhetni azt, hogy a9 vagyonos és eszes em-
ber, mindenütt e9. világon, kényelmesen kíván
élni -s körűletének mentői több kedvességet sse-
reani.

Van R e n s s e l a e r úr, egyik a9 legrégibb
hollandus telepedök közül 's elei még a' Hollan-
dia birtoka alatt 1Ö30 körül telepedtek ide. Haj-
dan majorátus volt a9 Rensselaer jószág 9s szé-
lesen terjedt birtokai voltak Albany' környékén.
Míg a9 feudal izmus ittis fenállott, az idősebb
Rensselaernek mindig „Albany pártfogója" titi*-
lussa volt. (Patroon of Albany.) Az új con*
stitutioval megszűnvén a9 majoratusi törvény, az-
olta is mind egy ágon szállott a9 birtok, 9s még
most is 12 D mértföldböl áll, mely megint az
egyetlen fijára marad. R e n á s e l a e r úr és elei,
mindig temérdek vagyon birtokában , temérdeket
is áldoztak a9 közjóra 's növök igen nagy tiszte-
letben áll polgártársaik előtt.

Miután kertje ritkaságait 's. épen annak vé-
généi kezdődd Erié c a n á l i s t megnéztük, if-
jabb Rensselaer úr szekérén elvitt a9 város9. ne-
vezetességeit megmutatni. Elébb is a9 Gapito-
liuraba vagy is a9, státus9 házába .mentünk. A9

Capitolium a9 város9 közepén, egy emelkedett hal*
raon áll, fejér márványból, jóniai stilusn oszlop-
aatokkal. Az épületben vannak a9 törvényhozó
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testek, státus és kerületi itélőszék, 's más gyü-
lekezetek9 pompás tereméi. — A* státus 9 fő i té-
l ő széke éppen ülést tartott, 's mivel Ameriká-
ban minden itéloszékek nyitva állanak, 9s akárki
szabadon bemehet, hallgattuk egy ideig a'perek'
folyamatját. A' bírák félkörben ülnek az élőt
ülői szék körül, mindenik előtt külön asztal 's
írószerek. A' tárgyak' eléterjesztéséii, mind a'
két perlekedő fél jelen van, 's az elölülői asztal
előtt a9 terem9 közepében ülnek ügyvédjeikkel.
A9 per9 tárgyát magok a' felek vagy ügyvédjeik
adják elé. A9 még homályos pontokra kérdést
teszen az előlülő vagy a9 bírák is, ha tetszik.
Midőn mindenik fél kinyilatkoztatta, hogy bévé-
gezte mondani valóját 's a9 beadott írások felol-
vastattak, akkor az előlülő még egyszer rövidé*
den elmondja a' per' tárgyát 's azon kérdése-
ket, — melyeken a* per9 tárgya fenekük, — fel-
osztva a9 bírák9.eleibe terjeszti 's •azon törvénye-
ket is felolvassa, melyek e9 kérdés9 eldöntéséről
szóllanak. Ekkor a' bírák értekezés alá veszik
a9 kérdéseket 's azt elhatározván, az ítéletet ki+
mondják.

Azután több közönséges épületeket néztünk-
meg 's a9 városnak különböző útszáit — Al há-
n y egyik a9 legrégibb városok közül Amerikában.
l6l2-b. a9Hollandusok építették az első kalibá-
kat a9 Hudson partján5. lő23-b. egy erősséget is
épitettek 9s Fort Orahgeaalt nevezték. lő64-b.
az Angolok' birtokába jutván ezen környék is,
a' York és Albany herczeg' tiszteletére, e' yárost
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Albanynak nevezték. A' régibb részt hollan-
dus teleped ok építvén, egészen különbözik az
amerikai több városoktól.'s hasonlít a9 németor-
szági vagy az erdélyi régibb szász városokhoz.
Ujabb része egészen a' mostani ízlés szerint é-
pült Albany most a9 new-yorki státus9 főváros-
sá, ámbár maga New-York a' város, ennél sok-
kal népesebb, de Albpny közepében esvén a'
státusnak, ez választatott fővárosnak.

A l b a n y b a n i i politikai és Iiterariai újság
jön ki. Egy akadémia 's számos L á n c a s t e r
i s k o l á k állanak. Hajdan igen csekély volt né-
pessége, de miután a9 státus9 igazgatósága ide té-
tetett által, 9s kivált az Erié canal is ' megnyí-
lása ólt a, bábulatos haladást teszen népessége,
mely csak tíz esztendei felszámításból is meg-
tetszik:

1820-b. volt a9 népessége . . . ~ 12,630
1825*b. . . 15,971
1830-iki utolsó felszámításként • • 24,238

Ily gyors haladást tett a9 státus9 népessége is
negyven esztendő alatt A9 revolutio kiütésekor
alig állott 200,000 leiekből az egész státus, az-
ólta pedig ekként szaporodott: # )

1790 340,130 lélek
1 8 0 0 . . . . . . . . . 5 8 6 , 0 5 0 —
1810 . . . • . . . . . 959,049 —
1820 1,372,812 —
1825 1,616,458 —
1830 1,923,522 —

•) Tht New-York annual Regiiter for 1031. 1. 59.
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Ha valalii az európai politika 9s státus tudo-
mány' szempontjából tekinti Amerikát 9s ily hir-
telen szaporodó népességét, hová oly különféle
nemzetek, oly különböző igazgatás9 forrnáji alól
's régi szokásokkal, mindenféle nyelvvel 's még
több vallásos felekezetekből, telepednek által,—
minden logicai 's methaphisicai combinatioi sze-
rint, azon következményt hozza ki: hogy ezek-
nek e g y e s s é g b e n é ln i 's e g y ü t t marad-
n iok l e h e t e t l e n . — 'S pedig a9 következmény
ellenkezőt mutatott 's Amerika virágzásban áll
és halad, minden ily combinatiok ellenére is!
és ez, megint egy igen egyszerű eszköz által tör-
ténik : hol a9 törvények mindennek egyforma just
adnak, a9 természet9 eredeti szent törvényeinek
jussát adják ; hol az igazgatás a9 társasági élet'
elvein alapul 's semmi mysteriumra nincs szüksé-
ge 5 hol, minden ember szabadon gondolhat és
szólhat, 9s Istenét elméje meggyőződése 9s lelki-
esmérete sugallati szerint szabadon tisztelheti; —
és hol a9 születés 9s gazdagságnak, semmi juss
nem adatik a9 törvények előtt a9 szegény felett,
oda, igen is sietve siet az ember, 's akármely
előítéleteik 's eltaszító érdekéik voltak az előtt,
ott az egyformaság9 jussai szíves egyességbe csa-
tolják őket A9 honnan kenteién volt elköltözni,
ott b i zonyosan h ibás volt valami a9 tár-
saság9 r endszerében, ott talán meg voltak
bántva természeti jussai, vagy talán nem is bir-
hatta azokat Fájt valami l e l k é n e k , mit
ott nem tudott 9s ta lán nem is mert ki-
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magyarázni, — 's itt feltalálta azt, mit józan gon-
dolkodási közt sejdített 9s minek birtokától meg
volt fosztva. — És csupán ez, azon egyszerű esz-
köz, mely Amerika9 népességét oly szemlátomást
szaporítja.

Albany, az Erié és Champlain Cana-
lisok' megnyitásával, a9 kereskedésnek oly kul-
csát nyerte tíz esztendők ólta/ hogy nem sokára
New-Yorkal fog egy állásban lenni. Az Óceán-
tól egész Albanyig fel lőO mértföldre, felmehet-
nek ugyan a9 hajók a9 tenger dagadással, de már
azon felül nem hat a9 dagadás 9s a9 Hudéon to-
vább nem hajókázható. Azon környék, mely in-
nen az Ontar io és Erié táVáig 9s a* Sz. Lö-
rincz v í z é i g nyúlik, mintegy 3Ő0 mértfóldet
teszen, és ez eddig, a9 kereskedés9 minden ne-
métől el volt 'zárva. Bőv termékeivel nem tudta
mi tévos legyen 9s száz mértföldekre kellett sze-
kerén vinni míg vizet talált, hogy messzebb szom-
szédjainak eladja, 's épen'ily kínnál szerezte meg
megint azokot, mik nála nem termettek. E' vi-
dék, s z i n t e mint hazánk. Önnön zsírjá-
ban fu l ladozot t ha jdon, minden kinézés
nélkül a9 tovább háladhatásra. Népessége kevés
volt, földjét mivelni nétn bírta 9s arra nem is volt
szüksége. — De egy nagy, egy óriási gondö-
latja az emberi észnek; e9 környéket 1817
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ólta, az egyesült státusok9 legnépesebb vidékévé
varázsolta egyszerre; az általgázolhatlan erdők'
helyébe hirtelen népes és virágzó faluk 9s váro-
sok tűntek fel, fs vagyonosság 9s jóllét9 közepe*
be tette af lakósokat.

A9 new-yorki státus, soká álmadozott azon
plánumról, hogy az Ontar io, Erié, Champ-
la in és Cayuga tavakat és a9 s zent Lőrincz
v i z é t canalisok által kellene egybekötni a'Hud-
sonnal és az Óceánnal. A' gondolat óriási
's boldogitó következéseket igérö volt, de kivi-
tele soká Iehetlennek tartatott 's példátlannak
a9 földgolyóbissán, mert az Erié 565 lábbal áll
magassabban mint a9 Hudson, temérdek hegyek
és folyók közben, mintegy Ő00 mértföldtíyi ál-
tal ásandó köz a9 három tó közt, 9s a9 költség
felszámíthatlan.

De, a9 mit soká álomnak 9s kegyes óhajtás-
nak tartottak, 1817-ben létre hozatott.—Az irt
esztendőben De Vitt Cl inton választatván stá-
tus Gubernátorának, ő merészen felfogta a9 plá-
numot 9s a9 dologhoz értők9 kidolgozása után,
megmutatta polgártársainak, hogy a9 kivitel nem
lehetlen! Tfizzel fogadtatott a9 jovallat 's egy-
szerre nagy áldozatok tétettek. A9 canal i sok
menetele 9 h e l y e i t , részint ingyen engedték
által a' polgárok, részint köz földekkel cserél-
tettek, vagy pénzel fizettettek ki. — A9 költs ég*-
r e különböző adakozások tétettek 's más forrá-
sok is fordíttattak arra, kivált a9 Sal ína sós-
tó vámja5 részint pedig úgy nevezett c a n a l í s

5 *
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bankoczédu lák bocsáttattak ki, melyeket a9

státus gárántirozott A9 nagy munkához 1817-ben
hozzá fogtak, még pedig az Er ié ét Chain*
p 1 a i n felé vezetőkhez egyszerre. — 1819-ben
Utícától Rómáig már lő mértföld készen lett,
megindultak a9 hajók rajta 's ez még nagyobb
tüzet gerjesztett a' munkára— 1825-ban már 280
mértföld volt készen 9s ennek vámja szinte fe-
dezte a9 további költségeket Végre az Erié és
Champlain 1825-ben egészen készen lett 9s HOT.
4-dikén megülvén a9 státus a9 canalis innepet
(Grand Canal celebration), már nov. 24-kén as
első hajó szerencsésen m e g é r k e z e t t az Erié
tavára, 9s az addig elzárva volt környékiek, a9

legfelsőbb északtól, szabadon hajókáztak le a'
Hudsonra és Óceánra. 1828-ban az O s w e g o
és Cayuga canalisok is elkészültek, melyek as
Ontariot és szent Lörinczet kötik egybe az Erié
canallssal.

Ekként ment tökéletre a* nagy munka, a9

mesterség9 és emberi észnek diadalma, egyetér-
tés, tiszta szándék 9s a9 közjó9 óhajtását főczél-
joknak tartó polgárok9 szorgalma által, a9 nélkül
hogy egy lakos is, legkissebbig terheltetett vagy
adóztatott volna j oly munka 11 esztendő alatt,
melynek mássá nincs még a9 föld9 golyóbissál}.:
1. Az Erié canal is 9 hossza a9

Hudson vizétől Albanynál kezd-
ve, Erié taváig . . . . . . 3Ő3 mértföld
mélysége 4, szélessége 40 láb.
Vízesés és emelkedés (fali et riie) 696 láb
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83 kőzsilippel (Lock-Schleusen)
556 híddal.

2. C h a m p l a i n canalis^ hossza Al-
banyig . . . . . . . . 72 —
Vízesés és emelkedés . . . 188 —r
21 Zsilippel.

5. Oswego canalis, egybekötvén
az Ontariót az Erié canalissal . 3 8 —
14 Zsilip. — Vízesés . . . 123 —

4. Cayuga és S e n e c a canalis,
mely av Seneca tavát és az On-
tariot köti egybe az Eriével • 20 -—
Vízesés • • • . . . . . 73 f—

495 mértföld 992£láb esés és emelkedés.

A ' n é g y c a n a l i s k é s z í t é s e ' k ö l t s é g e i :
, Dollár Cent

1. Erié canalis • • . • 9,027^456 5
2. Champlain . . . . },% 79,871 95
3. Oswego . . . . . . 520,113 57
4. Cayuga és Sene9a • • 214,000 51

10,946,443^ 68
vagyis a'mi pénzünkben 21,892,889 ezflstforint
és 24 xr.

Ezen canalisok észak9 és nyúgot9 messze ré-
szeit egybekötik két felől az Óceánnal, temér-
dek csak ezen vizekre készített canalis hajók
(Canal boát) járnak rajtok. Az utazók' és terhek9

hordozása esztendőnként szaporodik; a9 vitelbér
csekélység a9 hajdonihoz képest. Csupán az Erié
canalison 1829-ben 178 hajó járt fel és le. 1830-

5*
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ban már 215-re szaporodtak, '6 ekként nő a9

vám is, melyből az építési költségek fizettetnek
le. A'canalis9 vám jövedelme volt 182Q-ben 813,137
és 1830-ben 1,050,799. dollár. . . .

Ezen jövedelmekből, láthatni, hogy az épí-
tési költségek9 amortizátiojára évenként feles
summa fordíttathatik, 9s most csak 7,825,035 dol-
lár van amortizálni való, melyet tíz esztendő
alatt remélnek lero.vni 9s akkor a9 nagy canali-
sok ingyen és minden tereh nélkül maradnak
a9 státusnak. *)

A9 nagy munkának ily szerencsés kimenete-
le elektrikai szikrát lobbantott. minden státusok-
ban 9s azolta néhány nevezetes canalisok ké-
szültek ennek mintája után, 's sok van még ké-
szülendőben. Csupán a9 new-yorki státusban, tíz
társaságnak engedtetett meg, különböző helye-
ken a9 magok költségén catialist ásattathi j tizen-
három társaság pedig, vasutak9 készítésére egye-
sült. . • . •

*) Canal Commissioner's Rcport to the Legislatur 1631 — é t
New-York Registcr 1. 124 és 222.
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VI.
Shakerek' vallása és istenitisztelete. —

New-Lebanon. — Methodisták.

Albanyból New-Lebanonba szándékoztunk men-
ni, a9 Shakerek 9 és Methodisták 9 különes
isteni-tiszteletjeket megnézni. AY Hudsonon úgy
nevezett Ló-hajón (Hors-boat) haladtunk, által,
mely megint amerikai találmány. A9 túlsó parton
Greenbushnál szekérre ültünk 9s Union,
S t e p h e n s t o w n és Canahánon által, közel-
gettünk a9 lebanoni főrdökhez és a9 shakerek9

falujához.-—A9 Shakerek 9 va l lásos czéré-
moniáikról 9s életök9. módjáról annyi kfllönest
beszélnek és írnak Amerikában, hogy itt lakók9

és utazók9 figyelmét igen magokra vonják. — A9

Shakerek eredetileg Angliából terjedtek ide. Egy
manchesteri kovács' leánya, Lee Anna, ugyan
odavaló kovács Stanleynek hitvesse, vók el-
ső alapi tó jok. A9 Bibliának hosszas olvasása után,
bizonyos vallásos ábrándozás foglalta el Lee
Annának minden gondolatit Azt álította, hogy
néha a9 szent Lélek megszálja, 's olyankor köz
helyeken prédikátziókat tartott, sajog imádsá-
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gokat mondott, csudákot csinált, 's a9 krisztus-
nak a9 földen újra megjelenéséről, milleniumról
9g több ily réjtvényes tárgyakról beszélt Anna
a'köznép közt követőkre talált, azokot ámítot-
ta 's tánczal elegyített istenitiszteletére egybe-
csödítctte. Végre, a' köz csendesség9 fenntartá-
sáért, Manchesterben m e g t i l t o t t á k min-
den ábrándozásait 9s kenteién volt 1774-ben fa-
míliájával 's néhány zajos követőjivel, Ameriká-
ba által költözni.

Anna New-Torkban megvált férjétől, 's
mindig ragadtatva ábrándozásaitól, Albany felé
felvándorlott 's W a t t e r v l i e t b e n megtelepe-
dett, hol újra gyülekezeteket kezdett tartani. A'
szabadság háború alatt, itt is solí kedvetlenség-
nek volt kitéve. A* béke' megkötése után, min*
den vallásoknak szabad gyakorlás engedtetvén,
az Anna valjása is gyarapodottj .néhány hason-
ló ábrándozókkal társaságba állott 9s N i k a y u n a
mellett egy darab helyet megvették, hová a' fe-
lekezet letelepedett Anna itt ho l t meg 1784-
ben. Halála után a9 felekezet néhány szánra ne-
vekedvén, egy része New-Lébanon mellett tele*
pedetfmeg 's óda fákit épített

A* Shakerek' fö elve: a9 vagyon 9 k ö z ö s -
sége. Senkinek nincs elkülönözött vagyona, as
mind a' liözönségé. Munkájok9 gyümölcse ^köz-
tárba tétetik, honnan van élelmök és ruházat-
jok. A9 n ö t e 1 e as é g megkívántató feltétcL A9

felekezet9 minden tagjai, férfiak és asszonyok,
egyenlők minden jóssokban. Á9 világi mulatsá-
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gokat, fényűzést és dicsőséget megvetik. A" fér-
fiak külön válva laknak az asszonyoktól* Iste-
n i t i s z t e l e t j é k n e k egy r é s z e tánczo-
l á s b ó l á l l . — A9 Bibliában több helyen for-
dul elé y hogy* a' zsidóknál tánczal is imádták az*
Istent, p. o. hogy Dávid k irály is t á n c z o l t
a9 f r igy láda körűi. Salamon prophétánál
is e'mondatik: „mindennek ideje van" 's ott a'
több foglalatosságok közt a' táncz is említetik.
E' szent helyek után Anna p r o p h é t a a9 fe-
lekezet9 alkotója, azt tanította: hogy az Istent,
nemcsak nyelvel, hanem egész testei kell tisz-
telni, 's erre nézt, tánczal elegyített istenitisz-
teletet rendelt, mely közt kezeik szüntelen li-
begnek 5 — angolul S h a k i n g annyit teszen mint
libegő, 9s innen a9 Shaker nevezet. *)

Mint a9 faluba értünk bámulással szemlél-
tük a9 különös rendet, csinosságot, az épületek9

egyformaságát, gyönyörű gyümölcsöseket, nagy
vetemény táblákot, gazdasági rakott tár okot, 9s
az igen tiszta útszákat kát sor fával beültetve.
Előítéletekkel telve jöttünk e falu felé, 9s a9 kül-
sők után itélve, tisztelettel kezdettem gondol-
kodni e9 felekezet felől.

Szekerünköt felküldöttük a'förödőkhez, mert
a9 Shakerek nem tartanak fogadót. — A* templonr
előtt megálottunk, míg a9 falu9 különböző ré-
szeiből kettős sorokban, gyűltek a9 felekezet9

tagjai, a9 férfiak külön és az asszonyok megint

*) A' revision and Confirmation of thc social compact of,,
the united socitty, called Shaker's, Harrodsburg. Ky 1830.'
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tifilön. — T e m p l o m j o k ' belsője egyszerű,
nagy ablakokkal, hasonlít egy szép terembe*.
Semmi czifraság benne, az isteni-tiszteletnek
semmi attribútuma, mely vallásos gyülekezet'
helyét gyaníttatná. — Mivel mindig számos ide-
genek is jönek e9 különes czeremoniát szemlél-
ni, egyik oldalon azok' számára külön székek
vannak/ hol mi is helyet foglaltunk. A9 templom9

más részében néhány fejér padok* állanak a' fe-
lekezet' számára. — A9 tagok páronként jöttek
hó, mindenik Nem különböző ajtókon, 's szem-
be vettek, ülést. A9 férfiak 9 ö l t ö z e t e egy-
formán, papucs és fejér strimfli, pantalon, sze-
derjes hosszú szabatu mellény, keskeny fejér
nyakravaló, sötét szín régi szabatu kabát nagy
csont gombokkal 's fejér kalap* — Az asszo-
nyoké, hónyaly alatt szorított kávé szín vagy
fekete felső köntös, fejér keszkenővel borított
mell, majd az egész ábrázatot elfedő sírna mély
kalap (Capuchon), kezükben fejér keszkenő.
De mindenik fél' öltözete, egyszerüségök mel-
lett is, különes tisztaságot és csinosságot mutat.

Midőn mind egybegyűltek, egyszerre felál-
lottak a' padokról 9s mint egy fertály óráig mély
csendességben maradtak. Akkor bizonyos, nálok
egészen eredeti ének' neméhez kezdettek, oly
csudálatos rezgéssel, mintha mély fájdalom9 ér-
zelme facsarta volna ki a9 hangokot. Az ének
közben szüntelen libegett két kezök, mintha re-
pülni készülnének. Végezvén az éneket, megint
mély csendesség lett 's néhány perez múlva egyik
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öreg Shaker, valamely imádság formát mon-
dott, oly rezgő hangon, mintha belső gyötrel-
mét fejezte volna ki. — Az imádsád végződvén,
egy másik felszóllalt: „munkálódjunk atyánv
fiai", mely oly forma hangon ment véghez, mint
más vallásuaknál a* „könyörögjünk atyámfiai." —
Ekkor, nagy serénységgel, a' fal mellé hordát-
tak minden padok, a9 férfiak egész komolysággal
leöltötték kabátjokot, fogasokra aggatták 's az
üressen maradt, templom9 közepébe, lobogó ing-
gel, sorba szembe állottak az asszonyokkal. Az
öregek és ifjak a' fal mellé vonultak sorokban,
's azok, megint új nótáju még csudálatosabb
énekre kezdettek. Az énekre * újra libegtek a9

kezek 's férfi és asszony tán ez figurákot kez-
dettek csinálni. Lassanként sebessedett az ének
9s .a9 tagokat is mind hevesebb inspirátio lepte
meg, a'táncz is sebessedett, a9 figurák minden
fordulattal változtak5 néhány mintha a'Gavotte
tánczból lett volna által ve ve. A* legnagyobb bé-
bonyolodások közt is, oly pontoson 9s betanulva
csinálták a9 figurákot, hogy annyi sokaság közt
is, egyszer sem lett zavarodás. — De e' csudála-
tosnál csudálatosabb tánezra, 's hozzá a9 libegő
kezek, e9 szent komolysággal, 9s a9 még csudála-
tosabban vinnyogó és rezgő* énekre minden eről-
ködés mellett is, lehetlen volt nem nevetni. De
láttam mások9 arczán, 's éreztem magam is, hogy
e* nevetés, félig a9 szánakodás9 nevetése volt.

Többféle istenitiszteleteket láttam volt An-
gliában 9s miolta Amerikában vagyok, de ilyes
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valamit, nem is képzelhettem* — A9 táncz9 meg-
szűntével megint sorba álltak; egy öreg kilépett
a9 templom9 közepére fs az idegenek felé fordul-
va, elbeszélte e9 vallás9 históriáját 9s dogmájok-
nak főbb elveit. — Azután megint új énekre kez-
dettek 9s megint más tánczra, még czikornyá-
sabb figurákkal. Néha taps jelre változtak a'
fordulatok. Midőn már egészen kimerülve lát-
szottak lenni, egy hármas taps jelre újra az
elébbi sorba álltak. Mély halgatás lett mint egy
fertály óráig; köayörgésben látszottak elanda-
lodva lenni. Végre felöltözködtek 's oly lélek
nyugalommal oszlottak e l , mint a9 ki hosszas
buzgó könyörgése után, bocsánat* hiedelmével
hagyja el b9 templomot.

Ekként folyt és végződett eT csudálatos is-
tenitisztelet. A9 mint kijöttem a* templomból,
's soronként haza menni néztem a* tagokot, bá-
natos szánakodással tekintettem utánnok 's fel-
tűntek elmémben azon számtalan vitatások, me-
lyek a9 kereszténység* kezdete olta szaggatták
kebeleinket! De meglehet, épen én estem téve-
lyédesbe, hogy szántam és nevettem őket, mert
ők egész meggyőződéssel hiszik, hogy ez a9

t á n c z o l á s aa idve&ség' m e g n y e r é s é r e
s z ü k s é g e s 's igen h a t h a t ó s e s z k ö z , 9s
egész nyugalommal 9s tiszta lélekkel hagyjak el
a9 templomot, hogy az Istennek valamely ked-
ves dolgot cselekedtek. — De a9 köz életben is,
ők a9 legnyúgalmasabb népek, soha semmi er-
kölcstelenség nem hallatik rólok, semmi panasz
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nincs ellenök, sem perök nincs senkivel. Mun*
kás, szorgalmas, józan életű emberek, 's lak-
heJyök 9s gazdaságok, peldánnyai az igyekezet 's
egyetértésnek*—9S ki merhet az Isten és az ők
leikiesméretek közé felálni Ítéletével! — Ha ta-
lán csalatás e9 hiedelmök ? De e' csalatás őket
boldoggá teszi. 'S ki felelhet, hogy önnön hie-
delme nem csalatás?

A! Shakerektől felmentünk N e w-L e b a n o n-
b a. A9 hely9 fekvése gyönyörű 9s nyáron által
nagy a9 gyülekezet az itteni fördőre. A9 déli
státusokbeli tehetősebb amerikaiak, nyáron oda
hagyják a9 meleg miatt alkalmatlan lakjokot 's
az északon múlatnak és utaznak. Az egyik nyá-
ri utazási fordulathoz tartoznak a9 Sara t ó g a ,
B a l l s t o n és a 'Lebanoni fördők. De egyik
sem bir nevezetes raineralis erőkkel, 9s a9 mint
felbonczolásokból kitetszik, nem is hasonlítnak
a'-magyar föld9 számtalan mineralis ' vizeihez. A9

lebanoni forrás igen bőv és tiszta '& förödni
használják. Mérséklete 72° Fahrenheit. A' ball-
stoni és saratogaiak is azon állató részüek,
mint ez.

Délután megint Szekérre ültünk megnézni,
a9 mint mondták, a'©hakerekxiél még csudálato-
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«abb más vallás9 istenitiszteletét — Af Metho-
dlsták' f e l e k e z e t e minden esztendőn ősszel
és tavasszal, nyólez napig mezei gyűlésekét
(Camp-Meet ings) szokott tartani. Innen két
órányira épen most voltak egybegyülve az ezen
környéki Methodisták. — Sürti erdők közt, rósz
utakon, elérkeztünk végre a9 helyre, hol tf gyű-
lést mondották lenni. A' mint közelgettünK,
egész szekérvár látszott az erdő9 szélén, szám-
talan ló legelödett körül/ az erdőből nagy füst
emelkedett fel. Közelebb érve, temérdek sátort
láttunk fejérleni a' fali közt 's csudálatos lárma
zengett a' levegőben, zokogás és sírással ele-
gyítve, mint midőn valakit kínoznak A' sátorok
messze terjedő fél körben voltak felvonva 's
köztök sikátorok; mindenik tele férfi, gyermek,
de nagyobb részién asszonyokkal. A9 fél kör' kö-
zepén egy nagy magass deszka állás nyúlt fel
karozattal, mely a' prédikálószék. A9 sátorok'
belsője két osztályú; hátülsó osztályban ágyak
állanak felvert czövekeken 's egy deszka asztal
és mindennemű konyhai eszközök 's öltözetek;
az első rész behintve szalmává;! 5 egy deszka pad
a* közepén felverve *s néhány szék.

A9 dolog9 elötudása nélkül bukkanni ily sá-
torok közé, nagy eszmélet kellene, hogy meg
ne hökkenjen az ember. Megálottunk egyik e-
lőtt, honnan legborzasztóbb lárma hallott. Elöl,
egy fiatal ember keszkenővel bekötött fővel a'
szalmában térdelt, egy széket ölelgetett keser-
ves zokogás közt; hol égre fordította arczát.
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bol a9 szalmába bukdosött 'is mintha az egeket
akarná levonni, tapsok közt nyújtogatta fel egy-
befogott kezeit 's & bérekedésig ordította e9 sza-
vakot: 0 my Jesus b iess me! 0 ho ly Ghost
come upon me! ( 0 én Jézusom áldj meg! O
szent Lélek, szálj rám !) 9s ugyan e szavakat
szakadatlan ismételte különböző convulsiok közt.
Beljebb a9 sátorban, asszonyok és leányok tér-
deltek a' szalmában 's ezek is különböző rá&ga-
tódzások közt ismételték e9 szavakot. A^ ©gyü*
keservesen zokogott; a' más eltakarta arczáját,
megint a9 más ájuldoriott's szomszéd ja' ölébe dő-
ledezve merengette szemeit az ég. felé j meg a*
többi melljét verte 9s szívszaggatva sikoltoztakf
megint elájultak 9s újra felocsúdva, inspirált ar-
czal sohajtoztak az ég felé. — Végig jártunk a9

sátorak' különböző sikátorain, 9s mindenütt ezen
vad ábrándozás9 komoediájit láttuk ismételve,
más meg más gesticulatiok 's convulsiok közt.
Legkihalhatóbbak voltak e9 szavak: 0 m y L o r d!
O my J e s u s ! B iess m e ! 0 holy Ghost
come upon me! B i e s s me! Mintha fájt vol-
na az érzésnek e9 csudálatos ábrándozó kínlódás,
's mintha sajnálta volna az ember e sok bére-
kedt torkot 5 eltikkadt hangot 9s a9 sirástól el-
cpedt ábrázatokat. Legfőbb szerepet az asszo-
nyok 's leányok játszódtak.

A' Methodisták dogmájoknak ezen különes
ágát, a9 szent írás9 azon helyeiből veszik, hol
ezek mondatnak: E m e l j é t e k fe l k e z e i t e -
ket az Úrhoz, z ö r g e s s e t c k 9s megada-
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. — K i á l t s a t o k az Ur I s t e n h e z . — Or-
dí t sa tok az Úrnak tíégyén 's t £ Papjaik
is velők szoktak lenni 's a' mint mondják, ezek-
nek prédikátziójqk még különösebb a9 desika ál-
lásról.— AJ Methodisták1 felekezete számos, de
csak a9 nép9 míveletlenebb osztályából állanak
fcövetőji. — Megrázkddás 's újra szánakodó fáj-
dalmas érzéssel hagytam el e' helyet 9s megint
a' vallás9 tárgyaival andalogtam gondolatomban.
A9 M e t h o d i s t a földhöz veri magát 9s béreke-,
désig kiabál az Úr Istenhez.— A9 S h a k e r tán-
czol, hogy kedves legyen az Úr előtt. — A9

Quaker mélyen halgat templomában 9s néma
andalgás kQzt elmélkedik isteni és emberi kö-
telességeiről, — 9 S Mindenható! ezek közül me-
lyiknek imádsága foganatosabb előtted?

: Az idő már sötétedett, 9s a9 sok, velünk
együtt csudára jöttek9 szekerei közt, kínnal ha-
ladva, későn érkezttlnk vissza Lebanonba,
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vn.
Az egyesült státusok. — Eísd tel eped dk
észak Amerikában* — Az új lakosok9

nyomatásai az angol kormány alatt. —
Thea adó*— Lexingtoni ütközet, és a'

revolutio kezdete.

I lew-Lebanonból B o s t o n b a , af massachu-
settsi státus9 fővárossába indultunk. Pitts f ie ld-
nél már a9 massachusettsi státusba és az úgy
nevezett új Angl iába értünk. E9 része Ame-
rikának most is megtartja a" coloniai nevet. Az
egész egyesület négy szakaszra osztatik, úgymint:

A.) Űj A n g l i a , vagy k e l e t i s t á t u s o k

1. BJame.~2. New-Bampshire.— 3-Vetmont.—
4. Massachusetts.— 5. Rhode Island. — 6. Con-

necticut.

B.) K ö z é p s tá tusok.

7. New-York. —- 8. ETcw-Jersey. — 9. Delaware. —
10. Pennsylvania. — 11. Oĥ o. — 12. Indiana. —
13. Illinois—és •»' Michigaai Territoríu».*
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C.) D e l i s tá tusok .

14. Maryland.— 15. Virginia.— 16. Kentucky.—
17. Tennessee.— 18. és 19. északi és déli Caro-

lina. — 20. Georgia. — A' floridai Territó-
rium, és a9 columbiai Pistrictus.

D.) N y ú g o t i s tá tusok .

£1. Lousianna.— 22. Mississippi. — 23* Alabama.
24. Missouri — és az arkansasi Territórium.

Elébb csak 13 státus tette, az amerikai egye-
sületet, a9 többit részint vásárolták az Indusok-
tól, részint Spanyol országtól (Florida) és Fran-
czia országtól (Lousianna). A' 13 eredeti stá-
tusok közé, csak azután vétetett fel a'más 11,
miután népességők negyven ezerre szaporodott.
C o l u m b i a , M i c h i g a n , F l o r i d a , és Ar-
6 a n s a s , még nincsenek felvéve, mivel még
nincs meg a' negyven ezer szám népességők.

Észak Amerika9 feltalálása ntán (1498), elő
szer Virg in ia és M a s s a c h u s e t t s b e tele-
pedtek angol lakosok. De, több tekintetben,
Massachusetts lett vezetője az északiaknak, mi-
velődésben 's népesedése haladtában is, — 9s leg-
kivált abban, Hogy Massachusetts volt a9 revo-
lutio' bö lcső je , 's e'vívta ki az első győze-
delmet az angolokon.,— Már 16OO elején kez-
dettek Massachusettsben Boston 9 környékén né-
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mely télépedések tétetni, i620-ban New-Ply-
m o ü t h b a n is telepedtek meg néhányan. — A*
«on időben kezdődtek el Európában a' vallás?
béli viszongásoh j cl1 reformált Anglia üldözte a9

vele nem egyformán-gohdolkodókot. Erzsébet ,
e l s ő J a k a b és e l 9 o Kár oly' uralkodásaik
Angliában, a* vaüásbeli üldözés > tiiredelmetlen-
ség 9s fanatizmus' > históriája is egyszersmint. A9

V a l l á s o s ttybmatásnak i k e s e r g e t é s e i
k ö z t , számtalan famíliák oda hagyták Angliát,
hol az Isteithed folyamodniuk megtiltatott, 9s
merész elsaánássaly á? ityomatások közt megér-
lek karakterrel, menedéket kerestek; magoknak
&z' új világban, hói lelkiesméretök szabad le-
hessen. . . . • ,

A9 mely számban üldözte az ó világ jelesebb
embereit, oly számban szaporodott szemlátomást
az új világ általak, kik Massachusetts , New-
H a m p s h i r e , R h o d e - I s l a n d , ' C o n n e c t i -
cut és P e n n s y l v a n i á t alapították. Szörgal-
mok által tenyészett minden körültök, az élet
módjának újabb forrásait fedezték fel 's jóllét
terjedtél közottölt. Egészen új, szabad, és a'
nép9 jussán 's egyformaságon alapult törvénye-
ket alkottak mágokáak*—De, nem sokára felébr
résztették a' figyelnáet az új lakosok5 A n g l i a
i r i g y é l t e e' haladást, 9s legalább hasznot kí-
vánt hajtani. magának az új dologból. — W i 1-
h e l m és Mária uralkodásaik alatt (1692),
hogy félsöségi jusát fenntarthassa az angliai ud-
var az új lakosokoti, maga kezdett oda guber*.

6
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natorokat k i n e v e z n i , de aaon hibát ejtet-
te , hogy az új világ9 törvényhatóságaira bízta
a9 gubernátorok9 fizetését meghatározni 9s elren-
delni, kik e9 miatt erő és befolyás nélkül vol-
tak— Általlátta az angol kormány e9 hibáját 9s
helyre akarta hozni, de épen ez által jöttek fél-
re (értések az anya ország és gyarmatok közt k
az ólta kezdődött az egymás elleni gyaoakodás.

Mind «9 mellett is, lassanként mind több
hatalmat kezdett gyakorolni rajtok: Anglia; #*-
bernátorairtak azon just adta, hogy aa itélöjzé-
keket elrendelhesse's bírákat 1 nevezhessen ki>—-
adók9 és vámok9 nemeit csúsztatta bé > törvé-
nyeiket változtatta 9s több visszaéléseket, kezdett
tísztviselöjí által gyakoroltatni. A9 gyarmatok
több ízben, nyilván ellenmondottak ezeknek, hi-
vatkoztak eredeti jussaikra, 9s New-York 17Ö7-
ben kinyilatkoztatta, hogy a9 nép: jússai f meg-
bántásával es ik, reájok adót vetni, a9 nél-
kül hogy kép viselő jök legyen az, angol Parla-
mentben. ; ..:

Sérelmőknek ily szaporodásai kört is, hí-
vek maradtak az anya országhoz, :9s midőn 1754-
ben kiütött a9 Francziák és Anglia közt *' € a-
nada f e l e t t i háború , tizenhat esztendeig;
minden erejökből, katonával és pénzel segítet-
ték az angol igazgatást 9s csupán nekik kőszőür
heti Anglia a9 Canada9 megnyerését.—A«t htt̂
ték az amerikai gyarmatok e9 háború! bevéső-
désével ( l7őo) , hogy annyi áldoz&tjaüi után,
visszaadja Anglia régi jusaikat, vagy: hogy , leg-
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alább ai', mostaniakat; nem* bántaná ja. De alig
múlt két esztendő 's súlyosabb terhek fejiyeg^t-
tqk őket. Anglia aljkor szárazon és vízen győ-
zedelmes lett, 's, a'föld golyóbissá kereskedése9

Jkulcsát elnyerte, de ef gyözqdqlmek temérdeH
adósságba is keverték a' nemzetet, 's ajanak le^
fizetésére, a' ministerium az amerikai gyarma*
tokra fordította figyelmét. . -.. .. .
. ; . <BTjti g o t i I n<i,\ a' megnyerésével, a*, k^resr.
liedés' jEkevezutesn,kútfeje nyilt meg Angliának.
Dö> hogy azt csak maga használhass^, az ame-
rikai gyarmatoknak elzárt minden od^í kereske-
dést, 's csupán Angliából vagy angol hajók ál-
Ul hozatva, kebelének voltak mipd^nt vás^rpl-

BL mi szomszéd jókban volt. Külpnösen azon
tt az angol kormány, l*Qgy a' gyarma-

tok', miqden föbrikáit semmivé tegye, '3 e.' vég-
re! a' partokon harrpji^c^adokat ilítatott, % ko%y
csupáa qsaH angol Jbajók vihessenek od^ min-
dent, a' magokét p<?dig íoég a', szomszéd gyar-
matokba se yihessék ki. Ezeken íkivül, számta-
lan adók, várnak ^ saczolás' nerpet hozattak bé,
az idegea tiszĵ vî elök • kényökre hozták a' lako-
sokat 's büntetlenül tppodtáU jussaikat.

Az amerikai;népnek e' h o s s z ú t ü r ed el-
m e által felbátrítva«,: 17ő5*ben a' m i n i s t e r
G r e n v i 1 i e jpvallatára, még egy új saqzolás'
nemét tojta reájok az angol kormány, az úgy
nevezett b é l y e g $ t a x a törvénnyét (Timbre
Stempel). E' töryépy azt határozta, hogy min-
den egyezmények, szerződések, perfolytaírások,

6 *
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végrendeletek; fs szóval, a* polgári életben elő-
forduló minden irományokra, csak bélyeges pa-
piros használtassék, a9 semmisítés9 büntetése alatti
*s ezen papírosakra temérdek taxa vettetett. ' E'
tőrvény nagyon meglepte az bmérikaiarkat j elébb
"csak zugolódás' tárgya lett, azután a' társaságok-
bán kezdettek felette értekezni, fs lassanként
annyira nevekedett az ez elleni bossonkodás 's
elkeseredés, hogy a9 bos ton i V á' rho.de-Is-
landiak a'közönséges piaczon, V c o n n e é t i -
cutiak pedig, a9 hóhér á l ta l é g e t t e t t é k
rteg e9 törvényt. • • • ;. •*.»

A9 massachusettsi nép^ kiválva kifejezte
szonkodását ez igazságtalanságon. Minden
mat egyaránt megbántva találván jflssait, a9 New*
Yorkba h i rdetet t Congressusra mind*
nyájon biztosokat küldöttek, a9 ha^a4 éllapotja
iránt tanácskozni. A9 Congressus, egy lelhes elé*
adásban, közönségessé tette a9 gyarmatok' jus*
saít, felfedezte az Anglia által okozott sérelmeit
's kérelmet készített a9 királyhoz és parlamfeii*
tumhoz.— A9 kérelemmel Franki in Benjá-
mint, más két követtel küldöttek áltat Áúgltf-
ba. _ E' lépés meg inkább ingerelte a' királyt
és ministéreit. Úgy festették ezt, mint nyilvános
rebellio9 előjeleit. F r a n k l i n és társai a9 par-
lament eleibe idéztettek , hogy annál; nagyobb
legyen megaláztatások. De F r a n k l i n egfyste^
rün 9s kimerítőleg felelt minden ellenvetésre V
méjjen éreztette a9 ministérium fs parlairtlkit9 el-
hirtelcnlíydéseit
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Általlátta az angol kormány, hogy a' saczo*
lás9 lépcsőin igen sietett 's a' minis te r Graf-
ton jovallatára,. visszahuzatott a9 bélyeg törvény,
de a' helyett a9 théa, papiros, festékek 9s füszeT

rekre tétetett újabb adó, 9s két regiment külde-
tett Bostonba a9 zsarolás ezen törvénnyei' fenn-
tartására. A9 katonák9 kegyetlensége 's pusztítá-
saik, a9 tisztviselőit' dölfössége 9s a9 lakosok ju-
saik9- bitangolása, esztendőnként megint neveké-*
dett. Mindenkor ú| ellentmondásokat küldöttek
által a' lakosok, de minden sikeres következés
nélkül.

Végre, a' lakpsok' ily nyomatott helyheze-
tének egészen más fordulatot adott a9 követke-
ző történet: A9 k e l e t india i t á r s a s á g , ki-
r e k e s z t ő jus a 1 b i r v á n a ' t h é a k e r e s -
k e d é s t A n g l i á b a n , ezért ÖZ igazgatásnak
nevezetes adót fizetett. 1770-ben tizenhét millió
font théája volt a9 társaságnak Londonban, me-
lyet nem tudott eladni. Minister North kiesz-
közölte, hogy $L társaság vám nélkül kivihesse
Londonból théáját, Amerikában raktárokot álít-
hasson,9s e g é s z e n e l r e k e s z t h e s s e az a-
m é r i k a i a k a t , hogy másunnan t h é á t ne
v i h e s s e n e k bé. E' lépés nagy csapás volt az
amerikai kereskedőknek 's lakosoknak, hogy ők.
egy privilegizált társaságnak adózzanak.

Az eddig nyögött fájdalmak9 sebe újra meg-
sajdult, 9s legelébb a" bostoniak határozták meg
V fogadták egymás közt b e c s ü l e t j e k r e
hogy ezután théát nem i s z n a k ,
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fiem is engednek behozatni V azt kívánták; hogy
fcz Óda megérkezett théás hajók ki tie rakodja-
nak j, hanem terhökkel együtt Angliába térjenek
vissza. Hozzá tették a' bostoniak ezen határozata
jókhoz: hogy vagyonjok 9s é letők 9 kocz-
k á z t a t á s á v a l is e9 mellett fognak maradni.
Valahányszor a* nép gyűlést tartott, a9 katona-
ság mindenkor fegyverrel ment ellene, 's az alatt
sok apró egybecsapások törtetitek.

Míg e9 szerint mentek á9 visszálkodások a*
fhéa felett a9 több gyarmatokban is, a' bosto-
niak 1773-ban rá-mentek a' théás hajók#a, 's
minden1 théa-ládákot V te i igerbe hány-
tak. E9 lépés, fájdalmason bántotta anglia' büsz-
keséget 's a' parlament «új 'meg űj törvényéket
hozott a9 gyarmatok^ megaláztatására. A9 bostoni
kikötő elzáratott,' tainden kereskedése rhegtilta-
tott, törvénnyel felfüggesztettek' 9s katona igaz-
gatás álíttatott fel. A9 több gyarmatokban is meg-
tiltatott minden kereskedés Js Massaohusetts éé
New-Hampshirnek még a'halászat is. Mindezek^
íick teljesedésbe vételére, számba katonaság küU
defett által. '

Á9 nemzetet megsemmisítő ezen rendeletek,
lángot lobbantottak minden gyarmatokban *8
önnerejökről kezdettek gondolkodni. Azonban
mindenünnen sietett a9 segédelem a9 bostoniak*
oltalmára, de az angol katonák is minden ke-
gyetlen módot elkövettek az ok boszontásoftr*.
Ily helyzetében, Massachusetts közgyűlést• hir*
dettetett C o n c o r d b a , melyet angol G e n e r a l
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G a g e megakadályozni kívánván, 1800 embert
küldött a9 gyűlés9 szélyel oszlatására. A9 mint Con-
cord felé mentek az angol katonák, L e x i n g-
tónná l néhány fegyveres amerikaiakra találtak,
azokat megtámadták 's nyólcz közülök elesett.—
E9 volt az e l ső polgár i vér9 k iömlése e9

nevezetes háborúban! De V vérnek kiáltására,
egészben felkőit Massachusetts , az angolokat
megtámadta Concordban 's 250 katonát ejtett
el, áz amerikaiakból pedig csali £0 maradt a9

csata helyen.
Ezen ütközet jeladás volt a9 köz felkelésre,

minden gyarmat fegyvert fogott, tódult a9 nép
egybe 9s az angolokat Bostonba beszorították.
Az angol igazgatás látván a* megvetett ellenség9

erejét, újra 12 ezer embert küldött által a9 több
gyarmatok9 megzaboláaására is. —- Éhként kez-
dődött a9 nagy háború, melyet 1775-b«B a$ füg-
g e t l e n s é g ' k i n y i l a t k o z t a t á s a az ameri-
kaiak' részéről *s tíz esztendei véres, ütközetek,
és végre 1782-beit az amerikaiak9 gyözedelme 9s
teljes függetlenné tételök követett. Ezen háború
Angliának 129,123,891 font sterlingbe, vagyis
1,291,230,910 ezüst forintba került, 9s ebből
a* máig is fifcetetlen adósság a' nemzet9' nyakán
93,869,992 font sterling.'!.)

1.) The kistory of the american revolution* by D. Ramsay.
New-York 1830 — és statistik vott Amerika, von Alcxan-
der Lips* Frankfurt
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vni.
Utazás Massachusettsen által. — Ameri-
kai fogadók. — Az Amerika független-

sége' actája. — Tököli Bostonban*

IVJ-íg Hindale, Peru, Worthington és
C h e s t e r f i e l d e n által haladtunk, aonyi úyf

annyi meglepő fárgy vonta magára figyelmünket,
hogy azokról kifqjtőleg elmélkedni, nem maradt
időnk. Sok elfoglalást ád a9 képzelődésnek cspk
az is, hogy e9 helyeken ez előtt néni sokkal még
által nem hatható erdők álottak, 'a talán a9 vU
lág9 teremtése ólta senki, vagy csak valamely
indus tribusbeli ha itt megfordult, a' vizek9 kor*
nyékén vadászni. — És most népes faliak és vá-
rosok, mivelt mezők, legelők 9s gyümölcsösek
teszik kedvessé, az által haladást. Szorgalom és
jóllétre, 's a9 szabadság9 érzetei közt mivelődött
emberekre találni inindenütt.

Massachusettsnek azon vidékei, hol három
napi utunk alatt által haladtunk, nem látszanak
mindenütt nagyon termékenyeknek lenni. A9 he-
gyes és sziklás helyek csak legelőnek valók, 9s
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még az erdő.sokj a' lapályosabb helyeken;pe-
dig a9 törökbúza és haricska, sokkal bujábban
terem, mint nálunk. Az északi rész, nagyon ter-
meszti a9 törökbúzát, mint eredeti indus gabo-
nát (Indián corn). De épen hol a' hely nem

•bövön termo, ott találtunk a9 virágzóbb telepe-
désekref mert ott a' lakosok nem támaszkodva
csak a' földmívelésre, mesterséget folytatnak 's
jövedelmes gyárokot álítottak.

N o r t h a m p t o n , H a d l e y és H a t f i e l d ,
még l653-beli telepedések 9s akkor Massachu-
séttsnek végső határát tették; azon belől az in-
dusok' birtoka volt egészen 1700 elejéig. Had*
1 c y sokat szenvedett as indusoktól 's kétszer
pusztították el. — Amher é tben egy ko Hé gyo-
mot és akadémiát találtunk, htiH a' felsőbb tu-
dományok 's idegen nyelvek i& tanítatnak. B e U
cher town, Brookf ie ld, S p e n c e r , Leice-
ster és W o r c h e s t e r e n által haladtunkban,
mindenütt keveset múlattunk.

Mivel Amerikában, mint Angliában is, a9 pos-
ta 9s mái utazó szekerek ( S t a g e ) , lovaikat min-
dig Valamely nagy fogadó előtt változtatják, hogy
az utazók kényehnökre pihenhessenek vagy ebé-
deljének,-^az itteni, fogadók9 nagy fényűzéssel
'e minden kényelemmel szerkeztetett elrendelét
se, soksfcor magára vonta figyelmemet, melyeli
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az angolokét sókban feliU múlják. — De f egy
különösség égészen feltetszö az amerikaiakban.
Az utazók' megtelepedésükre > mindjárt & béjér
rásnál, nagy teremek ( the P a r l o u r ) vannak,
ízléssel kibutorozva, különböző szofák, székek
's ringató ülésekkel (Rocking chairs). A'pa-
dolat szőnyeggel bevonvaj néhol fortepiano is;
néhány könyvek, nevezetesen utazók" kéziköny-
vei , azon vidék9 geographiája f& statistikája, új-
ságok 9s a' város9 vagy helység' Repertóriuma*
A' falon különböző vidékek' rajzai, vagy mell-
képek. 'S avmi még kívánatosabb az utazónak,
nagy földabraszok függenek feltekerő rámákon,
a' légjobb kiadásokbánj különösen pedig az e-
gesz egyesületé megint külön azon státusnak 's
végre azon megyének, melyben esik a' fogadó,
a9 legpontosabb topógraphiai földabrosza. —- De
ezen képek és földabroszok közt függ még^egy
k ü l ö n ö s i r á s i s a? falon, szinte mindenütt
pompás aranyozott rámában üveg alatt, —— a' te-
rem' kitetsző helyén, — perennáns virágokkal
megkoszorúzva, és ez, — az Amerika füg-
g e t l e n s é g e k iny i la tkoztatásának actá-
ja (Declaration of Independence )*

A' constitutip* és á9 függetlenség' actája, as
amerikaiak po l i t ika i B i b l i á j o k , etek min-
den háznak szükséges botorai 9s minden polgár9

kézikönyvei. A9 függetlenség actájáaak számta-
lan formátumúi kiadásai vannak. Az újabbak
pompás nagy ívekre nyomtattattak vagy lithogra-
phiro&tatuk Némelyiken alatt a&: 5& képviseld
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és elölülő Fac s i m i l e aláírása; másokon ugyan
azoknak köre metszett mellképeik, 's alatt, szám-
mal kijelelve mindenik9 neve. A' pompásabb kia-*
dásokban a' kezdő szók 's fontosabb kitételek
aranyos betűkkel nyomtatva, 9s ezek pompás rá-
mákban, polgári házaknál, középületek 's isko-
lákban, mindenütt függenek.

A9 szabadság háborúnak ezen merész 's nagy
megfontolással írt emléke, mentette meg Ameri-
kát az Anglia elnyelésétől i 9s vívta ki az em-
beriség' jussait •— 1775-ben -nyilvánosan kiütvén
már a9 háború, általlátta Anglia, hogy a9 dol-
gok komoly fordulatot vetteli, *s mindén erejét
bál kívánta elnyomni a9 felkőitekét. 1776 elején
kilenczven ezerből álló sereget küldött által 's
az első rohanással el is foglalta déli és közép
Amerika9 némely partjait. De, az amerikaiak
is e g é s z e r e j ö k b e n f e l k e l t e k még egy-
szer próbálni az elnyeléssel fenyegető veszély
ellen. Ily bajos helyhébétjekben, pénz és fegy-
ver nélkül, csak önn erejöHretámaszkodva, új-
ra c o n g r e s s u s t hirdettek Philadelphiába. El-
kesergetve már az üldözések 's nyomatásök alatt,
ezen gyűlésben jött lqgelöszer vitatás alá a'füg-
g e t l e n s é g * góndolatja. Pa in T a m á s , egy
munkájában, (The Cömmoö Sense), meleg kép-
zelödéssel 9s az -igazságot légészl inélységében
festő virágos nyelvel , már élőre fejtegette volt
ezen tárgyat. Jóvallta a9 függetlenség- 9s áz em^
hefifeég jussai' kinyilatkoztatásátvifs polgártársai,
Mnatjaik ^ ér»ilnitiket lefeátve találván Q\
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munkában, sürgették ennek valósítását. Af con-
gressus Frankl int , Je f fersont és Adamsot
nevezte ki az jóvallat9 kidolgozására. A9 többség
a9 J e f f e r s o n által dolgozottat választotta 's
az, — július9 4-kén 17Tő Philadelphiában elébb
hét 's később mind a* tizenhárom státus9 követei
által elfogadtatott, aláíratott V kihirdettetett e9

szerint:

„Függetlenség* kinyilatkoztatása."
„1776-ban július' 4-kén tartott congres-
„susban az amerikai tizenhárom egye-
s ü l t státnsok9 egy akaratu kinyilatkoz-

„tatások:

„Jjlídön az emberi történetek9 folyamatjában
wegy népre nézve a' szükség azt kívánja, hogy.
„elszaggassa azon politikai köteleket, melyek
„ötét egy más néphez csatolták, és hogy a9 föl*
„di hatalmasságok közt azon megkttlönözött 's
„egyenlőség' helyzetébe lépjék, melyre ötét as
„Isten' és a' természet9 törvénnyei meghatalma?&-
„ták: akkor az emberi nem9 vélekedése iránti
„tisztelet azt kívánja ezen néptől, hogy kinyilat*
„koztassa azon okait, melyek a9 megválásra kén*
„szerítették*" . .: . .

„Mi, a9 kQvetkeeendo igazságokat nyilvá-

f>nosok9 és; csalhatlánoknak hisszük,,
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„hogy minden ember e g y e n l ő n e k terem*
„ t e t e t t ) *s a' Teremtőtöl mindnyájon bizonyos
„velők született 's elidegeníthetlen jusokkat ru«
„háztattak fel} és hogy ezen jusok közé tarto-
z i k az élet 9 és s z a b a d s á g jusa, 's a' ból-
„dogság utánni szabados törekedhetés. Azt is hisz*
„szűk*»hogy az emberek közötti igazgatóságok
„ezen jusok' bátorságósítáarátá állítattak fel, me-
lyeknek a9 néptől eted& bizonyos hatalmak az
„igazgatónak megegyezésöknél fogVa adatták dl*
„tal. — Azt mondjál ugyan az okosság, hogy té-
„gi id̂ jk ólta alkotott ijgaKg t̂óságok, csekély és
„elmúló okokért ne változtassanak theg; ^s való*
„ban a* tapasztalás is a&t mutatta, hogy az embe-
„ri nem, képes irtkább tűrm ^s sfzepvední, míg
„a* terhek hordozhatókV mititíem hójgŷ  á9 régen
„megszokott formák- eltörlése' kedvetlenségeinek
„kitegye magát. •—De mid ön az elnyomások >
„'s visszaélések9 hossztí sora örőktfsÓn azo.n egy
„tárgyra törekedik > *s nyilvános fészbn a»ön czél-
„ja, hogy â  népet határtalan igazgatása alá kéh«
„szerítse: akkor igeti is jtrsa Van a9 nép*
„fi ek jövendő bátorságára nézre új oltalmak-
éról gondoskodni. — íme! Hyqít ete» gyarmatok'
„hosszú türedelhiés sxenvedésök, 9s ily szükség
„kénszeríti őket elébbi igazgatóságok' rendszerét
„megváltoztatni. A* mostani aíigol király9 histo-
„riájaV a* rajtunk elkövetett méUátlahságok 's tör-
,,vérf5 telén bitanglásoknak is históriája, minden
„tetteivel átaljában oda czélozván) hogy ezen
„gyarmatok felett határtalan tyrannizmussal uraU
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„kodjék., Ezeknek bebizonyítására, csak a' kör
„vetkező esetekét számláljuk elé a9 részre hajlat-
4,lan. világ előtti .
. „Ezen király, megtagadta mind azon tör-
vényeinktől a' helybebagyást, melyek a9 közjó*
^elémozditására legszükségesebbek. voltak."

;: „Megtiltotta gubernátorai által a9 legfonto-
»Sftbl) tárgyakróli törvényhozatalt, V . a' -hozottak'
„erejét felfüggesztett^ hely be h a g y a t -végképeni
„halogatásával. Nqy-efcetes népes vidékek9 belSQ

5,elrendelé^ökre ititézptt; törvények* hpzptalát nem
„engedte meg, 's arra kénszergett? at rúj lakoso-
d a t , hogy ^'képviseleti 's tőrvény hotóaági Jus-
sról mopdja^k ^ r ^ a * nqpnek legszentebb ju-

m^ly csak ftVtyra<$úu$i)^k x0tt^netea/r ..
„ 4 ' törvényhozó; te^tfiket szokallan^ a^kal-

's ' köz levéltáraiktól távol ie^ö helyekrq
„gyüjtette egyb^, hogy ( ekképt elfáradván ök^t,
„a' maga, injtéz^teipek elfogadására kéqszerítse."
.; ;„TQhb ízbön szélyel :oszlatta a' törvényhozó
„testeket, csak a^ért; mivel ezek férfias bátor-
„sággal, kik^Jtek af;nép j|i$sai' megsé^té^ééirtf Az

n i ly eloszlatások . irtán * sok ideig.. neor> enge4te
„egybegyülni V nqp' Ifépviselöjit, mely idők alatt
^az ország minden rendeletlenségek 's vészedé-
„lemnek ki volt téye.a

 t • ,.. ..-
„Megakadályozta.az igazság9 ki^zolgáltajtását^

„hqlybe nem hagyván a9 törvényes itél£székek9

„felállítására hozott törvényeket.^
„Oly bírákat nevetett ki, kik egészen dn-

„kényétöl, hivataljok9 jövedelmétől 9s; fizetósök-
„tői függöttek 9s csak azért éltek.^
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„Számtalan új hivatalokat állított fel V se*
„reggel küldötte reánk a' tisztviselőket, hogy
„azok a'népetsaczolják's vagyonát felemfészek."

