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1-: ló  szó.

feparks Járod, angol iró, ki az amerikai diploma- 
tini lovol.uk, Morris élete és amerikai életrajzok stb. által 
az angol olvasók előtt ismeretessé lön, új érdemeket szerze 
magának Washington élete és iratainak közre bocsátásával. 
Ilármonnyi Íratott is már Amerikának ezen nagy fiáról, 
/I oz életrajzban még nagyobb világosságban jelenik meg, 
mivel ez' az ő saját irataiból meríttetett s azokból nyer 
magyarázatot és bizonyosságot. Az ellene keletkezett régibb 
vádak és szemrehányások már most is meg vannak sem
mi! ve, az utó világ pedig meg inkább meg meg lesz győződve, 
hogy a világtörténetnek kevés hőse van, kit jellem tisz
taság, akaratszilárdság és kitartás, világos ész, szelíd lei
kül ötre s összes hatásának üdvös voltára nézve hozzá ha
sonlítani lehetne.

Sparks Washiugtonát, mely minden levelezésekkel 
együtt 12 kötetet teszen, a német közönség számára az 
ismeretes történetiró és búvár Raumer Fridiik adá, ma
gának a szerzőnek megegyezése s javulásával két kötetben, 
melyben az életirás csonkíttatlan, de Washington iratainak 
csak egy része, a fontosabbnak látszó, közöltetik. Kan- 
mernek e munkáját használva, dolgozá tisztelt barátom 
(Jssnczor Gergely a jelen életirást szabadon, kihagyásával



azoknak, mik szorosan a tárgyhoz nem tartoznak, ismere
tes népszerüségű, világos, hibátlan és könnyű folvamú 
nyelvén.

A munka, úgy hiszem, maga fog maga mellett 
szólni s én nem gondolom szükségesnek annak ajánlatára 
valamit mondani, mit oly ügyes kezek mint szerzőé és 
fordítóé állítának egybe, s bizonyos vagyok benne, hogy 
azok, kik a Történeti könyvtár eddigi füzeteit részvéttel 
fogadák s történeti tárgyak iránt érdekkel viseltetnek, ez 
életrajzzal is igen meg fognak elégedni.

Pest, februáriusban 1845.

B A JZ A .
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\\ * li inj;i'»ii « na Idd r r c r lc tc .  Washington György születése. • — 
11itiIti111ti .1 nmlhcinalieai tanulmányokra, testi gyakorlatokra s rendes 
élniiih'mIi ,i. Tengeri katona szolgálatra szánják őt. — Gyakorlati
inét nőkké leszen. —- Fairfax lord dolgában részt vesz. -— A  méré
s r ő l  három évig folytatja. — Segédtiszt leszen Virginiában. — 

Bátyját Barbadoesbe kiséri.

W ashing tou, mint nemzetségi név legelőször a 
Xlll-ik században fordul elő. Angliának Durham nevű 
grófságában feküdt ily nevezetű mezei jószág, melynek 
tulajdonosa Hertburn Vilmos volt első, ki ezen birtok ne
vét vezetéknevűi fölvette, s kitől a Washington nemzetség 
különböző ágai származtak, s utóbb Nagvbritannia és 
Amerika vidékein elterjedtek.

Közölök csak kevesen tűntek fel a nyilvános élet
pályán, s országos hírökről alig tudni valamit; de a 
helybeli történetek tisztelettel emlékeznek e nemzetségre, 
melyből tudósok, papok, jogászok és lovagok számosán 
keletkeztek. A családfők legtöbbjei azonban mint vagyonos 
földbirtokosok saját mezei jószágaikon éltek.

1538-ik évben a Northkamptonshire tartományban 
fekvő Sulgrave mezei jószág Washington Lőrincz birto
kába jutott. Ennek unokája sok gyermeket nemzett, kik 
közöl a második szülött, névszerint János és Lőrincz 
1657-ik év körül Virginiába költöztek ki, s Potomac vi
zénél Bridge Creek mellett telepedtek le Westmoreland- 
ben. Mindketten földeket vásárolván, gazdag gyarmato
sokká lettek.
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Washington János Amerikába érkezte után nem 
sokára az indusok ellen viselt háborúban alkalmazást 
nyerő, s ezredesi rangra emelkedők. Ennek második fia 
Ágoston kétszer házasodott. Első feleségétől három fia 
és egy leánya lett. A második, Ball Mária, kivel 1730. 
év márezius 6-án kelt össze, hat gyermeket szüle, u. m. 
Györgyöt, Borbálát, Sámuelt, Jánost, Ágostont, Károlyt, 
és Mildredet. Washington György Virginiának West- 
moreland nevű tartományában született íebr. 22. 1732. 
Ö a második házasságból első szülött, Washington János
nak, az Amerikába kiköltözöttnek másod unokája, s a 
sulgravei Washington Lőrincznek hatod ivadéka vala.

Midőn Washington György született, atyja a Poto- 
mac partján Westmorelandben lakott, honnan nem sokára 
Stafford tartományba vonult egy másik birtokára, mely 
Frederiksburg irányában Kappahannoc folyó partján fe
küdt. Itt töltötte el hátralevő életét, s hirtelen kiütött 
rövid nyavalya után megholt april 12. 1743. élete 49-ik 
évében. Jelleméről kevés tudatik; de végrendeletéből 
kitűnik, hogy nevezetes, és jól mívelt mezei birtokai vol
tak, mivel pedig ezeket csak önipara és fáradalma által 
szerzetté, nem alap nélkül gyaníthatni, hogy dolgaiban 
rendszerető, értelmes, becsületes és szilárd férfiúnak kel
lett lennie.

Halála után mindenik fia külön ültetvényt öröklött. 
Györgynek azon telep és ház juta, hol atyja lakott élete 
végnapjaiban. Mivel pedig mindnyájan kiskorúak voltak, 
a legöregbik nem lóvén tizenegy évesnél korosabb, atvjok 
mind őket mind birtokaikat anyai gyámság alá rendelte. 
Washington özvegye ezen nehéz megbízást rendkívüli hű
séggel és jő sikerrel végrehajtotta, sőt megélte legöregeb
bik fiának dicső tetteit, s látta őt, mint egy nagy nép 
fejét az egész világtól tiszteltetve, dicsőitve.

Az iskolaügy, és nevelés ekkor még szűk korlátok 
közt mozgott a gyarmatokban. Az ültetvényesek alig ta
níttatták gyermekeiket egyébre, mint írni, olvasni, szá
mozni és számadást vinni. Ha a növendék felsőbb is
meretek után vágyott, kénytelen volt vezető nélkül saját 
utján indulni. Ilyen iskolának koszöné Washington, első 
nevelését és szellemi tehetségeinek fejlődését. Szóbeli ha-
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gyoniáiiyból tudjuk, hogy tudnivágyó, tanulékony és ipar- 
kodé) vala, valamint azt is, hogy katonai hajlama és 
szenvedélye már első gyermekségi játékaiban igen eleven 
színekben jnutatkozott. Iskolatársaival katonásdit játszott, 
édrl csapatokra osztályozta, velők őrt állott, s hadi indu- 
loltati gyakorlottá magát, azután kis csatákat rendeze, s 
mindig valamely párt főnőké vala.. Nagy kedve telt a 
testi gyaknrlalukbn.il, n futni, ugrani, birkózni, dorongo
kat lölulüsin igen ügyesen tudott. Sőt tudva van róla, 
liugN e/.eu gvukoilalokai érett lérli-korában is folytatta. 
A /.I t i Is ízelik felőle, hogy iskolai magaviselet© nagyon 
erkőlesns és példás vala, miért iskolatársai tisztelek őt, a 
gyermeki ezivakodásaikban biróúJ választották s Ítéletével 
mindig megelégedtek.

A tudományok némely ágaiban jó korán előmene
telt tőn, mint azt a 13 éves korából fennlevő iskola- 
könyvei bizonyítják. Ekkor már a számvetés legnehezebb 
részéin túlhaladt, s ezen könyvekben a mértant kezdi 
meg, melyek közöl egy korábbi ideű különös figyelemre 
méltó, mert élőnkbe terjeszti lelkének eredeti irányát és 
azon tárgyakat, melyekre iskolai óráit kiváltképen fordí
totta. Nevezetes dolog, hogy egy tizenhárom éves fiú 
holmi száraz és szövevényes formákból álló tiszti iigyvi- 
soléssel mulatgatta magát : holott igen ritkán fordítja
valaki ilyesmire figyelmét, míg a gyakorlati élet arra nem 
kényszeríti, akkor is csak szükségből, nem mulatság- 
hói űzi.

Az említett kézirat több lapjai telvék másolatokkal, 
melyeket ő Írásba foglalásoknak nevez, milyenek: meg
rendelések, váltók, vétel-bizonyítványok, látomásozások, 
lemondó levelek, jogengedések holmi mezei jószágokra, 
haszonbérlői egyezkedések, szerződések és végrendeletek, 
mind szorgalommal, a jelentékeny szavak nagy és külön 
alakú betűkkel, s irnoki tollvonással írva. Azután versek 
következnek, melyek inkább a bennük foglalt érzelmek s 
uralkodó vallásosság mint költői szépség által tűnnek ki.

I)e legnevezetesebb része ezen könyvnek az, mely 
életelvek és szabályok gyűjteményét tartalmazza, melyek 
különféle forrásokból merítvék ily czím alatt: Magavise
let] sztrbálvok a társalgásban és mulatságokban. Neme-
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ivek e szabályok közöl csak csekélységek, s a gyermek
éin!, (‘Irendezésére szolgálók, de mások nagyobb irányúak, 
s erkrdcs-íinomitó és szelídítő szabályokat adnak, a szív 
legnemesebb ösztöneit fölélesztik, az erényi kötelességeket 
beoltják, mivel tartozunk egymásnak a társas viszonyok
ban, előadják, s mindenek eíőtt a tökéletes önuralkodás 
gy ak orlatára intenek.

Ha Washington jellemét szorosabban vizsgáljuk, bi
zonyos, hogy ez életszabályok gyűjteménye nagy befolyás
sal volt teljes életére. Vérmérséklete tüzes, s hirtelen fel- 
Jobbanásu vala; de különféle kisértetek- s felindulások
ban, melyek megrohanták, oda törekedek szüntelen, hogy 
vérmérsékletét zabolázza, s indulatait végképen legyőzze: 
teljesítette is mindegyiket. Társalgását az emberekkel mind 
nyilvános mind magány körökben, minden viszonyai kö
zött, nagy jellemszilárdság bélyegezte, nem különben ki
tűnt méltósága, illedelmes viselete, készsége, szelídsége, 
mások kivánatainak teljesítése, s az udvariság legérdek- 
telenebb szabályainak gyöngéd megtartása által, mire őt 
nem csak vele született őszinte gondolkozása, s derült- 
esze vezérletté, hanem hosszas és fáradhatlan gyakorlata is.

Az iskolákat életének tizenhatodik évében, őszszel 
hagyta el. A három utolsó évet kizárólag a mértanra, 
háromszögtanra és földmérésre fordította, mire különös 
hajlama volt. Az is hihető, hogy rokonai észrevevén benne 
ezen tanulmány iránti előszeretetet, sürgették őt, hogy 
mérnökségre képezze magát, mi akkor igen jövedelmes 
keresetmód vala, s alkalmat nyujta legjobb, de még mű
veletlen vidékek fölfödézésére. Tanuló éveinek utolsó nya
rában az iskolaházhoz tartozó telkeket és vele határos 
ültetvényeket mérte fel, melyeknek határait, szögeit, raj
zait és felszámításait nagy pontossággal könyvbe jegyzetté.

De ezen tudománynak nem csak könnyebb oldalait 
gyakorlottá. Használta a logarithmusokat is, s munkái
nak hibátlanságát különféle próbákkal megkisérlette. Több 
ilyetén kéziratokkal telvék könyvei, melyek nagy szorgal
ma!, csinos és egyaránvos írást, s több mathematicai figu
rák lerajzolásában rendet és pontosságot tüntetnek ki.

15 mellékdolgokat méltó megemlíteni, mert tudva 
van, hogy Washington teljes életében követte e szokást.
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Hivatalos irományai, naplói, főkönyvei és azon kötetek, 
melyekbe leveleit és pedig a forradalom idejéig mindig 
saját kezeivel irá be, mindez hasonló rendszeretetre és 
pontosságra mutat. A mit magára nézve fontosnak tarta, 
az a többitől elválasztott helyen áll följegyezve, a kézirat 
tiszta és szabályos, közbeirt szavak és tintafoltok nélkül. 
Ha az írást elvétette, a hibásan irt szavakat oly ügyesen 
ki vakarta és ki jobbította, hogy esak szoros vizsgálat után 
lehet észrevenni az elkövetett hibát. Kajzok és mutató- 
táblák koszi!esővel, valamiül a felosztások és számítások 
elrendezésével igen szívesen t’oglalkodott. Ha kibérlett 
telkeinek valamelyikét újra felosztani készüie, elébb annak 
tervét rajzolá le. Ha az aratást valami más renddel vé
gezni s a, földmivelésnek valami más módját akará be
hozni, a költségek és munkák külön pontjait, nemkülön
ben a jövedelmet és hasznot mutatótábIákra szedte; 
ugyanezen rendet tartotta a rendszabásokban, melyeket 
évonkint tiszttartójának készíte.

Ezen rendszeretet, miután hadvezérré lett, nagy 
hasznára volt. A tisztek neveit és rangjait, valamint a 
segédtisztek, óletbiztosok és szállásmesterek változásait jól 
rendezett táblákra jegyzetté föl, melyek úgy készültek, 
hogy a legfontosabb pontokat emlékezetében tarthatá, s 
néni vala kénytelen egyes részletek miatt elszórakozni. 
Ha a hadseregnek meg kellett indulnia, vagy oly állást 
foglalnia, hogy a többi csapatokkal összeköttetésben legyen, 
eb beli tervét papirosra rajzolta; új táborozás kezdetekor 
pedig, vagy midőn részletes vállalkozásra készült, a csata
rendről tervet készíte, mindegyik tisztnek kijelölő saját 
helyét, s az általa kormányzandó ezred uevét a legénység 
számával együtt fölirá.

Elnök (praesidens) létekor a kincstárhoz tartozó hivata
los irományok és oklevelekre nézve^asonló rendtartást hozott 
be. Mindent nagy fáradsággal és türelemmel táblákba 
soroztatott, s ez által bírta csak az egyes részleteket ren
desen felfogni s emlékezetben tartani, azon számtalan 
szövevényes számadásokkal együtt, melyeket máskép lehe
leden vala áttekintenie.

A mathematikai tanulmányokon kívül ismeretei 
egyedül azon tárgyakra szorítkoztak, melyek a közönséges
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iskolákban taníttattak. Sőt kétséges, ha vájjon a nyelv 
alapszabályait tanulta-e. Ifjabbkori irataiban számosak a 
nyelvtan elleni hibák. Sok olvasás, gyakorlat és szorgalom 
által győzött e nehézségeken, s utóbb tiszta és szabályos 
nyelven irt, sajátságos kifejezésekkel és világos írásmóddal 
élvén. A szavakat mindig gondosan megválogatta, hogy 
véleményét szabatosan és erőteljesen kifejezhesse. E tekin
tetben mondhatni, nyelve lelkének tükre volt, mely kitii- 
nőleg tiszta, őszinte és egyenes jellemnek vonásait viselé.

Anyai nyelvén kívül egyebet nem tudott. A régi 
classicusok tanulásába nem is kapott. Midőn a forradalom 
idején a franczia haditisztek az amerikai seregekkel egye
sültek s nevezetesen Rochambeau gróf kormánya alatt az 
országban tartózkodtak, némi figyelmet látszott fordítani 
a franczia nyelvre; de annyira soha sem ment, hogy 
rajta beszélni és Írni, vagy francziából valamit angolra 
fordítani képes lett volna.

Még iskolába jártakor rokonai oly életpályára szánták 
őt, mely ha valósulandott, sorsának egészen más irányt 
adott volna. Legöregebbik bátyja Lőrincz az utolsó nyu- 
gotindiai háborúban mint haditiszt szolgált, ki látván 
György öcscsánek katonai hajlamát s úgy vélekedvén, 
hogy az angol hajóhadnál legkönnyebb alkalma leend 
magát o hivatásban kitüntetnie, őt oda tengeri tisztujónoz
nak (Seeoadet) bevétette 1746-ban, 14 éves korában. 
E lépés önakaratával, talán kérelmére is történt, s lelke
sült örömmel készült útnak: de midőn már menőben vala, 
anyjának aggodalma oly erősen ellene szegült, hogy hóim 
kelle maradnia.

Ezen elhatározó pillanatban Jackson, a család egyik 
barátja, igy irt Washington Lőrineznek: „Tartok tőle, 
hogy Washingtonná asszonyság nem marad hű elébbi ha
tározatához ; úgy látszik, nem akarja többé Györgyöt, ten
gerre bocsátani, többek szava után azt hívén, hogy ezen 
terv haszontalan. Ő sok üres kifogást teszen, mint gyön
géd anyák szoktak, kik a dologhoz nem értenek; s én 
tudom, hogy egy szó, mely a fin eltávozása ellen hozatik 
fel, többet nyom előtte, mint tiz mellette szóló.“ Az anya 
állhatatosan a terv ellen szegüle, s felhagyának vele; mit 
azonban sem nvakasságnak, sem anyai lágyságnak tulaj-
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doiutani nem kell. Mert György volt legöregebbik édes 
fia, kinek jelleme és erkölcsei oly sokat Ígértek, hogy az 
özvegy anya ő tőle várt bizonyos vigasztalást és segít
séget, miután eddigien a négy fiatalabb testvér gondja 
egyedül rajta feküdt.

Mihelyest Washington az iskolából kimaradt, Lőrincz 
bátyjához mene, ki a Potornác folyó melletti mezei jószá
gon lakott, mely utóbb Mount Yernon nevet viselt, ha
sonló nevű admirál emlékezetére. Az ifjú György a telet 
kedves mathematicai tanulmányaival és földméréssel töl
tötte, azon különös czélból, hogy az alapszabályok alkal
mazásában és az eszközök használásában ügyességet sze
rezzen. Ez időben mutatták be őt Fairfax lordnak és ezen 
család több tagjainak, kik akkor Virginiának azon vidékén 
laktanak.

Washington Lőrincz Fairfax Vilmos egyik leányát 
vette nőül, ki nagy tekintetű férfin vala mind jellemére 
és polgári állására nézve, de különösen nagy kiterjedésű 
birtokai miatt, melyeket az Allegany-hegység völgyeiben 
bira. Mivel pedig ezen terjedelmes és vadon földterületek 
még fölméretlenek valának, Fairfax lord e munkát az 
ifjú Washingtonra bizta, kinek ügyessége és tudománya 
felől igen jól vélekedett. A megbízott ifjú elutazott épen 
márczius hónapban, midőn élete tizenhatod évét betöltötte, 
Fairfax Györgynek, Fairfax Vilmos legidősb fiának kisé
ret ében.

A terhes vállalat értelmet és ismereteket igényle, 
nehézségekkel és nélkülözésekkel párosulva, mikhez az ifjú 
Washington eddig nem szokott. Miután kisérő társával 
az Allegany első hegylánczán túl haladott, nagy vadonba 
jutottak, s ezen túl szabad ég alatt éjjeleztek, vagy sá
torok és nyomom viskókban, melyek a zordon éghajlat 
ellen kevés utalómul szolgáltak, s gyakran a dühöngő zi
vatarok által bezúzattak vagy szétszórattak. A hegyek 
ormain még a legkeményebb tél csikorgóit; az olvadó hó 
és gyakori eső árasztotta folyamokat lehetetlen volt átgá
zolni, s kénytelenültek az utasok lóháton úsztatni át raj
tok; az erdei utakat és ösvényeket mocsárok, sziklada
rabok és mélységek akadályozók. A fölmérendő telkek 
Potomac vizének déli ága körül feküdtek, 70 mértföld-
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nyíre azon ponton fölül, hol ezen folyó mindkét ága 
egyesül.

Washington e munkát megbízójának teljes megelé- 
giiléséré végrehajtotta, s barátainak jó véleménye mér
nöki tudománya felől még inkább megerősödött általa. 
Több tekintetben jótékony befolyású volt reá nézve ezen 
vállalat; mert önbizalmat szerze neki, reményekre ger
jesztő s további előmenetelére utat nyita. Bőven megis
merkedett a tartomány egyik részével is, mely eddigelé 
kevéssé látogattatok, s mely utóbb hadi vállalatainak 
térmezeje Ion; továbbá ezen útjában oly életmódba tanult, 
melyre szüksége vala, hogy egykor reá várandó nagy hi
vatásának megfelelhessen. Ezen kirándulásakor látta egy
szer az indusok hadias tánczát, s találkozott azon néppel, 
melynek hadi és békés állapotára ő utóbb oly befolyást 
gyakorla, milyet senki más.

Miután Washington nyilvános mérnökül és földvizs
gálóul kineveztetett és beiktattatok volna, mi nemcsak 
méréseinek nagyobb fontosságot szerze, hanem tartományi 
hivatalokra is igényeket nyujta, fáradatlanul ezen fogla
latosságban munkálkodott három évig, a téli hónapokat 
sem engedvén pihenésnek. Az év egyik részét mindig az 
Alegany-hegyekben töltötte, hol azon vidéket mérte föl, 
mely Potomac két ága mellett terül (‘1, s dél felé a hegy 
legmagasabb csúcsáig felnyúlik. Az ezen munkával $fcró 
veszélyeket és nehézségeket egy hazamban csak néhány 
hétig lehetett kiáltani. Enyhíiletül Washington ilyenkor 
a népes tájékokra ment le, hol magányosok birtokait 
mérte föl, hogy ez által fölvett munkájában magát foly
tonosan gyakorolná.

Minthogy ekkor még kevés mérnök volt Virginiá
ban, s igen kerestettek mindenfelé, munkáikat aránylag 
nagyon jól fizeték, s ügyesség és szorgalom mellett na
gyon jól jövedelmeze e hivatal; de még fontosabb volt 
Washingtonra nézve az, hogy becsületességét és képessé
gét a legkitűnőbb férfiak elismerték, kiknek barátsága és 
részvéte az ifjú embernek igen nagyon használt. E három 
év alatt bátyjánál Mount Yernonban lakott, mivel mun
kálkodásának mezeje ide közelebb álla, mint anyjához; do 
ezt is gyakran meglátogatta s gazdaságára felügyelt.
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Midőn tizenkilencz éves lett, derék jelleme annyira 
méltányoltatott, hogy a kormány oly hivatalt bízna reá 
Virginiában, melyhez mély értelem kívántatok, s tőle a 
tartomány bátorsága függe. A végszéleket az indusok 
rablásai és a francziák berohanásai fenyegették; miért 
határoztatok, hogy akadályozó rendszabályokhoz nyúljanak 
s a katonaságot védállapotba helyezzék. É végre a tarto
mány kerületekre osztatott; s mindegyikbe tábornagyi 
segédül, őrnagyi ranggal egy tiszt rendeltetett. Washing
ton Györgynek is jutott ily kerület, hihetőleg Fairfax 
Vilmosnak és bátyjának ajánlására, mert amaz a válasz
tott polgárság küldötte, emez pedig a kormánytanácsnak 
egyik tagja vala. Évi díjúi 150 font sterlinget húzott.

Hadi hajlama nemcsak nem csökkent, sőt napról 
napra nagyobbodott. Bátyján kívül sok tiszt volt még 
Virginiában, kik az utolsó háborúban részt vettek. Ezek 
útmutatásán tanulta a hadi tudományokat, gyakorlottá 
magát a vívásban, s a kardforgatásban nagy ügyességet 
szerzett. A jeles katonai munkákat mind olvasta, s az 
elméletet gyakorlattal párosította, mennyire körülményei 
engedék. Ezen új alkalmazás tehát hajlamával igen 
megegyezett, s az elébe nyílt életösvényt tűzzel és jó 
kedvvel kezdette meg.

Be alig kapott hivatalába, már visszahívták, egy 
más kötelesség teljesítésére, mely szívét és testvéri ér
zelmeit igényiette. Washington Lőrinez születésétől fogva 
gyöngélkedő lévén, egy idő óta tüdőbajban sínlődött, mely 
úgy látszott, veszélyes kezde lenni. Az orvosok utazást 
javasiottak neki Nyugotindiába, próbául, mily hatással 
működnék nyavalyájára a szelidebb éghajlat. Mivel pedig 
egy kisérő barát kivántatott mellé, s a beteg mindenek 
fölött György öcscsót szerette, az adatott mellé kísérőül. 
Elindultak tehát hajón Barbadoes’ felé, és 1751-ben szepk 
havában öt heti utazás után kikötöttek a szigeten.

A lég vált ozás, a lakosok vendégszeretete, a tárgyak 
változékonysága, s öcscsének gondos ápolása fölvidámíták 
a beteget, s eleinte új erőt látszának csepegtetni bele. De 
ezen remény hiú vala, s a régi kórjelek ismét megjelen
tek. A három héti ott tartózkodás nevezetes jobbulást 
nem okozott, s Lórii]ez a jövő tavaszszal Bermudába menni
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tokélette el magát, azon szándákkal, hogy öcscse Virgi
niába térjen vissza, s helyette neje kisérje el őt a szi
getre. Ennél fogva György hajóra szállt, mely Chesa- 
peake-bo ment, s igen zivataros tengeri utazás után feb
ruáriig havában hazájába ért, melytől négy hónapnál to
vább távol vala.

Barbadoesben létekor himlőbe esett, s nyavalyája 
veszélyes Ion, de ügyes orvos kezek hamar lábra állítot
ták, s három hét múlva már kimehetett. Naplója, me
lyet kettős utában s Barbadoesben vitt, s melynek még 
néhány töredéke fenn vagyon, tanúja azon sajátságos mód
nak, miszerint ő leglátatlauabb dolgokat észrevenni, s ér
dektelen részletekből átalános következtetéseket kivonni 
tudott, mely tulajdonsága minden alkalommal kitűnt. — 
A tengeren naponként leirá a hajónaplót, foljegyzé a szél 
változásait, a lég állapotát, hány mértföldet haladt a hajó, 
s egyéb eseményeket; mig az alatt hajózása alkalmazni 
iparkodott azon ismereteket, melyeket egy rokon tudo
mányban szerzett volt. Barbadoes szigetén minden tárgy 
magára voná figyelmét: a föld, a tartomány termékei, a 
földmivelés k ülő nféles ege, a gabona-fajok, a kereskedés, a 
hadi erő, a várerősségek, a lakosok szokásai, a városok 
szerkezete és kormánymód; mind ezekről rövid észrevéte
leit naplójába jegyzetté.

Bátyjának Bermudából irt első levele örvendetes tu
dósítást nyújtott, azon kívánat kijelentésével, jőne hozzá 
felesége. De ezen levelét nem sokára egy ellenkező tar
talmú követé, mely neje elutazását gátolta. Mivel a beteg 
lényeges javulást nem érzett, nyáron visszatéve hazájába, 
hol 34 éves korában meghalt, nejének, egy kis leányának 
és számos barátainak mély bánatára.

E szomorú esemény által Györgyre új kötelesség 
terhe nehezkedett. Boldogult bátyja nevezetes birtokot 
hagya maga után, melynek igazgatását öcscsének kellett 
átvennie. Ő neveztetett ki a végrendelet végrehajtójáig, 
mely szerint szép örökség jutott neki. Mount Vernon az 
árva leánykára maradt, s ha az örökös nélkül halna meg, 
minden vagyona Györgyre vala szállandó, az özvegy pe
dig, míg él, a jószág használatában hagyatott. Jóllehet a 
rendelet végrehajtói között György legfiatalabb vala, de
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mivel bátyja viszonyait legjobban ismerte, s ennek teljes 
bizodalmát bírta, az egész ügy kizárólag reá bízatott, mely 
több hónapnyi idejébe és gondjába került; mert igen bo
nyolódott lévén, nagy előrelátást és megfontolást kívánt.

Miüdazáltal magányügyei nem tartóztalak ót tábor- 
uagy-segédi tisztének teljesítésében, sőt immkálkodási köre 
itt is tágiila. Mihelyt Dinwiddie kormányzóul érkezett 
Virginiába, az egész gyarmat négy hadi zászlóaljra osz
tályoztatok. Washington őrnagyra az északi osztály jutott. 
Ebben több kerület foglaltatott, melyeket mint segéd
tisztnek határozott időben meg kellett látogatnia, hogy a 
katonaság tiszteit oktassa és képezze, a csapatokat szem
lére vegye, fegyvereiket és öltönyeiket megvizsgálja s a 
hadi gyakorlatokba és fenyítékbe egyenlő rendszert hoz
zon be.

Washington élete.



A  francziák Virginia nyugati határain erőszakoskodnak. — Virginia 
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Dinwiddie kormányzó.

II. F E J E Z E T .

Elérkezett végre az idő, melyben ki kellett tűn
nie, hogy Washington rendeltetése valami nagyobbszerű 
legyen. Á végszélekről tudósítás érkezett, mely szerint a 
francziák a canadai tavakon áthajókázván, Ohio partjain 
várakat szándékoznak építeni. Az indusokról is azon hír 
terjedő, mintha ingadoznának baráti hűségekben, s a fran- 
cziáktól segíttetve nyilt háborúra készülnének. A dolgok 
ezen állásában az angol minisztérium meghagyá Virginia 
kormányzójának, építene Ohio közelében két erősséget a 
tartomány biztosítására, s a berohanok visszatolására, az 
indusokkal pedig vagy tartaná fenn a szövetséget, vagy 
akadályozná vállalataikat; mely végre 30 könnyű ágyút 
és 80 tonna lőport küldöttek neki használatra, Angliából.

De mielőtt a minisztérium rendelése megjött volna, 
már a canadai kormányzó egy csapat hadi sereggel és 
tábori készülettel az angolok birtokába lépett. Dinwiddie, 
a minisztérium elérkezett parancsát teljesítendő, határo
zást. tőn, meghatalmazott követet küldeni a franczia pá
rán esiíokhoz, ki megkérdezze, kinek rendeléséből bátorko
dott legyen az angol tartományokba rohanni, s mi volna
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szándéka ? Ezen megbízás terhes és veszélyes volt; mely
hez ész, ügyesség, az indus nép ismerete, és tapasztalás, 
mikép kelljen az erdőségeken utazni, kivántatott. Köz
hiedelem szerint mindez feltaláltatott Washington őrnagy
ban, s e fontos ügy reá bízatott, jóllehet még csak 21 
éves vala.

Meg volt tehát neki hagyva, hogy haladéktalan az 
Ohio folyójához siessen, az indus nép némely főnökeit 
Logstown nevű helyre hívja, őket jöttének okáról tudó
sítsa, s ha bizonyos tudomást szerzett a francziák állomá
sáról, tőlök segédül fegyvereseket kérjen, kik hátralevő 
útjában kalauzéi és őrseregül szolgáljanak neki; ha pedig 
•a francziák főállomására érend, megbízó levelét nyújtsa 
át a hadi parancsnoknak, a virginiai kormányzótól neki 
szóló levéllel együtt, s a britaniai fölség nevében választ 
követeljen reá. Továbbá arra is megbízták, kutatná ki 
óvatosan a franczia seregek számát , melyek a tavakon 
áthajóztak, a segédhadakat, melyek Canadába váratnak, 
mennyi erősséget építettek, és mily pontokon, s ezek 
mennyi emberrel s készülettel bírtak, valamint egymás- 
toli távolságokat i s ; szóval a betolakodók állapotja és 
szándéka felől minden lehetséges tudomást szerezne meg.

Ellátva e végre Írásbeli utasításokkal, megbízó- és 
úti levéllel, melyet a gyarmatok pecsété erősített, kiin- 
dula Washington november 30-dikán 1753-dik évben 
Williamsburgból, Virginia kormányának székvárosából. 
Az ut, melyet rendeltetése helyéig meg* kellett tennie, 
azon irányban, melyet követni, szándékok, körülbelül 560 
mérföldre mene, s jobbára magas zordon hegyeken vonula 
á ltal; több pedig mint fele útja oly vadonra esett, melyen 
hogy valaha ember járt volna, nyoma sem látszott.

Minekutána Washington Fredericksburg, Alexandria, 
és Winchester városai mellett elhaladott volna, tizennégy 
nap múlva Wills Creek-be érkezett. Mint indus tolmács 
Davidson János követte őt és Vanbraam Jakab hollandiai 
születésű, előbb a hadi seregben tiszt, adaték mellé, hogy 
alkudozásaiban a francziákkai segítségére lenne, minthogy 
nyelvökben jártas vala. Wills Creek-ben Washington 
Gist-tel találkozott, ki az erdei életmódot megszokta, 
mert gyakran az erdők legbelsejébe nyomult, s nem rég

2*
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egy gyarmatot telepített le azon völgyben, mely az Alle- 
gany-bérczek végláncza és Monongahela folyama között 
fekszik. Gist kalauzul megkóretvén e fáradságot elvállalta,, 
s más négy férfival együtt, kiknek ketteje kalmár valat 
mint szolgák kisérték a követséget.

Az egész társaság most nvolez személyből á lla ; s 
lovakkal, sátorokkal, málhával és élelemmel felkészülve* 
Wills Creek-nél elhagyván az emberlakta vidék határait,- 
bevonultak az erdőségbe. Az évszak zordonsága, a hova! 
födött Alleganv-bérczek, a kiáradt folyamok által elöntött 
völgyek, a vadon ösvénvtelen hegyek, a ragadó folyamok, 
melyeken vagy hevenyében ácsolt talpak segédével, vagy 
gázolva s néha úszva keltok át, mind ezek oly akadályok 
valának, miken csak lassan és türelemmel lehete túl es
niük. Elértek végre Ohio ágaihoz, hol a Monongahela és- 
Allegany-vizek az előbbivel egyesülnek. Washington őr
nagy szoros vizsgálat alá vévé e pontot, mert igen alkal
masnak látta holmi hadi állomásokra, valamint védelmi 
állapodásra, s élelemszerek megőrzésére, ha történetből e 
vidékre húzódnék a háború; javaslatára csakugyan erős
ségek építtettek ide, melyek két háborúban híresekké 
lettek.

Ezután az utazók Logstown felé siettek, mely az 
imént említett helytől mintegy 20 mértíöldnyire van. Ide 
idézé Washington az indusok nehány főnökeit, általadá 
nekik a kormányzó parancsát, s fegyveres kíséretet kére 
a francziák táboráig. Köztök Tanacharison vala a leg
előkelőbb, kit félkirálynak is hívtak. Ő barátságos volt 
az angolokhoz, vagy inkább jobban gyűlölte náloknáf a 
francziákat, mert valóban egyiköket sem szerété, mivel 
önfüggetlenségét nagyra becsülte. Lelke egyíigyüségében 
azt gondolá, hogy az angolok czélja nem egyéb, mint 
kalmári szerződés, s fegyvereken, lőporon, s más kalmár 
árúkon bőröket és prémeket szándékoznának cserélni, mi 
az indusok hasznára leendett.