„Béke idején álkndóármádáUot tartott ráj-
„tunk, törvényhozóságaink' meg nem egyezése ek
„lenére, Varra törekedett, Hogy a' katonaságot

a'polgári hatalomtói függetlenné '• felette„
„Cohstitutionkal egészen ellenkező, idegen,"s

?rtörvéö.yeink által! nleg nen! istnárt törvényh jttósár
„gok alá vetett >:s az azok áltál'hozott törvényekr
„re megegyezésed adiay dti végre:/, hogy számos
„fegyveres ikaWöéságot száiütsoa reánki^ hogy
„azok lakosiakat! s(acz<rfjáU ! éh t á* világ' mindejtt
„részeivöli keresU«desünket elaárják/f :<.: .; ..

„Adókat vetett reánk' megegyezésünkén kir
„víil. MögfosUott önnön ítélöszékeinkeli ..élhe-
„téstöl 'saVtengereken túl hürczoítattá lakoain-
„kat, ráfogott hibák* megperiésééit Bít«rölte
„törvényeiaket^ prlvilegiumiakát, ?* égésien meg-
„változtatta [igazgatásunk' form^ji^ ; : ! .
- - „Mipllet' ólulnjan kívülieknek nyilatkoztatott
„ki; háborút índitolt jeUepünV^^prédáltaítétiéCr
^reinketf pusztította .kikötőnket jrrfelégettél v&ro?
>,sinkat 's ,-elvette; népieibk' életét/tf'».;.:• ,!;».,

: „Épen most is idegen béresekből álló katb-
„naságot szállít óHal hozzánk;, hogy azokkal be-
„végezze öldöklése, pusztítása )9s' tyrannizmuása'
„munka jit; 's; a«t már e\ isi jiezidette 5 oly kegy et-
i len 9s hitszegő körülményekkel > melyeknek pél-
„dáját ölig találhatni a' legbet^barusabb idösssákpk-
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„ban is., — é s á' melyek egy mi veit nemzet főjé-
ének gyalázatjárb vonnak." í
••>'• „A' tengereken elfogott haáánkfijait arra
„kénszergette, hogy önnön hazájok* ellen fogja-
„nak fegyvert, hogy ekként barátjaík Y attyok-
„fijainak gyilkolóji legyenek, vagy azoknak ke-
>,zeik-áltál essenek •<* V .

„Belső háborút fs felkelést támasztott köaÖt-
'̂tünk r

 ?s hazánk1 határain lakb társainkra a9 ke-
^gyétlen indusokat bozta, kilí VwWágokban hi-
^méletlenüt kiirtják az emberi hemet^

„NyomatásainkBak ezen hosszú *ora «alatt̂
„minden lépten kértük sérelmeink' f»egorvoslását,
^légalázatpsabb kifejezésekkel kértük'; do min-
„den újított kérelmünkre/ újított méltatl&nság és
Rántás volt az egyetlen felelét" : :. .
- „Nem múlattuk el Brittus atyánkfiait>7s, mind
^ezekre figyelmessé tenni f felfedeztük nfekík min-
„denkor, valahányszor parlamentjök igaztógtálan-
ijságot követett el rajtunk. Emlékeztettük velők
„született igazságosságokra 's nagylelküségökre.
^Emlékeztettük kiköltözésünk 9s idé lett telepe-
^dé8Ííik7 körülményire^ atyafiságunk9 nevében kér-
j;tülv ökét^ hogy ;erfen bhangolásoknak Szegeznék
^ellene magokat. De ők i$ siketek valáhak aa
^igazság 9s rokonság kérelmei' hangjára, kenteié-
inek vagyunk tehát/ őket is a'háborúban ellen*
„séginknek tekinteni/^

^Mind e í e k n e l fogva, mi az amerikai
„egyesült státusoknak, e' közönséges cohgresrosra
>,egybegytilt liépviselöjij —* szándékunknak igaz-
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„ságát, a' világ.' legfőbb bírája eleibe terjesztvén,
„az ezen státusokban lakozó békét óhajtó nép-
„nek nevében és meghatalmazásánál fogva, min-
deneknek tudtára adjuk és kinyilatkoztatjuk:
„hogy ezen egyesült gyarmatok, a' természettől
„nyert jusaiknál fogva, e z e n n e l szabad és
„ f ü g g e t l e n státusokká l e s z n e k j hogy a*
„brittus korona iránti minden kötelesség 's hiv-
„ség tartás alól fel vannak mentve, 's ezen stá-
„tusok és nagy Brittánia között, minden politi-
k a i egybeköttetés, átal jában megszűnt és
„elszakadt. És hogy mostantól fogva, mint
„szabad és független státusoknak, teljes batal-
„mok van háborút indítani, békét, szövetséget
„kötni, kereskedést intézni 's minden egyebeket
„cselekedni, melyekre mint független státusok-
énak jusok van.—Végtére ped ig, ezen ki-
nyilatkoztatásunk' teljes fenntartására,—erős bi-
rodalommal lévén a' gondviselés' oltalmában, —
„mi, egymásnak lekötjük életünket, vagyo-
„nunkat 's becsületünknek szentségét."*)

55 képviselő aláírása.

Hancock János.
Elölülí}.

*) The Amcricans Guíde, comprising llie Deciaration of In-
dependence, the Articles oí Confederation, and the Con-
stitation ot scvcral States. Philadelphia 1830.
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És ez, azon egyszerű iromány, melyen ala-
pul Amerikának minden létele, de minden egy-
szerűsége mellett is, szembetűnök benne a'külö-
nösségek. Az európai szabadság charták és di-
plomák 's ez iromány közt, temérdek öz ellen-
kezőség. A' charták és diplomáknak, a9 nemze-
tek' helybeli historiájokban van eredetűk Azok
engedmény levelek a9 királyoktól j visszaadásai
azon jusbknak, melyeket eddig magok gyakorol*
tak. Azoknak tartalmok, azt mondja a9 irápnek:
Ennyi ezután l e g y e n a' t i é t e k , a9 töb-
bit megtartom magamnak, vagy pedig
egyezmények a9 két vetélkedő fél közt, simoga-
tott 's mesterkélt kitételekkel. De ezen iromány
az, amerikaiakat egyszerre a9 világ9 kezdetére azon
pontra viszi vissza, hol az igazgatóság kezdődik.
Ez, minden jusokat a9 nép9 tulajdonának tart 9»
a9 nép által engedtet némelyeket az igazgatók-
nak. Nyelvében nincs egy diplomatikai kitétel
is, az egészen a9 természet törvénnyé9' nyelve.

Ezen iromány, most is oly varázs erővel bir
az amerikaiaknál, mint első kihirdetésekor. Min-
den esztendőn jul. 4-k. az egész nemzet megüli
a9 függet lenség 9 in népét. Akkor ez templo-
mokban, köz helyeken, iskolákban, társaságok-
ban 's magános házaknál is, újra felölvastatik:
az iskolákban, minden gyermeknek könyv nél-
kül kell megtanulni, 9s idegen nyelvekre fordí-
tásokban, ezen gyakorolják magokat. 1.)

1.) Levasscur V- 11.
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B o s t o n b a estve érkeztünk meg. Mint a9

külső városba értünk, egy Liqueur áruló kivilá-
gosított boltjából, játékszini hosszú czédulán,
különösen feltűnt nekem, nagy betűkkel ezen
játék9 hirdetése: T e k e l i , t h e H u n g á r i á n
Prince. (Tököli a9 magyar herczeg.) Meglepett
hazám9 emléke, 98 kedves volt gondolatomban,
hogy itt is látom nevét említtetni. De, végére
járván azután a9 játék kimenetelének, elszomorí-
tott megtudása: hogy valamely vándorló franczia
lovas komédiások, Tökölinek a9 német katonák
elől egy malomba bészorúlását 9s onnan lisztes-
zsák helyett lett kivitelét 9s megmenekedését,
igen silány előadással mutogatják.
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., '.'.. • • I X .

Boston..—r Everett Sándor. — Amerikai
etiqiiette. — Bevezetések.—Athenaeum.—

Hajóépítő műhely. —Bunkers Hill.

JtSostonban a9 M a r l b o r o u . g h H o t e l b e n vet-
tünk szállást 9s mincijárt reggel a9 város9 különbö-
ző útszáiban fordultunk meg, minden feltett czél
nélkül.— B o s t o n és P h i l a d e l p h i á r ó l , azt
tartják az egyesületbeliek, hogy a9 legtehetősebb
polgárok 9s egyszersmind a9 legértelmesebb 's tu-
dományosabb emberek e9 két városban laknak, 's
valamint New-York és New-Orleans a9 kereskedés-
ben , úgy Boston és Philadelphia a9 tudományos-
ság 's köz intézetek9 alapításában, a9 középpon-
tok 9s bizonyos értelmi elsőséggel bírnak a* több
városok felett. Útszái 's épületeiről ítélve, szin-
te a9 londoni újabb városban képzeli magát az
utazó, a' köz épületek s polgári házak9 nagyobb
része gránitból építve, egészen angol ízlés sze-
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rint, az útszára kinyúló gránit és márvány grá-
dicsokat, fénylő rézkarzat ékesíti. A9 házak9 eleje
oly csinosan tartva, mint a9 hollandus városokban.
Boston9 népessége a9 revolutio alatt leolvadt volt
15,320-ra azolta bámulatos sebességgel szaporo-
dott 's most 91,392 lakossá van. *)

Azután Everet t Sándor úrhoz mentünk,
ajánló levelünket megadni. E v e r e t t úr soká la-
kott Európában, mint Minister9 követje az egye*
sült státusoknak Hollandiában és Spanyolország-
ban, 's szerzője az ^Amerika és E u r ó p a "
czímü munkáknak, melyek ez elatt néhány, esz-
tendővel , Európában is nagy*»figyelmet gerjesz-
tettek. **) Everett úr, most á1'massachusettsi tör-
vény Kozóság' egyik senatóra; testvére pedig Eve-
rett Eduá íd úr/éuropái úJtazásai után, elébb
professor a9 : Harward kollégyomban,. most stá-
tus1 Uövétjé a'eongréssusban.

Ererett Airát dolgozó saiobáj^an találtuk —
Gazdag Könyvtar, külöaböaö.föld abroszok, aV fa-
lon függő n^ve«etis,íérjfiabrmeillképei5 's- köztök
a9 pompáson íkittodöklÖ! függetlenség! actája, és
a? nlinden szeghűxm találtató könyvek, és irásolí,
mindjárt Mutatták; i*!l tudományos embert'- De a9

könyvek* és irásaH': tetsző rendetlensége mellett
is, oly tudóst mutattak, ki: a'tu.^1 omány osko-
dást í z l é s s e l lés e s i n o s s á g g a l tudta pá*

-T* Everett úr elébb-hidegnek látszott

*) TÜ(B Áme'rkán AÍmanac forthe Tcar 1831. Boston.
•*) Kverett*i$ Európa * öd«* Iftersictitdér La^e áer Európa^

iscbcn Hauptmachfee. Bernberg. A823 •—és.Eivere^V^ Ame-
'• rika. Haiköurg iraff
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'& beszélgetésünk* folytában lassanként fejlede-
aett ki, mely szinte általános karakterök az amé*
rikaidknak.

Ki, a9 franczia régibb iskola9 társalkodási
manierjához szokott, az, igen is megütközhétik
e9* hideg republicanusok9 első elfogadásokon. Ök,
az etiquette phrazisseiben igen járatlanok; testök
hajlékotlan ; az örömet fejező arozavonásokho*
nem értenek; azon gesticulatiokat, moífidulato-
hat, 's különböző kifejezéseket, melyek az euró-
pai mi véltebb társalkodási tónus' megkívánta tó
részei, épen nem tudják. E' részben igen egy
oldaluak, 9s szívességök 's minden örömök* jele,
csak egy kézszorítás, de mind ezen i&legség 's
ügyetlenségöken is, látszik valami szémökben 's
arózájókon, mely bizonyos egyszerűségét 9s bel-
ső méltóságot sejdítet, — és a9 szívességnek f»
igaz érzelemnek azon nemét mutatja > melyet a'
mesterség 9s szerzett ízlés soha be nem tanulhat*

De, az amerikaiak politikai lételök9 elveit i*<
merve, e9 társalkodási hidegségnek látszás '& tar-
tózkodó maga viselet jök, könnyen megmagyaráa-
ható.— A9 politikai szabadság, fenntebb mívelö-
dés 's kellemes társalkodás, épen nem ellenke^
zök 's igen is egybeférhetök ugyan egymással, de
a9 különböző nemzetek szokásai9 egybehasonlítá-
sa, mégis azt látszik mutatni, hogy a9monarchiái
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igazgatóságok alatt, inkább hajlandók az embe-
rek mesterkéltebb társalkodásra, mint a9 szabad
státusokban. Azon maga megalázás és határtalan
engedelmesség; melyet a' monarchia9 rendszere
megkíván, elhat a9 társaságnak minden osztályai-
ra és az egész nemzetre. Hol, az ország9 tiszt-
viselöji 's igen sokszor a9 tudósokban is, azop
színnek és gondolkodásinak kell visszatükrözni,
mely az udvar9 színe és gondolkodása} ott ter-
mészetesen elragad minden emberre ezen szín 9s
önként következik: hogy a'belső érzelmek' való-
sága helyett, bizonyos formák állíttatnak meg a*
magaviseletben 9s szokásokban. — Bár mely ked-
vessé tegyék is a9 társalkodást, ha ezen formák
jól be vannak tanulva, még is ezen gyönyör sok-
szor igen drágán van megfizetve: mert önn bel-
sőnket és többnyire a9 szabadság9 és igazságnak
szentségét áldozzuk fel érettje, 's az életről csali
fa megfogotokat vásároltunk azokkah

Amerikában, ha nem át a íjában is, a9 nagyobb
résznél ellenkezőleg áll a* dolog. Itt, a9 eonstitu-
tio' értelme szerint, minden egyes ember9 meg-
fontolása 9s felügyeleté alá tartozván a9 politikai
életnek tárgyai, a9 közvélemény féltékenyül ügyel
arra, hogy a' dolgok minden külszín nélkül, e«
gesz valóságokban álljanak elé 9s tisztaságra fej-
lődjenek ki. Ok, senki tekintete után nem tar-
tozván igazgatni gondolatjaikat 9s érzelmeiket M

igen ügyelnek arra, hogy egyforma jüsaikat egy-
másban kölcsönösen becsülve álljanak egymás
mellett, 's szinte betű szerint lehet mondani ró-
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lok: hogy gondolataik a9 köz életben, mindig
a9 józan valóság9 tiszta igazságaival foglalatoskod-
ván, a'hizelkedés9 9s nagyítás9 nemeit, nincs ide-
jek megtanulni. De a9 mellett, — kivévén talán
Angliában az embereknek egy osztálját,— nincs
egy nemzetis, mely inkább tisztelje az ember-
ben az emberiség9 jussait, mint dk; ^s azt mu-
tatja a9 tapasztalás i s : hogy a9 társasági létei,
csak ott alhat fenn állandóul, 's Csak ott lehet
szabad és kimélö 9s a9 való érzelmeken 9s egy-
mást becsülcsen alkotott mívelt társalkodás, hol
egymást egyforma jusu társainak tekinti és te-
liintheti az ember, l.)

Délután Everett úr a9 maga ismerosseihez 'a
a9 város9 némely tisztviselőjihez vezetett bé. De
ezen bevezetés itt igen egyszerűn 9s kurtán me*
nyen véghez. A9 bevezető, azon házhoz menyen
bevezetendő jé vei, hol ajánlani akarja őtet, de a!
ház9 gazdájához akkor épen nem mennek bé, hát
nem a9 bevezető a9 maga biliétjét a' bevezetendő^
jcvel együtt, feljegyezvén szállását is, beküldi
a9 gazdának 's ezzel vége a9 czeremoniánfck* H&
a9 ház9 gazdája cl akarja fogadni a9 bévezetendöt*
még azon nap billctct küld vagy meghívó levél-
két szállására, mely jele, hogy szívesen láttatik.*
Ha nem jött biliét, jele, hogy nincsenek hon,
cl vannak foglalva, vagy nincsenek oly állapot*

t.) Cooper, Notion of the Amcricans. Philad. '
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han, hogy vendéget fogadhassanak. És ez által
igen sok' unalmas crercmoniát kikerül minde-
nik fél. . - '. . ! ."••" .-.r\-'.:1 /• • ! \ .-'' •' ".-

Azután a9 város9 néhány intézeteit és áz .Athcn
n a e u m o t néztük meg. iAz\Athenaeum egyik
a9 legrégibb literariai egyesületek^ közül ú) An-
gliában. Magánosok' aláírása útján alapitatott«'s
most 23,000 darabból álló könyvtára, pénz, kép,
szobor 9s t. f. gyűjteménnyé van. Minden neve-
zetesebb európai és az egyesületbelí újságokat
jártatja.1 A' téli hónapokban nevezetes tudomás
nyos értekezések olvastatnak fel, A' könyvtárt
idegenek is használhatják > valamelyik részvényes
által bevezettetve. Ritka váíos Amerikában, tnely
ily ncraü ibtézettel ne bírjon. i
- K s tá tu s9 h á z a, egyik a9 nevezetesebb köa
épületek közül Bostonban- Fekvése a város' e*
melkedettebb részin > < előtte, pázsint sétálók fák-
kal ültetve* A' státus9 hága 1Ö27 ólta, egy nagy
becsü kinesel ékesedett. Aiiirás' útján angol mű-
vész C h a n t r e y által a' W a s h i n g t o n szobrát
kifaragtatták. A7 szobor.; lö>O0Ó dollárba került,
's a' müvészségnek valóságom remeke. A'raas-
sachusettsi nép, büszkeséggel mutatja' é̂  szobrot.

: , •> Elhordozott biliétjeink által rkülahféle isme*
rémségeket szereztünky 's többen, ajánlottákiházo-
kat's utasításokat, itt léttink alatt, kik közt S v e e t
és G r a y urak, sok: szívességgel voltak hbz^ánik*
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S v e e t úrral Char lestownba mentünk, mely
hely sok tekintetekben: nevezetes. A' charlestow
ni hajóépítő és hajórakhely (Navy Yard), az
egyesület! költségén épült és tartatik fenn. Most
két línea hajó, az I n d e p e n d e n c e 74 és a!
Coluínbus megint 74 ágyúval 's a9 constitu-r
t i o n Fregatté 44-el állottak a9 kikötőben. Több
apró hajók vannak építendőben 5 de egy külö-
nös nagyságú, mely már öt esztendő ólta épül
'a 120 ágyús leszen. Több fegyver, ágyú 's más
hadi raktárokat néztünk végig, 's végre egy szá-
raz Dockot (Dry-DocU), mely egészen gránit
kövekből most készült el.

A' hajóépítő hely megett emelkedik fel a*
Sunker 's Hi l l hegy, mely az amérika histó-
riájának nevezetes pontja. A9 lexingtcmi első üt-
liözet után 1775-b. a'massachusettsiek 30,000-en
gyűlvén egybe, két hétig tartották Bostonba zár-
va az angolokat Ágyújikát a' BunkeYs H i t
l e n hányt sánczolatjaikra szegezték 's apró ro-
hanásokattettek as ellenségre, mindig szerencsé-
vel. Végre felgyújtották az angolok Chárlestownt*
9B e'meglepetés alatt, ketrec rohantak a'.bun-
l iers h i l l i e k r e , de mindig nagy vesztegáég-
gol visszaverettek. A9 harmadszori rohanás közt,
mitnd két részről számtalanon hullottak el, 's kö-
zöttök sok nevezetes bostoni polgárok és a9 nép-
től igen becsült W a r r e u generáljok. S v e e t
úr^ mint a9 bunker's h i l l i ütközet9 irója,
pontoson kimutatta a9 felek9 állását, az ütközet*
és a' két tábor' minden mozdúkti; helyét —
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A9 Bunker's Hill9 véres, de szent emlék helye
maradt a9 bostoniaknak, és amérikának.

Közelebbről nagy summák tétettek egybe
aláírás9 útján, hogy e9 helyen nemzeti emlék
emeltessék. 1825-b. jun. 17-k. az ütközet9 ötve-
nedik évi napján, innepet ült a9 nemzet e9 he-
lyen. A9 revolutioból még élő katonák 's La-
f a y e t t e generál is meghívatott aa iimepre, '3
hogy ő tegye le az állítandó emlék követ. A'
gyülekezet temérdek volt az egyesület9 minden
státussaiból. Szónok W e b s t e r . D á n i e l , most
congressusi követ*, tartott egy beszédet az alap9

letétékor. W e b s t e r ' beszéde, a9 polgári szó-
nokság, magass érzelmű hazafiság 's a9 republi-
cánusi mívelt ész és szív9 remeke, 's csak hosz-
szusága ment meg azon kísértettől, hogy az e-
gész beszédet ide le nem irom.

. ' . •;••;/ T i ... ' '

J . i

y VjOOQlDigitized by O O Q



108

Charlestown. ~— Büntétá töivény feletti
értekezések. — Az Aubiirri és jtetansyívá-
niai büntető réüidszer.—^ Státus* fogháza
és a' foglyokkal bánás. — fhéz társaság

Éverett úrnál.

XJgyik nap^ megint Charlestownba mentünk
a' státus 9 fogházát megnézni. Azon philan-
tropiai intézetek közt, melyek Amerikában szü-
lettek , legtöbbszer vonta magára az európai
igazgatások9 figyelmét, az itteni fogházak' elren-
delése, melynek gondolatja itt eredt, fejledezett
ki 's ment a9 mostani tökéletre. Az amerikai la-
kosok ide telepedésökkor, az Anglia polgári és
büntető törvénykönyvét hozták által *s vették bé*
Míg angol igazgatás alatt maradtak, a' polgári
törvénykönyvet szinte minden változtatás nélkül
használták, de a' Brittania büntető törvényköny-
vet igen ^egyetlennek találták.
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Legelébb Fenn és Quaker társai kőitek
ki Pennsylvaniában a9 halálos büntetés ellen, 9s
a' büntetéseknek szelídebb 's czélosabb módjait
kívánták behozni, de az angol parlament> örö-
kös akadályokat tett e9 feltételeikben. —A' revo-
lutio után, újra felszóllal^ak az ügyben a9 Fenn
philantroficus tanítvánnyá!, 9s Frankl in, Brad-
ford, L o w n d e s V mások lelkes javallataik
után, a9 halálos büntetések9 nagy része eltöröl-
tetett 9s csak a9 szántszándékos gyilkosok 9s mé*
regiieverőkre nézve hagyatott fenn* A9 testi bün-
tetéseket 9s más külső meggyaláztatásokát, —-
mint a9 melyek a9 lelki erőket is meggyalázzák 's
elmakacsítják, — a9 foglyoknak munkára fordítta-
tásával váltották fel.

E'szerencsés kezdet megtétetvén Pennsylvania
által (l7Q3), a9 több státusok is elfogadták e'mó-
dot, de ezen tárgy egyszersmind, a9 legérdekesebb
fejtegetés9 tárgyává vált a9 különböző státusok közt.
Nemcsak az igazgatóságok "s városok9 elől járó ji,
hanem több egybeállótt társaságok is, kik közt
a'Quakerek voltak elsők, tudósok.9s magános szé-*
mélyek, felfogták a9 dolgot 9s nevezetes tudomás
ayos munkák követték fegymást. A9 bűnök9 és hi-
báknak psychologikai kifejtései, a9 léleknek kü-
lönböző munkálati a9 miveltség9 különböző lép-
csőin, a9 büntetés9 mértékei 9s foganatjai, aa em-
bernek erkölcsi álláspontjai 9s a9 megjobbulhatás9

módjai és eszközéi, lettek fontos phílospphiai ér-
tekezések9 tárgyai. E' meleg vitatások 's érteke-
zések alatt, többféle próbák tétettek a-fogházak
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és foglyokkal. A' temérdek költség el nem lan-
kasztotta a9 philantropus társaságokat. Az embe-
ri lélek9 tudományának megbecsülhetlen gy&jte*
mennyéi, az erről megjelent munkák.

A9 theoriai értekezések után tett sikeres pró-
bák9 következéséül, a9 vélekedés kétfelé oszlott 9s
most a9 fogházaknak kétféle rendszere van divat-
ban. Egyik, az úgy nevezett p e n n s y l v a n i a i ,
a9 más az auburni rendszer, de mindeniknek
af magános elzárás (solitary confinement) fö alap-
ja, 's mindenütt átaljába eltörölve a9 testi bün-
tetések. A9 p e n n s y l v a n i a i r e n d s z e r k é n t :
a' fogoly éjjel nappal magános elzárásban, mun-
ka közt vagy a9 nélkül, de örökösen társaság >
nélkül van 5 és ekként egy időre, nemcsak a9 ha-
zából, hanem á9 világból is kizáratik. Ezen elzá-
rás erkölcsi tanítással köttetik egybe 's a9 mun-
ka a9 fogoly9 jóviselete megjutalmazásául adatik.*)
Az auburni rendszer elébb a9 new-yorki
státus által kezdetett, 's az Auburn nevű faluban
épített fogházban hozatott bé 1817-b. Az aubur-
ni rendszernek, hasonlólag magános elzárás fo
alapja, de örökös: munka köztr társaságban dol*
göeva ugyan, de a9nélkül hogy semminemű közö-
sülése lehessen fogoly társaival vagy másokkal.**) *
Pennsylvanián kivül, mindén státusok az aubur-
ni rendszert vették bé. . -

*) Lettcr from Bdward Livíngstgn to Róbert. Vaux, on th.e
Pennsylvania system of Prison Discipliá. Philadelphia.
íwa " ' / . . .

••) Captain Hall. Vol. i r 1.- 65. .
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A9 massaqhusettsi státus9 fogháza is Charle-
stownban, az auburni rendszerként} van építve. —-
Gray úr, a' fogház9 igazgatója készen várt már
minket. Itt találkoztunk a9 francziaországi azon
hét biztos urakkal is, kiket a9 kormány az amé*
rikai fogházak 9s rendszer9 megvi'sgálására, 9s aa
itteni módnak Francziaországban is lehető beho-
zatalára, utaztatott ide. Elébb a9 tisztviselők9 szo-
báit 9s a9 régi fogházat néztük meg 's mentünk
osztán az újba. • . . .

Hogy az auburni rendszerként, minden fo-
golynak megkülönözett 9s egészen magános háló
helye legyen, a9 státus e9 végre új fogházat épí-
tett. Az épület 200 láb hosszú, 46 széles és 33
lábnyi magasságú négy falból áll, 245 ablakkal.
Ennek közepében, a9 falaktól hat lábnyira, e-
melkednek a9 foglyok9 307 czelláji egymás meU
lett kerülő sorban négy emeletre. Mindenik e-
meleten kérek folyosók, lemenő grádicsai vég-
ződve. A9 czellák 7 láb hosszú, hét magasságú
és 3[ láb szélességűéit. Rostélyos .ablaku vas-
ajtó jok a9 folyosóra nyílik. Minden czellában szé-
les kötél öveken függ az ágy, nappal a9 falra
felköthetőleg. Egy ivó edény, egy szék, kés,
kalán, villa, egy füsü és egy biblia, teszik a9

czella' minden bútorait. Az épületből kilépve,
jobbra a9 kápolna, balról a9 konyha, a9 széles
nagy udvaron, különféle dolgozó, mühelyek 's
egy nagy kőfaragó szin.

Midőn a9 foglyot behozzák ide, legelébb is
raegferesztetik, tisztába tétetik 9s a9 fogházi kön-
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tös adatik reá. Ezen köntös igen kttlőnes készü-
letü; böv pantalonjának egyik szára egészen ve-
res , a9 más szürke vagy fekete ; hosszú dolmáa*
nyának, mellénjének és sapkájának is egyik fei
lé veres, a' más különböző színű, mély arra va-
ló, hogy ha valahogy kiszökhetnék, a- legelső
ember is azonnal megismerje benne a" foglyot.
Azután vétke Ts tüntetésének oka, a' fogháa' fe-
nyíték nemei és a' szabályok eleibe terjeszteti
nek, 9s tudtára adatik: hogy azon órától fogva,
senkivel többé semmi közösülésben nem lehet,
's valamint hogy a9 szabályok meg nem tartásá-
val fogságát mindig terheli, jó magaviseletével 's
szorgalmával épen úgy könnyítheti. Ekkor, ma-
gános czellájába zára tik, minden további közö-
sülés.'s beszélhetéstől elrekesztve. Ezen leczkék
néhány nap ismételteinek, 9s az alatt a9 fogházi
pap erkölcsi tanitásokot tart E' megtörődés'nap-
jai után, ha valamely mesterséget tüd a' fogoly,
azon mesterség9 mühelyébe rendeltetik.' Ha sem-
mit nem tud, testi alkotásához képest, vagy va-
lamely műhelybe tétetik segédnek, vagy több*
nyire az első esztendőben, kőfaragásra vagy
kovács műhelybe rendeltetik; '3 ezen béigtatás*
napjától fogva, a9 többekkel folytatja kiszabott
munkáját.

A9 napi rend, következendő: virríadtkor ha-
rangozás a9 felkelésre; a9 zárok felnyítatnak 's
minden fogoly kiáll a9 folyosóra; az intézet' pap-*
já könyörgést mond 's rövid erkölcsi: beszédet
tart*. Az őrzök áltál adott jelszóra^ lőjenek a9
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grádicson, az udvaron megmosdanak. Azután
minden őrzőalja, 25—30 egynek vigyázatja alatt,
sorba áll, mindig bátat fordítva egymásnak 's
szemeiket merőn az őrzőre szegezve, mühel-
lyökbc mennek. A9 kőfaragó és kovács legnagyobb
mühelyeken kivül, vannak asztalos, esztergás,
szabó, csizmadia, lakatos, pléhes V több más-
féle mühelyek is, külön osztályokban. A9 mü-
helyek béli őrzőknek, egyszermint azon mes-
terséget is kell érteniek, hogy %iliszabhassák af

munkát 's utasítást adhassanak azoknak, kik
most kezdenek tanulni. A' foglyok, sorban,
háttal a7 falnak fordulva, akként ülnek dolgozá-
saik alat, hogy arczal mindenik az őrző ülése
felé legyen. Munkájok alat soha e g y s z ó t
sem szabad szo l lan iok, sem társaikhoz,
sem senkihez, — kivévén az őrzőt, ha attól va-
lamely utasítást kell kérniök. Sem egymásra,
se senkire tekinteni, 9s semmi némü jelt adni,
nem szabad.

Bizonyos órában megint harangoznak, min-
den munka félbehagyatik 's újra tömött sorba
állanak az udvaron illető őraljok alá Uezeiketle-
bocsátva, arczal örökösön örzőjök felé fordul-
nak, hogy .se kezeik se suttogás által társaik-
nak semmi jelt ne adhassanak. Mint annyi kö-
bálvány, mozdulatlanul 's némán állanak egymás-
nak hátat fordítva, mig minden örzőalja sorba
lépett, 's akkor bizonyos jelre, machinai moz-
gással haladnak a9 fő ajtóig, hói egy lyukon e-
gyenként tálak eregettetnek ki,. melyből mindé-

8
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nik egyet vészen mentében, reggelire. Tálával
mindenik megáll czellája előtt 's az adott jelre,
bemegy, az ajtó rázáratik, 9s ott költi el ma*
gányban reggelijét. Húsz minuta múlva, megint
harangoznak, újra hasonló machinai sorbán 9s
fel vigyázat alatt, mühellyeikbe mennek, 's délig
folyvást dolgoznak, megszakadatlan némad$gban
's szüntelen csak őnngondolataikkal foglalatos-
kodva. Délben hasonló szomorú parádéval szedik
el kieregejtett tálaikot, 's megint czellájokban,
néma magányban költik társaságtalao ebédjöket;
onnan egy óra múlva újra vissza mühelyeikbe,
munkájokat estig szakadatlanul folytatni.

Estve azon változás jön a9 machinai moz-
gás 'közé, hogy az udvaron megint megkell mos-
daniuk 9s czellájokba takaradván, vacsora után
mindjárt mindenik az ajtóhoz állj a9 Pap könyö-
rög 9s viszont erkölcsi beszedett tart. Azután a1

harang jelre lékeli fekünniők "s megint mély ma-
gányban 9s örökös halgatás közt töltik el az éj-
jet, újra felvirradni a9 tegnapihoz hasonló nap
leölésére. Éjszaka lámpások égnek a'folyosókon,
melyek minden czellát megvilágosknak. Az örtík
sarkalatlan papucsban állnak kiszabott heUyeikeH^
hová a9 boltozat9 alkotásánál fogva, minden csel*
Iából a9 legkissebb mozdulat is észrevehetőd:!*-*
Vasárnap kétszer halgatnak erkölcsi tanítást V
kápolnában 9s ezen napon a9 kik kivannak,, m&g*
engedtetik czellájokban magánosán beszélni a9

Pappal. Több idejőket megint magányban vagy
a' Biblia' olvasásával töltik. — Az írástudatlan
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foglyok, egy arra rendelt szobában, vasárnap
írni és olvasni taníttatnál*, 's az írástadóknak is
néha gyakorolniok kell magokat. *)

Míg Gray úr a9 fogház szabályainak ezen
részét nekünk és a9 franczia biztosoknak ma-
gyarázta , eljártuk a' czellák' némely emeleteit,
a9 konyhát, kápolnát, raktárokat és minden mü-
hcllyeket. Mély halgatás uralkodott a9 mühe-
lyekben, minden fogoly merőn munkájára for-
dította tekintetét 's oda látszott szegezve lenni
.minden figyelme. NémelyeHben hosszasabban mú-
lattunk 's holmikról kérdezösliedtünk, de ez a-
latt csak egy fogoly is reánk nem. tekintett; né-
ma elmerülésökből úgy látszott, mintha őket
nem is érdekelné ott létünk. — Az ö r ö k ö s ha 1-
igatás lévén legfőbb szabállyá a9 fogháznak, 's
ennek megszegése legfőbb hibája a9 fogolynak,
erre, igen is pontoson ügyelnek 's a9 kit vala-
miként megkísértene a9 beszélni vágyás, —* ha
az társához történt,. napokig magánosán marad
czellájában kenyerén és vízen, bűne érzetének
6zomoni bonczolgatásai koztj megfosztva SL mun-
kától « ez által azon egyetlen jótéteitől, hogy
legalább emberek közt tudja lenni magát.

A9 magános elzárás egyik főbb fenyíték 5
vas egyen sincs5 testi büntetés, bírói ítéletnél
fogva, soha nem határoztatik. A9 szorgalmatlan-
ság és a9 szabályok elleni hibákról jegyzőkönyv

•) Laws of the commonwealth, for the Government of the
Massauhusetts State PrisQn. Charlestcmnui83O.

8 *
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vitetik,.valamint arról is, ki kttlőnes szorgalom*
* mai folytatja munkáját. A' feljegyzett hibák9 sok-

sága hosszítja a' rabságot, a* jó magaviseletek
rövidítik. Ezen jegyzetek évenként az igazgató-
ság eleibe terjesztetnek 's a' Gubernátornak a'
törvény által hatalom adatott, hogy tanácsossi-
val egyetértve, a9 jobb magaviáeletüeknek rab-
ságokból bizonyos időt elengedhessen, 's as ö-
rökre ítélteknek is , ha jobbulások9 jeleit adják,
megkegyelmezhessen. E9 remény, hogy a' meg-
tándorodott a9 virtus9 útjára megint visszatérhet,
's hogy örökösen nincs elvágva az élettől, ha-
talmas ösztön a9 jó maga viseletre.

A9 déli harangozás elkövetkezvén, végig vár-
tuk, míg az udvaron sorba álltak, machinai moz-
gásaik közt tálaikat elszedegették 's czelláfjokba
takarodtak 9s megint > midőn egy óra múlva mű-
helyeikbe oszlottak. Ételt háromszor kapnak,
délben mindig húst. .Napjában egy font vitális
rész esik egy személyre 9s azon kívül elégséges
kenyér. — A9 különböző mühelyekbeli munkák9

napszárajai, esztendőuként árverés útján hasson*
bérbe adatnak. A9 haszonbérlő mesteremberek
adják bé a9 feldolgozandókat. A9 foglyok9 nap-
szám jait örömmel veszik ki a9 mesteremberek,
tudván, . hogy ott folytában 's nagy felvigyázat
alatt készítetnek a9 munkák. Egy fogoly9 nap-
számjáért közönségesen SO —35 Censt (egy Cens
teszen 1 garast v. ezéd.) fizetnek a9 haszonbér-
lők. Egy fogoly9 napi tartása 7 — 1 0 Censbe ke-
rülvén a9 státusnak, nem csak hogy a9 foglyok
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öntartásokat, felvigyázók9 fizetését 's egyéb köl-
tségeiket megkeresik, hanem szinte minden esz-
tendőben tiszta jövedelme van a9 státusnak a'
fogházakból, mely felesleges jövedelem, a' ki-
szabadult rabok9 ideiglenes félsegillésére fordít-
tátik.

Azután a9 betegek9 házát néztük meg, hol
a9 260 fogoly közül csak öt volt. A9 betegek-.
nek megengedtetik, kettőnként lenni egy szo-
bában 9s beszélgethetni is. A9 betegekháza oly
csinos és tiszta, oly pontos, a9 felvigyázat és gyó-
gyítás, mint akár\ mely ily nemű kegyes inté-
zetben. *

Még több részeletei vannak ezen egyetlen
nemű fogházaknak, 9s többféle, mind oda czé-
lozó módok, hogy a9 hibázott emberen a9 tör-
vény ne bosszút aljon, hanem eleit vegye a9 hi-
bázhatásnak 9s az erkölcs9 útját kimutassa a9 meg-
tándorodottnak. — Miután Franczia országban és
Angliában néhány fogházat láttam 's a9 hazánk-
béliekre is vissza emlékeztem , az amerikaiak'
annyi magasztalására, hittem ugyan, hogy itt
csinosabb épületekben 9s jobb rendben tartott
rossz embereket látok, — de azt nem is kép-
zeltem, hogy a9 megjobbitásra, az elmének és
léleknek ily raaschineriájit lehessen feltalálni;
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nem véltem, hogy ezen erkölcsi machináK, a9

megátalkodott gazemberre Is, ily behatással le-
hessenek. ' ' "•'

Nálunk a9 fogházak, a' megromlott edMH-'4
csők9 szemétházai, hová egy időre híhányatik1 a9

társasági életet megvesztegető rothadt rész, hogy
ezen házban, mint gonoszság9 iskolájában, henye
élét' unalmai közt, egymást tanítva, még rend-'
szeresebben bétanultassék a9 gonoszság a9 statuá*'
költségén 5 — hói a9 fogoly a9 botozások ÜÖW,
megutálva a9 bosszúálló törvényeket 'sr az ötét
megalázott 9s kebeléből kirekesztett emberiséget,
uj elkeseredéssel tér meg az életbe, visszabos-
szulni az ötét üldözőket. — D e , a9 me ly fo-
go ly az amer ika i i ly r e n d s z e r ű foghá-
zakba v i te t ik , akármilyen is volt az előtti
élete9 pályája, mindenek előtt azt tanulja meg:
miként lehessen öngondolatiban foglalatosságot ta-
lálnia 5 miként keljen ön l e i k i e s m é r e t é v e l
számolnia 's megfutott pályájáról. elmélked-
nie. Megtanulja a9 szorgalmat, rendet és
e n g e d e l m e s s é g e t , melyeket adflig bizonyo-
san nem ismert. Megtanulja a9 mér ték le tes-
s é g e t 9s m u n k á s s á g o t , minden henye gon-'
dolatoknak ellen orvosságát 's egésségének for-
rását 5 a9 c s i n o s s á g o t 's p o n t o s s á g o t , hi-
hetőleg, addig előtte egészen uj tudományokat
Elvan zárva minden rossz társaságtól, minden
rosznak hallásától 9s példája látásától, mellyelí,
talán különben még élnem romlott természetét,
eltántorították volt. — És a9 mi legfőbb: tizen-1
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két órai szakadatlan munka közt 's néma halga-
tásban eltöltött napja után, fennmarad még tí-
zenkét egészen magának szentelhető órája, mely
alatt bizonyosan legalább egy órát, magávali
számolásra fordítt; hajdoni életének bonczolga-
tásában, az ezen fogsága alatt tanult ah roll i el-
mélkedésben, a9 tőle élnem zárt remény színei
festegetésében, az általa megbántott társasággal!
megint megbékélhetés' képzelgetéséhen 's azon
erős óhajtásban töltél, hogy többé okot ne ad-
jon ily iskolába jutásra.

Charlestowban szinte egész napot töltöt-
tünk. Bostonban estvére E v é r e t t úrhoz vol-
tunk théára híva, hói nagy társaságot találtunk
's mind azon fényt és szokásokot, melyek áz
angol théa t á r s a s á g o k b a n 's a' franczia
S o i r é k b a n divatoznak. A9 théa előtt és után,
a9 társaság különböző körökre, oszlott 's külön-
bözők voltak a9 beszéd9 tárgyai. Valamint az ide-
gen, vágyik azon ország9 és nemzet9 dogairól
kérdezősködni, hói múlat, épen oly * hérdezős-
ködök ők is 's vágyakodók, az idegentől az ö
hazájáról hallani. Magasztaltam egyik vendég
előtt mind azt, mit eddig Amerikáhan láttam:
a9 törvényeket, iskolákot, fogházak' rendszerét 's
számtalan intézeteiket. A9 beszéd fordulatai ter-
mészete szerint, ők is nagy kívánsággal óhajtot-
ták volna hallani mind azt, hogy hazánkban,
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tölök ily messze földre, ugyan azon tárgyak mi-
ként állanak : törvényeinkben mik a9 szabad-
ság' főbb elvei? mik a' garantiák? iskoláink és
a9 tudományok^ mely lábon állanak? Mi a'nem-
zet' nyelve? német e', deák e'? vagy a' német
és deáknak valamely dialectussa ? Fogházaink
mely rendszeren alapulnak? 'S melyek neveze-
tesebb intézeteink^ az emberiség 's nemzeti mi-
velődés' elémozdítására ?

Mint a' ki nem igaz úton járt el valamely
dologban 's becsülete érzeténél fogva szólítatik
fel, hogy a' dologról számoljon, — épen oly
szorongató helyzetben találtam magamat e' kér-
dések alatt. Érzettem egész sullyát e' kérdések-
nek, hirtelen keresztül lebbent lelkemen ha-
zánk' e' pontokbeli állása, és az amerikai kö-
zötti különbség. Óhajtottam volna, hogy becsü-
lettel vonulhassak vissza a9 pályáról, de azon
kínzó állapotba voltam téve, hogy, vagy tudat-
lannak maradjakk hazám' dolgairól, vagy hazud-
jak, vagy píruljak egy amerikai előtt Próbál-
gattam az e' tárgyban Európa más nemzeteinél
látottakra kitéríteni a9 beszédet, de azokat ok
már tudták 's csak a' miénkről vannak homály-
ban, — 's megint az engemet égető pontra csa-
varodtam vissza.

Külömbözö habozásaim által, hihetőleg nem
igen kielégítő bényomatott hagytam nálok, de
annál mélyebbek voltak szívemben a9 bánat9 bé-
nyomati, e9 háztól eljöttöm után. De, sok ily
bánat9 kesergetései aggodtatják a9 magyar utazót
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külföldön, ha az. a9 szerencsétlensége van, hogy
hazája' emlékét is mindenütt viszi magával, és
ha honját, nem csak termékenségéröl, hanem
mivelödéséröl is büszkén kívánná emlegetni. —
Még soká kínzott, a9 théa alatti bajos helyze-
temre emlékezés. Feltűnt előttem hazánk' álla-
pot ja, literaturánk, tudományink, mivelödésünk'
állása, minden előítéletek 's hazánknak ily is-
meretlensége a* külföldön! 's szívem elfogódott*
Ha valyon maga a9 magyar e' oka e' hátrama-
radtának a9 mivelt világból ? Miért, hogy e9 nem-
zet csak örökös messze rémlö vágyás közt eped?
Mi az a9 fátyolozott homályos bánat, mely iró-
jinak nagy részében fő karakter vonás? Mi az,
mit oly sok jobb érzésű magyar, ezerképen *&
ezer formákban ki akar fejteni előmentünkre, 's
mégis senki az igazi nyelvet még el nem talál-
ta? Ezen érzések, harcz és csügedés közt hány-
kodtatják a9 lelket 's csak a9 jövendőre való hi-
vatkozásban hagynak enyhűletett.
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. XI.
Iskolák9 állapotja Bostonban. — Harirard
kollégyom Cambridgeben. — Theologiai
Semináriumok. — Gróf Benyovszki Mó-

ricz. — Amerikai kényelmek*

Azon számtalan intézetek közt, melyek Boston
és a' massachusettsi státusban, ae értelmi *s er-
kölcsi mivelődés9 terjesztésére alapi ttattak, igét*
nagy figyelmet érdemel az iskolák9 állapotja. Boa-*
ton9 polgárai voltak elsők, kik mindgyárt a9 sza-
badság háború után, az egész népnek tanittatá*
sát 's míveltetését sürgették, annak elkezdésére
sikeres lépéseket tettek 's a' mostani tökéletre
vitték. Követték a9 példát a9 több státusok is, 9s
az iskolák állapotja mindenütt a9 nemzet főbb
figyelme tárgyául vétetett fel, mint a9 melyek a*
szabadság elvei 's a9 respublicai igazgatás9 fenn-
tartására, legelső eszközök. Büszkék is a9 bos-
toniak ezen intézeteikkel 9s ámbár az amerikaiak
nem könnyen adóznak, még is c9 czélra min-
den ember, ha gyermeke nincs is, tiszta jöve-
delmeiről évenként bizonyos adót fizet. Mely
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mód által az iskolák'jövedelme > csak nem egé-
szen a' teh«tö%«bbektöl telvéri ki , á' Szegény
szinte ingben tanulhat. De> nagy góndtitié'fűt-
dítnak arra, hogy a' státusban mindén erítber*
gyermeke tanuljon,'s a'mely Szülők elmulatnák
gyermekeiket taníttatni, mind annyiszor büntetést
fizetnek az iskolák jövedelme' tárába. A' státus'
törvénnyé â t tartja: hogy minden ötven famí-
liából álló helységnek vagy kerületnek iskolája
legyen. A' kerületek meghataí mázt attak, hogy aa
iskolák-fenntartására* rovatait tehessenek. 1830*'
ban Bostonban volt 80 köz és 155 privát iskola
öszvesen 235* tanulók 11,448-an. Esztendei köl-
tség ig6,28Q dollár. *)

Legrégibb az egész egyesületben a' c a m-
b r í d g e i vagy a' Harward k o l l é g y o m , me-
lyet még 1638-ban a* telépedés' elején alapított
Harward nevű Pap. • Cambridge Bostontól két
mértföldrc esik. Kimentünk oda a' kollégyom*
megnézésére 's ajánló levelünket Ware úrnak
megadtuk, ki európai utazásából nem rég tért
haza 's most az Unitáriusok theologiai Senfiina^
riumának egyik professora. W a r e úr ay lioí-
légyom' épületeiben, 20,000 darabból álló könyv
tárban, astronomiai , máthem&ticai, seborvosi,
chemiái 's anatómiai kabinetek9 gyüjteménriyei-
ben meghordozott, az intézet eredetét, mostani
állását 's rendszerét elbeszélte. Nyolcz külön
fekvő hos&zü szárny épületből áll a' kollégyom.
Egyik szárnyából a9 másba> a' legszebb fasorokkal

*) The -American alm înac for the Year 1831 1. 186.
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beültetett ösvények vezetnek, Vaz egésiíf egy
szép angol kerthez hasonló. Most mintegy 400
ifjú tanulja a9 felsőbb tudományokat. A' 35 pro-
fessori cathedrakat, többnyire kegyes adakozók
alapították. A'mi ezekből ki nem telne , a9 stá-
tus9 pénztára pótolja. Különösnek találtam, hogy
sem itt sem más státusokban, a9< kollégyomok
nincsenek magass falakkal kerítve, mint nálunk
Minden kerítés, csak léczezetekből áll, fa még
is, a9 mint mondják, a9 legszorossabb fenyíték
alatt vannak az ifjak. — Az épületek9 végében
áll az Unitáriusok 9 t h e o l o g i a i Seminá-
r i u m j o k és templomjok, hol minden vasár*
nap kétszer, tanítást halgatnak az ifjak.

Ámbár a9 Frofessorok nagyobb része Unitá-
riusokból áll, azért még sem Unitarium kollé-
gyom a9 cambridgei, hanem a9 státus és nép9

kollégyoma, hol senkinek vallása számba nem
vétetvén, a9 státu$9 ifjai, minden különbség nél-
kül tanulhatnak. — Az amerikai oly számtalan
iskolák és kollégyomok 's annyi vallások közt,
egy sincs, mely ez vagy amaz vallásbeli feleke-
zeté lenne különösen, —azok mind a9 közönsé-
géi. 9S hogy ennyi vallásbeli ifjú, akadály, bot-
ránkozás, zavar vagy akár minémü vallásos sur-
lodás nélkül együtt tanulhason, az, megint egy
igen egyszerű mód által történik Amerikában:

A9 Constitutio szerint, a9 v a l l á s do lga,
minden po lgárnak a9 maga k e r ü l e t é h e z
's h á z i do lga ihoz tar tozván, azon vallás*
ra, melyet hiszen, gyermekét megtanítani, a*
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's illető Papjaik dolga és baja. Az isko-
lák 's kollégyomokban, csak azon tudományok
taníttatnak, melyek minden embert egyaránt il-
letnek : a9 vallásos felekezetek9 elvei pedig, mint
tudomány , se holt nem. A9 vallásról, a9 Biblia
história olvasása alatt, csak azon általános elvek
adatnak elé; melyek minden keresztyénnel egy-
aránt közösök. Valamely vallás9 elveire különösen
a' szülök, vagy az te9 végre fenn álló úgy ne-
vezett v a s á r n a p i i s k o l á k b á n , az illető
vallások* Papjai tanítyák a9 gyermekeket. 9S ezen
mód által történik Amerikában, hogy ugyan azon
egy iskolának tanítóji 9s tanítvánnyal, mind kü-
lönbféle valláauak lehetnek, a9 nélkül hogy so-
ha ez kérdésbe ist jőne.

Hogy valamely vallásbéli felekezet9 elvei ,
mint Dogmák 5 tudományosan taníttathassanak,
arra minden felékezet, t h o l o g i a i Semina-
riumot a l a p í t , a9 tagok9 önkéntes adakozá-
sából. Ezekben, az azon vallás9 Papjaivá lenni
szándékozó ifjak tanulják különösen a9 Theolo-
giát. Ily nemű Seminariumok: a9 K á l v i n i s t á k é
Connecticutbán j P r é s b y t e r i á n u s o k é . Au-
burnj U n i t á r i u s o k é Cambridge5 E p i s c o -
p a l i s o k é NewYork; B a p t i s t á k é Hatnilton;
C a t n o l i c u s o k é Baltimore; L u t h e r á n u s o k é
Hartwichj M e t h o d i s t á k é Madissonban 9s t. f.
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. ' Cambrídgeböl visszatérve > a* massachusettsi
Státus vice Gubernátora W i n t h r o p úrhoz

ebédre. A' vendégek a' státus ,és vá-
píémelj tisztviselőjiböl 's az itt utazó né-

hány idegenekből állottak. Az öreg Winthrop
úr, nagy örömmel fogadót 's lelkesedéssel em-
Jítette , hogy hazánkfiát gróf B e n y o v s s k i
Móri ez ot jól ismerte 's vele barátságban élt,
jpíg ö Amerikában mulatott. — Kedves volt ugyan
nekünk, hazánkfiát ily magasztalva hallani enj-
Aíttetni, de egyszersmind pirulnunk kellett ma-
gunkban; hogy B e n y o v s z k i életéből ezen e-
pízodát id.egen országban kellé megtanulnunk!
96 azután könyvekből keresni utánna, hogy Be-
nyovszk i 1783-ban Franczia Országból Ame-
jrikába jött által 's Baltimoreban telepedett nieg,
hol az odavaló kereskedőkkel egyezésre lépett,
hogy ha M adagascár' visszafoglalásában segí-
tendik, bizonyos kereskedői elsőséggel fognak
bírni a' szigeten. Ezen egyezésük következésé-
ül, a' baltimorei kereskedők, az Intrepide nevű
Fregatott felkészítették, mellyel B e n y p v s s k i
4785-ban által ment Madagasoárba, hol 1786-
ban, a9 Francziák elleti oltalmazva magát, sán-
czai közt agyon

Winthrop úr, egészen angol mód 's fo-
gások szerint, oly válogatott nemű, oly pompás
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's fényűzéssel rendelt asztalt tart, mint akár-
mely európai aristocrata. —• A' bostoni gazdag
polgárok, házdkban és asztaloknál, oly lábon
élnek; mint az angol és franczía előkelőbbek.
'S azok, kik azt hiszik, hogy a9 vagyonosodás
által szerzett és szerezhető élet9 k é n y e l m e i ,
a ' r e p u b l i c á n u s i e l v e k n e k alá ásnak, 'a
elébb később, az asristocratia fénye vált ott sze-
repet, — azok igenis attól félhetnek, hogy az
élet9 minden kényelmei közt élő ily nép, mely
angol és chinai szőnyegeket tápod, szobájit a9

müvészszség9 remekei ékesítik 's asztalán franczia
és spanyol ország, portó és a9 szigetek váloga-
tott borai pezsgenek, — nem soká fogja füg-
g e t l e n s é g é t fenntartani . -—Igenis akkor
lehetne félteni e9 népet, ha jesen gazdagság a9

feudalizmus, 9s az elnyomott jobbágy' verejtéké,
vagy monopóliumok 9s <a9 törvény' megkülönböz-
tetésénél fogva, örökség szerint járór mást ki-*
rekesztö jusok9 gyümölcsei lennének. — D e , . A*-
merikában e9 gazdagság 's vagyonosddás, a9 szar
badság leányának a9. SBOügalooa' és igyekezetnek
igaz keresménnyé, 9s csak a9 személyes szorga-
lom és igyezet aristocratiája fogja megint fenn-
tartani a9 kereső maradéknak. Az amerikai, en-
nyi kényelmek közt is, költségeiben igen előre
vigyázó5 mert jól tudja, hogy keresménnyé for-
rása csupán személyes igyekezetétől függj tudja
hogy a9 szerencse jovaira 9s a9 törvény9 kirekesz-
tő kedvezéseire nem számlálhat. 'S azon büszke
öntudat, hogy minden vagyonát 9s ily kényel-
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meéen élhetését, csak önerejének köszönheti,
kettözteti éldelmeit.

Az európaiak 's n e v e z e t e s e n a« an-
go lok, i g e n s z e r e t i k azt j ö v e n d ő l g e t -
ni : hogy akármely tisztáknak is látassanak még
most Amerikában a9 dernokratiai elvek, 9s min-
den kigondolható óvások meg legyenek is tör-
vénnyeikben, hogy a' polgári egyformaság fenn-
tartassák V a9 módok elrekesztessenek egyes sze-
mélyek meghatalmasadására , — inég is idővel,
a' vagyonosodottak9 szaporodásával, az a t i s to-
c r a t i a fog ott is felkerülni 9s Görög Ország
és Roma9 sorsa kerül reájok. — Bár mely előre
láthatlanok is legyenek a9 jövendő szövevénnyel
*8 a9 történetek9 változó folyama, — de most leg-
alább úgy állnak még az amerikai viszonyok:
h o g y akármely n a g y nevű, gazdagságú 9s
érdcmü ember állana is fel több polgártársai
közt magának személyes elsőséget kívánni akar-
ni , vagy hatalmoskodásának akár mely jelét is
adni: az, b i z o n y o s a n nagy m e g v e t t e t e s 9

*s g y a l á z t a t á s n a k t e n n é ki magát, l )

1) Levassur V. i és Cooper , Notions ofthe Americans.
Philad. 1Ö30.
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XII.
Lowel és az odavaló gyárok.—Utazási

. — New-haQipshirei státus. —
Unitáriusok az északi státusokban.

Jxlég Sok látni és tanulni valónk lett volna Bo-
stonban, de Canadába siettünk fel. Boston*
környéke oly népes 's a' tehetősebb polgárok,
nyári lakjaik, oly kelemessé teszik néhány mért-
földre az utazást, mint London9 és Párizs9 vi-
dékein.

Lowel tizenkét mértföldre Bostontól a9

M e r r i m a c k ' partján, egyik a9 nevezetesebb
gyár hellyek közt az egyesütetben; 's bámulatos
hirtelenséggel épült 1812-b. még egy indus fa-
milia lakta 9s bírta a9 Merrimack vize környék
két; sürü erdők borították körül; sivatagsága
miatt alkamatlannak látszott a9 mívelésre 9s csak
legelőnek 's vadászatra használtatott. 1813. egy
karton szövő t á r s a s á g , figyelmét magára
vonta e' hely. A9 felmérésből úgy találtatott: hogy
a9 Merrimacknftk néhány száz ölnyi hellyen 30
láb esése van, 's *' fő ároktól könnyen lehet

0
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apróbb árkokon oly pontokra vezetni a9 vizet,
hol az esés mindenütt ncvekcdik 's az erőt'sok-
szorosan lehet használni. A9 hellyet még azon
évben csekély árron megvették az indusoktól, 's
az első karton g y á r t 3,000 dollárral egészen
fából> felállították. A' kezdetnek szerencsés si-
kere lett 's 1818-b. a9 második gyár építetettj ha-
mar utánna a9 harmadik 9s végre a9 hatodik is,
nrndenik 3,500 orsóval; még egy szőnyeg 's erő-
mív gyár, 's minden ezekhez megkivontató épü-
letek. —

A9 sivatag vadonból egyszerre temérdek épü-
letek keltek-ki. Templomok, boltok, fogadók 's
csinos lakházak emelkedtek 's 6474 lakos nyü-
zsög most szorgalom közt, az egészen új sor-
fákkal ültetett útszákon. Rakott utak tették kön-
nyűvé a9 közösülést, 's a9 készítmények' elszállí-
tására egymás társaság 120,000 dollárral cana-
list vont Bostonig. A9 kiszámlalás szerint, 50
gyárra 3,500 orsóval még elég ereje van a9 víz-
nek. 1827-b. már 450,000 font gyapott fonatoU-
fel, melyből mintegy 2,000,000 sing karton ké-
szült Valamely hely ily hirtelen
számtalan példaji vannak az egyesületben,
az újjabb statusokban.

A9 gyárok9 egyik igazgatójához Bostonból ajjág-
ló levelünk lévén, az igazgató úr mindenült el-
hordozott 9s a9 gyárokat minden részeleteiben meg-
magyarázta. — Az alsó emeletben még eredeti ter-
mészetében álló gyapottat a9 vfe9 kerekei által
hajtott erőtnív tépi es fütülij erömív hozza-fel a'
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második emeletbe, 's ott egyes szálakba fonja 's
orsóra tekeri j a' harmadik emelet serití 9s csők-
re tekeri 5 a' negyedikben állanak az osztováták
's ezek is az alsó erömiv által szövik a9 harma-
dikból felvont fonalat. — Az a9 gyapott, mely az
alsó emeletben reggel még eredeti durvaságában
áll, estvére már vászonná vált — Az emeletek-
ben majd nem átáljában, asszonyok, leányok és
gyermekek igazgatják a9 kerekeket, orsókat's gya-
pott szálokat. Innen a* fejéritöbe 's festőbe 's
végre a' nyomtatóba kerül a9 vászon, és tíz nap
alatt a9 legszebb 's számtalan szín változatú kar-
ton kerül-ki, 's rakatik kazalokba a9 raktárban.
Megnéztük azután a* szőnyeg és erőmív készitő
gyárokot is.

Mintegy két ezer napszámosnak adnak mun-
kát és élelmet ezen gyárok. A' napszámosok több-
nyire újonnan általköltözöttek, kivált az irlan-
dus költözök9 nagyobb része szegényül hagyja
oda hazáját 9s itt, hol a9 napszám oly drága, két
három esztendő alatt, ha takarékos, annyit te-
szen félre, hogy a' szerfelett olcsó, 9s még pusz-
tán heverő földekből néhány hóidat megvásárol,
letelepedik 9s mint már telepedett polgárnak, a9

kereset9 minden ágai nyitva alván, gazdasághoz
kezd. — Az újabb státus tudomány szerint, a9 drá-
ga napszám mindig a9 nemzet jóllétének bizonyos
jele, mert hol kevés a9 napszámos, ott kevés a9

szegény ember is. Amerikában közönségesen egy
dollár, 9s a9 nagyobb szorgalmú hellyeken, két-
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tő i$ egy naps*ám, melynek felét, takarékosom
élve, mindig félre teheti az igyekező.

Még egy nap maradtunk Lowelben, '• as
alatt utazás i k ö n y v e i n k e t nézegettük vé-
gig, és az azokban talált közbe jött változások-
ról, általláttuk: hogy Amerikában, a k á r m e l y
hitelesen 's pontossággal dolgozott s t a t i s t i k a i
munka is nem é l h e t fe lü l öt e s z t e n d ő t
Mert a9 népesség, a' mivelődés 's erők9 növeke-
désével, minden esztendőn oly kitetszöleg vál-
toznak az adatok, * hogy a9 mi tavaly igaz volt
azon egy hellyen vagy dologról, már más esz*
tendön egészen megváltozhatott—Csak a' con-
stitutio örökös igazságai 9s az abból fejlődött poU
gári élet, állandó. — Szinte így áll a9 dolog a*
utazás írókkal is, 's ki, k ivá l t az angol,úta*
z ó k9 adataira bízza magát, az a9 dolog9 nagyobb
részében igen megcsalódott Az angol előítélet-
tel, gyülölséggel van Amerika iránt 98 lépik-bé
oda; mert nem felejthette még, hogy e9 mavok*
nyi nép, óriási vaskarjai közül kivívta magát, 's
most mint hatalmas vetélkedő társát irigyelve aé-
zi, miként került felül már sok tárgyakban. -—
Ki egy utazót munkája után mindenütt követett
útjában, annak nem csak elméje 9s érzelme.for-
dulatait, hanem még házi körülménnyeit is $zin«
te kitalálná. — Az általunk használt 'következén*
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áfl négy utazókat egymástól szerfelett különböző
elméjü 9s elnézetüeknek találtuk, 9s megint kü-
lönbozöleg a9 mi állásunkat hozzájok:

1. L a f a y e t t e én Amerique en 1824
et 1825. Journal d' un V a y a g e aux Etats-
Unis. par A. Levasseur. Paris. 182Q. két
kötet. —

Lafayette innepek és ponmpák 9s dicsőségé-
nek legmagosabb pontján útazta-meg még egy-.
szer Amerikát, 's mind a9 mit erről irt Levasseur,
a* amirikaiak állításaként is, épen nincs nagyít-
va, hanem a9 ki nem innepek köztt útazza-meg
c hazát, az sokban másként találja a' dolgokat
9s embereket.

2. T r a v e l l s through North-Am erica,
during the Years 1825 et 1826. By His
H i g h n e s s Bernhaxd, Duke öf Sax-Wei-
m a r E i s e a a c h . Phi ladelphia* 1828.

A9 weimari herczeg elhpzta volt magával
titulussát •• fényes rangját is Amerikába, 9s ma*
gaá Izületésének* egész érzetét is, és talán e9

miatt nem tetszettek sok dolgok a9 herczegnek*
Leirásai két nagy kötetben, m9 tárgyaknak szá-
raz elbeszéllései, úgy a9 mint szemébe ötlöttek,
ápróságos 9s az asszbnyos sok beszédfiségnek ki*
csinkés részeleteivel. A9 hercsegnek sok tárgy
nem tetszett, a9 cselédségre *s nem pontos szol-
gálatra gyakran panaszol. Úgy látszik, az Ame-
rika confrtítutioja 9s polgári élete nem érdekéi*
te a9 herczeget, vagy arról nem akart tudni, mert
az egészen el van hallgatva.
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3. The N o r t h e r n T r a v e l l e r , New-1

York 1831.
Az északi státusoknak pontos gcographiai 's

statistikai leírása, mely legtöbb hasznunkra volt
4. Mein B e s u c h Amerika's im Som*

mer 1824 von S. v. N. Aurrau* 1827*
Egy cnthuziásta, meleg képzelödésU V az em-

beriséget még csak szebb oldalairól ismerő ifjú
utazása. Nyelve virágos, eléadásai töredékesok,
bosszankodva mind arra, mi Európában* esamé*
rikai rendszer' behozatalát gátolja. Mérési haton*
litgatásai szép lélek kittioései, de Amerikában is,
nem oly fényesen áll minden dolog, mint 6 le-
irta. — És •

5. T r a v e l s in North America, i n t h e
Y e a r s 1827 ct 1828 B y Capta in Basi l
H a l l Ed inburg i({29 3 Tkötet. • '

Kapitány Háll> sok oldalú tudományossággal
bíiy ^ föld9 kttlönb«z6 régeiben több utakat tett,
a-társakat mély elmélkedéssel fogfá-íél-V nagy
jartoseágot mutatva 9 fejtegeti. De kápítády Hall;{
egyszersmind az angol bttszlveségnefcy1 a» am&rfc"
kaíöit iránti gyülőkégnek, — as nrígység' igav* ^
sá^talan Ítéleteinek 'keztn nemzetet megT€td'g6^*
nch is, hív példánnyá. Egy alkalmat sem múlat** •
el, hol az amériHaiak gyenge oldalait felfedés >
heti. Csábító sylogismurokkal hoaza^kí mtndeintttl'
a'-rósz következésekét. Az amerikai demofanU
tiét 9s polgári élét' egyaz^r^séjgeit, a^ áhigot ati*
strocratia fénye eleibe tartja, hogy aktnál, nevet-
ségesebbé tehesse.
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„A* angol utazók", ú g y m o n d W a s l i i n g -
„ t o n Irwi o g," a9 világon a9 legjobbak és a9 leg-
„ro&stabba is. Hol nemzeti bttszkeségök's hasz-
„tioknak tekintete nem forog fenn, ott a'polgá-
,,ri társaságnak mélyebb 9s philosophiaibb szem-
-pontjait senki az angoloknál jobban* nem festi
Va ' kültárgyák' hív és szemlclhetőbb leírásában
„steftki őket utói nem éri. De mihelyt haza jok9

„haszna Vagy dicsősége a9 másokéfal egybeérés-
„bé jón, é g é s e n ellenkezőségekré mennekáftal;
„igazságtalanok, réserei hajlók 9s a9 tárgyat ho-
„tnátyosító éö nerettségessé tevő megjegyzéseket

nagy iqrrofr fbgadotíliülön
kettőt tötabb >h»kdiiH«*i mert az anl

éifek*»*fe?*+ibk az! úbgoloké :
bankár >

]yet éétte >h6tti véttQnkn tolná /Ha koc^feunk
ne tegyed;• •• A- ndvtífi ^ílágbei

egyedül Amerika: aaon k«ly> hol passu*
togrftésy politiók ^ f ttáfhMok* és harmittcízadwok^''
megv?d^álásá S Ví vallatáia- nélkül, szabadért lép- v
hetni c^ytk stótusból â  másba:— L o n d o n ü é ^ i
r y felé, mát kérésitőllitaladtoka9 Connefctti-cU^^
folyamát is. Utunk nem faluhon ugyan^'de ttiég^
is szinte mindenütt lakházak közt ment-elrCsak
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jLngliában és Belgium, egy részében van as úta-
dónak azon gyönyöre, hogy szinte mindig hasak
közt 9s mintegy kertben utaz. A9 ncw-hamp*v
hirei státusnak ezen része, nem sokára ily kert
fog lenni. Az egész státus apró birtokokra van
felosztva, melyet többnyire a9 tulajdonosok ma-
gok mi veinek 's ott laknak, házaikat a' mennyi*
re lehet, az ország úthoz közel építik 's körü-
lötte a9 gazdasági épületeket Ekként *z útasó
majd minden száz hóid föld meghaladóval, Aj
telepedéselire talál 's közötök igen jólelrendeltfo*
gadókra. Európában, ha a9 város vagy, faluból
kihaladt az utazó, egészen magára marad '9a9 ma*
gány9 éraelmei közt ér megint a9 más faluig. 1,)

Míg New-Hampshire fó váro&sá C'«*€0rd
felé közelgettünk,. szinte rakva találtuk M utat
szekerekkel. A! környéki telepedöU; miild Cop- ;
cerdbai siették, templomba. As araecikaiak IU^Í
gyön busgón /s szinte bigottsággal ta*tják*i»e$a*.
v a s á r n a p i t , hétköznap, egyik, MekeMt sem!
igen szökött templomba járni, de vasárnap nagy
pontoson ,J háromszor mennpk* — As éawki kat
státusokban, hariuincz esztendő ólu nevegetes
v a l l á s o s v ál to s á s ok.történteké Els&ákalUU-
töltök után soká ssoross P u r i t á n o s o k marad-:
ttkj *z E p i s c o p a l i s vallásnak csak kevés kO-
vetoji voltak. A9 revohuio alatt és utánna, a9 val*

t.) Ctoptr Vol t.
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Iá*' tárgyai it, új megfontolás, alá jöttek, Ar Pu-
r i l á n i z m ü s t egy. résa nem találta elléggé *«a-
had dénbokratiia elreken alápultnak lenni/ az el*
ine szabadabb meaöt óhajtott a* vallásban is, 9s a9

lakosok9 nagyobb része, Con ffregat i o n a l i s és
I n d e p e n d e n s nevezet alatt, új istenitisztele-
tet állított

Azonban 1794-b. a9 tudós P r i s t l e y , több
U n i t á r i u s P a p o k k a l , a*Episcopálisok9üldö-
zése miatt, kéhtelenittetvén Angliát odahagyni,
Bostonba jött által 's elhozta magával az Uni-
tária vallás9 elveit is, és predikátzioi 's tudomá-
nyos írásai által, sokakat e vallásra hajlított.
Közbejövén az alatt a9 C o n g r e g a t i o n á l i s t á k
meghasonlása is , a9 bdstpm nevezetesebb tudó-
sok résztvettek a9 tárgy feletti vitatásban. A* gyö»
zőfók akkori-^i:aesid'ens Ádámsal ;együtt
az Unitária naUósra démóa által:, ketés idő alatt
Boston9 nagyobb része e9 vallást vette-bé *s hir-
telen a9 más hat ésaaki statusokban is elterjedt.
A9 Congregatiőnálistákból általléptek némelyek a9

Reformátusok, Baptisták és Universalisták, részére*
< A9 vallás? Változtatása Éüropéban más sttm*

pontból vétetik, mim AngHában és Amerikában.
Európában, könnyen megmagyarázható okokból,
a9 vallás változtatás, karakterí ingadozás9 jele; aa
angol és amerikai pedig azt hiszi t hogy vala-
mint politikái intézeteit míveltsége ' haladtával
mindig változtatja 's tökélletesíti az ember, épen
úgy saükség a9 l e l k i e s m é r e t e t i l l e t ő tái>
gyakban is, é$zf míveltsége haladtával, mindig
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jósattabb megfcgatbk által m a tökélétre f
a'-vallás' élwit is: hogy at és2 és lelkiesmé*'
ré% az-ok á 1 t a 1 harmóniában lehesse-
nek, Va lókban mindenik egyformán r

ny.ugitia.fc és enyhfiletét találja. >
m. '. •• • •'; . . : • • i : . . • r « i • •) i •' i

• •' .•'•

1 i í i 'i * . i:

w-r-Atnterika?

Haiup&hine
11 -1• • v r:t

. . {

semmi kög, kitésettt bétti. néáhet-
Vasárnap: léyén, minded;:sárra >ok> r

Vtovább sem haladhattunk. A9 vátos ndmj oly*
népes, mint a' tenger n»eUékiek> ámb^a*
fo várossá. Szinte cs^k egy hóssüuMéles>
ból áll az egéss Concord, mintegy 8ÖŰÖ
sal. Az épfile(ek, státua héza, BE akadéíma,
lönbözö vallások9 templomai, mind igen csino-
sok. Három újság1 él egy fólyóírá* adatik-ki.
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A' nap9 hátra lévő részét^ JXémJÍ a tap4&í<r* »
l e l k e s const i tut io ja olvasásával töltöttük,*
mely Concordban hozatott. New-Hafflfp&hir* első
volt Boston után, mely az angol fci*ály bélyeg**
és théa törvényjét megsemmisítette ,,?s Üs4 sié* •
tett fegyveres népéréi a' bostoniak segetiteknéröf •>
a9 revolutio, kiütésekor. Pennsylvania és Alasftaéh**''
setts után merészen kihirdette az emberiség9 ju-
sait 's megállította constitutipját

Az amerikai constitutiok9 históriájára meg-
jegyzendő, hogy az kétféle: — 1-b. az e g y e s
s t á t u s o k é , mind a9 h u s z o n n é g y n e k kü-
l ö n — <j-p? azt e g é s ^ e ^ y f s ^ l e t ; ó , u ^
mind a9 huszonnégy státust egyaránt kötelezi. —
Miután 1776-b. a9 függetlenség Júbírdettetett, az
akkori 13 státus/ rtmÖfeííiU'Aülthi'belső igazga-
tást alkotott magának. .Mindenik, a9 mástól füff-
getlenül rendelte-el belső igazgatását j de a ju-
soknak fö elveit mindenik egyformán vette-fel,
9s valamint az akkori tizenhárom, úgy azután most
huszonnégy státus 9s négy territóriumok9 consti-
tutipi ÍBvlmm&$f&fotxaÍh aVf^dy«kb^í/
az. i g a z g a t fpíníáibaa y^Wík péhany

tán az e g y e s ü l t igazgatás 9 (artides ofUnioa)
9sf a9 mindenikkel közös c o n g r e s s p ^ alapjai
alkoftátár*. - A9 congressu^ra • bízták áltpl mind
azt, mi a9 különböző státusoknak egymás iránti
viszonyait> a9 külső nemzetekkeli egybeköttetést>
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ét a' mi m égés* egyesület1 érdekeit átaljában

Felhozom például a9 NewHampshire consti-
tutioját, a9 több státusok' apróbb változtatásaik-
kal,, mely egyik a9 legrégibbek közül ( 1784,)
és a* melyhez egészen hasonlók a9 több státuso-
kéi is a9 fó elvekben.

New-Hampshire Constitutioja/)

Első Rész,
Af n é pf j u s & L

i-sö Juinden ember egyformán sttbadnak és fllg* r

getlennek születik, következőleg minden igazga* *
tóság (Oovernment) a9 i\éptől ered, a9 nép* kös
megye^yezése által alapftatik és a9 köa jóért in-
téztetik

2. Minden embernek bizonyos, természeti,
saját és vele született jusai vannak; —ezek kö- *

*) Tke Americans Guide v cantprisiiig tke Declaration of la*
dependence, thc Articlet of Confederation, and the Coa-
ttitution of several Statei.' Philadclpbia. 1C3Q.
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%é tartozik ai élet9 és szabadságnak megszórhat*
lan használhatása, és védelmezhetése, a9 vagyon-
nak szerezhetése, bírhatása és oltalmazhatása, és
átaljában a9 boldogság után törekedhetés 9a aúnak
megszerezhetése jusai.

3* Midőn az emberek társasági állapotba lép*
nek, a9 természettől nyert némely jósaikról le-
mondanak 's a9 társaságnak általbízzák, azon ok*
ból, hogy megtartott jusaiknak oltalmát bátor*
ságosíthassák; de ezen lemondás nem kötelező
a9 fennebbi társaságos kölcsönösség, vagy hason
értektt jusok visszaadása nélkül,

4. De a9 természeti jusok közül némelyen
eredi természetüknél fogva elidegenithetlenek,
9s minden ember azokat magának megtartja, mi*
vei azok hasonértekü jusokkal, a9 társaság ál*
tal nem cseréltethetnek-ki— Ily nemttek a9 lel*
k iesméret 9 jusai.

5. Minden embernek természeti és elidege*
nithetlen jusa van az I s t e n t leikiesmérete9 su*
gallása 9s elméje9 megyőződése szerint tisztelni.
Mire nézve senki, se személyében, se szabadsá-
gában, se vagyonában, ne kénszeríttessék, nehá-
borgattassék 9s ne akadályoztassék, vallásos hité-
ért, érzelméért és gondolkozásáért: vagy is, iste-
ni tiszteletének belső meggyőződése 9s neki legal-
kalmasabb mód szerint tetsző véghezviteléért Úgy
mindazonáltal, hogy a9 köz csendességet 9s mások
istenitiszteletét meg ne háborítsa.

6. Minden vallásos felekezetnek kirekesztő
juaa van magának Papot választani 9s vele élei*
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. tne 's tartása iránt egyezni Azért tehát senki,
ftkármely megkülöaözött, vagy nevezet alatt lévő
vallásos felekezetből legyen is, soha nem kén-
sseríttethetikarra, hogy a9 más felekezeten, gon-
dolkodáson vagy nevezeten lévő vallás Papjának,
akár mii is fizessen.

Továbbá, bár mely nevezetű keresztyének,
nyugalmason, és mint státus9 jó polgárai viselvén
magokat, egyenlőleg a9 törvény9 oltalma alattiész-
nek; arról: hogy akármely n e v e z e t ű val-
l á s o s f e l e k e z e t , a'másnak alája vet tes-
sék, vagy a9 más f e l e t t e l s ő s é g e l e g y e n ,
soha t ö r v é n y nem hozat tathat ik . — Mi-
vet pedig a9 különböző vallások9 Papjai, az iste-
nitisztelet9 kiszolgáltatására, 9s csak a9 lelki dol-
gok körülli ügyeletre vannak választva, — erre
nézve, akármely vallás9 Papja, semmi időben, és
semmi szín és ok alatt, sem polgárt sem kato-
jtai hivatalra nem választathatik, 's azt nem vi-
selhet, míg papi hivatalát folytatja (N. y.)

És végtére, akármely Papnak vagy vallásos
felekezetnek ajándékozott föld bírtok, vagy föld
vásár, azon feltétellel: hogy az örökösön Papról
Papra száljon, vagy vallás9 földje legyen, erőte-
len a9 törvényhozóság9 engedelme nélkül j és csak
templom és temetkezőnek való föld örökösítési* »
re lehet jusa, de ez is két hóidnál több ne le-
gyen. —

7. Ezen státus népességének egyedfllli 's ki-
rekesztő jusa van, önmagát mint szabad, füg-
getlen 9s önhatalmú státus, igazgatni Mire ttéz*
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ve, most és minden időben, minden hatalom*
mai, törvényhatósággal és jósokkal,él *s azokat
gyakorolja mint tulajdonait Kivéván saokat me-
lyeket általadott vagy ezután nyilvánosan általad
az amerikai egyesült státusok congressusáaak. ;

8. Mivel minden hatalom ere^etifeg a' aépe
és a9 néptől ered, az igazgatóság9 minden hiva-
talai és tisztviselöji, a9 pépnek csak hellyettesaei
és ügyvivői, 98 minden időben a9 nép számolta-
tása alatt vannak;

9. Semmi névvel nevezendő hivatal vagy el-
sőség , az igazgatásban soha nem lehet örökség
szerint járój — a9 minden hivatalra megkívánta-
tó elme és lélek9 tehetségei, $' maradéknak vagy
atyafiaknak, nem lévén által testálhatók. Továb-
bá, a9 státusban soha se titulus, nemesség vagy
örökség szerint járó megkülönböztetés, se sem-
mi privilégium, rang vagy kizáró haszon, sei*-
kinek ne engedtessék, 9s oly hivatal se állitasr
sék soha, melynek folytatása ideje, a9 nép tet-
szésétől ne fügjön. Senki i s , egy köz hivatal-
nál többet, egyszerre nem viselhet. A9 főbb hi-
vataloknak, egyes személyek általi igen hosszas
viselése, veszedelmes, lévén a9 szabadságnak, er-
re nézve, ezen hivataloknak forgását (Rotation,)
mint a9 szabadság9 egyik nevezetesebb bátorságát,
a' nép fenntartja magának.

10. Az igazgatás, az egész közönség, közös
javáért, oltalmazásáért 9s bátorságára, nem pedig
semmi névvel nevezendő egyes ember, nemzetség,
osztály vagy ltarbéliek különö* önhasznáért, ja*
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váért vagy jövedelméért lévén alapítva, arra nést,
akármikor is az igazgatás a9 kiszabott czéltól el-
térne, hatalmával visszaélne, vagy a9 kOs szabad-
ságot nyilvánosan veszedelmeztetné, és ha min-
den más módok ezeknek megorvoslására sikeredé-
nek lennének,.— akkor a9 nép önnön jósánál
fogva, változtathatja az i^acgatátt, vagy egészen
újat is alkothat* Mert azpn állítás és tudomány,
hogy az önnkényes hatalom és nyomatatásnak el-
lent ne lehessen álla ni, képtelen, rabszolgai és
az emberi nem9 javát és boldogságát veszedelmezo
állítás. (Doctrine of non resistence.)
• 11. Minden választásnak szabadnak kell len*
ni, és ezen státus minden polgárainak, — bír*
ván a9 szükséges tulajdonokkal, — egyénid ju-
sok van a' közönséges hivatalokra válási tani,—és
választatni. — Akármely névvel nevezendő vaüás-
beli felekezethez tartozás,,senkit el nem zárhatván
ezen jusoktól. De, akárkiről, bírói ítélet által
megbizonyosodik, hogy valamely hivatal9 megnye-
réséért a9 választókat megvesztegette, tíz eszten-
deig semmi hivatalra nem választathatik, *• vá-
lasztói jussát is elveszti. *

12. A9 közönség minden tagjának jusa van,
hogy élete, szabadsága és vagyona oltalmaitas*
•ék a9 közönség által 5 de köteles minden tag is,
ezen oltalom9 fenntartására a9 réáeső részt hor-
dozni, 9s ha szükség kivan ja, személyes szolga-
latjával, vagy ezen szolgálatnak hason becsüjé-
vel azt előmozdítani. Mindazonáltal, senki va-
gyonának semmi része, a9 köz haszonra fordítás
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végett el ne vetessék, a' tulajdonos, vagy a9 nép
képvlselőji tnegegyezésök nélkül.

13* Minden embernek szabad á9 maga és kö-
zönség9 oltalmazására fegyvert tartani és hordozni.

14. Ezen státus minden polgárainak, ha sze-
mély ök, vagyon jok vagy becsülletjökben akár-
mely méltatlanságot szenvedtek, folyamodván a9

törvényekhez, jusok van a* bizonyos elégtétel fs
jnegorvosoltatás9 kívánására. Jusok van, hogy né-
kiek a' törvény és igazság, szabadon halogatás és
fizetés nélkül, teljesen és pontoson szolgáltassék-ki.

15. Senki, semmi maga elleni vád vagy pa-
naszra nem tartozik addig felelni, míg az ne-
kie tökéletesen minden részéiben és körülmé-
nyeivel le nem íratott 9s vele nem közöltetett.
Arra sem kénszerittethetik senki, hogy az ellene
feladott vádban megesküdjék. De, akárkinek ju-
sa van, a9 maga mentségére tartozó minden ked-
vező bizonyításokat és próbákat fölhozhatni, 9s
kívánni, hogy ez ellene való bizonyságok vele
szembesíttessenek, az ő mentségei tökéletesen ki-
halgattassanak, akár maga, akár választott ügy-
védje által adja elé azokat.

16. Senki nem idéztethetik újra törvény9 elei-
be azon vád vagy panaszért, mely alól már egy-
szer felmentetett. És a9 törvényhozó test ne is
hozhasson oly tőrvényt, mely esküdtek9 (Jury)
ítélete nélkül, valakit halálos büntetés alá ves-
sen (kivévén a9 szárazi és tengeri tábor9 igazga-
tását.) —
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17. Criminalís esetekben, a' tettnek a9 bfin
helyén kinyomozása 's a' pernek ottani folytatá-
sa, szükségesen megkivántató a' polgári szabad-
ságra nézve; és azért, semmi bűn vagy véttség-
érti per, másutt nem folytattathatik, csak azon

. kerület9 ítélöszéke előtt, hol az történt
18. Minden büntetésnek a' véttség természe-

téhez mérsékeltnek kell lenni. A* törvényhozó
test, a' józan okosság9 sugallatánál fogva is nem
fogja ugyan azon büntetéseket szabni a9 lopás,
hamisítás és éhez hasonlók9 vétkére, a9 melyeket
szabni kell a9 gyilkosság és hazaárulásra. Hol
egyforma keménységgel bűntettetnek minden hi-
bák, ott a9 nép felejti a9 vétkek közti különbsé-
get, 's a9 legundokabb bűnt oly kevés leikies-
mérettel követi-el, mint a9 legcsekélyebb hibát
Mire nézve, a9 halálos kegyetlen törvények9 sok-
sága, igazságtalan is 9s politikai képen nem ezé-
los is. Minden büntetésnek a9 meg jobbítás 9s nem
az emberi nem9 kiirtása lévén czélja.

1Q. Jusa van mindenkinek, személye, háza,
vagyona, írásai, 's minden birtokai ok nélkülü
megmotóztatása 9s letartóztatásától bátorságba
helyeztetödni. Azért tehát, minden oly rende-
lések melyek valamely gyanús hely9 megmotózá-
sa iránt, valamely személy9 letaróz tatására ki val-
latás végett, vagy criminális tárgyakban! üldö-
zésre nézve kelnek, ellenkezők ezen törvények-
kel, hogy ha a9 tárgynak mivolta 9s alapja, elő-
re esküvéssel, vagy hitelesnek találtató bebizo-
nyításokkal nem támogattatikj és továbbá, ha az

Digitized byGoogle



U7

e' végre kiadott rendelésben, tisztán és nyílva*
nosan ki nincsenek írva a' megmotozandó helyek
vagy letartandó személyek. Ily nemű rendelések
pedig, csak a' törvényben meghatározott esetek-
ben és formalitásokkal kelhetnek*

20. A' vagyon felett és minden más perle-
kedésekben, jusok van a9 feleknek, esküdtek*
széke előtt leendő kihalgatásokra, és ezen jus
szentnek és sérthetlennek tartassék.

21. A9 nyomtatás 9 szabadsága egystá-
% tusban a polgári szabadságnak legfontosabb fen-

tartója lévén: ez, megsérthetlenül fenmaradjon
és oltalmaztassék. Ezen szabadsággal minden
ember egyformán élhet, és soha semmi törvény
nem hozattathatik, mely e9 just megszoríthatná.
A9 gondolatok* és vélekedések9 szabados közlése,
az ember megbecsülhetlen jussainak egyike lé-
vén, azért, minden polgár szabadosán szólhat,
írhat és nyomtathat,* akármely tárgyról. Felelet-
tel tartozván az esküdtek' széke előtt, ezen sza-
badsággali visszaélésért.

92. A9 visszaható törvények, kiváltképen meg-
sértők, elnyomók és igazságtalanok, mire néz-
ve, semmi némü ily törvények, se a* polgári pe-
rek9 eldöntésére, se a9 hibák9 megbüntetésére ne
hozattassanak.

23. A9 nemzeti katonaság, tulajdonképen va-
ló, termézetes és, bátorságos oltalma egy státus-
nak. —

24. Az állandó armadák veszedelmesek a9

szabadságnak, mire névze semmi állandó kató-
1 0 #
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naság a9 törvényhozó test9 megegyeacsén kívül,
ne állítassék 9s ne tartassék.

25. Minden esetben és időben a' katonaság-
nak a9 polgári hatalom igazgatása 9s szoros füg-
gése alatt kell lenni.

26. Béke idején senki házához ne szállítás-
sék katona a9 tulajdonos9 megegyezése nélkül 5 há
ború idején pedig az ily szállások, csak a9 pol-
gári hivatal által rendeltethetnek-ki a9 törvény-
hozóság által megállított mód szerint.

27. Semmi adó, vám, rovatai, segedelem,
vagy akármely tereh, a9 nép9 megegyezése,- vagy
annak a9 törvényhozásra egybegyült képviselőji
akaratja nélkül, semmi szín alatt nem határoz-
tathatik 9s fel sem vétethetik.

28. A9 törvények felfüggeszthetésének hatal-
ma, csak a9 törvényhozó test által, a9 nyilváno-
san meghatározott esetekben gyakoroltathatok.

2Q. A9 két törvényhozó házaUbannj szaba-
dos tanácskozás, beszélés és vitatás, a9 nép ju-
sainak oly különösképen való tulajdona, hogy
a9 tagok ottan kimondott vélekedéseikért sem-
mi per alá nem jöhetnek, egy itélőszék előtt is.

30.,A9 törvényhozó test, a9 köz sérelmek9

orvoslása és a9 köz jó előmozdítására megkiván-
tató törvények' hozatala végett gyűl egybe.

31. Jusa van a9 népnek, rendes és békés
módon, akár mikor egybegyülekezni, a' köz jó
felett tanácskozni, képviselőinek utasítást adni,
sérelmeit, terheltetéseit, a9 törvénjrhozóság9 elei*
be terjeszteni.
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32* Minden fogoly kezeségen elbocsátható^
végső megitéltetése előtt 5 kivévén a' főbenjáró
vétkeket^ hol a* tett bizonyos. Sem tisztviselö-
ség , sem itélőszék nem kivánhat rendkívülli
vagy szerfeletti kezességet és bátorságot, 's nem
szabhat kegyetlen vagy szokatlan büntetéseket.

33. Senki martialis törvény alá nem vettet-
hetik. Kivévén, a' szolgálatra felhívutt szárazi és
tengeri katonaságot} de ezek is csak a1 törvény-
hozóság9 hatalmánál fogva.

34. Minden ember* élete, vagyona és sza-
badsága fentártására szükséges, hogy a* törvé-
nyek részre hajlás nélkül magyaráztassanak 's
az igazság egyenes mértékben szolgáltassak ki.
Annál fogva, az előre vigyázat és jusok' bátor-
ságositása azt kívánja, hogy a9 felsőbb itélöszé-
hek' birái, csak addig viselhessék hivatal jókat,
míg törvényes és igazságos magokviseletök által
a' nép' bizodalmát megérdemlik*

35. Ezen státus igazgatásában a* három fő
hatalmak, úgymint: törvényhozó, végrehajtó és
itélő birói hatalmak, oly annyira megkülön-
böztessenek egymástól, hogy azok, kik a9 tör-
vényhozóságnál ülnek, a' végrehajtó és birói
hatalmaknál, semmi hivatalt nem viselhetnek}
és megfordítva: a' végrehajtó hatalomnál lévők,
af törvényhozó *s birói hatalomnál, valamint a*
birói is a* más kettőnél semmi hivatalt nem vá-
lalhat, hogy ezen mód szerint, a' törvények 's
ne az emberek9 igazgatása legyen.
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36. A9 tudomány és mivelődésnek az egész
státus9 minden- tagjai közti elterjesztése legne-
vezetesebb fenntartója és védje a9 nép jusainak,
a9 szabadságnak és szabad igazgatásnak. És mi-
vel az ezeket megszerző 's ezekhez eljuttatható
minden alkalmak és módoknak: a* nevelés 's ta-
nításnak az egész hazábanni elterjesztése, legsi-
keresebb módok ezen czélraj — érre nézve, a'
törvényhozóságnak 's tisztviselöségnek, a9 jö-
vendő minden időszakaiban kötelességők leszen:
a9 tudomány, literatura, 9s köz iskolák érde-
keit minden módon pártfogolni, egyes szemé-
lyek 's közönségek által alapított intézeteket a-
polgatni, a9 főldmivelés, mesterségek, kereske-
dés, tudományok, kezmív és az ezen haza ter-
mészet históriájának előmozdítóit megjutalmazni fs
kijelelni 5 az emberiség 's köz jóltévőség9 elveit,
a* szorgalmat, gazdálkodást, pontosságot, becsűl-
letcsséget. szerénységet 9s józanságot, és min-
den társasági szeretetet 's nemes érzelmeket a9

nép közt apolgatni 9s serkenteni.

37. Ezen constiiutio alapos elveinek és az
igazságnak szüntelen szem előtt tartása, a9 szor-
galom, mértékletes élet, takarékosság és a9 tár-
sasági virtusok lévén elmúlbatlanul szükségesek
a' szabadság áldásai 9s a9 szabad igazgatás'fenn-
tartására, midőn a9 nép képviselőit 's hivatalbe-
lieit választja, mind ezen elveket különös szem
ügyben tartja 5 és meg is kívánja törvényhozói-
tól és tisztviselőitől, hogy a9 törvények9 hozata-
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la 9s végrehajtása alkalmával ezen elveket ők
is állandóul és pontoson szemök előtt tartsák.

38. Ne hogy a' nép által megbízott három
hatalmak azon magyarázatot tulajdoníthassák ma-
goknak: hogy a* fennebbíekben elé nem szám-
lált jusokat ők gyakorolhassák 's magokhoz ra-
godozhassáli, ezennel kinyilatkoztatjuk: hogy az
itten elé nem számlált jusokat a9 nép fenntar-
totta magának, mint tulajdonait.

Második Rész.
Áz Igazgatás* formája

A New-Hampshire nevezett alat lévő tartomány
egész kerületében lakozó népség, köz megye-
zésböl és akarattal, ezennel szabad, önhatalmú,
és független politikai testé alkotja magát, nevv-
hampshirei státus nevezet alatt,

I. Törvényhozó hatalom*
1. A' törvényhozó hatalom ezen státusban,

a' nép által választott senatus és követek házá-
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ra bízatik; mindenik ház egymástól függetlca
lévén. *

2. Évenként június1 első szeredáján, vagy
máskor is ha szükség kívánja, mindenik háá
egybegyül. Megszűnik foglalatosságok, más éri
június első szeredáját megelőző hét nappal.

3. A9 törvényhozó házaknak a' nép által
hatalom adatik: az egész státusban akár hói
szükségesnek találtató törvény székeket álítani,
elrendelni vágj* változtatni is, 's úgy intézni,
hogy azok elöít a9 státus9 nevében mindennemű
perek, egyenetlenségek, a' törvény* értelme sze-
rint felvétessenek, follyanak 's elláttassanak.

4. Hatalom engedtetik továbbá, hogy idő-
ről időre, a' státus' boldogságára megkívántató
törvényeket hozzon. Adók, köz terhek' dolga
iránt, törvényesen határozzon5 katonaság, stá-
tus9 oltalma, tisztviselők9 állapotja 9s minden más,
a' státus9 jóvát, sérelmeit, terhel tetéseit illető
tárgyak iránt is, állandó törvényeket alkosson.
Úgy mind az által, hogy a' hozandó törvények
ne ellenkezzenek, a' státus9 már megálított con-
stitutiojával.

5. A9 tőrvényhozó testhez tartozó szemé-
lyek semmi más hivatalt nem viselhetnek.

6. Mindenik ház ajtói nyitva álnak mindqn
emberre nézve, 9s a9 köz tanácskozásokát min-
denki, csendesen viselvén magát, halgathatja.
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S e n a jt u s.

i : A1 ^éiiátus a' törvéhyliozó test* egyik
osztályát teszi; tagjai csak esztendeig marad-
nak meg hivataljokban V következőleg választat-
nak: A' státusbeli minden birtokosok 's megte-
lepedett lakosok/ kik a* 21 esztendőt már elér-
ték, — kivérén a' meg; nem telepedetteket 's
kik mint szegények/ önnöol kérelmökre a9, köz-
terhek alól iliré tét telt, — a a esztendőnként mar-
tiusban, vagy máskor is tartatni szokott gyűlé-
sekben >'a^^ magok kerületeikben * knegjelepnek, 9s
az azon kerületre esö senatort szabad tetszésük
szerint, de ballotirozás által, megválasztják* —
Ezen módon választatnak a9 követek, Guberná-
tor, £5 tanácis' tagjai fs tisztviselők is. ..

2. A' ísíózátoli az e végre. rertdeH vsJas^toU-
ság által t^Qgyüjtetvéh > jegyzőkönyvre vétetnek,
számok felolvaátatik és a* státus titoflnokának

- felküldetik | ; mplj i i$ a' sferídtus házában felöl-
vágtatván, ja' szózatok, többségét nyertek setyrtUs
tagjai lesznek, ;, . lo a?

 f j:.-r: •••..•n . . • •' ,i'K •
3. Az újonnan égyhagyűlt senatkis maga

választja elölülőjét:'« mái tisztviselőit, .megha^
tároz^a ülései 8 itanácsltói^a rendjét 9s előadá-
sának idejét, a9 követekV:báüával egyetértve^ ;t

4. A9 senatus, a9 követek háza által, híva-
taljokkali visszaélésért bévádolt tisztviselőknek
fő ítélöszéke- De itéíetje csak a9 hivatalból! el-
mozdításig terjed 's w fly elmozdított tisztvise-
lők hibái s crtagek ^ vileletöíi felett a9 rendes
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törvényszék teszen további ítéletet, a9 státus tőr-
vénnyi értelme szerint*

5. Ha á' Gubernátor vádoltatijt ifé, ajikor a9

fő törvényes itélős&ék elölülője folytatja az elől-
ülést a' senatusban, de szózat nélkül*

K ö v e t e ki h á «.'».'
1. Ezen státusban a9 nép mindén eszten-

dőn újra választja kővetjcit, azon módon és idő-
ben , mint a' senatorokotl : A' k&VéteV hasa a9

törvényhozó test9 másik osztályát te$»i..
2. A9 követek9 háza, á* státps > dolga 9s mia-

den tisztviselő magaviselete raegvi'sgálöja* A9 hi-
bás tisztviselők vádjait a9 senatus eleibe terjesz-
ti ellátás végett. .

3. A9 status9 jövedelmeit és kiftdáfcait illető
minden javallatok a követek házábaá kezdőd-
nek j de a' senatus is befolyhat errp>! jobbítások
vagy változtatások ajánlása által. . i» ! : .1 - .

" 4 . A9 követek9 háza is maga válMstja előlfi-
lőjét 9s tisztviselőit, meghatározza tárgyai *• ta-
nácskozása rendjét, 9s eloszlásának idejét, a'sfe-
Datussal egyet értve* •• •'

5. Mindenik házban folyt tárgyak fs as ások
felett tartott tanácskozások, mindig ki»yomU*-
tatnak 9s hihírdettetnek. ' , ,

II. Végrehajtó hatalom, Gubernátor/
1. Évenként martíusban,' ply módon mint

a9 törvónyhozóeáj^ tagjai, a9 uép
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választ, ki, feje minden polgári fs kafonai hiva-
taloknak. A' törvényekben meghatárpgptt raód
szerint, a' státus általa kormányoztátik, de nim-
dig a' melléje rendelt tanácsosok, megegyezé-
sével. . • . ' , . . • :

2. Minden törvény jovallat 3 miután a* két
házban keresztül ment és megállíttatott, mi előtt
kötelező törvénnyé válnék, a' Gubernátorhoz
küldetik. Ha ö is helybehagyja a' jpyállatott, a-
láírja, 's mint megállított törvényt? azonnal ki-
hír de tteti. Ha pedig a' jovallat iránt valamely
észrevételei lennének, azokat, ellenkezése okai-
val 's állításaival [együtt > visszaküldi azon ház-
nak, hol a9 jovallat; kezdődött. A9 két háznál
rendre, a9 Gubernátor ellenvetései és okai fel-
vétetnek , megfontoltainak, 's ha a! házaknak
két harmad része, most is helyesnek találja az
elébbi jovallatot, akkor a'[Gubernátor további
ellenvetései elraejlöztetvén, a' jovallatt kötelező
törvénnyé válik 9s kihírdettetik. Akkor is, ha a'
Gubernátor tíz nap alatt vissza nem küldi az
eleibe terjesztett jovallatot > aa^ azonnal törvén-
nyé válik 9s kihírdettetik.

3. A' két ház között, üléseik9 folytatása
vagy elhalasztása felett eredétt nem egyezhetés
esetében , a' Gubernátor '9 egyetértvéh a* taná-
csai határoz 5 de az elhalasztás kilenczven nap-
nál továbbra nem terjedhet. » •

4. Az ítélő bírákat, 's az ítélőszchek mel-
letti más tisztviselőket, a' nemzeti őr Genera-
lissait ys a9 tengeri katonaság tisztjeit, —

Digitized byGoogle



156

kiknek választása jusát a9 nép magának fenn
nem tartotta, — a'Gubernátor, tanácsossai meg-
egyezésével, nevezi ki.

5. A' Gubernátor fejé lévén a9 katonai erő-
nek, hivatala esztendeje alatt, azoknak rendbe-
tartások, egybegyűlésök 's gyakorlások iránt, a9

meghatározott szabályok szerint, rendeléseket te-
szen, és ha ellenség támadná meg a' Státust e-
rőt viszen az ellen fs a9 státus9 oltalmára min-
dent elkövet.

6. Hatalom adatik a Gubernátornak, hogy
fí* tanácscsal egyetértve, az ítélöszék által sza-
bott büntetésből y ' a9 körülmények szerint elen-
gedjen. De a' hivataljoltat rosszul folytatott tiszt-
viselők* büntetését nem engedheti el»

7. Af köz pénztárból semmi más költsége-
ket nem rendelhet, csak a* mik a* törvényekben
9s a9 törvényhozóság által megállíttattak. Kivévén
azon esetet, ha a' státust ellenség támadja meg
's antiak oltalmára kívántatik a* költség.

A' T a n á c s .
A9 Gubernátornak , a9 végrehajtó hatalom*

ban való segítségére fs utasítására, minden esz*
tendőn öt tanácsos választatik a9 nép által, oly
módon, mint a9 több tisztviselők választatnak.
S t á t u s Ti toknokát; P é n z t á r n o k o t , £&
B i z t o s t 's t. f. a9 törvényhozó test9 tagjai, ele-

. gyes ülésbe > titkos sorsolás által választják fs t> f.
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III. Itélo hatalom.
Az alsóbb székek ítéletei megvizsgálására

egy fő Itélöszék állítátik, melynek bíráit a1 Gu-
bernátor nevezi ki a9 tanács9 megegyezésével.
Ezeknek hivatali esztendejök nem határoztatik
meg ugyan, hanem mihelyt ellenök méltó vád a-
datik fel, a9 Gubernátor' és a9 két ház' megegye-
zésével hivatal jókból elmozdítathatnak, valamint
a9 több bírák is.

Hogy a' státus' kerületeiben, az alsó szé-
keknél lévő békéltető 's más bírák, hívataljok9

hosszas folytatása vagy kötelességeik nem pon-
tos 9s nem hív véghez vitele miatt, a9 nép ne
szenvedjen, minden ily alsó széki bírák hívatal-
jok' ideje, csak öt esztendeig tarthat, 9s akkor
vagy újra heghagyatnak, vagy ha a9 köz jó úgy
kívánja, helyettők mások választatnak.

Kik a9 hetven esztendőt már elérték, ftélS-
bírói hivatalra nem választathatnak.

V é g t é r e pedig: ha a1 tapasztalás szüksé-
gessé tenné eaen constitut 19 valamely czikke-
lyét megváltoztatni, raódosítni yagy eltörölni, az
iránt jovallat tétethetik akár melyik házban, 9s
ha a9 törvénybozóság' többsége jónak találja as
ily változtatást, enntok jjovallatja mindenek tud-
tára kihírdettetik, hogy azt fL1 polgárok megfon-
tolhassák 5 9« ha a9 más esztendőn e^ybegytilt
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törvényhozóság9 két harmad része, hasonlólag
jónak találja a' változtatást, a9 tárgy a9 nép9 elei-
be terjesztetik, 9s ha a9 választók9 többsége is
elfogadja a9 jovallatot, az törvénnyé leszen.

XIV.

Gránit bányák. — Vermonti státus. —
Az egyesület' népessége. — Burlington —
Champlain tava. —Canada. — Szent Lc>-
rincz vize.— Montreal. —Quebeck* r—
Canada colonialis igazgatása.—John Bull.

VJondcordból Enfield és H a n n o v e r felé indul-
tunk Canadának. Már csak az út mellett vannak
telep ed esek, 's belyebb meg sivatag erdők. E9

helyek a9 Geológusok előtt igen nevezetesek 5
egész sor hegyeket formál a9 szabadon álló leg-
szebb gránit, két 's háromszáz öles darabokban
minden megszakadás *s repedés nélkül. G e o l o
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g i a i t e k i n t e t b e n , több utazók járják- meg
e' vidéket. A' lakosok' egyik fő keresetjök a9

gránit faragás, melyet a' Connect icut 's Mer-
rimack vizein Bostonba, New-Yorkba 's az O-
ceán parti minden városokba szélyel hordoznak.

Havennél a\ vermont i s t á t u s b a ér-
tünk. M o n t p e l i e r b e n , a9 státus9 fő várossá-
ban, megállapodtunk holmiTiet megnézni. A9 vá-
ros az O n i o n vize partján, igen kedvezőiig
fekszik. Népessége még kevés, mivel elébb Dőr-
se tb én volt a9 státus9 háza. Vermontban az el-
ső telepedésck 1731-ben kezdődtek V száz esz-
tendő alatt 280,665 lakosra szaporodott. De ezen
népesedés szaparodás, nem oly liitetsző az észa-
ki státusokban, mint a9 közép és nyugotiakban.
A9 revolutio kezdetekor, az egész egyesület alig
állott három millióból, 9s ötvenöt esztendő alatt,
tizenhárom millióra szaparodoJA. A' státusok ma-
gok kerületökben minden öt, a ' c o n g r e s s u s
p e d i g minden tjz esztendőben az egész egye-
sületben , uj felszámítást tétet, mivel a9 népesség*
mennyiségéhez van szabva a\ státus és a9 con-
gressusba küldendő követek száma, A9 régibb
felszámítások szerint 1790-től fogva > követke-
zőleg szaparodtak:

1790 — — •— — 3,9*9*328
1800 — — — — 5,306,038
1810 — — — — 7,239*903
1820 — — : —• — 9*625,734
1830 — ' — — • — 12,836,426
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Aa 1830-íki c o n g r e s s u i u t o l s ó föl-
s z á m í t á s szerint a9 státusoké egyenként/- 's
as egész egyesület' népességé együttvéve, ek»
ként állott:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

lo
1,1
12
13
14
15
10
17
18

19
20
21
22
23
24

1
2
3
4

Az egyesült Státu-
sok népessége e-

gyenként, az I83oiki
felszámítás szerint

Maine . . . .
New-Hampshire
Vermont « • •
Massachusetts •
Rhode Island •
Connecticut • «
New-York . •
New-Jersey . .
Pennsylvania. •
Delaware • • •
Maryland • • .
Vlrgina . • .
Északi Caroiina
Déli Carolina
Georgia . • •
Alabama . . •
Mississippi .. .
Louisiana . . •
Tennessee. . *
Kentucky • • •
Ohio . . . •
Indiana. • • •
Illionis . . . .
Missouri • • .
Columbiai Distrie.
Michigani Tért.
Arkansasi d-to •
Floridai d-to •

Osvesen .

Fejérek

398,255
208,910
279,780
603,094

93,631
289,624

1,878,000
300,226

1,291,906
57,605

291,093
663,514
427,433
270,000
308,337
190,171

58,000
89,191

, 537,930
510,000
928,093
338,020
159,000
112,065
27,635
30,848
20,000
18,385

10,485,746

Indusok
és szere-

csenek.

1207
623
685

7,006
3,579
8087

45,522
20,555
38,128-
19,134

155,000
550,000
266,037
290,000
210,000
119,035
52,000

126.374
146,289
210,000

95.86
3562
2053

12*362
12,223

280
10,380
16,340

2,350680

öszresen

399,462
269,533
280,665
610,100

97,210
297,711

1,923,522
520,779

1,330,034
76,739

446,913
1,213,514

738,470
560,0 00
518,337
309,206
110,000

1 215,575
684,822
720,000
937,679
341,582
161,055
137,427
39,858
31,128
30,380
34,725

12,836,416
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Montpelierböl as Onion gyönyörű víz-nren-
lében Midlesex, Watterbury, Richmond, Darth-
mouth és Willistonon által B u r l i n g t o n b a
értünk, mely a9 Champla in t a v a partján

.végső város a* vermonti státusban. Burlington*

.fekvését igen dicsérik 's onnan a9 kinézést a'

.Champlain,tava szép környékeire, der rni estve
érkezvén oda, vacsora után leköltöztünk a9 part-

ba, várni a9 gőzhajó érkezését.
Éjszaka későn érkezett meg a9 Phaenix

.kikötőnkbe, melyen beszéltünk a9 Champlain ta-
,vára. Reggel a9 Saint HerQ szigeténél virrad-
tunk fel. Nem messze onnan, a' nyúgotti parton •
;éll Rouse Point nevű erősség. Az angolok
és amerikaiak közötti ghenti e g y e z é s n é l

.fogva, ezen; erősség a9 határ vonnál az egyesült
státusok és Ganada közt Onnan tizenegy mért- -
főidre megállptt hajónk 's a9 c a n a d a i e l ső
városban S a i n t John'sban szá l tunk ki.
Az erpsség' fokán és a9 városban sétáló angol
katona őrök észrevétették már, hogy a9 szabad
státusokat elhagytuk 's megint monarchiái igaz-

-gatás &lá értünk. Az egyesületben seholt egy
. tisztviselőnek is, sőt még a9 Fraesidensnek sincs
-katona őre. J^ partop már harminczadi vizsga-
lat yan. , ,, ;

- . • S a i n t Johnénak az erősségen kivül, sem-
mi nevezetessége nincs. Mihelyt.a' városból ki-

, értünk, egészen európai színű mezőkre találtunk.
• Nincsenek többé, ,az Ata?j}f' jellemeit változtató

i gyüW?lc?Q?ök *s a' tphp-
11
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tos birtokost mutató gazdasági épületek aa út
mellett. Puszta felszántott tér nyúlik végig, #bo-
rázdákra osztott földekkel. A9 lakósok durra
posztó öltözetben, jobbágyi alázatossággal izt-

/mök 9s köszöntgetéseikben, csoportokban, dol-
goznak 5 benye szélyeltekintgetéseik 's kenteién
mozdulataikból úgy látszik, hogy tobottot róv-
nak le. '

Az angol észak amerikai hírtokot teszi:
New-foundland, Nova Sc'oiia, Nevr-Bruns-
w i c k , Cape B r e t o n , Két Canada, La-
brador és S a i n t John szigete. —Canada,
f e l , és a l - C a n a d á r a oszlik. Az al-cana-
daiak többnyire XIV. Lajos alatt ide költözött
franczla eredetűek. Az akkori feudális rendszer
divatjaként/ aí-Canada franczia bárok> Mar-
(juiek, Klastrdmók és Püspököknek dónátióttl
osztatott ki5 9s ámbár 1703-bari' Áz áiígolok bír-

* tokába jutott, a9 feudális rendszer itt' as úgy
nevezett Se igne i i r iákban máig is fenn áll.
A9 lakos, vagy zsellér1, különböző taiákot fizet
esztendőnként, 's a9 bírtok' adás ve veséből, szál-
lói tizenkettőn, a9 Selgneurnek vagy Rlastrom-
nak ád. A9 föld és lakósok' mivélödése néni ha-
lad, 's a' Francziák, nyelvök , vallások > tude-
mánnyok 's szokásaikban, most is a9 16-ik s«i-
//̂ad elején állanak. Hátramaradásoknak igen szem-
lie tűnő jele az is, hogy a9 szabad státusok és
Canada határ sz'éfein lévő azon egy teroiéssetá,
egy más végiében álló szomszéd földek, melye*

* ket csak egy víz vagy határjel választ-el «gymáa-
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n' ncw-yorki é$ vermonti részen tO — 15
Shillinget ér egy hóid, a9 kanadai részen pedig,
u g y a n , ^ o n egy t e r m é s z e t ű hold föld, a-
lig ér 1. vagy ,i|, Shillinget. *),.Hy varázs erejo
van a' constitutionak j ily drágává teszi a* föl-
áet is V, mbadság.

Az egyforma téren haladva, délre Laprai-
r i e b e értünk, 's halmairól megpillantottuk a9

„fold golyóbisa második legnagyobb vízét. a* sz.
L p r i n c z e t . Elmerül a' szem 's elfogodik az
^zés^ e' pompás óriási* folyam* megtekintéséré!
Mint egy két angol mértfőid szélességén túl/ e-
iqelkec}nek a* szembe lévő hegyek 's Montreál-

. n^k büszke ípi;nyai. Lassú haladta rejti mélyse-

. gxftj bámuló: némasággal kíséri a9 szem á' temér-
dek tömeget, 's az Óceánnak nagy képe, *s V
természetnek n^gy csudái tünedeznek fel. Ily
nagy képekkel eltelve, jártuk végig L ap r a i rie t.
^L' szürke Apáczák' Klastroma teszi a' város' miíi-

,dea nevezetességét, kik ennek és környékéhek
nfigy részét bírják.

A'-parton, Laprairie nevű gőzhajón, be-
^száltunk a' s z e n t Lörin ezre. Az átmene-
tei Lapreirip és Montreál köfcött, bajos és vé-
^zedelmes. A' szent Lörincznek spk helyt oly

f) $he Northírn Trayeller. L
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súgói (Rapids,) *s annyi rejtezett sziklás ré*
széí vannak', hogy a9 veszedelmet csak tanúit
révészek kerülhetik ki. Számtalan apróbb hajót
elragadott már a9 zúgó Ys fenekére Sodorta. A'
közepén egészen tiszta a* folyam > 's néhány ól
mélységre borzasztólag látszanak a9 siikla dart*
rabok. Két óra alatt által értünk Montreálba,
al-Canadának legnépesebb várossába.

Az utazásnak különös kellémei közé tartom
nak ugyan azon első órák, midőn az utazó egy
idegen városba megérkezik, 9s még ismeretlenfll
a' lakosokkal, a' helyről, az uj arczulatikról,
szokások 's épületekről, hasonlítgatásoköt 9s meg-
jegyzéseket tcszen.— Ezen első béhyomatök sok-
szor kitörölhetlenek, ha bár későbbre ellenke-
zőleg találja is a9 dolgokat. •— De midőn egy
folytában hosszason utaz, 's ugyan azon tárgya-
kot már több változásiban is látta, eztta -éisft
órák9 örömei hamar kimerítődnek, kivált lka e-
gyedül van az utazó. A9 mindig tartós '& hiiú-
detn változásaiban ujabb iugéréket terjesztő örö-
meket, csak az ismeretségekben, a9 nép9 intéze-
tei, társasági élete, belső szokásai 's rendezke-
dései megismerésében találjafel mindig uj kel-
lemekkel. Ki kéntelenségből, hiúságból, vkgy
rósz kedve üzése végett utaz, 9s nem óhajtja,
Vagy restelli ismeretségeket szerezni, — annak
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útes&ti kftî tAv&W^atfy? többnyiitc oly forma le«
saenV ftiiflt ama Uírfs-»neves, országokat 9s vilá-
gait látott prágpi legényé , ki sok esztendei;
vándorlása lapátolásait, egy sju romában ekként
fejezte ki.: h o g y , s o k —*-' sotk e m b e r e k e t ,
fro^k.—^ SQK p a g y v á r o s o k a t és m ^ g o s
t o r n y o k a t l á t o t t ! 7^-És ezen eset szinte re-
ánk is alkalmazható Montrealban, hol, minden
ismeretség nélU(il# a9 városi épületeket 's útszá-
kot, visszajövet is megnéztük, 's egyebet nem
mondhatunk, hanoin hogy ^Montrealban is két-
gxer jártunk.^

\ -

: Estve a9 J o h n Molosson g^bajora fil-
tilnk, £ szent ^örix>cxen Q u e b e c k b e al-Ca-
nad^ £5 várossába lcracnnl. T*rois Riviers?^
ué\ fát és uj útazókaj vcUünk fel Egész nap
esett ̂  hideg szél fútt 's csak ritkán tekiptget-
bettünk & partok felé* A' sz<?nt Lőrinoz mindig
rf̂ cya különböző hajókkal, 'a kivált temérdek
bpsflzuságu tutajokkal, melyedet a9 Canada ren-
geteg erdeiből vágva, Quebeckig úsztatják le^
!s ott hajókra rakják, Angliába szálitani által.

Harmad napján reggel, megérkeztünk af

q u e b e c k i kikotöbef; A' szent Lőrincz itt már
oíjr j^íéles, hogy aV túlsó partok csak. kékeivé
lálszan^k által. Számtalan hajó nyüzsög fel 's
alá hííladtáb^m A' yáro^ parn része szűk és sá-
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ros útszákból, kereskedői portékák rákiamból
áll, mint minden nagyobb kereskedői ̂ helyetara.;
Különös figyelmet érdemlők, af hutfsohV biy-
és labrador i társaságok* vadbőr rakhelyeik,
'á különféle Indus munkák 's öltözetek' boltjai.
A' hegyen lévő rész, alsó és felső város ágve-
zetékre oszlik. Az alsóban hasonlólag szűk és
sáros útszák 5 de a9 felső rész, oly forma csudá-
latos eredetiséggel van meredek hegyek oldalain
építve, mint Edinburgh Scotiában. A9 felső vá-
ros' végső szikláján áll a* híres e r ő s s é g , me»
lyet Gibraltárral, a9 leghozzá járulhatlanabbfiak
tartanak, 9s akármely rohanással megvenni, le-
hetlennek hiszik.