Midőn a francziák fegyveres erővel benyomultak, s 
a tartományt elfoglalván várakat építettek, fölébredett 
benne a gyanú, s nem látta más módját az önvédelem
nek, mint ha az angolokhoz csatlakozik. Ekkor mene ő,. 
mint több nemzetségek küldötte, a franczia kormányzó
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felszállására s beszédet tarta hozzá, melynek lényeges tar
talma, Washington közlése szerint következő:

„Apák, eljöttem, hogy saját beszédteket ismét el
mondjam nektek, s arra emlékeztesselek, mit tinnen szá
jatok mondott. Apák, egy időben ti ezüst medenczét te
vétek élőnkbe, melyben hód czombja fekiivék, s minden 
népet meghivátok, jőnének enni belőle, enni békével és 
jóllakásig, s ne idegenkednének egymástól. Ha találtat
nék valaki békezavaró, ime az asztal szögletére teszem e 
vesszőt, ezzel vesszőzzétek meg ő t ; és ha én vén nap
jaimban oly gyermekes lennék, kérlek titeket, használjá
tok e vesszőt ellenem, mint akárki ellen:“

„De ti vagytok, apák, kik ez országban a békét 
zavarjátok ; mert ti jöttök, s építetek városokat s elfog
laljátok az országot, tudtunk nélkül és erőszakkal/1

„Apák, mi hajdanta tüzet raktunk egy helyütt, 
melynek Montreal a neve, s kértünk benneteket, eddig 
maradjatok s belebb ne menjetek, s földünkre ne tola
kodjatok. Kérlek most titeket, térjetek vissza azon hely
hez; mert tud totókra adom, apák, hogy miénk e föld, 
nem tiétek/1

„Apák, kérlek, hallgassatok meg barátságosan; ha 
nem, úgy elő kell vennünk a vesszőt, mely a békezavaró 
ellen tétetett oda. Jöttetek volna oly békésen, mint 
atyánkfiái, az angolok, semmi kifogásunk nem lett volna, 
hogy kereskedjetek velünk, mint amazok; de mivel há
zakat jöttök magatoknak földünkön építeni, s ezt erővel 
veszitek el tőlünk, azt mi nem tűrhetjük/1

„Ti fehérek vagytok, apák, az angolok is azok; mi 
közietek és 6 közlök fekvő tartományban élünk; azért 
miénk e fold, s egyiké sem közéletek. Ama fenn lakó 
nagy szellem adá ezt nekünk, hogy lakjunk rajta; azért 
kérlek titeket apák, vonuljatok vissza; megkértem angol 
atvánkfiait is, tennék meg ez t; mert távol akarunk tőle
tek lenni. E szavakat leteszem itten, hogy próbára te
gyem mindegyiteket, és lássam, mélyítek van jobb érze
lemmel hozzánk, azzal fogunk majd tartani, és hasonló 
mértékben osztozni. Angol atyánkfiái már hallották ezt, 
s csak azért jöttem, hogy megmondjam nektek is; mert 
én épen nem félek e főidről elűzni benneteket/1
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Washington őrnagy még némi tanácskozásokat tar- 
tott a vad főnökökkel, s bőven kifejtette nekik jövetele 
okát és a kormányzó kivánatait. Azután derék-kötőjéből 
(Wampum) egy szíjat adott nekik, mely az indusoknál 
barátság és atyafisodás jele. Azután ők magok tanács
koztak, s Tanacharison-t bízták meg, felelne mindnyájok 
nevében. Ez békésen válaszolva, a kisérő sereget meg- 
adá; mivel pedig az ifjú katonák épen most nagy vadá
szatot tártának, visszaérkeztökre három négy nap kellett 
volna várakozni. De a dolog sürgetős lévén, Washington 
őrnagy nem késheték, s négy indus kiséretében, kik közt 
Tanacharison is vala, elutazott.

Ezen útban semmi nevezetes nem történt velők, ki- 
vévén, hogy Venango mellett a francziák egyik őrszeme 
(Vorpost) minden cselt elkövete az indusok visszatartóz- 
tatására. Joncair kapitány udvariasan fogadta Washing
tont, ki arról is értesítette, hol lelhetné föl a főhadi
szállást. Az eső és hó szüntelen esett, s kimondhatatlan 
akadályok és veszélyek után, melyeket az utazók a ha
tártalan erdőségeken kénytelenek valának kiállani, elju
tottak végre óhajtott czéljukhoz, kiindulásukat Williams- 
burgtól számlálva 41-ik napon.

St.-Pierre ur, a hadi parancsnok, már koros, szt. 
Lajos rendének vitéze, és finom udvari ember vala. Első 
találkozásakor megigéré, hogy Dinwiddie kormányzó leve
leit teljes figyelmére méltatandja, mindent elkövete Wa
shington és társai kényelmére, míg az erősségben mulat
nának. A második összejövetelnél a hivatalos irományok 
előadattak, felolvastattak, francziára fordíttattak és tar
talmuk részletesen felvilágosíttatott. A parancsnok taná
csot- lile tiszteivel, s két nap múlva a válasz általadaték, 
melyben St. Fierre katonásan felelt; ő neki, mondván, 
nem tiszte a kérdéses birtokok, és elfoglalások iránt 
egyezkedésekbe ereszkedni, mire csak Duquesne marquis, 
mint Canada kormányzója léphet, s kinek ő mint meg
bízójának engedelmeskedni tartozik; miért is azon fel
szólítást, hogy seregével visszavonúljon, nem teljesítheti. 
A nyilatkozat tiszteletteljes, de eltökélett és határozott 
vala.

Míg a franczia tisztek tanácskozának, s a válaszon
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dolgozának, Washington őrnagy használ! az időt, körül
nézvén, s az erősséget vizsgálhatván. Ugyan erre meg- 
hizattak kísérői is. Ez által alkalma lön a vár fekvését, 
köriiletét, építésmódját és lőszereit pontosan leírnia. Tár
sai megszámlálták a hajókat, melyek a vízen állottak, s 
melyek még készülőben voltak. Az erősség rajzát Washing
ton őrnagy a britanniai kormánynak megküldötte.

Valamint előbb Venango-ban, úgy itt is minden 
cselt elkövetének a francziák, hogy az indus kísérőket el
csábítsák az angoloktól, de ígéreteiknek a félkirály állha
tatosan ellene szegült. Washington nyomára jutván a 
cselnek, panaszt tőn miatta St. Pierre előtt, de ez egész 
udvarisággal úgy nyilatkozott, mintha a dologból mit sem 
tudna, sőt késznek vallá magát Washington minden óhaj
tásainak teljesítésére, és sajkát ajánla nekik, melyen Ye- 
nangóig visszahajózhassanak.

Vízi utazásuk fárasztó, hosszas és veszélyes vala. 
Sziklák, zátonyok, úszkáló fatörzsek és vízrohanások szün
telen gonddal és nyugtalansággal háborgatták őket. „Igen 
gyakran, így ir naplójában Washington, kénytelen valánk 
dologhoz fogni, és félóránkint a vizeken kezeinkkel erő- 
ködni, hogy a zátonyokon átmehessünk. Egy helyen az 
összetorlódott jég elzárta utunkat végképen; s kénytele
nültünk által hurczolni sajkánkat egy földszorulaton, mely 
negyed mértfölduyi szélességű vala.“ Hat nap múlva kö
töttek ki Yenango mellett, miután 130 mérfóldnyi teker- 
vényes utat tettek volna.

Itt találták lovaikat, melyeket előre küldöttek volt, 
oly nvomorú és elcsigázott állapotban, hogy méltán két
kedhettek, valljon kiállandják-e a hátralevő utat, ha az 
egész málhát és élelemszereket vinniök kell. Hogy tér
kőkön némileg könnyítsen, Washington indusféle utasru
hába öltözve, gyalog folytatta útját, hasonlóan cseleked
tek Gist és Yanbraam urak, általadák lovaikat a veze
tőknek. Három napi menetel után, midőn a lovak mind
inkább elgyöngültek, s a hó és hideg óránként nagyob
bodott, lassú és fárasztónak tesztvén az utazás, újra meg- 
változtaták tervöket. Vanbraam magára vállal! a lovak 
vezetését s megkéretett, a lehető gyorsasággal követné 
őket. Washington őrnagy pedig előre siete, hátas tarisz-



nyával, melyben Írásai és szükséges elesége valának, és 
puskával felkészülve ; hasonló készülettel kísérte őt Gfist 
ur. Az útról eltérvén az erdőségen haladénak, s Allegany 
folyamához érének, melyen nem messze Sanuopin váro
sától általkeltek. Másnap különös kalandjok akadt, melyei 
(fist így jegyze föl naplójában:

„Korán reggel fölkelvén két órakor már útnak in
dulunk. Murdening Townba érkezénk, hol egy indussal 
találkoztunk, kit, ha jól emlékezem, Joncair kapitánynál 
Veuangóban láttunk. Ezen ember indus nevemen hitt, s 
örvendezését jelentette viszonlátásomon. Kérdezősködött 
tőlünk, a többi között, miért utazunk gyalog, miután Ve- 
nangót elhagytuk, hol maradtak el lovaink, s mikor ta
lálkozunk ismét velők ? Washington őrnagy elhat ár ozá. 
útját ezután is Allegany összefolyásáig folytatni, és mi 
kérdezők az indust, nem akarua-e kísérőnk és kalauzunk 
lenni V Ajánlatunkat, úgy látszók, szívesen fogadá, s 
legott kész vala velünk jőni: elindulánk tehát, s az in
dus az őrnagy málháját vivé. Miután uyolez vagy tíz 
mérföldet haíadtimk, az őrnagy lábai a járástól feltörtek, 
s igen ki táradott, az indus pedig igen északkelet felé 
csavarodott. Az őrnagy pihenni akara, s az indus ajánl
kozók, hogy puskáját viszi, de ezt az nem engedé; mire 
az indus daezossá lön, és sürgető a tovább menetelt, 
mondván, hogy ottawabeli indusok cserkésznek az erdő
ségben, kik fejbőreinket lehúzzák, ha ránk akadnak; azért 
mennénk saját kunyhójába, mint bátorságos helyre.

„Ezen ember igen gyanúsnak látszott előttem, de 
gyanúmat nem akaráni az őrnagygyal tudatni: de ez is
nem sokára közlőtte velem ebbell félelmét. Az indus 
azt állítá, mintha puskalövést hallott volna kunyhója fe
lől, s még inkább északnak vezetett. Félni kezdőnk : ő
pedig mondá, úgy rémlik előtte, hogy kunyhójából kiál
tást halfa. Mi még két mérföldet tevénk, azután szóla 
az őrnagy, hogy a legközelebbi folyónál nyugonni akar. 
s mi meghagytuk az indusnak, ne menne tovább, ha a 
legközelebbi folyóhoz értünk. De mielőtt valami patakra 
akadnánk, nyílt térségre léptünk ki. Az idő tiszta vala. 
s a föld hóval födött. Az indus megállapodék és körül 
néze. Az őrnagy látá, midőn puskáját reánk szegezte, és
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elsütötte, mire kérdező tőlem ; Meg vau ön sértve ? Nem 
felelék neki. Ekkor az indus egy vastag tölgyfa mögé 
futott, hol újra megtöltő csövét, de mi hirtelen hátánál 
termettünk. Én megakartam ölni, de az őrnagy nem 
engedé. Meghagytuk tölteni puskáját, és láttuk, midőn 
golyót tőn bele; azután különös szemmel tartottuk őt. 
Egyikünk mindig a fegyverek mellett marada. Egy kis 
pataknál az indus által tüzet _ rakatunk, azon neszszel, 
mintha itt szándékoznánk hálni* Én szólék az őrnagynak: 
Ha ön nem akar ezen ember megölésére rááliani, úgy el 
kell őt távolítammk, azután éjhosszant mennünk. Erre 
az indushoz fordtilék: Te, mondám, nemde eltévedél, 
minthogy esöveded elsütötted ? De ő válaszul adá, hogy 
kunyhójához igen is jól tudja az utat, s már nincsenek 
onnan messze. Jól van, szólék én , menj te most haza, 
mi fáradtak vagyunk s holnap nyomodat követjük; vedd 
e darab kenyeret, ezért holnap adhatsz valamit ennünk. 
Az indus örült,, hogy igy távozhatott. Azután még fél 
mérföldet mentünk, s tüzet raktunk, delejtűuket meg
igazítottuk és ballagtunk egész éjjel. Reggel Piny Creek 
csúcsánál valánkA

Ha szándékozott-e az indus az utazók valamelyikét 
megölni, csak gyanítani lehet; a körülmények minden
esetre kétesek valának. Washington őrnagy szinte teszen. 
említést ez esetről naplójában, hol mondja: „Egy sereg 
indussal találkozánk, a írancziák pártjából, kik leselked
tek reánk; egyik közölök alig tizenöt lépésnyiről lőtt is 
Gist urra, vagy reám, de szerencsére nem talált bennün
ket. Ezen embert mi szemügyre vettük, s őriztük esti 
Mlencz óráig ; azután elbocsátottuk s mentünk ej hosszant, 
szünet nélkül, hogy megelőzvén őket, másnap el ne ér
hessenek bennünket; mert meg voltunk győződve, hogy 
kovetendik nyomainkat, mihelyest fölkel a nap.“ De az 
indusokat többé sem látni, sem hallani nem lehetett. 
Esti szürkületkor az utasok elértek Allegany vizéhez, 
Shanopies-en fölül, hol, mint remélték, átmenendők valá
nak a jégen; de ebben csalatkoztak, mért a víz mind a 
két parton csak néhány rőfnyire fagyott be, s a viz fo
nala erősen zajlott.

Az elfáradt és lankadt utasok kénytelenek lőnek a
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folyam partján tölteni az éjét, védelem nélkül a csikorgó 
hideg ellen; itt a hóra telepedtek, takarójuknál egyéb 
melegítő szerűk nem leven. Reggelre kelvén az üdő, ön- 
leleményüktől fiigge oly eszközt találni, melylyel a túl
partra keljenek.

„Az átkelésnek más módja nem vala, úgymond 
Washington, mint talpon; egyetlen rósz fejszével fogtunk 
a munkához, s napnvugotig elkészültünk. Csak egész napi 
legnagyobb erőködéssel valánk képesek a talpat előállí
tani. Ez tüstént a vízre hoztuk, reá szálltunk, s kelőnek 
indultunk. Re mielőtt a folyam közepéig eveztünk volna, 
oly sűrű jég közé keveredőnk, hogy minden pillanatban 
az elmerüléstől kelle talpunkat magunkkal együtt félte
nünk. Én póznámmal, melyet kormánvúl használók, meg 
akartam mérni a viz mélységét, hogy a talpat, ha fene
ket érnék, fenn tartóztassam, míg a jégdarabok eltakarod
nak ; de a vizionál oly erővel sodrottá el póznámat, hogy 
a vizbe esém oly helyen, mely tíz láb mélységű vaía. 
Szerencsére a talp egyik szálába kapaszkodám, s úgy 
szabadidők meg. Minden erőlködésünk daczára egyik partra 
sem juthatánk, s kénytelenitteténk, egy közel szigetre 
menekülni, s a talpat víznek ereszteni.“

E szembetűnő veszélyen átesett útasok szenvedése 
még nem éré véget. Egy puszta szigeten állának ; kemény 
hideg vala, s Gist úrnak keze lába elfagyott; éjszaka 
csaknem elttirhetetlen vala helyzetek. Reggel a remény
nek némi csilláma tűnt fel nekik. A sziget és keleti part 
között a jég éjen által oly keményre merevedett, hogy 
átmehetének rajta. Baj nélkül a partra jutottak, s még 
az nap egy kereskedő helyet értek, melyet nem rég 
Erazier úr alapított s melynek közelében 18 hónappal 
később a hires monongahelai ütközet történt.

Az utasok itten két vagy három napig kinvugodták 
magokat, részint, hogy új erőhöz jussanak, részint további 
utjokhoz fris lovakat szerzendők. Washington őrnagy az
alatt bemutattatá magát Aliquippa királynénál, az indu
sok egyik fejedelemnőjénél, ki visszatetszését nyilvánitá 
az iránt, hogy Washington erre mentében elmulasztá 
nála kódolását tenni. Washington önmentségeül ajándék
kal, a hódolatnak ezen sokkal fontosabb jelével, válaszol-
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ván, megkérlelte a fejedelemnő sértett büszkeségét, s tőle 
kegyes fogadást biztosíta magának.

Mindeddig a hátramaradt Vanbraam és kisérői felől 
mitsem hallottak; nem is várakoztak reájok, hanem hogy 
minél előbb tudósíthassák küldöttségök sikeréről a kor
mányzót, sietve folytaták utjokat az Allegany-hegységen 
Wills Creek felé, s onnan Williamsburgba, hová január 
16-dikán tizenegy hónapi távoliét után megérkeztek.

Dinwiddie kormányzó, megértvén a francziák szán
dékát , összehivá legott a tanácsot, s elébe terjesztvén 
Washington tudósítását a franczia hadi parancsnok leve
lével együtt, értekezék vele. A tanács szükségesnek Ítélte 
készületeket tenni a francziák berohanása ellen, s mielőtt 
a polgárság képviselői összehivatnának, elhatározá, hogy 
tüstént 200 emberből álló csapat küldessék Ohiohoz, egy 
vagy két erősségnek építésére. Azon fölül két század gya
logság kiállíttatása rendeltetett, melynek főnökéül a tanács 
közmegegyezésével Washington neveztetett ki, és legott Ale
xandriába küldetett, mivel ezen pont legalkalmasabb va'la 
seregei összegyűjtésére, felügvelésére bízatván egyszers
mind a hadi élelmezés, s ágyúk, melyekkel az erősséget 
el kelle látni.

Megtétetvén a rendelkezések, Dinwiddie felszólítást 
bocsátott a többi tartományok kormányzóihoz, s összehivá 
a polgárság képviselőt. De a kormányzók azon okoknál 
fogva, hogy Angliából utasításuk nincsen, a pénztár is 
üres volna, de kétségbe hozván azt is, ha váljon fel van-e 
Virginia kormányzója ily fontos ügyek vitelére hatalmazva, 
a felszólításra keveset hajtottak.

A képviselők gyűlésében is megoszlottak a vélemé
nyek, míg végre abban állapodának meg, hogy a gyarmat 
védelmére, 10,000 font ajánltassék. A kormányzó türelme 
igen nehéz próbára tétetett ez által, minthogy véleménye 
szerint, igy a király joga, és önbecsülete nem eléggé tar
taték fönn. Mindazáltal megbántott érzelmein győzött 
hazája szeretete, s kezdett munkáját nagy tűzzel folytatta.
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Hindi készületek. — Washington alezredessé leszen. — Menet az 
Allcgany-hegységen. — Az inclusokkali egyesülés. — Csata egy 
íranczia kadszakaszszal. — Washington főparancsnoknak neveztetik 
ki. — Ütközete Grcat Meadowsnál. — Leteszi hivatalát. — Brad- 
üock tábornagy alatt szolgálatba lép. — A  monongalielai ütközet. 
-— Ennek szerencsétlen következményei. — Washington vitézsége 

ezen ütközetben. — Braddock tábornagynak adott javaslata.

A  segédadomáuyokból begyült költségen hat sza
kaszból álló hadi erő állíttatott ki, melynek főnökéül Fry 
Józsua ezredes neveztetett; a másod-főnökséget pedig 
Washington ixyeré alezredesi ranggal. Jóllehet Virginia 
lakosai iránt kevés részvéttel valának szomszédaik, azért 
vállalatukban nem csiiggedének. A hadtoborzások folyá- 
nak s Washington april elejéig főszállásán marada Ale- 
landriábau. Két századdal, melyhez útjában Stephen ka
pitány alatt még egy század csatlakozók, Wills Creek 
felé tábort jára, hová april 20-án megérkezett. Menet 
közben azon hír kezde szállongni, hogy Trent kapitány 
katonáit, Ohio felé utaztokban, a francziák elfogták; mely 
hír nem sokára ugyanazon század egyik zászlótartója által 
valónak nyilváníttatott, ki egyszersmind elbeszélő, hogy 
az épülőben levő erősséget a francziák elfoglalók. Ez volt 
az első nyilvános megtámadás, mely ama hét évig tartott 
nevezetes háborút megnyitotta. A francziák az elfoglalt 
erősséget megnagyobbíták, s bevégezék, s Canada akkori 
kormányzója nevéről Duqiiesne erősségének nevezők el.
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Washington alezredes kisded seregére nézve, mely 
eddigelő csak három századból álla, ez igen veszélyes pil
lanat vala. Ők őrszemet képeztek, s az Ohio mellett 
táborozó franczia erő ellen mi sem födte őket. Frv ezre
des még nem csatlódott hozzájok, s a felelősség egyedit 
az alezredesre háromlott. Ez legott gyors követeket külde 
Virginia, Marvland és Pensylvania kormányzóihoz, s 
tudatá velők gyönge és védtelen helyzetét, és segéderőt 
kért. Azután hadi tanácsot lile, melyben a mindünneii 
fenvegetődző veszélyek daczára határozva lön, hogy a 
vadon erdőségbe nyomuljanak, utakat vágjanak és egyen
gessenek, s mennyire lehet Monongahela felé közelítse
nek, ott Eedstone Creck torkolatánál erősséget építendők. 
Előképen a katonaság foglalkodást nyere, kedélye csillapula, 
a veszélyes tunyaság megszűnők, s az utósereg számára 
kényelmes út készült.

A sok akadály miatt csak lassan lehete haladni 
előre. Fákat kellett kivagdosni,/hidakat rakni, mocsárokat 
tölteni, és sziklákat tördelni. Ezekhez járult az eleség 
nagy hiánya ; mert az életbiztosok elmulaszták tisztüket 
teljesítni, s végkép kifogyván a kenyérből, szörnyű szük
ségre jutottak. Youghiogany mellett meg kelle állapod- 
niok, hídépítés végett. Washington, némely kalmárok és 
indusok által megintetvén, hogy a folyamon egy helyet 
kivéve, lehajózhat, s útján rövidíthet, a dolog megvizsgá
lása végett ötöd magával sajkára szállt, a sereg kormá
nyát addig egyik tisztre bízván. De csalatkozék várako
zásában ; mert minekutána a folyamon mintegy harmincz 
mérföldnyire lesajkázotí, s zátonyok és sziklák közé jutott 
volna, két .magas hegyet pillanta meg a folyó partján, 
melyeknek túlsó oldalán vizzuhatag akadályozá a további 
menetelt. Washington visszafordula, s tervéről, hogy sere
gét vízen szállítsa odább, le kelle mondania.

Alig ért vissza seregéhez, midőn Tanacharison fél
király s régi barátjának követei elébe jövének, s urok 
nevében, ki jelenleg embereivel együtt Monongahela mel
lett tartózkodók , figyelmesteték Washingtont, vigyázna 
magára, mert azon vidékről két nappal ezelőtt egy csapat 
franczia eltávozván, feléje tartanak azon szándékkal, hogy 
az angolokat megtámadják. E tudósítást egy más követ



30 WASHINGTON ÉLETE.

is igazolta, ki szerint a francziák még tizenöt mérföldnyi 
távolságra valának.

Minthogy Washington sem az ellenség számát, sem 
azt nem tudta, mikor találkozandik velők, tehát minél 
gyorsabban egy kitűzött helyre siete, melynek Great 
Meadows vala neve; itt kivágatta a bokrokat; sánczokat 
rakatott, s mint ő szokta mondani, pompás csatamezőt 
készíttetett. Azután nehány legényt lóra íiltete, s vizsgá
lódásra kőidé. Ezek visszajöttek a nélkül, hogy az ellene 
ség legkisebb nyomát látták volna: de éjjel a tábor há- 
borgattatott, az őrök lőttek, s reggelig mindnyájan fegy
verkezve maradtak. Gist a táborba jővén elbeszélő, hogy 
ötven emberből álló franczia csapattal találkozók ültet- 
mónyei mellett, s hogy Great Meadowstól öt mérföldnyire 
még látá nyomaikat.

Nem vala benne többé kétség, hogy a francziák 
ellenséges szándékkal közelebb jövének; készületek tété- 
téliek tehát, mennyire hamarjában lehetett, fogadásukra. 
Azalatt esteli kilencz órakor ismét uj gyors követ jőve a 
fél királytól, ki fegyvereseivel csak hat mértföldnyi távol
ságra vala az angol tábortól s izené Washingtonnak, hogy 
ő a francziák nyomára akadt, kik már nincsenek messze. 
Washington alezredes legott 40 embert vön maga mellé, 
többit a tábor védelmére hagyá, maga pedig kiindula, 
magát a félkirályhoz kapcsolandó. Az éj igen sötét vala, 
az eső záporként rohant, az erdei ösvények szűkek s ösz- 
szevissza bonyolultak lévén, a katonák eltéveszték az 
irányt s kényszeríttettek bokrokon általszorongani, s 
fatörzseken és szikladarabokon mászkálni.

Egész éjjel tartott a menetel, s már hajnalodék, 
midőn az indusok táborába értek, kikkel, rövid tanács
kozás után, abban állapodtak meg, hogy egyesülve indul
janak a francziák ellen. Azután Tanacharison két indust 
kiilde ki az ellenség állásának kikutatására, kik hírűi ho- 
zák, hogy a francziák sziklákkal kerített titkos leshelyen, 
az úttól félmérföldnyire, lappanganak. A megtámadási 
terv elkészült, mely szerint Washington alezredes a maga 
embereivel jobb szárnyon, az indusok pedig a balon nyo
mdának előre. Az induló, indus módra, egyes sorok
ban intéztetett el, míg szemökbe tűntek a francziáknak,



III. FEJEZET. 31

kik legott fegyverhez kapván, védelmi állásba helyez
kedtek.

A harcz viszonyos puskalövéseken kezdődők, majd 
tüzes csetepaté következek, s negyed óra múlva a fran- 
cziák engedni kezdőnek. Jumonville, a vezetőjök, tized 
magával.elesett, húszán pedig elfogattak. Egy canadai 
csata közben elfutott. Washington emberei közöl egy 
megholt, kettő vagy három sebet kapott. Az indusokból 
egy sem veszett el, minthogy az ellenség kiválólag az 
angolakra tüzelt. Ez történt május 28-án. A foglyok Great 
Meadowsba vitettek, honnan védkiséret alatt Dinwiddie 
kormányzóhoz küldettek el.

Washingtonnak egy eseményét sem fogták fel oly 
fonákul, s nem adták elő oly hamisan mint ezen csatá
ját. Mindenekelőtt Európában oly fontosságúnak állíták, 
milyen épen nem vala. Midőn Jumonville halálának híre 
Párisba eljutott, a kormány legott hirdetést bocsáta ki, 
melyben ezen vezér halála gyilkosságnak bélyegezteték. 
Mondatott e jelentésben, hogy Jumonville bizonyos ügy
ben követül küldetett ki, s a nélkül, hogy valami ellen
séges czélt árult volna el, lest hánytak neki, s meggyil
kolták. E hirdetés szándékosan sokfélekép elterjesztetett, 
s a sokaság hitt neki. Thomas nevű költő és jeles tu
dós használván ez alkalmat „Jumonville4* czímű hősköl
teményt ira, melyben felcsigázott képzelete az epos hősé
nek sorsát tragikai modorban festeni erőködék. Mind az 
esemény maga, mind körülményei merő költemények va- 
lának. De festései fölvétettek a történetírásba, s maiglan 
használják a franezia történetírók, kik minden egyéb te
kintetben Washington jelleme iránt igazságosak, csak 
ez egy tettére nézve nem, melyet egyébként ifjúsága, 
tapasztalatlansága és katonai nyersesége által mente
getnek.

Washington jól tudta, mily fonákúl vették föl e 
tettét a franezia lapok: de azon öntudatnál, hogy min
dent a maga rendén és hadi szokás szerint cselekedett, 
nem tartá érdemesnek védelmezni magát. Egyetlen le
velében, melyet több évvel utóbb egyik barátjához íra, 
teszen csak róla említést, mily balúl festették legyen a 
franezia lapok Great Meadows melletti csatáját. Ebből,
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valamint egyébb ide tartozó s még fennlevő irományai
ból kitűnik, hogy Washington ebbeli eljárása igazságta
lan nem volt, sőt Virginia kormányzója, és képviseleti 
gyűlése, valamint az angol minisztérium által is helye
seltetek.

Tagadni ugyan nem lehet, hogy Jumonviile üze
nettel volt kiküldve; de ezt Washington alezredes nem 
tudá, s azon mód, miszerint a franczia ionok az angol 
táborhoz közelített, békés indulatra nem mutatott. Ő egy 
fegyveres csapatot vezérle, kémeket bocsáta előre, azután 
katonáival két napig bujkála rejtek-helyen, az angol tá
bor közelében, s követ által tudósítást kiilde főparancs
nokához. Mind ez nyilvános jele volt ellenséges szándé
kának. Ha tehát tudta volna is Washington, hogy a 
franczia tisztnél irományok vannak, ily körülményekben 
azt kelle tennie, mit valósággal tőn. Áz irás, mely nála 
vala, fölszólította az angolokat, vonulnának vissza az Al- 
legany-hegyek megé, s erőszakkal fenyegetőzött, ha szót 
nem "fogadnak. Az a gyanú, hogy ezen felszólítás csak 
cselfogás volt legyen, hogy előállhasson vele azon esetre, 
ha az angolok megtámadnák porfázó seregét, s hogy Ju- 
monvillö addig szándékozott, rejtőkben lappangni, míg se
gédhad érkeznék hozzá. I)e ha máskép állna is a dolog, 
a bajnak oka Jumonvillere háramlik, és azon különös s 
vigyáztalan módjára, melylyel megbízásában eljárt. Wa
shingtonnak nem csupán a háború terheivel és veszélyei
vel kelle küzdenie. Holmi idétlen takarékosságból a tisz
tek díja úgy leszállít tat ott, hogy morgás és elégedetlen
ség ütne ki a táborban. A panasz hovatovább hangosb 
és sürgetőbb lön, majd lemondással, s a seregnek odaha- 
gyásával fenyegetőztek. E szorongatás közt Washington 
jelleme azon tiszta fényében ragyogott, melylyel később 
hasonló alkalmakban tündöklött. A kormányzóhoz intéze tt 
levelei szilárd, férfias hangon irvák. Követeli bennök, 
bogy neki és bajtársainak ugyanazon díj járjon, mint a 
királyi seregeknek, s rosszal a, hogy a csekély zsold által 
tiszteinek rangja és szolgálati érdeme lealacsonyíttatik 
amazoké alá.

Mi saját személyét illeti, nem annyira zsold ja ki 
sebbítésén boszankodott, mint azon igazságtalan meg ve
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lésen, mely abban álla, hogy szolgálata kevesebbre be
cs ültetik, mint a britanniai seregeké, holott nálánál ne
hezebb állása senkinek nem vala, s reménye sem lehetett 
valami dicsőséget arathatnia. A kormányzóhoz szolé egy 
másik levelében mondja : „Ha szerencsések lennénk a
IVaucziákat oly messze űzni Okiétól, mint nagyságod kí
vánná és pedig minél hamarabb, ssoldunk akkor sem 
volna elegendő legszükségesebb költségeink födözésére. 
Kérem önt, ne gondolja, hogy csupán azért mondom ezt, 
mintha díjunk "fölemelését szándékolnám kieszközieni, mert 
ezt csak igazolásomra teszem, s annak bebizonyításáúl, 
hogy panaszunk nem alaptalan, hanem szükség-paran
csolta. Mi engem illet, alkalmasint közönyös előttem, egész 
díjért vagy önkénvtesen szolgáljak-e. Bizonynyal, ha vi
szonyaim egyezésben volnának hajlamommal, egy pilla
natig sem vonakodnám az utolsót választani, mert az in
dokok, melyek ide koztanak, tiszták és nemesek. Én nem 
kívánnék egyebet, mint királyom és hazám szolgálatában 
becsületet aratni.“ Washingtonnak e nyilatkozatából, mely 
szíve belsejéből fakadt, láthatjuk, miként nyilvános élete 
minden lépteit a becsületérzés, s legtisztább erény ve
zérletté.

Washington, ki Fry hirtelen halála után a hadi se
regnek főparancsnoka Ion, előre gyanítá, hogy a francziák 
mi helyest Jumonville csapásáról hírt hallanak, erős csa
patot kiildendnek ellene. Miért, magát a megrohanás 
ellen biztosítandó, minden emberét mozgásba hozta; Great 
Meadowsnál a sánczolásokat nagyobbította s karókkal 
bekerítette. E hevenyében készült erősségnek Neeessitv 
nevet adott.

Az idegyűlt seregnek száma, Mackay kapitány szá
zadával együtt 400 emberre ment. De egy új baj je
lentkezett, mely kellemetlen következéseket gyaníttata. 
Mackay kapitány, minthogy rangját királyi kinevezés ál
lal nyerte, magát fölebbvalónak képzelé Washington ez
redesnél, ki gvarmatbeli tiszt s a virginiai kormányzó 
meghatalmazottja vala. Mackay egyébiránt szelíd és ne
mes kedélyű férfiú lévén, Washingtonnal soha személyes 
meghasonlásba nem jőve ; de szüntelen vonakodott tőle, 
mint ezredestől parancsot elfogadni, azért százada külön
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tanyán feldivék. Ily veszélyes időpontban, midőn napon
ként megtámadástól kellett tartani, s a terv végrehajtá
sára tökéletes egyetértés kivántatott, az ily állapot nagy 
veszélynek lehete szülője; írt tehát Washington a kor
mányzónak, és sürgetve kéré, vetne e vitakérdésnek va
lami határozott rendszabály által véget. A kormányzó 
nem birá magát elhatározni, mivel nem tudta, ha váljon 
Mackay kapitány igényei nem alapulnak-e némely, a mi
nisztérium által elfogadott szabályokon, melyeknél "fogva 
talán a királyilag kinevezett tisztek felsőbb ranggal bir- 
nak, mint a gyarmatok tisztei.

Washington az összeütközést kikerülendő, s hadse
regét az engedetlenség ragadós példájától óvandó, elhatá- 
rozá magát, csapatjainak nagyobb részével előnyomulni, 
és Monongahela folyamához jártatni. Mackay kapitány 
Necessitv erősségének födözésére marada századával. Az 
ágyúknak új utat kellett vágni, és egyengetni: mi na
gyon súlyosította menőtöket, s két hét telt bele, míg a 
hegyen által Gist gyarmatához juthatának, mely egyéb
ként csak tizenhárom mérföldnyire feküdt a tábortól. 
Ezen útban az indusok gyakori javaslataik és ajándékvá- 
gyaík által igen alkalmatlanok lőnek az ezredesnek, kü
lönösen egy csapat, mely az angolokhoz barátságot szín
lelő, holott a francziák kéme vala. Szoros vigyázat pa
rancsoltatok tehát, s mindenfele kémlelők küldettek 
szét, kik egész Duquesne erősségéig merénykedtek, hon
nan az ellenség minden moczczanásaít szemmel tart
hat ák.

Végre franczia szökevények, és indusok hírűi hozák, 
hogy Duquesne Canadából érkezett seregekkel megerősít- 
tetett, s hogy nem sokára erős szakaszolat induland az 
angolok ellen. Mire haditanács tartatván, fegyverszünet 
és az ellenség Gist gyarmatáig beváratni határoztatok. 
Árokhányásokhoz fogának, Mackay kapitány közelebb vonu
lása megkéreték, s a czirkáló őrök a táborba hivatának vissza. 
Mackay legott egvesűle Washingtonnal, s egy új hadi ta
nácsban el lön végezve, minthogy az ellenségnek sokkal 
nagyobb száma miatt dicsőséges ellenszegüléshez remény 
nem mutatkoznék, húzódnának hátra.

E határozat, holmi akadályok daczára bár, végre-
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hajtatott. Lovaik roszak és kevés számmal valának, miért 
a katonákat nehéz szolgálat nyomá, mert nagy terhet és 
kilencz ágyút kelle hegy, völgyön hurczolniok. Washing
ton ezredes követésre méltó példát ada tiszteinek; ön pa
ripáját élelemszerrel felinálháztatá, maga pedig gvalogola, 
« fizeté a katonákat ; kik podgvászát vivék. Két nap 
múlva a sereg ismét Great Meacíowshoz éré, hol ugyan 
nem vala szándéka maradni, de a katonák annyira elbá
gyadtak, s az élelem szűke miatt annyira megfogytak, 
hogy lehetetlen vala tovább menniök. Nvolcz naptól 
fogva kenyérben szűkölködtek; egyébiránt minden órában 
várták az eleség megérkezését. Ily szorultságban nem 
vala egyéb mit tenniök, mint magokat tehetségig körül 
árkolni, s a kimenetelt nyugton elvárni.

Julius harmadikán reggel egy őr tolijesztette a tá
bort, kit az ellenség megsértett; s kilencz órakor azon 
tudósítás érkezett, hogy az egész ellensereg, mintegy 900 
emberből álló, már csak négy mértfoldnyi távolságra 
volna a tábortól. Tizenegy órakor az ellenség közeledők 
az erősséghez, s 600 lábnyi távolságról tüzelni kezde, de 
siker nélkül. Washington ezredes a maga embereit a 
sánczon kívüli sík mezőn állította fel, bevárandó a meg- 
rohanást, mely véleménye szerint, elkezdődni fogott, mi- 
Jielyest az ellenség az erdőből kíjövendett; embereinek 
pedig meghagyá, ne lőjenek, míg a francziák annyira nem 
közelednek, hogy golyóiktól elérethetnek. A francziák 
távoli puskázását az angolok hadi cselnek tartották, mely 
által Washington katonái az erdőbe csalogatva félre ve
zettessenek, s alkalmas helyeket elhagyják. Washington 
gyanítá ezen tervet, s állomásán marada, míg észre nem 
vévé, hogy a francziák nem szándékoznak az erdőt el
hagyni, s az erősségre rohanni, miről ő előbb, tudván 
számuk többségét, épen nem kétkedők. Visszavezető te
hát ismét a sánezok mögé vitézeit, s intó őket, csak 
akkor lőjenek, ha kedvező alkalmok mutatkozik. A fran
cziák és indusok oldalaslag állának az erősséghez legkö
zelebbi dombon, s a fák mögött, honnan sűrűén puskáz
tak, de a síkra nem közelítettek. Erősen esett egész nap, 
s a sánczárkok megteltek vízzel, s Washington katonáinak 
puskái jobbára rósz karban és kevéssé használhatók valának.