Az erősség9 igazgatója, Corner Harris
úrnak, megadván ajánló levelünket, cngedelmet
nyertünk a9 vár9 megnézésére. CoTner'Havris
úrnak, mind két keze elvan lőve. — Külöabflsó
kerengő utakon, ágyú tanyák, casamatak él
sánczok közt, felértünk végre az úgy neieíett
Cape Diamondra. Miolta a' fr&ncziák birtö^
kából az angolokéba jött által a9 vár, te épüle-
tek szinte mind újból készültek, új térVszérÍBt>
ys esztendőnkint 5000 font sterling ffdn&attk a'
további építésre. — Cape DiámonAié-9' a- 'kW
gyek sorából a9 szent Lörinczre egyödtil itíttré-
szén benyúló szikla. A' víz9 színétől 34Ö ÍÁbnyi
borzasztó meredekséggel nyúlik-felj'ftfeS'tatai*
jának tere, mint egy hat négyszegír hötórt w
szén, melyre a9 várak építtettek. Á* sülAn V£&éé
fokára alva, elmerül a hépzelödés' a f'-Műd &
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lönféleségein. Alatt az óriási- szent Lőriiics, rak~;

ya lebegő hajókkal, ;S túl a1 Itékellő kegyek ,SK
yatag ereikkel, és körül, az, emberi elmének
ily roppant munkája! . ,

Egy katona az erősség9 minden részeiben
$lhordozott. Minden szegletben ágyú tanyákrja-
találtunk, 's; különböző készületü elfogadásara.
Qnnak ki ellenségesen merészlené megrohanni
$' várat. Az erősség megett nyúlik el a»} úgy
nevezett Á b r a h á m t e r e , melyen történt 175Q^
beii. angol GeneraL-Yolf és franczia ^ General
$Iarquis JVlonapalm közt $z ütközet,,mely ríiin-
^enik General; életébe 's a' francziák részéről
a' vár 's egész Canada.elvesztésébe került.
„ A z erősségen, alól a* szent Lőrir^zre épít-
ve áll az angoV igazgatás Gubernátora pompás
Jakja. Mind két Canadát a9 Gubernátor igazgat-j
ja, mint brittus király9 személyessé. Most Lord
Ay lraers . , Vannak ugyan a9 canadaiaknak tor^
vényhozó házaik, die. a9 felső, házat örökqs ta-'
gok tesa&ík> ^ristocratiai elveken alkotva, kiknek
érdekeik ^' ^cmocratiéira hajló ^lsó házétól e-
géazen különbözők, lé vén ̂ .szűntél enni egybeüt-
Jiözésbea fllanak egymás ineUett. Hozott ^pr^
vényeik csak akkor jőneH.foganatba, ha a9 QuT

bernátop: é3 brittu^ Jkirálj , . bp|ye^nelj talájjjjá]̂
megerősíteni ; P o l i t ^ i a i . i ^ z g ^ ^ ai apgoj co-
loniai ^ l ^ ^ a

regimentei A9 yízi erő is angol hajók és ma-
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trózohból áll, 9a az igazgatás riem is akar ja, hogy
a* helybeli lakosok katonáskodjanak. :

Ámbár ezen Colohiák, semmi egyenes adót
nem fizetnek Angliának, sőt a9 brittus koroná-
nak nagy költségébe kerülnek az itteni várak,
idegen tisztviselők1 és katonák9 tartása, 9s a9 co-
loniák szinte minden szükségökrŐli gondosko-
dás, — még is ezek tengeri és kereskedési te-
kintetben, igen fontosok Angliának. Mert a* co-
loniák' minden termékeit Anglia hordja ki 98
adja el a9 világ több részeiben, — és a9 más
coloniák' termékeit 9s otthoni minden készit-
rnénhyeit, megint Anglia hordja bé ide, áraszt*
ja el okét azokkal 9s viszi haza a9 pénzt belőle.

Qjuebéck és az egész al-Canáda nem né-
pes, minden kedvező helyzete mellét is; melyet
különböző okoknak tutajdonítnak. Az által te-
lepedők inkább igyekeznek fel-Canacíába menni,
hol nincs feudális rendszer és a9 megvásárlott
főidet őnn tulajdonának taifth&tjá a* tetferpéflő.
Al-Caiiadában á' klásttómok #s tajroh; Mgy ki-
terjedésű helyek és g&zdagság bfrtdkáfcan, á9

népet is egészen hafchftohbkn tartják; Az iskín
Iák nem terjedhetnek, a9 ihíVeltoég neth'íiafad*
hat Az angol Parlament sók pröbákat tett H9

franczia nyelv felényésztdsáre ŝ á9 Papok hataU
ina iieutráliasáláÍBára, de abban a' pa{)i jósíájjók*
dohátiói miatt, soká nem boídögiílt Mostg

Szagos költségen *s á9 tehetősebb tfágól Iákdábk9

adománnyaiból, k'ezáötltfek iskolák al^íttatiii, '*
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aa igazgatás oda vitte a' dolgot, hogy
a9 papi íövtfdclmeUaek egy té«i>é ^ ialtolákrk> foiH
d í t t a t i k / . ' . . > : r ;*. '.; !'• .. •: :f -/,. t j i . , ; ;-n;'./lc

As 1764-íki felszámítás eí^lnt,
63,338 népessége* volt; Fekfcnaída 'ípedig
majd egéseen puáatán bevbvt. A^: l!831-iki iské-r
mitás szerint,' Al-caflada B44vOÖÖ > Fel-canádk
200,00 a' több esaaki britttrs bírtakkoi egyült,
most ÉL népesség lészen î 05+yO0O. Ezen
rodás nagyobb ráazéh irlahdiábóí telik-ki^
nan esztendőnként többtayíriö ax igazgatás' kojtséi
gén, temérdekért vándorolnak iée. l g2§^b 15*()a4£
183O-b. 28,00Oi 1^834-b; 54,1094 kivéndorió ,Jört
által Anglia, Irlandla és SoötíáWl; de ázoknaU
egy részö lassafikéftt általszivárgot az egyesült
s t á t u s o k b a ^ ••"..•••. •• :•*!..;••*.•., • » ) ? ; - ; s , - . : , , . f

A' gubernatori lakáson alóláll Gea*r*l V * i&
n a k egy szép pyramidális emléke. — Af város' ne-
vezetességei közé tartoznak a9 nagy számú tem-
plomok és klastromok. Építéseikben semmi kü-
lönös nincs; belsőjök egészen el van halmozva
minden ízlés nélküli feleziírázott szent képekkel,

98 szinte minden lépten álló gyontató saékkeL

v Két napi quebecki mulatásunk után, Her-
c u l e s gőzhajóra 9s megint a9 szent Lőrincre
száltunk; hajónk tömve vplt európai kivándorlók-
kal, kik mind Fel-canadában siettek. Nagytér-
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bthilfea kivfll, tnég héi yitorlás ; hajó jriitaatatott
Herculeshee^i felbontatni anyásén. A» idő gyfc
nyőrü rolt, de ltínzott a9 lassú haladás fs; á9; ki*
Vándorlók' hfagy; tolongása. T r'o i s.. & inr i:e * *.b e n
megint kiszád tűrik, fát, es utazókat vemü-fel. S<tt
relb en mulattunk néhány órát. S o r é i a9: Ri-
cHelieu ríze beömlésénél fekszik^'s nevezetes ke-
véskedést! folytat,,af,ilzen;£el.Lakoásiai; franozjáb?
itt van a9 Gubernátor, nyári lakja fs egy katona
osztály9 szállási. Délut&n ulálUo3tunk;-ft', Joha
Bul l nerfl új gőzhajóról, mely az addigi min-
den gőzhajók közt, a?,.legnagyobb*. Hbafetta: I8<fe
izéle to láb 3̂ ÍSOO tonna terhet, yagy is ,56^000
írrírzsát bír-el Irigyelve ne ztUk a'nagy érte jü John
Bul i t elrcppenni mellettünk, míg m
haladó Herculesünken yesződtttnk fs ké&Q
ka érkeztünk megiüt.Montíeálba. , :

: *-.-ni--;: . •
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HajQKazás veszedeiinei a sz, Lorinczen
Hapidok T—: Kingston ̂  MissíWagiia Vliij
sok ^kiv^ndórl^sdrisa — ÁtístWa!sok kiv^ndórl^sdrisa ÁtístWa!
éíárojs Ifiiigsiföiíbaiii"—"Az Ontario/rá

. ; ; - . \ ; ; • * . : ; •

Xlogy a' Nígarához felérjünlt, Montreálból
a- Ch^mplaírt tavává' kuliéiti Megtérnünk;/ vagy
pedig egyéneáebben ^ 2 mértföldet a'-sii Lorio^
ezen Ŝ f V t̂neg nem ólj érdekes fal * GAJI a da
felé útazpank, r^viiebbs^ért a* «s. liönralcaétyi^
lasztott^k.iámfcár eléggér ismerttik már .áí hajói
zás ' tmalmait-'* a' «aJ' J^rénc^ ircfezedelmjéit* \̂ -?
Montreal ^ö. La Chiné höicty ifoíhtegy' Q áiértfóld*
re ^ oiy êbébsf a9 í^ Lörincz?/Ta g.y isna'au^
gók (Bdpids)1 óly •ei«iedfelme84íK;és i^ikr
1 á s o k, hogy a9 három i lábnál • móljébbeáí iható
göz — % más. n^g^obb'haíjóily íepekőn;haor^yo»
veszedelemnek itennékifeiumagokat.:: -^f iúgák^ a
X îgyobb, ^ ^ i U á k ^tirt följtó ^ekeíi> Mlöriöl
borzasztó játékai a9 természetnek
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A* az. Lörincznek az Ontario tavától had-
ve, Trois Riviéráig le, 218 lább esése van, 's mi-
dőn néhol néma lassúsággal hömpölyőg, e g y -
s z e r r e , mint a1 z s i l ip 9 v ize, z ú g ó sebös-
s é g g c l i n d ú l - m c g : 's magoss hullámokban
csapkodik-fel az útjában álló sziklák közt. Má-
sutt pedig oly kerengőket formál, hogy a9 mit
színén talál, sebesen csavargó karikáiba,, facsar-
ja, *s végre zúgó örvényébe sóldorjá-le. t—rÁ lia-
jósok a9 víznek ily veszedelmes játékait,' > a p í i*
uak nevezik. Hosszas de soU$zor íieiserves ta-
pasztalások után, már meglehetősen kitanulták a9

hajósok a' sz. Lőrincz* rapidjait, 's ef végre ké-
szült hosszukó kissebb rendű hajókkal ( D u r h a m
b o a t ' s , ) ügyesen kikerülik a9 veszedelmet. De
végé azon hajónak, melyet az örvény valamiként
karikájába sodorhat! : ' :;.-:,•.;/; "., , 4.

A9 nagyobb hajók nem mernek af r«pidDk-
kal mérkőzni:, mert ha kikerülhetnék i^t M ÖVJ
vényeket J Vfcnékéa rejtező aziitláU \még nin-
osvnek itítantilya. AvMontreal hözti r
kefníklni, L a Ghimeig szekerén
gözhöjóm, melynek éiegérhezéAürfkbiu^ tadindjári
indulni kellett, holroi igazitandók voltak;! meg >n&>
hány órát vártunk, * az alatt La Ghinofc'inegt
jártuk. A9 falu csak néhány új háiból Ul> '*
küzdik még az erdőkkel, hogy tért szerezhessen
magának; főbb kereskedése halászat A'sz. Lő-
rinoft1 tűbó pattján G a a g h n awaga nmtt
falu fékszik. A* jJait míg málattuuk,

Digitized by Google



173
B9BS9K

Indus főit áftal csóáakoa fs jó kedve! Iddogáltáh
pálinliájokat. ; .

Midőn, hajónk elkészült, alig haladtunk öé-
hány ölet a' pártól, újra valamely része oieghi-
bázott 's kenteiének voltunk a9 Kin^ Wi 11 iám-
ra általköltözni. Haladtunkban, mutatták néhai
a9 hajósok 's utazók a' kikerült rapidoktt, bestéi*
ték az ott történt veszedelbiekel*'* minél tovább^
annál több figyelemmel yisekettünk e* borzasztó
játékok iránt Estvére C a s c a d e s b e értünk U
az új rapidok miatt, sötétben és sárban Cot-
teau de Lacig megint szekéren kellett mán*
nünk, hol újra még azon éjjen a9 S a i n t La ír-
re ne e gőzhajóra szálvay Carnwailban virad*
tonk-meg. J

Beértünk már Cornwallnál fel-Canadába,
de újra kezdődtek aá eddigieknél veszedelmesebb
rapidok 's megmt szekérre ú'Künk. Egész nap
hideg szél, esö ?i^rettenetes rosa utakon, örökös
erdők közt, haladtuak-fel a' éz; Lörínoz' ipartjaia.
Az éjszakát egy szállókkal nytizsgő magános er-
dei fogadóban >töltö«ltíü> máp nep érkcfetftrií
F r e s c o t b a , hol míegáit V J i n e s K e m p»t
gőzhajóra száltTüik. íUtitéfsamk1 nagytfoh réttte
kivándorlóhból állott Mari a* vösaedeltnesébb ra-
ptdok megszűnték V^'iwjóízést igén kedvessé tet-
ték az úgy nevfetótt y,e»ér JMsigetek.̂  Prescottól
fel KIngstonig 'f a' %&. Lörincz borítva van apró
szigetekkel. Nétaetyebbeti fatfiiáok laknak -r a" Nib-
beket vadászat és kálásimtra
£elé hajónk9 n*gyoblr
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a' ví* mélyül 's a' hullámok nevekednét,/ mely
jele volt, hogy az O n t a r i o h o z közel vagynnjí.

•Sötét voltniár, midőn Kingstönban, M Ontario
-Öblénél; kiszáltunk • . ;• .
- Hirigjtonban egész nap várakoztunk a'
! L a d y D a 1 h o u 8 i gfahájóra, melynek < Niagara-'
-Boz kellett feliodnlni> de az ellenkező, azét nnatty
iiém érkezet-meg. ' Időnk maradt a* várost meg-

i nézni, mély - nem ifégi / telepedéi. Azt mondják,
hölgy azon helyet f hol most Kingston fekszik,

-tia'elsö ide telepedő, egy paláczk pálinkával vi-
-eárolta-meg egy Industól, 's most 6éOOMagossá
-Tan b' helynek. 9s: az Ontarion, nagy iiécdskcdrfae.
-Az iángol igazgatás? .fel-canadai hajói/.aaritteani
kikötőben hevernek 's egy regiment katona azái-

íl'r*' AJ víz' partján ivarra hajónkat, egy csoprót
csónakot vettünk észre. A' ^város. felé közelgetni
's a* parthoz érkeznn EzekiMiasisságua tri-
busbe l i Indusok voltak, vadászni mentekim'

-szigetekre i's< Kin'gstoóban 'kiszáltak eléséget -v*-
bárolnL Csónakjául (Gánot) vékony deszkából,

Jegeséén bevonva íakéreggelt igen különbözik. *a'
•fejérekéitől. Mihdénikbéa -egy família ült ^ gyer-
-melieikkel, vadászi., kutyákkal, fegyveryí> eátoc,
vadbörök 9s eleséggel niiegierhelvei: AzLbdus
b ö r e veres.réz soúi, hosazu fekete hajók külö-
nösen sima,* termöteU csbntos. A' fárjfiak testaos
vad bor ;rs posfctó Kömöaben, mocassin pdjluosjfcién,
kiléptek.a' p^rtxa i'a vásárol Wkf , Az asszonyok V

rtóták j swnök fezetek !is.fé*
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gíma fekete hajók véllokra boci&ufoy caifra: aprö
csiga 's gyöngy füzetekkel egybefonva^ alámqfyik*
nelí sok riemü apró csigából fs'gyöngyből* hosz-
szán lenyúló fülbevalója 5! melleken V dereiokoh
különféle özifraságok, sok színű gyöngyei» kira-
kott mocassin 'papucsban. Midőn mind vissaaül-
tek a9 csónakba, vezetöjök után egy' csoportbán
ellibegtek af víe mentében.) Skegény indusok! ha-
satokban tnar idegenek vagytok, 's eleiteket le-

- gyilkolt ellenségeitek, már idegen rándóroknák
- t e k i n t ! ' — -: . : : : - •<••• '..•:.-•• - ,;• i» .

• • í A' parton V ĝíg, néhány saaz kivándorolt vá-
rakozott a1 hajóra, tovább haladhatni. Ott ülték
portékáik í közt >- ö' ^abád ég lalatt̂  idegen föl*

- ddn, ismeretség nélkül, elhagyva régi ha^joUat,
's még nem tudva fa*on helyet/ hol új hbnnyok
leénd. Ezeknek egy része aa angói) igazgatás*
költségén nevezetesen Irlandból jött* áital, meg-
telepedni ' fel-Cáriadában, ar kotmláitytól kiosztott
földeken. A** más része Angliából^ Scotiáfcól.^
Európa különböző részeiből, önnön erején kől-
tözött^kí 5 G s\regot> a n szándékozlak kí«aálm,
a' szabad statuiokban keresni új hazát magoknak;

' Ateglepö nezlety ennyi Uivándprlót a* hajóhon.-i
partokon látni:! Az océánbn által >: nagyobb1 ré-
szének nincs módja híilön cabinétót fiaetni. Ott,

- sí hajó közepén lévő' 'nagy teremben;! pprtékáik
közt, egymás hátán- tolongva szigorognak; ma-
goknak kell élelmöjtrort gondoskodni, miely aa ú-
tolsó * hetekben kevesedik, vagy > él;î > fogy. .. Mi-

- dőn, pacára értek y ?mrég m«swff^annah czéljóktól,
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>'* messze bé keü vándorölni, hol olcsóbb a' meg-
-talepedketés.

; Afc Óceánon által 9s azután is, többszer kel-
lett ily kivándorlókkal utaznunk, 's mindig elfő-

-gódott Bzísem midőn reájok tekintettem 's maga-
inat sorsokba gondoltam. — R e t t e n t ő é r z é s ,
rfrrökre, és ped ig k é n t e l e n s é g b ő í hagy-
-ai*el ar h a s á t ! Ja} annak, ki meleg bzívvel, ki,
-kiépzelödésének egész erejével, csak basáját hor-
dozta kebelében. Ki, éjjeleinek álmát, vágyási-
nak mindenikét 9s gondolatinak lcgboldogitóbb fel-
lángolásait , csak neki szentelte, V sírján túli

'idicsőségét is hazája emlékébea osstotta-meg! hem
- káp Lelek JÍ ina óbb helyzetet; miot a'iki szívének
Jly érzelmeivel siakád.el h ŝsájától, idegen éghaj-
lat, iddgen njrelvttek 'é érzetüek köaé száműzve

Tlnnmagát, hogy a* visszaemlékezésnek gydtrő örök
hacezában éljen. - . .

De ezen kiváidorlókat, talán az örökösön
nywiaoU szegénység kénszerttette e l̂épésre^ mely-
nek .súlya alatt nem iá voltak képesek kifejteni
hazafi érzelmeiket, vagy tal#n nem is (caatolta
.semmi érzelem pzon földböai # hol jüsaik már
születéseikor megvoltak tagadva5 hol,
csak a9 levegőt 's étel ital jókat tarthalták tulaj-

donoknak. Vagy talán, hatalmasok üldözése#a
f

privilégiáltak9 nyomása, lelkiesinéreteik9 szábádaá-
-gának megtagadása, kénszeritik egy s*ab*dahb
honnt keresni, természeti jusaik* gyakoroAhaiá-
8ára. r- Meglehet ai is, hogy lelkienjftkaek fél-
reertése, vagy észre nem vett rágyázatfaMuág*^*I«
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tántorították a' jobb útról, 's slctnch-kí onnan,
hol bélyegezve van nevök, hogy ielrevonultsá-
gokban, űjra a' virtus' útjára megtérjenek... Vagy
pedig, igen hihetőleg, némelyiknek elméje, ta-
lentumig lelkitehetségei 's társai közti iclsőbbsé-
gének támadtak irigyei 's rágalmazói, 's nem elég
crőss lelke, vagy unja már a9 megutáltakkal har-
czolni, —*'s siet szabadabb mezőn lélekaelnu —*
Vagy végre, azok számából lehetnek, Iliknek
pártja a' politikai pályán elvesztette ügyét, 's
most a' győző fél által tolatva 's üldöatetve siet*:
nek ezen új hazába, a* minden politikai pártokat
egyesítő 's az egész emberiség9 menedék hazájába.

A9 kivándorlottak közt találtuk Grassyurat
egész házanépével. Grassy úr egy nevezetes o-
lasa familiának egyik tagja, Napóleonnak poly
technicai nevendéke volt. A* dolgok' fordultával
elkellett hagynia hazáját,, 's jött feL-canadába, az
angol igazgatástól ajánlott földön megtelepedni.
liingstoni fogadósunk is Olaszországból vándor*
lőtt hajdan ide, de már egészen angol lett.

A' nap9 unalmai közt, még egy különös is-
meretséghez jutottunk fogadónkban. A' hányó
vető sors játékai által Austriából származott ide
egy mészáros is, ki itt kolbászkák' (wirschli) esi*
nálásával 's más hús körüli mánipulátiokkal foly*
tatja életét A9 szegény jó szomszéd, egész nap
kínzott minket Compátriotasága érzelmeivel 5 a-
jánlotta nekünk is a9 megtelepedést, mert itt, úgy
mond: sem c s á s z á r n a k , sem k i r á l y n a k
nem k e l a d ó t fizetni.
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Éjszaka megérkezett a9 Lady Dalhousi 9s a'
több alulról jövő hajók is, korán reggel beszál
tünk a' vízre, de az Ontar io felöl megint oly
kemény szél kezdett fúni, hogy többszeri pró-
báink után is, gyenge erömívü hajórikal, ki nem
vergődhettünk a9 kikötőből. Ott álottak a9 töb-
biek is, Jobb szélre várakozva. Végre megérke-
zett alólról a9 nagy ercjü Great B r i t t a i n ,
hatalmás erejében truczolva a9 hullámokkal. A9

Great Brittain nem rég készült, új és régieket
. felül múló erőmívekkel. Hossza 140, széle 00 fs

11 lábra a9 vízben. Megegyeztünk a9 kapitánnyal,
hogy a9 Daihousiról általkoltözhessünk aT Great
Brittainre, '& ar szél erős dühe közt is, csak ha-
mar kihasítottunk az öböl közepére 9s ott hagy-
tuk kis erejű társainkat* Egy óra alatt, már az
Ontarion voltunk) szelünk egész délig dü-
hödön. —

Az Ontario é s a e azzal e g y b e k ö t ö t t
más négy* tavak, igen különös játékai a'ter-
mészetnek. Ha amerika földabrosszára tekin-
türtk, úgy találjuk, hogy a9 természet a! földgo-
iyébissának ezen részét, nem csak a9 legnagyobb
folyóvizekkel, hanem oly tavakkal is áldotta
taeg, melyek az «egyik pólustól a9 másikigi egy*
beköttetéat? cs kereskedést, szerfelett ltonnyitik,
Ezek közé tartoznak az úgy nevezett „.öt
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gotti tavak" (Western Lakes) a' f c I s ö t ó ,
M i c h i g á n , H u r o n j E r i é és az O n t a r i o .
Ezen ötnek fö forrása 's a9 hatalmas tömeg fő
tartalékja, a' f e l ső t ó ( Laké superior,) <mely,
miután az éghajlat9 öt gradussai alatt délfelóegy
fél kört formált, Q00 lábnyi mélységével, 4&Q
hosszú és 100 széllességü mértföídet elfoglalt, —
ömlik a9 M i c h i g á n b a j mely megint 400 hosz-
szu 's 40 szélességű mértföld területe "Után for-
málja a' H u r o f l t , 250 mértföldnyi hosszú és
115 szélességgel, Vélteiül az E r i d b e n , és 200
lábnyi mélységével, 270 hosszúságú Y 60 széles-
ségű mértföldet foglal-el. Mind ezen temérdek*
tömeg a' N i a g a r á n á l 174 láb magos perpen-
dicularis egy enességü szikláról rohan - le 's for-
málja a' világ szerbe isxueretes nagy v í z e s é s t
vagy z u h a t a g p t ( Cataracta. fall^ of Niaga-
ra) és kiömlésénél formálja az, O n t a r i o t 60CX
láb mélységű vízével, 180 hossz^ágú 's 40 szé-
lességű mértföldet teritve-el... Az O n f a r i o b ó l
osztán Kingstonnál kezdődik az 5Q0 raértföldet
megfutó sz. L ő r i n e z ] oriáai folyama, mely,a9

felső tó fö forrásától kezdye^ i^i^togy .5000 an-
gol mértföldet megfutva, Qoebeckep alól beom-
lik az atlanticum oeéánba. # ) s } ,f4 :

*) The Northern Travellpr. I. tol.

. . . ; 11

Ili í •
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Délután megérkeztünk Oswcgoba hol az
Albanynál kezdődő Eric canalisnak azon ága öm-
lik-ki, mely az Ontariot a9 Hudsonnal köti egy-
be. O s w e g o b a n kiszáltak az egyesült státu-
sokban megtelepedni szándékozó kivándorlók. Itt
megint új utazókat vettttnk-fel, '3 v egész éjszakai
nem kedves hánykódásunk után másnap délre
megérkeztünk Yorkba, fel-Canada fővárossába.

Yorh' kikötője igen kedvező5 a9.város ege*
szén új épületekbői áll. A9 gubernátort lak, a'
colonia törvényhozó gyűlése háza, Kings Colle-
ge nevű fő iskola, a9 katonai szállások 's néhány
templom teszik a9 köz épületeket. Utszáin, ott
állnak még á' vastag törzsök 9s alig félmértföldre,
még a9 százados erdők, 9s várnak új telepedök-
re. A' fel-canadai telepedést 's odai kivándor-
lást* nagyon serkenti 9s pártfogolja az angol igaz-
gatás. A9 földek *s városok helyei előre kiné-
zetnek '» felméretnek, mint az egyesült státu-
sokban. Egy telepedés közönségesen 100 holdat
teszen, 9s holdjának £ — 3 shilling az árra, az
által kívánkozó kiszolgált katonák, ingyen kap-
ják a9 földet: egy köz ember 100, tl-hadnagy 200
\s fellyebb; az ezredes 1200 holdat kap. Aion
kivül, általjövetclre útiköltség adatik 's bizonyos
summa a* gazdaság9 elkezdésére (5 font sterling.)
üzen ingerlő módok, évenként több ezer-írlaa-
di, angliai és scotiai kikőltözöket hoznak által.
E9 móddal Anglia szerfeletti szaporodását ide

c, 's egyszersmind, ellenerőt is akar ne*
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Telni magúnak, av mindig hatalmasodó szomszéd
egyesült státusokkal szembe.

De, bár mely ingerlők is a& angpl igazga-
tás9 ezen kedvelései, épen oly ingerrel 's el nem
rejthetett vágyódással tekintgetnek által a9 ca-
nadai telcpedök a9 szomszéd szabad státusok' con-
stitutionalis életökre, 's ennyi háládatosságok mel-
lett is az anya haza iránt, nem titkolhatják po-
litikai semmiségük érzetét. Közelebbi gyűléseik-
ben, elég nyilvánosan értéséfe is adták az an-
gol igazgatásnak; hogy az ajándék elfogadásával,
eleik hívségre köteleztettek ugyan, de arra nem
volt jusok, hogy a9 maradék szabadságát is lekö-
telezzék 's arról rendeljenek. Az 1831-ikí gyű-
lésükben egy biztosságot rendeltek-ki, mely a'
nemzet9 teljes képviseleti jusait akadályozó hibá-
kat nyomozza-ki 's ajánljon módokat, egy tiszta
constitutionalis képviseleti igazgatás megalapítá-
sára. # ) ' - '

Yorkból cstve indúltunk-meg3 kedvetlen
szél fútt 's hajónk tengeri rengéssel hányhódott;
de két nevezetes útitársaink, -*- egy szabad stá-
tusokbeli Republicanus, és Mackenz ie úr, a9

canadai törvényhozó ház egyik' tagja és újságí-
ró , — tudományos vetélkedéseik, $' }íót szomszéd
haza politikai állásáról, felejtették a? ingadozás
kedvetlenségeit. . 4. ,;,

*) First Report oft the statö oft tiié* Rejirfcséatatioif crf fbt
People of Upper Caaada. York •M*
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A* vitatás késő éjjig tartott, 's annyi tudo-
mány és a' dolgok' oly mély ismeretével, hogy ál-
munkat örömmel áldoztuk-fel. Queenstown-
ba megérkezésünkkor, a' riagy cső miatt ha-
jón maradtunk > a> Niagra nagy esése más napi
meglátása képeivel várván a* viradtat.

• •••• •. : ••- - x v i .

Qoeenstowíi —Niagara vízesése és a' tér-
'piészet* ittenni csudái. — Gróf León. —

Visszatérés az egyesült státusokba,

y u e e n s t o w n b a n october 4-k szekérre ül-
tünk, a- Niagara h í r e s v í z e s é s é h e z vagy
zuhatagjához felmenni. A' hegy* ormairól
megláttam újra a9 túlsó parton az egyesült stá-

< tusok' halmait, 9s úgy tetszett, mintha egy hosz-
szu útról hazámba térnék vissza! De ezen napot

egymás tárgy is innepé tette nekem! — Az
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'ido borongott, szél futt, *s nem halhattuk* a' Nia-
gara zugását, mely tiszta időben tizenőt mért-
földre is elhallik. Az úlnakjrfííiídenkori új for-
dultával, minden halomra érkeztünkkor,' fs az er-
dőnek valamely megnyílásával, mindig hittük *
nagy scénát megpillanthatni. Útitársaink közt, a6

beszéd tárgya, csak a' Niagara volt's annak ezer
csudái leírása; minden szem csak arra függött's
mindenik első kivánt volna lenni, társainak fel-
kiálthatni: ime a' nagy csuda!

Senki sincs talán, ki serdülő ifjúságában, mi-
dőn boldogsága képeit festegetij fel ne tenné 9s
azt is ne remélné, hogy egykor nagy utazásokat is
fog tenni. Emlékezeni ily álmadozásimrá gyer-
mekkoromból, a' földleírása tanulása alatt j em-
lékezem, mely óriási képekben rajzoltam . ma-
gamnak a' Niagarát, 's midőn áhnadozásim k$zt
festegettem a9 világ9 meglátandó tárgyait, csudád
latosképen, Amerika és a9 Niagara is, mindig a'
nagy képbe elegyítette magát. De korom halad-
tával, a9 nagy képből sok vonás észrevétlenül ki-
tündögelt; sokat azokból egybevontam^ af czifra-
ságokból sokat kitöröltem. A9 Niagara vonása is
szinte elenyészett volt a9 több czifraságokkal, —
's íraé, most. partjai felé közeígetek, megint
gyermeki örömmel, 9s ifjúságom álmainak felsu-
gárzásai közt! * :r'.Tj(fí'

Kiszáltunk végre a szekérből aggodalmas vá-
rakozással, 9s a9 Niagara FalTs Pav i l lon
pompás vendég fogadóban vettünk szállást. A\
Niagara körülli fogadók oly pontokra építtettek,
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honnan mindenikből kinézéa van a* auhatagra.
Mindeniknek ablaka folyosókkal* a' vía felé for-
dulva, 's a9 négy erneletü épület' t€teje is, egy nagy
sétáló hely. Siettünk a9 felső emelet' folyosójára,
lepillantani az örvénybe. Borzaastó mély mor*
molás hallatszott-fel j magoss pára felég emelke-
dett 's tornyodozott lebegésében a' mélység fe»
lettj — egy tenger zuhant-le a* szirtek tetejéről,
'a alatt téj szín habözön pezsgett és hánykódott
a* szikla darabok közt! — Fél órai fennmulatá*
sunk után, a9 bámulásnak azon aggodalmaival szál-
tunk-le, mint midőn valamely hírtelenni megle-
petésünkkor, nem találunk belsőnknek szót 9s
magunkba vonulunk, a* tárgyat felbonezoluirend-
beszedni 's gondolatink fonalát feltalálni.

Délután vezetpt vettünk 's azzal indultunk a'
part felé. A9 fogadóból erdős meredek hegyen
kell leereszkedni kerengő grádicsokon a' partig.
A9 termésaet eredeti vadságában van hagyva, do
néhol a9 fák közül megpillanthatni aa esés' kü-
lönböző részeit, — Vezetőnk azon pontra vitt e-
lébb, melyet „T a b 1 e R o c k nak" nevesnek.
Egyszerre a* zuhatag' írtóztató partjain álltunk!
's az océan9 képo egéss dühében 9s borzasztó
hánykódásai közt tünt-fel emlékesotemben! — te*
kintettünk*fel a9 folyamra, miként mint a* sailip IU-
hanása, mely a9 nézést is ragadja maga után, tra*
dúlt a' temérdek megkékült via tömeg a" szikla
ormóig, hol torony magosságu os«lop formákbaa
'a más exer változatokban ömlik a9 mély örvépy-
í>e, akarat ellen megint ragadván magával a1 szem9

Digitized by Google



185

nézését! — tekintettünk a9 mélységbe, hol már
pezsgő tej habbá vált a' fenn ég kék vízj tekin-
tettünk e9 borzasztó örvénybe, hol mint mikor
benn dörög a9 közel zivatart jelentő ég, mély
zugás 9s mormolás közt, forrnak és zubognak a*
egymásba sodródó kerengők 9s egymást elnyelni
küzdenek ! — Néztük, 's különböző pontokból
soká tekintgetük a9 természet' ezen borzasztó csu-
dáját 5 bámulásunk minden ponton nőtt 's min-
den ponton új borzasztóbb scénát fedeztünU-fel

Elnémulva 's azon bánattal hagytam-el e$ he-
lyet, hogy a9 mit itt íáttam 9s hallottam, soha el-
beszélni, sem leírni nem leszek képes. Azon
festések és rajzolatok, melyeket eddig a9 Niaga-
ráról láttam, csupa máz Iá soknak tetszettük aa e-
redetihez képest 9s minden leirás hftsttaUn hoz-
zá vetés és utánnozása a9 valóságnak, . i

Két nap mulattunk a9 canadai parton, 's &
különböző nézlet pontokból, mindig úja^b bá-
mulandó tárgyakra találtunk Felmentünk a9 par-
tokon addigj hol az E r i é tavából eredő öíiaga*
ra folyama zúgó ja (Rapid) kezdődik, . ati*tf*gy
félmértföldre a9 zuhatagon felöl, a% óriási vín
meg egész csendességében folydogdlj de hikn/
pölygö lassúsága mutatja rejtett mélyetógét, -**
azt uy temérdek mennyiséget, mely alábbVjMgy
«uhatagotj aa Ontariot és tovább a9 roppant sz.
Lörinczet formálja, 's az óceán9 egy részét örö-
kös friss vízzel tartja. Szélessége itt álig egy
mértföldnyi. Alább haladtában, lassanként szo-
rulnair egybe partjai. SziUlák kezdenek kitüne*
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de-Ani fenekéről,, melyek liőBt harsogva zúg ke-
resetül. Minden lépten láthatólag sebesedik már,
's ja} árinak, kit- árja becsavarhatott. Mint a9 zú-
gó élhefcdödik, a' folyam' közepén áll a% úgy ne-
vezett. ,yrtéfcske sziget" (Goat Isi and,) mely-
rteíi.'&lscJ resténél két felé oszlik a5 folyam, 's
*z egyífcága formálja a'canadai Cataractát, mely
,,Ló Patkóftak" is neveztetik, a' más ága az ame-
rikait: A' sziget végén alól, oly zudulással ha-
hiú af szirtek közt, mint a' malom zsilip vize se-
besisége, -^ 's omlik-le a* 174 láb meredek szik-
iéról a? mélységbe. A' leomló menyiség, Eúro-
}*a akármelyik folyamánál, kétszeresen több. A9

"híres Dr. D w i g h t felszámításaként, mintegy 85
müio tonna víz esik-le egy óta alatt.

De a1 legpompásabb, vagy is legírtoztatóbb
^nézlet, a' zuhatagot a 1 ó 1 r ó W z e m l é l n i .

A9 paíton vezetők laknak, kiknél köntösöket le-
het találni a9 lemonetelre. Felöltöztünk egészen
vtaszas vászon köntösbe; mint valami zsákot, egy*
be kötöztek 's csak szemünknek maradt helye. A9

Inéfységbe levezető csiga grádics egészen be van
fedve, hogy menetel közben a9 gyengébb fejüek
meg ne szédüljenek. Mintegy kútba ereszkedve,
mély zúgás k$zt, soká kerengtünk a9 grádicso-
kon, míg végre á9 zuhatdgon alól mintegy 30 öl-
nyire kiértünk a9 világosságra. De mely nézlet
bámitja-el itt egyszerre minden érzékeinket! —
Mifit midőn almunkban veszedelem közt forgunk,
sziklák' tetején állunk vagy haldoklunk, '» még
egyszer minden erőnket, cgybeszedjttfc.v jneneked*
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hctni, 's zsibbadozva rebbenünk-fel, — épen oly
helyzetbe tevődnek az érzékek e' kút grádicsból
kibukkanva , világosságra lépve 's ily borzasztó
scénától körül vétetve! A' szív mintha mégdöt)-
bennej segedelemért tekint körül az ember 's
nem mer mozdulni helyéből. A'szó néni hallik
többé 's csak intésekkel foly a' beszéd. '

Lassanként oszlott rémülésünk, xfeltekintget-
tünk a' fellegekből omlani látszó víz oszlopokra
's tekintettük az alattunk mormoló fejér Örvé&jrt.
Lépegettünk közelebb a' nagy tomeghtífc/ de1 a*
közelítés szikla darabok közt, borzásáíto1 é4 ve-
szedelmes. Vezetőnk mínáen lépten intette' á' vi-
gyázatot, 's Igen is elevenen képzeltü frtlíwMHt
történni hallott szerencsétlenségeket, :"cái;>ftogy
Chataubr ia*nd is itt törte volt cl ltarffáit.1 rÁ'
többek közt/ még azon különös íeiráészéV játé-
kát is foríriálta a' zuhatag , hogy azon ''roppant
sziklát, melyről lezuhan , felső párl<áhnyátol
kezdve, benn a' gyomrában egészen kiásta, fs
belsőjében mint egy három őlnyi barlangot fürt,
árkus forniáraM Hozzájárul éhez az is, hogy a'
felülről eső víz, sebessége miatt nem esik egye-
nesen, hanem esésében egész árkust''fdtrfa'él, *'s
e' szerint a' szikla barlangja 's a' vía 'köiítí, 'né-
hány ölnyi üresség marad körösded. De-efe nf
barlang tele förökös záporral és szél kététigéscíit
kel. Midőn csendes az idő, 's a' kinek -eléglme-
részsége 's lélekzcte van, bé haladhat e g ^ e n
az árkus alá. ,— Közelgettem az árkus1 felé, ?$
bévergödtem néhány lépésnyire, de cgys/*orre
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ftápor és kerengő szél csapott szembe, lélqkzc-
tem nehezült 's siettem visszatérni. Nincs nyelt
és ecset, mely a9 természetnek itteni jeleneteit
leírja. —

Midőn megint felértünk a9 partra , viaszas
köntösünk mellett is egészen ázva voltunk, 's el-
ménk és képzelődésünk tele oly képekkel, mi-
lyenekre ritkán találunk az életen által.

A' parton egy Múzeum is van építve, mely-
nek amerikai állatok, kivált madarak, kígyók,
pillangók, ásványok, indus öltözetek és házi bú-
torok nevezetességei. A9 többek közt, egy szar-
ka is állott üveg alatt, ezen czifra felírással:
E n g l i s h Magpy (angol szarka). Mivel ez a9

nálunki mindennapi szarkához hasonlított, meg
nem foghattuk, mi nevezetesség van benne, 's
a9 tulajdonos magyarázta meg kérdésünkre, hogy
Amerikában nincs szarka és veréb, 's ez itt
nagy nevezetesség. —

Minden amerikai hijjányt talál hazája is-
meretében, míg a' Nigarát nem látta, 's ef két
part, egész nyáron által tömve amerikai fs a9

föld miqden részeiből ide utazó látogatókkal. Az
idén cspk azon egy fogadóban, hol mi szállá*
sokunk, majd tíz ív volt csupa nevekkel beírva.
Közönségesen ötven ezerre számítják a9 két par-
ton évenként megjelenő vendegeket. Különös
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örömmel forgattam a' vendégek könyve lapjait.
Ennyi név, a* világ minden részeiből, annyi nyel-
ven 's köztök a1 mi nevünk is magyarul! —
Ez előtt néhány nappal, a9 következő nevet is
találtam beírva: C o u n t L e o n e t p a r t y *
An Emigrant from Germany in the uni-
té d S t a t e s . (gróf León és társai. Kivándor-
ló nemet országból az egyesült státusokba).
Gróf L e ó n általkőltözéséről sok körülmények
fordultak elé azon időben az újságokban. A'gróf-
nak nagy birtokai voltak német országban a'
Rhénus mellett és Frankfurt9 környékén. Az 1830
és 1831-ben német országban is kiütött mozdu-
latoknak a' gróf is pártfogója lévén, elkelle
hagyni hazáját, eladni vagyonát, 's jött által öt-
vened magával azon hazába, hol vélekedéséért
senkit nem üldöznek, 's épen most keresett he-
lyet, megtelepedhetni valamelyik státusban, né-
met ország elvesztette vele ötven polgárát '» az
újságok állítása szerint mint egy hét millió fo-
rintját, csak azért, mivel ő egy dologról nem
úgy vélekedett mint mások, — 's Amerika nyert
50 polgárt és hét millió forintot.

Még egyszer megtekintettük a' zuhatagot
Canada felől 's leindultunk a9 révhez , az ame-
r ikai partra s z á l n i által. Mentünkben u-
jabb néző pontokat fedeztünk fel. A* révész-
ház a* zuhatagon alól, mint egy fertály óra já-
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írásra, áll. Nagy munkával szélyel van hányva af

parti meredek sziklák9 egy része, 's minden ve-
szedelem nélkül lehet gyalog leereszkedni. Itt
újra égy Múzeumra találtunk, melynek hasonló-
lag ásványok 's kivált a' Niagara környéki kö-
vek, gyökér, pálczák 's több apróságok nevezem
tcs&égci. Minden utazó örömmel vásároL valamely
darabot^ ez érdekes hely' emlékezetére. Beültünk
a* csónakba 's tehintgettünk viszsza a* zuhat&gra.
A! yíz itt is még oly ragadó, hogy csak tanúit
révészek győzhetik meg5 szélessége nem nagy,
de mélysége 175 láb. A' túlsó parton mago»
csiga grádicson értünk fel a9 tetőre , 9s itt
m e g i n t az e g y e s ü l t s t á t u s o k b a l é p
tünh. '

A! zuhatagnak az egyesült státusok felplll
yartján, M a n c l i e s ' t e r nevű csinos, falu áll*
mint egy liOO lakossal. Az épületek sziatq mind
ujuk, ÍX fogadók különösön pompások. Szállá*
sunkat a* C a t a r a c t H o t e l b e n vettük, hol
csudálatos történet által, utazásunk alatt már az
titödikszer találkoztunk egybe egy philadelphiai
L e w i s nevű Pappal.

A7 kecske sziget által két ágra osztott zu-
hatag vize az amerikai parton, nem oly nagy
mennyiségű ugyan, mint Canada felől, de sok-
hal magossabbról 's egyenesebben zuhan le. A-
zoh híd, mély a9 kecske szigetre által viszen,
ÍÍ legmerészebb építmény nemei közé tartozik.
A9 víz Közepén meg tódult szikla darabokra van-
nak merészséggel általnyujtogatva a" gerendák*
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s minden veszedelem nélkül általlehet haladni,
A*, szigetbe érve á' híd végénél lqrö|dők , bi-
liárdok, mulató házak 9s egy bolt is találtatik,
ásványok, csigák-'s Indus öltözetekkel. A' kecs-
ke sziget mint egy 72 hóid. Egész vadságában
van hagyva, csak néhol ösvényejí vágattak. Tu-
lajdonossá P o r t e r úr, ki a* l igetet most
lo,000 dollárért tette áruba.

A9 szigetbenni néhány fordulataink után
megint a' nagy zuhatag' innenső partjára értünk.
A' nap épen tisztán sütött 's egyszerre , h^rom
szivárvány formálta magát alattunk á* mélység-
ben. Napsütéskor, az alólrólfelpezderjédzö párák,,
örök szivárványt formálnak a' názöneh. Min-
den pontról két 's három szivárvány látszik, 's
ugyan ezen játéka van a.' természetnek hólcl vir
lágnál is. — Itt, megint oly csiga grádicson c^
reszkedtünk le a' mélységbe, mint a'túl$p par-
ton, de itt még veszedelmesebb szikla darabok
közt kell alá csúszni. Eléverekedtünk a' z\\\\*xX^
széléig, de lehetlen volt az árkus alá bemenni.
Alatt őrjít az írtozatos mélység, mely még ipin-
den emberi mesterségen truczolt Mcggyöxt^ a'
haragos tengert az emberi erö, ki méri r^jta
ösvénnyét 's tudja miként áll fenek^ is« De e^en
örvény még mind truezol az emberi elmen. §Gn->
ki oda még nem közelíthetett, senki nem tudja
mélységét 's a' benn munkálódó erőket.

Feljőve a' partra y végre elég merészséget
éreztünk, a* legborzasztóbb néző pontra is álla-
ni. A' zuhatag' amerikai részén, épen azon szírt
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párliánnyáfi > melyről a9 víz lezuhan, a' parttól
néhány őlnyire, ezelőtt 6 esztendővel egy nagy
szikla darab akadt meg* Ezen rengeteg darabot,
még nem birta meg a9 víz ledönthetni* Egy
philadelphiai B id le nevű polgár9 költségén, ezen
sziklára bámulatos mesterséggel, két nagy ge-
renda toyujtatott be, azokra karfák szegeztettek
*s palló gyanánt szolgál.

Hi bízik fejében, ezen pallón épen az Ör-
vény felett álló szikla darabra eléhatolva, a' leg-
írtóztatóbb néző pontra jut Nem épen remegés
nélkül, egészen a9 palló végéig elhatottunk *s,
ott a9 karfahoz fogontozva, az örvényt lábaink
alatt láttuk. De mely borzasztó tekintet ez! Csak
egy lépés kellene, csak egy elszánt lépés, 's ír*
tozatosan rohanna le az ember a9 mélységbe,
honnan még senki fel nem jött ! Vannak oly
helyzetei az életnek, midőn ezen állás pontot
óhajtaná az elkeseredett szív. Az ascetika ezer
módokot talált fel, a9 halálróli gondolatokkal
kesergetni az életet, hogy e9 földiekbe belé ne
szeressünk 's mindig elszánva legyünk. De e9 mes-
terkélt morált mindig uj képekkel kell táplálni.
Csak egy lepillantás kell e9 pallórúl, 's a* re-
signatiónak egész erejét megnyerte a9 lélek 's
tisztaságában látja az életnek minden hiában va-
lóságait.
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Többféle történetek tették még nevezetessé
a9 Niagarát. Igen ismeretes az itt lakók közt egy
ifjü Indus* következő története: a' zugon fe-
lül állott ez előtti esztendőkben még egy Indus
falu, Chipewá tribusbeli lakosokkal. Parthoz
kötött sajkájában szunyádon egy indus ifjú. Jön
af sajka felé egy leány, kinek szerelmét'a' szu-
nyádé megvetette volt. Elérkezettnek látja a*
bosszú óráját5 csendesen eloldja a* sajkát 's víz-
nek ereszti a* szunyadóvaL Lebegett lassúdon a'
sajka, míg a* zugóba érkezett* Látták a9 par-
tiak, de senkit nem gyanítottak benne. Felébred
végre az ifjú a* zúgó megkaptában, de már lát-
ta hogy lehetlen menekedni. Egész elszánással
sajkájába kapaszkodott, lezuhant az örvénybe,
honnan sem ő sem sajkája többé fel nem jött.
Jaj, az embernek vagy állatnák, kit az ár ma-
gába sodorhatott, abból ki nem menekedhetik
's bizonyos halálra zuhan le. A' mely madár be-
leesett, az ott marad, vagy zúzott testei veti ki
a' víz. Közeleblfröl 182?-ben kapott le megint
két embert sajkástól a' zúgó 's többé nem jöt-
tek fel.'

' 1827-ben egy vad mulattságot csináltak itt
némely vendégek magoknak: A* M i c h i g a n
nevű S c h o n e r t , mindenféle vad és házi ál-
latokkal megrakták, gőzhajóval a' zúgó kezde-
téig vontatták 's ott sorsára bocsátották. Temér-
dek néző volt gyűlve. Az első zugon szerencsc-
sen által ment a' hajó, de a' másodiknál mega-
kadt egy szikla darabban 's árbocza eltört. Ott

II
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állott egy ideig j. de hamar meggyőzte az ár 's
sodorta a' mélység felé. Egy medve kiszökött
itt 's szerencsésen kiúszott. Azonban lerohant a*
hajó, a' nélkül hogy a9 hirtelen zuhanás közt
látni lehetett volna. Néhány pillanat múlva, fenn.
libegtek az örvény' színén dirib darab forgácsau
Csak egy macska 's egy lud jöttek fel életben
a9 víz' színére.— 1829-ben a' híres ugró P a t c h
S á m u e l ; egy latorjáról 125 lábnyi magosság-
ról, beugrott az örvény9 aljánál 's szerencsésen
kiúszott j de csak hamar megadta merészsége
árátj megint uj próbát tett G é n e s s e i n é l j be-
ugrott a' mélységbe 's sóba többé fel nem jött.

Úgy látszik, a' természet a' Niagara környé-
két nagyja és széppé is tette. Óriási sziklák foiv .
mái jak a' vízpartjait: számtalan nemű virág nyí-
ladoz minden lépten; a9 buja fű,,örökös* párák
által tápláltatva, a9 legszebb zöld színben virít.
Platanusok, czedrusok, szabadon nőtt diófák
zöldellenek, 9s a' temérdek vastagságú szöllö tö-
kéken, vadon teremnek a' legszebben kékellö ge-
rezdek. — Ha szabad constitutio , kedvezd ég-
hajlat, termékeny föld, boldoggá tehetnek vala-
kit, itt mind azt feltalálja, 's még csak víg el-
me, könnyű vér, és tiszta lelkiesmeret kell, hogy
e' helyen a9 legboldogabb legyen az ember.
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BníTaló. — Az írókéz Indusok.— indus
tribusók az egyesületben. — Indus isko-
lák. — Buffaloi fogadó. — Lafayette u-

tólszori átázása Amerikában.

JtJárom napi múlatásunk után, még egyszer ki-
mentünk a' partra, megtekintettük a9 nagy scénát
's bucsut mondtunk a* természet fe' nagy csudá-
jának. — Manchesterből kiindulva, a' víz part-
ján megy az út egészen Buffaloig. A' vidék min-
denütt lapály és igen termékeny, de rakva még
sűrű erdőkkel. Mely paradicsom válik e' helyből,
midőn egészen lakva 's mivelve leszen. Grand Is-
land végénél, harmadszor láttuk meg az Erié ca-
nalist, mely Albanytól eddig, 3Ö5 mértfőidre
nyúlik. Sok hajót találtunk utazókkal a* canali-
son fel és lehaladni. Black Rocknál az E r i é
tava9 ö b l é t e l é r t ü k ; a9 canalis már az Erié
partján vonul fel, töltésekkei elzárva a' nagy
víztől. Délre Buffa loba értünk.

Hói most Buffa lo fekszik 8633 lakossal,
ez előtt CO esztendőkkel sivatag erdők borítot-

15*
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ták az útszákot, a9 félelmes í r ó k é z nemzetek
bírták a' környéket , 's csak vadászni vetődhetett
erre valamely Indus. Az Erié és Ontario nagy
kiterjedésű helyeit, le egészen Albanyig, hajdoa
a' vitézségök 's kegyetlenségökröl is híres Iro-
kéz indusok birták. A9 nemzet hat szövettséges
tribusból állott, úgymint, az Oneida, Gayn^
ga, Mok&wk, S e n e c a , T u s c a r o r a , .és
Onondaga nemzetségekből. A* newnporki stá-
tns első megtelepítésekor, néhány száz ezerén
lehettek, mert lőlO-ben 20,000 embert álíthat-
tak ki fegyverrel. Az első telepedök előtt az
Irokézek' neve rettenetes volt, 's minden ameri-
kai tribusok közt leghatalmasabbaknak, de leg-
kegyetlencbbeknek is tartatták. A' telepedokkeli
harezohban, soká mindig ők voltak nyertesek 's
csak ajándékkal lehetett fenntartani <a' jó szom-
szédságot.

Nagy baj volt a9 fejéreknek ezen félelmes
szomszédság, kik tovább harapodzni szerettek
volna 's továbB foglalgatni az általok bírt földe-
ket. De érőhez bajos volt nyúlni, mert az Indus
mindig kegyetlenül megbosszulta bántatását. Több-
szer lépet békére *s egyezésre a' két szomszéd,
de szégyenére az európai fejér embernek, a'
csaló V egyezést felbontó fél, mindig a! fejér
volt, 's ekkor az Indusok vad bosszujokban, le-
őldösték 's felégették az európait. — De győ-
zött végre a' fejér ember* ravaszsága a' vad em-
ber' egyszerű eszén. Egymás ellen ingerelte fel
őket, ajándék 's pálinka által, visszavonást tá-
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masztott köz tök, 's ezek esztendőnkent emészt*
gették fel egymást a' fejér ember' nagy örömé-
re. Végre a' szabadság háborúkor, az Ango-
lok által ingereltetve, az Irokézek is fegyvert
fogtak a' szabad státusok ellen. De General
S c h u y l e r 1778-ban semmivé tette hadi erejü-
ket, 9s a' megmaradt rész egymást pusztította sok
esztendeig. A* szabadság háború végével, már
csak 1500 fegyverest álíthattak ki.

Ekként felemésztetve, ön kezeik 's a' fejé-
rek által, megadták végre magokat a* fejérek
prédájának. Foglalta minden, ki erősebb volt,
íőldjeiket, 9s ők, erőtlenségök' érzetében,' 9s ki-
írthatlan gyülölségök miatt az európaiak iránt,
mind beljebb vonultak. Pálinka, fegyver 9s czi-
fraságokkai, nagy darab helyeket megvásároltak
a9 fejérek, a9 hajdoni erősseknek most elpuhult
's erkölcseikben megvesztegetett maradékaitól. For-
tély, erőszak, ravaszság és csalás által, kitaszi-
gáltattak eredeti birtokaikból.: Az Erié cana-
lisnak is, lakjok egy részén kelletvén keresztül
vonatni, 1818 olta nagy rész bírtókaikot elado-
gatták .a' fejéreknek, vagy is? kenteiének vol-
tak általengedni. — Most még Buffalo* környékén
6143 Indus lakik 246,670 hold főidőn.

Szinte hasonlítt az Irokézekéhez a' több
számtalan amerikai indus tribusok9 története is.
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Az első megtelepedéskor, erőszakos foglalás rólt
a' bírtok' igazolása. De, miután sokszor Térrel
kellett megírni az ily keresmény' contractussát,
csaláshoz folyamodott a' fejér, 's ez a' mód igen
is elsült nekij mert annak minden neméivel pusz-
tította, megvesztegette 's elszegényítetté az egy-
szerű vadat, 's az elnyomattak önként odahagy-
ták birtokaikat, vagy csekélységért eladogatták
's hátravonultak. Az egyesült státusokban ssé-
lyel, még ŐQ indus tribus lakik mint egy
77,402,318 hóid földön. A' Congressus külön-
böző egyezésekre lépet velők. Nérafely . tribus
bizonyos fizetésért földjét egészen odaadta 's há-
travonult a' M i s s o u r i vadonjaiba. Mások, meg-
maradtak az egyesült státusokban, 99 eladott
földjeikért határozott esztendőkig, megálított fi-
zetést vonnak a' státustól. Némelyek pedig, mint
a' C h e r o j t e é s és C h o k t a w (Cseroluz és Csok-
táv) leghatalmasabb tribusok, semmi egybekőt-
tetésben nem akarnak lenni a' fejérekkel, m^-
golt kormányozzák magokat respublicai ' formá-
ban 5 külön iskolákot álítottak, földmiveles és
kézmívekre adták magokat. A9 „ Q u a r t e f l y
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n E d u c a t i o n
S o c i e t y" folyóírás eléadása szerint, a' ltöyct-
kezö szám és helyzetben állnak az egyesült
státusokban megmaradt Indusok:

• ; i
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Tribusok Neve.

Penobscot és Passa- (
mokoddi . . . |

Marshpee és Martha (
iVarragansette . . .
Mohegan és Oroton
Tuscarora, Cayuga,

Seneca , Oneida , 0-
nondaga és Mohawk

Yotaway, Catawba
Wiandot, Monsee • r
Shavanese . • • 1
Ottavay • . » . j
Delaware . . . . *
Potovratamie, Chippe-

way, Winnaboges
és Húron . . • •

Miamié és Eel folyó
melletiek . . • .

Kaska , Sauli, Menő-
meenee, Joway . .

Potowatomee és Chip-,

Creek . . * , . . .

Clierokees *. • . -
Cbocktavr . • . •
Seminoles • • • •
Tizenhárom Tribus
^ Louisiannában . •
Öt Tribus Missouriban
Osages és Piankesbaw
Cherokees és Choctaw
Cliikasaw . . . .
Wea, Pianlíosaw,

Quapavv, Rickapoo,
AVinnebago, Kansá

Keresztény Indusok

Ossvesen •

Lakások.

Main

Rhode-Island
Connecticut

* New-York
Virginia

Obio

Micliigan

Iüdiana

Illinois

Indiana és Iliin.
Georgia

TencsseeésGe-
orgia

Mississippi
Florida

Aritan sas
Dto Dto

Mississippi

Mississippi

— —' —

Népes-
ségek.

956

730
420
400

5149
407

1853

28,316

1037

6706

5900
20,000

11,000
21,000

5000

1313
5810
5407
6700
3625

300,000

429*813

Fi.eté.Sk
a' velők
kötött

Egjesrf*
sierint.

Dollár

4709

10,785
5800

5600

61,165

50,120

6500

6800
54,500

12,000
24,500

7000

8500

39,000 -
400

258,170.
Dollár
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Buffalotól nem messze, három indus fala
(Wigwam) vanj egyikben az indus czivilizáló
társaság, iskolát és templomot építetett. Kiin-
dultunk ezen falukat megnézni. Vizenyős helye-
ken, sárii erdők közt viszen az igen rossz út
az elsőig. Menet néhány indust találtunk BnfiFaló
felé jőni, többnyire ló háton. Öltözetjében a9 na-

* gyobb rész már a' fejéreket követi, de az ere-
detiből is sokat megtartottak. Kalapjokon ezüst
csatt, vagy valami czifraság. Fülök9 karimája egé-
szen kivan hasítva 's fityeg. Dereltokon széles
veres szövetü őv, csukorra kötve. Némelynek
még övében a9 széles kés 's inas karjaival for-
gatja a' baltát. Az aszonyok' melíje rakva czifc
rasággalj füleikben nagy bokor fülbevaló, mo-
cassin papucs czifrán kivarvb.

A9 falu elszórt deszka házakból áll. Kertje*
ikben néhol törökbuzát, pityóliát láthatni. Elébb
is az iskolát néztük meg. • A9 gyermekek már
haza oszlottak volt. A' missionarius tanító meg-
mutatta az iskola belsőjét Y magyarázta a' taní-
tási rendszert. írni, olvasni tanítják . őket Lapeft*
ster szerint, de leginkább ja9 kerestyén vallárf
elveire. — Azután a9 templobot néztük meg; ás
ezen falubeli Indusok Fresbyterianusok. Bement
tünk néhány házhoz is f az öregebb mindenütt
kezet nyújtott, ebből állott a9 köszönés 9s azu-
tán mindenik elébbi helyzetébe tette magát.

De minden térités 9s minden civilizálás mel-
lett is, az indus nem találja fel magát a9 fejé-
rek közt. Mert nekie eleiről általmaradt gyíilől-
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van ellenek. Ö a' fejért közönségesen; esa*
l ó n a k neveli, mert ez Erőszakkal Vrayásiság
gal, lűtaszigálta öliet eredeti birtokaikból j > meg-
öldöste apját 's nagy apját, 's azoknak teme-
tőjök helyéről is elkergette maradékit; ; Neki a*
fejér9 mívelődése nem. kell, áiert ő azt a'ravasz-
ság tudományjának tartja 5 ő fortélyt gyanít ak-
kor is , ha a' fejér jót -akar veje', mert lelké-
ben van a9 megrögzött gyíilölség. Lassanként
oda hagyogatják a9 keresztyén vallást 's minden
mívelödést 9s vonulnak hátra, a9 fejérektől még
el nem foglalt észak9 vadonjaiba. Az i n d u s o l y
b ü s z k e , hogy inkább étien hal meg, mintsem
fejér szolgájának álljon.

Mint egy 30 esztendő ólta, az egyesület*
congressussa, különös figyelmére vette az Indu-
sok9 dolgát. Arra ré^sént a9 kiáltó köz vélemény,
részént a9 tőlök való félelem kénszerítette. • Né^
mely tribusokot kész pénzzel kifizetett hellyel
kért 9s azok önként hátravonultak túl a1 Missis-
sippin. Közelebbről pedig, mint egy 100 millió
hóid földet ajánlott nekik cserébeü a9 Missouri
Territóriumbanj hoyá 8 TTrit>us 1*6.30-.ban már
ki is költözött.*) A9r congressus arra akarja bír-
ni őket, hogy lassanként költözzenek ki a' cse-r
rében ajánlott helyre., A9 megrparadottak érde-
keit peclig, a9 keresztyén vallás 9s, tanítatá^ által
igyekezik . a9.f<?jéreUéhez, csatolni. De. miv^l a'
kiköltözöttek9 szomszédságától is félni l^het ha
vadságokban megmaradnak, énnekvmegelőzésére

*) Message of the Sc^retwy o-f
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mifts ionariusok küldetnek téritgetésére, W
széleken agentiák '3 iskolák tartatnak.

Ezeto próba az egyesült státusoknak éven-
ként mint egy 700,000 dollárba kerül. Az is-
kolák' állapotja a9 kővetkező resultatumot mutatja:

16&2-ben tanult indus gyermek 468
1823 — — 789

1824 — — — . " 91Ö

1825 — — — 1159

1826 — — — 1194

1827 — — — 1191

1828 — — — 1258

1829 — — — 1830
1830 — — • — • 1312#)
A' Missouri Territóriumban *s az azontulli

vadonokban lakó 'vad indusok száma nincs tud-
va, általánosan két millióra számítják; de esz-
tendónként fogynak, örökös barczban élvén egy-
más közt á' tribusok.

Az indusoktól megint Buffalóba tértünk
vissza. -—Ki, az Erié canalis' mentét megtekin-
ti, könnyen megfoghatja 's szemmel látja azon
mondás igazságát, hogy „Amerikában a* fa-
luk és városok teremnek." Ki, ez előtt
húsz esztendővel látta Buffalot, lehetlen, hogy
most ráismerjen. Épen az Erié tava öblénél,

*) Th« National Calendar for tkt Tear i»3i. Watbingtoo.
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szerencsés kikötővel megáldva, mindjárt a* sza-
badság háború után, kezdettek némety kereske-
dők ide telepedni j de 1814-ben ast égése várost
porig leégették az angolok, csupán egy özvegy
asszony9 deszka kalibája maradt meg. Azután még
soká pusztáik 's lakatlan maradt a9 város, csak
néhány kereskedői raktárokból állott av parto-
kon , 's megette még sivatag erdő volt. De az
E r i é c a n a l i s m e g n y í l á s a , e9 helynek is
uj életet adott. 1825-ben jelent meg itt a* leg-
első canális hajó, 's ez által Buffaló közösülest
nyert az öt tavakkal, szent Lőrinczel, a9 Hud-
sonnal, 's két felöl az óceánnal. Rohant a9 spe*
culánsok9 serege a* bőv forrásra 9s vonta magá-
val a' mesteremberek' seregét 9s a9 kereskedők9

minden nemét. Neki estek az erdőnek, hullott
a' fa, helyet nyitni az útszák, templomok , há-
zak, boltok és fogadóknak.. — Ott áll már a'
város9 közepén a9 görög stílusú közönség9 háza,
a9 köz iskolák 9s squareknek hagyott hely, de
ott állnak még a9 kádnyi vastagságú törzsök9 is,
's mutatják, hogy -csak ez előtt vaja sivatag en»
dö e9 helyeken. Az útszák9.helyei messze bé az
erdőbe lumérettek, 9s hosszú oszlopon felírva
ne vők, de még rengeteg fák hevernek széltébep
Akár merre tekint a9 szem, mindenütt új épüle-
teket lát emelkedni, vagy ujakot fedetni, festet-
ni , butoroztatni. A' mesterembereknek minden-
felé inozgása, a1 siető ieyekezés 9s hordozosko-

k l l i
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De még különösebben kitetsző ezen új fa-
luk 's városokban, az é p í t é s i í z l é s és csí-
n o s s á g , melynek párját Európában ;ily általá-
nosan seholt nem láthatni. Mert, ha szépek is
némely épületek 's némely rész az európai vá-
rosokban, megettek vagy a9 város9 más részében,
liét annyi piszkod útsza van 5 még Párizs és Lon-
donban is. Itt pedig már vérré vált, az építési
csínosság , '* ha deszkából építi is házacskáját
az első telepedő, legalább fácsádjának görögös
vagy olaszos formát ád, 's igyekezik, hogy szom-
szédjánál csínotlanabb ne legyen. Pedig, ebben
xickiek sem decorátioi biztosság, sem . politia
nem szab rendet.

Buffaloban a' S a s (The Eagíe Tavern) öe-
vü fogadóban voltunk szálva, melynél szebb
stílusút, nagyobbat és kényelmesebben elrendel-
tet, Angliában is keveset lehet látni. Kétszáz
vendéget mindenkóT egész kényélemmel elKely-
lieztethetj azon kívül , mindén emeletben pom-
páson bútorozott beszélgető teremek (Parlour)
ebédlők; újság olvasó szobák *s fprdők és min-
den egyebek, mik a' lakást kellemessé teszik.

Ezen fogadó tulajdonosba / nagy dicsősé-
gének tartja, hogy L a f a y e t t e az 182 5-iki
utazásakor, nála volt szálvft. Azon szobában,
hol lakott, ott áll most is képe, 's minden bu-
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torok oly módon hagyva, mint a' L a f a y e t t e
lakása alatt állottak, '.

Az amerikaiak históriájának nevezetes idő*
szakát teszi, a' L a f a y e t t e 1824 és 1825-b. ity
tenni utazása. Annak utunkban mindenütt nyo-j

mát találtuk, arról minden ember elragadtató
beszél, fenntartására számtalan emlékek építtet-1

tek,'s az utazása allatt vele történteket minden-*
ki a' legkissebb körülményig tudja 9s őrömmeT.
említi.. —Miolta a9 görög 's római respublicák el-
enyésztek , talán nincs a9 históriában kitünőbb *s
tisztább három demokratiai karakter, mint WaS'*
h i n g t o n , L a f a y e t t e és Bol ivár ! Mind a*
hárorq új időszakot kezdett az emberiség' törté-
netében. Mert az amerikai revolutiok, melyek*
nek ök valának vezetöji, nem csak azért fonto-
sok és nevezetesek, hogy ezek által új igazgatás*'
módja állíttatótt-fel, hanem azért fontosok és ne-
vezetesek, hogy az addigi igazgatás módnak el-
veit, átal jában megváltoztatták, és a'világot egé-
szen új gondolkodás módra hozták. — A* hajda-
ni revolutiok, nem voltak az egész népségre ér-
deklök, — azok csak az udvar körére 9s af sze-
mélyek megváltoztatására terjedtek-ki, — de az
amerikai revolutio, nem személyek9 érdekéért^
hanem az emberi jusok' visszaszerzéséért folyt.

L a f a y e t t e nevezetes szerepet játszott az
amerikai revoliú;oban , 's imádással határozódik
a9 tisztelet, mellyel itt róla emlékeznek. — O a9

revolutio kezdetén 1777-b. jött által mint húsa .
esztendős ifjú, 9s a9 végső békéig itt harczolt a9
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szabadságért 9s e9 népnek függetlenségcélt, va-
gyona, élete koczkáztatásával 's jólléte feláldo-
qásával.. — Francziaország9 első famíliáiból szülei*
y#, a\ szerencse minden javainak kebelekéit, el-
bájoló deli külsővel megáldva, nyitva előtte mind
a?pn kellemek , elsőségek 9s az érzéki gyönyö-
röknek azon kecsegtető pályái, melyekkel egy
fényben élő 9s csábító királyi udvar elhalmozhat-
ja a9 hiúság után kapkodó ifjat. 0 , mind eze-
ket megvetve, jöttt az Amerika: sivatag erdőibe,
ifjúságának viruló korában > kitenni magát min-
cUn veszedelemnek hét esztendők alatt, minden
kinézés nélkül valamely nyereségre, csak azért
jött, hogy a* szabadság 's emberiség jusai kivívá-
sában ö is részes lehessen! Jött, egy maroknyi,
n)ég név nélküili, szükségekkel küzdő, pénzbeli
hitelében ingadozó, de példátlan elszántságu nép
közé vívni a9 szabadságért. Jött, oly időben,
midőn igen kevés remény lehetett a9 szerencsés
kimenetelre^ midőn a9 szabadság az egész föld
kerekségéről ki volt üldözve, és a9 szolgai féle-
lem és nyomatás alatt, az ember még a9 goudol-
kpdástól is el volt ijesztve. Olly időben jött ide,
midőn az ész maga 9s csak egy gondolatnak is
szabados kiejtése, rebellio jele volt, é$ &% em-
beriség9 jusai megemlítésének, «ragy csak az i-
ránta' mutatkozó részvétel kijelentésének is, Üldö-
zés, fogság és halál volt dijja.

Ily elijesztő körülmények közt fakad t-fel 9s
gyökerezett-meg az ifjú Lafayette lelkében a' sza-
badság' gondolatja. Uy kedvetlen helyzetekben
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fejtegette-ki magában a9 szabadság* elveit Vem»
beriség' jusait A9 szerencsének ily csábító in-
gereit vetette-meg 's áldozta vagyonát '& mindettéi;
példátlan hívséggel örökösen az emberiség'jovát
tartván szeme előtt 's soha nem a9 magáét. És
ö mind v^gig hív is maradt feltételéhez , *s ha
valakit férj fi as, 9a rendítlenül állandó karak-
terű embernek lehet nevezni, ki, azt a9 mit egy*
szer igazságnak m e g i s m e r t , az eltánto*
rodásra csábító akármely esetek közt is, mindig
ugyan azon igazságnak ismerte, 9s azt mindené-
nek koczkáztatásával oltalmazta is, — úgy bixo*'
nyosan Lafayette just tarthat, az á l l a n d ó ka-
rakterű nevezetre . — Ö, egy .fényes udvar
csiklándó ingerei k$zt, az Amerika sivatagjaibaty ,
Francziaország revolutioji habozásai alatt, 's mi-
dőn hazája nagy sorsát kedve szerint hajtogat-
hatta, hazafiai által lett; számkivettétésekór i s , :

mindig azon egy ember volt, azon egy gondom'
lat körül forgott: & szabadság' nagy gondólatja
körül. — Ö, az olmützi tömlöczben, a* császár--
ság ragyogó időszakában, 's a' restaura ti o üldö-
zései alatt is, mindig azon egyforma megátalko-
dott Republ icanus maradt, megállított elvei-'
töl soha el nem térve. Az ő élete a9 consequen- *
üíxlC megszakadatlan sora volt — Midőn Ameri-
kából a' szabadság háború bévégződésével (l?83)
elbúcsúzott, a9 congressus.előtt, ezen szavakkal
végezte búcsnját: „Azon templom, m e l y e t
„a9 s z a b a d s á g n a k á l l í t o t t u n k , szo lgá l- '
„jon minden időkben t a n ú s á g u l a9 Ty-
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„ r a n u a o k n a k :'s pé ldául «« etnjromi.
„ t ó t t a k n á k Maradjon örököd meáedé-
,ike e z e n ország az e m b e r i s é g jussa i-
dnak."*) És ő ezen templom9 vaiíásáhoa, égés*
étatcbpjl hív is ,maradt '• •" • * : :

; Kegyven esztendő folyt volt már el, tniolta
Lafayette utoljára elhagyta Amerikát > dicsősé-
gének basáját. Az olta sok 'változásoknak volt
kitéve Európában, hol annyiszor felemelkedni V
mégint lenyomatni látta azon szép ideák/ mélyet
mindig híven táplált kebelében. De soha él nem
csíiggedvé, mindig vigasztaló szemmel pillantott
Amerikára* hol egy boldog'nép kőat, magosra
növekedtek azon plámának oíagvai; melynek a-
pplását egykor ő is segítette, de áf melyet nem
tudott' ruegyöliéreztetni Európában. — Egy emberi
nyom tünt-el azolta Amerikában, e.lhóltak az alatt
bajnok társai. De az újgene^rationát'még' bájáb-
barí tenyésztek ;s érlelödésre hozattak az általa
eUzóH elvek9 magvai, 9s ezen új generatiofiát an-
nál melegebb 's tisztclctesebb lett a9 szabadság
ycteranusássának.nevé. Óhajtották ötét látni, az
egész nemzet kívánta volna látni, és kinyilat-
koztatni neki hála érzelmeiket 's tőle megáldat-
ni. E' régen 's mindenektől táplált közkívána-
tot, véfcre a* c o n g f e s s u s vette-fel, ŝ kérte ö-
tet, meglátogatni még egyszer e' nemzetet. Tud-
ta Lafayette, hogy az amerikai nép nem szokott

'csali fellohbanásból vogy compliment kedvéért
határozni valamit, 's kivánta a9' közohajtást tel-

*) The Rigbts of Man. by Thomas Paine. London i83i. 1.
17 és Coopers, Notion of the Americans, Philad. 1830*
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jesiteni. Az akkori F r a e s i d e n s M o n r o e n a k
megírta, hogy elfogadja a* meghívást, de azt nem
hogy a' nemzet költségén fs érette küldött hajó-
ján mennyen által.

Megérkezett végre 1824-b. Aug. 6-k. New-
Yorkba. Leírhatlan volt a' nép' elragadtatása.
Minden státus, minden város osztozni akart az
őtet látásban, a9 nemzet vendége9 elfogadásában.
Követtségek jöttek*őtet meghívni, 9s más fél esz-
tendőt utazott a* nemzetnek, örökös inneplése
közt. A' hívatalbeli, szántóvetö, mesterember,
iskolai gyermek, az anyák kisdedeikkel karjokon,
az indus és szerecsen, 's az egész nép, elfelej-
tették érdekeiket, siettek messze földről eleibe,
látni ötét, a9 szabadság9 bajnokát, látni azon em-
bert, kinek köszönhetik e9 virágzó létőket. Egy
Monárcha sem dicsekedhetik ily triumphussal!
De ezen triumphust, nem politia intézte-elj e'
nem a' kötelesség9 hódoló pompája volt, ez sen-
kinek róvatalába nem került. Ez, egy nemzet
határtalan szeretetének meleg kézszorítása volt,
melyben gazdag és szegény vetélkedve kívánt
résztvenni.

L e v a s s e u r , Xafayette.titoknoka, leírta e-
zen utazást minden elfogadó beszédekkel, 's mini-
den apróbb igen érdeklő körülményekkel. A'
munka angolra is fordítva van 's az amerikaiul*
azt állítják, hogy az a9 leghívebb leírás. ,

Visszatért végre Lafayettq 1823,-rt Frpnczia
országba. Az újságokból tudva yplt,már améri*
kai elfogadtatása, 's partra léptével, az irigység9

• 14 .. . . ,
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's rágalom' jeleit vette mcghözöntés híréüL l ) Â
világnak egy része, neheztelésscl 's rágalommal
fogadja ötét azon gondolkodásáért, melyért a9

más háláihozva koszoruzza-meg! 's á* históriára
marad a' kérdés9 eldöntése.

XVIH.
Hajózás *a& Erién. —.Müller Ferencz po-
zsonifi. — Pennsylvania státus;. — Erié
várossá. — A3 vasárnap Amerikában f—-
Különbözo vallásos felekezetek az. Eg) e-
sületben. —-Monroe beszéde a' vallásról.

XJnffalóbam T h o m p s o n gőzhajóra űjtfink, £el-
haladni az Erié taván, 's a9 Sandusky vagy
E r i é i kikötőkből, leereszkedni a'déli státysobba.
A' Thompson Tegi t3pület már, erömíve gyen-
ge 's a9 nagy teher mellé, temérdek átázó is tó-
dult-fel, kereskedők, kivándorlók 's a' Seneca
Iribusbeli néhány indus família, voltak útitár-

l) S. v. N. Mein Besuch Amcrikas I. 101.
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saink. Mintegy 500-an lehettünk *s a* tolongás
miatt, szinte nem volt képes mozogni: — Alig
haladtunk két órát, a* szél szembe kezdett fúni
's csavargóslag kellett vergődnünk. Egész nap
fennmaradtunk a9 promenadon, az útadókkal 's
a9 szegény indusokkal beszélgettünk, kik eladták
new-Yorki lakhelyeiket 's költöztek tűi af Missis-
sippin az a b o r i g i n e s Indusokhoz. Néhány
közülök jól bezélt angolul, csinosan voltak ől-
tövzve 's csak a9 veress őv 's fegyvereik mutat-
ták az Indust bennök.

Egy unalmas nap alatt a9 hajón, mindenhez
kezd az ember fs mindenkivel beszédbe ered.
A9 több útitársak közt, egy csinos ifjú lett előt-
tem figyelmessé, ki szinte mindenütt kísért 9s
nagy részvétellel haigatta, midőn mátokkal be-
széltünk. Végre félre híva, 1s hosszas engede-
delem Ítéres utárt, kérdez!, ha „Bíétai1 vagyöke
mag*yar?a — „Igenis magyar vagyok" fé-
lelteih neki. Egészen lángba borult az if]u, 'a há-
la I s t e n n e k " felkiáltott töredezett magyarság-
gal. „Mindjárt gondo l tam ba juszáró l ?s
az ango l szók d iákos k ie j tésérő l , hogy
az urnák magyarnak k e l l lenni ." Mely
nagy volt meglepetésem 9s örömem, hogy a9 föld
golyóbissának ellenkező felén, az Erié köze-
pén magyar s z ó t hallok!—Azonnal szíves
beszélgetés eredt köztünk, elbeszéltük egymás-
nak biográphiánkat 9s ide vetődésünk történetét.
Ö Fozsonban született, az oda való iskolában
tanult 's másutt az országban magyarul, és M ü I*

' ' 14*
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ler F e r e n c z n e k hívják. Egy rokona, Bock
István, ez előtt 16 esztendővel Louisiannába ve-
tődött 9s most New-Orleansban vadbőrőkkel ke-
keskedik; mint gyermektelen ember, ötét ez e-
lőtti esztendőkkel általhozatta Amerikába. Most
rokona költségén, kereskedési tekintetben utazott
Canadában, 9s hazatértében van, a9 Mississipin
lemenni New-Orleánsba.

Müller már sokat felejtette a9 nyelvet 's
akadozva beszélt, de nagyon örvendett hogy ma-
gyar szót hall 9s erőlködött, csak magyarul be-
szélni. És nekem ez az akadozás 9s töredezett
magyar kifejezések, kedvesebben hangzottak itt,
mint ohtonn akármely szép prédikátzio. Beszé-
dünk1 tárgya, csak Magyarország volt, 's ö
számtalan kérdéseket tett a' hazáról, elragdtat-
va mondta néhányszor: hogy ha Amerika consti-
tutioját a9 magyarokévá tehetné, annál boldogabb
hely netn lenne a9 földön. De még is, ö másutt
nem kivan meghalni, 's végtére is, csak magyar-
országra tér haza.

Bésötétedés után a9 szél mipd inkább neve-
kedettj éjfélkor már För t land ig haladtunk,de
ott oly vihar csapott szembe, hogy egészen 25
mértföldet sodort vissza Dunkirkig. Lehetlen
volt felhaladnunk 's egész éjjen a9 dunk i rk i
kikötő előtt csavarogtunk. Alatt, nem volt ke-
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pes maradni a' nagy tolongásban; felkerestem
Mül ler t 9s az éjjet a9 promenádon töltöttük.
Tárgyunk megint a9 magyar haza volt 9s a' világ
több részeiveli egybehasonlitás. Igeit kedves volt
nekem Mii l l e r t ő l azt is haliam, hogy neki
még van ^gy magyar i m á d s á g o s kölfyve *s
vasárnaponként abból oltás bányának , hogy á9

nyelvet ne felejtsék! kért, ha nem tudnéke va-
lamely magyar könyvet adni neki, de nagy bá*
natomra, nem volt nállam.

íme, mely bájolólag csatoljá egyaéfc* ftyelyv
az egy haza9 gyermekeit, 9s mely meleg szívvel
fogadjuk egymást a9 külföldön is, nyelvünk' ror
konságánál fogva! 9s többszeri tapasztalásból tu-
dom utazásom alatt, hogy az Európában itt ott
talált magyar hazában születettekhez — melyei
a9 külföldön minden dicsekszik, ki ithoö a' nyel-
vet sem tudja,'—nem az egy éghajlat: alatt'szü-
letés viszonyja, hanem-a9 nyelv vonzottaégybé.
És azt practicüs igazságnak találtam, hogy a9

mely ember azon hazá'tftyelvét, hol született és
él, vagy a9 melynek jovaival él, nem tanulta*meg,
vagy nem akarja megtanulni,— az vágy szörayii
ostoba, vagy szörnyen megveti a* hafaái$K/s QZ
sem a9 haza, sem az ott születettek íráiít, Soha
nem érez egész leikéből. Eá az ily ember, kincsük
legelőnek nézi lakhelyét/ megvetést éréétn'elr ifc-
hon és külföldön^ ' í r.~u\bl i^hah?

• • * * • • \ ••• H • - • f
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Valóban igen csudálatos, egymássál ellen*
kező viszonyok, — 's pedig egészen így álnak
Amerikában a9 vallásbeíi dolgok, és ők félszá-
zad olta, az Európában annyi századokon által
milliók' vérével megírt dogmatikai igazsákok' tru-
czára, épen az ellenkezőt akarják bebizonyítani.
Ily bebizonyítás a* többek közt, az ittenni egy-
mástól különböző 's egészen függetlenül álló fe-
lekezetek nagy száma, midőn Európa' akár me-
lyik országában, kettő is elég együtt, hogy egy-
más é l e t é t keserűvé t e g y e k A' különbö-
ző státusok9 esztendőnként kiadni szokott Rege*
strumai szerint, a9 menyire hitelesen "végére jár*
hattam, a9 következő vallásos felekezetek van-
nak az Egyesületben: — .

Vallások nevei az Egye-
sületben

a' Vallás
Tagíai
Saama

Pap.
jaik

Tem
plo ;
maik

1. Episcopaiisok, ragyConfor*
inisuák

2. Methodista EpiscopaJisok .
3. Protestáns Epucppalisok .
4. Kálvinisták . * .
5. K«res*tyén Társasáé
6. Szabadakaratu Baptisták .
?. Mennoniták, vagy Ánabap

tisUk
8." Tfetediiinapí Kerrsatelök .
9. Szabad communiojuak •

10. Universalis Baptisták ,
11. Hat elvű Baptisták
12. Tunkerek
13. Sabbattariusok
14* Einancipalorok
15. Methodistak
16. Sccederck vgy Separatisták

1,200,000
l,t76>ö<M>

600,000
' í,304,8Ír

275,OOQ
116,500

120,000
20,000
3O,5OO

20,000
3O.OOO

—

. 45OO
300,000

Í90O
528

2014
. 30O

3OO

25O .
.3O

—r

125
4O
12

115|l.

— .1777

43Í4
IOOO

19OO
32
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Erié várossá, Pennsylvaniának legfelsőbb
.szögében, igen kedvezőleg fekszik az Erié tava
partján, 9s fővárossá, a* hasonló nevezetü'megyé-
nek ( C o u n t y . ) Egy akadémia V á* megye-
ház épületjén kivül, nincs egyéb nevezetességé.
De, európai utazó előtt,, igen nevezetes irt is aa>
hogy ezen alig ,6000 népességű városkában, né-

. hány különböző vallásos felekezetnek rv̂ n tém-

. ploma. Épen vasárnapra esett íl^ mülatlt-
sunk 's bámulva néztem az útszakon, mély szór-

. galommal 's buzgósaggal 's î aizí vallásos vetél-

. kecjéssel siet mindenik fel^kezetű a' maga tém-
. plomába .Vasárnap, a9 háromszori templbmozás'
ideje: alatt, szinte senkit nem Tehet a' maga ha-
zánál találni. — 'S ez, annál bámulatosabb reánk

..nézve, hogy Amerikában egy státusban sincs,
sem positiv törvény, sem innepí mandátumok
vagy normális rendelések, sem semmi kénszéritö
csközök vagy izgató szerek, melyek valakit
a' templomba járásra köteleznének. — És ha még
ezekhez hozzá vesszük; az európai néző pont
szerint, képzelhetlen,. státust veseedelmeztetö 's
indifiFerentizmusrá vezető azon körülményeket is,
hogy itt nincs státus vallás, hogy minden név-
vel nevezendő felekezetbeliek egyforma júsal
bírnak, hogy már több van ötven vallásnál, és
a9 papság semmi befolyással nem bír a9 polgárt
életre, 's a' státussal semmi egybeköttetésben nem
áll. 'S végre, hogy minden polgár szabadosán
egyik vallásról a9 másra léphet, 's oly vallást, al-
kothat, milyent meggőződése kivan.
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Valóban igen csudálatos > egymássál ellen*
kező viszonyok, — 's pedig egészen így álnak
Amerikában a9 vallásbeli dolgok, és ők félszá-
zad olta, az Európában annyi századokon által
milliók' vérével megírt dogmatikai igazsákok9 tru-
czára, épen az ellenkezőt akarják bebizonyítani.
Ily bebizonyítás a9 többek közt, az ittenni egy-
mástól különböző 's egészen függetlenül álló fe-
lekezetek nagy száma, midőn Európa' akár me-
lyik országában, kettő is elég együtt, hogy egy-
más é l e t é t l ieserüvé tegyéb. A' különbö-
ző státusok9 esztendőnként kiadni szokott Rege*
strumai szerint, a9 menyire hitelesen bégére jár-
hattam, a9 következő vallásos felekezetek van-
nak az Egyesületben: — .

Vallások nerei az Egye-
sületben

1. Episcopalisok, ragyGonfor-
tnislák • • *

2. Metbodista EpiscopaJisok .
3. Protestáns EpUcppalisok
4. Kálvinisták . '
S. Refesstyén Társaság
6. Szabadakaratu Baptisták
7. Mennoniták, vagy Ánabaj

tisták
"«.' Hetedilinapi Rerrsátelok
9. Szabad communiojuak •

10. Universalís Baptisták ,
11. Unt elvű Baptisták.
12. Tunkerek •
13. Sabbattanúsok • •
14* Einancipáiorok
IS. Methodisták

•
•
•

16. Sctederck vgy Separatisták

a' Válla*
Tagíai
Saáma

1,200,000
l,l?6\OO4>
600,000

' Í,3O4,8Í7
275,OOQ *
116,500

120,000
20,000
3O,5OO

20,000
3O.OOO

, 450O
•300,000

—

Pap.
jaik

Í900:
57B

201*
. 30O

3OO

25O
,3O

« ^

125
4o

115
54OO

—

= = 1

Tem-
plo-
maik

1777

|

43Í4
1OOO

_
*

_ •

19OO
33
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17. He rrenhut terek
18. Sandemiánusok i
19. Naturalisták, vagy Owen

Társasága - - -
2Q. Biblia? keresztyéned,, • -
21. Marmonitak , vagy bibliai uj

Társaság -
2?. Indépendensek
23. Unitáriusok -
24. Congregationalis Unitáriusok
25. Presbyterianusok, vagy Nori-

Conformisták
26. Associatus Presbyterianusok
27. Református Presbyterianu-

sok, vagy Convenanterek
28. Cumberlandi Presbyteria-

nusok -
29. Scotus Presbyterianusok
30. Uj világosságu keresztyén

Eklézsia . . .
31. Komái Catholicusok
32. Quackerek • ' -
33. fcíabad Ouackerek , vagy

Nikolitak -
34. Hollandiai Ekkléssia Refor-

mátusok
55. Néraetcs Reformátusok
36. Lutheránusok
37. Svékus. Lutheránusok
38 Szabadon gondolkodók
39. Maniró tisztelői (Indusok)
40. Zsidók
41. Moráviánúsok , vagy egye-

sült atyafiak - ' -
42. Uj JcrúisátéutrEkJéxjja,,vagy

Swedenbargiánusqli • - \
43. Shakerek, vág^ MiUeniaíisok j
44* Rappist^k, vagy Harmpniták;
45. Universalisták -J - '
46* Swerikfeldd&ánusok -

50O0
341O

25OO

95,ooo
l,12o,ooo

1,173,329
80,000

100,000

500,000
200,000

107,130
200,000
200,000

129,266
3000

. 7000

5O0O
: 12,000

8 op
500,000

nincs

194
800

1491
72

23O
nincs

nincs

15o
120
230

23

29
nincs

l
150

• —

160
1000

2153
1O4

— *

50O

— .

185
5OO -

—

23
3O
l&
1

30Ó

•) Sword's Pocket Magáéin and Ecclesiastical Hegíster USl.
The Fifth annuai .Report of the unitarian Association.
Roston 1831. — The ^merican Almanac 1831.
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És ezen szám még nincs berekeszt ve, 's
időnként ujabb felekezetek alkotják magokét 'S
pedig ezen szám is messzeveti már az írás: Egy
akol és egy pásztor , rempnyjét $ fs itt legkét-
ségbe ejtöbb ezen remény, mert a7 papság,
semmi külső hatalomtól egymás felett elsőséget
nem várhatván, csak magokra támaszkodva, azon
líell igyekezniek, hogy békében éljenek egymás-
sal , 's bogy vallásokot a' legszabadabb, 's az
erkölcsiséget és miveltséget, leghatósabban elé-
mozdító elveken épütt vallás hírébe hozzák. Ok
itt kénszerítő eszközökkel sem élhetnek, mert
a9 vallást a' halgatók alkotják> 9s igen jól tud*
ják ők azt is, hogy a* kénszerített istenitisztelet-
re járás, legbizonyosabb eszköz, a* papókat meg-
gyülöltetni , 's az igazi vallásos erkölcsök he-
lyett, kétszínkedő kegyeskedést hoani be. l )

Er ieben néhány templomba bementem, a'
nélkül, hogy tudtam volna, melyik felekezeté;
's azt az istnnitiszteletről, nem is lehet megtud-
ni. Nem vehettem időt, mindenik Fap prédibá
czióját egybeftigjgőleg meghalgatni. Előttem csak
az volt figyelmetes, hogy a* Vallásbeli dolgoknak
itteni ily különös állásában, 's európai nyelven
szólva, ennyi t ö r v é n y t e l e n vallások kösft,
ily népes templomokot 's buzgó halgatókat lá-
tok. — És ezen nép jói is tudja, mely külőn-
bözőleg állunk egymástól a' vallás9 dolgaira néz-
ve 5 sajnálkozva kérdezősködik, ha még nincsen
é, e' tárgyban változás az ó világban. Több íz-
ben hallottam ennek példáját a* kathedrából is,

t) A. Lips. 1. lói.
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's a' Papok liönyör^seiket,. gyakran ezen kér
réssel végzik bé: „ T a r t s d meg U r a m köz-
tünk a' v a l l á s b e l i *s p o l i t i k a i s z a b a d-
s á g o t ! Adj e r ő t t á v o l l é v ő f e l e b a r ' á "
t i n k n a k i s , h o g y k i v í v h a s s á k e z e k e t
m a g o k n a k , 's b i r t o k á b a l é p h e s s e n e k
a' T ő l e d a j á n d é k o z o t t judoknak." .

Az amerikai vallásbeli viszonyok' elveit,
P r a e s i d e n s M o n r o e , a' következőleg festet-
te a9 congressusnak 's polgártársainak:

„Tagadhatlan igazság, hogy vallásunk *s kül-
ső jelek által gyakorlott istenitiszteletünket, csak
elménk 's meggyőződésünk, 's nem kénszerités
által határozhatni meg. Minden embernek jusa
van, lelkiesmérete meggyőződése szerinti vallást
követni Ezen jus a' természettől adatott 's eli-
degeníthetlen. Mindenki kötelessége, ugyan Té-
remtőjét tisztelni, de oly módpn, mint azt kiki
Teremtőjéhez legméltóbbnak. véli. Egy polgár
jusai vallására nézve, semmi esetben nincsenek
A9, státus* hatalma alávetve r 's attól egészen füg-
getlennek kell lennie. Merj; a9 status csali a9 tör-
vények, a9 vagyon, személyes bátorság *s a9 pol-
gári élet institutuma. Az embernek belső egybe-
függését az Istennel, semmi földi hatalom meg
nem Ítélheti, — csak az Isten."

„Minden en^ber szabadnak és függetlennek
születik, 's egyforma feltételek alatt avatódván
a9 társaságba, egyforma jusokot is nyernek. Tár-
saságba léptökkor, lelkiesméretjelt' jusait meg-
tartják magoknak, ezzel tehát egyforma szabad-
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sággai élhetnek. Ezen szabadságot még azoknak
is megkell engedni, kiknek leikök ezen tiszta
igazság' meggyőződésére még nem emelkedett-fel.
Ha valaki visszaél ezen szabadsággal, az Istent
bántja meg 9s nem az embereket, 's egyedül az
Istennek tartozik számolni."

. „Mely befolyást gyakoroltak mostanig a' pa-
pi intézetek a' polgári társaságra? Láttuk/ mi-
ként emelkedett papi tyrannizmus a' polgári ha-
talom9 romiadélura, láttuk gyakran, miként segí-
ti a9 papság a9 politikai nyomatást; de soha nem
láttuk, hogy a9 nép szabadsága oltalmára felkőit
volna. A' nyilvános szabadságot elnyomni akarók,
mindig bizonyoson számlálhatnak a9 papság' sege-
delmére. A9 tapasztalás mutatta, hogy az Igazga-
tás az által alapúi állandóbbra, ha minden pol-
gárt vallása gyakorlásában épen úgy oltalmaz,
mint személyében és vagyonában; akkor bátor,
ha mindenik felekezet jusait egyenlően méltá-
nyolja , 's egyiknek sem engedi meg , a9 másik
jusaiba avatkozni.".

„Vérözönök folytak az ó világban, a9 val-
lásbeli viszongásokat elnyomni, 's a9 külőnböső
véleményeket kiirtani. Az idő végre kimutatta
az egyetlen orsvosi eszközt, 's az üldözésnek le-
hagyása enyhítette a' rosszat. Amerika bebizo-
nyította, hogy a' vallásbeli korlátolatlan szabad-
ság , ha egészen el nem zárhatta is még a9 pap-
ságnak a9 státusra való kárps befolyását, de ha-
talmason megvívta."
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XIX.

Springfield. — Választás módja a5 hiva-
talokra.— Ohio státus. — Újságok kiosz-
tása módja.— Ohicr hirtelen népesedé-
se*— Az Ohio vize — Statistikai adatok.

lóriéból szekéren indultunk-le az ohioi stá-
tusba Fairwiew felé. Alig.haladtunk néhány
órát 's szekerünk tengelje eltört. Gyalog men-
tünk-bé Springfield nevű faluba, hol épen ke-
rületi gyűlés volt Az Erié megye tiszti válasz-
tása, ezen időben történtj ma Sheriff (Bíró,)
Áudiror (Számvevő,) Coramission er (Biz-
tos,) Assembly (Követ a- *t*tus tőrvény hozó
testhez,) és az eriei Akadémia felvigyázói vá-
lasztattak. A9 Springfieldi kerülethez néhány fa-
lu tartozik. A9 kerület9 választói a* gyűlés háza
előtt, különböző csoportokban állottak. AV vá-
lasztók szekereipeH egy* r/és&e az. útszán, lovaik
a' szekérhez vagy kerthez kötve, oly forma néz-
letct csináltak, mint nálunk a9 kissebb mező vá-
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rosokbeli Marchalis gyűlések; valami oly formát
is reméltünk látni 's hallani, mint a9 nálunki
vármegyei választásokkor szoktak történni. De,
várakozásunknak három órái ott mulatásunk után
sem felelt-meg a9 dolog. Sem zaj, sem heves
vitatások, sem egybeszóllalkozások nem történ-
tek. Minden választó egész hidegséggel ment-bé
a9 sorsoló szobába, midőn neve következett; e-
gész hidegséggel bocsátotta-bé czéduláját a9 bal-
létirosó ládába '6 ezzel vége volt.a'nagy mun-
kának! pedig épen most, a' respúblicai.igasgátás
egyik legsbrkalatosabb kötelessége betöltéséről
voltak elfoglalva a9 polgárok. Oly megbízottakat
választottak magok közt elöljáróknak , kiktől esz-
tendeig a9 megye és státus boldog vagy boldog-
talanabb sorsa függött.

Respublicai és constitutionalis országban, a9

válasfctáfc9 törvénnyé teöfl'próba kő mely-
től az igazgatás mód fennállása 's a9 polgárt sza-
badság' legáarkalatosabb része függ. Romát és

"Görögországot, á' vá lasztók b i z o n y o s
osztá lyra szor í tása, a9 nép befolyásának
k i r e k e s z t é s e 's az örűkös híta'tal vjse-

i é s e k fe lá l l í tása buktatták-hieg. Az A-
mérika constitútioja megalapítóéi előtt, nagy ta-
núságok voltak a9 história ezen pontjai, 's miu-
tán egy vonással, amaz őrök igazság megállítta-
tott, hogy a9 polgári társaságban minden
embernek e g y f o r m a jusa van, önként
következett, hogy"c9 vonással, minden privilégi-
um, régi szokás, nemesség, 9s más Ynonopoliumi
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jusok is ? egyszerre j elfúvattak. Ölként követ*
liezett az is, hogy a' tisztviselők választása bé-
folyhatására, minden polgár, fennhagyta a' jnaga
jussát9 's hogy azokat megyözödese szerint vá-
laszthasa , 9s csak ; addig tartsa-meg míg bizo-
d almát megérdemlik. . . .

Kik, a9 respufylicai elveknek nem barátjáig
kik születni látják ,az ország' méltóságait, 's kik
közé a9 tisztviselők mindig felsőbb hatalom tit-
kos végzései által teremnek eié^—- azoknak kép-
^elhetlen. eV mód 5 p&ok V? váiasztókat örök harcz-
ban élőknek hiszik /s az egész rendszer elbuká-
sát jövendőlgétik. 'S pedig attól Amerikában sen-
ki nem tart, igen egyszerű pknál fogva: mert
itt az, igazgatás a' nép' csinálmányja, 's nem á9

nép az igazgatá$é. Az amerikai szüntelent gya-
korlásában lévén , a9 hivatalok választása *$ az
Igazgatás folyama ^endszabásai megítélésében^
megszokja, magát az Igazgatás cselekvő tagjá-
nak nézni j 's ee,. annyira v^rré yállik bennöU,
hogy mindenik önn ügyének nézi a9 nemzet ügyét
V féltékenyül vigyáz a' nemzet' dicsőségét fenn-
tartani, raivel azt ngy tekipti, mint önnön esi"
nálinánnyát, - - és ezen ; büszke öntudat, bizo-
nyos egybecsatló köz érzést ád nekik. 1)

Midőn valamely hivatal a9 törvény9 értelme
szerint ürességbe jön, arra, minden polgár tet-
széseként választja azt; kit legjobbnak ítél. De,
hogy a' mindnyájon! ígybegyüléssel, az utazás
terheit kikerüljék 9s a9 választás haladtát is ne
késleltessék, városoköff fertályonkéntj, falukon

I) Lips. J. 147.
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bizonyos aplr'ó kerületekben ( T o w n s h i p ) gyűl-
nek egybe. A9 választás mindenütt ugyan azon
nap történik. Mindenik kerület a9 meghatározott
helyre beküldi a' svavazások laistromát, hol egy-
beszámláltatnak 9s a9 többséget ^nyertek kihirdet-
tétnek. Hogy pedig az emberi gyarlóságok játé-
kait elzárhassák, minden választás általánosan
titkos sorsolással ( B a l l o t i r o z á s ) megyén vég-
hez. — Mivel a9 hivatalok nem örökség szerint
járók, 's minden esztendőn új választás alá jö-
nek, nincs itt oly vastag ingére a9 hivatal vadá-
szásnak. De, polgár társai szavazása többségével,
valamely hivatalt nyerni el, még is minden pol-
gár, dicsőségnek tartja.

A9 törvények annyi előre vigyázó határozati,
* 9s a9 dolognak igazságossága mellet^ is, talán itt is,

a9 hiúság , nagyra vágyás és ravaszság, oda fa-
csargathatnák sokszor a9 választásokat, hová sok
helyt Európában, minden tiszta törvények mel-
lett is facsargáttatik, — de , résen áll itt egy
hatalmas őrzője minden polgári szabadság és
törvényeknek, vigyázva áll éles fegyverével, le-
sújtani a9 törvényrontót még első vétkes mozdul-
tában, — a9 n y o m t a t á s s z a b a d s á g a . —
Egy angol szónok azt mondotta a9 parlamentben,
hogy ha valaha valamely tyrannus Angliában
elnyomná Js a9 népnek minden jusait, marad-
jon meg csak a9 nyomtatás szabadsága, 9s két esx-
tendő alatt minden jusok vissza lesznek /víviu
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S r i n g f i e l d b ö l megint alig haladtunk
nebány órát 's rósz szekerünk ismét eltört, mely
nem történt többszőr egész utunkban. Az ohioi
-státusba gyalog érkeztünk bé 96 sötétben ér-
tünk S a l e m b e.

Az ohio i s tátuson le, Monroe, Han-
novera, V e r n o n , Broockfield és Poland
felé, három nap utaztunk, mint semmi neveze-
tességgel nem bíró helyeken, mindenütt kéve*
set múlatva. Az ohioi státusnak ezen része egé-
szen lapály de még sűrű erdőkkel borítva. Nagy
munkával vágtak ez előtt néhány esztendővel
iktat e' sivatag vadonon által, de ezen út is mqg
első természetében áll. Levágott roppant fák, a*
sánezok' szélére halmozva mint egy favár, kád-
nyi törzsök, az út közepén, mély göbbltiök 's
agyagos ragadós sár. Néhol az út9 szélén egy
telepedés, melette darab helyt leégetve az er-
dő, magossan felnyúló szenes csutakokkal, de
közöttöli buján terem a9 fü 's szabadon legelnek
a' marhák a' virító legelőben. Másutt, építés-
ben lévő házak 's gazdasági épületek. Megint
tovább sivatag erdő V megint uj telepedés. Né-
hol a' nagy városiakkal vetélkedő új fogadó, az
utazok1 .minden kényelmére felkészítve. Viszont
roppant erdő, hói egy szegény telepedő küzdik
a9 fákkal, vágja, égeti, pusztítja, 's még csak
deszkából bonyolított magának egy kis hajlékot.
Ily scénák teszik az ohioi status' ezen részeben
az utazást! — Az amerikai belső státusohbeli
utazás, hasonlítt ama tündéres románokhoz, hói

Digitized byGoogle



226

varázslat erejével, a* sivatag erdőkből egyszerre
fényes várasokba bukkan bé az utas, 's megint
roppant erdő 's nagy vizek közé tétetódik, és
megint fényes kastélyokkal vetélkedő fogadók-
ra talál.

Az utazó szekerek amerikában ( S t a g e ) ,
közönségesen az újságokat is viszik magokkal.
Azoknak kiosztása módja, sok helyt gyönyör-
ködtetett, 's e' vadonban utazásunk alatt, még
meglepőbb volt. — Legyen bár mely szegény a*
telepedő, 's lakjék bár mely sivatagban távol
a9 nagy világtól, újságot még is mindenik ol-
vas. — Midőn szekerünk a' rengeteg erdőből va-
lamely irtott helyre kibukkant, ha kocsisunk
trombitáim kezdett, jele volt, hogy közel vala-
mely telepedőre akadunk. A9 kocsis lába alatt
egy láda szokott állani, mely tele újságokkal, 9s
a' mint közeledik valamely telepedéshez, trom-
bitái, hogy jöjjenek eleibe. Midőn a9 házhoz ér-
kezett , az oda szolló újságot megálás nélkül
leveti az út mellé 's tovább halad. Ezen scé-
na egész nap így foly, minden telepedésnél
jobbra és balra hányva ki az újságokat. -

Digitized byGoogle



227

Az amerikai £4 státusok közt, az o h i o i
n é p e s s é g e szaparodott legbámulatosabb sebes*
seggel. 1780-ig szinte egészen ismeretlen vidék
volt, Indusok lakták a9 vizek környékét 's nyu-
gotti Teritoriumnak neveztetett. Az említett esz-
tendőben új Angliából 47 telepedő jött 's azon
egész környéket, hói most a9 státus9 fővárossá
Gic innat í fekszik, 59 dollárral vették meg
kotyavetyén. Cicinnati igen kedvező fekvése az
Ohio vize mellett, a9 bujaságig termékeny földi-
je 9s a9 szelíd ég hajlat, csoportal hozták által
a9 telepedőket. Nincs példa a9 históriában, hogy
valamely város, csupa privátusok igyekezete ál-
tal, oly sebessen népesedett volna mint Cin-
cinnati:

1795-ben Cincinnatinak csak 060 lakossá volt
1810 — — már 2540 ,
1813 — — — 4000
1820 — — — 9733 és
1831-ben — — — 31,000

Ily sebessen haladt a9 status9 népessége is:
1780 — — — 81 lakos
1790 — — : — 3000
1800 — —* — 42,156
1840 — — —* 230,760
1820 — — — 5 8 1 , 4 3 4
1830 — -T- — 937,000 *)

•) The American Atlat %y Ctrrey and Le*.

15*
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És ezen népesség naponként szaparodik 9s
nagyobb részén európai kivándorlókból. És e'
szaparodást nem a9 föld olcsósága, nem termé-
kenysége 9s nem is a' szelíd éghajlat okozza,—
mert Európában is elég olcsó '• termékeny fold
van, V i t t is munka és igyekezet szerzi a' vá-
gyont, mint mindenütt a' világon, —hanem egy
más varázs erö hozza őket ide által, az a' va-
rázs erő, mi az olcsó 's termékeny főidnél 9s
minden vagyonnál drágább az embernek.

B e a v e r n é l újra a9 F e n n s y l v n i a i stá-
t u s b a értünk 's a' pompái Ohio f o l y a m a
partjai mellé száltuiík. Az Ohio a' harmadik
osztálybeli nagyságú vizek közé tartozik, af kö-
zép státusok9 derekán foly keresztül 9s közösü-
lést nyitt a9 Mississippi által a' me-xieói öböllel,
és a' pennsylvaniai 9s uj Ohío Gfttfa'lis által, az
Óceánnal 's felső tavakkal. A9 kereskedés becse
az Ohion naponként nő 's rajta, a* termékeny
közép státusok, szálítják szélyel a9 világ' min-
den részeibe termékeiket 's kézmíveiket.—Most
189 gőzhajó futja útját naponkéüt az Ohion fel
és le. Hogy mely' pontosok az amerikaiak min-
den statistikai adatok9 hiteles gyűjtésében, ide
teszem egyik például, az Ohio vízén járó gaz-
hajók állapotja esztendőnkénti szorgalmas felssá-
mítását
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Gőzhajók' épfcése, '» mostani Allapotja
Ohio vízén*

Mikor épült?

1811 • . . .
1814 . . .
1815 • . .
1816
1817 . . . ;

1818 . . .
181Q •
1820 .
18?1 • • ' •
1822 .
1823 .
1824 . . .
1825 .
1826 .
1827 .
1828 . . •
1829 .
1830 . . •
1831 . .

hány
épült?

1
.4
5'

9
23
29
7
Ő
7

Í3
13
31
52
25
31
53
30
9

1 348

hány jár
most
azok-
ból?

—

—

1
I

• —>
• 1 - r

1 . :'
19
36
19
28
53
30
9

189

hány
veszett

cl?

1

3
1
9

23
29
6
5

' 7
i<2

12
16
ö

—
—

1 150

Mely szerint 1811-dik esztendő, vagy a* gőz-
hajók divatba jövetele után, bocsáttatott 348 új
gőzhajó az Ohiora. Azokból 198 most is folya*

Digitized byGoogle



230

matban van, 150 elresztett vagy elhasználódott,
még pedig:

Elhasználódott — —
Torlaton (Snags) fennakadt
Eléget — — —
Egybeütödésbe lesülyedt •
Más esetek által elveszett •

— 63
— 36
— 14
*—— 3
— 3 4

150*)

Az ily státistikai adatok' felszámításában,
messze hagyta Amerika az európai státusokat
A9 legapróbb körülményig, a' státusnak minden
dolgai állása, privatusok intézetei állapot ja, '$
a9 mi a' mindennapi életben eléfordúl, a9 státus
újságai által vetélkedő pontossággal hozatik köz-
tudásra, 's minden esztendőben a9 státus Alma*
nacjában kiadatik. A9 belépő idegen egyszer*
re mint tükörben, látja azon státusnak geogra-
phiai 's minden nemben státistikai állását, *s az
erdőkben lakó magános telepedő ( B a c k w o o d s -
m a p ) , elszakadva a9 nagy világtól is, pontoson
tudja státussának esztendőnkénti helyzetét*

•) The American Almanac for the Teái* 1032 '•— ét Tkt
Ohio State Journal.
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XX.
Economy. — Rapp* társasága és történe-
tei — Ectraomyi gazdasági intézetek. —

Amerikai borok. — Oiven társasága.

JLJeaverből E c o n o m j b a szándékoztunk felmen-
ni, az oly sók tekintetbea, elhíresedett Hármo-
niták' vagy is a9 Rapp társaságát meglátogat-
ni. Utazásunk alatt, sok különböző vélekedése-
ket hallottunk R a ppról. és társaságáról 's még
különbözőbbek az ex iránt kiadott 's Európában
is ismeretes munkák. Egyik úgy festi Rapp
társaságát, mint az emberi egyesült igyekezet,
a' tökéletes egyenlőség 's a9 legtisztább erkől-
esős elet' egyesületét A' más úgy írja le, mint
a9 Rapp ámításai által elvadított együgyü Né-
metek' társaságát, kiket csábításaival őnhaszná-
ra forgat, szellemi elnyomatásban tart, 's kik-
nek a' Rapp elhunytával lehetetlen el nemosz-
laniok. Mások, különböző nevetséges oldalokkal
festegetik őket; az egész, társaságot a' democra*
tiai elvekkel ellenkezőnek, monarchiái igazgatás

Digitized by Google



232

ala vetettnek, respublicában veszedelmes pél-
dánynak' 's egyes ember szabadságát megszorí-
tónak tartják.

A' Rappisták vagy Hármoniták társa*
ságának fö e l ve i : a' tökéletes egyenlőség,
minden keresmény9 közössége, elkülönözött va-
gyona senkinek nincs, minden a' közönségé.
Mindennek egyforma jusa van a' mindig félosz*
tatlan maradandó vagyonhoz, egyformán használ-
ja azt, — de mindennek is a9 munkálkodás9 akár-
mely nemében, egyformán kell igyekezni 's dol-
gozni a9 köz* vagyon9 szerzésére. Heverd tag nem .
lehet a9 társaságban, mindenki ereje 9s felfogha-
tósága szerinti munkát tartozik válalni.

A9 mint E c o n o m y felé haladtunk, kérde-
zöskedtüuk útitársainktól a9 társaság felöl. Ennyi
különböző vélekedések9 hallása után, oly kérdé-
sek is fordulták-elé, melyek a9 társaság9 neVelsé-
ges oldalát érdekelték. A9 beszéd közt egyik ú-
titárs, — ki elébb örömest beszélt de lassanként
elkomorodva némult-el, felszóllalt végre, hogy
mindazokra ö legjobban megfelelhet, mert ő is
egyik tagja a9 társaságnak. A* felelet tnost min-
ket némitott-el, igen könnyen kitalálható okból.
De lassanként megbékélt emberünk, 's más olda-
lokról fordított kérdéseinkre, igen szívesen 4eIeV»
getett 's sajnálta hogy ily előítéletekkel elfoglal-
va jövünk hozzájok. ,

A9 környék Beavernél kezdve az Ofcio men-
tében hegyes és sziklás, néhol lapályok terttl-
nek-el .a' partok mellett, másutt erdőkkel bori-
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tott egybeszorult hegyek és sziklák közt halad
az Ohio. — E c o n o m y felé közeledve, nyíltabb
lett a9 hely, de csak a9 partok mellett szabadabb
az erdőtől. Az útnak egy csavarodásával, a9 sü-
rü erdőből egyszerre oly különös vidékbe buk-
kantunk-ki, mely egészen példátlan Amerikában.
A* felszántott láb földek, elkertelt legelök, gyü-
mölcsfák a' szántók közt, németország9 vidékeit
juttaták eszünkbe. „Ez az e c o n o m y határ"
mondott Rapista útitársunk egész megelégedés-
sel. A9 nagy határ, míg szemünk érte, lécze-
zetekkel látszott körül kerítve lenni 's Tanórok
kapun érkeztünk-bé, — mely megint példátlan
Amerikában, hol .egy határ sincs elkertelve 's min-
denütt szabad a9 menetel. Haladtunkban bámu-
lásunk mind inkább nevekedett. A' roppant láb
földeken 50—00 eke szántott j tovább válogatott
szépségű szarvas marhák legeltek az elkertelt ré-
teken: másutt a' legszebb merinos juh nyájj me-
gint csikók, tehéncsordák, mind különböző ker-
tel etekben 's oly nagy csoportokban, mint a' ma-
gyarországi nagy uradalmakban. Az útón több
csoport munkásokat találtunk, Rhénus melléki
swáb németes öltözetben. Kaszai szénák, aszta-
gok, téglavétők 's más gazdasági épületek állot-
tak szélyel a9 mezőken. Ha előre ne tudjuk hol
járunk, azt kellett volna hinnünk, hogy valamely
vagyonos nagy úr' gazdasági uradalmába léptünk.

Beértünk Ecönouiyba, hol meglepetésünk
még inkább nevekedett. A* faluban győnyörit
széles útszák két rend fasorral) egyformasággal
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épített egészen új emeletes lakházak, de a* né-
metországi Tarosok9 régi stylusából. Minden has-
nak egyforma nagysága veteményes kertje; há-
tul a9 víz9 partján különböző nagy épületek,
egy pompás vendég fogadó , egyszerű tem-
plom a9 helység9 közepén, — 's az egésznek
oly kínézése 's rendezkedése, mint az európai
városoké.

A9 fogadóba megszálván, Rappista útitársunk
fogadott-el, jelentette hogy ő a9 fogadós 9s a* tár-
saság9 egyik gazdája. Úgy látszott, egészen el-
felejtette az úton tett nem kedvező kérdéseket,
készséggel adta-elé a9 fogadó napi rendjét 's a-
jánlotta szolgálatját. — Néhány percft múlva je-
lelentette fogadósunk, hogy a» ifjú R a p p úr
szólni akar velünk. A9 fogadós, németül tudá-
sunkból azt hitte, hogy a9 gró f Le oh társasa-
gabeli kiköltözőkből vagyunk , piert gróf León
épen váratott oda 9s titoknoka már megérkezett
volt Az ifjú Rapp úr a9 beszélgető teremben
várt reánk, ki,egy magos, köpczös férjfi, mint-
egy negyven esztendős. Öltözete, ábrásatja '•
magaviselete, igen egyszerűk, és oty valami vo-
nások arczán, melyek belső egyenességet sejdíttet-
nek. Németül köszöntött minket 's későre győz*
hettük-meg, hogy nem a9 gróf León társasága-
béliek vagyunk. Nyilatkoztattuk neki bámulásun-
kat az eddig látottakról, ide utazásunk9 csélját,
és hogy az öreg Rapp urat 9s társaságát akarjuk
ismerni, őrömmel ajánlotta készségét 9s veietett>
hogy eléb Attyával ismerkedtessen-meg.
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Előre tudva a' R a p p történeteit 's viszon-
tagságait, ki e' társaságot eddig példátlan elvek-
re alkotta, ki 1200 embert mintegy Prophéta
V ü r t e m b e r g b ő l e9 vadonba által hozott, azo-
kat csupa szellemi uralkodása által egybetudta tar-
tani, 's szegénységből ily virágzó állapotba emel-
te, -— bizonyos rendkívüli tekintetű 's úri grávi-
tásu embernek vártuk lenni. — 's íme belép a'
szobába egy egészen ősz, hetven esztendő körül
lévő, nagy gombos hosszú régi szabatu kaputos
ember, kokos hosszú nádpálczával; lépései ele-
venek , sűrű ősz szemöldökei alatt tüzes kék sze-
mek , ábrázat vonásai redkivüliek, ajakai mosoly-
gók, mozdulatai csupa egyszerűség. Az öreg né-
metül köszöntött minket 's szíves kézszorítása
után, leültetett. Semmi uriságot's grávitást nem
találtunk ugyan benne, de a9 belyett oly valami
volt ezen egyszerű emberben , mely tiszteletet
gerjesztett 9s az egész figyelmet magára vonta.—
Az öreg swábos dialectussal beszél németül,
hangja kitünőleg zengő 9s accentuálása különös.
A9 szokott köszöngetések után, jelentettük, hogy
itt akarunk mulatni 98 asr ő és társasága történe*
téit vágyunk tudni. — Az öreg nem soká kéret-
te magát, karosszékében egyenes helyzetet vett,
mintha valamely innepélyes eléadásra készülne, 9s
felvídult arczal, következőleg adta-ele történeteit:

„Még gyermek koromban, különös vallásos
érzelmeket, a9 vajlás iránti vonszódást 9s annak
tárgyai körülli vi'sgálódó természetet érzetem ma-
gamban. Szorgalmason olvastam a9 sz. írást 9s a9
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vallások9 történeteit. Általláttam, hogy a9 keresz-
tyén vallás sokban eltért eredeti erkölcsös egy-
szerűségétől, láttam annak fogyatkozásait, 's ér-
zettem hogy valami tisztább 's megfoghatóbfonak
kell lenni azon vallásnak, mely az embert erköl-
csös életre vezesse. H a j d a n i h a z á m b a n
V ü r t e m b e r g b e n , közöltem gondolatimat több
polgár társaimmal. Számos helybehagyókra talál-
tam. . Lutheránus és Catholrcus hazámfiai véleke-
désemhez állottak. Kezdettem gondolatimat mind
inkább terjeszteni 's a9 nép előtt is köz helyeken
eléadni. Csak hamar minden vallásbeliek, szá-
mosan gyűltek eléadásaím' hal gátasára, mely a9

Papok figyelmet magára vonta. Ezek minden
módot elévettek becsmérlésem 9s üldözésemre.—
Elébb a' Kathedrából szórtak ellenem átkokat,
azután panaszokkal az igazgatáshoz folyamodtak,
9s az ők kiabálásaikra, végre liéntelen volt a*
igazgatás megtiltani nekem a* köz helyen be-
szélest."