3*
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így folyt a csata reggeli tizenegy órától esti nvolcz 
óráig ; ekkor a franczik felkiáltván, egyezkedést kértek. 
Mivelhogy Washington ezt cselfogásnak vélé, hogy általa 
a franczia tisztek egyike a táborba jöhessen, s annak 
helyzetét kikutathassa, eleinte vonakodott velők egyezke
désbe bocsátkozni, de a francziák ismételék felkiáltásai
kat, s kérék, egy tiszt küldetnék hozzájok, kinek biztosi- 
tására becsület szavokat adták. Washington Vanbraani 
kapitányt választotta ki a küldöttségre, ki egyedül beszélt- 
egész seregéből francziáúl, Peyrouny zászlótartót kivéve, 
de ki most veszélyes nyavalyában feküdt. Vanbraani alkii. 
föltételekkel téré vissza Villiers franczia vezértől, melyek 
némely változtatások után mindkét részről éjfél tájban 
aláírattak.

Az egyezkedés föltételei következők valának: Az
egész őrsereg vonuljon vissza a tartomány népes vidékére; 
mire nézve a franczia parancsnok igéré, hogy az ango
loknak visszamenet sem az ő emberei, sem az indusok 
részéről akadály tétetni nem fog. A seregek az erőségből 
mindent elvihessenek, mi tulajdonuk, az ágyúkat kivéve, 
s legközelebbi reggel teljes hadi szertartással elvonulhas
sanak, dobszónál és kipányvázott zászlókkal. Minthogy a 
francziák minden ökröt és lovat levágtak, lehetetlen volt 
a nehéz podgyászt és eleséget elszállítanak; azért meg
engedtetett az elmenőknek, elrejteni vagyonaikat, s őröket 
hagyni mellettük, míg lovak nem küldetnek, a további 
elszállításra. Washington megegyezett azon foglyok ki
adásában is, kik a Jumonville ellen küzdött csatában el
fogattak ; ezen föltétel teljesítésére pedig kezesekül Van- 
braam és Stobo kapitányok küldettek a francziákhoz, 
míg a foglyok megérkezendnek. Végre megállapíttatott, 
hogy az elvonuló fél, ezen vidéken vagy túl a hegyeken 
valami új gyarmatot telepíteni egy év elfolyása előtt ne 
merészeljen.

Washington korán reggel embereivel a legszebb 
rendben kiindula az erősségből; de alig haladtak egy 
kevesnyit, midőn száz indusból álló csapat, mely segédül 
a francziákhoz siete, rajtok ütött, s alig lehete őt a tü
zeléstől megtartóztatni. A podgyászt megraboiták, s kü
lönféle kihágást követtek el. Washington mindazáltal
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Iblytatá útját, mennyire seregének kimerített és terhelt 
ereje engedő, mert katonái a málhát és a sebesülteket 
háláikon vinni kénvtelenittettek. Az eleség fogytához kö
zeliié, azért vesztegetni való idő nem vala; részét tehát 
a, poggyásznak hátrahagyák, s Wills Creckbe sietének, 
hol a katonákat minden szükségessel bőven el lehete látni. 
Innen Washington Maekay kapitánynyal Williamsburgba 
rándula, a kormányzót a hadviselés eseményeiről szemé
lyesen tudósítandó.

A seregek számát e vállalatnál szorosan meghatá
rozni nem lehet Washington egyik tudósításánál fogva a 
virginiai sereg, hozzávéve a tiszteket, 305 emberből álla, 
kik közöl 12 meghalt, 43 megsebesedett. Maekay kapi
tány csapatja százra ment, a holtak és sebesültek száma 
nem tudatván.

A kormányzó és a tanács jóváhagyák a vezér és 
serege magaviseletét, a nép is méltó dicsérettel fogadá 
őket, s a képviselők első gyűléséből hálairat intézte- 
tett Washingtonhoz és tiszteihez, melyben vitézségek 
és hazájok lovagias védelme magasztaltatott. Minden 
közlegény egy-egy p i s t o 1 e pénzdarabot kapott a köz
tárból.

így kezdődők Washington hadi pályája, s így vég
ződök első táborozása. Ifjú létére, kevés tapasztalással, 
a hadi mesterségben gyakorlatlan lévén, és senki tanácsa 
által nem segíttetvén, annyi észt, ügyességet, bátorságot 
és eltökólést mutata, mint valamely nagy tapasztalatú ve
zér. Szoros hadi fenyíték mellett a közkatonák terheiben 
osztozott, s jólétökrőí szívből gondoskodott. Annyi nélkü
lözés, veszély és szenvedés közepett, mennyit igen kevés 
sereg tűrt eí valaha, őket féken tartotta s tiszteletüket 
megnyerte.

Daczára a nem sikerült vállalkozásnak Dinwiddie 
kormányzó heve nem csillapúit. Gyöngeség vala az benne, 
hogy lelkesedése megelőzé s folülmulá ismereteit, s ítélő 
erejét. Járatlan lévén a hadi tudományban, magára vál- 
lalá, sereget állítani, szabályokat hozni, parancsokat osz
togatni, harezokat tervezni, s minden aprólékost intézgetni. 
Innen a gyakori hibák és zavarok. Washington ismét 
cgyesűle seregével, s Winchesteren keresztül Alexandriába
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indúla. Itt parancsot vön, egészítse ki hadfogás által a 
századokat, s haladék nélkül siessen velők Wills Creekbe, 
s ott Innes ezredessel s Uj-York- és Del-Carolinából jövő 
három független századdal egyesüljön. A kormányzó 
terve vala, hogy ezen egyesült erő az Allegany-hegyeken 
legott átkeljen és a fraucziákat Duquesne erősségből ki
űzze, vagy a hegyeken túl más erősséget építsen.

Washington nem kevéssé bámula, hogy ilyetén vál
lalatot lehetségesnek tarthat valaki oly évszakban, midőn 
a hó és zordon időjárás miatt a hegyeken átmenni le
hetetlen, kivált oly sereggel, mely mindenben szükséget 
láta, kis számmal és a kiállott viszontagság miatt elerőt- 
lenűlt vala. Irt tehát a tanács egyik tagjához, s alapos 
okokkal mutogatá ezen tervnek balgatag, sőt kivihetetlen 
voltát. Sereget a halálozás, sebek és nyavalyák nagyon 
megritkíták. Kapott ngvan parancsot ujonczok fogadására, 
de a nélkül, hogy e végre garasnyi pénzzel segittetnék. 
Rendelést is von kiindulásra, de katonái szükséges fegy
ver, ruha, sátorok és eleség nélkül vaiának, s nem tétet
tek intézkedések a legnélkülözhetlenebb tárgyak beszer
zésére. Szóval, e tervvel föl kelle hagyniok.

De a kétes ügy új fordulatot von ismét. A kor
mányzó a képviselők gyűlésében kieszközlé, hogy a gyar
matok részéről 20,000 font ajánltatott a hadviselésre, 
ugyanekkor az angol kormánytól 10,000 font kész pénz
ben érkezett. Ekképen fölbátorodva új tervet készíte; a 
sereget tíz századdal szaporító, melyeket egymástól füg
getlen állapotba helyeze, a virginiai ezredben a legna
gyobb rangú tiszt csak kapitány czímet nvere, s ezek 
mindnyájan a király által kinevezett kapitányok alá lőnek 
rendelve. Ennek következtében Washington ezredes nem 
vala több, mint kapitány, s azon tiszteknek alárendeltje, 
kik nem rég tőle függének. Ezen lealacsonyitást oly ma
gas érzelmű ember, mint Washington, el nem tűrhette. 
Lemonda tehát tisztéről, s eitávozék a seregtől.

Nem sokára Sharpé, Maryland kormányzója, nevez
tetett ki a király által azon seregek parancsnokáúl, me
lyek a francziák elleni háborúra küldettek. Sharpé ismer
vén Washington jellemét és méltányolni tudván érdemeit, 
kéré őt levelében, s egy tiszt által is irata neki, venné
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ni ismét előbbi hivatalát, érintvén egyszersmind, hogy 
azt egészen az előbbi mód szerint fogná gyakorolhatni, 
„lízen ajánlatra — mond válaszában Washington — igen 
elcsodálkoztam, mert ha ön képesnek vél engem oly hi
vatal elvállalására, mely nekem sem rangot nem ad, sem 
hasznot nem igér, úgy igen csekély véleménye lehet jel
lememről, s üresebbnek tart, mint magát e hivatalt." 
Elmellőzé tehát határozottan az ajánlatot s hozzá teve : 
„Engem azon öntudat megnyugtatand, hogy útat nyitot
tam, midőn csekély számmal sokkal erősebb ellenséggel 
szembeszálltam, s hogy szolgálatimért hazám háladatos." 
Mindazáltal a hadi élet iránti vonzalmát el nem litkol- 
liatá, mit azáltal tanúsí ta, hogy a legközelebbi telet ka
tonai ismeretek szerzésére fordította. Nem is soká hiány
zott az alkalom hajlama kielégítésére. Ugyanis kora ta- 
vaszszal Braddock tábornok Nagybritanniából két ezred 
rendes katonasággal jött Virginiába, s nem vala kétség 
benne, hogy ezen erő nem sokára minden ellenállást le
győzendő s a benyomakodó francziákat visszaűzendi Ca- 
nadába. A nép örűle, s a határszéli háború végéhez 
iát szék közelíteni. Braddock ajánlatot tőn Washington
nak, lenne társ, mint tábornoki karnak tiszte, ezen há
borúban. Minthogy ezredesi rangját megtartó, e részről 
semmi akadály nem volt, s elfogadá a meghívást.

Egyik barátjához irt levelében nemeslelküleg nyil- 
vánítá e tárgyról érzelmeit. „Ne vegye, úgymond, senki 
rósz névén tőlem, ha dicséretre érdemesnek tartom ma
gamat, azon tekintetből, hogy egyetlen inditó okom, mely
nél fogva e háborúban részt veszek, hazámnak szolgálni, 
s hogy e lépésre sem dics-, sem nyereségvágy nem ösz
tönöz. Mint remélem, ez onnan is kiviláglik, mert önkén
tesül megyek, jutalomlesés és vezérség reménye nélkül, 
tudván, hogy Braddock tábornagynak nincs hatalma en
gem oly helyzetbe tennie, melyet elvállalhassak." Egy 
másik levelében igv ir : .,Ha ez alkalommal némi érdemre 
szert tennék, kivánnám, hogy az barátimtól méltányoltas- 
sék, azért közelebbről kell velők tudatnom e körülménye
ket ; különben azt vélhetnék, hogy haszonigérő ajánlatok 
bírtak szolgálatelfogadására, holott a dolog egészen máskép 
áll, s én el vagyok szánva e lépés által nagy rövidséget
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szenvedni. Annyi igaz, hogy Braddock tábornagy igen 
sürgetett, vegyek részt tábori kara közt, e hadviselésben; 
mert, mint gyanitom, azon véleményben van, hogy cse
kély ismeretimnek, melyeket a tartományról és az indu
sokról szerzettem, ezen vállalatnál hasznát veheti/4 Ily 
becsületes és nemes indokoknál fogva tőkéié el magát 
Washington az ajánlat elfogadására.

Mig Braddock tábornagy a hadi készületekkel fog- 
lalkodott, Washington ezredes Williamsburgba küldetett, 
a hadi pénztár számára pénzt eszközlendő. E fontos ügyet 
szerencsésen és gyorsan végzé; s midőn a táborba vissza- 
tére, már 500 emberből álló csapat előre indíttatott, az 
egész sereg legott útnak erede, egy kis osztályt kivéve, 
mely vödörül Cumberland erősségében maradt. A rósz 
utak miatt csak lassan haladhatának, s félni lehete, hogy 
a kedvező évszak elmúlik, mig a hegyeken átléphetnek, 
Braddock haditanácsot szándékola összeülni, de mielőtt az 
történnék, titkon kére Washington véleményét. .,Én, igy 
ir ő, mindenkép sürgetőm őt, sietne, habár kisded válo
gatott csapattal is, néhány ágyúval és szükséges élelem
mel ellátva; ellenben a nehéz pattantyúkat és málhát 
hagyná az utóhadnál, mely lassú és kényelmes lépéssel 
követhetné, s nagyobb biztossággal, ha a sereg egy része 
előmenne.44

Oka, miért ajánld Washington e rendszabályt, az 
vala, mert jó kútfőből hallá, hogy a francziák Duquesne 
erősségébe segédhadat várnak; igen fontos dolognak látá 
tehát elébb kezdeni meg a támadást, mint a íris csapa
tok elérkeztek volna. Továbbá czélirányosnak tetszett neki 
a sereget felosztani, mert az útak szorossága és a szeke
rek szállítása miatt négy mértföld hosszúságú vonalra 
nyúlt ki a menet, miáltal a katonák annyira elszakadoz- 
tak, hogy az ellenségnek akármely kis osztálya megtá- 
madhatá s győzhető őket, mielőtt az előmenteket vagy 
utánjötteket segítségül hívhatnák.

Washington javaslata a haditanácsban átment, s a 
tábornagy jóváhagyta. A sereg két részre osztatott. E m i
dnek vezérlé az elsőt, mely 120 ) embert számlála, könv- 
nven fegyverkezve, s csak szükséges hadi készületekkel
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ellátva levőket. Dumbar ezredes a többivel, mintegy 6000 
emberrel, hátra maradt.

Ez időben Washington ezredes erős lázba esett, 
mely oly veszélyes alakban jelenkezék, hogy az orvosok 
féltenék életét; a tábornagy pedig meghagyá neki, ma
radjon fekve, mig a veszély el nem múlik. Tizennégy 
napig egy orvos felügyelete alatt, szekéren fekve, követte 
Washington az utóhadat, mig annyi erőt nem érze ma
gában, hogy sebesebben folytathatta útját. Youghiogany 
torkolatánál, Duquesne erősségétől 15 méríolduyi távol
ságra, érte be a tábornagyot, előestéjén a Monongahela 
melletti csatának.

Másnap reggel átkelvén az egész sereg a folyón, 
szép renddel lópdele odább Monongahela déli partjának 
mentében. Washington gyakran szokta mondani életében, 
hogy a legszebb látvány, melyet valaha látott, az angol 
sereg fölállítása vala az eseménydús reggelen. Minden ka
tona egész egyenruhában és tisztán volt öltözve. A sere
gek oszlopokra osztva háborítatlan rendben nyomultak 
(dőre, a nap visszasugárzott fényesre edzett fegyvereikről, 
a folyam szelid susogással hömpölyge jobb felől alá, s 
balról felséges erdő árnyékold komoly ünnepélyességgel a 
sereget. A tiszteket és közlegénységet vidor remény és 
sejtelmes bizodalom ihleté.

Ily módon haladénak mintegy délig, hol, Duquesne 
erősségétől mintegy tiz mérföldnvire, a második átjárás
hoz értek. Itt egy kevéssé megállapodtak s átgázoltak az 
éjszaki partra, melyen túl sik róna terüle szét éjszaki 
irányban, csak néhány lábbal magasabb a viz fonalánál. 
Azután egy lejtős emelkedés következett, mely három fo
kozatban végződök, s nem nagy távolságban elég magas 
hegyek által környékezteték.

Az induló rende következőleg állapíttatott m eg: Az 
clőhadat, 300 emberből állót, Gage generál vezérlé, s ezt 
800 emberből álló csapat követé. Azután jőve a tábor
nagy a pattantyukkal, a sereg derekával és málhákkal, 
ligy órakor már valamennyin átgázoltak a folyón, s csak
nem azon pillanatban erős tüzelés fogadá az első osztá
lyokat, melyek már a halmon átléptek, s a síkot hátra
hagyták. A sereg nagyon meg lön zavarodva, mert
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ellenséget nem láttak; s a tüzelés látatlan kezektől lát
szott származni. Azonban ők is leelőztek; hanem egész 
bizonytalanra és siker nélkül.

A tábornagy oda siete, hogy az előrenyomult csa
patnak segítséget hozzon; de ez, mielőtt a segítséget be
várná, hátrálni kezde, s a sereg ágyúsaira és egyéb osz
tályaira tolakodók, miáltal oly zűrzavar keletkezett, s az 
egész sereg oly rémülésbe jött, hogy a rendet visszaálli- 
tani lehetetlen lön. A vezér és tisztei rettenthetlenül vi
selők magokat s minden erejöket megfesziték, hogy a 
csapatokat összegyüjtsék és rendbehozzák; de mind hiába. 
Ez állapot közel három éráig túrta, az egész test zavart 
csoportokban összevissza keveredők, a katonák rend nélkül 
puskáztanak, s ön tiszteiket és bajtársaikat lőtték le, a 
nélkül, hogy az ellenségben valami kárt tettek volna. 
A virginiai katonák voltak az egyetlenek, kik még ma
gokkal bírtak, s oly vitézségetfés lélekjelenlétet mutattak, 
hogy jobb sorsot érdemiének. Ők, indusok módjára, egyen
ként harczoltak, iá mögé húzódván, mely paizsul szol
gála. De a vezér ezt megtiltá nekik, mert katonáit ismét 
oszlopokra és tüzelő sorokra akarta rendezni. Azalatt a 
francziák és indusok kis gödrökből és fák mögől folyta- 
ták gyilkoló puskázásaikat. Ők az angolok közöl előkelő 
egyeseket vettek czélba óvatosan, s oly vérontást eszkö
zöltek, melynek az utolsó századokban alig találni mását. 
Azon fényes seregnek, mely három órával ezelőtt daliás 
sorokban pompázott a folyam partján, több mint fele 
megöletett vagy sebbe esett. Maga a vezér halálosan 
megsebesült, s legvitézebb tisztei elhullottak oldala mellett.

Egy szemtanú tiszt tudósítása szerint ez ütközetben 
Washington mutatott legelszántabb bátorságot és legna
gyobb lélekéberséget. Ő különféle irányban ide oda szá
guldozott, s szüntelen czélul volt kitéve az ellenség gyors
lövőinek. „A mindenható gondviselés, mond ő, bátyjához 
irt egyik levelében, ótalmazott engem, elannvira, hogy 
emberi várakozás fölött, semmi bajom nem történt; mert 
négy golyó ment keresztül köntösömön; két ló esett el 
alattam ; mégis sértetlenül menekedtem meg, mig a halál 
elsodor! a oldalamtól baj társaimat.w Az angolok részéről 
26 tiszt meghalt, 37 sebet kapott; a közlegényekből 714
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részint megöletett, részint sebbe esett. A francsiák vesz
tesége ellenben csekély vala, alig veszvén el negyvenen 
beiinök.

Ezen ütközet, jóllehet rosznl ütött ki, Washington 
nevét nem kevéssé dicsőitette. Belá.ását és merészségét 
fölötte magasztalák hajtársai, s kisérete tartományról tar
tományra terjede. De ezen csapás nem egyedül ő reá 
nézve, hanem hazája és az egész emberi nem javára is 
fontos következményű vala.
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IV. F E J E Z E T .

"W*ashington jeleimen magányéletet élt ugyan Mount
Vernonban; de a közjó iránti kötelességéről meg nem 
feledkezett. Mint vezéri segédtiszt határozott napokon 
gyakorlatra összehivá a katonaságot. A népben a hadi 
szellem ismét fölébrede, s uj önkéntes századok keletke
zének. E tűz az egyházi szószékekből is gerjesztetett, 
névszerint Davies Sámuel által, ki egyik beszédében némi 
jósihlettel igy szólott a néphez: „Még egy hőslelkű ifjút, 
ki a csatában jelesen kitűnt, Washington ezredest kell 
említenem, s meg vagyok győződve, azért ótalmazta és 
tartotta meg őt oly csodálatosan a gondviselés, mert ő 
egykor a legfontosabb szolgálatot teendi hazájának.“ A 
köztisztelet még más nevezetesebb módon is mutatkozott 
iránta. A virginiai gyűlés 40,000 fontot ajánlott a kato
naságra, melyből Washingtonnak legott 300 font indit- 
ványoztatott, s aránylag mindazon tiszteknek és közkato
náknak, kik a Monongahela melletti ütközetben kárt 
szenvedtek.
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Mig az indítvány tanácskozás alatt álla, írtak Wa
shingtonnak a gyűlésből barátai, s sürgetőzve hívták 
Williamsbnrgba, venné át az újonnan szervezett hadsereg 
vezérletét. Mire Washington válaszolván, nem vonakodott 
a parancsnokságot elfogadni, ha csakugyan felszólittatnék 
reá, de, úgymond, ő azt soha keresni nem fogja, melyet 
mint polgártársainak szabad ajánlását, fogadhat csak eh 
Azon esetre pedig, ha főnökül választatnék, a többi között 
szükséges föltételekül előre kikötötte: hogy a tisztek vá
lasztásában szava legyen, jobb rend hozassák be a katonai 
kormányba, a havi dij pontosabban fizettessék, s a hadi 
szükségek beszerzésére nagyobb rend és munkásság for- 
dittassék. Mindezen föltételek Washington reményén kívül 
elfogadtattak, s azonföliil engedelmet kapott egy segéd
tiszt és titoknok tartására. Csak négy hétig volt szülő
helyén, midőn Williamsburgba hívták, hogy ott utasítást 
vegyen, s az uj sereg elrendezéséről előleg intézkedjék.

Ily fontos helyzetben szokott erővel és vigyázattal 
fogott hivatala gyakorlásához. Többi között vizsgáié 
ditazást tőn a hegyekben, s meglátogatá a határszéli őr
szemeket, Cumberland erősségétől Dinwiddieig, Jackson 
lolyónál, hol szükséges parancsokat osztogata, és önsze- 
nieivel tapasztalást szerze mindenről, ami főtiszte köréhez 
tartozék. Alig végező e munkáját, midőn visszatértében 
VVilliamsburg felé, gyorskövettel találkozott, ki azon hirt 
hozá neki, hogy az indusok a határokon fekvő ültetvé
nyekre ütöttek, ott rablással és öldökléssel dühöngnek, s 
mindenfelé rettegést terjesztettek. Washington a főhadi
szállásra siete, fölállitá az njonczokat, összegytijteté a 
többi katonaságot s gyorsan megindula a dűlök ellen. A 
mgitség jókor érkezett s megtette remélett hatását; de 
az elrémült lakosokat még sem bírta megnyugtatni, kik 
családonként odahagyák lakásaikat, félelmük oly nagy 
lévén, hogy meg sem állapodtak, mig a kék hegyeken át 
nem értek.

Ez alkalommal Washington türelme és érzése, nem 
különben eszélye és előrelátása nehéz próbát álla ki. Elő
ször is vérző szívvel kelle látnia a lakosok veszélyes, szű
kölködő és nyomorú állapotját; azután szomorúan tapasz- 
in Iá, hogy a hadifegyelem a seregek között megcsökkent,
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az ellenszegülés lábra kapott, a tisztek keverésnek adták 
magokat, a parancsszóra senkisem hallgatott, s a polgári 
hatóságok vonakodtak a szükséges segédeszközöket meg
szerezni. Mindezen hiányokat Washington a kormányzóhoz 
intézett levelében igen eleven sziliekkel lefestette. Minek 
eleinte kevés lön a foganata, mig a gyűlés egy hadfenyi- 
téki rendszabályt állapított meg, mely szerint büntetések 
szabattak a gyilkosok, szökevények és ellenszegülők fejére, 
s ezek végrehajtására haditörvényszék állíttatott fel. De 
azalatt ismét egy más körülmény nagy bosznságot okoza 
mind neki, mind tiszteinek. Cnmberland erősségében Dag- 
worthy nevű kapitány parancsola egy marylandbeli szá
zadnak. Ezen ember a király által neveztetvén ki tiszt
nek, lenézte a tartománybeli tiszteket, akármily magas 
rangnak voltak, sőt Washington rendeléseit is megve
tette. Ezen ügy először a kormányzó elébe vitetett; de 
mivel az vonakodott a bíróságot elvállalni, közbejárónl 
Shirlav tábornagy választatott, % ki a királyi seregeknek 
főparancsnoka vala Amerikában. Washington az illető fo
lyamodó levelet személyesen akarván benyújtani, mintán 
Stephen ezredesnek általadta volna a seregek ideigleni 
kormányát, útnak indula. Febr. 4. 1756. hagyá el a fő
hadiszállást, s 100 mérföldnvi távolságra kelle mennie, 
mert Shirley Bostonban lakék; kitől nyájasan fogadtatott, 
s kérelme ki hallgattatván, legott szigorú parancs adatott, 
hogy Dagworthy rendelje magát Washington alá.

Ezen útja alatt Uj-Yorkban Beverlv Robinson házá
nál barátságosan megvendégeltetett, kiveí belső barátsá
got köte, mely csak húsz év múlva, a forradalom alkal
makor bomlott szét. Itt ismerkedett meg bizonyos Phi- 
lipps Mária kisasszonynyal, kinek szépsége nagy benyo
mást tőn Washingtonra. De minthogy hivatalánál fogva 
tovább kelle sietnie, szerelmét meg nem vallá, s az alatt 
imádotta Morris kapitánynyal ismerkedvén meg, vele há
zassági szövetségre lépett, mielőtt Washington második 
látogatását tehette volna nála. De már ez előtt is érzette 
a szerelem bajait, tizenhét éves korában megragadá őt 
egy leány látása, kit ő a völgy szépségének nevezett, s 
kinek magasztalásában tüzes szavakra lákadott. Ez alka-
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lommal igen elkeseredett levelet irt egy barátjának, s 
versekben önté ki szive panaszait.

Washington hazatérte után a gyűlés legott elhatá- 
rozá, hogy a sereg 1500 emberig szaporittassék. Kende
lés tétetett a seregnek ujonczok általi kipótolására. Hadi 
biztosok neveztettek az ügyek vitelére, s megállapítva 
lein, hogy a pótolék-csapatok a tartományban maradjanak.

Főhadiszállására Winchesterbe ment vissza Wa
shington. E helyen csekély számmal volt a katonaság ; 
az ellenség pedig folyvást résen volt, s alig mulék egy 
nap, hogy az indusok rablása és kegyetlensége ellen pa
naszok ne tétettek volna. Súlyos állapotját a kormány
zóhoz irt levelében így festi a panaszkodó ezredes :

„Nagyságod látja, mily rettenetes szorultságba jö
vők a lakosokkal együtt. A legérzékenyebb szónoki nyelv 
nem képes eléggé elevenen rajzolni a nép Ínségét? De 
mi tevő legyek ? Látom polgártársaim nyomorát, elis
merem veszélyüket, melytől hányatnak, osztozom szenve
déseikben, s nincsen hatalmamban más segítséget nyúj
tanom nekik, mint bizonytalan Ígéreteket. Okvetetlenül, 
rövid idő alatt el kell igv veszniük, ha a gyűlés hathatós 
eszközökhöz nem nyúl, s gyors segédhadat nem küld. 
Szóval a nép szerencsétlen helyzete, a pártfogás bizony
talansága, a durva becstelenitő szégyen, mely a tisztekre 
általán, különösen reám háramlik, hogy ily nyomornak 
elejét venni nem bírjuk — mindez annyira elkeserít, 
hogy kifakadok azon óra ellen, mely engem ez állásra 
helyezett, s ha jelenleg nem forogna fenn a legnagyobb 
veszély, egy pillanatig sem vonakodnám lemondani oly 
hadi kormányról, melylyel sem becsületet, sem hasznot 
nem szerezhetek, sőt előre látom, hogy csak gyűlölést és 
megvetést arathatok, mert annyi gyámoltalan család meg
gyilkolása engem terhelend! A nők esengő jajveszéklé- 
sei, a férfiak megható kérelmei, szivemet halálos agga
lomba ejtik, s ünnepélyesen kinyilatkoztatom, örömest oda 
adnám magam a vérszomjú ellenség áldozatáúl, ha a né
pet e móddal megszabadíthatnám/

E kínzó érzelmeket nevelte még egy körülmény, 
melyet Washington iménti levelében érint. Azon hír tér-
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jedt el t. i. hogy a tisztek durva kihágásokat követnek 
el, s hanyagok kötelességeikben, s mind ennek főokáúl a 
főparancsnokot rebesgeték. Egy gonosz rágalmazó egész 
hírlapot betölte ilyetén tudósítással, mely első pillanatra 
hitelt látszott nyerni. Azon öntudatában, hogy hivatalá
nak a legnagyobb pontossággal megfelelt, s látván a rá
galmak gyalázatos és hamis voltát, mélyen sértve érzé 
magát Washington, midőn elgondold, hogy ily alacson fo
gással mocskoltatik becsülete, s első ötlete vala vissza
vonulni azon állásról, melyet a legnemesb hazafiuság, 
tiszta szándékkal és akadályokkal párosulva kísért, most 
pedig rágalmak- és szemrehányásokkal jutalmaztatott.

Elébbi panaszos jelentése minden barátit nagy rész
vétre gerjesztő. Maga a tartományi gyűlés levelet in
tézvén hozzá, eddigi eljárásait dicsérettel halmozá, s vi
gasztaló és biztató szavakkal tiszte folytatására iuté. 
Ugyanezt tévé Fairfax ezredes, ily nyugtató szavakkal:

..Önnek szolgálati fáradalmai, és hazája védelmezése, 
kétségkívül nagy dicsőségére válnak; azért ne engedje 
kedélyét megzavartatni azon czélnak elérésében, melyre 
fut. Ön egészségére és szerencséjéért minden ebédnél 
iirittetnek poharak. A rómaiaknál ily általános dicséret, 
melvlyel a vitézeket illették, igen nagy tisztelettel és há
lával fogadtatott.^ Fölötte hizelgőleg nyilatkozott e tárgy
ban a képviselők szónoka, sőt a tartományok több részei
ből is érkeztek rokon érzelmű vallomások.

Ily nyilvános és egyértelmű felszólalásoknak kény
telen volt engedni Washington. Egyébiránt jeleimen egyéb 
tennie valója nem akadt, mint a határszélek védelmezése. 
Az indusok gyakran ismételék berohanásaikat, s az egész 
nyár és tavasz kisebb csetepatékban múlt el. A régi 
erősségek kijavíttattak, s újak keletkeztek. Washington 
javaslatára egy igen nagy térséget bekerítettek Winches
ter mellett, a hadi élelmek őrzésére, s a seregek és la
kosok menedékhelyéül, ha a határszéleken nem marad
hatnának. Ezen kerített hely Loudoun erősségének ne
veztetett, Loudoun gróf tiszteletére, ki Shirley tábornagy 
után az amerikai seregek főkormányát átvette. Ugyan 
az ő indítványára több határszéli pontok megerősí
tettek.
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Azonban a cumberlandi erősség miatt új baj ta
ni ada. Minthogy ezen hely igen ki vala téve az ellen
ség rohanásainak, s az eleségnek biztos helyűi nem szol- 
gála, Washington az élelem szereket más biztosabb vi
dékre szándékold vitetni. De a kormányzó, nem tudni mi 
okból, e tervnek nyakasai! ellene szegült. Sőt annyira 
vitte heves indulata, hogy Winchesterből a sereget elpa- 
rancsolá, s Cumberlandet erősítette meg vele. így for
gatta fel ezen ember a hadi tervet, melyet a gyűlés jó- 
váhagya, s melynek végrehajtására az egész sereg nyár 
bosszant használtatott.

Az év közelíte vége felé. Minthogy Loudoun gróf 
nem sokára Virginiába érkezendő vala, elhatározd Wa
shington őt bevárni, azután a dolgok állapotáról tudósí
tani, s ha lehet, rá bírni őt, hogy a Virgíniában tanyázó 
seregeket oly rendszabások alá vegye, milylyekkel az ő 
parancsa alattiak birnak. A tudósító levél szerény önvé
delmen kezdődik, mely által Washington magát a lord
dal megismertetni szándékozik. Következik rövid vázo
lnia a virginai háborúnak. Éles figyelemmel, milyen egy 
tapasztalt tiszthez illik, feste le minden eseményt, a hi
bákat következményeikkel együtt folfodözé, ezeknek okait 
elszámlálá, s jövendőre javítási terveket terjeszte elő. E 
levele jó nevem fogadtatott s nyájas válaszszal viszonoz
tatok.

Ennek következtében Loudoun több kormányzót és 
előkelő tisztet Philadelphiába hivott össze, tanácskozandó 
velők a legközelebbi hadviselés terve felől. Jelen volt 
Washington ezredes is, de a tanács végzései csak némi
leg feleltek meg várakozásinak. Annyi elégtételt mind- 
n/úItal kapott, hogy az erősségek helybeli elrendezésére 
nézve indítványa elfogadtatott. A virginiai csapatok ki- 
lakarodtak Cumberlandből, s ennek védelmét Maryland 
lön köteles fölvállalni. Vége szakadván a gyűlésnek, 
Washington szokott álláspontjára, Winchesterbe tért visz- 
mzh, hol, annyi testi és lelki megfeszülés után, igen el
érte a gyöngélkedés, s orvosa tanácsára kénytelenítte- 
Intt egy időre a sereg kormányától elvonulni. Mount 
Wriionha vette magát, hol nyavalyája lázzá alakula, mely

4
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úgy elbágyasztá, hogy négy hónapig a szobát kelle őriz
nie, s 1758. márczius 1-ig nem vala képes a hadigazga
tást átvenni.

Kigyógyulván betegségéből, visszatért a sereghez ; 
s ezen időtől fogva minden rendeléseit kellő siker kö
vette. Egy ideig Winchesterben foglalatoskodott; össze- 
gyűjté az újonnan toborzott ujonezokat és gyakorlá fegy
verben őket; a kisebb erősségekből visszahivá az el
szórt őrcsapatokat, s lovakat és szekereket szerezvén be, 
készületeket tőn indulóra, mit legott teljesített is, midőn 
parancsa érkezett, hogy ezredejvel Cumberland felé járas
son tábort. Más tartományokból is erre húzódtak a fel
állított csapatok, s az egész hadi nép körülbelül 18,000 
embérré szaporodott.

így egy segédeszközt talált fel, mely igén czélszerü 
szolgálatot tőn neki. „Embereimnek, így ira egyik le
velében Bouquet ezredeshez, nincs egyenruhájuk, s nem 
tudok reá szert tenni. Én távol sem akarok e szükség
ről panaszkodni, s ha saját hajlamomat követhetném 
nemcsak katonáimmal fölvétetném az indus viseletét, ha
nem tiszteimet is biztatnám ez öltözetre; sőt jó példá
val magam mennék elől .u Csakugyan két századot, mely
nek a fősereghez kelle csatiódnia, indus módra öltöztete 
fel, s ezen lelemény annyira megtetszett Bouquet ezre
desnek, hogy a katonákat biztatná hasonló ruházat föl
vételére, mely ingből és vászonköntösből álla, s könnyű
sége miatt a hévség eltűrésére igen alkalmas, azon fölül 
kevés költséggel megszerezhető vala.

Washington alig mulata néhány napig- Cumber- 
landben, midőn tudtára esett, hogy Forbes tábornagy 
kétségeskedik melyik úton kelljen Duquesne erősségébe 
mennie. Midőn e tárgyban tanácsot kértek volna tőle, 
ő fontos okokkal támogatott véleményét előadá, de kü
lönféle kifogások tétetvén ellene, el nem fogadtatott. 
Végre hosszas ide oda tervezések után, melylyekkel sok 
idő haszontalan elfolyt, Forbes tábornagy a főhadi szál
lásra hivá Washingtont, s minden fontosabb körülmény
ről értekezett vele, mely alkalommal az indulási terv
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megállapíttatott, s az egész sereg kisebb csapatokra osz
tatott, hogy az erdőségeken könnyebben és biztosabban 
haladhasson. Washington vezeté, saját kérelmére — mint
hogy az utakat leginkább ismerte — az elősereget, és 
Loyal Hanna volt a kitűzött hely, hová 1000 emberrel 
megindulván, a derékhadnak utat törött, mentében sán
cokat hányatott, kémeket küldözött szét, őrszemeket ál
lított fel, s eleségről és egyéb hadi szerekről gondosko
dott. Már november eleje vala, midőn. Forbes az ágyúk
kal és derékhaddal Loyal Hannába érkezett; hol három 
fogoly franciától azon örvendetes tudósítást vevén, hogy 
Dequesne vára igen mostoha állapotban volna, seregeit 
megindítá, s november 25-én ezen erősséget elfoglalá, 
vagy inkább csak a helyet, a hol álla ; mert az ellen
ség, miután az indusok szétfutottak, mintegy 500 emberre 
leolvadván, előtte való napon mindent fölgyújtott, s föl- 
kerekedvén, Ohio vizén elhajózott.