„Megunva a9 Papok', rágalmát, félrevonultam, de
bár mely igen is rejtettem magamat a9 flép előtt,
annál számosabban kerestek+fél a9 velem együtt ül-
dözöttek; végre annyira ment a'dolog, hogy fogság-
gal fenyegettek, Vélekedésem 9s leikiesméretem, ily
nyomatásai közt, azon gondolatra jöttem, hogy ha-
zámból kiköltözzem, oly tartományba, hol meggyő-
ződésem szerint tisztelhessem Istenemet. Napóle-
on a k k o r e l s ő C o n s u l lévén, 10ö2-b. írtam
neki, hogy Louisiannaban, az akkori francsia
gyarmatban, eszközöl jen nekem és társaimnak
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lakhelyet. Nem sokára vettem Napóleon9 válaszát
a' követség útján, hogy nekünk hely adatik Loui-
siannaban, 's az oda rövid időn induló igazga-
tási két hajóval/ általköltözhetünk. Mintegy más
fél ezerén szándékoztunk oda menni, de kiköl-
tözésünknek az igazgatás annyi akadályt tett,
hogy az alatt 1803-b. Napóleon Louisiannát el-
adta az egyesült státusoknak, minket pedig ar-
ra utasított, hogy Francziaországban a' Pyre-
neusok mellett letelepedhetünk"

„Ezen ajánlást sok okokból nem fogadhat-
tuk-el-'s meghatároztuk, hogy: as egyesült stá-
tusokba köhöfczüntt-ki. De egyikünknek is itten
ismeretsége hem lévén, engemet harmad magam-
mal választott-ki a> társaság, általjőni ?s helyt ke*

% resni. Esztendeig jártunk szélyel Amerikában ke*
vés vagyonnal. Szinte lehetlen lett volna szán**
dékunh kivinni , ha Baltimore és Philadelphia
2000 doHárrral ne segítsen, *s philadelphiai pré«
dikáczioimért a9 német atyafiaktól 800 dollárt ne-
kapjak. Ezen summával, Pittsburgtól nem rnesi*
sze a9 pennsylvaniai státusban, egy darab he*
lyet megvásároltunk, 's irtunk társainknak, kik
sok akadályok után lassankérit 1200- an által-
jöttck." '

,,A' megvásárlott hely sivatag erdő volt 's
nagy munhával írtogattuk-4íi. Mindnyájon szegé-
nyek lévén, ákalláttuk, hogy ha szélyel osnlunk,
nem gyarapodhatunk *s csak egyesített erővel ha-
ladhatunk-elé. Köz megegyezéssel megállítottuk,
hogy állandóul egyesíts üli magunkat s keresmé*
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nyttnket közössé tegyük. Telepedésfinket Har«
monynak neveztük. Elébb nagy szegénységben
éltünk, kevés gabona termesztés 's marha tenyéss-
tés volt minden keresetünk, de egyes igyekeze-
tünk után annyira vittük, hogy szűk és termé-
ketlen falunk helyett, Indiánnábao nagyobb
terjed és ü 's termékenyebb helyet vehettünk meg,
Vennék New-Harmony nevet adtunk; . Ott,
igyekezetünknek még több sikere lett, a9 marha
tenyésztést 's gzdaságot nagyba vittük, igen jö-
vedelmesen. De az éghajlat igen meleg volt,
Würtembergi hidegebbhez szokott társainknak 9s
sokan a9 meleg miatt elhaltak. Ezen körülmény
kéntelenített innen is elköltözni 9s 1824-b. New-
Harmonytis eladtuk Owennek és társainak 120,000
dollárért, 9s költöztünk e9 helyre, melyet Eco-
nomynak neveztünk. Itt is sivatag erdő borí-
totta a9 vidéket * de egyes igyekezetünk után,
láthatják az urak már mire mehettünk"

Még sok apróbb körülményeket beszélt-élé
az öreg úr társasága történeteiből, 9s mind eze-
ket igen egyszerüleg 's nyájas eléadással. As ö-
reg meghívutt vacsorára, addig pedig as Uja
Rapp úrral indúltunk-ki holmik megnézésére.

A' társaság elébbi lakhelyein, majd nem csak
gazdaság 's állattenyésztésre fordította igyekeze-
tét, de itt szélesebben terjedt-ki. Egy posztó
és karton, erőmív készítő, kendertörő gyárt ser-
es pálinka főzőt 9s nagy tisztelő malmokat épí-
tett. Minden munka gőz által megy véghei, ré-
szént Angliából hozatót, részént itt késrilt erő-
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nmekkel. Míg a9 gyárok9 épületei készültek, a9

társaság kiválasztott tagjai, Európa és Amerika
nevezetesebb gyáraiba szélyel voltak küldözve,
tanulni, azok mellé megindításokkor nagy köl-
tségen , nevezetes ahozértöket hozattak, kiktől
a* társaság9 tagjai mindent megtanultak, 's most
sztnte minden munka csak a' tagok által foly.

Elébb is a9 posztó és karton gyárokat néztük*
meg. A9 kerekek gőz erőmív által hajtatnak, va-
lamint a9 közel lévő lisztelő malmoké is. Ezen
gyárok a' társaságnak mintegy 32,000 dollár tisz-
ta hasznot hajtanak évenként, 9s azon kívül a*
tagok köntösbeli szükségeit is kiállják.

Befordultunk még a9 Múzeumba, melyre
Dr. Müller úr gondoskodikj egy kedves öreg,
ki az első telepedökkel jött által. A' Múzeum*
nak egy kis Könyvtára van, majd mind német
munkákból5 ásvány, madár, kígyók, Indus öltö-
zetek 's más ritkaságok9 gyűjteményje, melyeket
mind Dr. Müller szerzett egybe. Ártatlan öröm-
mel beszélte-el az öreg minden darab története-
it A' Mu'sika-terem a' Múzeum felett van, ho-
vá vasárnaponként gyűlnek egybe a9 tagok 's ne-
vezetesen a9 leányok , templomi énekek9 tanulá-
sára. —

Megjelentünk vacsorára, 9s még a9 gróf León
titoknoka és Müller úr. Asztal elöttt néhány fé-
le borral kínálkozott az öreg, melyeket a9 társa-
ság termesztett, elébbi lakhellyöken a9 W a b a s h
vize mellett. Az a m e r i k a i bor hasonló a9 ma-
gyar erős borhoz, <Je nehezebb, olajasabb's nein
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könnyen hordozható. Amerikában a9 bor termesz-
téssel még nem sokra mentek, mert ámbár Eco-
nomy Olaszországgal van egy szélesség grádus
alatt, 9s oly égető melegek vannak, mint Olasz-
országban, még is a9 sok erdő 's nagy vizek mi*
att, az idő hirtelen hidegre változik, az éj-
szakák hűvösek, a9 ragya gyakran jár 's a9 szol*
lő nem mindig mehet tökéletességre. De. 9' rész-
ben is győzni fog Amerika az erdők9 kiirtásával
a'természeten. — Vacsora alatt az öreg különös
•nyájassággal beszélte-el sok régi történeteit. Az
ételek fél németes '& fél angolok fogásból állot-
tak 5 az asztalt sokkal nagyobb fényűzéssel ren-
del tneU találtam, mint ily patriarchális egyszerű
életben reméltem volna. Vacsora után Getrud
leányasszony, Rapp unokája, mulattatott Idavier-
jávai 's énekével. —-

Más nap a9 gazdasági épületek9 megnézésére
indultunk ki. A9 rakott csűrök, cséplő és szóró
;machinák, lentörö gőzzel, istállók, 's több más
gazdasági intézetek, oly tökéletesek 's oly nagy-
ba víve minden, hogy a társaság igyekezetének
csak ezen ága is, mustra-iskolául szolgálhatna —
A9 férfiak9 nagyobb része a9 gazdaság9 különböző
ágaiban osztja fel magát, 9s mindenik a9 maga
osztályát vetélkedve folytatja. — Szinte minden-
féle kézi mívekből is mühelyek vannak* hol a9

társaság' számára minden megkívántatokból rak-
tárok állanak. A9 mely tagnak öltözeti darabra
vagy egyébre van szüksége, a9 köztárból vesti
azt. Senkinek nincs kiszabva ugyan törvény ál-
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fal a' maga illetősége, 's még is a* közvélekedés
tiszteleténél fogva, senki a9 közös jóval vissza
nem él, 9s a9 mint hatottam, vetélkedés neme
van köz tök, hogy ez vagy amaz tag a9 köztár-
ból mely kevéssel éri meg! Reggelenként a* mé-
száros , mindenik tag házához elküldi a9 família
nagysága szerint a9 húst j így a9 lisztet a9 molnár.
Veteményt kiki termeszt kis kertjében, 9s mind
azt, mit a9 társaság nem termeszt, a9 köztárból
viszi mindenik.

Meg néztük azon*Selyem gyárt is, mely
a9 Rapp intézete szerint, púja eperfák által mint
egy három esztendeje indult meg. A9 selyem, ter-
més még nem nagy, a9 bogarakkal bánást az q-
reg Rapp, Gertrud és az iskolai gyermekek foly-
tatják. Már két esztendő alatt, néhány darab se-
lyem szövetet készített az új gyár. A9 penn-
s y l v a n i a i Kamarák 9s az igazgatás9.tisztvi-
selői, itt is egy nevezetes példáját adták az igye-
kezet pártfogásának. Értésére esvén a9 törvény-
hatóságnak a9 Rapp igyekezete a9 selyem termesz-
tés 9s posztó készítés körül, 'a hazai termeszt-
mények buzditására abban egyeztek meg a9 ta-
gok, hogy a9 Rapp selyméből mindenik egy mel-
lényt és nyakkeszkenöt, posztójából pedig egy
frakkot és pantaioont csináltasoq* V a' jöv$
gyűlésben minden tag, az ezekből készült kön-
tösben jelenjék meg, hogy polgártársaikat a'
honni termesztqnéqyek* becsül^sér^ serkentsék*
Épen itt létünk alatt szőtték, a9

ket, a9 mellények már készen voltak.
16
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Betértünk néhány liázhoi ís/a' fezobák9 el-
rendelését megnézni. Éz mihdéri'titt''egyforma,
két nagy és két kissébb szoba, Kamara és'pín-
czéből áll. A' háznál csak az Öregek"Vgjrerthft-
kek maradnak nappal. Reggeli harangOzáskor
mindenki siet a' maga vállalt munkájára,- *s áit
fel vigyázat 9s unszolás nélkül folytatja. A' -tát-
saság' némely tagjai, a9 termékek 's készíitbé-
nyck' eladásával vannak megbízva. A* bízottak
évenként választatnak 's sáfárságokról számadói-
nak. A' fö felügyeletet az ifjú Rapp viszi', ki a1

kereskedés nemei kitalálásában igen szerencsés.
A* társaságnak most 2,000,000 dollár vögyóná-
nál többje van, szerzemények és készp£nzbéh,
mely mindig felosztatlan marad 's tovább gya-
rapodik. :

A9 gyermekek* n e v e l é s é r e 's áz iskola'
elrendelésére, igen nagy gond fordíttatíR,1 kivé-
tel nélkül, minden gyermeknek az iskolába Kell
járni, hói az irás és olvasáson kívül, nevezete-
sen, természet históriát, technológiát 's gazdáiá-
gi előismereteket tanulnak. A9 társaságiban égy
tág sincs, ki írni és olvasni ne tudjon. Hogy
a' gyermekek korán munkássághoz szokjatiak,
az iskola Tanító vezérlése alatt mindennap'egy
órát dolgözniok kell. Tavassal eperlaput, egresi
Veres^zőllőtt, 's azután- gyümölcsöt szednek. A*
tanítás Lancastcr szerint foly, felügyelő Dr. Bftfr
íér. Az iskolai könyvek9 nyomtatására V tá^á-
sálgnak műhellyé van. ' ' • •' ' -• ;V^
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Af társaság majd mind németekből áll. Swá-
bos accentussal beszélnek 's régi németes őltő-
isetjüket is megtartották. Angolok nem igen áll*
nak közikbe. Van egy szerecsen família is, me-

,lyet a9 társaság váltott ki rabszolgaságból, 9s
most annak tagjai is szabad emberek. Az új
tagok esztendeig próba* időt állnak ki, 's ak-
kor , ba valamelyik félnek nem tetszik, megvál-
nak egymástól., 's az ily tag magával bozott va-
gyonát is elviheti.

Felmentünk végre az új szőlő hegybe, hói
a9 tőkék egészen a* würtembergi mód szerint,
jássoly kökért közt vannak ültetve. A9 tőkéket
Francziaországból 9s nagy részét Magyarország-
ból hozatta ide a* társaság. Az ifjú Rapp nagy
vélekedéssel van a* Magyarország9 termékeny-
sége iránt *s arról Örömest kiyánt kérdezősked-
ni. Kedves volt ugyan hazánkról beszélhetni,
de újra felébredt fájdalmam, hogy hazánhat ez
is 's más is, csak termékenységéről ismeri! Va-
lahányszor Amerikában írt geographiák akadtak
kezembe, mindig legglébb Magyarországra nyi-
tottam, de azt vagy csak Austr ia név alatt
kaptam meg, vagy mellékesen szinte mindenik-
ben csak ennyi Van mondva „a very f e r t i l e
Country" (egy igen termékeny ország). ;

Haza jöttünkben a9 szőllöből, a' társaság
tovább gyarapodása iránti nagy planuaiait beszél-
te el az ifjú Rapp úr, mert ő úgy hiszi: hogy
míg a9 tagok ily egyszerű életet folytatnak, po-
litikába nem elegyednek & az Amerika mostani

16#
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constítutíója állani fog, társaságok el nem osa*
lik. Fanaszolkodott azon balítéletekröl, melyek
nevezetesen Németországban elterjedtek tolok,
hogy B r o c k h a u s L e x i c ó n a őket ábrándo-
soknak nevezi, 9s hogy a* íreimari Herczeg,
kit ök 1826-ban itt a9 legnagyobb szívességgel
fogadtak, utazásának azon részében, hol az Owen
társaságáról szóll, sok igazságtalan híreket ter-
jeszt el rólok*), 's hogy mind azokat egy köze*
lebbröl kiadandó munkájában szándékozik meg-
czáfolni. :

Owen fordulván elé, ki New-Hamnonyt
megvette Rapptól 9s ö is hasonlólag a9 vagyon
közösségén álította 'társaságát, kérdezősködtünk
Owen iránt, de Rapp úr a9 vásárlásköri egybe-
tttödések miatt, nem kedvezöleg ítélt róla;

Az Owen t á r s a s á g a , megint egy külö-
nös jelenet Amerikában 9s sokban hasonló a9

Rappéhoz. Owen Angliában született '& 6tt ne-
vezetessé tette magát egy uj nevelési rendszer
bfehozatalával. S c o t i á b a n New-Lanarkban
6 állította a9 híressé lett gyapott gyárt, Ott egé-
szen különös gyarmatott formált napszámossai-
ból. A' felszedett szegény gyermekeket iskolá-
ban tanította a' R o u s s e a u Emi l j ébő l *s Ro-
bi nzonb ól szedett elvek szerint A9 gyarmat
lassanként 2300 főre szaparodott, nevelési el-
veit kiadta ezen czím alatt: „A new wieW
of S o c i e t y London 1813/' 0, az égést em*

*) Reise Seiner Hobeit de« Herzogt Bernbard' vo» Sacbten
Weimar, durch Iford-Ainerika. Weimar 1627.
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beriséget egy munkás famíliái egyesületté kíván-
ta formálni. Vallásbeli gondolati a9 Fapok figyel-
mét magokra vonták 's sok pennaharczba ele-
gyedett e9 miatt Végre elkeltett hagynia Scotiát
és Angliát 's nagy ideáji valósítására, ős is Ame-
rikára fordította szemeit. 1824-ben megvette
Rapptól New-Harmonyt 's oda alkotta társaságát.

Az O w e n társaságának is v a g y o n kö-
z ö s s é g e fő e lve , de ő ellensége lévén min-
den felekezeteknek, melyek vallás nevezett alatt
annyi rosszat szültek a9 világon, nála minden
ember azt hiheti belsőjében, a9 mi tetszik 's c9

szerint tiszta D e i z m u s a' társaság vallása. A9

jusok egyformák, de egyformán is köteles min-
den tag a9 társaság9 fenntartását munkálodni,
hogy minden egyes személy jólléte bátorságosít-
tassék. R a p p elvei is ezek ugyan a9 társaság-
ról, de ő nem csali a9 személyes jóllétélre tö-
rekvést, hanem a9 vallás' köteleit is bevette tár-
sasága fenntartására, melyre O w e n n é l semmi
figyelem nincs.

A9 S h a k e r e k , a9 R a p p és Owen tár-
s a s á g a i , h á r o m különös új jelenetek az embe-
riség9 históriájában 9s ha fél századot még fenn
álhatnak, nagy tanúságai lesznek á9 philosophiá-
nak, 9s a9 politikának sok elveit megezáfolják
A9 következés dicsősége minden esetben az Ame-
rika constitutiojáé, hol, bár mely különösködő-
nek tetsző vélekedés V gondolkodás módnak is,
Ya9 lélek elágazó minden munkálatinak, szaba-
don, idő és próba mező engedtetik, a9 nélkül,
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hogy a* constitutio 9s igazgatási rendesei* vésze*
delmeztctését félteni lehetne*

Haza térvén Economyba, megnéztük as 6-
reg Rapp kertjét is. E' kicsin kertben Amerika*
nak minden ritkább plántái halmozvák 's egy
botanicusnak napokigi gyönyört .szerezhetnének.
A9 kert egyik szögébenni glorietteben áll a9 bar-
monia szobra, melyet közelebbről Philadelphiá-
ban készítettek. Az öreg Rapp most is minden-
kori foglalatosságban él, 's annyi válalt munkái
közt, c9 kertet is érikezik mivel ni.

Itt létünk alatt harmad napi*, szfintelenni
nézés 's tudaklással valánk elfoglalva 9s még sok
látni és hallani valónk maradt. — E c o n o m y
a' p r a c t i c a p h i l o s o p h i á n a k *s p r a c t i c a i
é l e t n e k , nagy i s k o l á j a ! Mind azt, a' mi
itt gyakorlatban van, 's világos következmények-
ben ellőttünk áll: ezen egyszerű erkölcsök, csen-
des háziság, világi fényről lemondás, 9s mégis
az élet vagyonaiban bővőlködés, — mind ezek
csak kegyes ábrándozást álomnak tekintődhetné-
nek, ha itt valóságáról meg ne legyünk győződ-
ve. — Ha ezen társasági rendszer, nem akadá-
lyozza c' az elme magosabb kifejlődését? ha
nem gát e9 a9 magosra törekedésnek! 9s ha a* sza-
bad akarat, büszke őnérzelmét nem sállagosi*
totta c9 cl? — És ha, nem ád e' még i» nyugtot
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a' léleknek e' szilntelenni munkás élet, a9 világ
hiúságainak ily megvetése, e9 biztosított jóllét 's
ezen patriarchális egyszerű örömek? — Minde-
zekről azon egy elme, különböző helyzeteiben,
talán mindig Itülönbözőleg fogna ítélni. — Én,
bámulással 's egy philosophiai új felfedezéssel
gazdagodva hagytam el e' helyet; 9s inkább ör-
vendek az itten látottaknak, mint minden Szalo-
nok titkai megtanulásának.

Jöttünk végre az öreg Rapphoz bucsut ven-?
ni 's még egyszer megtekinteni e9 különös éir>*
bért. Az öreg a9 régi hospitálitás stylussából,
most is elé hozatta wabashi borait, szívesen
kínálkodott, sok áldást mondott útunkra, 9s meg-
váltunkje9 nevezetes helytől és embertől, az el-
mélkedés 9s visszaemlékezet' sok tárgyaival.
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XXI.
Pittsburg. — Találkozás b. Wesselényi
Farkas és Balog Pállal. — Alleghany és
Monongaheila vizei. — Alleghany he-
gyek. —• Marylandi státus. —

csen rabszolgág9 állapotja.

JVl ihelyt kiérkeztünk az ecconomj határokból,
újra amerikai erdős scénákra találtunk.Az Ohío
partján fel, hegyes és bajos utakon haladgat-
tunk. Sötétben érkeztünk P i t t s b u r g h a. Kocsi-
sunk hibából más fogadóba hajtott, mint a9 me-
lyet ajánlottak volt neltüuk, 's szinte visszaakar-
tunk már hajtatni, ha nagy sötét ne legyen, —
V mely kedves következése lett Kocsisunk ezen
hibájának! Mihelyt lerakodtunk, siettem a9 Bár-
ba beírni nevünket 's szobánk számát a9 vendé-
gek9 könyvébe, — 9s ime, épen ez előtt írtákbé
nevöket ide b. W e s s e l é n y i Farkas és Ba-
log Pál is, 's szállások száma történetesen é-
pen a9 mi szobánk mellett esik. Siettürtk szobá-
jokba, de ők vacsorára voltak híva. Majd két
órát sétáltunk a9 tornácában, hogy midőn Haza
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jönek idegen bangón magyarul asóllalva*
lepjük őket. Végre megérkeztek, örömünk
nem tartott soká a9 tréfa; visaontlátásunk kiöm-
lése oly hangossá vált, hogy a9 csendesaégbez
szokott amerikarak csudánkra gyűltek ki a9 szo-
bákból. Utazásunk alatt Európában es itt, most
a9 negyedikszer találkoztunk egybe ily történe-
tesen ! Midőn utoljára megváltunk egymástól
Singsingben, mi északra /s ők délre indultak 9s
december elején határoztuk volt Nev-íorkban
egybejőnni. Lehetlen volt remélni is mostani egy
betalálkozásunkat, 's meghatároztuk, hogy töb-
bé ne váljunk el.

Másnap b. Wesselényi és Balog, Economy-
ba mentek fel, mi pedig Dobb in és Irwin
kereskedő uraknak megadván ajánló levelünket,
velők a9 várost 9s ennek különféle gyárait jár-
tuk meg.

Fittsborg aaon szegletben fekszik, hói a*
A l l c g h a n y és M ö n o g a h e l l a hatalmas vi-
zei egybefolynak 9s formálják az Öhio folya-
mát. Az A l l e g h a n y és Monongahel ia A-
merikának ellenkező két részeiben erednek. Fenn
északon fakad az A l l e g h a n y az Erié taván
alól, a9 M o n o n g a h e l i a pedig Virginiában a'
Laurel hegyei közt 9s különböző patakokat ma-
gokba felfogva, folynak szembe, Pittsburgnál ta-
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lélkoíníj innen az Ohiot formálva, 200 tnértfőld-
nyi csavargásaik után, a9 Mississippibe és a9 mc-
xicoi öbölbe őmlenek. Er vizek által észak, dél
és nyugottra, kulcsa van Pittsburgnak, *s a9 300
mértföldre nyúló pennsylvaniai új Canalis által,
keletre egészen az Óceánig is, útja nyílt meg.
A' város ily szerencsés fekvéséhez, pazarolva
adta a9 természet egyéb adományjait is. A9 ren-
geteg hegyek9 kebele, gazdagon rejti a9 vasat,
kőszenet és . sót, 9s Fittsburg egészen gyár vár
rosnak latsaik teremtve lenni.

A9 szabadság háború után, hamar felfedték
az amerikaiak e9 hely szerencsés fekvését és gaz-
dagságait Honni és európai mesteremberek tó-
dultak ide megtelepedni, 'a a9 népesség rövid
idő* alatt ekként nevekedett:

!8oo — — — 1565 lakos
1810 — — — 4768 —
1820 — — — , 7242 — , . .

.;l 825 — — — 12,542 —

1830 — — — 17,000 — * ) '

A9 lakosok az amerikaiakon kívül, Angol,
Scotus, Irlandus 9s számos Németekből szaporod-
tak, de e' sokféle nemzet msjr egészen
nizálodott* Hol a9 törvény nem szaggatja külön-
böző osztályokra aa embereket, hol mindenik
azon egyforma jus birtokába lépik, — ott, *'
szabadság nevében mindenki azon hana gyerme-
kének keresztelkedik 9s siet mentői elébb a9 nyelv

*) The Americai Aloiana« L 206.
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megtanulásával 's neve hazaitásávál is,
hazafisitni magát.

Fi t tsburg belsője nem hasonlít a9 több
amerikai városok9 kellemes, vidám 9s eredeti szí-
néhez. Hasonlít inkább M a n c h e s t e r h e z és
Birmingham hoz Angliában/ örökös kőszén
füst lebeg felette 5 a9 .házak 9s roppant gyárok el-
füstölöd tek 5 útszáin 9s a9 partokon különféle por-
tékát hordozó szekerek tolongása, mindenfelé a9 ki
és bépakolás scénái, vashámórok 9s a9 gyárok ko*
lompolásai, teszik a9 mindennapi jeleneteket

Minden gyárban gőz erőmívet láttunk hasz-
náltatni, 's a9 mint állítják/Angliának sincs egy
várossá is, hol a9 gőz erejét annyiféle munka
végbe vitelére használják. A* többek közt egy
sütő házban is megfordultunk, hol a9 gőz erö-
raív által egyszerre megszitált lisztnek tésztáját,
ugyan azon erőmív dagasztja-meg 's szaggatja
végre azon apró kerek darabokba, — melyből
készül a9 tengeri kenyér (Cracker.) Hét gyár-
ban, csnpán erőmíveket öntenek V dolgoznak*
Kilencz kohónak vasát, nyólez vasnyujtó malom
(Rol l ing Mi 11.) nyújtja táblákba fs különféle
gömbölyű 9s szegletes rúdakba. Tíz gyárban,
gőz erőmív által, csupán csak vasszegeket dol-
goznak melyek mintegy 10 tonna vagy is 36,000
font vasszeget készitiiek napjában. *) Ezen szeg
csinálás módja, egészen amerikai nem régi ta-
lálmány. Ezeken kívül több fürészlő, lisztéig

*) The Northern TraveMcr: art. PittsbitTg.
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malom, gyapjú fonó, füsülő , üreg faragó, 's
más számtalan gyárok vannak mozgásban, áltál-
jában mind gőz erőm ívvel.

Délután az itteni nevezetes hidakat néztük-
meg9 melyek, ily széles két folyam ágaim, reme-
kei 's csudái az architecturának- De legkülönö-
sebb azon hosszú híd, mely a9 Monongahella á-
gán, csupán a9 végre van építve, hogy azon a9

Pennsylvaniai canálist vigyék keresztül. A9 híd,
mintegy két ől magosságnyira emelkedik a9 vís
tükrétől, oly szélességű, mint a9 Duna Buda-Pest
közt, nyólez kőlábon hét ívvel. A9 hajók ezen
hidon járnak keresztül 9s mennek és jőnek a'
canalison.

Estvére visszaérkeztek Balogék Economyból
V elhatároztuk, hogy a9 közép státusokba men-
nyünk által, Bal t imoret , W a s h i n g t o n t és
P h i l a d e l p h i á t megjárni. Korán reggel sze-
kérbe ültünk. Hosszú és bajos út állott előttünk
Baltimoreig, a9 híres Al ighany hegye in ke-
resztül haladni5 de könnyítette annak terheit,
egymástóli elválásunk után a9 velünk történtek-
nek elbeszélgetése. Walkenburg, Howards-
b u r g és Adamsburg felé elértük as Alleg-
hány hegyeit. £v hegy sor déli Carolínától keid-
ve, egészen az Erié taváig nyulik-fel, 's Pitts-
burg felől Baltimoreig, közönségesen három a»p
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tart az általhaladás. A9 hely köves és sziklás,
és akármely magosságról tekintve, új hegy sor
és új temérdek erdő terűl-eí a* szem előtt A9

telepedések ritkák, néha két és három órát kell
haladni, míg valamely fogadóba találhatni. Gre-
enburg, Y o u n g s t o w n , L i g o n i e r , Stoy-
stown, és Bloody-Rum az útban, nevezetes-
ség nclkülli helyek 's megállapodás Nélkül halad-
tünk, két egész nap hegyekre mászva 's hegyek-
ről ereszkedve-le.

Az Al lég hány sívötag hegyei, a'rerolutio
előtt kevéssé'váltak ismeretesek, csak az Indu-
sok különböző mesés Tribussaik bírták e' helye-
ket *s életét vetette koczkára azon fejér, ki e-
gyedül akart a' hegyeken általhadni. Most a9 vad
helyhez képest, járható úton, teljes bátorságban
halad az utazó 's számtalan más utasokra talál.
Av magosabb hegyekre gyalog mentünk-fel. Har-
madnapi utunk után St Thomás és Cham-
bcrsburg felé, már a9 marylandi s tátus-
ba 's ismét sürü telepedésü vidékekbe értünk:

Mihelyt Marylandba beléptünk, számo-
sabb s z e r e c s e n e k e t kezdettünk látni> 'mint
más státusokban 5 V mezőket mindenütt feketék
munkálták. De mind addig nem jutott esaühk-
be ennek olia, m% egy fogadé ajtajára ragasa-
tott hirdetményen c' sorokat öetn olvastuk:
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„lyó évi O c t o b e r ?8-k Caldwel Jakab-
énak, mind adósnak portéka i , 's azok
„közt, két férjfi é$ egy a s s z o n y szere-
ncsén rabszo lgák i s , a' többet ígérők-

.„nek árverés utján eladatnak." 'S tehát
rabszo lgák o r s z á g á b a érkeztünk! sóhaj-

tottam bánatomban. :

Utazásunk alfttt sokat hallottunk a9 rabszol-
gákról, 9s ez a9 pont szüntelenni vitatás tárgya,
a9 rabszolgaságot már eltörlött *s még el nem tőr-
lött státusok közt Miután .láttam/ é' nagy ha-

. za constitutiojából folyó példátlan szabados pol-
gári életet, midenben a9 természet tőrvéonyein

..alapított elveit, az emberiség9 mivelpdésére szen-
telt annyi intézeteit,— mindig mcgfoghatlan volt
előttem ezen nagy ellenkezőség! felhordtam ame-
rikai szép ideálom mentségére azt is, hogy nálunk'
.is most nem rég, csak a9 Jó'sef hatalom szavatör-
. hete-le, az örökös jobbágyság lánczait, fypgy még
.most is, midőn némely Nemeseink erőlli régi tőr-
vépyeinket olvassák, mint hajdoai boldog időr^,
sóhajtanak vissza a9 Jó'sef előtti korra,— 'shogy
mai napig is Vármegyéink egy részében, törvény-
rontónak kiáltatik, ki az Urbáriomot az emberi-

^ ség, elveiből pártfogolja. Mind felhordtam ezeket,
de ezek sem hazámat sem Amerikát nem ment-
hetik-meg a' gyalázattól e9 részbea.

Nincs talán elszomorítóbb tapasztalás V a?
-erkölcsi philosophiát megszégyenitőbb pont, mint
az, hogy az ember mindig hajlandó erejével 9s
eszével visszaélni^ 9* a9 nem oly erős ;s nem oly
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eszes embfer'en, szellemi vagy testi hatalmat gya-
korolni. Talán, mind az egyes ember 's mind a'
nemzetek/ akkor álkiak a' mívelödés legfelsőbb
culminátioján, ha e9 hajlandóságot vagy egészen
kiirthatták, vagy annyira megzabolázhatták, a9

recidiválás félelme nélkül* hogy a' nem oly erős
's nem oly eszesnek jusait is, é* magokéhoz ha-
sonlólag becsüljék. De hány egyes ember 's
hány nemzet dicsekedhetik/ e'rósz hajlandóság'
egészen kiirtásával y vagy legalább oly megzabo-
lázásával, hogy kísértetek közt í* a'visrszabukas-
tói jót állani lehessen? —- Ha ezen tökéletesség
ideáljához közelítésnek, thermometrumi grádicso-
kat lehet szabni, úgy Amerika bizonyosan a' leg-
magosabb grádicsra emelkedett a' melegség pont-
ja felé sokakban, 's ha a' világ históriájából né-
zünk utánna a* dolognak,—~ a* rabszolgaság el-
törlésében ig. ,. /.•

Európában a? r a b s z o l g a s á g az. emberiség*
históriájával kezdődik. Amerikába lö20-b vitte
az első hollandus hajó Virginiába, az Afrika
pusztáin ejfogott szerepéneket, *s oly hideg vér-
rel adta-el pénzért mint a' barmot; mert az afe>
kori vélekedés: szerint, okét az Isten más cseké-
lyebb agyagból teremtette-mint *' fejért, — é s
mint P o g á n y / nem is érdemelt emberi netet.
Á h í t o z v a rohant az Angol is es áj kereset ne-
mének 's egerenként hordta által a' szegény sze-
recsent Airtérika Nádorijaiba > mint «* marhát.^ Se
a9 kereskedés mód, törvényesnek ; s igen termé-
szetesnek látszott akkor minden: éliropai nemze-
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•teknél. A' Virginiáik voltak elsők, kikben feléb-
redt végre az emberiség érzete, V 168ob. nyo-

• níos és szívreható kérelmekkel folyamodtak az An*
gol udvarhoz, hogy az ember hússal való ezen
gyalázatos kereskedésnek vettesen véget. A* több
gyarmatok is támogatták e9 kérelmet, de ai án-

•gói Parlamenttől azon embériségtelcn feleletet
kapták: hogy a' r a b s z o l g á k k a l kereske-
dés sokka l j ő v e d e i m e s e b b A n g l i á n a k

-mintsem h o g y az! Amer ika iakér t arról
lemondjon. Ismételték ezen kérelmeiket 1699
is, de az eltörlés helyett, — hogy ai igazgatás
maga is részesedjék a9:gyalázatos jövedelemből,
bizonyos taxa vettetett a' rabszolgákat bevívökre. 1)

Ekként állott a9 rabszolgák állapotja, míg a9

-gyarmatok lerázhatták az Anglia jármát. Mihelyt
a' függetlenség kihirdette tett, első gondjok volt
a9 státusoknak, a9 rabszolgákra is fordítani figyel-
möket. De már a9 gyalázatos szokás, több emberi
nyomokon által, oly mély gyökerét1 vert, 9s oly
megszokottá lett volt, kivált a9 déli státusokban,
hol a9 népesség harmadrészét tették a9 rabszol-
gák, hogy veszedelmesnek látszott egyszerre fel-
szabadítani őket De első volt V i rg in ia , mely
a9 függetlenség elején törvény áltál megtiltotta
több rabszolga behozatalát, P e n n s y l v a n i a
-még tovább ment, törvénnyé kihirdetése nap-
jától kezdve szttletendő minden Sserecsent, sza-
badnak nyilatkoztatott. PíewOTork húfez

1) Levastéur.V. f.

Digitized byGoogle



257

döt tett-fel, hogy annak betelésével minden rab-
szolgaság megszűnjön. E' szép példa adásra, az
elsöbbi 15 státusok közül nyólez, egészen eltö-
rölt minden rabszolgaságot. — Yégre 1808-b. af

C o n g r e s s u s — minden európai hatalmak meg-
szégyenítésére, azon törvényt hozta : ' h o g y af

rabszolgákkal kereskedés, hasonló lévén a9 ten-
geri tolvajsághoz, a9 mely polgár ezen vétekbea
találtatik, halállal lakoijon. *)

Ily lépéseket tettek az egyesült státusok a9

rabszolgaság eltörlésére , míg az európai nagy
hatalmak némelyike coloniáiban, most is szaba-
don cr> törvényesítve gyakoroltatik az embertelen
mesterség. A' mostani 24 státus lfözül tizenhá-
romban, már tökéletesénél van törölve,és 339,300
szerecsen, szabad emberré lett. Hátra vannak
még a' déli státusok, hol legmélyebben gyökeret
vert e' gonosz szokás, 's hol 2,011,320 szere-
csen, még rabszolga. # # ) — E' nagy szám, való-
ban megdöbbentő , de az ottani szerccsenek ily
szaparodását, részént az okozza, hogy az eszten-
dő hat hónapjaiban a' fejér ember ki nem álja
mezei dolgozás alatt a' rekkenőséget, 's kenteié-
nek a9 birtokosok mindent szerecsenekkel dol-
goztatni. 'S épen ez is okozza, miért irtózik a'
déli birtokos megválni azon szerecsen jeitöl, ki-
ket elei kész pénzen vásároltak, 9s mint a9 mar-
ha, örökösödés fiiján szállott birtokába. De az
úgy nevezett t i z e n h á r o m tiszta státus, hatal-

— í :
*) Levaseur. Vol. l. 1. 146.

*•> The 3\Tow-Yorh aanutl. ftegUtcr. i83i. 1. 33J.
17
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mason kiélt a* rabszolgás tizenegyre, 's a9 Itöi-
vélemény oly erőre Kapott, hogy rövid időn vé-
ge lészen minden rabszolgaságnak.

A' tizenhárom t i szta s tátusban, külön-
böző egyesületek formálódtak ennek végképeni
eltörlésére} de egy nehézség *s nevezetes kér-
dés adta elé magát, t. i. ipi tévők legyenek a9

már felszabadítottaltkal 's szabadulandókkal? 's itt
megint oly kényes pont fordul-elé, melyet az
európai ember nem képzelhet. Mert a9 fejér em-
ber akkor is, midőn már szabad a' szerecsen 's
megismerte vele egyforma természeti jusát, még
is bizonyos hátratartózkodásban áll tőle. A9 ter-
mészetnek a9 színezésben tett játéka e ennek oka?
Vagy talán, 's igen hihetőleg,/az e? hogy a9 fe-
jér megalázásnak tartja azzal társalkodni, kivel
elébb báromként bánék 's határtalan uradalma a-
latt szolgája vala. íme, ismét egy gyenge olda-
la az emberi szívnek, melynek az amerikai sza-
bad polgárok egy része, épen úgy alája van vet-
ve, mint az európai büszke aristocrata. És e-
zen megvetésből természetesen következik, hogy
a1 szegény szerecsen is nem örömest társai kodik
azzal 's utálja is. ki elébb határtalan tyrannussa
vala. — .

E' nehézség elhárintására, több módok vol-
tak javallatban. Az is, hogy őket Sz. Domin-
góba szálítsák, megint, hogy a'Mi s s i s s i p p i n
tál, iij gyarmatot formáljanak belől dk, vagy hogy
Canadába telepítséli-le. Végre 181 ő-b. Fin 1 ey
úr egy plánumot dolgozott, 9s szélyel osztotta,
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hogy az angol S í e r r a L e o n é i colonisáló tár-
saság példájaként, Afrikába kellene őket vissza-
vinni. Ezen javallatnak több pártfogóji találkoz-
tak, 's 1817-b. az amerikai Fhilantropusok első
gyülésöket tartották e' tárgyban. Clay elölülése
alatt 1818-b. új nagy gyűlés tartatott 's as Afri-
kába visszaszállítás határoztatott-meg. Az Egye-
sület nevezetes summa pénzt tett egybe 's ezzel
A f r i k a n y u g o t t í p a r t j a i n a1 M e s u r á d o
f o k á n á l az 5-k. és ő-k. szélesség gradussa alatt,
megvásároltak egy roppant kiterjedésű helyet 98
azt L i b é r i á n a k nevezték. Még 181 Q-b. elkez-
dette általszállítni az Egyesület a9 szabad szere-
cseneket L i b é r i á b a ; ott földet osztat-ki nékik,
házat építtet, 9s bizonyos summákat ad af gazda-
ság elkezdésére.

L i b é r i á b a n az első megfundált várost a9

Mesurádonál, M o n r o v i á n a k nevezték az új
polgárok, Praesídens M o n r o e tiszteletére. Az
Egyesület Ágenseket tart ottan 9s esztendőnként
a9 maga költségén viteti által a9 felszabadultakot.

M o n r o v i a már néhány ezer lakost szám-
lál , ők az amerikai respublikái formát 9s az
odavaló constitutiot V törvényeket vették-bé. A9

lakosok erkölcsösök és vallásosok , már Mon-
roviában 3 templómjok van 3 1826-ban pedig
egy bostoni F o r c e nevű ifjú, nyomtató mühehclyt
is állított, melyben nyomtattatik a ' L i b é r i a Hé-
ra ld nevű ujságj szerkesztetöje R u s z w u r m
J a k a b szerecsen tudós. Az új státus katonai
ereje 500 főből áll. 1831-ben újra 343 szabad

1 7 #
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szerecsent szállított által az Egyesölet. — Mely
új jelenet leszen L ibér ia nem sokára az em-
beriség történeteiben!

íme, a9 rabszolgaság története az Egyesük
státusokban, 's azon dicső lépések, melyek en-
nek eltörlésére tétettek! Igen is dicső lépések,
mert az emberi gyarlóságok története azt mu-
tatja , hogy az ember könnyen szokott ugyan
szabados és nagy lelkű elveket megállítani ott,
hol vagyoni vagy személyes áldozat nem forog
fenn, de mihelyt e' kettőnek akár melyike jőn
játékba, ott azonnal folyamodik kimeríthetlcn
sylogismussai tartalékjához, önhasznát színezni
és támogatni 5 's csak az oly ember kész vagyo-
ni és személyes önhasznát a9 szabad elvekért
feláldozni, kiben a' szabadság' érzete vérré vált,
mint az amerikaiaknál. Hogy fáj az Egyesült
istátusbclieknck a' rabszolgaság szemrehányása,
azt hiszem és érzettem is, mert az európai nyu-
gotti országokban közönségesen elterjedt hiede-
lem az , hogy Európában még csak Muszka és
Magyar-országban divatoz rabszolgaság , — 's
ezen hiedelem mindig mélyen fájt nekem is.
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xxn.
Baltimore. — .Washington szobra. —•
Könyvkedveilés Amerikában. — Vasu-
tak. — Szerecsen templom. — Utazás

Washington felé.

JJal t imore a1 marylandi státus9 legnépesebb
várossá. A* P o t a p s c o partján építve, kikötő-
jéből könnyű az Óceánra haladás. 17 65-ben még
csak őo házból állott, a9 revolutio után, keres-
kedése és népesedése hirtelen nevekedett 9s most
80,025 lakossá van.

A9 város, nevezetességei közt, elébb is a9

W a s h i n g t o n e m l é k é r e emelt oszlopot néz-
tük meg. A9 hely igen szerencsésen van választ-
va az emléknek. A9 város9 felső részében a9 Ho-
ward Farkban egy dombra építve, az egész vá-
roson látható. Az oszlop a9 párizsi Vendome pi-
aczi Napóleon oszlopa formájára készült, ^176
láb magosságu, belsőjében csiga grádics vezet
a9 tetejére, hol áll a9 Washington szobra fejér
márványból, igen jól találva. Az emléket a9 ma-
rysandi státus építtette 's a' Washington száma-
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ra készültek közt az Egyesületben , ez a9 leg-
pompásabb. Az oszloptól nem messze, az ere-
deti erdőből még néhány aggott cserefák állanak.

- Baltimore minden épületei, nagy csinossá-
got 's ízlést mutatnak. A' Catholicusoít, Unitári-
usok és Episcopálisok9 templomai, az architec-
turának remekei. A 'Catho l i cusok Szent Pál
temploma, egészen a' romai Pantheon stylussá-
ból van építve; az Uni tár iusoké a' romai
Szent Péter formájára, teteje Dómmal 's a9 be-
menetelnél gyönyörű oszlopzatokkal j az E p i s-
e o p á l i s o k é t hasonlólag az oszlopzatok teszik
igen széppé.

A' Banque, Városháza, Peale Múzeuma, A-
thenaeum 's több épületek, a9 lakosok csinos
ízlését mutatják. Baltimore, a* köz Intézetekben
is vetélkedik a' több városokkal. A* nevelés, tu-
dományok, könyvtárok 's mesterségek elémozdí-
tására, különböző Egyesületek szövetkeztek itt is.

Amerikának több nevezetességei közt, sok
helyt meglepett aa is, hogy a9 leghissebb városban
is, legalább a9 városházánál, mindenütt könyv-
tárt találtam. Legyen bár mely csekély népességű
a' hely, a' közönség házánál bizonyosan könyv-
tárt találhatni, legalább a9 hazai dolgokat illetők-
ből. A9 k ö n y v k e d v e i l é s oly közönséges a9pri-
vátusoknál is, hogy akármely szegény háznál, ha
nem egyébb, a9 constitutio, biblia, az Egyesület9

históriája és geographiája, bizonyosan megtalál-
tátik. A9 tehetősebbeknél pedig, mindenütt a*
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bás bútorai közé tartozik a' könyvtár is 's még
pedig igen csinos kötetekben. Azon kivül, leg-
alább egy újság, a9 ház elkerülhetlen szüksége}
közé tartozó. •

Baltlmoreból kétfelé induló v a s ú t van ké-
szülőben. Az egyílt át Ö h i Ö i'g vezet a* más
Washington várossáíg. Mindenik iflár riélíárty
mértföldet eléhaladt. Itt mutatásunk alatt né-
hányszor néztük meg mindeniket 5s azoknak csi-
nálása módját Az amerikai v a s ú t aknák >!nagy
részén, nem gőz által fut a9 szclíér mint Marii
chesterben, hanem csak lóval. Mindenik székét
25—30 Ülésre készítve *s azt egy ló a' legsebes-
sebb ügetéssel igen könnyen viszi. Ha minden
esztendőn oly niagy számmal *s oly sebes^éggfel
készülnek a' vásúták és csatornák miiít most,
úgy ötven esztendő múlva, ritka helyt leszqn
közönséges szekérre ssükség. . 1

Egyik estve meglátogattam a' városi C i r-
c u s t j vándorló komoediasok adtak elé néhány
apró darabot színen és lóháton. A9 társaság
gyenge volt *s a9 közönség, is hozzá való. , Aá
egész játékból csak az volt ígyelmes elóttem*,
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hogy a9 szegény szerecseneknék itt is külön he-
lyen kell tilniöh. A' ezédulán mindig kivan tévg
a' szerecsenek elkülönözött ülése (G atlery
f o r c o u l o r e d p e r s o n s ) ára- is, éfr e% a9

hely közönségesen olcsóbb a' többinél.

Ámbár Baltimore lakos$ainak nagy réssé
Catholicus, a' vasárnap megtartásában még is
oly sanyarúk, mint a9 több Furitanus városok.
Baltimore és New-Orleansba. legtöbb Catholicu*
sok telepedtek} az egész Egyesületbeliek Érsek-
jc Baltimoreban lakili. De ez a9 fényes isteni-
tiszteletű vallás, itt épen,úgy nem csinál kitet-
sző figyelmet, mint a9 más itteni tizenkét vallás
egyike sem. — Történetesen egy szere c s e n
t e m p l o m b a is vetődtem. A9 halgatók mind
feketék voltak. Egy férfias szép termetű múlattó
Pap prédikált, meglepő előadással és hangái* A9

két nembeliek külön válva ültek, mind csino-
san öltözve. Az asszonyoknak nagy része egé-
szen fejérben. A9 prédikátzio tárgya a' földi vi-
szontagságok békével tűrése volt, de arra keve-
sett ügyeltem, mert figyelmemet a9 balgátok tar-
tották méglepve. Ok egészen a9 Papra andalod-
va látszottak lenni, 's kitetszett figyelmeken a9

tiszta vallásos buzgóság. Nem győztem szemlél-
ni e' különös árczulatokat, a' színezet változatait
a9 fejérekkel elegyedés után, Vúj vaíl£sökhos
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eien buzgó ragaszkodást. Sajnálkozás 's tiszte*
let érzelmei cserélődtek bennem, 's elgondoltam*
mik lennének öli az Afrika égető homokjain, '4
mik most! 's ha valyon állati vadságokban, sza-
badon az egész természet kehlében? vagy e' csw
nosult öltözetben , fél míveltséggel, 's megke-
resztyénesült érzelmeik közt boldogabbak e?

Egész más fél század alatt közönséges vén
léked és vala a9 fejéreknél, hogy a' szerecsen
alább való agyagból van formálva mint a9 fejér;
hogy értelmi mívelödésre nem képes s' a9 szabadd
ságra nem megérlelhető. 'S ittíe, az Egyesület*
béli szabad szerecsenek, fs kivált a ' szent do-
mingoíak, miként megczáíolták ez állítást! Li*
ber iában és s z e n t Domingobart, oly ér-
telmes feketék válnak, mint akár melyik fejér,
's igazgatások elveit oly szabados alapokra állí-
tották, mint az Egyesült státusok És ime, meU
lettök ugyan azon faj embertársaik rabszolga-
ságban! Azok. igen. is keveset különböznek aa
állattól, mert benaök szűletésökkel a'lélek te-
hetségeinek minden csiráji elfojtattak, 's cfcak az
étel és bot két tárgy feleti gondolataik engedőd-
tek kifejlődni, 's igen is nemzetségről nemzetség-
re vadak és fél álatok maradnak ily helyzetben.

Minden theoriai elmélkedéseink ellenére,
valónak marad az: hogy az embert a9 sza-
b a d s á g és mívelödésre^ — csak a'sza-
badságra é r l e l h e t i meg.
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Balti moréból Washingtonba indultunk,
oly feltétellel, hogy nem sokára az itten tartan-
dó l ó v e r s e n y r e visszatérjünk. Az út Was-
h i n g t o n felé rakva jövő menő utazókkal. A'
föld igen mi veit, a9 dohány termesztés igen nagy.
Szélyel a9 mezőken szerecsenek dolgoznak 's
urok lakját az dk kalibájok keriti kőről. E' lát-
vány igen feltetsző annak, ki az északi státu-
sokból utaz erre. '

B1 a d e n s b ug r nál már b é est vele dtüük mi-
dön a' C o l u m b i a Distr ictusba beértünk.
Gyönyörű hóid világ volt 's ezen idő a9 nappalt
rekkenőség után éjfélig , itt a' legkellemesebb-
Messziről láttunk fejérlent egy nagy épületet,
„az a' Capitolium," mondott kocsisunk egész
megelégedéssel. Kőzelgettünk a* Capitoliunthoz
és Washingtonhoz, 's gyermeki érzéssel örültem
a9 holnap eleibe, bogy az Egyesült státusok
fővárosát fogom látni. A9 Capitoliumtól Rom
messze, beszáltunk a9 N a t i o n a l H o t e l b e ,
mely sok emeletei '$ elosztásaival, hasonlít egy
nagy kaszárnyához*
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XXIII.
Washington várossá. —Á' Capitolium.—k

Képek a' Capitoliumban. — Követek és
Senátorok háza. — Praesidensi ház. -—
Találmányok raktára.— Státus titoknok
Levingston, .~*+ Praesidenshez bejelentés.

Jv i Washingtont , Pári?á és London fénnyé-
hez, vagy más európai fővárosokhoz hasonlónak
gondolná, ha liirályi fényűző udvart, a* tiszt-
viselők ragyogását, udvari gárdáltot, czifra cse«*
lédségct , pompát űző fő nemességet, mulatság
hellyeit, vagy a' bámulásra gyűlt idegeneket ke^
resné itt, nagyon megcsalatkoznék. E* várost a'
többiektől, csak jövendőre kinézett óriási elren-
delése, a' köz épületek nagysága, az Egyesület
első tisztviselöji itt lakása, és &' Congressus
teszik nevezetessé. De ebek, mind meg annyi
fontos* tárgyak az utazónak, ha ném mulatkoz-
ni jött ide. ' .

A' revolutio alatt a9 C o'n g r e s s u s néha
New-Yorkban, de többnyire Philadelphiábangjrfllt
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egybe 's az Egyesületnek nem volt fővárossá. A'
béke megkötése után, értekezés tárgyává vált,
az Egyesület fövárossát oly helyre tenni által,
hol a9 lehetőségig minden státusok9 közepében
álljon, még pedig, hogy a9 helyhez kötött be-
folyások kikerültessenek , a9 főváros egyik stá-
tushoz se tartozzék , hanem az, mindenik tőr-
vényhatósága alól kivéve, magában foglaljon kft-
lön állást 9s az egész Egyesület igazgatása alatt
legyen. — E9 végre Maryland és V i r g i n i a ,
általengedték az Egyesületnek, minden további
jus fenntartása nélkül, a9 F o to m a c vize két
partjain, azon tíz négyszög mértföld helyet, hol
most W a s h i n g t o n , G e o r g e s t o w n és Ale-
xandria fekszenek. E9 hely köz megegyezéssel
co lumbia i D i s t r i c t u s nevet kapott 's egé-
szen a9 Congressus egyenes igazgatása alá ren-
deltetett, oly feltétellel: hogy soha külön státust
ne formáljon, hanem mindig az egész Egyesület
tulajdona maradjon.

A9 főváros plánuma lassanként elkészült.
1792 -ben hozzáfogtak a9 középületekhez ; 1810-
ben a9 Congressus 's minden hivatalok általköl-
töztek 's az olta itt tartják üléseiket. Hol most
Washington áll, 1790-ben még erdő volt, most
Georgestownal együtt 30,250 népessége van, A-
lexandriának Q,ÖO8 és így öszvesen 39,858* —
Washington utszái elintézete óriási plánura. A9

kimérés egy millió lakosra van felvéve* — A9

legmagosabb dombon áll a9 Capitoliura, s*é-
lea gyepeset körülte, hová mint köaép pontra »'
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24 státusról elnevezett 24 útsza egyberug, a*
keresztül járó útszák az Abéce rendje szerint
neveztetnek. A' pennsylvaniai fő útsza, mely a*
Capitoliummal szembe emelkedett más halmon
épült praesidensí házig nyúlik, már egészen bé
van építve *B még egy néhány. De nagyobb ré-
szében, rnég csak imitt amott állnak épületek,
a9 Cápitoliumon tulliak pedig , egészen népetle-
nek 9s csak fennálló oszlopok mutatják a9 léen-
dö útszát. E' szélyel szórt építés, nagyon külö-
nös formát ád a9 városnak, 9s sokan hibáztatják
az igjen nagy scálára vett plánumot. De kivált-
képen hibáztatják az igen széles útszákat, mert
a9 mellett hogy mind a9 két oldalon, két sorfá-
val ültetett trotoir nyúlik végig, még középben
a9 szekér útnak oly tágas hely marad, hogy há-
rom közönséges útsza könnyen kitelne belőle 's
ez a9 közösülést igen nehezíti.

A9 köz épületek közt legnevezetesebbek: a*
cap i to l ium, p r a e s i d e n s i h á z , fegyver-
tár, k incstár, hajó rak hely, posta igaz-
gatás, találmányok 9 r a k t á r a és a9 négy
státus titoknok hivatali épületeik. De mind ezek
közt bfiszkén áll-fenn, a9 város közcpébpl kie-
melkedett halmon a9 görög stilusu pompás Capi-
to l ium, mely az Egyesületben legszebb és leg-
nagyobb épület. A9 Capitolium halma oldalai e-
gészen szabadon állanak, gyönyörű gyep parthiek-
ra osztva apró gruppokkal az Amerika ritkább
növényeiből. Pompás gránit grádics vezet-fel a*
corinthiai oszlopzatu Porta iéba. Az épület kö-
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sepén áll az úgy nevezett Haton d a, mely egy
egészen kerek nagy terem, világát felülről a'te*
tején álló dom által veszi. A' két szárnyban a'
követek és senátorok tereméül, világukat hason-
lólag a9 tctöjöken álló dom által véve. A1 több
teremek könyvtár, fö ítélőszék, levéltár 's a9 con-
£ressusi különböző biztosságok ülései helyéül
használtatnak.

Legelébb a 'Rotondába léptünk-be, innen
vezetnek a9 Coridorok a9 követek' és senátorok9

házaikba. A9 Rotonda az Amerika históriájából
készülendő képek kitételére van szánva. Négy
darab, mindenik 12 láb magosságu, már készen
áll, ezredes és híres araérikai mívész Trumbull
által festve. — Az e l s ő kép azon jelenetet áb-
rázolja, midőn 1775-b. a9 Congressus' gyűlésében,
52 követ előtt Franklin a9 f ü g g e t l e n s é g ac-
tája javallatát olvaasa-fel. A9 követek egyenként
élet nagyságban ülve ábrázoltainak,~ csak Frank-
lin és két társa, mint biztosság9 tagjai, állanak az
olvasás alatt. Minden követ a' nagy tárgyra figyel-
mezve látszik lenni. A9 inint mondják, minden
arcz tökéletesen el van találva. Ezekből még csak
Carrol Dánie l él Baltimoréban most 95-k.esz-
tendejében. A9 második Saratoga megvételét;
a9 harmadik Torktown megvétele után, azon
jelenetet ábrázolja, midőn a9 megvert angol, tábor
Washington Generál előtt elindulj Washington és
egész tisztikara lóháton 's közöttök az ifjú La-
fayette mosolygó arczal. A9 n e g y e d i k , azon
érzékeny jelenetet adja-elc, midőn a9 béke meg-
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kötése után 1783-b. Washington a* Congressus
elött megjelen 's lemond, neki a9 hábojrú alatt ál-
taladott hatalomról. — Mely szívemelö jelenetek!
mely méltó büszkeséggel tekinthet az amerikai
e' darabohra.

E' négy olajfestésen kivül, még négy remek
basrelief áll a9 falban. Az e l s ő ábrázolja azon
szívreható jelenetet, midőn P o c a h o n t a Indus
fejedelem leány lőOÓ-b. megmenti kapitány Smi-
thet a9 haláltól.#) (Capellánotól.) A9 második,
midőn az uj Angliai kivándorlónak ÍÓ2O-b. part-
ra szálnak Flymouthban (Causicitől) — A9 har-
madik, midőn 1682-b. Fenn Philadelphiához
közel egy fa alatt, az Indusokkal szövettségbe
lépik. (Gevelottól) — A' negyed ik, Bopn har-
cza két Indussal. (Causicitől) # # )

A9 Rotondából a9 követek házába lép-
tünk. Minden czifraság és ékesgetés nélkül,
bizonyos méltóság van e' teremben, mely egy
félkört formál. Tizennégy oszlop nyúlik fel
egészen a9 Dómig, melyek megett van fenn a9

balgátok' számára a9 karzat, alatt idegen diplo-
matikai tagok9 ülésök. A9 félkör közepén, kö-
zel a9 falhoz helyhezve áll a9 szónok ( S p e-
acker ) széke, melytől kezdve hét sikátor nyu-
lik-el egészen az oszlopig; ezek közt ülnek a9 kö-
vetek. Minden követnek, külön író asztala van.
A' terem padozatja egészen beborítva szőnyeggel.

*) Azon Smitli Kapitány, kit 1500 végén Bátliori Zsigmond
Erdélyi Fejedelem, a* S z éli cs fej ér vári ütközet után ne-
mességgel ajándékozott-meg.

**) The Northern Traveller. 1. 3»5.
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Af falon függ a9 Lafayettc képe élet nagyságban,
szembe fog jöni a9 Yashingtoné. Mindenben ha-
sonló éhez a9 senátorok háza és a' fö ítélöszéké
a9 más szárnyban.

A9 különböző osztályokba vezető Coridorok-
ban, mindenütt másféle formája oszlopzatok van-
nak; a9 senátorok házába vezetőben igen erede-
tiek , az oszlopok fenékállásokból (piedestal,) tö-
röbúza szálak nyulnak-fel, nagyon hasonlósága
után faragással, melynek capitáljait csüngő ért
tőrökbúza csők formálják.

A9 Capitolium 1,646,717 dollárba, vagyis
3,493,434 ezüst forintba került a9 nemzetnek. Mi-
dőn szinte be volt végesve, as 1814-ki háború
alatt az angolok felgyújtották j a9 fedcleaet és
könyvtár elpusztult, de mindenik újra szebben
kőlt-ki hamvaiból. Azon néhány napok alatt, míg
1814-ben az angolok Vashingtont G e n e r a l
R o s s alatt birtokokba tartották, borzasztó van-
dalusi pusztításokat tettek. A9 többek kost, a*
fegyvertárban egy igen szép emlék állott külön-
böző allegóriái figurákkal, azon amerikaiak em-
lékére, kik Algiernál elhullottak. Barbarusi mó-
don ezen márványnak rohantak az angol kato-
nák, 9s a9 figurákat, nevezetesen az Amerika és.
•História Muzáját ábrázolókat, ty&oétít; 'egybevag-
dalták. Az emlék most áJttrf Van hozva a9 fegy-
vertárból 9s a9 Capitolium l é t grádicsai közé hely-
heztetve, de az angol kard rombolásai nem pótol-
tattak-ki, 9s az emlék9 talpára e9 következő felírás
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vcsetett: „ M u t i l a t e d b y B r i t t o n s 1 8 1 4 "
( ni cgcson láttatott a9 brittasok által 1814-b.)

A9 második szépségű középület a9 P r a e s i -
d e n s i h á z , szembe a' capitoliummal. Nem ha-
sonlít ugyan ez a9 fejedelmi paloták fényességé-
hez, de egys7serü görögös stílusában valami ked-
vcltctö van. Ezen ház, bizonyos távolságra, egyfor-
ma négy hosszú épülettel van körfii véve, melyek
a' négy státus titoknok hivatali helyeik. Ezek-
nek épitésökben semmi különös nincs. A9 posta
hivatali igazgatás és t a l á l m á n y o k r a k t á r a ,
egy épületben állanak.

Ezen r a k t á r iránt lTQ3-b. hozatott az első
congressusi törvény, niely szerint, —mint Fran-
cziaországban is a9 C o n s e r v a t o i r e d e s á r t s
e t d e s m e t i e r s , — ha ki akárraely nemben,
addig egészen uj találmányt, vagy a9 feltaláltak-
nak valamely hasznosabb módját fedezte*fel, be-
bizonyítván azt a9 Congressus előtt, uj találmán-
nyávali élhetésre néhány esztendei, de tizenné-
gyet tul nem haladó kirekesztő jus engedtetik.
Ezen engedményért tartozik a9 feltaláló, találmán-
nyának tökéletes mintáját, használása leírásával,
az Egyesület9 raktárába betenni. Ezen találmá-
nyok mintája harminca esztendő alatt temérdek-
re szaparodott 9s már néhány szobák vannak te-
li. Kinek az erömffceU, mesterségek, 's gazda*

18
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ságban ismeretei 's azok iránt vonzalrtia van, V
szobákban napokig találhat látni és elmélkedni
valót. —

A9 város még némely részei megjárása után,
státus titoknok L e v i n g s t o n úrhoz mentünk
ajánló levelünket megadni, vagy is tulajdonké-
pen csak oly véggel tértünk-bé Bureaujába, hogy
megtudakozzuk, mikor és miként juthatunk a'hoz-
zá bemenetelhez. De az egyik tisztviselő azt fe-
lelte egész egyszerrüséggel, hogy L e v i n g s t o n
úr akármikor hozzájutható 9s ha tetszik, szállá-
sán most mindjárt meglátogathatjuk. Ezen exe-
remoniátlanság, még is különösnek tetszet ne-
künk, kogy csak egyszerre betoppanjunk egy
státus titoknokához, mint valamely magános pol-
gárhoz, de bátorságot vettünk 's végre szállá-
sára találtunk, mert a9 ministereknek itt nincs ho-
tel jek csak szállások. — Egy cseléd, minden je-
lentgetés nélkül ajtót nyitott 's bevezetett a' mi-
nisterbez. L e v i n g s t o n úr épen dolgozással
volt elfoglalva, de azt azonnal félre tette 's le-
velünket megolvasván, igen nyájason fogadott. Mint-
egy fél órát maradtunk nála 5 a9 beszéd különbö-
ző tárgyakról folyt, de sem magaviseletében,
sem kitételeiben, nem lehetett státus titokno-
kát ismerni Levingston úrban. Szobájában nem
voltak halmozott irományok Sem öltözet, sem
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hivatalos arczronások, nem mutatták a' nagy ha-
talmú tisztviselőt. Eljöttünkben a9 grádicsig ki-
sért, 's oly formán váltmik-el, mintegy magános
polgári látogatáskor.

Midőn távol haladtunka9 Levingston úr szál-
lásától , akkor jutott eszünkbe, hogy oda mene-
telünknek főbb okát elfelejtettünk, t. i. hogy
P r a e s i d e n s J a c k s o n úrhoz bemenetelt esz-
közöljön. VissatéFtüpk, de már Levingston úr
kiment volt szállásáról. Dolgunknak ily állásá-
ban, megint csak holnap jöhettünk Levingston
úrhoz, 's egy nappal hátrább kellett esnünk SL
Praesidenshez menetellel, — Tanácskozás alá vet-
tük tehát a' tárgyat. Egyikünk azt javallta, hogy
egyenesen magunk mennyük bejelenteni magun-
kat a' Praesidensnél. De ez a' mód igen merész-
nek 9s polgárosnak találtatott. A' dolog mindenol-
dalról vizsgáltatott 9s már a1 Praesidensi házhps
érve, a9 szózatok két felé oszlottak. Két szózat
a* személyesen bejelentést pártolta, kettő Leving-
ston úr által találta tanácsosnak. Ekként folyt
az értekezés jó darabig, a9 Praesidensi ház előtt
fel 9s alá jártunkban. Végre a' Levingstoni rész-
ről egyik általállott a9 személycsen bejelentést
pártolókhoz, 's ekként szózatok, többségé vei meg-
határozta tott a9 személyesen menetel.

Beléptünk a9 gyönyörű pázsintos udvarra. Se-
holt sem örök, sem gárdák, sem liberiás cselédek
nem mutatkoztak 5 senki nem gátolta menetelün-
ket. A1 ház pompás peristyliuma alatt sétáltunk
néhány minutát, míg végre egy cseléd jött-kí.

18* '
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Elmondtuk neki szándékunk, 9s ez, egész kész-
séggel jelentette, hogy kevés vártatva bémehe-
tünk, ha várni akarnánk, míg a9 Dánus követtel
végzi dolgát a9 Praesidens. Általadtuk bilijein-
ket a' cselédnek, azon hozzáadással, hogy ma-
gyarok vagyunk 's csak tiszteletére lenni* kívá-
nunk a9 Praesidensnek. A9 cseléd hamar visz-
szatért azon izenettel, hogy ha nekünk tetszeni
fog, holnap 11 órakor szívesen Iát a9 Fraesidens.

XVIV.
M

PraesidensJackson. — BIeckei Olsíen tör-
ténete. — Praesidens kötelességei a' tör-
vény szerint. — Praesidens választása
módja. — Követek és Senátorok választá-

sa — Congressus tagjai és törvénnyel.

JjJLás nap pontoson megjelentünk a9 szabott órán
a9 P r a e s i d e n s i h á z n á l . Ugyan a'tegnapi cse-
léd bevezetett az elfogadó terembe. Két úr ült a*
szófáir, kik hasonlólag a1 Fraesidensre várakos-
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tak. Az elfogadó terem nem nagy, semmi czif-
raság benne; a9 padolat szőnyeggel vonva, szé-
kek, szófák 's egy fali óra teszik a' bútorozást,
de ízléssel készítve 9s elrendelve minden. — Van-
nak az életnek oly jelenetei, midőn az ember
valamit Sjrívszakadva vár, minden érzelmet, és
gondolatját, csak a' várt tárgy foglalja-el̂  — 9s
még is habozó aggódás, a9 szívnek elfogódása 's
gyözhetlen tusakodás közt remeg a' várt pillanat
eleibe! Ki,, életének ily helyzeteire figyeiraezett,
érteni fogja, mely érzelmek foglalatosko(Itatták
lelkcmet e9 pillanatban. — Oly embert vártam lát-
ni, kit tizenhárom millió szabad polgárnak sza-
bados választása emelt maga felett első tistzvi-
t lönelt, kit nem születés, nem vágyon 's a9 sors
játéka, hanem önnön személyes érdemei emeltek
e' megtiszteltetésre.

Csak hamar megjelent J a c k s o n úr is, egy
magos szál, őszibe elegyedett nyájas öreg, kö-
zönséges fekete öltözetben, minden megkülön-
böztető jel nélkül. A9 mint belépet, eleibe men-
tünk, megmondtuk nevünk és nemzetünket—9s
hogy őtet látni igen óhajtottuk. Szívesen nyúj-
totta kezét mindnyájunknak, széket foglalt, maga
körül leültetett 's a9 több ott lévő urakat is ne-
venként megismerkedtette. Mintegy fél órát mu-
lattunk nála, az alatt hazánkról 9s utazásunkról
kérdezőskedett. A9 beszéd osztán amerikai tár-
gyakra fordult; magasztaltuk az intezeteket, me-
lyen örülni látlzott, hogy hazája iránt ily ked-
vező vélekedéssel vagyunk. Egyszorü eléadásai/
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nyájas magaviselete, szinte felejtetni kezdették a9

beszéd folytában, hogy tizenhárom millió ember
első tisztviselőjével beszélünk. Az alatt, többen
is érkeztek a9 terembe, kiket mind oly egyszerit
szívességgel köszöntött, mintha polgári házánál
fogadná-el őket. Búcsuzásunkkor, újra kezét
nyújtotta 9s meghívott, hogy ha a9 Congressusra
visszatérünk, többszer is látogassuk-meg.

Soha nem felejtem-el, mely boldognak érez-
tem magamot eljöttünkben, hogy e' nevezetes em-
bert láthattam 9s vele szólhattam. Az a* kézszo-
rítás, büszkébbé tette értelmem, mint á* világ-
nak akármely ragyogó kegyelme 's emlékezetem
tárát, oly kincséi szaparitotta, melyre mindig
kedves érzéssel gondolok vissza.

r •-.

Kik, hozzá szoktunk azon gondolathoz, hogy
az ország legfőbb tisztviselője, mitit ég válasz*
tottja van felinkbe rendelve, kihez szent és féle*
lém érzésével kell köáelgctnünlt; —• *s kik hozzá
szoktunk ahoz is, hogy ezen legfőbbnek sugarai-
ból teremtett több tisztviselőket is, bizonyos
fénynek és ragyogásnak kell körülvenni, hogy
őt tiszteljék és rettegjék az alatvalók, — bajosan
foghatjuk-meg az amerikai tisztviselők ezen egy-
szerűségét 9s készek vagyunk tapasztalásunk után
azt hinni, hogy a* hol félsz nincs, ott engedel-
messég sincs. De az amerikaiak megtfcáfolák
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százados tiszta tapasztalásainkat, 's nálolt minden
lépten ellenkezőnek találjuk a9 hiVatalokrólü el-
veket. A' következő karaktert festő történet,
melyet Miss Wright, *) amerikai utazásában 's
utánna Lewasseur, mint hitelest beszél nek-elé,né-
mü megfogatot adhat az amerikai Pjaesidens-
mint legfőbb tisztviselő magaviseletéről:

„ B l e k e r O l s t e n Dániai minister, és kö-
vetje udvarának az egyesült státusokban Jeffer-
s o n Fraesidensége alatt, Washingtonba érkezeté-
vel megértvén, hogy a* Pracsidensel két órakor
mindig lehet találkozni, sietett tiszteletét tenni
az amerikai nemiét Főjénél. J e ffe r s o n úr oly
szíves 's érdekes beszélgetésbe eredt veié, hogy
egy egész óra mult-cl, miután á' ipinister észre-
vette látogatásának igen hosszura nyultát. Vég-
re a' beszélgetés kezdett lankadni, 's a9 diploma-
ta minister várta volna a' jeladást az elmehetés-
re, valamint a' Praesidens is kivánta volna a'láto-
gatást már bevégezve látni. A' minister mind csak
várta a* jeladást, de azt nem vehette észre. Al-
tallátta végre, hogy már alkalmatlan, kívánt vol-
na menni, de félt, hogy a9 decorum ellen nagy
hibát követ-el, ha jeladás nélkül távozík-el, 's
aggodalma mind inkább nőtt. Eljött azonban az
ebéd ideje 's még nagyobb zavarodásba jött a9

minister. J e f f e r s o n úrnak azon kérésére, hogy
maradna-meg csekély ebédjére, felkőit, valamely
mentséget habozott-elé 's azzal elment."

*) Vayage aux Etats-ünis. par Miss Wright Iraduít par M.
Parisot. ea t«22. ••••. -
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„Ily zavarodásában siet a9 minister egy ame-
rikai ismérősséhez. Elbeszéli neki történetét V
a9 dolog magyarázgat?sába ereszkedve ekként
szólót." „De ugyan miként jöhettem volna el,
„ha a' Praesidens nem kezdte el a9 búcsuzást? Nin-
„csenek e ezen országnak etiquetteji. A* rang
„és hivatalnak, semmi megkülönböztetéseit nem
„ismerik e itt? Miként tartják-íenn a9 hívatalbe-*
„liek tekintetét, hogy az által az igazgatásnak
„méltóságot szerezhessenek? Meg lehet, talán va-
„lamely más formalitást tartanak. Magyarázza
„meg azokat. Tanitson-meg azon szabályokra,
„melyekhez tartsam magam a9 I*raesidenseli viszo*
.^nyaimban."

Az amerikai tudtára a d t a B l e k e r Ol s ten*
neh, hogy minden formalitást 9s etiquettet, hagy-
jon Európában, mivel azoknak itt semmi kelé*
tök nincs, 9s hogy az amerikai Praesidens csak
azon egy elsőséggel bír polgártársaivali viszon-
nyaiban, hogy a' látogatásokat nem köteles visz*
szaadni, azon általlátliató oknál fogva, hogy min*
dennek visszaadni a9 látogatást, csoportos fogla-
latosságai miatt lehetetlen lenne.

Későbben Blelver O l s t e n Jeffersonnálebé-
del vén, nem mulatta-el menteni magát minapi
hpsszas látogatása miatt, 9s miiaán okát megma-
gyarázta, azonni bámulását is kifejezte, mely i-
gen különbözzék e9 szokás az európai udvarokéi-
tól. „Tudom úgy mond, nem illik egy idegen*
„hez, azon nemzet szokásait bírálgatni, hol ma-
„lat, 9s arról is megvagyok győződve, hogy •'
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.„mostani Praesidens túl teheti magát á9 formáli-
„tásokon; de ezen haza iránti részvétem itientsé?
„gül szolgál, ha helybe nem hagyhatom a9 szo~
„kasoknak ezen szerfeletti egyszerűségét, mely
„ülhetik ugyan egy Jeffersonnak, de bizonyosan
„káros lészen az utánna következőnek. Vannak
„oly szabályok, melyeknek alája kell vetnünk
„magunkat, mivel azok minden időt 's minden
„embert köteleznek. Higyjen nekem a' Praesi-
„dens úr, vagy higyjen inkább a9 századok tapasz-
„tálasainak, melyekre hivatkozva bizonyosnak ál-
„Iithatom: hogy az etiquette szabályait nem le-
lhet büntetlenül elmellőzni; és az igazgatás ál-
landósága fenntartására szükséges, a9 tisztztvise-
„löknek bizonyos fénnyel és pompával körülve-
hetve lenni, kogy a9 sokaság engedelmességre
,.hajtása hatalmokban legyen"

„Nem állíthatom, "felelt Jefferson úr," hogy
„a' minister úr megjegyzései igazak ne lennének
„a' királyokra 's udvariakra nézve* De én, én
„nem vagyok király. — Engedjen egy anecdotát
„elbeszélnem, mely raegmagyarázandja a' ktiiönb-
„séget: ismeri hihetőleg a9 Weápolisi király nagy
„hajlandóságát a9 vadászat iránt. Egy szép na-
„pon, midőn épen vadászni készült a9 király,
„kenteién volt nagy Lever t tartani. A' bému-
„tatások számosabbak voltak, mint a9 király gon-
„dolta, 's félt, hogy hosszason tartása miatt el*
„marad a9 vadászatról. Végre elvesztette tűre-
„delmét 's a' híres Caraecio l ihoz fordulván,—
,;ki akkor külügyek ministere volt, —panaszol-
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„ta, mely igen megunta ezen unalmas czeremoniát!
„Felséged elfelejti, mond C a r r a c c i o l i egész
„mély tisztelettel, hogy Felséged maga i& cs.u-
„pán csak czereraonia."

Az, a9 mi európai embernek, ily különös-
nek 's megfoghatatlannak tetszik az ország tiszt-
viselőjében , egy amerikainak igen természe-
tesnek jön 's a9 tisztviselőt másként nem is kép-
zelheti , mivel. itt a9 nép maga igazgat, 's a* tiszt-
viselők csak határozatai teljesítő)!. —A' Consti-
tutio oly nyílván kiszabja minden tisztviselő ha-
tás körét, hogy bár mely fényesnek látszó 's so-
kat ígérő légyen is a 'Fraes idens i h i va ta l ,
az, még is sem neki, sem hozzátartozóinak,
sem vagyon szerzésre, sem hatalma nevelésére,
semmi kinézést nem nyújthat Az Egyesü le t
törvénnyé, mely mind a9 24 státust egyaránt
kötelezi, a9 második czikkelyben rövideden ek-
ként szabja-ki a9 P r a e s i d e n s minden hatás-
körét és hatalmát?

1. A9 végrehajtó hatalom egy Praesidensre
bizatik, ki szabad szózatok többsége által válasz-
tatva, ezen hivatalt négy esztendeig folytatja.

2. A' Praesidensi hivatalra csak oly polgár
választathatik, ki az Egyesült státusokban szüle-
tet, 35-ik esztendejét mar elérte 9s legalább ti-
zennégyet az Egyesületben lakott.
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3. Azon esetben, ha a9 Praesidens hivatalá-
tól elmozcHttatik, meghalj lemond, vagy nem ké-
pes kötelességét betölteni, a' hivatal a' vice Práe-
sidensre bizatik. Vagy ha erre nézve is a* fen-
nebbi akadályok fordulnának-elé, a* Congressus
törvénynél fogva állítja-meg 5 melyik tisztviselő-
re bizassék a' hivatal az akadályok elhárulásáig,
vagy az új választás elkövetkezéséig.

4. A'Praesidens hivatala folytatásáért, eszten-
dőnként megállított ' fizetést von, mely a9 négy
esztendők alatt nem neveltethetik 's nem keve-
sebbittcthetlk. Ezen idd alatt a9 Praesidens semmi
más fizetést nem vehet ez Egyesület pénztárából.

5. Mi előtt hivatalába lépne, a9 következő
hitet teszi-le „Esküszöm, hogy az Egyesült stá-
„tusoí; Praestdensi hivatalát híven folytatom's e-
„gész inyekezetemet a9 törvények megtartására 9s
„oltalmára fordítom/'

ö. A9 Praesidens fővezére a9 szárazi és ten-
geri katonaságnak 9s nemzeti őrségnek, midőn az
Egyesület szolgalatjára felszólíttatnak.—Az Egye-
sület elleni vétkekért megítéltek büntetését sfce-
lidítheti 9s el is engedheti; kiyévén a9 követek há-
za által bévádoltak büntetését.

7. Hatalom adatik, hogy a9 senatussal egyet-
értve 9s annak helybenhagyásával, külső hatalmak-
kal egyezésekre lépjék, de ebben a9 senatus két
harmad részének megkell egyezni. Hasonlólag
a9 senatus helybehagyásával, követeket, consu-
lókat nevezhet 's küldhet; a9 fő ítélőszék 9s más
hivatalokra, melyeket a9 constitutio rábízót, szc-
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mélyeket nevezhet-lti. Hatalmában áll, a* sena-
tus távolléte alatt is, az ürült hivatalokra kine-
vezéseket tenni, de ezen kinevezések fl' senatus
egybegytilésével megszűnnék.

8. Időről időre tudósítja a9 Congressust az
Egyesület állapotjáról, 's elhatározás végett, ja-
vító eszközöket ajánl. Rendkívüli esetekben egy-
behívatja a' képviselők házait. 0 fogad ja-el az ide-
gen hatalmak követeit, consulait. Vigyáz, hogy
a9 törvények hívségesen teljesítessenek.

Q. Minden tőrvény javallat, mely a9 követek
és sénátorok házai által elfogadtatott > mielőtt
törvénnyé válna, a9 Praesidens eleibe terjeszte-
tik, ki , ba azt helybehagyja, aláírja és kihirdet-
teti. Ha ellenvetései vannak a' javallat iránt, azo-
kat általküldi azon házuak, melyben az ez irán-
ti első indítvány tétetett, ott újra felvétetvén a9

tárgy, ha két harmad rész másodszaris mindenik'
háznál helybehagyja, a9 javallat azonnal törvén-
nyé vált 9s kihirdette tik. Ha valamely javallatot
tíznap alatt vissza sem küld a9 Praeaideps, tör-
vénnyé válik, mintha azt helybehagyta 's aláirta
volna*

10. A' Praesidnns hivatalából letétethetik, ha
árulás, köz pénztár pazérlása, vagy más hivata-
lával visszaélés vétkével vádoltatása után, tőr-
vény útján megíteltetik *)

*) Constitution of the United States. Philadelphia.
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E* néhány cfcihkelyben van kifejezve a9 Prae*
sldens egész hatás köre 9s minden attribútumai*
Az amerikai constitutio alapitóinak, négy sze*
rcncsés gondolatjok volt, melyek áltat constitu-
tíojok minden vezedelmezése ostromait elzárták*
E9 négy tárgyra, Európa bnkásai által lettek fi-
gyelmesekké, 's míg e«ek törvénnyeikbe be nem
csúsznak, addig nem félhetnek a9 veszedelmezés*
tol. Az első szerencsés gondolat volt a1 s t á t u s
yal lás* második az á l landó katonaság,
harmadik az ö r ö k ö s h i v a t a l o k eltörlései, és
a9 negyedik legszerencsésebb> hogy a9 törvény-
hozó, í t é l ő és végreha j tó hata lmakat,
teljesleg elválasztották egymástól. Senki, két ha-
talomnál egyszerre nem szolgálhat, V ez által e-
lejét vették, hogy sem egyes személy, sem a' há-
rom hatalom közül egyik is, mindeniket magához
nem ragadozhatja. A9 fenebbi törvények szerint,
a9 Praesidens csupán a9 végrehajtó hatalom fője, 's
ott is a9 senátus ellenőrsége alatt A9 más kettőre
semmi veszedelmeztetö befolyása nem lehet, mely
megőrzi az Egyesületet, hogy a9 Praesidens ön-
kényes uralkodó nem lehet, hanem mindig a'töi>
vény betű értelme fog uralkodni.

Mivel minden polgár béfoly a9 F r a e s i d e n s
választására, e z , igen nevezetes tárgy szo-
kott lenni Amerikában 's akkor majd nem az e-
gész Egyesület mozsgásba jön. Az egyes státu-
sok törvénnyeiben elé van hozva, hogy mivel az
egész Egyesület nem gyűlhet egybe a9 választás-
ra minden státus a9 negyedik esztendő végén,
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december első vasárnapja előtt 54 nappal, an-
nyi választót választ, a' hány követet és senatort
küld a' Congressusba. Mind. a' 24 státus most
választ 288 választót. De senki nem választat-
hátik választónak, ki valamely hivatalt viael. Ezek-
nek további lépéseikre, a9 törvény a9 következő-
ket határozza: *)

„A9 Választók gyűljenek egybe illető státu-
saikban 's titkos sorsolás által szózatol janah Prae-
sidens és Vice Praesidensre; kik közül legalább
egyik, más státusbeli lakos legyen. Szózatjaik-
ban különböztessék-meg, melyiket választják Prae-
sidensnek 's melyiket Vice Praesídensnek. Min-
denikről külön hiteles kimutatást készítvén, je-
gyeztessék-fei mindenik neve után a' szózatok'
menyisége, és az bepecsételve, küldethessék a'
senatorok háza elölülőjének. Ezen kimutatáso-
kat az előlülő, a9 senatorok és követek háza
közgyűlésükben felbontja 's a9 szózatok megszám-
láltatnak. A9 mely személy Praesidenségre leg-
több szózatot kapott, az lészen a9 Praesidens,—
úgy értvén a' szózatok többséget, hogy minden
választót együtt véve, tegye a9 többséget. Ugyan
ez értetik a9 V. Praesidensre nézve is. Ha senki
nem kapott volna ily számú szózatok többségét,
akkor a9 három legtöbb szózattal bírók köafil*
a9 követek háza titkos sorsolás által választja-meg
a9 Praesidenst. De ezen választás alkalmával, min-
denik státus csak egy szózattal bír."

4) Amendments to the Coastitution. Article XII, adopted isof.
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Az eddigi választásokkor, csak 1800-ban és
1825-ben került a' követek házára a' választás,
a9 több esztendőkben valamelyiknek mindig több-
sége volt Midőn 1800-ban legelebb a' követek
házára esett a' választás, öt egész, nap harmincz
hatszor sorsoltak, míg végre Jeffersonra esett a9

többség. A' constitutio szerint, csak négy esz-
tendő a9 Fraesidens hivatali ideje; még egyszer
meg válasz tatha tik, de többszer nem. Az, Egyesü-
leti törvény megálítása után, a', következő Prae-
sidensek voltak:

Washington György — — 1789-— 17Q?
Adams János, idősbb — — 1797—1801
Jefferson Tamás — — — 1801 — 1809
Madison Jakab — — —- 1809—1817
Monroe Jakab — — — 1817—1825
Adams János, ifjabb — —* 1825—1829
Jackson András — — — 1829 —

A' végrehajtó hatalom a9 Praesidensre bí-
zatott ugyan a9 constitutio szerint, de arról is
gondoskodott a' nép, hogy ha valamikor meg*
tévedésből, nem alkalmatos, vagy hivatalával
visszaélni kívánó ember választatnék, — az ily
ember veszedelmes befolyásának, megint a9 nép
által választott Congressus, ellensúlyban áljon..

A1 C o n g r e s s u s a9 követek és senátorok
házaiból áll. Minden status két senátórt (most
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48), és minden 40,000 lélek után egy követet
(most 240) választ. A9 senátorok hat, a' köve-
tek két esztendőre választatnak és söinmi más
hivatalt nem viselhetnek, A' Congressus -miden
esztendőben december első hétfőjén egybegyul.
az első ülésben titkos sorsolással mindenik há*
Szónokot (Speaker) választ. Üléseiket nyílván
tartják 's az eléfordult tárgyakot ' s a s azok fe-
letti vitatásokat, nyomtatásban közlik a9 néppel.
A9 Gongressus t á r g y a i azok, melyeket a*
egyes státusok magoknak fenn nfcra hagytak,
vagy is, a9 mik az Egyesületet egészben illetik,
úgy mint $

E l s ő C z i k k e l y . •
1. Adók, vám, taxa, rovatalok elhatározása

9s feiszedettetése. *) A9 státus adósságai lefizeté-
se. Az egész Egyesület oltalmáról 9s elemen té-
ről gondoskodás.

2. Ha szükséges lenne, pénz kőltsönőzés
az egyesület hitelére.

" 3. A9 kereskedésnek idegen nemzetek, In-
dus tribusok, 9s a9 különböző státusokkal rend-
ben tartása.

4. Pénzverés 9s annak érteke meghatározása.
ő. Fosták rendezése, utak készíttetése.
ö. A9 tudományok 's hasznos mesterségek

pártfogása tekintetéből, az írók és feltalálok-

*) 1818 olta a' személyes Adó megszűnt, 's senki ax Egye-
sület pénztárába egyenes Adót nem fizet.
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nak i bizonyos esztendőkre kirekesztő juss ad-
hatás.

7. A9 fö-ítétöszék mellé, alsóbbak rendelé-
se. Tengeri tolvajság 9s a9 tengeren a9 nemzetek
jusai megsértésének büntetése iránt hozandó
törvények.

8. Háború indítás '$ foglalt helyek és víz«K
iránti szabályok.

9. Katonaság állítása fs fenntartása. De az
érre megkívánt^tó költség iránt, csak két esz-
tendőre hmhat törvényt.

10. Hajók építése 's fenntartások.
11. A' szárazi és tengeri katonaság igazga-

tása 's elrendelésére szabályok hozatala.
|2 . A' nemzeti őrség elrendelése, fegyverei,

fenyítéke , 's felszólítása azon résznek, mely az
Egyesület szolgalatjára szükséges lenne. De a9

tisztek tétele .'s a' katonaságnak a9 szabályok
szerinti gyakorlása, az illető státusoknak ha-
gy atik.

13. Minden jovallatnak , mely a' x̂ ép adu-
ját, vámot, rovatalt illet, a9 követek házában
kell kezdődni, de a9 senatus is befolyhat erre
módosítások ajánlásával.

14. Oly törvények hozatala, melyek a9 fen-
nebbi tárgyak teljesedésbe vételére, intézteinek.

Második Czikkely.
1. A' bé és kiköltözés a* státusokban, műi-

den ember szabadságában marad.
19
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2. Se vám, se semmi taxa , soha ne rovat-
tassék az Egyesületből kiviendő akár imnémfi

-portékákra. Semmi' kereskedési elsőség- senkinek
és semmi helynek ne adattassék. ;

3*: Csak • a9 törvényben meghatározott végek-
re tétethetik költség a9 köz pénztárból. Eszten-
dőnként mindén jövedelem rs kiadásokról pontos
számadás vitessék 's az mindenek tudtára közön-
ségessé tétessék.

4. Az Egyesült státusokban soha senkinek
nemesi titulus nem adathatik. Ki, valamely hiva-
talban van, vagy ákármely jövedelemmel él az
Egyesület pénztárából, a9 Congressus helybeha-
gyása nélkül, semmi ajándékot, hivatalt, titu-
lust, sem király, sem fejedelem, se semmi né-
mü külső hatalom és státustól el nem fogadhat.

5. A' különböző státusok polgárai, minden
státusokban egyenlők á'jusokban.' •

6- Az Egyesület gárántirozza az egyes stá-
tusokban a' respublicai igazgatás formáját és

'fenntartását. . • •

Harmadik Czikkely.
1. A' Congressus nem hozhat tötvényt az

iránt, hogy ákármely vallás , státus vallás le-
gyen , sem a9 különböző vallások9 szabad gya-
korlását meg nem tilthatja. — Oly törvényt sem
hozhat, mely a9 sajtó szabadság megszorítását,
vagy a9 gondolatok szabados kifejezése megaka-
dályozását tárgyazná. — Valamint az is a'
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szabadságában, marad, hogy csendességet nem
háborító gyűléseket tetszése szerint tarthason,
's az igazgatáshoz sérelme megorvoslása végett
kérelmet adhasson bé.

2. A' jól rendelt nemzeti katonaság szüksé-
ges lévén a' státus bátorságára, a9 nép szabad-
ságában marad, fegyvert tartani és hordozni.

3. Béke idején katona senkihez nem szálí-
tathatik a' tulajdonos megegyezése nélkül, 's há-
ború idején i$ csak a törvényekben kiszabott
m ó d o n * . • >.<• v , r i;_ ? ;;..

4* Á' népnek a^on jusa , hogy.. mindenki-
nek személye, Mza,( vagyona, írásai, önkényes
u&egmotófcás.\ letartóztatástól bátorságba legyen,
iineg nem pért?thetik, és as ellen semmi reo4p-
lés ki nem adattathatik, hanemha a9 vádló elő-
re esküvést teszen le vádja igazsága mellett, és
a9 feladás bizonyosnak látszik. .
• 5. Mindeai státus aváaag^ körében ^meg-

tartja függetlenséget^ szabadságát fo uradalmat
's mind. azon hatalmakot, törvényhatóságot, jus-
sokot , melyeket Egyesülete ezen »törvényeinéi
fogva, által nem bízott a' Congressusra.

6. A! constitutiob«m elé nem számlált jus-
sait a'nép magának, tartotta. ,

Negyedik Czikkely.
l. Ki akár mely hivatalba lépik, köteles

előre hitet letenni, hogy mindenekben a9 Con«
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stitutiohoz tartja magát *) — De senkinek vallá-
sa soha kérdés alá nem hozottathatík, mint va-
lamely hivatalra mégkivántató tulajdonság.

2. Ha a9 Congressus házainak két harmad
része, vagy az egyes státusok törvényhozósá-
gainak két harmad része , akár mikor is szük-
ségesnek találandja , hogy e* jelen constitutio-
ban módosítások tétessenek, nemzeti gyűlés
hírdettctik a9 megkivántató módosítások jovalla-
ta megvizsgálása 's elkészítésére 's ha ezen nem*
zeti gyűlésnek három negyed része, — •agy ha
a' Congressus úgy határozza, az egyes státusok
törvényhozóságáinak három negyed réssé, -— a*
jovallott módosításokat elfogadja , azok törvén-
nyé válván, ezen teoristitutionak résssét teszik. *•)

A* Congressus december e\s& hétfőjére min-
den esztendőn mulhaítlanúl egy begyűl, és erre

-semmi meghívások «löre nem bocsáttaUiák. - Az
első ülésben a' Praesídens felolvassa tudósítását
az ország azon esztendei igazgatása folyamatai-
ról 's jovallatokat ajánl értekezés véget Azután
a9 státus, kincstár, hadi és tengeri titoknokok^
részletesen aléadják departamentumaik állapot-
ját 's azon esztendei jövedelmet és kölségek

*) A' síemély.^ex ltöto Esküvés eltöröltetett, 'c senlii nem
as Elojá'róság Tagjainak, hanem csak a' Constitulio irknt
esküszik hívséset.

**) The articies of Gonfederation, and the Constitutíon ©f
the United States. Philadelphia 1830.
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számadását , melyek megvizsgálására biztoságok
neveztetnek ki. Mind ezen tudósítások nyomta-
tásban közölteinek a' nemzettel. Miután a9 Prae-
sidens tudósítása megvizsgáltatott, következnek
az egyes indítványok. Minden tag végig kihal*
gattatik's bár mely hosszas legyen beszéde, fél*
be nem szahasztathatjk. E' miatt a' tárgyak el-
határozása igen lassan menyen. — A' követek
házának fele , a9 senatorokénak harmad része,
minden esztendőn kilépik 's helyettek jövendő-
re újak választatnak. A9 tagok a9 Congressus
alatt napjára hét dollárt vonnak, melyből szál-
lásoh és élelmökre gondoskodnak.

Az amerikai Congressus feltetszőleg külön-
bözik az európaiktól abban, hogy ennek sem-
mi nemű tisztviselő {agja nem lehet. A9 tör-
vény első alapítói előtt, igen elevenen átlőtt az
angliai Parlamentem példája, hol bizonyos idő-
szakokban csak képzeletben van a9 népnél a9

törvényhozás, valóságban pedig az igazgatás
tisztviselői kényök szerint ejtik minoritásba a9

kevés független tag vélekedését > az igazgatás
tetszése szerinti törvényeket hozni. Pe a9 híva-
talbeliek jelen nem léte, itt könnyebben is el-
kerülhető mint Európában, mert ezeknek nin-
csen chártájok, diplomáik, régi privilégiumaik,
melyeknek magyarázgatását, csak az igazgatás
folyamatjába belé vásott tisztviselők tudhatnák*
Nekik minden diplomájok a' természet törvén-
nyé, *s annak magyarázására — csak józan csz-
kell. —
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XXV.
Az Egyesület jövedelme és költségei. —
Számadás 1831re. — Katonbság. -*— Nem-

zeti órség és szabályai. — Hadi hajók.

A. Congressus üléseinek első heteit, a9 közpénz
tár jövedelmei 's kiadásai feletti értekezések fog-
lalják el. Az esztendei számadások a* legkissebb
részeiéiig, sok példányokban kinyomtattatnak,
kivonatban az újságokban kihírdettetnek, hogy
az minden polgár tudtára eljuthasson 's minden-
ki tudhassa, hová fordíttatik az ő pénze 's va-
lyon czélosan fordíttatik e ? A* respublicának a*
takarékosság fo elve, hogy a* polgárra kevés te-
reh jusson. Av nemzeti takarékosságnak, a9 his-
tóriákban eddig példátlan következményeit adta
Amerika; mert, a'mellett hogy a9 szabadság há-
ború alatt rakott temérdek adósságaiból, I83lig
már 302,719,701 dollárt lefizetett, számtalan
belső jovításokot tett, 1818 olta minden szemé-
lyes adót megszüntetett, még is esztendőnként

Digitized byGoogle



295

12 milliót fordíthat a' még hátra lévő adósság
lefizetésére. A9 nemzet adósága 1834-ben egé-
szen le leszen róva, 's még is évenként 12 mil-
lió dollára, vagy is 24,00,000 pengő forintja
marad fenn a9 rendes költségek után, a9 nélkül
pedig, hogy valaki a' maga zsebéből egy kraj-
czár egyenes adót is fizetne az Egyesület tárá-
ba. Ez valóban elcsüggesztő példa Európára
nézve! . •

1831-re a9 jövedelmek és költségekről kia-
dott kincstári számadás kivonatja *), ekként mu-
tatta ki az Egyesület pénztára állását:

Jövedelmek 1830-ban.

1. Vámokból — — — 22,681,905 dollár
2. Közföldek eladásából — I,457,o04 —
3. Posták és Bányák — — 490,000 —
4. Nemzeti Banqueből osztalék 138,153 —
5. Múlt esztendei maradék 4,257,318 —

öszvesen 29,024,440 dollár
(58,048,880 ezüst forint).

*) Abstract of the Report of th« Secretary of the Trcasu-
ry — és: The National Calendar far 1<J1. 1. 216 — 239
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Kíltségék 1830-ban.
1. Congressus tagfai •— — —
I. A' két törvényhozó ház elegy

költségei — —;• —- —
5- Congressus könyvtára — — *
4. Praesidens fizetése •— — —
5. Vice Praesidensé— — — —
6. Státus titoknokok — — —•
7. A' több tisztviselők és hivatalok

fenntartása
8. Idegen udvaroknál követek, coa-

sulok — — — —
Q. Nemzeti adósság lefizetésére —
10. Katonaság és tisztek fizetése —
II. Nemzeti fegyvertárok — —
12. Erösségekbeli fegyverekre —
13* Fö hadi szállás oepartamentuma
14- West-pointi akadémia — —
15. Katonaság elesége, ruházatja 's

egyebek — — — —
16. Erősségek 9s más katonai épületek
17. Hajós tisztekés matrózok fizetése
18. Uj hajók építése — — —
lg, Revolutiobói még élők nyugpénze
20. Más katonai nyugpénzek — —
21. Indusok civilizálása 's fizetésŐk
22. Kikötök javítása — — —>
23. Különböző belső jovitások —
24. Elegyes költségek — — —

526,700

135,600
Y750

25,00a
5000

30,000

— —- — 593,916

207,003
12,383,800
1,063,909

360,000
190,000
407,000
100,000

752,270
1,004,600
1,463,449
2J, 120,909

767,492
185,344
589*159

1,600,000
570,656

öszvesen 25,456,680
megmarad 3,567,760
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A9 fenebbi ssámadásmutatja, hogy a» E-
gyesület jövedelmének csak négy forrás* ven,
9s még is felesleges 12 milliója marad 1834-en
túl. Épen most folynak a9 vitatások, hogy e'fe-
lesleges jövedelemmel, mi tévők legyének? És
ezen nemzeti jóllétei titka, azon egyszerű mód-
ban áll: hogy sem fényes udvartartásra, sem
henye tisztviselőkre, sem oknélkűli armadákra
9s titkos politzájohra, nem költenek. A9 Praesi-
densnek, mint legfőbb tisztviselőnek, 25,000
dollár, vagy is 50,000 pengő forint, gazdagon
van fizetve; mert ő udvart, gárdákot, liberiás
cselédséget, nem kenteién tartani 's legfőbb
költsége, a9 Congressus alatt tetszése szerint a*
dandó néhány ebéd. — Az angol király egyedül
kétszer annyi fizetést von, mint Amerika min-
den tisztviselői (1,000,000 font Sterling, vagy
is 5,000,000 Dollár). A9 franezía király egye-
dül, épen almyibá kerül, mmt Amerika minden
hivatalai (.12,000,000 frank).

Az egyesületnek e9 példátlan yirágzé álla*
pótját, még a9 teszi nevezetessé, hogy a' kötf
Igazgatás, senkinek egy pénzébe sem kerülj V
lehete oka e9 nemzetnek békétfelennek lennni
Igazgatósága ellen? Az angol nép különböző
satyrák 9s pasquilusokban szokta magát kiönte-
ni az adó terhe ellen. Van most angliában egy
tarosa satyrája az adónak, melyet, a9 köznép
mohon vásárol, olvassa V minden korcsmákban*,

ív papirosra nagy betűkkel nyomtatva,
mondják, hogy ezt a9 mostani Lord
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Canoellarius Brongham írta volna tréfából; vég-
ső sorai ezek:

Adó nehéz Adó
minden articulusról, mely szánkba menyen, mely
testünket fedi 's a9 mi lábunk alatt vanj .

A d ó
mindenről a' mi kedves a9 nézés, hallás, érzés,
szaglás ízérzésnek;

A d ó
a9 melegedésről, világításról 9s házi bútorokról;

A d ó
mindenről e' földön 9s a9 vizekről is a' főid alatt;
mindenről, mi külföldről jön, vagy ithon terem;

A d ó
a' durva matériálékról 9s annak minden érteké-
ről, mit az emberi igyekezet belőlle eszközölt;

A d ó
a9 mártásról, mely az ember étvágyát gerjeszti,
's a9 füszerszámról, mely egésségét helyre álítja;
adó, 9L birák köntössén csüngő hermelio pré-
mért; adó, azon kötélről is, melyei a* bünos
felakasztatik; a9 koporsó rézszegéről, a' meny*
asszony pántlikájáról; az asztalról és azon. ágy-
ról, melyen alszunk és felébredünk

Adót kell fizetnünk

az iskolai gyermek vesszőjéért. A9 szakálatkun
ifjúság, adózott lovát, adózott zablával vezeti a*
adózott úton; — és a9 haldokló angol, midőn
keveri orvosságát, mélyért 7 pceatet
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azon kalánnal, melyért megint 15 pcéntet
visszarogyik 22 pcentel fizetett ágyába, megteszi
rendelését egy fontos stempelezett papirosra,
9s kiadja lelkét azon patikárius karjai közt/ ki
100 fontot fizetett azon jussért, hogy ötét ki-
orvasolhassa a9 világból. Azután minden vagyo-
naiból 10 pcent lehuzatik. Külön fizet a9 halott-
vizsgálónak. Nagy summát kell adni, hogy a'
czinterembe temessek. Végre, virtusai által ha-
gyatnak a9 maradéknak egy adózott márványkö-
vőn, 9s eltakarítatik eleihez, — H o g y t ö b b e t
ne adózzon. -

Európa nemzetei költségeinek nagy részét/
a9 katonaság nyeli el. A9 respublicai rendszer ir-
tózik a9 háborútól 's nincs oka hodolásra vágy-
ni, csak nekie hagyjanak békét. Ezen rendszer
elveihez, hozzájárul amerikában a9 szerencsés
helyhczet is, 9s nekik nincs szükségük és okok
számos katonaság tartásra. De azt a9 constitutio
is ellenzi. Az egyes státusoknak nincs állandó
katonaságok, az1 Egyesületnek 1821*ig 10,000
állandó katonasága volt, azolta négy artilleriá
és hét gyalog regimentre szálíttatott le, 9s most
csak 6188 főből áll, mely tökéletesen elég a*
72 erősségben fel vigyázatra 9s az indusokat zá«
blán tartani, Tiszteletbeli őr, egy sincs az egész •
Egyesületben. E' kevés katonaság, úgy nevezett
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vertmftb álul, öt esztendei rállalkosáss*! twjtja
fenn magát Mindnyájon igen jól vannak fizet-
ye. Af köz ember, ételén és rufaásatján kivül,
hónaponként 5 dollárt kap, av t i s z t e k fiae-
tése^ következő:

Dollár, v. is ezüstfor.
Major General -— —r-
Briegadiros General —
Adjotant General —
Ezeredes •— — —
Ezeredes Hadnagy —
Fö Strázsa Mester —
Kapitány •—' — —
Fö Hadnagy — —
Al Hadnagy —* —

— 6535
— 4441.
— 5234
— 2Q58
— 2460
— 2194
— 1594
— 1350
— 1290

13,070
8882
6468

. 6Ól6
5120
4288
3188
2700
2380

Ezen 6188 emberhez, hozzávévén a9 tenge-
ri tiszteket és matrózokot is 1054* öszvésen a*
állacidó katonaság teszen 7242 embert.

De e' kevés sxárau állandó katonaságon ki-
vül, Amerikának rettentő hadi ereje van a'Nem-
zet i Ő r s é g b e n , melynek száma 1831-ben,
1-190,000 emberből állott Oly szám és oly erő,
melyhez hasonlót Európában, csak Francziaor-
szág álíthatt ki. A' nemzeti Örségnek az ujabb
rendszerkénti feltalálóji az amerikaiak Toltak
szabadság háborujok alatt. Ezek után mintáit*
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Francziaország k eltbh 1T89-ben L a f a y e t t e
utasítási szerint nemzeti Örségét.

A9 n e m z e t i Ö r s é g n e k si^nt elvei, 4*
amerikai törvények következő czikkelyein ala-
pulnak: 1 .

1. Köteles minden ember a9 társaságnak,
mely életét, vagyonát és szabadságát védi, sze-
mélyesen is szolgálni- ';

2. Jussa van a9 népnek fegyvert tartani és
hordozni, jliinaga és a9 közönség védelmére,' •

" 3. Béke idején az állandó katonaság vesze-
delmes a' szabadságnak. . . ,

4. A9 katonai erőnek a9, polgári hatalomt ér
latt és igazgatása alá kell rendelve lenni.

Á9 nemzeti Őrség fennállása, rendezése,
kötelességei és fenyítéke, Congressusi törvény
által határoetatott meg, melynek Hőbb caihhe-
lyei ezek: . . . . . - . ; .

l. Minden ép polgár kötelez, lft»ik éyétol
kezdve 45-ig, fegyvert tartani, magát gyalioi^i-
ni, és a9 katonai szolgálatra mindig késben len-
ni. Kivétetnek az igazgatás melietti
míg hivatal jókat folytatják. Minden vallás
jai. A9 Quaokerek, Schackerek, Rappisták/ Tun-
kerek, vallások elvei miatt. De ezen kív^Mles
személyek is kötelesek fegyvert és egész kato-
nai készületet tartani V eténmtatni az éyeli-
kénti vizsgáláskor. Azon .kívül,»tartoznak' iven-
ként, a9 kerületi pénztárba két dollárt Jketni,
mely a9 szegényebb polgárok kiálításárafordíttatÜL
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' 3- A' generálokat a'" státusheli törvényho-
zóság választja. A' stáb tiszteket a9 kapitányok
és hadnagyok, ezeket pedig az al tisztek és

• af legénység. »
4. Az al tiszteket a' kapitány nevesd ki, as

ezredes helybehagyásával. :
- • • 9. Minden tiszt és köz embernek, mindig
készen áljon a9 törvényben meghatározott és ne-
vea«W fegyvere 's öltözete. Kik szegénységők
miatt> nem tehetnék, a' köz pénztárból segítetnek.

11. Senki fegyverét és. katonai öltözetét,
adósságért elfoglalni nem lehet Polgári hibájá-
-ért senki számadás alá nem vonattathatik az a-
latt, inig katonai gyakorlat vagy szolgálatban van.

18> Minden század alja évenként május el-
$ö keddjén egy begyül, bemutatni fegyveréi és

-öltözete miben, létét.:—r- Az ezredes négy nap-
pal előre tett meghívására, minden eaered éveiv-
ként háromszor egybegyül, bizonyos napok alatt
magát fegyverben. gyakoroliiL . •'. •-. /

• 22. Minden város és falusi kerület tárá-
ban készen áljon 64 font ágyú — é s 100 font
•apró fegyver puskapor; hasonlólág 5 ágyú és
124 kova. Mely kerület ezt elmulatná, 50 —áOO
dollárig büntettetig. : '/:••••

23. Valahányszor tűzzel tartatik a9 gyakor-
lás, minden ember egy fertály font puskaport
kap a9 kerület tárából.

24. Ellenség hírtelenni berohanása, vagy
más köz csendesség megháboritásákor, a9 fö
tiszt rendeletére, minden ember 24 óra alatt
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megjelenjék a' kiirt helyre, magával hozván 3
napi éleséget is 9s t. f.

28. Kötelességét elmulasztó, engedetlen vagy
illetlen magaviseletül tiszt és legény, a9 bünte-
tő szabályok szerinf;, helYbenni ítélöszék által
ítéltetik meg 's t. £' 1.)

A9 nemzeti Örökön ki vili, Amerikának még
egy rettentőbb ereje fejlik ki naponként a9 ten-
geren. Minden esBÍetidfoi iíét milKo dollár fór«
dítatik uj hajók építé&fre;1' Hét < hajótátaibaft
szüntelen ujak építésé foly, még pedig a' tieve-
vezetes éló cserefákból (4ÍV6 öáks), mfely> tartós-
ságával, dé különösen áaon "tulöjdoftáy&H
s? rálővésftör forgácsot nerti Csinál, fetel
az angol eddigi hajókot. Most az Egyesületnek
ől tengeri hajója vari, 1&67'•*agyival. ^) Épen
most áll készülőben & y
hajó 140 ágyuVal, mely Af' legnagyobb :

minden eddig készült tengeri hajók kőÉt.

1) Lcvasseur Vi i. I. iié. ; ' ' •' • ' " ' v *
2) The JVavy Li$t fot the X^
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• • • ' • • X X V L

Mount Vernon. — Virginiai státus. —
Washington sírja. — Kapitány Smith és

Pocohanta története.

-Van egy *flept hely amueriHáUan, hővé minden
ípolgár ;V mindet* idpgen magoss érzelmek kőit,
-vetélkedve siet E\s?eöt hely — M o u n t Ver-
n o n , *L nagy Washington György volt lakja és
sírja helye. Mount Vernon, Washington. város-
tótól huss íjiértfőldre, a9 Virginiai státusban fek-
,siik. Jlegboc^áthatUn lett volna, e9 helyet nem
Játnunk. Á». JEsfte^;gpzhtyónr a* Fotpmac vivén
Je, néhány .óra, mply* A lexandr iában ,$*ál-
ituttklki^Jiól a9 Coliwbiai Pistrictus v<*gw>dik. -

A1 városon túl,, csak hamar a9 V i r g i n i a i
s tátusba értünk. Az erdők közt vivő utak

- rosszak, mert az utazók többnyire vistn. -men-
nek le, 9s csak azok választják ezen résit, kik
Mount Vernont látni akarják. Hosszas kerengő-
zések után az erdőben, elértünk egy fa kerí-
tést, mely belől már a9 Mount Vernoni birtok-
hoz tartozik A' helynek egészen európai
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van; úgy látszik, az erdők már levoltak vágva,
's a' mostani csak után növés. Néhol csoport
marhákot találtunk a9 kerítésen belől és kívül.
Végre , a' sűrűség közt, megláttuk egy halmon
emelkedve az épületet. A9 kerítésbe bemenetel*
nél, angolos kapusházak állnak, de romladozó
felben. Szerecsen kapus bocsátott bé. — Még
majd fél órát Uerengtünk a9 nagy parkban; né-
ha meglátszott az épület 's más fordulattal me-
gint eltűnt. A9 hely soványnak látszik lenni; né-
hol gabona és dohány míveltetik, másutt darab
réteken marhák legelnek.

Az épület egy halmon fekszik, gyönyörű
kinézessél a' Potomacra. A* ház egy emeletes,
igen egyszerű régi stilusu architectura, körülte
gazdasági épületek és szerecsen kalibák; de a9

mint látszik , mindenikre egy idő olta kevés
gond fordítva. Hasonlitt, egy hajdon magát jól
bírt, de már maradékaiban hanyatló magyar ne-
mesnek pusztuló curiájához. W a s h i n g t o n
B u s h r o d úr, unokája és egyetlen fíu maradé-
ka Washington Györgynek, e' hely birtokossá,
többnyire városén él 's kevés gondal látszik len-
ni az épület iránt.

Az udvarra béléptünkkel, szerecsenek aján-
lották magokat a' sírhoz elevezettii. A* háztól nem
messze egy oldalban, czédrus és cserefák közt,
alig észrevéve, — ott nyugszik a9 nagy ember,
a9 polgár hős, egyszerű sírjában. A' sírbolt a9

hegy oldalba van beásva, nem mélyr
9s nem is

igen széles. Eleje tégla fal, egy közönséges aj-
20
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tóval. Teteje' búja füvei benőve, három cserefa
megette, néhány czedrus és glédicsiák leörülte,
melyeknek ágait a' látogatók, szent emlékül
már annyira letördelték, hogy felírást kéntelc-
nítetett tenni a' birtokos, kímélnék meg e9 fá-
kat egeszenni megkopasztásoktól.

Tisztelet érzelme lepett meg e* sír előtt fs
dobogni érzettem szívemet. Ha az ész hideg ítél-
getésci ne tartoztassanak 9 leborultam volna e9

sírhoz!
Minden tiltás mellett is, kevés . jutalomért

megengedte szerecsen vezetőnk, hogy a* sír fe-
lül néhány czedrus ágat szaggassunk 's gledicsia
magot szedjünk. A' sírt már régen zárva tartják,
mert a' látogatók af külső koporsót egybefarag-
csálták. La fa v e t t e itt létekor, utoljára nyitta-
tott meg. Az öreg egyedül ment bé barátja ko-
porsójához, soká maradt ott 9s zokogás közt hoz-
hatták ki.

A1 kertben még néhány fordulatot tettünk.
A' ^irágházat leggazdagabb állapotban találtuk;
rakva a9 legritkább tropikális növényekkel. Újra
az udvarra jöttünk szemlélni az épületeket,
melyek, mint mondják , egészen a9 nagy meg-
halt idejebeli módon állanak. Már estvéledétt 's
nem jutott időnk bejelenteni magunkat Bushrod
Washington urnái, a9 szobákat is megnézni,
melyet mindenkinek örömmel megenged. ' E'szo-
bákban a9 többek közt, egy nevezetes különös-

N seg vari. Midőn 1700-ben Párizsban a9 B a s t i l -
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l e t l e r o n t o t t á k , Lafayette általküldötte Was- \
bingtonnak a9 B a s t i l l e k o l c s á t , azon hozzá- \
adással, hogy „az e u r ó p a i despot i zmus
u t o l s ó k o l c s á t küldi." A9 kolcs a9 levéllel
együtt most is üveg alatt áll, ámbár a9 jövendö-
lés nem tölt.bé.'

Isten hozzád szent hely! nyugodjanak bé-
kében poraid, nagy ember! kinek örökösen egy-
forma tisztaságú nevét, mindig a9 köz jót *s igaz-
ságot védő karakterét, gyermekkorom oka ábrán-
dozó érzelmekkel tiszteltem. A9 szent földön
vándorlóknak érzelmeivel térek vissza, hogy e*
búcsujárását sírodnál megtehettem.—Legyen még
ez az utolsó , feletted hideg ész, • az ábrándo-
zásnak utolsó szent érzelgése, a9 tisztelt nagy-
ember emlékéért. -

A9 Virginiai státusban tett ezen rövid utunk,
eszembe juttatta ,̂ hogy ezen státus hajdoni egyik
alapítója, Magyarország t ö r t é n e t e i b e n
is, jelessé tette:magát. Ezembe jutott a9 hős, a9

lovagérzelmü,. romános fs annyi viszontagságo-
kon keresztül ment Kapitány Smíth, ki Szé-
kes Fejérvárnál, oly vitézül viselte magátJ ki
E r d é 1 y t is kétszer utazta bé, 's B á t k 6 r i

20*
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Zsigmond erdélyi nemességgel tisztelte meg.
Midőn elöszer Smithnek indus leány F o c o -
hanta által történt rómános megszabadítását ol-
vastam, azon scénát, mely a9 capitölium rotondá-
jában, egy gyönyörű márvány basreliefben ábrá-
zohatík , azt is találtam életében : hogy 6 Ma-
gyarországon R é g á l n á l vitézül viselte magát, 's
megint másutt, hogy erdélyi nemességet kapott
A' R é g á 1 szó soká gyötrött, míg ráakadtam,
hogy az Álba R e g a l i s (Székesfejérvár,) ké-
sőbb rátaláltam életének némely kivonataira, *)
abban a' két magyar hazáról is 1500 végén és
1Ő00 elejéről, néhány érdeklő tőrténetek fordul-
nak-elé , és Smithnek az indus leánnyal! azon
szomorú rómános története, mely Amerikában,
mint históriai nevezetesség, igen ismeretes:

Smith Ang l iában s z ü l e t e t t 1578 kö-
rül. Gyermek és fiatal korából, igen érdekes tőr*
ténetek fordulnak-elé. De életéből csak néhány
vonást hozok-fel, melyek a' magyar hazában men-
tek véghez. A* tengereken 's Európa részeiben
tett utazásai után, végre Nápo lyba vetődött,
onnan Albánián és Dalmátián által G r S t z b e
jött Itt megismerkedett báró Kies e l 1 e l 's
austr ia i szo lgá la tba lépett Kolumbachnál,
oly jelcsen viselte magát a' tőrök ellen, hogy
ezredes M e 1 d r i c h őtet lovaskapitánnyá nc-

*) The New England Magazin. Boston. 1831. é* Lecturos on
Ainerican Lúeratur. by Sámuel Knapp. Boston. 1831.
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vezte-kL A9 német császár épen akkor, Fer-
d i n á n d fő herczeg és herczeg M e r c e u r ve-
zérlésöli alatt,, harmincz ezer embert szállított
Magyarországra , hogy a9 hatvan év olta török
kéz alatt lévő Székesfejérvárt visszafoglalja. —
S m i t h is jött a* táborral, hosszas ostrom után,
gr. R o s z w u r m rohanás által támadta-meg Szé-
kesfejérvárt 9s a* Basát elfogta. De az alatt Mu-
hamed őo ezerét küldött Hassán Basa alatt av

Székesfejérváriak segedeimőlíre. Megütközött a'
két tábor 's egy órai harcz után, megszaladt Has-
san Basa. A9 törökök hat ezerét, kileacz ágyút
9s a' budai Basát vesztették 5 de a9 keresztyének-
ből is sok elhullott, Meldrich ezrede, majd e-
gészen elveszett, S m i t h is megsebesítetett.

A9 tél bekövetkezvén, az ellen félek szem-
be, helyt táboroztak sánczaik közt. A9 veszteg-
les unalmai alatt, egyik híres törők bajnok,
T u r B a s a , a9 keresztyén táborból a9 legvitézeb-
bet kardra hívta az asszonyok mulattatására. öröm-
mel fogadtatott a9 kihívás 9s több magyar és német
vitézek ajánlkoztak. Sors vonás által határozta-
tott-el a9 vívó, 9s a9 sors S m i t h r e esett, kiál-
lani a9 pályára. Székesfejérvár falait nézők lepték
el. Tündöklő fegyverében jött-ki a> dőlfös T u r
B a s a a9 várból, sisakját arany és ezüst ékesítet-
ték. Pompás paripáját két Jancsár vezette, Iá ri-
csaját egy harmadik vitte előtte. S m i t h egy-
szerű nyájassággal köszöntötte Tur Basát. Meg-
harsant a9 trombita, 9s a9 két bajnok sodró szél*
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ként rohant egymás ellen. S m i t h , oly ügye-
sen irányozta Iáncsáját, hogy ellenjének sisak-
ján keresztül agy velejébe futott, leugrott paripá-
járól % elszelte a' török fejét 's vezériének nyúj-
totta az örvendező nép lármája közt. . Látván e9

megszégyenítést G r u a l g o Basa, Tur Basának
barátja, kihívta másnapra S m i t h e t 9s ő azt el-
fogadta. Újra megjelentek a' vívó pályán, első
egyberohanáskor mindenik láncsája eltört , de
Grualgó is lezuhant lováról. Ennek is levágta
fejét S m i t h 's drága fringiai kardjával együtt,
vezérének ajándékozta.