Vége szakadván ekkép a háborúnak, Washington 
eltökélő, magát egy időre a hadi szolgálattól visszahúzni, 
■s miután számadásait rendbe szedte, deezember utolsó 
hetében letette hivatalát, több mint öt évi folyto
nos hadi fáradalmak után. Mely alkalommal, az alatta 
szolgált tisztek szép tanuságát adák irántai szerete
teknek , mi valamint igen kedves érzelmet gerjesztő 
benne, úgy jellemére nézve igen hízelgő vala. A tábor
ból t. i. levelet küldöttek hozzá, melyben kifejezték, 
mily nagyon meg vannak elégedve főnökségével, s őszinte 
barátságáért és emberszerető kormányáért köszönetét 
mondottak; megváltották egyszersmind, véleményüket, 
vnelvivel hadi szolgálata, hazafiúsága, és erényes élete fe
lől vannak.

És ily vélemény nemcsak ezrede tisztei között, ha
nem Virginia-szerte uralkodott róla, s osztoztak benne 
a vele katonáskodott angol tisztek is. Hadi tettei nem 
voltak ugyan fényesek, de nagy erőködésbe telők, s min
denütt értelmet és buzgóságot tüntetett ki. A szoros fe
nyíték, melyet ezredébe hozott, tanúságot nynjtának ve- 
zéri képességéről ; a vitézség pedig, mely által seregei, 
midőn alkalmok adatott, kitűntek, tanúi azon lelkese
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elésnek, melyet vezetőjük csepegtete beléjök. E háború/ 
eseményei nagyobb befolyást űztek Washington jellel 
mére mint gondolnék. E háború rá nézve gyakorlati 
ismeretek és tudományok iskolája vala; ebben képezhe
tett ki azon munkára, melyet későbbi időkben bevágd 
zendő volt.
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Washington házasodása. — Ő több évig Virginia egyik képvise
lője. — Ügyes ültetvényes. — Egyházmegyei felügyelő. •— Határ- 
zottan nyilatkozik a britanniai kormány rendszabályai ellen a gyar
matokra nézve, sürgeti, hogy a tisztek és közkatonák hadi szolgá
lataikért földeket kapjanak. — Ezek fölmérésére maga megyen el. 
*— A  virginiai képviselők között részt vészén a gyarmatok jogai
nak védelmében. — A  független tartományi katonaság főparancs

nokává lesz. -— A  gyülödelem (congreszus) tagjává választatik.

W ashington már a miilt évben megismerkedett 
Owstis Mária asszonynyal, Parké Cnstis János özvegyével, 
ki nálánál csak károm hónappal fiatalaki), de kitűnő 
szépségű, szeretetreméltó és gazdag vala; ezzel jan. 6-án 
1759. házasságra lépett. Cnstis igen szép vagyonnal kirt 
új Kent tartománykan, melynek egy harmada özvegyére, 
a tökki két rész pedig két gyermekére — egy fiúra és 
égy leányra — marada.

Ezen házasság által Washington értéke 100,000 
tallérral szaporodott. Ő már előbb is a vagyonosok közé 
számiáltatott, mert Mount Vernon birtoka szépen jövedel- 
ineze, s mérnöksége által több terjedelmes telket szerze. 
Munkásságát jeleimen saját ügyeire forditá. Magára vál
lalti mostoha gyermekeinek gyámságát s jószágaik igaz
gatását ; mely kötelességben híven, és atyai szorgalommal 
óljára, mig a fiú nagykorúvá nem lön, s a leány tizenki- 
lencz éves korában meg nem halt. Házassága minden 
tekintetben boldog vala, s nejével negyven esztendeig éle,
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kinek jelleme az ismerősök és a nép előtt dicséret és cso
dálkozás tárgya lön, nyájas, erényes, adakozó és jámbor 
magaviseleté miatt.

Washington még az utolsó háború folytában Fre- 
derik tartomány részéről a virginiai képviseleti tanács 
tagjául igen nagy szótöbbséggel elválasztatott. Midőn a 
gyűlésben helyét elfoglaló, Robinson ur megbizatott a 
gyülekezet által, hogy Washington ezredesnek a gyarma
tok nevében hálaköszönetet mondjon azon szolgálatiért, 
melyeket a bevégzett háborúban hazájának tőn. Robinson 
egész méltósággal teljesítette a megbízást: de áradozó
szivének é r z e lm e in e k  hevétől oly lelkesedésre és tüzes 
szavakra engedé magát elragadtatni, hogy az ifjú hőst 
legnagyol)!) zavarodásba ejtené. Ez fölkele a tiszteletet 
megköszönendő, de annyira növekedett elfogultsága, hogy 
remegésében egy szót nem vala képes szólni. Pirula, re- 
bege, s szótalan maradt; ekkor a szónók, hogy a za
varból kiragadja őt, oly ügyességgel, mely XIV. Lajos
nak sem vált volna szégyenére, szóla hozzá nyugtató mo~ 
solylyal; „Üljön le, Washington, önnek szerénysége épen 
oly nagy, mint vitézsége, és ez fölülmúl minden dicsére
tet, melyet én szóval kifejezni képes volnék/4

Ez időtől a forradalom kiütéséig, tehát huszonöt 
évig, állandó tagja volt a képviselő gyűlésnek. Rendesen 
két ülés tartatott évenként, néha három is. Saját kéz
irataiból tudatik, hogy ő mindenikre megjelent és csak
nem mindegyik ülésben elejétől végig részt vett. Teljes 
életében szabályul tartotta, lelkiösmeretesen és pontosan 
végrehajtani mindent, a mivel megbízatott és a mit ma
gára vállalt. A gyűléseken ritkán szólt, s hosszas beszé
det soha nem ta rta ; de figyelme mindig ébren vala. A 
tanácskozás tárgyait alaposan megvizsgálj s ha úgy kí
vánta az alkalom, véleményét világosan kimondá és vszi- 
lárdan. Ebbéli elveit ismerjük azon szabályokból, me
lyeket unokaöcscsének adott, midőn széket foglalt először 
a gyűlésben.

„Ha a jelenlevők figyelmét kívánod magadra vonni, 
úgy ezeket adhatom tanácsúi: Ritkán szólj, és csak 
foutos tárgyakról, kivevén, ha küldőid ügye forogna fon; 
s az elébbi esetben ismerkedjél meg tökéletesen a tár-
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gyakkal. Ne engedd soha illetlen 'hevességtől elragad
tatni magadat, s ne bízzál felette saját Ítéletedben. A 
parancsoló hang, ha bár néha meggyőződésre kényszerít, 
mindig kedvetlenséget okoz."

Megtevőn a szükséges intézkedéseket feleségestül 
Mount Vernonba hordozkodott, azon föltétellel, hogy éle
tét mezei gazdálkodásban tölti; hol különös gondját a 
dohánytermesztésre fordítá, melyet hajókon saját neve 
alatt küldözgető Londonban eladásúi. Szokás volt azon 
időben a virginiai gyarmatosoknál a mindennapi szük
ségre való dolgokat mind Londonból hozatni. Washington 
két jegyzéket külde évenként ügyviselőjének azon tár
gyakról, melyekre szüksége vala. Ezen jegyzékekben nem
csak az foglaltatik, mi a háztartáshoz és mezei gazda
sághoz kivántatott, hanem minden ruhanemű is ön sze
mélye és családa tagjainak számára; mindenki névsze- 
rint említtetik, valamint a gyermekek kora, s minden 
ruhadarab szabása, nagysága és kelméje meghatároztatok. 
Ilyetén utasításból, melyet Washington egy londoni sza
bóhoz külde, kitetszik mekkora termete vaía. E szerint 
magassága hat lábat és három hüvelyket tőn. Azt is 
meghagyd ügyviselőjének, hogy a számadásokkal együtt 
az illető kalmárok és mesteremberek nvugtatványait is 
elküldje. Annyira szerette a rendet minden apróságban, 
hogy sok év hosszat egy arra szánt különös könyvben 
minden megrendelések jegyzékét tolirta, a hozzájok tar
tozó nyugtátokkal együtt. Naplóját, főkönyvét és levele
zéseit maga vitte, és úgy látszik, hogy semmi ügyében 
írnokot vagy titoknokot nem használ. Szabályul tűzte ki 
magának, sem magány sem nyilvános ügyekben valamit 
másra nem bízni, mit maga elvégezhető. Egyébiránt 
midőn egy felől takarékosan és pontosan kezeié gazdasá
gát, másrészt igen kitűnő vala vendégszeretete, s ha ott
hon tartózkodók, ritka nap múlt el, melyben barátait, 
vagy idegeneket nem vendégelt volna. Naplójában ven
dégei följegyezvék, s köztök Virginia és Marylaud kor
mányzói, s a déli és közép gyarmatok csaknem minden 
jeles emberei előfordulnak.

Kedvelte a mulatságokat is. Mint említők, szerété 
ifjú éveiben a testi gyakorlatokat, s ügyes vala minden-
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ben, mihez erő és könnyűség kivántatott. Williamsburg- 
ban vagy Annapolisban létekor eljára mindig a színházba, 
látni a színműveket, melyek az időben Amerikában adatni 
szoktak. I)e főmulatságát a vadászatban leié. Oszszel, 
két-háromszor egy hétben, lóháton, s ebekkel rókákra 
ment, szomszédai vagy vendégei kíséretében. Saját bi
zonyítása szerint azonban vadászati nagy szerencsével 
soha sem dicsekedhetett. Másik kedvencz foglalatossága 
volt a madarászat. Ifjúságában, midőn mint mérnök az 
erdőket bebolvongá, nagy ügyességet szerze magának a 
lövésben. ÜÍtetvényein nagy bőségben találtattak vad- 
madarak, kivált egy neme a vadréczéknek, melyek igen 
dicsértettek, s az év bizonyos szakaiban nagy számmal 
gyülekeztek a vidék tavaira. E mulatságára vonatkozó
lag egy történetecskét beszélnek, melyből bátorsága és 
lélekjelenléte kitűnik. Egy durva erkölcsű, és féktelen 
életmódú ember gyakran azon telkeken barangola, melyek 
Washington mount vernoni birtokához tartoztak, s vad 
réczéket és egyéb vadakat lődözgete. E végett többször 
megintették, s tudtára adták, hogy távozzék el s többé 
vissza ne jöjjön. Ő sajkával szokott Potomac vizén által 
kelni, s egy bokros öbölnél a szárazra szállaui. Egyik 
napon Washington puskalövést halla, s lóra kapván azon 
tájék felé nyargala, honnan a durranás jőve. A hívatlan 
vendég hallá őt közelíteni, s hirtelen sajkájába ugorván, 
eleveze a partról, míg az alatt Washingtont a bokroson 
keresztül közeledni látta. Ekkor puskáját ragadá * Wa
shingtonra síité. De ez pillanatnyit sem késvén, lovastól 
a vízbe rohant, megragadó a sajkát, kihuzá a partra, le
fegyverző ellenét, s úgy megbüntető, hogy többé kedve 
nem jött második találkozásra.

Sem saját ügyei, sem egyéb kötelességek, melyeket 
mint tartományi képviselő magára vállalt, nem akadályo
zók őt más kisebb fontosságú ügyekben is részivenni, ha 
általa baráti vagy a közönségnek használhata. Jótékony 
befolyása egész környezetére kiterjedt. A truroi plébá
niának fölügyelője leven, egy alkalommal ennek érdeke 
mellett jeles győzedelmet vívott ki a tanácsban. A régi 
templom összeroskadván, egy újnak építése határoztatok. 
A hívek különféle gyűléseket tártának, s heves vita tá-
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mada azon kérdés fölött, hol kelljen az uj templomnak 
épülnie; a régi nem állott a plébánia közepén, s távol 
vala a hívek nagyobb részétől. Végre egy elhatározó 
gyűlés tartatott. Mason György, azon párt vezére, mely 
a régi helyet elhagyni nem akará, hosszú, kidolgozott be
szédet tartott, melyben a hallgatók érzelmeit nagy ha
tással fölizgatá; kére őket, el ne hagynák hűtlenül a 
helyet, mely őseik csontjai, s oly sok ajtatos egybegyíilés 
által megszentesittetett. Minden jelenlevőt meginditának 
szavai, s már azt véié, hogy egy szavazat sem. leend 
ellene. Ekkor fölkelt Washington, s egy papirostekercset 
búza ki zsebéből, mely szétbontatván, a truroi plébánia 
rajzát terjesztő elő: ki volt rajta jelölve a régi templom 
helye, valamint az is, hová az újnak építtetése tervez
tetett. Azután kevés szóval mondá nekik: most rajtok áll 
az érzelmek pillanatnyi rohanásától akarják-e magokat 
oíkapatni, vagy az ész csalhatatlan szabályai szerint, és 
igazságosan cselekedni. Ezen okszerű mondat, a tervnek 
Szemlélése által támogatva, elhatározó lön, s a templom 
áz uj helyre építtetett.

Az angol történetírók azon hiedelemben voltak, hogy 
Washington nem állott azok pártján, kik legelőször az 
amerikai függetlenség mellett harezolván, az anyaország 
fköszakoskodásinak ellenállottak. Holott czáfolhatatlanul 
igaz, hogy egész Amerikában senki oly korán, oly elha- 
i ívozottaii és nyilván nem jelentette ki ebbeli érzelmeit, 
senki oly bátran nem ótalmazta a gyarmatok előjogait, s 
jhem szegült úgy az angol beavatkozásnak ellene, mint 
Washington. Mindenekelőtt kijelenté visszatetszését az 
ímibélyeg ellen, melyet egyik levelében alkotmány elleni 
adóztatásnak, s a gyarmati szabadság kegyetlen korláto
zásának nevez. Azután ily szavakkal folytatja: „Az áru- 
bdyeg megszüntetése örvendetes esemény volna ránk 
né^ve; ha pedig az angol parlament el van tökéivé ezen 
rendelet végrehajtására, félek, hogy ezen zsarolás követ
kezményei rettentőbbek lesznek mind az anyaországra, 
mind a gyarmatokra nézve, mint gondolnék. Azért mind- 
liváján, kik ezen rendelet eltörlésére szavazandnak, min- 
deii britanniai alattvaló háláját igényelhetik, részemről az 
••nyomét szívből nyújtom.“
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A bélyegrendelet ugyan megszüntetett, de a thea, 
papiros, üveg és festék bevitelére adó vettetett, mi nem 
vala egyéb, mint az árubélyeg átalakult neme. A nép 
ezen is megütközött, s mindenfelé nyugtalanságot és el
keseredést terjeszte. Több gyarmatban merész nyilatko
zások történtek, melyek kereken kijelenték, hogy ezen 
rendelet alá hajolni nem akarnak. Egyezkedő czikkek 
által társulatot alakiiának, melynek mindegyik aláirt tagja 
lekötelező magát, hogy angol kézmüveket és kereskedési 
árukat sem vásárlani, sem használni nem fog, kivévén a. 
legsürgetőbb szükségben. Vébményök szerint e rendsza
bály, szilárdan teljesítve, meg fogja a britanniai kereske
delmet buktatni, a gyártulajdonosokat és kalmárokat szo
rultságba ejteni, s a kormánynak szemeit fölnyitni, mily 
okszerűtlen ül, sőt igazságtalanul rendelkezett.

Az elégületlenség és ellenszegülés szelleme gyorsan 
elterjedt az egész tartományon. April havában 1769. több 
levél érkezett Washingtonhoz, melyek a philadelphiai kal
márok határozatai és vállalkozásiról tudósították. Ezen 
leveleket közlötte szomszéd barátjával Mason Gvörgygyel, 
egy kisérő levél mellett, melyben e tárgy fölötti vélemé
nyét igen világosan nyilvánítja.

„Oly időben — igy ir ő — midőn a mi kevély 
uraink Britanniában, főleg az amerikai szabadság felfor
gatásába u gyönyörködnek, igen szükségesnek látom tenni 
valamit ezen csapás elhárítására és jogaink megőrzésére, 
melyeket őseinktől öröklöttünk. De mit kelljen e czélra 
cselekednünk, az még kérdés alatt vagyon/

„Hogy ily szent jogok védelmére fegyvert ragadni 
senki lelkiismeretes dolognak ne tartsa, és pillanatig se 
vonakodjék, ez belső meggyőződésem. De a fegyver, mit 
figyelembe vétetni kérek, utolsó segédünk és végmenedé
künk legyen. Tapasztaltuk már, mily sikertelenek voltak 
kérelmeink a királyi szék s előadásaink a parlament előtt. 
Még hátra vagyon, véleményemként, megkísérteni, ha 
vájjon jogaink és szabadalmaink kímélésére a kereskedés 
és gyárak meggyöngitése által fel tudjuk-e ébreszteni és 
rázogatni őket

„Az éjszaki gyarmatok e tervet látszanak követni.
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Gondolatom szerint jól cselekesznek, s a siker nem ma
radhat el, ha ezen eljárás általánosan gyakoroltatni és 
megtartatni fog.“

Mason osztozott ez érzelmekben, s Washingtonnak 
irt, az volna előleg szükséges, hogy a teendőkre nézve* 
Virginia és az éjszaki gyarmatok között öszhangzás álla
píttassák meg. Ezen férfin Virginia részére egy alkotványt 
tervezett, s czikkelyekre rendező, melyeket a képviselők 
gyűlésében Washington terjeszte elé, minthogy Hasson 
még akkor e testülethez nem tartozott. Megnyittatván 
május havában a gyűlés, a tanácskozás legott a parla
ment iménti határozatairól folva, s hallatszának sok me
rész és éles állítások, melyek tagadák, hogy volna a par
lamentnek hatalma adót vetni és törvényeket hozni, melyek 
a gyarmatok örökös jogait sértik. A kormányzó, a feje
delem iránti hűség megsértése nélkül e nyilvánításait az 
engedetlenségnek el nem hallgathatá. Másnap tehát ősz- 
szehiván a képviselőket, a gyűlést eloszlatá. De ezek, az 
elnöki jog ily szilárd gyakorlatára, meg nem zavarodtak,, 
hanem egy magányházba összegyűlvén, egyakarattal meg
állapodtak a be nem viteli egyezkedésre nézve, melyet 
Mason György szerkeszte, Washington pedig előada. Min
dem k tag aláírta magát, azután kinyomatván, a nép kö
zött aláírás végett közöltetett.

Washington igen lelkiismeretes volt ez egyezkedés 
megtartásában, s ha szokása szerint esztendei jegyzékét 
Londonba küldötte, s a háza számára szükséges árukat 
megrendelte, ügy viselőjének meghagvá, ne küldjön semmit 
a tiltott czikkelyekből, habár ezen idő alatt az illető par
lamenti végzés visszahuzatnék is.

E nyilvános ügyek tárgyalása alatt más, reá nézve 
kellemetlen dologra is forditá figyelmét. Azon tisztek és 
közvitézek, kiknek Dinwiddie kormányzó, a franczia há
borúban tett szolgálatukért földeket Ígért, sokáig nem 
juthattak igényelt birtokaikhoz, mig végre Washington 
liíradhatlan munkássága s saját költsége általa kiosztás meg
történt, s mindegyik tiszt és közvitéz megkapá illető részét.

Ezen telkek kiválasztására maga ment el Washing
ton a nyugoti vidékeket megtekinteni, s fölmérésre olyan 
telkeket választani, melyek fekvésük és földjökre nézve
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leghasznosabbak. 1770. év őszszakában kilencz hetes 
utazást tőn e végre. Azon időben Ohio partjain egyedül 

•az erdők bennszülött fiai laktak. Csak ritkán látogatták 
meg e vidékeket kereskedők, néha mérnökök küldöttek 
oda segédeket a föld szemlélésére, de állandó gyarmatok 
nem telepedtek meg rajtok. Az nt fárasztó, sőt gyakran 
veszélyes vaia, mivel az éghajlat zordonsága ellen védel
met nem leitek, s a társaságban senki sem értett a ha
józás mesterségéhez. Washingtonnak alkalma vala ez út
ban régi indus barátaival találkozni, kik hallván jövetelét, 
különféle tájakról sietének őt üdvözleni. Mindnyájan tisz
telettel és ünnepélyességgel köszöntötték, beszédeket tar
tottak honi szokásaik szerint, a barátság és vendégszere
tet ajándékival megtisztelték, s kívánságukat nyilvánították, 
hogy a virginiai fehér szomszédokkal békés közlekedésben 
maradhassanak.

Miután Washington a nagy Kenhawa torkolatát el
érte, mintegy 1.4 mérföldet tett fölfelé, s megtekintette 
a vidéket, mely igen szép és gazdag vala. Ebből külön
féle pontokon választá ki azon telkeket, melyek utóbb, 
az adott ígéret szerint, a katonák közt fölosztattak. Be
végezvén e munkát, visszatért Mount-Vernonba.

Elérkezett végre az idő, melyben Washingtont a 
sors békés magányából előidéző, hogy a nyilvános elet 
legtágasabb körébe helyezze. A gyarmatosok panaszai, 
melyek a szabadság utáni legnemesebb vágyból és lelke
sedésből származtak, a britanniai kormánynál nem esz
közöltek egyebet, mint hogy ez vakságában még inkább 
megrögzött, s az elégedetleneket szigorúság’ és erőszak 
által újabb tettekre ingerelte.

Azalatt meghalván Botetour lord, helyébe Virginia 
kormányzójává Dunmore gróf tétetett; ki miután székét 
elfoglalta, az első gyűlésben észrevéve a képviselők han
gulatát, azért napról napra haiogatá az üléseket egész 
mart. 4-ig 1773. Ezen nap arról nevezetes, hogy ekkor 
vettetett meg alapja az északamerikai szövetségnek, midőn 
■elhatároztatott, hogy valamennyi gyarmatok egymással 
közlekedjenek az e végre kinevezett biztosság által, s a 
közjóról közegve értéssel végezzenek.

Az 1774-ki gyűlésen, mely május havában tartatott,
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niég hathatósabb rendszabályhoz nyúltak. Itt esett tud- 
tokra azon parlamenti végzés, miszerint jimius első nap
jától kezdve a bostoni kikötő el fog záratni, s e város 
polgári szükebb korlátok közé szőri ttatnak. Fölriadtak 
erre a hazafi érzelmű képviselők, s a minisztérium ezen 
rendeletét ellenséges megtámadásnak nevezték, s határo
zattá tevék, hogy „június első napján böjt tartassák, s 
mindnyájan töredelmes szívvel könyörögjenek, hogy az 
isten fordítsa el tőlök azon nyomorgatást, mely polgári 
jogaikat megsemmisíteni, s a polgári háború ínségét 
akarja fejökre hozni; továbbá kérjék az istent, adjon ne
kik egy szivet és egy érzelmet, s erőt, hogy igazságos és 
alkalmas eszközökkel jogaik csorbítását ellenezhessék.^ 
Washington följegyzé naplójában, hogy templomba ment, 
h egész nap bőjtolt.'

Ugyanekkor érkezett Bostonból egy levél, mely őket 
az ottani városi gyűlésben hozott határozatról tudósitá, 
miszerint fölszólitandók lesznek a gyarmatok minden la
kosi, hogy szövetségre lépjenek, Britanniával minden köz
lekedést megszüntessenek, s minden ki- és beszállítást 
tiltsanak el. Huszonöt képviselő volt csak ekkor Wil- 
liamsburgban jelen — mert a gyűlést a kormányzó el
oszlató — kik május 29-én Wahingtonnal együtt össze
ültök e kérdésről tanácskozni. A különfélekép nyilatkozott 
tagok végre abban egyeztek meg, hogy kevesen lévén, 
nem határozhatnak olyasmiről, mi valamennyi gyarma
tokra befolyással bír. Nem tettek tehát egyebet, mint 
a kérdéses tárgyat köziratba foglalták, s azt köröztetvén, 
augusztus első napjára Williamsburgba képviselői gyűlést 
hirdettek.

A kitűzött napon megjelent Washington is, mint 
f airfax tartomány képviselője. Ezen gyűlés egyik legne
vezetesebb munkája volt egv uj szövetségnek alkotása, 
mely a közlekedést még szükebb korlátok közé vette, mint 
az elébbi, s meghatározta az időt, melyen túl a ki- és 
beviteli közlekedés a britanniai kalmárokkal tökéletesen 
megszüntetik, ha a parlament vissza nem húzza jogellenes 
határozatát. Hat napi illés után, melyben a közönséges 
gyüfödelemre követek választattak s utasítással elláttattak, 
ii gyűlés eloszla.
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Szeptember elsején nyittatott meg az összes gyar
matok gyülödelme Philadelphiában. Az itteni tárgyalá
sok részleteit nem közölhetjük, mert soha nem nyilvánit- 
tattak. Azt mindazáltal bizonyosan tudjuk , hogy a 
királyhoz intézett folyamodó levelet, s Quebek polgárainak 
íölszólitását Diekinson fogalmazta, a nagy Britannia né
péhez szólót Jay, és a britauniai gyarmatokhoz küldött 
emlékiratot pedig Lee szerkesztette. Mindezen oklevelek 
nagy történeti becsű kútfők, s a gyakorlati ész és pol- 
gárzati bölcseség kitűnő szüleményei.

A gyülödelem folytában Washington levelet kapott 
Makanzie barátjától, ki akkor a Bostonban tanyázó bri- 
tanniai seregeknél kapitánykodott. Levelében Boston la
kosainak lázadó magaviseletéről panaszkodék, és mennyi 
boszusággal illetik Gage generált, nemkülönben hadi ké
születekről és függetlenség utáni titkos törekvéseikről. 
Washington, miután e miatt sajnálkozását jelentette volna 
ki barátján, hogy ily szolgálathoz van kötve, válaszola:

,,Nem akarom ez által mondani, hogy szabad egy 
tisztnek kötelességéről megfeledkezni, ha a sors és nem 
■saját választása által jutott ily kellemetlen helyzetbe; de 
meg vagyok győződve, hogy midőn ön a nép magavise
letét Massachusettsben roszalja, a műveletekről szól, nem 
az okokról; különben nem kárhoztatná a népet, mely az 
önkényes hatalom szálltszándékos gyakorlatát naponkint, 
érezni kénytelen, s átlátja a tervet, a hazája törvényein 
és alkotmányán rombolót, s az emberiség lényeges és 
szent jogain tipródót, s naponkint attól tart, hogy az el
keseredés legnagyobb erőszakká s kegyetlenséggé fajuland.

„Önök úgy vannak értesítve, hogy a massachusettsi 
nép lázadó, függetlensége fölingerlett, s mit én tudom, 
még m i; de engedjen meg ön, barátom, ha bizonyossá 
teszem, hogy ön csalatkozik, erősen csalatkozik. Ezt én 
oly bátran és meggyőződve mondom, hogy hihet ön ne
kem, mert jobb alkalmam van ismerni gondolkozás-mód
ját a népnek, mely között ön lakik, saját vezetőitől, kik 
a kormány rendeletéinek ellenszegülnek; ön ellenben azl 
osak azok rajzaiból ismeri, kik kötelességüknek tartják az 
igazságot föl nem födözni, s hamisan állítani elő a té
nyeket, hogy bánásmódjukat a világ előtt, mennyire csak
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lehet, igazolhatják. Engedje meg nekem azt is említe
nem, mit szinte bebizonyíthatok, hogy sem Massachusetts, 
sem más tartomány, sem egyes gyarmat vagy az egész 
népség függetlenségre nem törekedik; de egyszersmind 
elhiheti ön, hogy mi elveszni nem engedjük a szent jo
gokat és szabadalmakat, melyeken minden polgárzat bol
dogsága alapul, s melyek nélkül élet, szabadság és tulaj
don csak ingadozó birtokok. Lehet-e hát csodálkozni rajta, 
ha valamely nép a halálos csapás elkerülésére magát vé
delmezni készül, ha attól máskép meg nem menekülhet ? 
E kérdésre nemmel kell válaszolnom, s hozzá teszem, hogy 
erősen meg vagyok győződve, ha a minisztérium az ügyet 
túlzásig viszi, ezen ok miatt több ,vér fog kiontatni, mint 
valaha valamely harczban, miről Eszakamerika évkönyvei 
szólnak, s ezen nagy ország békességén oly mély seb ej- 
tetik, melyet az idő be nem gyógyíthat, sem emlékezetét 
ej nem törölheti/4

Mily magas tekintélyt szerzett legyen Washington 
magának e gyülödelemben, Henry Patrick egyik kép
viselőnek tanúsága is bizonyítja, ki midőn hazatértekor 
kérdeztetnék övéitől, kit tartana a gyűlödelem legnagyobb 
emberének: válaszola; ,.Ha ékesszólást gondoltok, úgy
Rutledge déli Carolinából a legnagyobb szónok ; de ha 
alapos ismereteket, és ép Ítéletet értetek, akkor minden 
kérdésen kivűl Washington első embere a gyűlödelem- 
nek.“

A gyűlödelem után visszatérő Washington a csen
des mezei életre: de keveset gyakorolhatá kedvencz
loglalatosságait. Régi szokás volt Virginiában független 
hadi csapatokat képezni, s katonai gyakorlatokat űzni. 
Mint a tartomány legelőkelőbb hadi személye gyakran 
tanácsért megkéretett a tisztek által, s a mit monda köz
vetlenül el lön fogadva. Alig téré vissza a gvűlödelem- 
hö|, legott fölszólítok őt a Wilhelm herczeg tartomány
ion független seregek, vállalná magára a parancsnoksá
got. 0  engede a seregek kivonatának, szemlére vette 
kot, különféle gyűlhelyeken, és lelkesítette önpéldájával, 

4n javaslatai s oktatásai parancs gyanánt fogadtattak.
A második virginiai gyűlés Richmondban martius 

1775-ben tartatott. Washington mint képviselő je-
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lene meg benne. Mindenek előtt a közgyűlödelem hatá
rozatai terjesztettek elő, s helyben hagyattak. Azután 
Henry Patrick indítványt tőn a katonaság ez élirányosabb 
kiállítására, fegyverzésére és gyakorlására nézve. Ez a 
tanács tagjai közöl némelyeket megdöbbente, kik ezt 
vakmerő és hirtelen lépésnek tárták, mielőtt a királyhoz 
intézett folyamodás következését tudnák. De a többség 
elfogadá az indítványt, s egy választmányt nevezének, 
mely e czélra tervet készítene; Washington is tagjául, 
választatott, minthogy katonai ismereteiről és tapasztalá
sáról mindnyájan jóvéleményben voltak, s fel lehet tenni, 
hogy a javaslat főleg tőle származott. Azután megha
talmazott követek választattak a legközelebbi gyfilöde- 
lemre. A választás napján Washington ira testvérének; 
többi között dicséri buzgalmát az önkénytes csapatok ki
állításában, azután utána teszi; „Becsületnek tartom, s 
örömest átveszem ezen csapatok igazgatását, ha úgy es
nék ki a dolog, hogy táborba kellene menni; mert elto- 
kélett akaratom, éltemet és vagyonomat, ha szükség kí
vánja, hazám védelmére föláldozni.“ A szükség ideje 
már nem vala messze.
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Második gyűlödelem. — Washington főhadvezérré választatik. — 
Viszonya a gyűlödelemhez. — Igen sok munka bizatik rá. — Le
velezése Gage tábornagygyal. -— Indulás Quebeck ellen. — Uj se

regek állítása. — Washington háztartása.

A május 10-kén 1775. tartott gyűlödelem alatt a 
gyarmatok és Britannia közötti viszony világossá lön. A 
királyhoz benyújtott folyamodás hallgatással mellőztetett 
el. A minisztérium válasza és rendeletéi elhatározóttan 
lolytaták követeléseiket, s erőszakkal fenyegetőztek. Az 
ellenségeskedés tetté vált. Lexington- és Concordban 
szomorú események történtek. Gage tábornagy hirtelen- 
kedése, ki katonáit e tartományokban rablásra szabaditá, 
fölgerjesztette a nép haragját, s új Anglia lakosi fegy
vert, ragadtak. Boston közelében számra nevezetes, s 
bátorságában, és ügye igazában bízó bátor sereg gyü
lekezett össze, s csatára készült, eltökélve magát nem 
Bírni tovább azok nyomását, kik a haza ellenségeivé 
lettek.

Ez elhatározó pillanatban ismét összeült a gyíilöde- 
lem, s az ország állapotáról és védelem-szerekről tanács
kozott. Egyértelműig el lön végezve, hogy a gyarma
tok védelmi lábra állíttassanak, s lövész-századok kép?z- 
toHHonek Pennsylvánia, Maryland és Virginia tartomá
nyokban, melyek a Bostonnál álló fősereggel minél előbb 
egyesülvén, a közpénztárból húzzák zsoldjaikat.

Washington élete. 5
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A főhadvezér választására ment által végre a ta
nácskozás. Úgy látszék eleinte, hogy a tartományok kü
lönféle érdekei miatt nehéz leszen a választásban meg
egyezni ; de a haza közboldogsága győzött az önszerete- 
ten s magány hasznon. Már az első gyűlödelemben Wa
shington magára voná a közfigyelmet. Minden ember ma- 
gasztalá hadi tetteit, világos eszét, bátorságát, mérsékle
tét, s azon befolyást, melvlyel az emberi kedélyekre hatni 
tudott. Öt eseménydús év, melyeket veszélyes és terhes 
szolgálatban töltött, vezéri képességéről fényes tanúságot 
íiviijtának.

Uj Anglia követei valának elsők, kik e tekintetek
nél fogva őt ajánlották leghathatósabban. Massachusetts 
követe pedig, Adams János, azon indítványt tévé, hogy 
azon sereg, mely a britanniai csapatokat Bostonban os
trom alatt tartotta, szárazföldi seregnek neveztessék ki, 
melynek vezéréül egy férfiút ajánl — mondá ő — Vir
giniából. Kiki észrevevé, hogy indítványa Washingtonra 
irányoztatok, s ez hallván, hogy róla volna szó, eltávo
zott az ülésből. A választás napján Maryland követe, John
son Tamás, megújította az indítványt. A szavazat titko
san ment végbe, s megszámlálhatván a szavak, kitűnt, 
hogy Washington egy érteim illeg elválasztatott. Még a 
szavazás előtt el lön határozva, hogy a választandó fő
hadvezér havi díja 500 tallér legyen. E pontra Washing
ton miután a közbizodalmát rövid, de fontos szavakkal 
megköszönte s elfogadta volna, ily szavakban nyilat
kozott :

„Engedje meg a gyűlödelem megváltanom, hogy 
önző tekintetek soha sem bírhattak volna engem ezen 
terhes hivatalnak elfogadására; azért legkisebb hasznot 
sincs szándékom húzni belőle. Kiadásaimról szorosan fo
gok számadozni. Költségeimet, úgy hiszem, ki fogják 
fizetni; s ebben áll mind, a mit kivánok.“

A választás junius 15. történt; s Washington már 
21-én elhagyván Philadelphiát, tisztéhez fogott. A merre 
ment, különösen Uj-Yorkban, Batertownban, nagy lelke
sedéssel fogadtatott a nép és katonaság által. Miután a
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királyi seregek állapota felöl, Yalam int a tartományok és 
telkelő seregek ügyéről tudomást szerzett volna, hadi ta
nácsot hívott össze. Az ellenség seregének száma össze
sen 11,500 fegyverviselhető emberre ment; a szövetséges 
csapatoké a betegeket és távollevőket beszámítva 17,000 
emberre; de a jelenlevők csak 14,500-ra. — Minthogy 
ezek a terv szerint nem voltak elegendők a kijelelt pon
tok védelmére, uj Anglia felszólittatott ujonczok állí
tására.

El lehet gondolni, hogy ily pillanat szülte, s külön
féle tartományokból sokféle módon összecsődített hadi se
reg sok tekintetben hiányos vala. Szűkölködék sátorok, 
élelmezés, ruházat, pénztár, s általános rendezés nélkül. 
Mindenek fölött pedig legérezhetőbb volt a lőszerek hiá
nya, mit eddigien a tisztek sem vettek észre, s Washing
ton bámulva födözte fel, hogy annyi lőpor sincs, melyből 
minden katonának kilencz töltés jutna.