Ekkor már Smith tartotta illendőnek, hogy
a' keresztyének becsületéért ő is törököt hívjon
ki. B o n n y M u l g r ó jelentette magát. A* ha-
tározott órán megjelentek a' sorompónál temér-
dek nép jelenlétében. Elébb pistolyal lőttek, de
mindenik elhibázván, nehéz bárd jókkal rohantak
egy másnak. M u 1 g r ó oly vitézül forgatta a* ma-
gáét, hogy a' S m i t h e t csak hamar kicsapta,
de S m i t h hirtelen kirántva kardját; agyonvágta
M u l g r o t *s fejével és fegyverével tért-vissía a'
táborba. A9 vezér megölelte S m i t h e t , drága
partpávai és kardal ajándékozá-meg} Meldrich
majorrá nevezte-ki , az e r d é l y i F e j e d e l e m
Z s i g m o n d pedig 500 arannyal, képével 's ne-
mességgel tisztelte-meg. Nemesi czímerén paizs
és három török fő képeztetik 9s körülte éten fel-
írás: V i n c é r e e s t virere.
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Végre megvették Fejérvártj l601-b. a' tö-
rökök mind kardra hányattak 's fejők a' sánczo
kon karóba üttetétt, mivel hajdan ök is szinte
így cselekedtek a' magyarokkal. Hasonló sze-
rencsével visszanyerték Váradot és Sólymost. In-
nen S m i t h a'Meldrieh osztályával M o l d o v á b a
ment, a1 Tatár Khám és Jeremiás Basa ellen. A<z
itteni ütközetben S m i t h megsebesedett, vére
annyira elfolyt, hogy a' holtak közt négy kéz
láb mászva találták. Ruhájáról ráismertek 's mint
rabszolgát Konstánczinápolyba hurczolták.

A' törökök és tatárok közötti fogságát, hosa-
szasdn és érdekesen írja-le S m i t h . A' tatár
fogságból Karignav felé, E r d é l y b e utazott, hol
ismerösseit&l igen szívesen fogadtatott: „Ekkor
„Erdélyt, úgy mond Smith, „a* tatárok sokszori
„pusztítása miatt, igen el volt pusztulva, Népe
„felettébb megkevesedett; bárom napi földre sem
„lehet öt hat házat találni, melyeket fából építe-
„nek , gerendát kereszthe rakva, deszkával fe-
„dik, fa szegekkel szegzik, mert vas szegről nem
„is tudnak. Némely várossaik falai, egymásba
„rakott törzsökből készültek, hármas sorral, hé-
„zagjaik kővel és. földel betöltve 5 elég erössek,
„de könnyen gyulhatók. E'kerítést, mély árok-
k a l veszik körüL Némely sánezokon ágyuk is
„találtatnak. Őrző seregeik nyulai, liardal és
„puskával fegyverkeznek.^ '

Egy ideig Erdélyben tartózkodott7 barátjai-
nál, innen Magyarországon'által, L i p s i á b a úta«
zott, hol Zsíg^aond erdélyi Fejedelemmel 's
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rich gróffal, véletlenül találkozott. Onnan An-
g l i á b a ment.

S m i t h n e k n e v e z e t e s e b b 's az Améri-
íta történeteivel egybekötött időszaka, itt kezdő-
dik. Azon időben kezdettek az angolok számo-
sabb gyarmatokat általtelepíteni Amerikába. 1Ő00
elején, még csak a9 massachusettsi státusban vol-
tak nevezetesebb telepedések , Virginia egészen
erdő volt 's csak a' Jakab vize mentén lakott né-
hány telepedő J a m e s Townban, de ezeket is
az indusok gyakran pusztították. — Végre, az
angol igazgatás azon módot találta-fel, 'hogy ha-
di hajókat 9s katonaságot küldjön által af tele-
pedök oltalmazására az indusok ellen. V i r g i -
n i á t fő pontul választotta-ki megnépesíteni 9s a9

telepedők oltalmára lóO8-b. általküldött hajókat
cs katonaságot S m i t h r e bízta az igazgatás*

S m i t h megszállott hajóival James Town e-
lőtt. Akkor az egész környéket C s o k t á v in-
dusok bírták P o w h a t t á n hatalmás fejedelem
igazgatása alatt Smith gyakori kiütéseket tett
az indusok ellen kissebb 's nagyobb szerencsé-
vel, de egyik ütközetben néhányad magával el-
fogattatott 9s csak különös ügyessége által mene-*
kedett-meg. Végre, mindenik fél megunván az
egymást zaklatást, békére léptek, de az angol-
lok megint megszegték a9 pontokat 's újabb há-
borúba keveredtek, melyben Smith másodszor
fogatott-el. Már most lehetlen volt menekednie
ys bizonyosnak hitte halálát De a' Fejedelem
leánya, a' szép P o c h a n t a szíve, mcge&ett a*
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rabon 's szenvedéseit minden módon könnyítette.
Az indus haditanács meghatározta, BogySmi-
thet kövekke l verjék agyon. Pocohan-
ta mindent elkövetett a'megkedvelt Smithért,
de már vitték halálra, már készen állottak agyon
verni, azonban hogy F o c o h a n t á ráborult a'.
földön elnyujtóztatott rabra, általölelte testét,
hogy vele együtt verjék agyon, ha neki meg nem
engednek. Épen ezen scéna van ábrázolva a9

capitoliumi basreliefen! — Powhat tán és a'ha-
ditanács szíve megesett az érzékeny jeleneten 's
Smíth szabadon bocsáttatott, bizonyos nehéz
feltételek alatt 9s hogy Powhattánnak meg-
határozott számú fegyvereket 9s puskaport adjon.

Hazatért most S m i t h James Townba, — '3
az ideig tartott béke alatt, szabadon láthatta az
egészen szerelemmé vált Pocohantát. A9 bé-
ke megint nem soká tartott 9s hosszas titkos ta-
nácskozás után, meghatározták az indusok a9 fe-
jérek végképeni kiirtását. Az elintézet szerint,
éjjel kellett meglepni őket, elébb a9 hajós osz-
tályt embereivel együtt felégetni 9s azután a'szá-
raziakat pusztitani-el. Focohantá megtudta az
egybeesküvést, bizonyosnak látta kedveltje vesz-
tét 9s még egy nagy próbára vetette magát. Sű-
rű erdők 9s veszedelmek közt hatott-le egy széfc
vészes éjjen James Townig. Meglátta a9 Smitlt
hajóját a9 víz közepén, háborgó hullámokban hány-
kódtatta a9 stél a9 vizet. De áz ábrándozó ssfr»
relém nem látott veszélyt, Beugrott a9 leány a*
vizbe, szerencsésen elérte a9 hajós osztályt és
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Smithet , 's tudtára adván neki a& egybeesltü-
vést, másodszor mentctte-meg a9 bizonyos haláltól.

Smith hálája határtalan volt P o c o h a n t a
iránt Vennék naponként gyúlongóbb szerelme.
Azt hitte P o c o h a n t a , azt hitte atya és az in-
dusok, hogy S m i t h hitvessének fogja venni
P o c o h a n t á t , 's ezen hiedelemnek köszönhet-
te a' fejérek gyarmatja a9 tartósabb békét, —
d e S m i t h h á z a s vot Ang l iában! mit
Focohanta nem tudott.—Azonban Smith visz*
szahívatott Angliába. Ily bajos helyzetében, a9

szerelem érzelmei közt küzködvén's a dolog meg-
tudásával a9 gyarmat veszedelmeztetését is félt-
vén, azt határozták, hogy Smithnek hirtelen
történt halálát hirdessék.

Smith titkon visszatért Angliába. Poco-
hanta bánatja soká gyözhetlqn volt, 9s e' miatt
bizonyos andalgó betegség nemében sinlödött a9

mcghaltnak hitt kedvesért.
S ra i t h e t, Kapitány R o 1 f váltotta-fel a9 ha-

jós osztálynál, egy sok tulajdonokkal biró férj-
fiu. A9 Pocohanta története nagyon érdekel-
te ötét. Hosszasabb idei ott mulatása ntán, i&«
zneretségök szerelemmé vált, 9s Rol f hi tv es-
őének vet te Pocohantát. Később R o l f is
hazahívattatván, Pocohanta követte őtet An-
gliába. Egykor a9 London útszáin történetesen
találkozott P o c o h a n t a Smithe l , első szerel-
mének imádottjával, a9 soká siratott, raeghaltnak
hitt kedvessel, 9s c9 hirtelen meglepetés ffliatt,
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annyira elvesztette eszméletét, hogy soha többé
szomorgó andalgásából ki nem gyógyult R o l f
visszaakart vele költözni Amerikába, ha talán az
ottani levegő enyhítené betegségét, — de az ó-
cé áni út a latt meghalt.

A' szerencsétlen P o c o h a n t á n a k Rolfali
házasságából egy fija maradott, ki Amerikába
telepedett 's két leány maradékot hagyott. E'két
leány maradéki, a9 Virginiában most nevezetes
Randolph és Robinzon szélesen elterjedt
nemzetségek. Ezen érdeklő történet emlékére
a' Randolph és R o b i n z o n nemzetiségekben,
az idősebb fiju máig is mindig P o w h a t t á n az
idősebb leány pedig F o c o h a n t a mellék nevet
visel. —
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XXVII.
Lóverseny Baltimoreban. — Joekey Club
bálja. — Napóleon familiájabeliek Ameri-
kában.— Király, Liszkaifi Magyarország-
ról.— Chesapeak öböl.— Delawarei státus.

V irginiából megtértünkben, Washingtonban me-
gint egy napot mulattunk, '3 onnan újra Bal t i -
m o r e b a j ö t t ü n k a' L ó v e r s e n y r e . Angliá-
ban már néhányon voltunk jelen 's vágytuk lát-
ni a9 különbséget. Három nap tartott a9 verseny,
's azt a9 hely elrendezése, szabályok, öltözetek
és mindenben az angol utánnozásának találtuk.
Csak a9 szerecsen Jockeyk fekete színe, 's még
azon egy jelenet tette változóvá, hogy itt trap-
polásra is, nevezetes dijjok vannak téve. A* lo-
vak mind angol fajok 9s azok itt épen nem me-
cse vésznek-el, söt a' Virginiába hozottakról azt
tartjak, hogy a9 második ízben még nemesednek.
Az eredeti amerikai ló, — hasonlitt as angol
Fonyhoz. —
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Amerikában már néhány helyt alapittáttak
versenyek, de legnevezetesebbek af Cha-rfe-
stő ni Virginiában és a' Balt imorei . £9 sze-
rencés utánozás, bizonyosan sokat fog befolyni
az amerikaiak férjfiasságok fenntartására A'
Horatiusi „Gaudet equis canibu sque" igen
festői kitétel 's abban nagy pragmatikai igazság
van. Ki Angliát látta 's figyel mez te, mely szén-
védelemmel él az angol a' lótenyésztésnek, az
érezni fogja a9 Horatiusi szavak erejét. E' férjfí-
as, tudományos, fáradhatlan 's bizonyosan a9 leg-
merészebb próbákat kezdő nemzetet, ló nélkül
nem is lehet képzelni. 'S ha á' tengeri élet 's
egyéb körülmények sokat tettek arra, hogy az
egész, ily megkülönböztetett férfias karakterben
fejlödjék-ki, bizonyosan igen nagy részt tett ar-
ra a' lpvaglás kedvellése.

Ki a' lovat és lovaglást nem kedvélli vagy
restelli, annak talán oly hiába mondatik, miért
nagy befolyású az amerikaiak e' részbenni után-
nozása, mint a' ki az újítások, párviadal, vagy
házasság ellensége. Magyarországon és Erdély-
ben sokan nevették, közelebbről a' lovakról írt
két nevezetes munka megjelenését, 's meg nem
foghatták, hogy okos ember, és nem lorász-
mester 's nem Iódoctor, miként írhat könyvet
's gondolkozhatik a' lovakról. És Angliában,—
mely valóban nem léha nemzet, *'s törvénnyeit is
úgy tudja 's bajlódik vele, mint nálunk akarmely
nagy tekintetű, lovaglást nem kedvellö törvény-
tévő úr, — Angliában a* király is lóháton jár*
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meg jelen a9 versenyeken, futtatja lovát hogy nyer-
jen, fs épen így a9 ministerek is. A9 parlamen-
tum tagjainak nagy része, lóháton menyen a9

tanácskozásba 's nem ritka, hogy a9 híyatalbeliek
is, lóháton mennek Bureaujokba.

A9 verseny végével, a9 m a r y l a n d i J o c k e y
C l u b fényes bált adott, hová minket is meghív-
tak A9 hivó bilétea, az angol szokás szerint,
ki volt írva az is, minő öltözetben jelenjenek-meg
a9 vendégek. Óhajtottam volna, hogy bár e9 szo-
kás ne utánnoztassék Amerikában,— mely nem
veszi-el ugyan tulajdonképen a9 szabadságot, mert
tetszésében áll a9 vendégnek a9 szabály szerint
nem öltözködni 's meg nem jelenni a9 hívásra, —

. de még is nehezíti a9 társalkodási egyesületet* —
Midőn megjelentünk, már számosan voltak gyűl-
ve. — Ki, az amerikai nagy városi bálokban,
respublicai egyszerűséget keresne, nagyon meg-*
csalódnék. Az asszonyok itt is nagy figyelemmel,
a9 legújabb Párizsi Journalok után 's az. etiquet-
te szabályai szerint öltözködnek. A9 frissítők az
oldal szobákban, fényűzéssel 9s nagy bővséggel
találtatnak. De a9 szerecsen polgárok muzsiká-
ja igen rósz. Többnyire contre-danse íoly 9s né-
ha valzc; tánezosok és tánezosnék kellem nél-
Kül 9s tartózkodva mozognak; látszik, hogy az ily
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nagy bálok, — ritkább esetek nálok, mint
pában. —

A9 bál közepe táján, megjelent egyik euró-
pai udvar itt lévő követje is, L. x. x. úr. «Ordó-
jit frakjára aggatta 's arany lánczon csüngő lor-
gnctjét is 5 mellje egészen fényesség volt. Megje-
lentével minden szemet magára vont, 's a9 mer-
re a9 teremben sétáltában megfordult, csoportok
formálódtak, sugdosodtak, '3 titkos nevetéssel
pillantgattak L. $• x. úr után. Az ordók, oly szem-
szurónak 's nevetségesnek látszottak elöttök, hogy
szinte minden ember rámeresztette szeméit 's el**
mosolyodott.

Még egy nevezetes személy vonta magára fi-
gyelmünket e' bálban, az ifjú Bonaparte Ká-
roly Hyeronim, voltVestphaliaikirály Bona*
parte Hyeronipinak, első felségétől, Pa-
terson leánytól született fi ja. Az ifjú a9 bárba
vonva magát, a' kamin előtt csoportban ülő kör-
ben cigarrozott. Kitetszőleg hasonlítottak voná-
sai a9 Napóleonéhoz. Már házas, egy boltimo-
rei gazdag kereskedő leányát tartja, *s ez is je-
len volt a9 báltan. E' házasságból két fiai van-
nak. Ha ne bukjéfo-meg Napóleon, ezen ifjú
most talán Európa valamelyik thronussán ülne*
V Bonaparte n c m z e t t s c g , már számos A-
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mériííában, Hyeronimnak ezen fiján 's két uno-
káján kivül, itt lakik még B o n a p a r t e Jó'sef,
a9 Spanyol volt király5 Lucián Bonaparté-
nak, egy fi ja, a9 Caninoi herczeg, ki a9 Jó'sef
nagyobb leányát vette, — és a9 szerencsétlen •
Mürátnak két lelkes fija.

Jó'sef, Brodentown nevű faluban lakik, a9

New-Jersey státusban. Mint mondják, nagy fény-
űzéssel bútorozott palotáiban, igen megvonva él,
csak barátjai 's cselédei körében Gr. Sürvil-
l i e r s név alatt. Társaságban ritkán jelenik-meg,
de midőn megjelent, oly egyszerűséggel viseli
magát, mint akármelyik polgár 5 köz intézetek
és közjó elémozditására, gazdagon adakozik. —
Szomszédjai igen becsülik. — Ez előtt néhány
esztendőkkel, tűz támadt Brodentownb an.—
Jó'sef, az újságokban megköszönte szomszédjai-
nak emberszeretetöket 9s segedelmezésöket, av

tűz oltásban, azt is hozzátévén, hogy az égés za-
varjai közt is, — semmije el nem veszet t .
A9 köszönetet elfogadták ugyan a9 szomszédok, de
a9 hozzátétel által, bántva találták magokat. De
e9 bántást később elfelejtették a9 Jó'sef szép vo-
násai. 1)

Egy különös ismerettség tette még neveze-
tessé baltimorei mutatásunkat Egyik reggel sé-

1) Notions of tbe Amcrioans, by a* Travolling Bachelor
(by Cooper) Philacfelpb. 1830.
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tettunk b/ Wesselényivel a9 Barnum's Hdtel ctar*
fokaiban , vettem észre , hogy a9 több sétálók
közt egy igen csinosan öltözött úr, néha figyel-
mesen halgatja beszédünket. Végre hozzánk szól-
lott, hogy ez előtt még harmad nappal látta ne-
vünket a' bárban 's az olta mind keres, hogy ve-
lünk megismerkedhessek, mivel ő magyar, Ki-
rá lynak hívják. Igen örvendettünk ez új isme-
retségnek. K i r á l y úr keveset beszélt már ma-
gyarul, németül meglehetősen. Hosszas viszon-
tagságait 's idevetödése történeteit mindnyájunk-
nak elbeszélte.

K i r á l y úr Magyarországon L í s z k á n szü-
letett, Tokaj környékén. Még Magyarországon
laktában utazásokat tett Oláhország, Konstánczi-
napoly felé és Németországban kereskedés^vé-
gett. Egy ideig Prussus szolgálatban volt, mint
katona, melyet elhagyván, megint kereskedését
folytatta. Angliában, Manchesterben három esz-
tedndeig lakott. Amerikába csak utazás képen jött
volt által V de itt igen megkedvelte 's végképeH
itt kíván maradni. Szülői és attyafiai még élnelt
Magyarországon, kiket még egyszer szándékozik
meglátogatni. —

Egy fogadóban lévén velünk K i r á l y úr,
gyakran találkoztunk együtt. Csinos öltözete 's
élete módjáról tehetős embernek látszott lenni.
Ide kőltözte után, nevét ö is amerikáoizálta, 's
itt Kingnek hívatja magát. Ámbár sok jelene?
tekét beszélt-el életéből, tisztába még sem jöhet*
tünk egészen minden dolgaival. Fő kereskedés

21
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se a9 juvellierség ugyan, de még azo» kivül tok
portékákkal kereskedik. Némely oly fogásokat it
vétetett észre, melyek az országonként kereske-
dő nemzetheti emberre mutatnak.

K i r á l y úr Magyarország áldott földjéről
s a9 könnyű élet módjáról, mindig magasztalva
szólt ugyan, de látszott: hogy hazája npve bizo-
nyos keserű emlékezettel van egybekötve. A' szo-
kások, törvények, nemesség privilégiumai nem
tetsznek neki. Valami J ó z s a G y ö r g y nevű
Vármegye tisztjével kedvetlen jelenetei lehet-
tek, mert e' nev említésekor mindig boszus ér-
zésre fakadva, magyarra fordította a* Jieszéd-et,
hogy a'dialógus annál festőbb legyen: I t t nem
„parancsol Josha Gijuri, i t t nem kiált-
„ja: Hajdú hoz-ki Banka, fekuj-le Királ,
/ h u s z o n ö t neki." Látszott a' keserű vissza-
emlékezet, 's valahányszor e' tárgyra fordult a*
beszéd, elboszankodva költ-fel, 's hsves gesticu-
látiok közt ismételte e*szavakat: „Itt n ix Josha
„Gijuri! Itt Amerika van." Itt nix Tirán
„Vájmégi Tiszt."

Baltimoreból a' Charles , Carrol gőzhajón a
C h e s a p e a k e vízére száltunk, Philadelphiába
menni-által. A9 Chesapeake partjai gyönyörük)
találkoztunk néhány óceánról jövő hajókkal is*
F r e n c h t o w n á l , hol az Elk vize szakad a*
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Chesapealíebe , egy mellék ágon feltörtünk, 9s
*hol a* Delaware vízét, a* Chesapeakeval egybe-
kötő új canális kezdődik/partra szakunk. Por-
tékáinkat V canális hajóba költöztettük, melyen
a ' D e l a v a r e i s t á t u s o n által NewCastelig
haladtunk. Itt megint af William Penn gőzhajó-
ra ültünk 's a9 Delaware vízén fel Ph i lade l-
phiába é r k e z t ü n k és a9 Mansions Housban
száltunk-meg.

xxvni.
Philadelphia. — Középületek. — Intéze-
tek. — Leimep. — Philadelphiai Múzeum.
Quacker templom — Különböző vallások
Philadelphiában. — PénzvfcnJ ház — Újsá-

gok tudósításai Magyarországról.

Ook utazó mondja és írja, hogy í*h i 1 ad é 1-
phia legszebb város a9 világon. Ezen liírekesz-
tő tulajdont 's dicséretet, Európában is ánnyí
más városokról is halottam, hogy ámbár í

21*
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d e l p h i á t igen szépnek képzeljen}; faunt, azt
előre még sem hittem, hogy fiz jiapi £tt;mi»latá-»
sunk után ,. még i& azt keljea m£gtirtJLa#of9, hogy
Philadelphia egyik tf legszebb. v&oMl ttftatll* —
EIsö nap az ; útgzáHat 's nevezetesebb. helyeket
jártuk-raeg , • !s minél több < résftébtiP fordultunk
jneg, bámulásom mind inkább neveltedéit, .!§ min4
iakább azt hittem, hogy a' r^gí clasaicus Rámá-
ban vagy Athénében járok. *••..••« .! :•

Azon terv , mely szerint e' várost P e n n
V i l m o s lő82-b. elintézte, a'legeredetibb *s ta-
lán a' legelső egy város alapítására, mert a' ré-
gi városok szinte átaljában csak valamely törté-
net által eredtek, előleges elintézettel, addig ta-
lán egy sem épült. A' D c l a w a r e és S c h u y -
k i l l vizei közti mintegy két angol mértföld té-
ren, hatszáz harmincé négy *-fegyforma szélességű
útsza vonul keletről nyúgotra, *s délről északra
egyenes vonalban, egymásba vágódásaikkal: ntfn-
tlenütt kimért négyszeget formálva. Ezen úts*ák
közepe négyszeg kövchkel van kirakvp-jV na-
gyobbak Macádámizáiva. A' két soron njmló tra*
toirok különös és egyetlen szépségüek, többnyi-
re fejér márvány vagy gránitból} de ezek oly
vetélkedő csinossággal tartatnak a' ház tulajdono-
sok által, mint altárrnely pompás terem padolat-
ja. A* házak nagyobb része fejér márvány vagy
gránit. Az útszáról felvezető gFádic^olipn fépyM
rézkarzatok. Az egész városnak ily* kitetsző szép
ízlésű épületei 's az a' mindenütt egyforma .csi-
nos s ág, kimondhatlao k e l l e t t adnfikf a* szemnek.
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A r polgári épületeken kívül mintegy kétszá*
középület és templom emelik a' Philadelphia
szépségeit, '* s&mte mindenik architektúrájában
valami különös 's látni való van. Legelső szép
ségü a' tisttá görög ízlés után épített e g y e s ü l t
s t á t u s o k bankja. Efe egészen a& á t b e n e i
F a r t h'e ni ón fófrrfájfcv, hág^sága és1 tériéi szerint
készült. Mind V két ^ggiii egyforrhöy szabadon
álló márvány 'grádicsok'vézetnbk ar nyólcz doriai
őszlopzatu portíctiSf álé;1 ! Széles véstibbluih vi-
szén a' közép íitf^y iteirénAe > mely világát felül-
röi veszi, a' két ttdiXőtí hat-hat jónrai dszlopza-
tóh nyőgVÓ ;dönibtÜii! -áC îjpiidolatV olasz és' amé-
fíkdi mái-vány. ÍÁM {HiAWbló: t^6rögiösr ízléstt épület
a* G e t á f d b*tfk|W-.^ifi<lIaí;>^órihthiai-Ö8flK
lóptfáríii p'ortiiíüiísáváí ,» éh s9 P e n n s y l v a n i a i
b/á'ÁÍi1, jóbíai ószlö^píátttal.i A' iiiás* kilencé bank
épületei &' haSótiló áz^ségttfek ; •••»•"•• :- ' !

A1 VáWs ^ f t p é t t á í í 4 ' régi1 s t á t t í s h á z y
höt lá{ ^ViashíngtbhbiatiAí̂ : áfltálltöltözéséfg tartóttá:

á* cíöWgfessráb tiléfeéft.1 i : Biintfe* eg^ík Szdbájábatf

Jg g£
nyilatkoztatáíá' i tt#4). ' 's j tfioytrft* íétitiálló
tójából hífdéttététt^Ki tf népftek: : B v há* ̂ histo-
ríái nevézétésségü % ' hagjr' tís4tte^étbteii tartattk.
Megette ^ Köi -ittÜÓ'V; ftfggttl^fé^ 'Heky és

éá
Megette ;
föVább a' Washingtoné ^OÍhdé^e
Wash in gtbh'^iiaTe)1^'':^
temek , kollégyomok , játékszin ,• templomok,
kórhazak* ,s.
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síéf>ségek, mennyit egy város sem mutatót az
egyesületben. , -:

Az amerikai más városok figyelmét egészen
monopolizálta a' kereskedés 's poliljizálásj Phi-
l a d e l p i a pedig a9 t u d o m á n y o k 's p h i-
lantropiai i n t é z e t e k terjeaztqsébeu kereste,
dicsősegét. Ki helyben nem látja^ ,alig .képzel-
heti az embereknek ily nemes vetélkedését 3 önn
megtagadásikat 's temérdek, áldozat joltat, melye-
ket a' Philadelphiaiak eleje olta a' köz ingetek-,
re szenteltek. A9 pbilantrqpizjni^,,velők szüle-
tettnek Játszik lennie bámulatos vetélkedéssel ál-
dozzák sajátjokat ez vagy amaz emljefipégi inté-
zet alapítására.:—Naponként
meg, de az itteniejipt íigyelemavel 's
mind megjárni, hónapok kellenének.., Csî p^n a'
hasznos, ismereteH terjesztésére, § szenvedő em-
beriség segedelmezésére és más köz. jó}$. flémog*
dítására, az . egybeállott társaságok
az az, száz hatvanon feliéi halad. *)
némelyik a9 koltsönös egymáson se
kedési, mesterségi egyesülést 9. i
vándorlónak felseglllesét is t^tte

Hasonló nagy számban ;vannaHr a'
9s erk61 c*iséget e 1 émo.adít^ in
Azonkívül hogy; minden vallásnak o(
lében bizonyos egyesülete van> még 5̂- oly, ;^x>;

saság áll, melyek minden felekezeti

•) Ptcture of Philadelphia ín the Yea* tiso! -^é**
sylvania Register. Philadelphia 1831.
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nélkül, a9 tiszta vallásos 's erkölcsös gondolatok,
nevelés , hasznosabb könyvek 's nevezetesen a*
b ib l ia t e r j e s z t é s é t tették czéljokul.

De legszebb fényben állnak Philadelphiában,
a9 t u d o m á n y o s s á g k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y a i .
Úgy tetszik, hogy e9 város a' tudományos embe-
rek nevelő hellyé 9s a* tudományosság bölcsője.
Talán seholt nincs a* kőnyvkedvellés ily divat-
ban.— Azonkívül, hogy szinte minden háznak
könyvtára van és az iskolák, egyesületek 's in-
tézetek kissebb 's nagyobb gyüjteménéyein kí-
vül, — még 16 kötf, és mindennek nyitva álló
könyvtár van a* városon , 64,000 darab könyyel.
Még ezekhez számtalan újság olvasó szobák. —
Mintegy 50 újság és folyóírás jelenik-tneg, csak
az itteni 32 nyomtató mívhelyben. —> A* tudomá-
nyos intézetek hőit legelői áll, a9 Franklin által
még 1743-b- alapított „Amerikai ph i loso-
phiai t á r s a s á g " nevezetes könyvtára, ter-
mészet históriai 's egyebek gyüjteménnyével. Á'
társaság czélja: a' hasznos ismeretek *s tudomá-
nyos nevezetességek terjesztése. Épülete szobái'
mindig nyitva álnak olvasás és társalkodás vé-
gett. Az idegenek bizonyos időre örömmel be-
vezettetnek. Üléseit tartja minden hónap elsö'cs
harmadik péntekén. Az ezen gyűlésekben fel-
olvasott 's értekezés alá vett munkák, évenként
kiadatnak. — Még ily társaságok állnak a9 tu-
dományok más osztályaiból is 's esztendőnként
közlik dolgozásaikat.
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A' tudományos társaságok köettl, legaaá-
mosabb tettje a' neve lés dolgát czéljául. £9

tárgyat philosophiai szempontból , talán sebolt
nem fejtegették nyomosabban 's ö̂bb sikerrel,
mint Philadelphiában. De ezen társaságok nem
maradtak csak a' theoriánál, hanem annak a' pra-
cticus életben bámulatos következménnyeit is ál-
litották-elé. Azon nevezetes nagyobb iskolákon
hivtil, hol minden tudományok rendszeresen. ta«
níttatnak, különös figyelmet fordítottak arra,
hogy az egész városon átaljában minden gyer-
mek legalább írni és olvasni tudjon. A' szegé-
nyebbek tanítására társaságok állottak egybe, me-
lyeknek 183l-re kiadott tudósítások szerint csak
azon évben 5083 gyermek tanult ingyen.

Ennyi tudományos 's jóltévö intézetek meg-
alapításában, egy idegen figyelmét az bámítja-el
leginkább: hogy mind ezek nem az igazgatás be-
folyása 's segedelmezése , hanem csupán magá-
nosok buzgó igyekezetei 's önkéntes adománpyaik
által alapultak 's állanak fenn. Valóban fontos
következmények egy európai publicista gondol-
kodása módja előtt! 9s pedi^ mind ezek a' (cjr-.
vény egyszerű elvei következéséi. — A^amérijkai
igazgatás csak arra fordítja figyelmét; hogy aT-
megállított törvény szerint^ minden egyes
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mély fássá oltalnuotassék -*..?*• tfiagdkra. a? * poW
párokra bíaza>i önnön helivheaetjöket, pekik léig*
jobbnak látgfcó módok szerint elintézni *s kellet
mesítni. Afc igazgatás' minden ' egyes, tag inun-
kálUodásának a' legszélesebb mezőt engedi, és
csak munkája gyümölcsét őrzi, de a' tagokra*
hagyja ezen gyümölcsöket teUzésök szerint hasz-
nálni.—Midőn XIV. Lajos, miniátere' C o l b e r t
által, kérdést tett a' fra»e®ia kereskédőséghez j
mely módokat gondolnának ők > hogy az? igazgat
tás elkövessen a' kereskedés / clértioadítására+1 ar

kereskedők ezen ismeretes feleletet adták: ^Si ry
l a i s s e z nous f a i r é " (Engedje felséged, hogy
mi gondoskodjunk arról.) A'-franczia kereskedők
ezen lakonikus felelete egészen festi, mi kell
az embernek, hogy nagyo! ps szépet tehessen, l)

Müller Fercncz, kivel, az Erién taláfkóztáni
volt, bizonyos Leimer úrhoz adott utasítást,(

kit magyarnak mondott lenni. Le imer úr péití
születésű, ez előtt l6; esztendővel szártiibzóUidé1

's gazdag bor kereskedést folytat, t e i m e r t í r ,
már elfelejtette a' nyelvet, áe magyáriiafe tartja1

magát. Kétszer próbált úgy mond, csupán 'ha-
zája iránti szerétéiből Tri^st útján m ágy ár bort1

is hozatni által, de abba mindig belé vésztett >{

mert nagy része rósz állapotban érkezett-meg,
azon kivül pedig, az ő állítása szerint, a' magyar

t) Vn?r ika, by Alexander Everette Boston. 1828.
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bor nem is alhatja-ki a9 concurrentiát a' franciáé-
val, sem jósága sem olcsóságára* nézve, 9s a'kö-
zönség is már a' franczia könnyft borhoz szokott.
L e i m e r úr, több német kivándórlottakkal is-
merkedtetett-meg. Ezeknek nagyobb része elfe-
lejtette a1 nyelvet, a' második generatio, már csak
angolul ért 's neyét is amerikánizálja. Megismer-
kedtetett még bizonyos R i t t e r úrral, ki német
könyvboltot tart. Áruját többnyire JBuropában
kijött német munkák teszik. Itten csak énekes
V imádságos könyvek nyomtattatnak nétnet&l,é&
egy újság- i ,•;.. ,'

A9 P h i l a d e l p h i a Múzeum Peale úr-
nak köszöni alapítását, mint a9 baltimorei is, 's
ez a' leggazdagabb minden amerikaiak között.
Madarak, csigák, pillangók 's t. f. egy golconda
kigyó, az ördög hal, különösen pedig egy ép-
ségében lévő Mammut váz, — mely egyetlen
ipég az egész világon, 's egy szobát foglal el,—
teszik nevezetessé. Egyik karzatban, az ujabb
idői amerikai és európai nevezetes emberek
képei, olajban festve, állanak. A* felső emele-
tet indus öltözetek 's fegyverek legtökéletesebb
gyűjteménnyé, foglalja-el.
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A' philadelphiai egyik óriiai; munka a1 rí*
erőmívek (Watter work's). Mint a' város ne-,
vekedett, akként nőtt a' víz szűke is. Még Franki
lin különböző módokot ajánlott 's próbált el, a'
várost elégséges vízzel tartani. De a9 sok költse-,
ges próbák, nem feleltek meg a' czélnak. Vég-
re, nagy költséggel épült a' mostani erőmiy*
mely a' várostól két mértföldre folyó Sclmy-?.
ki 11 vízéből 105 láb magosságu hegyeken ké-,
szült reservoirokba hajtja fel a' vizet. Ezen erő-*
mív napjában 76*000,000 kupa vizet bír felhajta-
ni a9 hegyre, honnan a' városba csatornába,
bocsáttatik. A9 reservoirok 110 lábra alván fel-
lebb a9 város fekvésétől,, ,a\;behozott vizet tet-
szése szerint minden ház tulajdonos, csőkör* é-*
pületje harmadik emeletébe t is, ,£e\viheti.

1 Egyik vasárnap némely templomokban for-
dultam meg, 's egy Q u a c k e r teímlomba
is betértem. Ezen félekezét, már Angliában m»»
gára vonta figyelmem '& tiszteletemet^ — Bégyül-
tíek volt már á' halgatók. Mély csendésség ural-
kodott Külön isorba válrk lAhek a' férfiak,
kete öltözetben,' széles karimája kalapjokat
mökre vonva, földre szegzett ándalgó tekintet-*
tel. Más sorban aa asázoinyök, sötét *zin kön-
tösben, sírna mély kalappal, elborított mellyel^
mozdulatlan élmecfilésben. ^r Midőn belépett at
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idegen, nem tűdfé, ha valóban* templomján van
e ? A? kopácz falakon semmi attribútum,* nincs
bathefdra, nincs of gotía y sem pap $ senkinek
nincs könyv kezében, 's a9 vallásnak seholt sem-
mi külső jele. -— Oly közönséges mély halgatás
uralkodik, hogy szinte a' szuss^anást is halhat-
ni. Minden ember csak magával van elfoglalva,
Senki nem figyelmes a- bejöveire, csak az ajtón-
álló mutat nagy halkai helyet afe itíegennek a'
leülési-e. \>/r.

Szent tmtelet .lepi meg *a idegent, midőn
ennyi népet különböző helyzeteikben^-.tnály an-
daigáába merülve,' ^megtekitit/ >'Láítszik íortezájo^
köti, "hogy ez nekik nem tettetiást; ítáts^iky hogy
áV lélek macába szálvb/ belsőjében íhünkálkodik
9s elmélkedéséibén1 >L mereng/ Esueift inöepélyes
helyzetben ül és marad az egész közönség, ef

helyzetben vet számot Istenével, bírálgatja múlt
tetteit 's elmélkedik erkölcsi kötelességeiről. És
e' helyzetet semmi vallásos czeremonia meg nem
fakasztja"> ki-íévért a2ion rítkar esetet, ha valaki
a' suent lélek eifejét; munkálva érezvén
ban, szent sugallatit,a' közönséghez im
szédében önti ki, melynek halgatusára; mindé-t
nik feláll 's végzetével elebbi helyzetébe merül
vissza; Bizonyos ádöteltével fmindnyájon &lUel*
nek, mély cseruJessegben eloszlanak', *— 'a aai
efcész istentisztelet ennyiből álL .. . . • r, i, 1 L

< -Tkisztetót érzelmeivel hagytam;-i«l e' . szehtt
hajlékot:, az hétben köa becsülést nyect' Nenl
emberek egysaérfif vallásoknak hajlékai U+4>> Am
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Istenhez folyamodásnak azon hülonbözd
jutottak megint eszembe, melyeket a' ijieleg kép*
zelodés, az ábrándozás és a9 fontolgató ész, kü-
lönbözöleg találgattak fel, bemutatni a9 terem-
tenek a' szív érzelmeit.—És ki meri'józan é-
szel meghatározni, hogy melyiknek tisztelete
kedvesebb 's kérelme fogonatosabb az Isten előtt?
ki az a9 por és hammu, —- nevezzék bár azt
királynak, eklézsiának vagy státusnak, Ki, —
az embernek lelke- és az Isten közé meri magát
béfurni mint ítélő bíró? — Öe akár minők is
legyenek a' ezérémoniák nertiéi 'és1 formái, lehe-
tetlen azon vallás elveit és követőit nem tisztel-
ni, kik az erkölcsiség nagy ideáljához legtöbbet
közelítenek, 's kik közt a9 mindennapi életben,
legállandobb *s tisztább erkölcsi karaktereket ta-
lálni. Anglia és Amerika annyi vallásai közt,
lehetetlen kiválasztva nem.tisztelni a9 Quacke-
reket. Ok, becsülletességökről a9 közvéleke-
désben legelöl állanak. A1 Quacker szava szent,
az egyezésben óótitractus, a9 társaíkodásban a'
szív igaz érzelme. Á9 jótétélben, közjó elétnoz-
dításában és vagyoni áldozat tételekben a9 Qua-
c k e r ek elsők. A9 polgári törvény annyira hi-
szen nekik, hogy az esküvés'alól felmenti. Köz-
tök egyformaság van, fraíigót, cótrventio szabá-
lyait, nem ismerik, a' rendszerező theorizálás-
nak nem pártfogoji. Nagy része, tanult és mi-
velt ember. — Századokon által vitatott elv volt,
hogy pap és király nélkúl státus fenn ttom ál-
hat, 's imé, a' ^ u a c k e r e k másfél század. '&
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Amerika ötvennégy esztendő alatt/ az ellenke-
zőt bizonyítják bé. L

Az útszákon járkálva, még néhány tem-
plomba tekintettem bé, mert itt is a' vasárnap
egészen csak a9 templomnak van
ladelphia a' különböző vallások
következő felekezeteknek vannak

1. Protestáns Episcopálisoknak
2. Catholicusoknak — r—
3. Presbyteriánusok —- —
4. Scotus Presbyteriánusok —
5. Convenanterek — —
6. Baptisták — — —
V Methodisták — —
8. Quackerek — — —
9. Szabad Quackerek —

10. Unitáriusok — —
11. Német Lutheránusok —
12. Német Reformátusok —
13* Hollandus Reformátusok —
14. Universálisták — —
15. Swedenborgiánusok —
16. Moraviánusok — —
17* Svékus Lutheránusok —
18. Szent Sioni Eklézsiá —
19. Mennoniták — —
20. Bibliai Keresztyének —
21. Tengeriek Temploma —
22. Zsidók — — —
23. Szerecsen Templom —-

öszvesen

szentelve. Phi-
bölcsője, 's e'
templomaik:

13 Templomjok

1 —*
1
6 . — •

10 —
6 —
1 «—
m mmmm

5 —
2 — . ,
3 .• l

1 —
1 —
1 — ...
1 —
1 —
1 —
1 —
2 ' —

10#) —

9 3 — • •

*) Picturc of Philadelphia I. 36 — 34.
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'S mind ezek egész békében élnejk egymás közt,
's talán épen az ily különbözőség egyik főbb
olta békében létöknek.

Sok utazó tette azon megjegyzést $ hogy
Philadelphia igen Quacker í z l é s ű v á r o &,
's hogy a9 Quackerek sanyarú erkölcsös kar
rakterök, av társaságos életbe is befolynak, és
annak bizonyos hideg egyformaságot adnak. Nem
lehetett ugyan módom, rövid, itt mutatásunk a-
latt, a' házi élet belső vonásaival is megismer*
kedni, hanem annyit igaznak találtam, hogy a'
ki egy nagy városban csak az érzékek gyönyö-
reit, a' szalonok fényét 's a'^ülönböző társasá-
gok kellemeit keresi, az, Philadelphiában ha-
mar megfogja uhni magát. Philadelphia teljesség-
gel nem mulatság helye. Hanem a' ki a' szel-
lemi gyönyöröket kedveili, azoknak itt kimerít*
hetién forrásaira talál.

Egyik nap az Egyesület Pénzverő há-
zát is megnéztük, hói igen feltetsző volt előt-
tünk, hogy az arany és ezüst különböző mani-
pulatioinál, senkinek nincs a9 más felett ellen-
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drséga Európában pedig minden osztálynál, leg-
alább három személy eUenörje egymásnak, hogy
egymást a9 lopástól őrizzék. „Mi az emberekben
bizunk," felelt az Igazgató úr csudálkozásunkra,"
's meg is vállogatván karakterökben 's vagyoni
értekeikre nézve, bizodalmunk által igazságos-
ságra kötelezzük." — Minden idegen hatalom
pénzét i itt* HJra felolvasztják V az amerikai czí-
mert verik reá. Épen ekkor is két hordó tne-
xicoi tallért találtunk olvasz tan dóban- Ha magá-
nos- személy viszen aranyat, ezüstöt vagy idegen
pénzt a' verőházba, azt, az igazgatás költségén
ingyen verik ki 's ugyan annyi nehézségűben
adják vissza kész pénzben.

Itt mutatásunk alatt, naponként szaporod-
tak ismeretségeink 's naponként több tárgyak
nézése, gyönyörködtetett, míg ennyi örömeinket,
egy kedvetlen újság megnetn zavarta. Egyik nap,
a' philadelphiai P e n n s y l v a n i a In quirer ne-
vű újságban, az angliai London Courier-
ból általvéve, a' következő tudósítást olvastuk
Magyarországról:

„ K e g y e t l e n s é g e k Magyarországon"
„Közlünk néhány jelenetehet, a' Magyaror-

szág némely vármegyéiben történt néptámadá-
„sok, 's a' feltámadók által és rajtok véghez vitt
„kegyetlenségek eseteiből:
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(Hosszason leíratnak *' cholera híütése al-
kalmával felső Magyarországon folyt tudva lévő
történetek)

Folytatja tovább \ ,, De elég enttyi ezen ke-
„gyetlenségek jeleneteiből. A* Szepesség és Zem-
„plényben történt ezen rémítő néhány esetek
,is elégségesek megfogatot adni, mire vetemed-

„hetik a9 tudatlanság 's baromi állapotban tar-
„tott nép, ha bódult dühében néhány pillanatra
„lerázhatja lánczait."

Fél esztendeje már, semmit nem tudtunk
hazulról, 's mely kedvetlen volt ily hírrel le-
petni meg! Hazánk neve ritkán fordul elé a'
külföldi újságokban, 9s most is ily kedvetlen ol-
dalról lépni az amerikaiak eleibe! igen elbúsíto
volt reánk nézve. Ezer gyanítgatások támadtak
bennünk 5 a' dolgot minden kedvetlen követke-
zéseivel képzelgettük 5 zavarva volt utazási örö-
münk, V meghatároztuk utunkot rövidíteni, és
Philadelphiát elhagyni, — hová örökösön vissza
fognak lebegni bánatos sohajtásim!
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XXIX.
Visszatérés New-Yorkba. — Albany ha-
jó. — Az Óceánra szállás. — Orkánok ét
veszedelmek az Óceánon. — Partra szál*

lás Harre de Graceben.

Philadelphiából Trenton gőzhajón a' Delawaren
le egészen Tretonig haladtunk, hol a9 N e w *
J e r s e y s t á t u s b a n megint száraara léptünk
A' parton mindig számos szekér áll készen a9 to-
vább haladni ki vári ó utazók számára. A9 New-
Jersey státus ezen részében csak T r e n t o n és
New-Brunswickban állapodtunk meg, hon-
nan a' Swan gőzhajón, Rariton és Long-Islandi
öblökön fel, megint New-Yorkba érkeztünk,
miután inneni kiindulásiunk olta, 2450 mértföl-
det utaztunk meg, szárazon és vízen.

Egy ideig úgy volt szándékunk, hogy a9 te*
let a9 déli státusokban 9s a9 tropicusok alatti
nyugott Indiai szigetekben töltsük, 9s tavasszal
induljunk vissza New-OrleánsbóL De as Euró-
pából '8 hazánkból is nagyítva érkezett ujsági
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hírek siettették visszaindulásunkat. — A* kikötő-
ben épen akkor készült egy új hajói a9 legelső
útját tenni meg Havre de Graceba. Az új épü-
let nagyon vonszott. P/reá mester által már há-
rom év olta építésben, híres kapitány Ha w kin 9
úr kormánnyá alatt, ki 22 esztendő olta járja
az óceánt, ráhatároztuk magunkot, helyeket bé-
relni ki. — Belsője még akkor készült a* leg-
újabb ízlés szerint. Bútorai, falazatja, mind ma-
hagóni és fejér juharból. A* cabinétok oly ké-
nyelmesen építve! hogy minden utazó külön lak-
hátik és hálhat.

Azon napok alatt, míg hajónk belsője ké-
szült 's terhét rakták, néhány fordulatot tettünk
a' vidékben. Egyik nap Sing s i n g b e mentünk
fel, melyet elmentünkben nem nézhettünk volt
meg. Megint-máékor, a* New-Jersey státus-
ban tettünk fordulatot, megnézni Newarkban a*
Morris canalist és a9hajóknak hegyre vonatatá-
sát. — NewTorkban mind inkább ne veit ed tek
ismeretségeink. Banquier de Rham úr ebédjén,
megismerkedtünk General Sant and érre l , af

columbiai volt Vice Praesidensel, ki most tért
vissza számkivetéséből. S a n t a n d e r bűnösnek
találtatott volt a9 Bol ivár élete elleni egybees-
küvésben 's halálra ítéltetetett, de Bol ivár az
ítéletet számkivetésre változtatta. Azolta San-
tander Francziaországban töltötte idejét. Meg-
halván Bol ivár hazafial megint visszahívták.
Vele voltak Acosta és G o n z a l e s urak is.
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Megkeresztelték végre új hajónkot A lbany-
nak, 's eljött az indulás napja. — Midőn ásón
partokra kiszáltunk, honnan most influlnnnk kell,
bámulás és <?röia 's a' remény ezer szép derén-
gései közt leptünk ki. Reményeinket gazdagon
megjutalmazta e' rövid idö , 's életünknek új
szép időszakát derítette-fel. — Akkor az ábrándo-
zásnak minden örömeivel léptem ki, 's most ha-
tártalan tisztelettel, de a9 bánat érzelmeivel is
hagyom el e' hazát a9 bánatnak azon érzelmeivei
mint midőn egy becsült és szeretett társunktól
válunk^ bizonytalan hosszú időre 9s talán örökre.

A9 Hudson közepén állott a9 szép A l b a n y
lebegö zászlóival, vasmacskákon. Készen várta9

Rufus King gőzhajó, oda szálítni minket. Még
egyszer búcsút vettünk a9 partig kisért némely
ismerőseinktől 's November 23-kán bészáltunk
Rufus Kingbe, mely «gy fertály óra alatt által
szállított az Albanyra. Míg a9 vasmacskákat
huzták-fel, szállásunkba telepedtünk , 's ámbár
azt mindenekben igen kényelmünkre találtuk; dá
aggodalmunkat még sem titkolhattuk-el: hogy és
esztendőnek Iegked veti énebb részében, jó embe-
reink javaslata ellenére is, fs egészen új hajóval,
mertünk próbálni.

A9 szél nem volt kedvező 9s az öbölből Ru-
fus King vontatta-ki hajónkat. Egy párizsi és két
lyoni kereskedő, egy rnegkérgesfllt vén Carlista,
's egy philadelphiai ifjú voltak útitársaink. As
egyik lyoni kereskedő! hozta magával amerikai
ifjú feleségét is. A9 vén Carlistt, a9 Juliiisi
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lutío után odahagyta volt Francziaországot 9s itt
is unalmára lévén az igen nagy szabadság, tért
most újra hazájába. — Gabinéti útazókul öszve-
sen csak tízen voltunk, a' Steeragen senki sem.
A' kapitány, altisztek, cselédek és matrózokkal
együtt, harrninczketten. Az Amerikába általme^
nö hajók, közönségesen tömvék utazókkal, visz-
szajövet alig van egy néhány. Az Albány 550
tonnás, 's szinte szerfelett volt terhelve gyapott
és hammu zsírral.

S t a t e n I s l a n d t a l Rufus King visszatért
'& vitorláinkat felhúzván, délután Sandy-Hook-
hoz értünk. Kezdett már a9 viz kékelleni 's je-
le volt, hogy a' nagy tengert elértük 9s tul va-
gyunk a9 veszedelmes helyeken. Pi lotunk is
visszatért 9s általa az utolsó amerikai embertől
váltunk-meg. Haladtunk már bé a9 nagy tenger-
be, 's haladtunk mind tovább az Amerika part-
jaitól is, de szemeim oda voltak lánczolva, a'még
kékellő hegyekre. Bágyasztó fájdalom és homá-
lyos bánáti borongott lelkemben. Búsongó érzel-
gések közt 9s gyermeki elcrzckenyedéssel mon-
dogattam magamban Istenhozzádot a9 szép hazá-
nak 's szemeim el nem szakadhattak róla. — Már
alig kékelletek némely hegyek. — Istenhozzád
tehát még egyszer, dicsó haza! Légy az emberi-
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jussainak örökös védője 's menedéke! Alj te,
örökösön ijesztő példányul a9 despoták lelke ©-
lőtt! Álj te, örökösön buzdító példányul a- el*
nyomatottak lelke előtt!

Szelünk bíves volt, de kedvező. 24-k már
a9 39*ik szélesség grádussába haladtunk-le. Kor-
mányunkat mind délnek tartottuk, hogy a* mexi-
coi ár (Gulf Stream) közepébe érve, annál sebe*
sebben haladhassunk. — 2ö-k* a9 38-ik szélesség*
be értünk, mind kedvező széllel. — Dél tájban
hirtelen megváltozott a9 levegő. A9 legkedvesebb
nyári szellő lengedezett 's örömmel sétáltunk-fenn.
De, kapitányunk arczája komorodottj aggódva
tekintgetett körül 's a9 vitorlákat óránként há-
zatta egybe. Estvére keményedni 's hűlni ke**
dett a9 nyári szellő, 's még inkább megzavarta
örömünket annak megtudása, hogy a9 meiicoi ö-
bölből az árral íelsodródó ezen meleg szellő,
b i z o n y o s orkánt szokott maga után vonni.

27-k. reggel annyira keményedett a* szél,
hogy csak két vitorla maradhatott-fenn. Aggó*
dalom közt teltingettünk-ki. Ebédünk kedvet-
len volt; kínlódva önmagunkat, hogy ülésünkből
el ne bukjunk 's kínlódva minden falattal, hogy
az asztalon megtarthassuk. — Minden minutában
nevekedett a9 hánykódás, irtózatos szét SÜVdltőtt
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jeges záporral Ueveregve. Négy órakor nagy kín-
nal minden vitorlát egybevontak; az árboczok ko-
paczon maradtak 5 a' tenger színe hasonlított egy
havasi sziklás vidékhez. Midőn egy ily sziklá-
hoz hasonló hullám hosszában dőlhetett a9 hajó* '
ra, mintegy ágyú durranása, oly roppanások tör-
téntek az oldalán, 's egyszerre zúgó patakok
lettek az ormon. Sötétüléssel nevekedtek a'hullá-
mok 's nevekedett aggodalmunk is. Fenn, a9 kapi-
tány 's matrózok borzasztó kiabálásai halatszottak.
Hét órakor, már lehetetlen volt a' kormányt az
egyenes útnak tartani, — 's a* hajót szélnek bo-
csátották. Minden ember le takarodott, valamely
szegletben megvonni magát, csak a9 .kapitány ma-
radt-fenp két matrózzal a' lehetőségig úgy ma
neuvrierozni a\hajót, hogy mindig hátuljával al-
jon a szélnek 's a9 hullámok ne dőljenek egész
erővel oldalának.

Vitték már a' hullámok kényök szerint ha-
jónkat, de ki tudja, meljr vidékeken. Bejött néha
a' kapitány ruhát változtatni , de oly sietőleg
hányta-le vizes köntössét 's változtatott mást, *s
oly aggodalmas vonásokkal haladott megint fel,
hogy senki nem mert kérdezöskedni. Ily álla-
potban maradtunk éjfél utánig, különböző szeg-
letekbe elvonulva, szüntelenni fagontozások közt.
A9 hajó minden sülyedtével, sülyedni véltem ma-
gamat 's ezer formátumohban láttam a9 halált. —>
Egy és két óra közt, szűnt valamit a9 hánykó-
dás, el voltunk bágyadva 's lefeküdtünk. Reb-

ftsendergét kost virradtunk-fel, 's úgf
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tetszett, mintha a9 múlt éjjel egy hosszú kínos
élet lett volna.

28-k. egész nap vitorla nélkül haladtunk 's
29-ik cs 30-ik is ritkán volt egy két óra, hogy
valamely vitorlát ki lehetett volna bocsátani. De-
cember í-söjén a' 40-ik szélességbe értünk. Me-
gint jeges záporok értek-el 's szakadatlan tartó
zivatarok hány hód tatták a9 hajót. Ily kedveden
helyzetünkben , — a%on nagy szerencsénk volt:
hogy a9 szél többnyire egyenes utunkban hajtot-
ta a* hajót. —

December 5-k. felérkeztünk a9 45-O 50'szé-
lességbe. Déltájban az egész láthatárt hirtelen
fekete homály borította-el. Dörgés és sfirü vil-
lámlás jelentette az új orkán közeledését Ag-
godalmas sietséggel vonták egybe a9 néhány fen*
lévő vitorlákat. Ködös essö 9s, jég dara közt ne-
velteden a9 zugás 's újra nevekedett a9 háriykódás*
Ebédünk szomorú tolt, 's siettünk-fel ad abla-
kokhoz. Lcírhatlanul dühödtek az elementuinokj
mély mormolás halatszott künn; sürü fekete ho-
mály közt csavargóit a9 zápor 9s írtóztatólag hány-
kódott a9 hajó, mintha sodorták volna. Órán*
ként nevekedett a9 vihar 9s újra elbocsátották a
hajót. — Rcmegéssel vártuk az estét 9s az éjsza-
kát. Aggódalom közt számláltuk a9 minutákat '•
minden minutában nyitva látszott sírunk.—

Ily állapotban tölt-el estvénk 9s értük-el aa
éjfélt is, az álmatlansága éhség 's aggódás miatt
elbágyadva tetsben cs lélekben, — e9 helyhez?!-*
ben arról győzödtem-meg, hogy a* philosophiá*
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nak minden ereje csak addig tart, míg a9 lélek
el nem fárad, 's ez is éppen úgy alája van vet-
ve a' gyarlóságoknak elbágyadtával, mint a' test-
nek akármely tagja. — Éjfél után szűnni látszott
a9 hánykodás 's lenyugodtunk szenderedni, de
három óra tájban újra oly erővel kőlt-fel az Or-
kán 's oly hullámok csapkodódtak-bé a' hajó or->
mára, hogy a9 felső ajtót bedőjtötték 'sa' grádi-
cson le, ömlött-bé a' víz a9 cabínctekbe. Felu-
gordtam, portékáinkat a' víz elől menteni 's a'
veszedelemnek ezen új formátuma, annyira elke-
serített, hogy ezen pillanatban úgy tetszett, mint-
ha óhajtanám, hogy mind ezeknek akár miként,
ha lesülyédesünkéi is, — bár egyszer már vége
lenne. —

Regeire egészen megszűnt a9 szél ~'s a9 hosz-
szas szenvedés után, az egész népség soká tar-
tó mély álomba merült. Délre a9 legszebb idd
lett 's nyólcz napi tökéletes elzárkózás után, mely
öröm volt, megint az eget látni 9s a9 friss leve-
gőn lehetnit Tréfálva beszéltük szenvedéseinket,
de fájdalmas volt még is e9 tréfának vissgaemlé-
Itezete. Ebédünk vig volt 9s Miklós poharát it-
tuk egy erdélyi tisztelt barátunkért. — 8-ik és
Q-kén kedvező széllel, az Azoresek felett mesz-
sze haladtunk. Egész nap az ormon fennlehet-
tünk, oly érzelmek közt, mint midőn halálos
betegség után, először lép friss levegőié az em-
ber. 10-k. soká szélszünetünk volt; a9 víz kékel-
lő színe változni kezdett 9s próbáltunk mérni.-—
A9 tenger méréshez készülődés valamely inne-
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pélyes csénáhoa básonlitt. Kibocsátottak az ónat
'$ még Q5 ölre haladt-lej végén apró csiga da-
rabokat hozott-fel. —

Virradölag, újra fekete homályba borult az
ég 's egész nap zúgott a9 vihar felettünk/ de már
itt csak 50 — 60 öles lévén a9 melység, a9 hullá-
mok nem oly borzasztók, mint az Oeéánon.

i4-k. délután megláttuk F r a n c z i a ó r s z á g
partjait. Estvcfelé, a' Havrei sziklákhoz közel-
gettünk, 's zászlónkal jelt adtunk a9 hegyen álló
telegraphnak, hogy P i l o t o t küldjön. De azon-
nal megfordultunk, ne hogy az éjj a9 parthoz
közel érjen. Egész estve 's egész éjfélutánnig
csavarogtunk a' part körül, nem merve közelget-
ni a9 lámpás tornyok felé. Végre észre vették a9

matrózok a9 Fitot világát 9s mi is lámpást huz-
tunk-fcl. Közelgetett a9 világosság, lenyujtottuk
a9 kötelet 9s a9 Pilot felmászott hajónkba.r— Más
nap még egész délig kerengettünk a9 kikötő lftf-
rül,, míg osztán a9 dagadással estvére, Európa*
ban Havre de Graceban szárazra léptünk.
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