Ily gyíilevész részekből kellett Washingtonnak jól 
rendezett sereget képeznie. E munkához fogván az egész 
hadi népet hat dandárra (Brigádé) osztotta, melyek mind
egyike hat kormányzatból (Regiment) á lla ; mennyire le
hetett, ugyanazon gyarmatbeliek állíttattak össze, s ön
tartományaikból kaptak vezetőket. Az egész hadi sereget 
továbbá három nagy osztályra szakasztottá mindenik két 
dandárt, azaz tizenkét kormányzatot foglalván magában. 
Azon osztály, mely a jobbik szárnyat képezé, Lee gene- 
ralőrnagy kormánya alatt; a középponti osztály Cam- 
bridgeben feküdt, Putnam főnökkel; és a balszárny Rox- 
hurgnál állott Ward generalőrnagy alatt. A fővezér ha- 
dleállása Cambridgeben iittetett föl.

Sok munkájába és fáradságába került Washington
nak inig a szükséges tábori rendet megállapíthatá. A 
gyülödelem legfölebb pártolhatta, s jóvá hagyhatta a ja
vaslatokat ; de Washington föladata volt azokat kigon
dolni, elrendezni és végrehajtani. E végre folytonosan 
levelezett a gyűlöledemmel. Levelei az ülésekben felol
vas tattak ; s minden fontosabb intézkedései a seregekre 
nézve az ő terve és tanácsa szerint helyben hagyattak.
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Közlekedésben állott továbbá a tartományok kormányzói
val és képviselőivel a választmányok- és polgári hatósá
gokkal ; mert csak ezekkel egyetértőkig gyakorolhatná 
a végrehajtó hatalmat. A győlödeiem ajánlásokat tőn, 
tanácsola, s határoza; kivető az adandó ujonczok és se- 
gedelmezés mennyiségét az egyes tartományokra, de ha
talma tovább nem terjede. Minden egyéb a nép akara
tától függött, melynek képviselői képezek a törvényhozó 
hatalmat. Ezen testületeket szüntelen kelle sürgetnie a 
fővezérnek, s éles rajzokban festeni a körülményeket, 
hogy segédrészvétökkel siessenek.

Mindjárt táborozása elején alkalma lön szilárdságá
nak oly jelét adni, mely azon pillanatra kedvetlen követ
kezményű lehetett volna. Az ellenség hadi hajói a ten
gerpartokon szállongtak, holmi kisebb hajókat elfoglaltak, 
és a partokon fekvő városokat fenyegették. A lakosok 
megijedvén, segítségért folyamodónak. A massachusettsi 
gyűlés, Connecticut kormányzója, fölszólították Washing
tont, küldené egy szakaszolatot e végre. Kérelmüket akár 
visszautasitani, akár teljesítni veszedelmes vala. Első 
esetben a nép és a kormányzók zúdulnak ellene; a má
sodikban annyira meggyöngíti a táborsereget, hogy az ki
téve leszen az ellenség megtámadásának, s Boston vidéke 
a pusztítás- és fosztogatásnak. Washington a kért sege
delmet megtagadó s okait oly erélyes és meggyőző sza
vakkal adá elő, melyek a íöliugerleft kedélyeket lecsilla
pították, s a csalatkozott remény fájdalmát enyhítették. 
E cselekvésmódot szabály gyanánt követte az egész há
ború folytában, mely szerint a távollevő ellenség megtá
madásait a tengerpartokon a szomszéd katonasággal vi
szonozta! ta, kivé vén ha a szárazföldi sereg oly jó álla
potban volt, hogy a haza veszedelme nélkül néhány csa
patot el lehete szakasztani tőle.

Azon időben Gage tábornagy kormányozta a bri- 
tanniai seregeket Bostonban, ki a múlt mozgalmak alkal
mával többeket fogságba ejtett, kik a zendülésben részt 
vettek. Mindezeket börtönbe zárató, tiszteket, köz vitéze
ket és polgárokat vegyest. Mivel pedig oly hir szár-
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nyala, hogy fogságuk még szorosabbá tétetik; Washing
ton irt Gage tábornagynak, s nemes, de mégis oly szilárd 
hangon festvén azon eszélytelen és kegyetlen bánásmó
dot, melylyel a foglyok iránt viseltetik, tudósította őt, 
hogy ő is kénytelen leszen hasonlóan kemény rendszabá
lyokhoz nyúlni, ha ügytársai sorsa nem enyhíttetik. Nem 
használván e viszontorlási fenyegetés, Washington el
határozd azt létesíteni, s megparancsold, hogy a bri- 
tanniai foglyok legott a tartomány belsejébe küldes
senek, s oly szigorúan tartassanak, mint ama sze
rencsétlenek Bostonban. így szólott első felindulásá
ban kimondott rendeíete, s ámbár ezt a hadi tör
vények nem roszalják, ő maga még sem tudá lelkére 
venni, hogy ártatlan emberek egy kegyetlen vezér miatt 
szenvedjenek. A parancs visszahuzatott, mielőtt a foglyok 
rendeltetési helyökre eljutottak volna, sőt Northampton 
városának utasításul adatott, hogy a foglyokat szabadon 
járni engedje.

Nevezetesek még ez ügyben Washingtonnak Gage 
tábornagyhoz irt ezen szavai: „Ön azt állítja, hogy min
den rangbeii különbséget megvet, mely önével nem egy 
kútfőből ered; nekem pedig úgy látszik, nincs tisztele- 
sebb rang, mint melyet valamely vitéz, szabad népnek 
megvesztegetlen választása nyújt; mert ez tiszta, eredeti 
forrása a hatalomnak. Ezt egy nemes, fölvilágosodott 
lélek nem fogja kegyetlenség palástjául használni, hanem 
illően becsülni/4

Wiashington nagy örömmel tapasztald seregeinek 
növekedését az új Angliából érkezett ujouczok által, kik 
várakozásnál előbb összeszedettek, s a táborba értek. De 
még mielőtt ez történt volna Arnold ezredest egy 
kiszakasztott csapattal Quebeck felé küldötte, ki két 
hónap múlva 550 emberrel e város alá ért, s azt 
ostrommal bekerítvén föladatni kérte. Azonban cseké
lyebb erővel lévén, mintsem megtámadást kezdhetett 
volna, a város ugyan a britanniai seregek hatalmá
ban marada, de másfelől az amerikai szövetségnek annyi
ban használa, hogy elfoglaltatván az ellenség önvédelmé
vel, az alatt Montgomery generál Canadába beütött,
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Montreali elfoglalta, s Quebeck mellett Arnolddal egye
sült. —

Ezen év véghónapjai készületekben teltek el. A 
régi kiszolgált katonák jobbára haza széledvén, újak to
borzása lön szükségessé, mi sok nehézségekkel és lassan 
eszközöltethetett, s deczember végén a kiállított sereg 
nem ment többre 9650 embernél, kikhez még 1000 sza
badsággal hon levő váratott. Ez igen leverő eseményre 
Washington ily nyilatkozásra fakada: „Könnyebb gon
dolni, mint kifejezni, kedélyem mily hangulati! egy idő
től fogva, s mily érzelmeket támaszt bennem jelen álla
potom. Kutassátok föl a történetek évkönyveit, s mond
játok meg, találtok-e bennök az enyimhez hasonló fölada
tot ; tudniillik egy állomást hat hónapig az egész britan- 
niai erő ellen lőpor nélkül védelmezni, azután egész tábort 
szétoszlani látni s újat alakítani egy friss erővel ellátott 
ellenség szemeláttára.“ Szerencséje volt, hogy a téli al
kalmatlan időszakban az ellenfél hadi munkálathoz nem 
foghatott.

Mivel hivatala nem engedé, hogy családját meglá
togathassa ; neje költözött hozzá deczemberben, s nála 
marada tavaszig; és ezt a háború folytában évenként 
cselekedte. A telet a táborban férje mellett tölté, tábo
rozás kezdetekor pedig visszatért Mount-Yernonba.

Jószágai igazgatását egy ügyviselőre bizta, ki a 
benne helyzett bizodaiomnak szorgalmasan és híven meg
felelt. Washington ezzel folytonos levelezést űze házi 
ügyei miatt. Levelei egyikének kivonata igen szép tanú
ságát adja annak, mily lábra állította légyen ő, távolléte
kor, háztartását: „Mi a szegényeket illeti, ne hagyja ön 
a vendégszeretetet kiveszni. Senkit éhesen el ne bocsásson. 
Ha valamely szegény gabona szűkében van, segítsen rajta, 
de úgy, hogy a henyélést elő ne mozdítsa; mert semmi 
kifogásom ellene, ha ön alamizsnára osztogatja ki pénze
met, habár évenként 40 vagy 50 fontra menne is, vala
hányszor ön azt jónak találja. Midőn azt mondom, nincs 
kifogásom ellene, azt gondolom alatta, ez az ón akaratom. 
Gondolja meg ön, én most honn nem vagyok, sem a fe
leségem, hogy e jó cselekedetet gyakorolhassuk. Minden
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egyéb tekintetben ajánlom önnek a legnagyobb takaré
kosságot és mértékletességet; nem is kételkedem rajta, 
iogy ön teljesítendi akaratomat, tudtára lévén, hogy én 
itteni szolgálatomért fillért sem kapok, kivéve a költsége
ket. Azért szükséges rám nézve, hogy házamnál gazdál
kodjam.u
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Tervezet Boston megtámadására. — A  hadsereg állapota. — Dór- 
chester megerősítése. — Uj-Yorkba hadcsapatok mennek. -— Wa
shington a gyülödelemben. — A  függetlenség kihirdetése. — Lord 
Howe kibékülést próbál a gyarmatokkal. — A  britanniai főnökök 

Washingtonnal levelezni akarnak. — Ütközet Long Islandnék

Deczember végén azon bizonyos tudósítás érkezett,
hogy Howe lord, ki Gage generál helyett foglalta el a 
britanniai seregek kormányát — hajóhadának egy részét 
valami titkos vállalkozásra készitgeti. A gyanú az vala, 
hogy az indulás délszak felé leen d, nevezetesen Uj-York 
ellen. Mindent el kelle tehát követni, nehogy az ellenség 
ily fontos állomási pontnak birtokába jusson, mert ennek 
elfoglalása után egyenes útja nyílik Canadába. Tétettek 
is legott készületek ótalmazására; de, mint utóbb kitűnt, 
az aggodalom alaptalan volt. Mert a bostoni hajóhad 
éjszaki Carolinába vitorláza, ott, a minisztérium rendelete 
szerint, gyarmatokat telepítendő.

Washington hovatovább nyugtalanabb lön, s Bos
tont megtámadni késztile. E végre január 16-án hadi
tanácsot tartott, melyben fontos okokkal támogatá e vál
lalkozás szükségét, mielőtt az ellenség segédcsapatok által 
megerősödnék. A tisztek mindnyájan oly véleményen 
voltak, hogy a megtámadást pillanatnyira sem kell ha
lasztani, mihelyest elégséges erő gyülend össze; de a je- 
iennen táborban levő seregekkel ezt lehetetlennek tartot
ták. Mennyire fájt légyen ez a fővezérnek, kitetszik
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egyik leveléből, melyben írja : „Ha mindezen nehézsé
geket előre tudom vala, melyek most szorongatnak; ha 
tudom, hogy a régi katonák annyira megunják a szolgá
latot, úgy a világ minden tábornagyai nem hitették volna 
el velem, hogy okos dolog volt Boston megtámadását 
elhalasztani.“

Az nj ezredek igen lassan állíttattak ki. Azon idői 
is, melyre a régiek közül 5000-en lekötelezték magokat* 
már vége felé jára, s keveset lehete rábeszélni a mara
dásra. Uj toborzást kelle indítani, Massaehusetts hét, 
Connecticut négy és Uj-Hampshire két ezred állítására 
köteleztetek. Mivel pedig Canada íodözésére 3000 em
bert sürgetőleg kért az ottani tábornagy Schuyler, Wa
shington úgy rendelkezett, hogy az imént említett tarto
mányok mindegyike kiilön-külön ezer embert indítson 
előiegesen Canadába.

A lőpor szűkén kívül, melyen eléggé segítve még 
nem volt, a fegyverek elégtelensége is nagy veszedelmére 
válhatott volna a tábornak. Közel kétezer ember puska 
hiányával vala. Haszontalanul kisértettek meg minden 
eszközt e hiány pótlására. Uj Anglia kormánya ezt nem 
teheté. A haza bocsátott katonaság nem akarta vissza
adni fegyverét, s elvitte haza magával. Tisztek küldet
tek szét puskák vásárlására, de csak keveset szerezhettek 
be, s nem elegendőt az egész katonaság fölfegyverzésére. 
Érdekes ez állapotról saját szavait hallani Washingtonnak : 
„ismerem a szerencsétlen viszonyokat, melyek engem 
nyomnak. Én tudom, mily sokat várnak tőlem; de tu
dom azt is, hogy seregek, fegyverek, hadiszerek s a ka
tonaságnál szükséges egyéb dolgok nélkül keveset végez
hetni. Azt fájlalom, hogy a világ előtt nem igazolhatom 
magamat; vagy ha igen, ki kell nyilatkoztatnom gonosz 
helyzetünket, s gyöngeségiink felfödözése által a jó ügy
nek fogok ártani; de szilárd határozatom ezt nem csele
kedni, kivévén ha állapotunk javítására szükséges volna. 
Helyzetem néha oly boszantó, hogy már rég mindent 
koczkáztattam volna, ha a közjó nem feküdnék inkább 
szivemen, mint saját nyugalmam. A helyett hogy jól 
légyvérzett húszezer katonából álló hadseregem volna, itt 
állok a táborban felényivel, ide számítva a betegeket és
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szabadsággal odalévőket, a többiek sincsenek úgy fegy
verkezve s öltözve, mint illenék. Szóval helyzetem olyan, 
hogy minden cselfogásokkal alig bírom azt tiszteim előtt 
eltitkolni/

Lassankint a hadsereg állapota jobb tekintetet nyere. 
A tél igen lágy vala, s csak február közepén erősödött meg 
a jég annyira, hogy a roxburyi és dorchesteri hadcsapa
tok átkelhessenek rajta. A fővezér eltökélé használni az 
alkalmat, s legott kiindulni Boston megtámadására. De 
nagy aggodalmára és boszuságára indítványa a hadita
nácsban megbukott. „Jóllehet — úgy szól ő — egész 
egy évig várakoztunk a jó alkalomra, a vállalat mindaz- 
által veszélyesnek tetszett. Meglehet, hogy az is, s hogy 
kedvetlen helyzetem ösztönöz olyasmibe kezdeni, mit az 
előrelátás nem javait. De ezt még sem hiszem, és meg 
vagyok róla győződve, hogy sikeriilendett vállalkozásunk, 
ha bátran fogtunk volna hozzá; de bátorság nélkül, tudni
való, nem sült volna e l/  Annyi mégis elhatároztatott, 
hogy valamit tenni kell; hogy Dorchester ormai foglal
tassanak el; majd talán az ellenfél ezáltal harczra izgat- 
tatik, s ha erejét megoszlatja, Boston megtámadását is 
maga után vonhatja.

Gyors intézkedések tétettek ezen terv végrehajtására, 
8 éjjel egy osztálysereg Thomas tábornagy vezérlete alatt 
kiindulván, észrevétlenül fölért az oromra, s nagy sebes
séggel, még nap kelte előtt oly hatalmas sánczokat hányt, 
hogy az ellenség tüzelése nem árthatott neki. Hogy pe
dig Howe generál figyelme innen elvonassék, ezen és ez 
előtti éjszakán szüntelen ágyúzások durrogtak Boston vá
rosára.

Minthogy a Dorchester melletti magas tetők mind 
a közel kikötőn uralkodtak, mind Nooks Hilton, honnan 
ágyukkal és mozsarakkal könnyen lehete a várost ron
gálni ; hihető vala, hogy az angolok iparkodni fognak az 
amerikai kiküldött csapatokat onnan visszaüzni. Azon 
esetre ha ez csakugyan történnék, elhatározá Washington, 
ugyanazon pillanatban ellenkező oldalról támadni meg a 
várost. E végre 4000 emberből álló válogatott sereg a 
tábortól elkiilönöztetett, két zászlóaljra osztatott, egyik 
SulJivan, másik Green tábornagyok vezérlete alatt, az
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egész test főkormánya pedig Putnam tábornagyra bízatott. 
U tasításuk vala: adott jelre a Charles folyó torkolatán 
üehajózni, két úszó ágyutelep kíséretében, s ennek tüze
lése között a városba kiszállani, azután a körülmények és 
adandó jelek szerint cselekedni.

E tét végrehajtására nem nyujtatott alkalom. Howe 
tábornagy ez óljaival nem egyezett meg, hogy átalános 
harezba bocsátkozzék. Ő saját felelősségére marada Bos
tonban, mert a minisztérium már több hónap előtt java
solta neki, hagyná el e helyet, s vonulna valamely délre 
fekvőbb kikötőbe. Midőn e szerint akarna cselekedni, 
értésére adá az admirál, hogy ha az amerikaiak el nem 
űzetnek elébb Dorchester tetőiről, a hajók biztosan nem 
maradhatnak a kikötőben; erre nézve Howe 3000 embert 
szakaszta ki todözésül. De a terv végrehajtását az ame
rikai seregek rettenetes rohanással megakadályozák. Más- 
uap reggel tehát Howe abbanhagvá a megtámadást, és 
Bostonból kitakarodni elhatározá magát.

Washington számita a dolog ilyetén kimenetelére, 
h tökéletesen megegyezett kívánságával, minthogy vérontás 
nélkül történt meg. Egyetlen gondja volt, az állomáso
kat megerősíteni, és a seregeket csatára készen tartani. 
Kinberség és okosság vala a várost megkímélni, mert 
erőszakos bevétel által romlás- és zsákmányra jutott volna. 
Jelenleg a város egyéb kárt nem szenvedett, mint ami a 
katonaság hosszas táborozásából származott, s amit a hir
telen elhajózási zűrzavar okozott.

Márczius 17-én üríile ki Boston, és legott néhány 
ezred, Putnam tábornagy kormánya alatt benyomula és 
minden állomásokat elfoglalt. A város igen meg volt 
erősítve. Másnap lemene maga Washington is, s a la
kosoktól nagy lelkesedéssel fogadtatott. A massachusettsi 
gyűlés, használván az alkalmat, levéllel tiszteié meg őt,
. köszönetét monda neki a fontos szolgálatokért, melyeket 

a tartománynak tőn, valamint a polgári hatóságok iránt 
mindig kitüntetett válaszában viszonyos barátságáról biz- 
l ontotta őket, s jó szerencsét kívánta város megmenekülté- 
liez, különösen, mert vérontás nélkül esett meg. Mi őt illeti, 
monda ő, csak kötelességét teljesítő, s nem kiván egyéb jutal
mat az öntudatnál, hogy a birodalomra nem méltatlan, hogy
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a béke és szabadság örökös megállapításához járnia, s hogy 
földiéinek és minden jó polgárnak szeretetét megérdemlő.

A gyülödelem el nem mulasztotta a fővezér érde
meit illetőleg méltányolni. Egyőrtelmüleg hálairat intéz
tetek hozzá, melyet egy e végre megbízott választmány 
szerkesztő s az elnök aláirt. Arany-emlékpénzt is veret
tek Boston fölszabadításának emlékére, és tanúságául a 
fővezérrel! megelégedéseknek.

Míg a britanniai seregek elvitorlázni készültek, azon 
hir terjede el, hogy Halifaxba fognak indulni; de Wa
shington gyauitása szerint ez csak az angol tábornagytól 
terjesztett ürügy-hir vala, s a valódi czél titokban íap- 
panga; azért ő Uj-York biztosítására 3000 embert kérey 
kiket a városba küldött; ezek az állomásokat oly erős 
védő karba helyezték, hogy az ellenféllel daczolhattak. 
Boston kiürítése napján öt szárazföldi ezredet, a vadászok 
zászlóalját és két század pattantyúst szakaszta ki Heath 
generál főnöksége alatt, kik Norwichba, onnan pedig a 
Sulidon által hajókra indultak. A deréksereg, öt ezredet 
kivéve, melyek őrizetül maradónak Bostonban, követte 
őket ugyanazon hányban, s april 13-áu ért Uj-Yorkba.

A canadai ügyek napról napra uehezbedtek. A rósz 
kimenetelű vállalat Quebeek ellen, egy derek hadfőixök 
hiánya, a vitéz Montgomery halála után, a tél kemény
sége és az eleség szűke, mindezen okok a seregeket el- 
kedvetleniték, erejöket elbágyaszták, a fenyítéket feldúlók 
s romlást eszközlének. A gyülödelem nagy aggodalomban 
lévén e miatt, fölszóhtá Washingtont, küldene elébb négy, 
azután hat ezredet az északi részek födözésére. A főve
zér helybenhagyó e rendszabályt, azon meggyőződésből, 
hogy általa a közjó előmozdittatik, mert Oanadát más 
utón, mint oda küldött seregek által, megmenteni lehe
tetlen, s mivel Uj-Yorkija a vidéktől is lehetne őrkato
naságot begyűjteni.

Washington jelenléte a gyülödelemben szükségesnek 
találtatott, hogy a dolgok állapotáról közösen értekezhes
senek, s intézkedéseket tehessenek a közelebbi táborjá
rásra ; e végre a fővezér, átadván a hadsereg kormányát 
Futnám tábornagynak, Philadelphiába ment. Útközben 
szemügyre vette a Staten szigeteket és a szemközt fekvő
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Tirsey partját, hogy erősségeknek alkalmas pontokat sze- 
nleljen ki. Tizenöt napig volt oda. Úgy látszik ez idő 
alatt szomorú és aggódó vala, mert egyenetlenségeket vett 
a gyülödeleinben észre, melyek a közjóra károsak lehe
lének. Tudva volt, hogy a parlament utolsó határozatá
nál fogva követek küldettek békeföltételekkel Amerikába. 
Testvéréhez intézett egyik levelében igy ir Washington 
Philadelphiából:

„Igen örülök rajta, hogy a gyűlés Virginiában oly 
nemes határozatot hoza, s oly közértelmüleg megegyezett. 
A dolgok már eléggé érettek meggyőzni arról bennünket, 
hogy Britanniától igazságot nem várhatunk, és hogy a 
kormány legravaszabb cselfogásokhoz nyúl; mert bizonyos 
vagyok benne, hogy meghatalmazott követekül idegeneket 
ktilde, s hogy egyetlen ezélja nem egyéb, mint ámitani 
bennünket s biztos védhelvünkről elcsalogatni. Az első 
igen jól sikerűié nekik, mert a gyülödelem több tagjai, 
sőt egész tartományok képviselői még most is a kibékü
lés mézes madzagával enyhitgetik magokat; s ámbár ők 
nem akarják megváltani, hogy ezen remény valami befo
lyással volna a védelmi készületek elhatározására; mégis 
fölötte szembetűnő, mennyire hat ezen vélekedés minden 
vállalataikra, s mennyire gyöngíti ténverőjöket. Ez ter
mészetében rejlik az embernek, s nem lehet máskép; 
mert a kinek reménye van. hogy a küzdést hamar és 
szerencsésen alkudozás által elmellőzheti, soha sem fog az 
a gonosz sors kikerülésére a nagy veszélyekkel annyira 
diczolni, mint aki meg van győződve, hogy vagy győzel
met kell kivívnia, vagy élethalálra megadni magát, és a 
kinek más várnivalója nincs, mint vagyonveszés, kivégez
tetés és a többi.

E levéltöredék elején a virginiai gyűlés határozata 
adatik röviden elő, melyben tanácsoltatok a gyülödelem- 
uok, hogy az egyesült gyarmatokat szabad és független 
/diadalommá nyilatkoztassa ki. Azon meggyőződés, hogy 
már ideje van ezen elhatározó lépést tenni, erős gyökeret 
vert Washington lelkében, mióta olvasta a beszédet, 
melylyel a király a parlamentet megnyitotta, obből érté 
meg, hogy a britanniai kormány szilárd föltétele, köve- 
1 eléseit körömszakadtáig •sürgetni a gyarmatokon. E pil-
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lanattól minden reménye eltűnt a kibéküléshez. Erősen 
hitte, hogy kettő között van csak választás: vagy föltéte
lek alatt meghódolni, mi lealázás volna, vagy kemény 
harcz élethalálra. Oly véleményben is vala e pillanattól, 
hogy a gyarmatoknak erős függetlenségi lábra kell áll
mok. Ha ily állásba helyzendik magukat, nem veszthet
nek semmit; elleneik kényszerítők őket arra ; tették 
légyen ezt hibás véleményből, vagy nyakasságból, vagy 
szánszándékos kegyetlenségből, az a kérdéshez nem tar
tozik ; és ha végre meggyőzemének, akkor is jobb a sza
badság és igazság végett nemes harczban elesni, mint 
szolgaságba sülyedni, s az alávaló engedékenység szemre
hányásával megbélyegeztetni. Minthogy ez vala Washing
ton gondolkozásmódja, őrömére vált, hogy oly hatalmas 
gyarmat mint Virginia, ily lelkesülést mutata, mely a 
többieknek követésreméltó példaképül szolgált.

Némely gyülödelmi tagok félénksége daczára is a 
többség folyvást a szilárd rendszabályok mellett szavaza, 
s mig Washington jelen vala, elhatározók az Uj-Yorkban 
levő hadsereget 13800 emberrel szaporítani, kik Massa- 
chusetts, Uj-York, Connecticut és üj-Jersey tartományok
ból szedettek: azonfölül Pennsylvania, Marvland és Delaware 
egy 10000 embernyi szállongó tábor kiállít ásáraköteleztettek.

Visszatérte után új Yorkba, nem késett Washing
ton intézkedéseket tenni az ellenség fogadására, melynek 
hajóhada, közhír szerint, nem sokára partra érendő vala. 
Hivatala nehézségein kivűl nyomák őt még más kelle
metlenségek is. Long Island, Staten Island, a belső tar
tomány több vidékei, s maga Uj-York tömve valónak 
elégedetlenekkel, kik titkon veszélyes fortélyokat kohol
tak. Trvon kormányzó volt e társulat élő középpontja, 
ki Sandv Hookba hajózott el, s kémeket kiildöze szét 
minden irányban. A tartományi gyűlödelem, vagy nem 
bízván saját erejében vagy némely tagjai az elégedetlen
ség kovászától meg lévén rontva, húzódozott határozatai
ban, s méginkább félt azokat végrehajtani, midőn a gyom 
kiirtására került a dolog. Washington panaszkodék, küzde, 
buzoga, mig végre egy titkos szövetség alakult, melynek 
rendeltetése vala a gyanús személyeket befogatni s vizs
gálatra vonni.
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Kétségkívül ez már túlterjedő hatalom vala, melyet 
csak a sürgető szükség mentegethető. Az alattomos el
lenség a legveszélyesebb, mert a becsületet eltagadja s a 
barátságot elárulja. Mert hogy ő annak árt, kit rosznak 
tart, ez csak gyönge védelme a fekete árulásnak. A ké
rnek világszerte halállal bűnhődnek; már pedig minden 
leplezett ellenség kém. A vélemények különbsége nem 
bűn, s találtattak azon időben bizonynyal becsületes ér
zésű toryak, kik a király részén állottak, mégis nyugo
dalmasan maradának. Kérdés azonban, meddig marad
hatnak ily emberek a mozgalmak idején semlegesen ? Ők 
eltávozhatnak ; de mig életök és vagyonuk a fennálló 
kormány által biztosíttatik, ők kötelesek addig e véde
lemért viszonszolgálatot tenni. Ily viszonyban állának 
most a toryak; mint ellenségek bűnösök valának, mint 
semlegesek eltíirettek, s mint barátok kénytelenek vol
tak cselekedni. A küzdelem elején az első osztály leg
számosabb vala, s könnyű elgondolni, mily bánást ér
demle.

A gyűlödelem jó korán rendelést bocsátott ki, mely 
szerint a hatalom, a toryak befogására, a gyarmatok pol
gári hatóságának kezeibe tétetett le. Mi igen okosan 
történt; mert igen sok visszaélés és igazságtalanság tá
mad vala, ha a szárazföldi sereg tiszteinek engedtetik 
meg a gyanús személyek befogatása; midőn ellenben a 
helybeli hatóságok a körülményekről bővebb ismereteket 
szerezhettek, s nagyobb vigyázattal lehettek, s nem oly 
könnyen cserélhették föl a bűnösöket a biintelenekkel. 
Ne hogy pedig erő hiányával legyenek, a társulatok, gyű
lések és meghatalmazottak fel voltak jogosítva a száraz
földi hadsereg segítségét követelni, s az e végre kijelelt 
csapatokba polgári hatóság alatt állottak. Uj-Yorkban és 
bong Xslandben a toryak közöl sokan elfogattak, néme
lyek fogságba tétetvén, mások fegyvereiktől megfosztat- 
Váu. Egy messzeterjedt czimborálás, melynek feje Tré
fám kormányzó vala, szerencsére még jókor felfödöztetett, 
és semmivé tétetett. Kiküldött alkuszai még az ameri
kai tábor katonáit is csábítgaták holmi Ígéretekkel. A meg
vesztegetés hirtelen elharapózott, el egész a fővezér őreihez 
ki által némelyek elcsábítottak. A czimborálás részint
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oda irányzódott, hogy Washington kézre ej tessék, s az 
ellenfélnek adassák által.

Jnnius 28-ikán az angol hajóhad egy része beért 
Sandy Hookba, a többi hajó egy héttel későbben érkez
vén, s Howe tábornagy Staten Tslandben ütött főhadi 
szállást. Azt várták, hogy megkezdi a tám adást; de a 
tábornagynak egészen más czéljai valának. Angliából egy 
hajóhad indnla ki, az övéhez csatlakozandó, melyet test
vére Howe lord kormányoza, kit a minisztérium egyez
kedési föltételekkel bíza meg, melynek következményét 
meg kell vala várni, miellőtt az ellenségeskedés újra 
megkezdetnék.

Az alatt, míg az ellenfél Uj-York falai alatt az 
amerikai tábor szemeláttára megerősödött, átküldé a gvű- 
lödelem Washingtonnak a függetlenség kihirdetését. Esti 
hat órakor díszöltözetben fölálÖttattak az ezeredek, s a 
hirdetés hangosan felolvastatott, hogy mindnyájan hallha- 
ták. Az a legőszintébb örvendezés jeleivel fogadtatott. 
A napi parancs szavai valának: „A fővezér reméli, e
fontos esemény uj indító ösztönül szolgáland mindegyik 
tisztnek és vitéznek, kötelességei hív és bátor teljesíté
sére, mivel tudja, hogy a békét és hazánk biztosságát, 
isten után egyedül és csupán fegyvereink szerencséjének 
köszönhetjük, s mivel mostantól fogva mindnyájan oly 
állodalom szolgálatában állunk, mely elég hatalmas a hű
séget jutalmazni, s az érdemteljest egy szabad ország 
legfényesebb rangpolczára fölemelni.“ Az északamerikai 
szövetséges gyarmatok „szabad és független áIlodalmakká“ 
nyilváníttattak, s ezen naptól fogva a gyarmat nevezet 
megszűnt a történetekben.

Minthogy az amerikaiak fölfegyverzett hajókkal nem 
bírtak a kikötőben, Howe tábornagy merész vállalatba 
kezde, s két Hajót külde, egyiket 40, másikat 20 ágyúval 
terheltet, három kisebb hajócska kíséretében, Hudson vi
zén fölfelé. Kedvező széltől segittetve átvitorláztak ezek, 
nem ártván nekik sem az Uj-Yorkból, sem a Hook Pál 
által reájok ‘irányzott pattantyúzások, mert a hajófödözet 
és a legénység homokkal tölt zsákok által ótalmazva volt. 
A hajók elértek a folyam azon részére, mely Troppan- 
tónak hivatik, s hol a viz szélessége minden szárazföld
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IVilőli megrohanástól védelmező. Azon időben Clinton 
tábornagy parancsola az uj-yorki katonaőrizetnek. Ki há
rom ezredet állita fel legott azon parancscsal, hogy a 
folyó partjának több pontjain, nevezetesen a magasabb 
helyeken állásokat foglaljanak a szoros utak védelmére, 
s az ellenfél előnyomulásának akadályozására. A britan- 
niai tábornagynak szándéka vala megszakasztani a vizeni 
közlekedést Washington canadai hadserege és a város kö
zött, az eleséghordást elvágni, a toryakat védelmezni s a 
folyam horgonyozó fenekét fölmérni.

Howe lord Staten Islandnél egyesült testvérével, 
július közepe előtt. 0  még a tengeren létekor körlevelet 
bocsátott a gyarmatok királyi kormányzóihoz, mintha 
még fennállna régi hatalmok; ez iratot egy nyilatkozta- 
tás kiséré, mely őt királyi követül fölhatalmazá, s egyez
kedést ajánló föltételeket foglala. Ezen oklevelek a szá
razra küldetvén, Washington kezeihez jutottak, ki azokat 
a gyülödelem elnökének küldötte által. A föltételek nem 
állottak másból, mint azon Ígéretből, hogy bocsánat és 
kegyelem adatik mindazoknak, kik kötelességükre vissza
térnek s a nyilvános béke visszaállítására segédkezeket 
nyújtanak. A gyülödelem kihirdetteté ez irományokat, 
hogy a nép, mint a parancs jelenté, láthassa, mit várhat 
a nagybritanniai udvartól, s meggyőződjék róla, hogy 
(‘gyedül a lakosok vitézsége képes megmenteni az ország 
szabadságát. Howe követségének rósz sikerét annak tu
lajdonná, hogy későn, s már a függetlenség kihirdetése 
után érkezett meg; de nincs kétség benne, hogy a föl
tételek, melyeket hoza, soha el nem fogadtattak s békét 
nem állítottak volna vissza, mert az elégedetlenség főokait 
még csak nem is érintették.

Egyik napon, mielőtt a fönn említett irományok 
szárazföldre jutottak volna, Howe lord levelet külde Wa
shingtonhoz, egy zászlós tiszti hajón, de ezt az őrhajó a 
kikötőben visszatartőztatá, hogy elébb a fővezérnek ez 
iránti parancsát megtudhassa. Washington tudniillik el- 
határozá semmi levelet el nem fogadni a britanniai had- 
íőnököktől, melynek boritékán tiszti rangczime fólirva 
nem volt. Keecí ezredes, a hadsereg főtiszti segéde ér
kezett, utasításokkal ellátva, a zászlóshajó elébe. A tiszt,

6Washington élete.
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ki rajta volt, levelet mutata nekt ily czimmel: Washing
ton György squirenek, és mondá, hogy Howe lord küldi. 
A levél el nem fogadtatott; a tiszt sajnálkozását jelenté, 
s bizonyitá, hogy fontos közleményeket foglal magában 
a levél, melyek tulaj donkép nem katonai viszonyokra vo
natkoznak ; azután kérdezé, mily czim alatt fogad el Wa
shington leveleket. Eeed ezredes válaszok, Washington 
rangja tudva van, s e pontra nézve nem forog fenn semmi 
kétség. A tisztek elváltak s a zászlóhajó visszavitte a 
levelet a hajóhadhoz. Washington ez eseményről a gyü- 
lödelmet tudósítván, igy i r : „Én semmi alkalommal nem 
fogom a fődolgot csekélységnek föláldozni; de ezen pont
ban mindenek véleménye összhangzik az enyémmel, s én 
úgy hiszem, azzal tartozom hazámnak és állásomnak, 
hogy a tiszteletet megkívánjam, melyet soha máskor, 
mint nyilvános viszonyaimban követelni nem fogok.“ A 
gyíilödelem jóváhagyd a fővezér cselekedetét, s rendelést 
bocsáta ki, mely szerint jövendőre az amerikai vezérek
nek ne szabadjon bármily levelet elfogadni az ellenségtől, 
ha illendően nem czimeztetik.

Mivel a viszonyok a két ellensereg fővezérei közötti 
közlekedést szükségessé tevék, mind a foglyok kiváltására, 
mind egyéb tárgyakra nézve néhány nap múlva ismét 
ira Howe Washingtonnak, de megint ugyanazon czim alatt. 
A levél újonnan visszautasittatott; mire Howe Paterson 
ezredest, a britanniai hadsereg segédtisztét küldötte, kit 
az amerikai fővezér maga elé bocsáta, s ez átadá neki az 
ily czimü levelet: Washington György squirenek, és a 
többi, Paterson ezredes a fővezért exczellentiásnak nevezte 
megszólításában, s elmondd, mennyire panaszkodik Howe 
tábornagy, hogy Washingtonnal való levelezésében aka
dályok tétetnek; hozzátevé még, hogy sem Howe a tá
bornagy, sem Howe a lord nem szándékoznak a tiszte
letet megsérteni, vagy Washington rangját lealacsonyítani; 
sőt inkább legmélyebb tisztelettel vannak személye és 
hivatala iránt. Washington válaszola: A levél, mely egy 
nyilvános hivatali! férfiúhoz intéztetik, köteles neki az őt 
illető czimet megadni, különben csak magányközlés gya
nánt tekintetik; ez okból ő semmi levelet nem fogad el, 
ha az nyilvános ügyekben intéztetik hozzá, s a nyilvános
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hivatal czimét még sem adja meg neki. E tárgy fölötti 
hosszas értekezés után Paterson ezredes bemutattatott az 
amerikai hadsereg több előkelő tiszteinek s azután eltá
vozott. A tudósitó levélben, melyet Howe tábornagy ezen 
összejövetelről irt a minisztériumnak, igy szól: „A be
szélgetés udvarias vala, de semmi fontos dolog nem érin
tetett meg benne; azonban hogy kivánt czélunkat elér
hessük, mégis megváltoztatom a ezimfelirást; és mivel 
ezt azon tekintetből teszem, remélem, jóváhagyatik aka
ratom/4 Ezen időtől fogva minden levelen, melyet a 
britanniai hadfőnökök Washingtonnak küldöttek, rajta volt 
czimzete.

Howe tábornagy két hónapig maradt Staten Island- 
ben, a haderősitést várván, mielőtt harczmezőre indult 
volna. Ezen időközt Washington az uj-yorki sziget meg- 
erősitésére használta. A sziget legéjszakibb pontjának 
egyik halmán, nem messze Hudson keleti partjától erős
séget épittete, mely Washington erősségének nevezett; 
egy másik átellenben, a folyó partján, Uj-Jerseyben épült, 
s eleinte Constitution, utóbb Lee nevet kapott. Ezen erős
ségek között a folyam ágyát hajóderekakkai és vizibakok- 
kal elzárá. Ágyutelepek állíttattak föl az éjszaki és ke
leti folyók oldaíán, különféle pontokon sánczok hányattak, 
a Kingsbridge körüli állomások megerősittettek, s az egész 
sziget védelmi állapotba helyeztetett, mennyire az idő és 
körülmények engedék. A fővezér tervet is készite, mely 
szerint Jersey partja felől néhány csapattal az ellenfelet 
8taten Islandben meg akarta rohanni; de a hajók hiánya 
és egyéb akadályok miatt lehetetlen vala végrehajtani 
szándékát. Az általános megtámadást nem tartotta taná
csosnak, mert általa igen sokat koczkára tett volna ki, 
mig az ellenfél a szigeten álla, mely hajóhadát minden 
oldalról födözé.

Augusztus közepe táján valamennyi britanniai se
géderő megérkezett. A Howe tábornagy parancsa alatt 
álló egész hadsereg száma többre ment 24,000 embernél. 
A hajóhad számos és jól elkészült vala, és mind a ten
geri , mind a szárazföldi haderő minden szükségessel 
ellátva.

6*
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Ezen erő ellen kellett indulnia Washingtonnak egy 
oly hadsereggel, mely a tiszteket is beszámítva, 20,53*7 
embernyi volt, kik közül 3668 beteg, 97 szabadságos, 
2946 más állomásbeli volt, ugv hogy a tiszteken kívül 
mindössze csak 11,100 fegyverviselhető katona állott a 
táborban. Azonfölül többen csak imént jöttek hazájok- 
bői, fegyverben gyakorlatlanok, s nem törődöttek a tábo
rozás nehézségeihez és veszélyeihez. A rósz idő és a 
sátorok hiánya sok nyavalyát okozának. Maga e kisded 
sereg kénytelen lön még több pontokra szétoszlani, és 
Brooklyntől Kingsbridgeig, 15 mérfoldnyi vonalban min
den állomást betölteni.

E veszélyes időben viszálkodások ütöttek ki a tá
borban, melyek a hadsereget veszedelemmel fenyegették. 
A tisztek mindegyike, kik különböző vidékekről gyűltek 
össze, előszeretettel ragaszkodott tartományához, s szaka
dások támadának köztök, sőt tiszteletlen kifejezésekkel 
illették egymást, miből elkeseredés és kiizködés szárma
zott. E példát követték a közvitézek. Hogy ez annyira 
emésztő mérget első csirájában elfojtsa Washington, min
den erejéből csendesítette és feddette őket. A napi pa
rancs igy szólott: „A tábornagy inti a tiszteket és köz-
vitézeket a következés megfontolására; hogy az ellenségnek: 
erősebi) segítséget nem nyújthatnak, mintha magok közt 
egyenetlenséget támadni engednek; hogy hadseregünk be
csülete és szerencséje, s az országnak jóléte és bátorsága 
attól függ, ha magunk között megegyezünk, hogy min
den tartomány szövetkezett szembeállani a közellenséggel, 
s hogy az amerikai nevezetben minden különbség meg
szűnt. Abban kell vetélkednünk, hogy e névnek becsü
letet szerezzünk, s hazánk szabadságát védelmezzük; és 
az a legjobb katona, az a legjobb hazafi, ki e felséges 
munkához legtöbbel járul, akármilv karbeli legyen is, és 
akármelyik részében született a tartománynak. Mellőz
zetek el minden nemzeti, országi és tartományi különbsé
get, s álljatok valamennyien egyért a legnemesebb harcz- 
ban. Mindenik abban iparkodjék fölmulni a másikat, 
hogy legnagyobb bátorságot mutasson az ellenség ellen, 
s legbizodalmasabb szeretet és barátságot földiéihez. Ha 
akármelyik tisztben vagy közvitézben a becsület és ha-
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zaszeretet érzése olyannyira elaludt, hogy ezen parancs 
után sem hagyja abba elébbi cselekvésmódját, bizonyossá 
teszi őt a tábornagy, kinek a gyiilödelem teljes hatalmat 
adott, hogy az olyan keményen fog btintettetni s a szol
gálatból gyalázatosán elbocsáttatni.“ Ezen velős intés 
épen idejére talála, s nem lön sikeretlen; de sok időbe 
került, mig a hadsereg minden osztályaiban az egyesség 
helvreáila. De nem is gyökerezett meg soha oly erősen, 
hogy fenntartására nagy figyelem lett volna szükséges.

Naponkint várták az ellenfél mozdulását. Minthogy 
az Uj-York közötti vizeket körül lehete hajózni, Howe 
tábornagynak hatalmában álla a szárazra szállani, a hol 
akara, miért is minden pontot őrizni kelle. Azonban az 
amerikai hadsereg lassankint megszaporodott. Az uj-yorki 
gyűlés négy kerületből hiva össze katonákat. Mintegy 
bOOO-en gyülekeztek együvé, s Kingsbridge mellett Clin
ton György tábornagy alatt tábort ütöttek. Három ezer 
jött Connecticutból, két lövész zászlóalj Pennsylvaniából, 
(így Marylandból és egy ezred Delawareból, csatlódott a 
hadsereghez.

Hírül jött végre, hogy a britanniai csapatok Long 
Islandban szárazra keltek. Ebből világosan kitetszett, 
hogy szándékuk vala Long Xslanden által a városhoz kö
zeledni s következéskép nem mindjárt ágvuzni reá. Wa
shington ezt előre látá, s azért már elébb néhány csa
pattal Long Island egyik oldalán egy állást foglaltatott 
el épen Uj-York átellenében. Ezen pont a szárazföld részéről 
összekapcsolt sánczok és földvárak által födöztetett, mely 
erősségi müvek Green tábornagy fölíigyelésére bízattak. 
A tengeri oldalon ágyutelepek állottak.

A dombon túli síkságon állott a britanniai tábor, s 
a. Narrows és Flatbusch közti tért foglalta el. Grant 
tábornagy kormányozta a partmelletti balszárnyat, Heister 
a középpontot, s Clinton a jobbszárnyat. Augusztus 27. 
reggeli három órakor tudósítás jött a táborba, hogy a 
britanniai hadsereg a part hosszában előnyomul s legott 
Stirling lord alatt egy kiszakasztott csapat küldetett az 
ellenség elé. A megtámadás korán reggel elkezdődött

85
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Gran és Heister vezérek által, de nem igen tüzesen folyt,, 
mert nem volt szabad előbbre tódulniok, mielőtt Clinton 
az amerikaiak jobbik szárnyát vagy utóhadát elérte volna. 
Mihelyest az ágvudurranás jelt ada, hogy ez megtörtént, 
a balszárny és a deréksereg előre nyomula s a csata ál
talánossá és élénkké lön. A britanniai seregek győztek, 
s az amerikaiak közül mintegy ezeren elfogattak, kétszáz 
körül pedig a csatában elestek.

Az ütközet alatt Washington Brooklynben volt. 
Mondják róla, hogy seregeinek csapását és visszavonultál 
a legkinosb szorongások közt nézte, mert lehetetlen vala 
segitségökre néhány ezredet küldenie, a tábornak szembe
tűnő veszélyeztetése nélkül. A folytonos esőzés miatt az 
ellenfél derékserege sátorok alatt marada. Kis száguldó 
csapatok ki-kiindulának. s a végvonalokon itt-ott csete
patéra keríile a dolog. Az igen erős szél akadályozó a 
hajókat a kikötőbe menéstől. A csatában szenvedett 
veszteség, a kár, melyet az eső miatt a fegyverekben és 
hadiszerekben vallottak, az ellenfél kitűnő ereje és azon 
hihetőség, hogy hajói a legközelebbi kedvező alkalmat 
használandják a kikötőbe menetelre, miáltal az ameri
kaiak előtt a hátrálás elzáratik; mindezen körülmények 
miatt fölötte veszélyes vala tovább is e brooklvni állo
máson maradni. Tehát szállitó hajók állíttattak össze s 
készületek tétettek az elmenetelre. Augusztus 30-án 
reggel az egész hadsereg, mely 9000 emberből álla, Uj- 
Yorkban kikötött, Minden oly titkosan, csendben és 
renddel mene véghez, hogy már az az utolsó szállitó- 
hajó is átkele a folyón, mielőtt a hátrálást az ellenfél 
észrevette volna.

Ezen hátrálás terve, ennek végrehajtása és sikere, 
mint egyik legnevezetesebb katonai vállalkozás fordul elő 
a történetekben, mely egyszersmind Washington bölcs, és 
ügyes vezérsége felől igen fényes tanúságot nyújt. Ő itt 
annyira gondoskodott, s oly fáradatlanul munkálkodott, 
hogy 48 óra alatt meg sem pihene, s lováról alig szállá le.

Az elvesztett ütközet igen rósz befolyással volt az 
egész hadseregre, miről Washington a gyűlödeiem elnökét
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levélben tudósitá, mely szerint a fegyverfogható katonaság 
száma mindössze nem tett többet 20,000-nél, kik közöl 
azóta sokan elszöktek. Ily veszélyes helyzet igen kétes és 
szomorú kilátást mutata a jövendőre. De a jó ügy mel
letti harczban kisértetek, és szenvedések nem verheték le 
Washington lelkét, s képesek nem valának megtörni erejét.
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események fölötti elméletek.

ilow e tábornagy, miután Lóiig Islandet elfoglalta, 
készületeket tőn uj York bevételére. Washington látván, 
hogy a város védelmére elegendő erővel nem bir, arra 
fordítá figyelmét, mikép vonulhasson ki minél kevesebb 
kárral belőle. Első gondja vala a málhákat s az eleség 
nélkülözhető részét Kingsbridgébe szállítani. A hadi ta
nács egyik része oda szavazott, hogy mielőtt kiindulná
nak, a város halomra döntessék, minthogy úgy is a bir
tokosok kétharmada toryakhól állana. De ez kisebbség
ben maradván, határozattá lön, hogy a sereg készen 
álljon a sziget magasabb pontjain a megtámadás vissza- 
torlására, s csak azután hátráljon, ha többé ellenállni 
nem képes.

Szeptember 15-én korán reggel Howe tábornagy 
rendelkezéseket kezde tenni az amerikaiak körül keríté
sére. Washington Haerlemben tartózkodók, onnan az el-
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1 Mifél mozgalmait szemlélendő ; de mihelyest az ágyúk 
durrogását hallotta, a kirakodó helyre siete. Innen ki
mondhatatlan aggodalommal kénytelen vala látni, miké
ben a vonalokra elhelyezett csapatjai, a nélkül, hogy egy 
lövést tettek volna, visszahúzódtak, jóllehet alig álla het
ven ember ellenök; ugyanakkor két dandár is megfuta
modott, melyeket a vonalok fedezésére rendele. Mondják, 
hogy Washington az egész háború folytában annyira föl 
nem háborodott, mint ez alkalommal. Eohanva neki nyar- 
gala az ellenségnek s legnagyobb veszélynek álla ki, mert 
romélé, hogy példájára a seregek neki buzdulnak, s elpi
rulnak gyávaságukon. De haszontalan vala minden erő- 
ködése. Az egész legénység a derék sereghez szalada el a 
llaerlem síkjaira. Ide gyújtó azután Washington egész 
hadi erejét össze, hol tábort íite ; a főhadiszállást pedig 
Morris Mauseban állítá fel.

A haerlemi síkságon biztosabb lábon állottak az 
amerikaiak, hogy sem a britanniai vezér megtámadni 
merte volna őket. Három hétnél tovább vesztegle tehát 
seregével. Washington ezen időt erősségi munkákra, s 
minden felőli védelmi készületekre fordította. Azután a 
gyíílödelemhez Írván, igen eleven színekkel festé a had
sereg állapotját, s nagy aggodalmát fejezó ki a jö
vendő iránt. Tudósítására elhatározd a gyűlödelem, hogy 
új hadsereg állíttassák és pedig a fővezér által előadott 
tervezet szerint. Az állandó katonaságtól még ugyan 
most is vonakodtak, de a függetlenség kikiáltása után 
a háború más alakot von, s a dolgot más színben tün
tető elő.

Az új hadsereg 88 zászlóaljra határoztatok, mely
hez a tartományok mindegyike erejéhez képest járulni 
köteleztetek. Legtöbb, úgymint 15 zászlóalj esett Vir
giniára ét Massachusettsre. A katonáknak egész háború 
folytában kelle szolgálniok; és ez által a legnagyobb 
akadály elháríttatott. A toborzások előmozdítására minden 
közvitéznek s altisztnek húsz tallér ajándókpénzt és száz 
holdnyi telket igéiének ; a főbb tiszteknek is rangjaik
hoz képest földbirtok vala jutalmúl kiosztandó. A meg
határozott csapatokat kiállítani, fölfegyverezni és ruházni 
az illető tartományok köteleztettek. A ruházati költség a
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havi díjhói levonatott. Az ezredeseket, s más kisebb tisz- 
teket a tartományok nevezték ki, s a gyűlödelem iktatta 
be. Ez időtől fogva tehát a hadsereg kétféle csapatokból 
állott, melyek az egész háborúra és melyek csak három 
évre kötelezek le magokat. Mivel pedig a tartományok 
hanyagok valának a tisztek kinevezésében, a gvűlöde- 
lem meghatalmazná Washingtont az üres helyek be
töltésére.

A gyűlödelem elnöke köziratot bocsáta a tartomá
nyokhoz, melyben sürgette őket a csapatok kiállítására. 
E végre megfcéíettek az intézkedések ; de a katonasze
désnél egy visszaélés csúszott be, mely az egész háború 
folytában sok rósz következést húza maga után. Némely 
tartományok, hogy az ujonczokat hamarabb összeszedhes
sék, jutalmakat ígértek nekik azon fölül, a mit a gyűlö
delem Ígért; egyes esetekben a városok, melyek a tar
tományok parancsából toborzottak, ismét fólebb verék a 
dijt, s egyik város fölveré a másikat. De még akkor is, 
ha a szükség pillanatában fölszólíttatott a katonaság szo
kás vala rendkívüli jutalmakat, bizonyos időre ajánlani. 
E bánásmód több tekintetben ártalmas vala. Alkalmat 
ada az ujonczoknak vonakodni a beállástól, ha másutt 
többet remélettek ; és ha a harczmezőn mindnyájan 
összegyűltek, némelyek közölök — jóllehet a szárazföldi 
hadsereg havi dija egyaráuyos vala — több fizetést húz
tak, minthogy a mellékes dijak egyiknél többre, másiknál 
kevesebbre rúgtak. Ekképen irigység és vetélkedés tá- 
mada egyes személyek, századok és ezeredek között. Sem
mi egyéb mód nem lehete képes ezen visszaélést meg
szüntetni, mint a gyűlödelem korlátlan hatalma, melylyel 
az nem b ír t ; igy tehát megmarada e rósz, mint a 
rendetlenségek kifogyhatatlan forrása a katonai szer
kezetben, s igen sok kellemetlenséget okoza a vezé
reknek.

Washington többféle foglalatosságait végtelenül sza
porította az új hadsereg rendezése; valamint a tartomá
nyok követeivel való egyezkedések a tisztek kinevezése 
körül. A háborút az alatt folytatnia kelle; mert az el
lenfél oly hadsereggel nyomula ellene, mely haditudo
mányban az övét sokkal fölmulá, gyakran számra nézve
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is, öltözet-, sátorok-, lőszerek-, s minden előkészületre 
nézve pedig gazdagon el vala látva.

Howe tábornagy gyors mozgalomnak eredt. Tervül 
tiizé ki, az amerikai sereget hátulról bekeríteni; mi által 
remeié, vagy elzárni előle a szárazfölddel közösülést, vagy 
általános ütközetre birni őt ; először is egy fregattát, s 
egy kisérő hajót külde fel a Hudsonon. Ezen hajók 
az ellenfél ágyú-telepei mellett nevezetes sérelem nél
kül elsurrantak, s igy szabad utat nyitának a többi se
regnek, s elzárák az amerikaiak előtt a vizeket. Howe 
tábornagy tehát a derékhaddal kiindulván Pells Pointnél 
n szárazra kele, s az Ostchester és új Kochelle közti ma
gasságra vonula.

Washington rendelkezéseket tőn ezen mozgalmak 
gátlására s czéljuk meghiúsítására. Elrendezte négy fő
osztályra hadseregét, Lee, Heath, Snllivan és Lincoln tá
bornoki őrnagyok főnöksége alatt. A hadi tanács elhatá- 
rozá, hogy a hadsereg hagyja el uj York-Islaudofc, ter
jeszkedjék ki a mezőségen s iparkodjék az ellenséget be
keríteni. Egyszersmind Washington erőssége védelmére 
két ezer emhernyi őrizet rendeltetett.

Az osztályok egyike Kingsbridgén mene által; a 
többi osztályok követék, * a magosságokon sánczokat 
hányván, White Plains körül erősített táborba szállottak, 
mely fölemelkedett helyen álla, s homlokát két sáncz fö- 
dözé, melyek párvonalban húzódtak el egymás mellett, 
mintegy 500 lépésnyi távolságban A jobbik szárny Brunx 
leié hajolt, mely itt kanyarodást csinált, s a tábort ol
dalról körülfogta. A balszárny egy mocsárig vagy kis tóig 
terjede, mely eléggé széles vala a hadsereget ez oldalról 
lödözni.

Minthogy Howe erős oszlopzatokban nyomítá előre 
hadseregét ; nem volt kétség benne hogy megütközni 
szándékozik. Mihelyest a málha és eleség megérkezett, 
legott összehúzá Washington valamennyi csapatait. Az alatt 
az amerikabéliek egyes osztályai megtámadák az ellenfél 
őrszemeit, miből tüzes csatapaték keletkeztek, nevezetesen 
októb. 28., midőn az amerikaiak közöl négy tiszt és 35 
közvitéz fogságba esett, nehányan pedig a csatamezőn 
halva maradtak.



m WASHINGTON ÉLETE.

Várni lehete, hogy e szerencsés próba után a tá
bort is meg fogják rohanni. Legalább úgy látszott ez 
volt eleinte Howe szándéka, mert éjhosszant fegyver
kezve állottak seregei. De miután szemügyre vette volna 
az elleniéi táborát, igen erősnek találá azt, s elhalasztó 
az ütközetet, inig segitség nem érkezik, melyet Percy 
gróftól vára, ki Haerlemben állomásozott. Két nap múlva 
csakugyan megérkezett, s az ütközet október 31-éré 
határoztatott, de az erős eső miatt ismét el kelle halasz- 
tatnia.^

Éjjel kivezette Washington valamennyi seregét a 
táborból, s a mögötte levő magas térségeken telepítette 
m eg; minthogy az ellenfél hanyagsága miatt ideje lön 
■e helyet megerősíteni, itt jobban védelmezhető magát, 
mint az előbbi állomáson. Ezen áthordozkodás oly oko
san volt tervezve és végrehajtva, hogy legkisebb akadály 
sem gördüie elébe, sőt észre sem vevék a britanniai se
regek. Howe tábornagy tehát fölhagyott az ütközeti szán
dékkal ; mert semmi reménye nem volt, hogy az ameri
kaikat ezen erős állomásról elűzhesse; és csakugyan nem 
sokára Hudson és Kingsbridge felé vissza kezde húzódni 
hadseregével.

Mivel ez hadi csel is lehetett, hogy az amerikaiak 
a hegyes vidékekről elcsalogattassanak; Washington még 
néhány napig a táborban marada, mig csak nem látta, 
hogy az ellenfél csakugyan azon utón, melyen jőve, visz- 
szamendegel. ügy sejté, hogy Howe első vállalkozása 
ieend a Washington erősséget támadni meg; a második 
pedig Hudsonon átkelni, a háborút uj Jerseybe vinni át, 
és talán kirándulni Philadelphia ellen. Ezen veszélyeket, 
mennyire lehet, akadályozandó, rendelést tőn Washington, 
hogy a Hudson melléki tartományoknak 5000-re menő 
seregei Eings Fénynél keljenek át a folyamon, mivel az 
alább fekvő átjárásokat a britanniai hajók elállották. A 
hadseregnek azon részét, mely új-yorki ezeredekből és 
keleti csapatokból álla, két főosztályra rendezte. Egyiket 
Heath tábornagy főnöksége alatt a hegyhátra, a folyam 
két partján, állította fel, ezen átjárás őrizetére. A másik 
osztály mintegy 4000 emberből álla, Lee tábornagy alatt, 
melyet a táborban oly utasítással hagy a, hogy vagy a
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líudson partjára vonuljon, vagy, ha czélszerűnek látandja. 
a fővezért kövesse uj Jerseybe. Kiadván e parancsokat 
Washington, szemlére vette a hegyháti állomásokat, az
után Hackinsacba mene, hol a többi seregek a folyón át- 
szállottak; miután 60 mérföldnyi kerülőt tevén a pont
hoz eljutottak volna.

Howe tábornagy Kingsbridge közelében szállott 
meg egész hadnépestűl. Ide közeledtekor az amerikaiak 
odahagyák Independence erősségét, a Haerlem vizén 
szétrombolák a hidat, s Washington várába mentek 
be. Az ellenfél eltökélő négy különböző pontról ro
hanni meg ezen erősséget. De elébb főtisztisegédet kül
döttek Magaw ezredeshez, a hely ekkori parancsnoká
hoz, felkérni a várat, kinek az ezredes tagadó választ, 
ada, és oda nyilatkozók, hogy utolsó emberiglen ellent
ál lan d.

Legközelebbi reggel, november 16-án Knyphausen 
tábornagy előnyomnia a vár északi oldala ellen, s meg
kezdődött az ostrom. Csaknem azon pillanatban Percy 
gróf a déli sánczokra rohana; és két seregosztály a 
meredek magosságon által oldalvást tódulának elő. A 
külső sánczokat mindenfelől vitézül és makacsan védel
mezők ; de négy öt órányi csata után kénytelenek vol- 
tak a várba vonulni, s Magaw ezredes megadá magát. 
Az amerikaiak közöl ötven elesett, s 2818 fogolylyá té
tetett.

Ez volt a legsúlyosabb csapás, mely az amerikai 
hadakat eddigelé érte, s igen szerencsétlen időben. Hogy 
ez nagy vigyázatlanságból történt, tagadni nem lehe t; de 
ki okozta légyen tulajdonképen, az soha világosságra nem 
jött. Az indítvány, hogy ez állomást védeni kell, Green 
tábornagytól származott; mivel pedig ő e helyen több 
hetekig főnökösködött, kiki erősen hitte, hogy az őrizetet, 
és védszereit tökéletesen ismeri, s tanácsára hajoltak. E 
megtámadás előtt nyolcz nappal Washington igy ira 
Greenhez: „Ha nem akadályozhatjuk, hogy a hajók a
folyón fölmenjenek, s ha az ellenfél a környéket bírja, 
mit ér fentartani oly állomást, mely kívánt hasznot nem 
nyújt? Azért, véleményem szerint nem jól történt, hogy 
Washington várában az eleség és hadi nép veszélyezte-

9 a



94 WASHINGTON ÉLETE

t ik ; de mivel ön ott helyben vagyon, önre bízom a ren
delkezést, határozza el saját belátása szerint, mikor kell
jen az erősségből kitakarodni ?u Világosabban nem szól- 
hata Washington, ha egyenes parancsot adni nem akara, 
mit egy tiszttel, kiben megbízott, s kinek tulajdon pa
rancsköre volt, nem örömest cselekedett. Akarata csak
ugyan, hogy a seregek visszahúzódjanak, világosan ki volt 
fejezve. Green válaszok: „Meg kell vallanom, oly bő
szemben vagyok, hogy a várőrizet helyzete kedvező; nem 
is foghatom meg. honnan érhetné veszély. A legénység 
még mindig visszavonulhat, csak az eleséget nem lehet 
oly könnyen tova szállítani. De úgy gondolom, ahhoz is 
lesz mindig idő, ha végsőre kerülne a dolog.44 E véle
ménynél maradt Green mind végiglen. A megtámadás 
előtti estén Washington Hackinsacból Lee várába jőve, s 
midőn a folyón átkele, az őrizetet megszemlélendő, Green- 
nel és Putnammel találkozók, ki épen a várból tértek 
vissza, s azt álliták, hogy a védseregek jókedvnek, s jöl 
védelmezendik magokat. Visszafordula tehát velők együtt 
Lee várába.

Az erősség feladása után harmad napon igy ira 
Washington a testvérének: „Ezen állomás az én meg
győződésem és akaratom ellen ótalmaztatott, mert én a 
veszélyt igen nagynak tartottam ; de a hadi tanács eb
beli határozata egyhangú volt; ugyanekkor utasitást kap
tunk a gyűlödelemtől, mely világosan azt óhajtotta, hogy 
zárnok el e helyen a folyón való átjárást, és mivel tu- 
dám, hogy ez lehetetlen, ha ágyútelepeink nincsenek, me
lyek a gátokat védjék, nem aliarék egyenes parancsot 
adni a vár őrizet visszahúzására, mielőtt a hely szinére 
nem mentem volna, a dolog állapotját megvizsgálni; de 
ekkor már késő vala, mert az erősség be volt kerítve. 
Midőn az utolsó hajók átkelének, szóltam Green tábor
nagynak, én legjobbnak Ítélném az erősséget oda hagyni; 
de mivel parancsom nem vala határozott, s az ő vélemé
nye az enyémtől elütött, a kitakarodás elhalasztatott, 
inig serencsétlenségre elkésett.44 Ezekből nyilván kitűnik, 
hogy a várőrizet elvesztését Green hibás véleménye 
okozá.
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Howe folvtatá jó szerencséjét. Cornwallis grófnak 
vezérlete alatt 5000 emberből álló szakaszhadat indíta 
meg, mely Jersey partján kikötött, azután lődözés által 
elfoglalván a hegyhátat, tovább haladtak, Hudson és Ha- 
ckinsac folyók között. Minthogy Washington egész had
serege ezen erővel nem mérkőzhetett, tehát az őrizetet 
Lee várából kivezette, s a Hackinsacnál lévő derékhaddal 
egyesült ; az ágyúk, sok sátor, nagy számú podgász, ele- 
ség és hadi eszközök hátrahagyattak; mert az ellenség 
gyors előnyomulásánál lehetetlen vala mind ezeket biztos 
helyre szállítani. Mivel pedig Washington jelenleg sík 
földön álla, hol nehéz lett volna magát védeni, két folyó 
között elzárva, és oly hatalomtól nyomva lévén, mely az 
övénél kétszerte erősebb volt, nem menekülhete máskép, 
mint sebes hátrálással.

Visszavonulása közben igen sürgető levelet ira uj 
Jersey kormányzójához és a gyülödelemhez ; lerajzold ne
kik állapotát, és felszólítá őket, küldenének minél több 
katonaságot új Jerseyből és Pensylvániából. Midőn Bruns- 
wichbe éré, egész haduépe alig ment 4000 emberre. Corn
wallis űzőbe vette ő t ; de egész Trentonig szerencsésen, 
és veszteség nélkül eljuta. Itt keresztül kele a sereg De- 
lawareon, s a folyó nvugoti partján állapodék meg. Itt 
már körülbelül csak oOOO emberre marada. Az ellenfél 
nem ment át a folyón, megelégedvén azzal, hogy új Jer
seyt birtokába vette. Ezen állásponton marada mind a 
két tábor közel három hétig. — Azon csapatok, melyek 
a már elébb említett röpke tábort képezék, a közép tar
tományokban mind összeszedettek, s egv évig szolgálatra 
kötelezők magokat; ezen időszak lejárt most a hátrálás 
alatt, s csak keveset lehete rábeszélni a maradásra. A 
hadi tanács indítványt tőn, a foglyok félfogadására, s az 
ellenség példájára hivatkozók. De Washington ezen rend
szabálynak ellenszegült, mert azt a becsületes hadviselés 
elveivel megegyeztetni nem bírta, és megígérte, hogy ez
iránt Howe tábornagyot meg fogja inteni. E cselekede
tet okosság elleninek is tartotta, mert, úgy vélekedők, a 
veszély idején ezen katonák leginkább kímélnék magokat, 
félvén, hogy ha fogságba esnek, büntetés éri őket; az
után gyávaságuk a többire is elragadna. Sőt a foglyok
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csak azért is beállanának gyakran, hogy utóbb elszökvén, 
hirt vigyenek az ellenfélnek, s jutalmat nyerjenek érette. 
Semmi esetre sem lehet tehát ily katonákban bizni, s 
félni kell, netalán szerencsétlenséget okozzanak.

Azon időtől fogva, midőn a seregek White Plains- 
nél elváltak, Lee tábornagy igen különös szerepet ját
szott. Washington fölszólította őt egy levelében, vezesse 
osztályát új Jerseybe, s azután csatlódjék a deréksereg
hez. Ezen felszólítást ismét egy világos parancs követte, 
mely többször ismételtetett. Lee különféle mentegetés- 
sel válaszok, Hudson keleti partján tartózkodók, s Heath 
tábornagy osztályából 200) embert próbák maga részére 
vonni, daczára a Washington által kiadott utasitásnak; 
azután szembetűnő ellenszegüléssel Jerseybe átmenvón, 
oly halkkal mendegelt előre, hogy az először kapott pa
rancs napjától fogva három hót íolya el, mielőtt Morris- 
townhoz ért. E cselekedete arra mutatott, hogy magának 
tervet csinála, melyet végrehajtani szándékozott. Elsőben 
remélé, hogy Uj-Yorkot támadja meg azon esetre, ha a 
várőrizet Delawareba találna húzódni; másodszor, ha 
Hudsonon keresztül menend, az ellenfél utóhadára akara 
ütni, s valami fényes hadi tényt vinni véghez. De ezen 
nagyravágyó tervek és remények hamar elenyésztek. Me
net közben egy magány háznál Baskingridge mellett 
szállá meg éjszakára néhány katonával, seregétől három 
mérföldnyi távolságban. Egy tory a szomszédságból hirűl 
adá az ellenfélnek Lee jövetelét, s korán reggel a házat 
egy csapat könnyű lovasság íogá körül, melyet Harcourt 
ezredes vezete; ez Lee tábornagyot elfogá, s diadalmasan 
vitte a britanniai táborba.

Ezen esemény ijedőssel és aggodalommal töltötte be 
az egész tartományt. Hadi jeles tulajdoni, tapasztalása 
és munkássága által Lee megnyerő a nép bizodalmát, 
mely nagy reményét helyező benne. Ő az utolsó háború 
folytában Amerikában szolgált, s később Európa tóbb ál- 
lodalmaiban kitüntette magát. Utolsó vállalatai a déli 
tartományokban bebizonyították a jó véleményt, mely hadi 
képességein és tapasztalásán alapult; azért, mint eshetett 
fogságba, el nem gondolhatják. A közvélemény, mely min
dig túlzásra hajlandó, Lee becsületére nézve igen kedvetlen
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fordulást von. Minthogy semmi okát adni nem lehete, 
miért tette légyen ki magát oly vigyázatlanul a veszély
re; azt állíták, hogy önkénytes fogoly, s hogy ezen mó
dot választá az ellenfélhez szökésre, a nélkül, hogy szö
kevénynek gyanittassék. De ezen gyanúnak nincs alapos 
oka. Mint katona hiv vala fogadott hazájához; mint az 
amerikai szabadság barátjának egyenesszivüségét előbb 
lehet kétségbe vonni. Azonban, nem tudni bizonyosan, 
mi oknál fogva, szörnyű gyülölséggel viseltetett az angol 
minisztérium és király ellen, s nem kívánt semmit in
kább, mint ennek átázását; ez lehetett egyetlen indoka, 
minden alkalmat megragadni, mely által a czélt elérni 
remélé. Heves indulattal bírván, hirtelen eltőkélésű, s 
minden veszély megvetője lévén, határtalan önbizakodás
sal és kielégithetlen dicsvágygyal teljes, az amerikai há
borút örvendetes alkalomnak nézte mind a király elleni 
gyűlöletét, mind indulatos hirvadászatát kielégiteni. Ő 
szivéből részt von mindenben, a mi Anglia ellen intézte- 
tett, s a háború első évében fontos szolgálatot tőn. De 
mivel magát fölebb helyezte az amerikai hadsereg akár
melyik vezérénél, s a korlátozás semmi nemét, habár a 
gyűlödelemtől vagy a főhadvezértől jött volna is, eltűrni 
nem bírta, s e miatt mindig az ellenszegülés és engedet
lenség véghatárába ütközött; ennél fogva merésziete oly 
magasra hágott, mely mind reá, mind Amerikára nézve 
szerencsétlen következéseket szült volna, ha fogságba nem 
esik. Ő lelkes és miveit ember vala, s igen jól i r t ; de 
fogalmai felcsigázottak, s elvei ingadozók lévén másokat 
magaviseletével megbánta, nem vala tekintettel vélemé
nyeik- és érzelmeikre, s a társalgás külső szabályaihoz 
simulni vonakodék.

Elfogatása után Sullivan tábornagy vévé át osztá
lyának főnökségét és sebesen siete vele a derékhadhoz. 
Ide járult még négy ezered Gates alatt, melyeket Carle- 
ton, minthogy Canadába húzódott téli szállásra, mint nél- 
kíilözhetőket bocsáta el. Ezekből állott az egész rendes 
katonaság, kiket Washington összehuzhata. Heath pa
rancsot von, hogy osztálya egyik részével a hegyhátról 
előre nyomuljon; de mivel az angolok Rhode Islandet 
bevették és Sundban elienségi hajók mutatkoztak, nem

7Wttuhingíon élete.
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vala tanácsos azon állomásokat meggyöngiteni vagy a ke
leti csapatokat álláshelyeiktől elmozdítani; ez okból visz- 
szahűzatott a parancsolat.

Azt hitték, hogy, mihelyest a jég eléggé megerősö
dik, az ellenség átmenend Delawareon, s egészen egye
sült hatalommal Philadelphia ellen induland. Ezen ese
ményre várakoztában a gyűlödelem Baltimoreba költözött. 
Putnam vette át a philadelphiai őrizet főnökségét azon 
utasítással, hogy Delawaretól, Schuylhillig vonalat készít
sen sánczokból és földvárakból, s makacs ellenállásra ké
szüljön.

Ezen időszak volt az egész háboru alatt legszomo- 
rubb. Ezen évi táborozás alig vala egyéb, mint szeren
csétlenségek és hátrálások sora. Az ellenfél elfoglalta 
Bkodé Isiandet, Long Maiidét, Uj-Yorkot, Staten Maii
dét, s úgy látszék, mintha hóditásáit Pensylvániáig akarná 
terjeszteni. A katonaszedések szerencsétlen módja miatt, 
s nyavalyák által Washington hadi ereje annyira összement, 
hogy alig érdemié már a hadsereg nevezetét. Most föl- 
szólitást bocsáta ki a két Howe, mely a király nevében 
kinekkinek bocsánatot ajánl, kik a hűség esküjét le- 
teendi, s hatvan nap alatt Britannia védszárnya alá ve
szi magát. Sokan, és pedig gazdag és tekintélyes férfiak 
elfogadák ezen ajánlatot s átmenőnek az ellenfélhez. Má
sok, különösen új Jerseyben az esküt letették, de honn 
maradónak. Szóval a rémülés oly nagy, s a kilátás a jö
vendőre oly sötét vala, hogy átalános kislelküség terjede 
el mindenfelé.

Mind ezen próbák és ijesztések között Washington 
ingathatatlan marada. Bár mily szomorúak lettek volna 
is sejtelmei, azért magaviseletében és tanácskozásiban fé
lelmet nem nyilvánita. Azon levelekből, melyeket ez 
időközben Delaware nyugoti partján irt, kiviláglik, hogy 
a bármely kikerülhetlen veszély félelmétől magát leve
retni nem hagyá, s nem monda le soha a szerencsés ki
menetel reményéről. Sőt ellenben nyilatkozásai még min
dig ugyanazon rettenthetetlen bátorságot, ingathatlan bi
zalmat, megnyugvást és előrelátást bizonyiták, melyekben 
ő minden viszonyai között kitűnő vala. Midőn kérdezek, 
mitévő leszen, ha Philadelphiát beveszik, igy felele: Ak-
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kor majd Susquehanna folyója mögé vonulunk; innen 
pedig, ka szükség lesz, az Allegany-hegyek mögé. Mint
hogy ő a nép hangulatát igen ismeré, továbbá a háború 
mélyen gyökerezett alapját, valamint a tartományok se
gédforrásait is, valamely átfutó baleset nem vala képes 
elijeszteni ötét; és azon erős meggyőződéshez ragaszkodék, 
hogy a kitörés végre is minden akadályt legyőz. Mig a 
hadseregnek csak egy árnyékát lehető fen tartani a harcz- 
mezőn, a britanniai kormány kénytelen lett volna ször
nyű költséggel folytatni a háborút, mit a leggazdagabb 
nemzet sem bírna oly sokáig tenni.

így vala meggyőződve Washington lelke mélyéből, 
ez vala politikai elve és tényeinek iránya. Minden ere
jét egy új hadsereg állítására fordította, s tartózkodás 
nélkül terjesztette a gyűlödelem elébe, mily hamis rend
szer legyen az, mely szerint eddig munkálkodtak. Komo
lyan sürgeti őket hatalmuk gyakorlatára és a hadsereg 
nevelésére. Előterjesztései végre elfogadtattak. Daczára 
azon túlfeszített aggodalomnak, melyet a katonai főhata
lomra nézve mindenkor nyilvánita a gyűlödelem, a jelen 
veszélyben az ellenmondás szavának el kelle némulnia; 
még azon tagok gondolkozása is megváltozott, kik a had
sereg szaporítását előbb ellenzettek. Washington végre 
rendkívüli hatalommal Hibáztatott fel. Ünnepélyesen fel
hatalmazták őt, hogy a már előbb helyben hagyott 88 
zászlóaljon kivtil még 16 zászlóalj gyalogságot gyüjthes- 
sen; a tiszteket is ő nevezze ki, azután 3000 könnyű 
lovasságot fegyverezzen föl, három ágyús ezereddel és egy 
hadmérnöki testtel; teljes hatalmat kapott, hogy minden 
tartományból annyi katonaságot kívánhasson, mennyit 
szükségesnek látand; éléstárakat állíthasson; a dandá
roknál alsóbb rangú tiszteket alkalmazhassa és el tehesse, 
s a megürült tisztségeket az egész hadseregben betölt
hesse; a lakosoktól mindent elvehessen, a mi a sereg 
élelmére kívántatik, de illő áron megfizesse; mind azo
kat befogathassa és bezárhassa, kik a tartományokba be
vett papirospénzt elfogadni vonakodnak, vagy a kik más
képen ellenséges indulatot mutattak az amerikai ügy el
len, s őket megvizsgálás végett az illető tartományoknak 
általadja. Ezen hatalom őt teljes értelemben katonai
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diktátorrá tette. E meghatalmazás hat hónapra szólt, me
lyet ő mindig különös előrelátással, s csak azon czélra 
használt, mire adatott neki. Kötelessége végrehajtásálban 
soha el nem téré attól, mit jónak tartott; de távol vala 
minden hiúságtól, — mely oly gyakran meglepi a fel- 
magasztaltakat — hogy személye fontosságának kitünte
tésére magát középpontjául tette volna azon vállalatoknak, 
melyeket vezetnie s igazgatnia kellett. Senki nálánál job
ban nem vigyáza, hogy minden rendesen folyjon; de 
egyszersmind szivesen vette, ha mások valami hasznos
nak kezdői és végrehajtói voltak, s kinekkinek megadta 
teljesített tisztéért irigység nélkül az illő dicséretet. Ha 
tehát a fenálló viszonyokban, a gyűlödelem vagy egyes 
tartományok kormányok teendőinek egy részét magára 
vette, mi diktatorsága alatt néha megesett, ezt ő épen 
nem tekintette beavatkozás, vagy hatalmának korláto
zása gyanánt, sőt őszinte örömét s háláját jelentette ki 
érette.

Jelennen figyelmét katona-gvüjtésre, s hadsereg ala
kítására, mint legfontosabb ügyre, fordította. Ezt teljesí
tendő egész hatalmát, melylyel felruháztatok, gyakorlatba 
vette. Minden intézkedései között a gyűlődelemnek leg
hiányosabb vala azon mód, mely szerint a tisztek tétet
tek. Némely tartományok elmulasztották az üres helye
ket mind betölteni; mi utóbb kevés figyelemmel és 
minden rendelés ellen hajtatott végre; úgy hogy tudo
mány és tapasztalás nélküli tisztek tétettek azoknak elé
be, kik már régen szolgáltak, s derék és ügyes vitézek 
voltak. A ráruházott hatalomnál fogva Washington az 
eddig elkövetett hibákat okossággal helyreütni igyekezett. 
Minthogy a tisztek kinevezése a 1.6 zászlóalj gyalogság
nál, az uj lovasság ezredéinél, az ágyúsoknál és hadi 
mérnöktestnél egészen reá volt bizva, különös gondja lön 
az érdemteljes tisztekre, kiket a tartományok elmellőzte- 
nek; ez által sok elégületlent megnyugtata, a hadsereg 
erejét szaporitá, és soknak kedvet ada katonaságra, kik 
előbb, nem elégedvén meg a tisztekkel, beállani vona
kodtak.

Még mielőtt a hadseregre nézve megtétettek volna 
az intézkedések, igen fontos események jövének közbe,
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melyek a dolgoknak más színt adának. Azon percztől 
fogva, midőn Washington Delawareon átmenendő vala, 
gondolata folyvást azon járt, mikép nyerhetné megint 
vissza az elveszettet, vagy legalább mikép szüntethetné 
meg az ellenfél előhaladását és semmisítné terveit. Több 
napokig bizonytalan vala, mily irányt követend Howe tá
bornagy. A folyó nem fagyott be oly korán, mint re- 
mélették. A szakaszcsapatok megyei szállásaikon mara- 
dának, hova először rendeltettek; a legerősebbik Bruns- 
wicben szállásola, s készen kelle állnia a megindulásra, 
mihelyest parancsot veend. Az alatt az amerikai tábor 
nagyobbodott, Lee zászlóalja, Ticonderoga ezredei, a phi
ladelphiai katonaság s a keleti Pennsylvaniából összegyűlt 
sereg által.

Végre elszánta magát Washington egy próbame- 
részletre; tudniillik visszamenni Delawareon, s az ellen
séget saját állása helyén megtámadni. Trentonnál mint
egy 1500 emberből álló hessz sereg álla, s egy britanniai 
könnyű lovasosztály. Kisebb szakaszolatok állottak Bor- 
dentown, Burlington, Black Horse és Mount Holly mel
lett. A dolog úgy intéztetett, hogy Cadwalader Bristol
nál menjen át a folyamon, s ezen utolsó állomásokat ro
hanja meg; Washington pedig Trenton fölött, és Ewing 
kissé alább keljen át, azután egyesülve nyomuljanak az 
oda állított hesszek ellen. Deczember 25. éjszakája tűze
tett ki e vállalatra.

Szürkületkor összegyűltek az e végre kiszemelt szá
razföldi csapatok, melyeket Washington maga kormá- 
nyoza, s 2400-ra ménének, 20 darab ágyúval együtt. 
Mac Konkeys Ferry mellett kezdődött meg az átkelés a 
folyón, s reméllették, hogy tizenkét órára mind túl lesz
nek; de a zajló jég akadályozá a szállító szereket s közel 
reggeli négy óra múlt, mielőtt az egész test a túlpartot 
elérte, s indulónak eredhetett volna. A csapatok két 
zászlóaljra osztattak, egyik Sullivan vezérlete alatt az 
utón halada, a folyó közelében; a másik Green alatt balra 
menő útra kanyarula, mely Pennington utjának nevezte
tett. Washington ezen osztálynál vala. Mind a két nt 
különböző irányban a városhoz vezete, és mivel a mér
földek száma is megegyezett ezen két utón, el lön vé-
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gesve, hogy a megrohanás kétfelől egyszerre kezdődjék. 
Nyolcz órakor találkozott a bal részen előnyoinuló osztály 
az ellenfél előhadával, és csaknem azon peresben lövés 
hallatszott a jobbik oldalról, miből kitetszett, hogy a má
sik osztály is elérkezék. Most mindketten a városba tó- 
dulának, s csak kevés ellenállást tapasztaltak, s két ágyú
nál többet nem leltek, mit el is foglalónak. A hesszek 
elűzetvén a városból Princetonba akartak vonulni, de egy 
utánok küldött csapat akadályozó őket szándékokban, ut- 
jokat állván. Midőn látnák, hogy körül vaunak véve, 
mindnyájan hadi foglyokúl adák magokat.

Á foglyok száma 23 tisztből és 886 közvitézből 
álla. Némelyeket utóbb a házakban elbújva találtak, s 
ezekkel együtt 100()-et halada meg számuk. A többiek 
mindjárt a csata kezdetén futásnak eredtek, s Assapink 
hidján átkelvén Bordentownba jutottak. Rabi ezredes ha
lálos sebet kapott. Hat más tiszt s húsznál több közle
gény a csatamezőn maradt. Az amerikaiak közöl két 
közvitéz a harezban esett el, kettő pedig magfagyott. In
nen el lehet gondolni a hideg mértékét. Hó és jeges eső 
verte őket egész mentőkben.

Trentonon alul oly sünien zajlott a folyó, hogy Cad- 
walader és Ewing a meghatározott időre át nem kelheté
nek rajta. Cadwaladornak ugyan sikerült egy zászlóalj 
gyalogságot átvinnie; de a jég annyira elfoglaló a partot, 
hogy lehetetlen volt az ágyukat szárazra vontatni, ismét 
tehát az elleupartra kellett rakodnia. Ha Ewing tervsze
r é t  a folyón átkelhetett, s a hidat a város déli részén 
elfoglalta volna, úgy az elszabadult hesszek mindnyájan 
kezeibe kerülnek. Minthogy a tervnek ezen része nem 
sült el, s az ellenfél nagy erőt fejte ki Princeton és 
Brunswic mellett, Washington nem tartotta tanácsosnak 
tovább menni, mert katonái űgv is igen meg voltak erőtetve. 
Tehát még az napon a hadi foglyokkal együtt Delawa- 
reon általkelvén, a túlparton tábort vete.

A britanniai és hessz seregek, melyek Bordentowu- 
ban és környékén tanyáztak, legott Princetonba húzódtak, 
úgy hogy az ellenfél egész vonala Delaware mentében 
m^szaggatva lön. Mihelyest a katonák kiuyugodtak, 
Washington ismét átkele Delawareon, s főhadiszállását
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Trentonben ütötte fel, oly föltétellel, hogy vagy az ellen
félt űzőbe veendi, vagy mint a körülmény hozandja ma
gával, valamire vállalkozik. Azalatt Cadwalader a penn
sylvaniai katonaságból 1800 embert átszállita a folyón, 
Mifflin hasonló számmal követte őt, s mindketten Tren
tonben egyesültek a fősereggel.

Ezen elhatározó pillanatban telt ki több ezeredek 
szolgálati ideje, mert az év utolsó napján volt a régi se
reg szétoszlandó. A katonák elkedvetlenedvén a táboro
zás rendkívüli nehézségein, mindnyájan visszamenni szán
dékoztak hazájokba. Mindazáltal a tisztek biztatására, 
melyet fejenkénti tiz tallér jutalommal támogattak, több 
mint fele a seregnek reá álla, hogy még hat hétig a tá
borban marad.

Gyanítani lehetett, hogy Howe a britanniai fővezér 
nem sokáig hagyja az amerikaiakat nyugodni és sietni 
fog azon balesetért, mely hadseregét érte, az ellenfélen 
bosszút állni. Ö Új-Yorkban lévén, mihelyt hírül vette 
a történteket, parancsolá Cornwallisnak, ki másnap Európa 
hajón elindulandó vala, hogy abba hagyván elutazását, 
vegye át Jerseyben a hadfőnökséget. Ez tehát legott 
Princetonba sietett, s Brunswicból segédcsapatok követték 
őt. Január 2. reggel látható vala, hogy az ellenhadak 
Trenton felé vettenek utat, s Washington készületeket 
tőn megtámadásukra. Hogy az ellenséget mentében nyug
talanítsa, s gyors előhaladástól akadályozza, nevezetes 
csapatot kíilde a princetoni útra azon rendelettel, hogy 
a közelgő ellenfélt minden alkalmas ponton háborgassák. 
E rendelet pontosan teljesítetett, s az ellenséges előhad 
csak délutáni négy órakor érhete Trentonig. Akkor az 
amerikai hadsereg Assanpink mögé a hegyhátra vonult. 
A pattantvússág erős lődözéssel védelmezte a hidat, mind 
ezen ponton, mind a gázlóknál a hid fölött, hol az ellen
ség átmenni akart. Esti szürkületkor megszűnt az ágyú
zás, s Cornwallis közel a faluhoz üte tábort, azon fölté
tellel, hogy holnap, mihelvest segítsége érkezik, a har- 
czot megujitandja. Az amerikaiak ugyanazon helyen te
lepedtek le, hol állomást foglaltak volt, miután Assan- 
pinkon átmentek; s mindenik tábor látta egymás őrtüzét 
világítani éjen által.
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Minden oda mutata, hogy kővetkező nap csata lesz, 
és pedig két igen nagy különbségű sereg között; mert a 
brittek sokkal fölülmúlták az amerikaiakat számra, de 
még inkább jó rendre és gyakorlottságra nézve; mert az 
amerikai hadaknak több mint tele oly katonákból álla, 
kik soha csatát nem láttának, s csak nehány nap előtt lép* 
tek szolgálatba. Este összegyűjtő Washington tiszteit s 
haditanácsot tartván, merész tényre határozá el magát. 
Azon nagy seregből, mely Cornwallist kisérte, valószínű
nek látszék, hogy nevezetes számú utóhad nem jöhet 
u tána; el lön tehát végezve, hogy Assanpink keleti part
ján csendesen Princetonba menjenek. Hogy pedig a mál
hák biztos helyre juthassanak s a katonák terhére ne 
legyenek, Washington mindent titkon Burlingtonbe vitete, 
s éjfélkor elkezdődött az induló. Az ellenfél gyanújának 
kikerülésére az őrtüzek folyvást tápláltattak s a hídon, 
valamint az átjárón napkeltig álltak az őrök, azután in
dultak a többiek után. Éjjel többeknek (szinlósből) sán- 
czot kelle ásniok, az ellenfél őreihez oly közel, hogy az 
ásók neszét hailhaták.

Holmi kanyargások után Washington napkeltekor 
Princetonhoz éré. A 14. 17. és 55. számú britanniai 
azredek itt állottak Mawhood főnöksége a la tt; melyeknek 
ketteje arra volt szánva, hogy másnap reggel Cornwallis 
mellé Trentonbe menjenek. E két ezred már menőben 
vala. Az amerikai előhad a 17-diket támadta meg s 
rövid, de tüzes vita keletkezett köztök; az ezred megve
retett s megszalasztatott. Az 55. ezred bátran küzdött 
a megrohanókkal, de utóbb engedvén, Brunswicbe vonult: 
a 14-ik, melynek kevés része volt a harczban, követte az 
előbbit. A brittek vesztesége többre ment 100 halottnál 
s 300 fogolynál.

De az amerikaiak sem jutottak vérontás nélkül e 
győzelemhez. Mercer tábornagy halálos sebet kapott, 
Potter, Haslet ezredesek és több kisebb tisztek a csata
mezőn maradtak. Az egész ütközet alatt Washington a 
legnagyobb veszélynek tette ki fejét, mindig ott mutatván 
magát, hol a csata legtüzesebb vala, hogy parancsokat osz- 
szon s a katonákat biztassa. A foglyok kérelmére Leslie
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kapitányt, kit alárendeltei igen szerettek, egész hadi szer
tartással az amerikai táborban eltemetteté.

Napkeletkor amint észrevették a brittek, hogy az 
amerikaiak elhagyák a tábort, legott átlátta Cornwallis 
Washingtonnak tervét s gyanitását megerősité azon lövöl
dözés, melyet Princeton tájáról halla. Brunswic biztossá
gáról aggódván, legott visszafordula. Washington űzőbe 
vette a megfutamodott két ezredet Kingstonig, azután 
balra fordula s estve Pluckeminig éré, miután Millstone 
vizén kétszer átkelt volna, a hidat is elrontatá Kingston- 
nál, hogy az ellenfél előnyomulását akadályozza. Mint
hogy a katonák 36 órányi álomtalanság miatt igen ellan
kadtak, s Cornwallis sokkal számosabb s fris hadsereggel 
közelite, jobbnak tartotta Washington fölhagyni Brunswic 
vivásával; beelégedett tehát a Princeton melletti győző- 
delemmel, azonföiül kénytelenittetett az ellenfél a Dela- 
ware melletti állomásait mind elhagyni.

Pluckeminben csak addig marada, mig katonái ki
pihenték magukat, azután Morristownig nyomula, hol téli 
szállásokra telepedett. Ezen állása nem volt minden te
kintetben oly kedvező, mint kivánta volna, mindazáltal a 
hegyes vidék akadályozá az ellenfélt a megrohanástól, s 
a termékeny föld minden szükségessel ellátta a hadsere
get. A fővezér azonban nem adta magát tunya nyuga
lomra, sem a természet alakította erősségre nem bízta 
bátorlétét. Seregei nélkülöztek mindent, mi téli táboro
záshoz kívántatik, azért csak egyes csapatokat külde ki 
Howe tábornagy hadseregének megtámadására és hábor
gatására ; ezen liisded vállalatok oly erővel és ügyességgel 
űzettek, hogy rövid idő múlva egy britaniiiai vagy hesz- 
szeni ezred sem maradhata Jerseyben, kivévén Bruns- 
wicet és Amboyt, mert ezen helyek viz által kapcsolatban 
álltak Uj-Yorkkal.

Fényes siker koszoruzá tehát Washington minden 
terveit és vállalatait azon naptól fogva, melyben elhatá- 
rozá magát visszamenni Delawareon. Midőn a hadsereg 
a mélység szélén állani látszott, s az egész világ oly hi- 
szemben volt, hogy az amerikai szabadság végvonaglás- 
han szenved; ekkor kezde Washington támadó háborút 
viselni, s kivitte azt egy eddigelé győztes hadsereg ellen*
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mely erős vala és sokaságában bizakodók. Három heti 
rövid időszak alatt az ellenség Delaware mentében vala
mennyi állomásairól ellhetett, Philadelphia a veszélytől 
megszabadult, s csaknem az egész Uj-Jersey tartomány 
visszaszereztetett. A nem sokára kitűnendő szerencsés 
következmények még inkább magasztalák ezen tények fé
nyét és dicsőségét. A csüggetegsóg, mely az egész népet 
lenyomasztá, mint valamely bűvös illetésre eltűnők, har- 
eziasabb szellem lelkesítő a kedélyeket, s fris erő ömlött 
el a tanácsgyűléseken.

Bottá Károly, amaz ékesszóló és jeles olasz iró, ki 
ezen háborút- leírta, az események lefestése után még eze
ket függeszti oda: „E bámulatos tények által az ameri
kai fővezér nagy hirt szerze, minden nemzetek őt ős föl
diéit csodálkozva szemlélők. Mindenik magasztald Wa
shington bölcseségét, állhatatosságát és merészségét. — 
Mindnyájan a haza szabaditójának nevezők ő t ; mindnyájan 
a régiség leghíresebb hadvezérei mellé álliták, s különö
sen amerikai Fabius nevezettel tisztelők meg őt. Neve 
valamennyi embernek szájában forga, s a legjelesebb irók 
tollai ő vele foglalkodtak. Európa első emberei csodálák 
őt s örvendettek szerencséjén. Az amerikai fővezér ne
mes ügyet védelmeze, nem hiányzók az alkalom dicsősé
get szereznie; szellemmel bira, mely őt magas helyzetére 
méltóvá tette, s az egész emberi nem hódolatát és cso
dálkozását mutatta be neki.“



Washington szólitmánya és hadikészületei. — Foglyok kicserélése.
11udivállalatok Uj-Jerseyben. — A  hadsereg átmenete Delawareoru 
Washington találkozása Lafayette-1. Howe a szárazra kiszáll. A  
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Valley Forgeban. Washington elleni ármánykodások.

A m a fenemlitett hirdetés, melyet Howe tábornagy 
bocsáta ki, nagy befolyással lön Jersey tartományra. 
Nemcsak a függetlenségtől idegenkedők, hanem a szabad
iig baráti közül is sokan, midőn látnák az ellenfél há
tú Imában lenni magokat, hogy családjukat és vagyonukat 
biztosítsák, hűséget esküvének a királynak. De várako
zásukban rútul csalatkoztak. A britt és hessz seregek 
elözönlők a tartományt s zabolátlan életet élének; foszto
gatlak, égettek és összeromboltak mindent, s a lakosok
kal gyakran kegyetlenül bántak, nem tévén semmi kü
lönbséget barát és ellenség között. E bánásmód némi 
tekintetben a haza barátinak használt. Mert íolgerjészté 
*» nép haragját, s a fájdalom érzetétől ösztönöztetve, fegy
verhez tóduia a katonaság, oly tűzzel és bátorsággal, mi
lyennel eddigien nem mutatkozott. Az önállásu haszon
bérlők nagy száma pedig, kik békességre hajlottak s a 
bJíflólitást hasznukra fordították, vonakodást mutatának 
m adott esküszó miatt s azt hivék, hogy ezáltal legalább 
iu nemleges állapotra köteleztetnek.

IX. F E J E Z E T .
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Ezen akadály elhárítására, s hogy a barátok és el
lenségek között határozott vonalt húzzon, Washington i: 
szólitmányt (proclamatio) bocsáta ki, melyben mindazok
nak, kik a britanniai meghatalmazottak védszárnyai alá 
vonultak, parancsold, menjenek vagy a brittek főhadiszál
lására vagy valamelyik vezérökhöz, hol lemondván az 
eddig használt védelmökről, az egyesült állodalmakhoz es
küdjenek hűséget; csak azok bocsáttattak teljes szabadon, 
kik nyilván a királyhoz állván, a haza szabadságában 
részt nem akartak venni; de kötelesek voltak ez ilyenek 
családostul az ellenség bírta tartományba hordozkodni. 
Harminoz nap engedtetett a parancs teljesítésére, melyek 
eltelése után mindazok, kik a rendelethez nem szabták 
magukat, mint a britanniai király követői, az amerikai 
álladalmak ellenségei tekintetnek.

Különös, hogy e szólitmány kihirdettetése úgy fo
gadtatott, mint a hatalomnak jogszerűtlen gyakorlata. 
Még a gyiilödelem tagjai is sokan keményen roszalák. 
Uj-Jersey törvényhozó hatósága nyíltan kimondd, hogy ez 
jogaiba avatkozás. Esztelenségnek álliták az egyesült ál
ladalmak iránti híiségesküt, mielőtt azok meg volnának 
állapítva, s hogy ily esküt elfogadni egyedül az illető 
tartományoknak van joguk. Ebből ellenzék keletkezett; 
nem azon részrehajlatlan véleményből, mintha ezen rend
szabály már magában czélszerütlen volna, hanem a tar
tományok azon viszonyos gyanakodásából egymás ellen, 
hogy hatalmuk korlátozása szándékoltatok. De mivel 
Washington erősen meg volt győződve annak szükséges, 
észszerű és igazságos léte felől, mit cselekedett, semmit 
nem tágita rajta, s megparancsold tiszteinek, hogy a ren
delethez tartsák magukat, készek lévén mind ezen, mind 
más alkalommal saját népszerüségöket feláldozni, ha a 
közjó kivánandja.

Minekutána a seregeket téli szállásokra elrendelte, 
első gondja vala a hadsereget a legközelebbi táborozásra, 
kiegészíteni; ez okból körleveleket ira a közép és keleti 
tartományok kormányzóihoz, melyekben igen hatályos ki
fejezésekkel sürgette őket, hogy minél hamarább szedje 
be az ujonczokat s ezredeik számát töltse be. Valóságon 
katonai ereje a télen által oly csekély volt, hogy eszó-
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lyessége bizonyos eszköz használatára intette őt, melyre 
már több Ízben szorult; tudniillik a katonaság számát 
nagyobbra mondotta, nehogy az ellenség megtudván erőt
lenségét, valami sebes és véletlen megtámadás által győ
zedelmeskedjék rajta. Ezen csalás azonban, mely oly 
szükséges vala a hadsereg biztosítására, káros következé
seket szüle; mert kire terjedvén, hogy a hadsereg erő
sebb, mint valósággal vala, az állodalmak alább hagytak 
a szükséges csapatok kiállításával. Midőn az ellenség ki- 
mozdula, s a hadikészületek egészen kibontakozának, csak 
akkor kezdé a nép sejteni a veszedelmet, s akkor rend
szerint elkéstek a seregek kiállításáról illően gondoskodni.

Nem sokára, hogy Howe Halifaxból Staten Islandbe 
ment által, közte és Washington között levélváltás kez
dődött a foglyok kicserélése végett; s kölcsönös egyezke
désben elhatároztatott, hogy a hasonló rangú tisztek ki
cseréltessenek, s a köz vitézek köz vitézekért, polgárok 
polgárokért adassanak vissza. — E szabály szerint tör
téntek a kiváltások Lee elfogatásaig. Ezen tisztet a bri- 
lanniai fővezér szökevény gyanánt tekintette a királyi 
szolgálatból, jóllehet Lee nyilván lemondott tisztségéről, 
mielőtt az amerikai hadsereghez állott volna. E tekin
tetből Lee szorosabb őrizet alatt tartatott, mint a többi 
l'oglyok. Azt is hiresztelék, hogy hadi törvény elébe fog 
idéztetni. A gyülödelem tudósittatván e tényről, szüksé
gesnek ítélte mind saját méltósága fenntartására, mind a 
lisztek védelmére nézve, kik netalán az ellenfél hatal
mába esnének, szilárd és hathatós rendszabályokhoz nyúlni, 
egyszersmind visszatorlási határozatot hozni. Rendelés 
letetett tehát, hogy Campbell ezredes, britanniai fogoly, 
Mnssachusettsben és Trentonban elfogott öt hessz zászló
i é t ,  oly szoros bánásmódban részesittessenek, milyet Lee 
tábornagynak szenvednie kelle. Campbell tehát egy kö
zönséges börtönbe záratott, s a hessz tiszteket, kik Virgi
niába küldettek, megfosztottak minden kímélettől, melyet 
« hadi foglyok szabály szerint követelhetnek.

Washington mindjárt gyanította, mily balkövetkez- 
méuyoket vonhatna maga után ezen hirtelenkedő meggon
dolatlan visszatorlás, s komoly ellenvetéseket tőn ellene, 
mint a gyülödelem elnökéhez irt ezen ügybeli levele mu-
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tatja. Meg kelle vallani, hogy az amerikai foglyok, kik 
Washington várában az ellenség kezébe jutottak volt, h 
télen Uj-Yorkban tartattak, oly kegyetlen bánásmódban 
részesültek, mely átalános bosszankodást gerjeszte, s a bri- 
tanniai főhadvezér nagy kisebbítésére szolgált. Nincs it.t 
helye, hogy a tény okait fíirkószszilk, de magát a tény! 
tagadni nem lehet. Sokan a foglyok közül nem tűrhet
vén a szigoru bánást, belehaltak; azokat pedig, kik jövő 
tavaszszal kicserélésre voltak szánva, annyira kicsigázták, 
elerőtlenitették s katonai szolgálatra alkalmatlanokká tet
ték, hogy Washington vonakodék hasonló szánni izmos s 
egészséges britt és hessz foglyokat adni helyettök. Howe ; 
ezen késkedést az egyezkedés megszegésének mondotta, 
melyet a kölcsönös váltságra nézve egymással kötöttek; s j  
noha nem tagadhatá, mit szemeivel látott, mégis vitatta, 
hogy a foglyok a körülményekhez képest jól tartattak, s 
hogy szükséget semmiben nem szenvedtek.

Ezen akadályok egy időre elbalaszták a foglyok ki
cserélését. De Howe becsületére legyen mondva, hogy a 
gyülödelemnek parancsa a viszontorlásra nézve semmi be
folyással nem bira az amerikai foglyokkal való bánás
módjára; azt is meg keli vallani, hogy kegyetlenség és ! 
embertelenségről őt vádolni nem lehet. Az Uj-Yorkban 
levő szerencsétlenek szenvedéseit inkább gondatlanságának, 
mint egyenes parancsának kell tulajdonitani; de ez ilyen 
elhanyagolás, ha talán némileg „menthető is, semmiesetre 
igazolásul nem vétethetik. Ő ezen ügyben tudósitá a 
britanniai kormányt, különösen Lee tábornagyra vonatko
zólag; s a minisztérium parancsul adá, hogy hadi fogoly 
gyanánt tartassék; jóllehet egy elébbi renclelete szerint 
Angliába kellett volna őt küldeni. E határozat megvál
tozásának az volt oka, mert Howe érinté, hogy a szen
vedések, melyeket a hessz tisztek tűrni fognak, ha Lee j 
ki nem adatik, igen kedvetlen benyomással leendnek va
lamennyi hesszekre, kik az amerikai háborúban részt- 
vesznek.

A tél elmúlt s tavaszodéit, mielőtt gyanítani lehető, 
mit mivelend a britanniai hadvezér. A segédhadak Európá
ból későbben és kevesebb számmal érkeztek, mint várta 
volt; s kénytelennek érezte magát rövidebb pórázra vonni
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terveit, mintsem múlt őszszel a minisztérium elébe ter
jesztette. Hogy mégis vesztegleni ne lássák, a Sunden 
2000 embert killde fölfelé Tryon kormányzó vezérlete 
alatt; ezek Conneoticutban kikötvén, a tartományon men
tek keresztül és földulták a Dauburynél összehalmozott 
eleséget. A tartományi katonaság es kevés számú szá
razföldi csapatok bátran ellenök indultak s megtámadván 
őket, visszaiizék a hajókra.

Végre Howe egész erejét kifejtette Brunswicnél; itt 
hidat kezde épiteiíi, mely úgy vala összeillesztve, hogy 
kompokra lehessen állítani; melyről azt gondolák, hogy 
szárazon Delawareig viteti s ott hadserege átszállítására 
használandja. Azalatt Washington Morristownál gyűjtötte 
össze minden hadait, melyek Virginia és a közép állodal- 
inak részéről szedettek s parancsold, hogy a keletvidékiek 
keekskillben Hudson mellett álljanak fel. A fegyverek 
hiányán esetileg két hajó segite, melyeken Francziaor- 
szágból 2400 puska hozatott.

Május vége felé Washington a főhadsereget egy 
erős ponton húzta együvé Midlebrooknál, kilencz mér- 
löldnyire Brunswictől, s készüle a netalán előnyomulandó 
ellenfelet gátolni, hogy Delawaron át ne kelhessen. Jú
nius 13-án indula ki Brunswicből a britanniai hadsereg 
llowe személyes vezérlete alatt, és néhány mérföldnyire 
(‘Iterjedt a mezőségen; jobb oldalról Brunswic, bakói 
Millestone födözé, s homlokról Bariton védte. Ezen ál
lásban maradának hat napig. Czéljok vala átalános üt
közetet idézni elő. Washington előrelátólag óvta magát 
e tőrbeeséstől; mert gyakorlatlan katonáinak ereje ama- 
/,okéhoz igen aránytalan vala; de erősen föltéve a he
lyet, melyen álla, mindenesetre védelmezni. Iíow6 nem 
akarta a megtámadást elkezdeni, visszatérő tehát minden 
hadastul Brunswicbe s e helyet is elhagyd rövid idő 
múlva Amboyba menendő. Utóhadát Green vezérlete 
alatt három ezred megrohand s nevezetes kárt ejtettek 
benne, midőn Piscatawayig kergették. Ekkor Washing
ton főhadseregével Quibbletownig sarkald az ellenfélt. 
Litván Howe, hogy az amerikai hadsereget előbbi erős 
i Hasától elvonta, egész táborával sebes léptetve a tarto
mány belsejébe siete, körülbelül hét nyolez mérföldnyire
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Westfieldtől, s szembetűnő dolog volt, hogy ezáltal az 
amerikaiakat baloldalra szándékozott csalogatni, maga 
részére a hegyhátat elfoglalandó. Washington, hogy e 
tervet kijátszsza, előbbi helyére visszavonnia; s ezen 
hadj árások eseményei nem voltak egyebek holmi apró 
csetepaténál, mindkét részről csekély veszteséggel. Midőn 
Howe látá, hogy ütközeti tervei el nem sültek, által- 
mene Staten Islandbe, hol a Brunswicnél készült hajó- 
hidat használta átszállításul.

/ Következő nap először vette hírül Washington, 
hogy Burgoyne rettentő hadsereggel nyomul Tibonderoga 
ellen. Már ezelőtt kémek és szökevények rebesgeték, 
hogy hadi és terhhordó hajókból álló hatalmas hajóhad 
épült Uj-Yorkban, miből valami vizi háború keletkeztét 
lehete hihetőleg gyanitani. Eleinte kiki azt hitte, hogy 
e készület Philadelphia ellen fordittatik; de az északról 
jövő hírek átlátszhatatlan fátyollal boriták az ellenfél 
minden terveit. Most már valószínűbb kezd lenni, hogy 
Howe és Burgoyne összehangzó vállalatra beszéltek össze, 
s hogy az első sebesen fog felvonulni Hudsonon, magát 
az utóbbival összekapcsolandó. A hajóhad kiállításának, 
a közhiedelem szerint, kettős czélja lehete, talán hogy 
az amerikaiakat elámitsa, mintha valami távol tengeri 
vállalkozásra volna irányozva, egyszersmind valósággal 
Hudsonon fölfelé szállítson seregeket. Azt is gyanítot
ták, hogy uj Anglia ellen tétetik az intézkedés, hogy 
Burgoyne kedvéért az amerikai erő egy része más pont 
felé vonassák e l ; s valósággal ez vala Howe első terve, 
melyet az Európából érkezett csapatok elégtelensége 
miatt abbanhagyni kénytelenittetett.

A dolgok helyzete nagy zavarba hozá Washingtont. 
Mig egy felől minden pontra figyelmes szemeket kelle 
forditnia, más felől még szükségesebb volt rá nézve min
dig csatára készen állani, akárhol ütne ki a harcz. A 
brittek főczélja a háború kezdetétől fogva vala Hudson 
vizét hatalmok alá fogni, s általa Canadával összekap-, 
csolni magokat, eképen egyszersmind a keleti tartomá
nyok a déliektől el lettek volna választva ; e czéi elérése 
oly fontos mi vala, hogy Washington nem kétkedhetett 
rajta, miképen Burgoyne táborjárása is kitünőleg ide



IX. FEJEZET. 113

irányoztatok; azonban annyi tanú bizonyitá Howe készü
letét Philadelphia ellen is, hogy nem tudhatá, hová for
dítsa figyelmét. De jelenleg Hudsonnál fenyegetődzöfct a 
veszély, e végre két ezeredet külde előcsapatúl Peekskill- 
be, s ő maga is egész hadi erejével készüle oda vonulni.

Hanem ezen föltételt csak halkkal és vigyázva le
hető végrehajtani; mert ha erejét Jersey középpontjáról 
hirtelen összehúzza, Howe déli Amboyban szárazra szál
líthatná csapatait, s Philadelphiára indulhatna, mielőtt 
az amerikaiak utón érhetnék. Mihelyest azonban bizo
nyos Ilire érkezett, hogy az ellenfél valóban hajóra szállá, 
Washington lassan léptetve ballaga a hegyhát felé, Mor- 
ristown és Eamap helyeken által Cloweig nyomula, és 
Stirlinget egy osztálylyal Peekskillbe kíildé. Az ellenfél 
hajóhada az alatt a tengerre mene. Mihelyest Washing
ton erről meggyőződött, tüstént visszafordula azon utón, 
melyen jött. A két osztályt, melyeket Sullivan és Stir- 
ling alatt Peekskillbe küldött volt, visszahívd, s az egész 
hadsereg különféle utakon Delaware felé siete. Itt vala 
szándéka maradni, inig újabb tudósításokat halland a 
britt hajóhadról ; mert még mindig lehetségesnek látszott, 
hogy Uj-Yorkba tért vissza, s a Hudsonon felvitorlázott.

De nem sokára tudósíttatott, hogy a hajóhad a 
Delaware fokához fordula, s rendeltetéséről már nem le
hető sokáig kételkedni. Az amerikai hadsereg German- 
townba mene, hol készen álla Philadelphia védelmére, s 
maga a fővezér Chesterbe siete. I tt  hallá meg, hógy a 
hajóhad ismét elhagyta a fokot és kelet felé váltott. 
Most ismét megzavartattak számításai; mert az irányról 
gyanítva, melyet a hajóhad von, azt kelle következtetni, 
hogy Howe vagy egyenesen visszamegy Uj-Yorkba, vagy 
uj Anglia valamelyik partján köt ki szárazra, Burgoyne 
hadával egyesülendő. Mig ez iránt bizonyos tudomást 
nem szerzett, semmibe sem kaphata. A tábor German- 
town mellett tartózkodók, minden perczben elmenetelre 
kész; csak Sullivan osztálya, s némely más ezeredek kül
dettek uj Jerseybe állomásokat foglalni.

Az alatt Washington két vagy három nap Phila
delphiában vala, s több összejövetelt tarta a meghatal
mazott képviselőkkel és a gyülödelem némely tagjaival.

Washington élete. 8
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Itt látta Lafayettet is legelőször. Ama tüzes lelkesedés, 
melylyel ezen ifjú nemes az amerikai ügy iránt viselte
tett, ama regényes kalandja, mely vele honát elhagyatá, 
hogy a világtengeren túl vitorlázzon, valamint esetei 
megérkeztekor, mind ezek tudvák elegendőkép. A szerep, 
melyet a háború folytában játszott, Francziaország ha
talmas segedelme, melyet az ő befolyásának köszönhetni, 
belső és állandó barátsága Washingtonhoz, azon buzgó- 
ság, melyet második hazája jólétéért mind halálig er- 
nyedetlenűl kitiintete és azon szeretet, melylyel az ame
rikaiak folyvást ragaszkodtak hozzá; mindezek egyesülve, 
azon napot, melyen amerikai szolgálatba lépett, a forra
dalom egyik legnevezetesebb napjává avatják.

Több napig mi sem hallatszott a hajóhadról, mig 
végre ismét a tengerparttól nem messze, délfelé 15 mér- 
földnyire Delaware fokától, előtűnt-. E szerint világos 
lön, hogy valósággal délnek akará útját venni; és mivel 
újra tiz nap mulék el tudósítás nélkül, erősen hitték, 
hogy Charlestonba vitorlázott. Washington és tisztei ezt 
egész bizonyosnak tartották, miért elhatározók a hadi 
tanácsban, hogy Hudson felé járjanak tábort, vagy Bur- 
goyne ellen menendők, vagy Uj-Yorkot megtámadandók. 
A gyülödelem jóvá hagyta e határozatot; de ugyanaznap, 
midőn a hadseregnek meg kell vala indulnia, gyorshírnek 
érkezett azon tudósítással, hogy a hajóhad chesapeakei 
öblön vitorláz fölfelé, s már 200 mérfölddel van a tor
kolaton innen. Most már nem volt kétség benne, s kiki 
átlátta, hogy Howe tervei Philadelphia ellen irányoz vák, 
jóllehet Washington észrevétele szerint igen különös utat 
választa. A kiküldött csapatok visszahivattak uj Jersey- 
ből, melyeket Suliival! nem jól sikerült vállalatra hasz
nált volt Staten Islandben, s az egész tábor Washington 
felé vette útját.

A czirkáló csapatok legott jelenték, hogy az ellen
iéi Elk alatt kikötött. Az amerikai erő Red Clay Creek- 
nél állíttatott fel, Wilmingstonon alul néhány mérföld- 
nyire, mig az őrszemek Christiana Bridgeig előnyomulá- 
nak. Folyvást csak apró csatepaték keletkeztek a két fő
tábor portázó csapatjai között, melyekben az amerikaiak 
vitézül forgolódtak, néhányszor győztek, s mintegy hat-
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vanat elfogtak. Midőn Howe egész seregestül, ágyústól 
és málhástól a szárazra kelt, induló irányából az tűnt 
ki, hogy szándéka az amerikaiak jobbik szárnyát bekerí
teni; Washington tehát elhagyván előbbi állását, átkele 
Rrandywinén, s a Chads Ford melletti hegyháton üte 
tábort. Jobbik szárnya úgy volt intézve, hogy az átjá
rást szemmel tartható, s ezt Sullivan korinányozá; a 
pennsylvaniai katonaság Armstrong alatt a balszárnyon 
álla, két mérfölddel alább.

Ugyanezen idő alatt a brittek Keimet Squareig nyo
multak, "hét mérföldnyire Chads Fordtól. Szeptember í l -  
kéu napkeltekor Howe két osztályban meginditá hadse
regét; az egyik osztály Knyphausen főnökkel egyenest 
Chads Fordba mene; a másik osztály, melyet Cornwallis 
vezetett, a lancasteri utón nyomula előre, mely Brandy- 
wine folyó mentében több mérföldnyire elnyúlik. Ezeu 
osztálylyal volt maga Howe is. Mihelyest Knyphausen 
előre nyomult, hadi teste Chads Fordhoz közelite, azonnal 
Maxwell generál könnyű serege által megtámadtatott, s 
tüzes csata keletkezett; de az ellenség tömege közeledők, 
s Maxwell kénytelenittetett hátrálni. Ekkor Knyphausen 
erős ágyúzáshoz fogott, mely a folyó túlsó partjáról vi
szonoztatok, de komoly szándéka a vizen átkelni nem 
vala. Több pontokon csatára került a dolog, s mind két 
részről folyt a lövöldözés, de kevés hatással. A hessz 
tábornagy egészen maga felé akará forditani az ameri
kaiak figyelmét, hogy Cornwallisnak érkezése legyen jobb 
szárnyukat és utóhadukat elérni.

E tervet hamar átlátta Washington, s feszült vá
rakozással leste a portázó őrök tudósítását, kiket az 
utakra küldött volt, hogy a folyó átjárásait foglalják el, 
egész azon pontig, hol Brandywine ketté szakad, hat 
vagy hét mérföldnyire Chads Fordtól. Végre, tizenegy 
és tizenkét óra között, hirnök jött Sullivan által küldve, 
ki hirül hozá, hogy az ellenfélnek egy erős szakasza in
dulóban van a felsőbb átjárások felé. Sullivan Washing
tontól parancsot kapott, menjen át a folyón, ama had
szakasznak szemközt, mig azalatt ő is átmenend és 
Knyphausent arczul megtámadja. Mielőtt a parancs 
teljesülhetett volna, ellenkező hirek szárnyaltak, s a bi-

8*
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zonytalanság miatt várakozni kelle. De két óra után 
valamivel a kétség eloszlott. Cornwallis 17 mérföldnyí 
kerülő után Brandywine két ágán általkele és Sullivan 
jobbik szárnyától távol a birminghami hegyhátra ere. 
Sullivan három osztálylyal előre nyomula és csatarendbe 
kezdé szedni seregeit; de mielőtt elkészült volna, Corn
wallis megkezdte a csatát oly hevességgel, hogy az ame
rikai sorokat rövid ellenállásuk után keresztül toré; mire 
valamennyi csapatok megzavarodtak, s hirtelen hátrálni 
kényszerittettek. Némelyek ismét összegyűltek, s más 
állást foglaltak, melyet egy ideig bátran harezolva vé
delmeztek, mig a sokkal nagyobb ellenerő innen is elűzte 
őket.

Az ezen oldalon megkezdett lövöldözés jeladás vala 
Iínyphausenuek, hogy a folyón átkeljen, s az amerikaiak 
sánczait Chads Fordnál megrohanja. Wayne tábornagy 
védelmező ez állomást szokott vitézséggel; de egyetlen 
osztálylyal nem vala képes a fél britt hadseregnek ellen
szegülni. Green ugyan egy osztálylyal ott álla Chads 
Ford, és azon pont között, hol a csata Sullivan csapatá
val megkezdődött és küldhetett volna mind a két részre 
segédcsapatokat; de ő Sullivant födözte hátrálásában, 
egy szorost foglalván el, hogy az utána nyomuló ellen
séget akadályozza; itt is egész éjjelig tartott a tüzes 
harcz. Ekkor a lövöldözés megszűnt. A brittek a csata
mezőn maradának meg, az amerikaiak pedig nagy ren
detlenül különféle utakon Chesterbe vonultak vissza, hol 
még azon éjszaka mindnyájan összegyűltek.

A seregek számát, melyek ezen nap összeütköztek, 
pontosan kitudakolni mindeddig nem lehet. Marchall fő
bíró a britt sereget, midőn partra szállá 18,000 ép, s 
jól fegyverkezett emberre becsülte. Gyanitása szerint az 
amerikai had, a tartományi katonasággal együtt 15,000 
emberre ment; de a betegeket és holmi balesetek által 
elmaradtakat kivevőn, az ütközet napján az egész hadse
reg nem tett 11,000 embernél többet. — Howe szerint 
az ő vesztesége 90 holtból, 488 megsebesültből á lla ; az 
amerikaiak közöl pedig elestek 300-an; sebet kapott 
600 és elfogatott 400 ember. Ez csak úgy gyanitólag 
volt becsülve, mert Washington semmi tudósítást nem
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ada a gyűlödelemnek vesztesége felől; minthogy ezt, se
besen és elszoródva hátráló seregénél, lehetetlen volt 
megtudnia. Lafayette, midőn lováról leszállana, hogy a 
•csapatokat összegyűjtse, lábán sebet kapott, s két hóna
pig nem szolgálhatott.

Ha tanácsos volt-e oly csekély erővel, s oly bal 
körülmények között csatát merényleni, e kérdést a törté
netírók közöl már sokan tették. Ha ez eset csupán ka
tonai szempontból vizsgáltatik, talán akad igazságos ok 
rosszalására; de itt máskép szükség Ítélni. Washington 
ismerte a nép és gyűlödelem követeléseit, s meg volt 
győződve, hogy maga a csatavesztés sem fog oly kedvet
lenül hatni a közvéleményre, mintha az ellenfélnek(meg
engedtetik ellenállás nélkül Philadelphiába menni. 0  két
ség kivül jobb sikert reméle, mi teljesült volna is, ha a 
harcz kezdetekor ellenkező hírek meg nem csalják, me
lyek ellen semmi előrelátás nem oltalmazhatá őt. Jól
lehet némely ezredei nem állták ki a sarat, de mások 
megint kitűnő vitézséggel harczoltanak, s mind ő bele, 
mind magokba bizodalmát csepegtettek, melyet csak ily- 
féle kísérlet szülhetett.

Az ütközet utáni napon Washington Philadelphiába 
húzódott, s táborát Germantown mellett ütötte fel. A 
gyűlödelem e baleset által le nem veretett, hanem uj 
készületeket tőn, s elhatározá a hadsereget nagyítani s 
védelmére minden eszközt használni. Azon csapatok kö
zöl, melyek Putnam alatt állottak, 1500 ember a Hud- 
sonon felküldetett, s a tartományi katonaság Pennsylva
niában és a határos állódalmakban felszólíttatott, csatolja 
magát minél hamarább a főhadsereghez. A gyűlödelem 
látván előre, hogy Philadelphiában nem maradhat, újra 
rendkívüli teljes hatalommal ruházta fel Washingtont. 
Kel lön hatalmazva, hogy a tiszteket, kik roszul viselték 
magokat, elbocsáthassa, s a megürült helyeket betölt
hesse ; eleséget, s a mi a hadsereg kényelmére és tartá
sára kívántatik, a főhadiszállástól 17 mérföldnyire fekvő 
környéken beszerezhessen kész pénzen vagy kötelezvé
nyeken ; és mindent, mi az ellenség kezébe kerülhetne, a 
tulajdonosok javára biztos helyre vitethessen.
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Minekutána Washingtou néhány napot pihenésre 
adott seregeinek, visszament Schuylkillon keresztül s a 
britt tábornak balszárnya felé húzódott, eltökélett szán
déka lévén harczot támasztani. E merész lépés tanúsá
gul szolgála, hogy az utolsó baleset meg nem változtatta 
határozatát, sem seregeinek bátorságát el nem lankasz- 
totta. A két sereg Philadelphiától huszonhárom mér- 
földnyire találkozott is s harcz keletkezett a két előhad 
között; de az erős eső mindkét részről akadályozd a 
csata folytatását. IVashington Yellow Springsbe vette 
útját, de a brittek nem követték őt, s végre Parkers 
Fordnál átkelt Schuylkillen. Ezen táborjárás történetét 
ő maga igy irta le:

„Az ellenfél különféle mozgalmaiból, melyek egy 
ily ismeretlen földön zavarba ejtettek, a múlt éjjel azt 
kezdém gyanítani, hogy ő Eatlandnél és még más közel 
lévő gázlókon szándékozik Schuylkill vizén általkelni. 
Ők valósággal Philadelphia felé léptetnek, s úgy gon
dolom, hogy előhadok a legközelebbi éjjel nem messze 
lesz ezen várostól. Ők annyira megelőztek bennünket, 
mielőtt bizonyos hirt hallottam volna a vizen átmenete- 
lökről, hogy haszontalan fáradságnak tartottam üldözni 
őket katonáimmal, kik az utolsó harcztól fogva szüntelen 
járás által elerőtlenültek.

Midőn utólszor Schuylkillon átmenők, azt azon erős 
szándékkal tevém, hogy az ellenséggel ahol találkozunk, 
megütközzem; azért a lancasteri utón egész Warren Ta- 
verneig nyomultam, s itt mind a két hadsereg készülő
ben vala általános ütközetre; hanem a sebes záporeső, 
mely egész nap és éjszaka tarta, szándékomban megaka
dályozott. Megszűnvén a zápor, nagy aggodalmunkra 
vettük észre, hogy minden eleségünk, mely nagy bőség
ben osztatott ki a legénység között, végképen elromola; 
s ezen helyzetben nem* volt egyéb mit tennünk, mint 
valami erős álláspontra Vergődnünk, hol addig marad
hassunk, mig a fegyvereket ismét rendbeszedjük s uj 
eleséget hozatunk. Mielőtt ennek végére jártunk volna, 
az ellenség elhagyta előbbi álláspontját s utat váltott 
Schwedes Ford felé. Én legott átkeltem Schuylkillon s 
arczul fordultam a britteknek, remélvén hogy vagy me-
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net közt vagy nemsokára a folyó átgázolása után talál
kozom velők. Tegnapelőtt ismét mozgának s sietve lép
tettek előre az utón Keading felé. Ebből gyanítani kez
dőm, hogy két különböző tervök lehet, vagy hadseregünk 
jobbik szárnyát bekanyaritani, vagy egy kiszakasztott 
csapatot Keading felé küldeni, hol nekünk nevezetes hadi 
raktárunk van. E terveket keresztülvágandó, hadserege
met a folyó innenső részén vezettem ; mert az ellenség
gel lépést akarék tartani; de ma reggel tndósittattam, 
hogy alább a gázlókon általkeltek. Miért nem követtem 
légyen őket tüstént, annak levelem első részében okát 
adtam; de legvilágosabb oka, miért nem tehetünk na
gyobb indulókat, a lábbeliek hiánya. Cárról, Chase és 
Penn urak, kik néhány napig táborunkban mulattak, tu
dósíthatják a gyülödelmet, mily nyomom állapotban 
szenvednek a seregek ezen öltözetnem!! szüksége miatt. 
Legalább 1000 ember mezítlen lábbal jár s igy kelle 
utazniok is."

A gyülödelem elsőben Lancasterbe, azután York- 
townba ment által, hol nyolcz hónapig marada, mig Phila
delphiát ismét elhagyá az ellenség. Mihelyest a brittek 
a városba telepedtek, Howe azonnal hajóhadastul Dela- 
warera ment azon szándékkal, hogy a folyón levő erős
ségeket elfoglalja s egész Philadelphiáig nyomuljon. Vál
lalatának előmozdítására nevezetes számú kiküldött csapat 
állíttatott fel Uj-Jerseyben a folyó balpartján. A had
sereg nagyobb része Germantown mellett táboroza, a 
többi a városban szállásolván.

Ezen elszakaszolás, melyet Howe tőn, oda volt irá
nyozva, hogy Washingtont véletlen megrohanja. A britt 
tábor Germantown falun keresztül egész a nagy útig ter
jedő ki. Innen tizennégy mérföldnyire állott Skippack 
Creek mellett az amerikai hadsereg. Washington októ
ber 3-án esti két órakor indít# meg táborát csatarend
ben, s reggelre elérvén az, éTlenséget, elkezdődött az 
ütközet. Eleinte a középponton keletkezett legtíizesb 
csata, utóbb az amerikaiak balszárnyán, s a szerencse 
ezekhez látszott hajolni; de végre ezeknek hátrálniok 
kellett s a csatamezőt az ellenfélnek engedüiök. Wa
shington igy beszéli el e harczot testvéréhez irt egyik
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levelében: „Miután az ellenség Sclmylkillon általkelt, 
használók az első alkalmat megrohanására. Ezt véletlen 
rajtaütéssel, mintegy 14 mérföldnyi éjjeli táborjárás után 
akarók megtenni, mi valóban sikerülvén is, mert őrsze
meikhez eljutottunk, mielőtt közeledésünket észrevették 
volna; s ha nincs oly sürü köd, mely miatt néha har- 
mincz lépésnyire sem lehete embert embertől megkülön
böztetni, úgy hiszem elhatározó csatát vívtunk, s a nap 
dicsősége miénk lett volna. De a gondviselés máskép 
rendelte; mert miután az ellenfélt mintegy két mérföld- 
nyíre visszatoltuk s már oly zavarba ejtettük, hogy több 
pontokon szaladni kezdőnek, s midőn teljes győzelemhez 
készültünk, ekkor ijedős és rémülés lepte meg hadsere
günket s összezavarodva futásnak eredt. Ezt miképen 
magyarázzam nem tudom, hacsak, mint mondám, a köd 
nem okozá, mely miatt a katonák saját bajtársaikat el
lenségnek nézték. Még egy körülmény igen nagyította 
zavarodásunkat, a jobb szárnyon tudniillik, hol a csata 
kezdődött, hiány vala a lőszerekben, s a negyven per- 
czig tarló ütközetben minden lőport elfogyasztottak a 
katonák, mit magokkal hoztak volt. A csata után húsz 
mérföldnyi távolságra visszahúzódtunk az ellenségtől; itt 
összeszedtük elszéledezett hadainkat, elbántunk a sebe
sekkel s beszereztük a szükségeseket, hogy készek le
gyünk vagy megtámadásra vagy legalább védelemre. Je
lenleg ismét az ellenfélnek szemközt megyünk, mely 12 
mérföldnyi távolságban áll tőlünk."

„Veszteségünk ez utolsó ütközetben a halottakat, se
beseket és nem találtakat összevéve, 1000 emberre megy, 
én meg vagyok győződve, hogy sokan elszökésre hasz
nálták ezen alkalmat. Nash generál megsebesittetett s 
két vagy három napra meghalt. Sokan legjobb tiszteink 
közül sebet kaptak vagy helyben maradtak. Szóval, ez 
vérengző nap vala, adná isten, hogy reánk nézve szeren
csésnek mondhatnám."

Mindazáltal e csapásnak jó következményei is vol
tak. Élesztő a nép reményeit, mert tanusitá, hogy az 
ellenség folytonos előnyomulásának daczára a katonáknak 
sem elszántsága, sem bátorsága nem lankada, sem a fő
vezér iránti bizodalrnuk nem kisebbüle. A hadseregek
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épen oly tűzzel vágytak az ellenféllel csatamezőre szál- 
lani, mint a háború kezdetén. Nem kevésbé nevezetesek 
valának az utolsó események, ha politikai szempontból 
vizsgáljuk. Midőn az amerikai meghatalmazottak Páris- 
ban Yergennes gróffal először összejöttek, hogy Franczia- 
országgal kötendő egyezkedésre nézve értekezzenek, ez 
örvendezését jelenté azon szép kilátások fölött, melyeket 
ők hazájoknak nyitottak, s az amerikai seregek vitézsége 
fölött, bozzátévén, hogy semmin sem csodálkozik annyira, 
minthogy Washington Howet megtámadta s csatára kény- 
szeritette; mert ilyes vállalkozás olyan sereggel, mely 
csak egy év előtt állíttatott fel, a legfényesebb sikerrel 
kecsegtet. Az bizonyos dolog gyanánt vala mindig elis
merve, hogy Burgoyne csatavesztése volt a fordulópont, 
mely a franczia kormányt reá birta, hogy az egyesült 
álladalmakkal Anglia ellen szövetkezzék.

Miután a brittek a Delaware vizére szállottak ha
jóhadokkal, mindent elkövettek, hogy a folyót a rajta 
levő akadályoktól megszabadítsák s az amerikaiakat el
űzzék erősségeikből. Több mint hat hétig erősen védet
ték magokat különböző pontokon az amerikaiak, inig 
sokkal nagyobb erő, vizen és szárazon nem kényszerité 
őket elhagyni a helyet, miáltal az ellenség hajói szabad 
utat nyertek Philadelphiába.

A  germantowni csata után előbbi állását foglalta 
el Washington, s a Whitemarsh melletti erős ponton 
ütött tábort, 14 mérfoldnyire Philadelphiától. Green 
tábornagy Uj-Jerseybe küldetett egy csapattal, ellentállni 
Cornwallisnak, ki erős haditesttel ment át a vizen. La- 
fayette marquis önkénytesül szolgála Green alatt s a 
Gloucester Point melletti harczban kitüntető magát, jól
lehet sebeiből még nem gyógyula ki egészen. Semmi 
nevezetes nem történt. A brittek ismét átkeltek a fo
lyón Philadelphia felé, s Green a fősereghez csatlódott, 
melyet egyszersmind északról érkezett uj csapatok sza
porítottak.

Howe tábora is erősödött Uj-Yorkból jövő néhány 
ezreddel, s gondolá, most volna kedvező alkalma egy 
második ütközetben próbálni szerencséjét, ha az ameri
kaiakat jó móddal megtámadhatná. Deczember 4-én
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este tehát kiindula 12,000 emberrel a károsból s más
nap reggel Chesmut halmán telepedett meg, körülbelül 
három mérfoldnyire az amerikai tábor jobb oldalától. 
Washington könnyű csapatokat külde csatepatézni, el 
lévén tökélve, hogy a közütközetet elfoglalt állomásán 
várja be. Ily módon Howe nem merészle csatába kez
deni. Három napig jártatta seregeit az amerikai tábor 
szárnyainál és szemközt, alkalmat keresvén ütközésre, de 
mivel az ellenfél mozdulatlan marada, ismét sebesen 
visszasiete Philadelphiába.

Mivel már tél vala s a terhes táborjárás elerőtle- 
nitette a seregeket, a téli szálláshoz kelle készületeket 
tenni. Sokan a katonák közül ruha és lábbeli szűkében 
szenvedtek; eleség és lóabrak szinte nehezen vadának 
kaphatók. A lakosok idegenkedést mutatónak, kivált 
mióta Philadelphiát bevették a brittek, sokan vonakodtak 
az amerikai vásárlóknak eladni valam it; némelyek ugyan 
az ellenségtől féltőkben, de mások a király iránti von
zalom m iatt; sőt a párthivek sem akarónak többé a 
gyülödelem utalványaira örömest adózni. Washington 
szokott szelidséggel és előrelátással óvakodott gyakorolni 
hatalmát, mely adatott neki, hogy az eleséget erővel is 
behajthassa. A valódi eszélyesség is tiltó az ily bánás
módot, inig csak kikerülhető vala; mert máskép a jó 
barátok is elidegenültek, az idegenkedők pedig okot kap
tak volna újabb gyülölségre.

„Megvallom, — igy ir Washington a gyülödelem 
elnökéhez — a katonai hatalom erőszakos végrehajtása 
nagy zavarba ejt engem. Lehet, hogy roszui alkalma
zott emberszeretetem miatt, s mert irtózom másokat bán
tani, nem gyakorlottam hatalmamat; de ez nem vala 
egyetlen oka szelídségemnek. Igen jól vettem észre, 
mily gyanús szemmel nézik a katonai erőt, s miként azt 
legjobbjaink és legértelmesbjeink mint szükséges roszat 
rettegék. Ezen észrevétel óvatossá tőn, s e miatt ipar- 
kodám minden erőszakos cselekvést kikerülni, mely ezen 
előítéletet megerősítette volna. Azonban meggyőződhe
tik a gyülödelem, hogy nem kímélem fáradságomat mind 
annak beszerzésében, mi a katonaságnak szükséges, az 
ellenségtől pedig, mennyire lehet, elhúzom az eleséget.



IX. FEJEZET. 123:

Jelentenem kell egyúttal, hogy a hadsereg ellátása igen 
megnehezedett, midőn a legsürgetőbb pillanatban az élés
tárnokra nézve változás történt. Igen fogok örülni rajta* 
ha az egyes tartományok polgári hatóságai akár a gyű- 
lödelem felszólítására, akár önszántokból, vagy a katonák 
szükölködésén megindulva, e czélra hathatós rendsza
bályhoz nyúlnak. Általán a nép a régi szokásokhoz ra
gaszkodik. Eleitől fogva hirdettetett nekik, hogy a pol
gári hatóságok rendeletéit készséggel kell fogadni, s 
czéiszerüségöket nem szabad kutatni. A katonai hatalom 
parancsait, akármely forrásból eredjenek is, mindig félve 
és gyanakodva szokták elfogadni." Egy másik helyen 
igy ir :  „Sohasem jó eleséget vagy ruházatot erőszakos, 
módon kicsikarni. A posztó lefoglalása, melyre néhány 
nap előtt a legsürgetőbb szükség kényszeritett bennün
ket, igen nagy zajt és roszalást gerjeszte még legszíve
sebb barátainkban is. E rendszabályok pillanatra ugyan 
kirántnak bennünket a szorultságból, de ha ismételjük, 
legkárosabb következéseket szülnek. Idegenkedést, gya
nút és félelmet támasztanak a népben, s még a régi 
szolgálatbeli és kemény fenyítékhez szokott katonákat is 
féktelenségre, rablás-fosztogatásra ingerük; e hajlamot 
később nehéz elnyomni, mi gyakran nemcsak a lakosokra, 
de némely esetekben a hadseregre nézve is ártalmas 
volna. Fölötte fájlalom, hogy minap ily erőszakos esz
közhöz kelle nyúlnom, s legnagyobb szerencsétlenségnek 
tartanám, ha a szükség olyasmit tennem ismét kény
szerítene."

így gondolkozott Washington, nemcsak bölcseség s 
szelídségből, hanem eszélyességből is. Ezt a háború 
folyta alatt híven megtartotta, ha egyéb eszközt haszon
talanul próbála, csak akkor fordula erőszakhoz, hogy 
hadseregének a szükségeseket beszerezze. Ő a tulajdonos 
jogait legnagyobb tiszteletben tartotta, egyarányos lelki- 
meretességgel, akár ellenséges érzelmű volt is az, vagy 
jóakaró barát. Valamig amaz elhatározott ellenkedést 
nem mutatott s csendesen honában marada, úgy nézte 
őt, mint olyat, ki gondolkozásáról és tetteiről a polgári 
hatóságnak számolni tartozik s a katonai hatalom körébe 
nem tartozik.
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A tisztek igen különbözőleg vélekedtek az iránt, 
mi módon lehetne télen át a katonaságról gondoskodni. 
Némelyek Wilmiugtonba akarák beszállásozni, mások al
kalmasabb helynek tárták e czélra Tredyfin völgyét; né
hány an pedig úgy vélekedtek, jobb volna őket elkülön- 
zött állomásokra Lancastertől Eeadingig vonalformában 
letelepíteni.

Minthogy a tisztek nem egyezhettek meg nézeteik
ben, a főparancsnok kénytelen volt végre ezen ügyet 
saját tetszése szerint s tulajdon felelősségére eldönteni. 
Határozd tehát, hogy Valley Forge mellett, mintegy 20 
mérföldnyire Philadelphiától, megerősített táborban telel
jenek. Á hely erdőséggel volt benőve, & egyik oldalról 
Schuykill vize körité, másik felől halmok övedzék. A fő
vezér maga megszemlélte a tért, s minden ezrednek ki
jelölte helyét. A hadsereg megindula s deczember 18-án 
parancsot vőnek kalibák készítésére. A katonák fát vág
tak ki s gerendákból épitettették a kalibákat, melyek hossza 
16, széle 14 láb vala. Egyben mindig 12 közlegény fe
küdt; a tisztek rangjuk szerint kisebb számmal laktana k 
együtt. Felsőbb rangú tisztnek magának volt egy kali
bája. Ezek, hol a hely természete engedé, párvonalokban 
állottak egymás mellett, s midőn az egész tábor elké
szülő, városhoz hasonlított, utczái és kapui lévén. Ugyan
azon tartománybeli katonák mindig egy utczában vagy 
városnegyedben laktak, A mezőség felől sánczokkal volt 
kerítve a tábor; a folyón pedig hidat vertek, hogy ezen 
oldalról is közösülésben legyenek a vidékkel. Itt marada 
a hadsereg jövő év junius haváig. Egy hadszakaszolat 
Wilming tonnái álla, hogy Delaware tartományát az el
lenfél portyázó csapatai ellen védelmezze.

Nemcsak az amerikai hadsereg vezérlete és azon 
felelősség miatt, melyre köteleztetek, hanem egyéb fon
tos okokból is Washington helyzete fölötte nyugtalanító 
vala. Nyilvános ellenségei, valamint titkos irigyei, kik a 
barátság álarcza alatt rejtőztek, mindent elkövettek cse
lekvőségének akadályozására s jó nevének becstelenitésére.

Londonban egy röpirat jelent meg, mely több le-
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volet foglala magában, mint mondatott, Washingtontól 
az 1776-ik év nyarán Írottakat saját neve aláírásával. 
Ezen irat bevezetésében mondatik, hogy midőn Lee vára 
elfoglaltatott, Washington egyik szolgája betegsége miatt 
ott kénytelenöle maradni; ennél egy kis ruhaizákot ta
láltak volna, mely a fővezéré vala, s melyben más cse
kély becsű apróságok mellett több levélvázolatok talál
tattak, melyeket Washington a nejéhez, Lund Washing
tonhoz és Custishoz irt vo lt; ezen leveleket egy tiszt, 
kinek kezeibe kerültek, Angliába küldte volna. E törté
neteikét csak azért gondolák ki, hogy a közönséget a 
levelek valódiságáról elhitessék; mert igazán az egész 
háború folytában sem valamelyik szolgája, sem málhájá
nak valamelyik része soha az ellenség kezébe nem került. 
E levelek tartalma teszi tulajdonkép a fondorkodásnak 
kaján oldalát. Washington ezekben oly gondolkozást 
nyilvánít, mely tetteivel egyenest ellenkezik, roszalja a 
tévedésbe hozott gyiilödelem hirtelenkedését, midőn ez 
függetlenséget hirdet, s Nagy-Britanniának ellenszegülve, 
az országot nagy veszélybe dönti. A levelek Uj-Yorkban 
utánnyomattak s az ellenvéleményüek különféle alakban 
mindenfelé elterjesztették. E lelemény csekélyebb volt, 
hogysem alávaló czélzatát ne lehetett volna kitalálni. Ha 
talán Angliában hívőkre talált volna is, de Washington 
polgártársai, kik nemes jellemét ismerék, nem engedték 
eltántorittatni magokat.

Ezen hamis levelek szerzője soha ki nem tudódott; 
igen ügyesen voltak szerkesztve, s oly valakitől, kinek 
a Washington-család viszonyait jól kellett ismernie. Hi
hetőleg voltak köztök Washingtonnak saját kezével irt s 
valamikép elfogott levelei is. Ő ezen egész dolgot tudo
másul venni sem tartotta méltónak; sokkal utóbb, épen 
midőn az elnöki székről akara lemondani, ismét egy uj 
kiadása jelent meg ezen fondorlatnak, mely által valaki 
a közönséget ámítani s egy gonosz pártszellem kedvének 
akara hízelegni, még sokkal gyalázatosabb czélból, 
mint e levelek első koholójáé vala; csak ekkor nyilat
kozott Washington az álladalmi titoknokhoz irt egyik 
levelében, hogy ezen irományok hamisak és nem valódiak.

Mig ily módon a haza ellenségei a rágalom és csa-
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lás magvait hintegeték, az alatt egy ellenpártnak bará
tai titkon oda törekedtek, hogy a fővezér nevét a sere
gek és gyűlödelem előtt bemocskolják, s eláztassák. Ezen 
összeesküvés rendesen azok neveiről, kik benne főszerepet 
játszottak volt, Conway-ármánynak neveztetik. Még két 
más főnökei Gates és Mifflin tábornagyok valának. Nem 
tudni mi okból gyűlölte és akarta megbuktatni e két 
tiszt a fővezért. Midőn a háború kiütésekor hivatalt 
vállaltak, barátaiul mutatkoztak, s azok is valának iga
zán. Gates főleg az ő ajánlatára . kapott alkalmazást; 
mert mivel ez született angol volt. a gyűlödelem némely 
tagjai nem bíztak hozzá, azt vélvén, hogy Amerika bol
dogsága csak a benszülöttek kezében áll biztosan, mert 
a népre hatást gyakorolni, s az ország szabadsága mel
lett őszinte szeretettel küzdeni csak ezek képesek. Ezen 
nehézségek mindazáltal Lee és Gates kedvéért elmellőz- 
tettek és főleg Washington közbejárására, ki bízott Ame
rikához való vonzalmukban, s hadi ismereteiktől és ta
pasztalásaiktól sokat remélett.

Az elégületlenség első jele, úgy mondják Cambrid- 
geben mutatkozott. Gates tábornoksegéd vala a hadsereg
nél, dandárnoki ranggal. Mifflin segédtisztül szolgála Wa
shington mellett, s ennek kivánatára a gyűlödelem őt a 
hadsereg fő szállás mesterévé tette ezredesi ranggal. A a 
első szárazföldi sereg elrendezése után Gates dandárfő
nökségért, Mifflin ezredességért folyamodott. Washington 
visszautasitá kérelmeiket, mert először, hivatalbeli köte
lességeik ugv is egész figyelmöket elfoglalják, s másod
szor, mert ilyes kedvezések a többi tisztek igazságos igé
nyeinek útját állanák. E visszautasítás, mint mondják, 
annyira megbántotta e két embert, hogy azt a fővezér
nek soha meg nem bocsáthatták. Annyi bizonyos, hogy 
miután a hadsereg Cambridgeből kiindult, Gates kérte 
a gyiilödelmet, adna neki oly alkalmazást, melyben ne 
legyen kénytelen Washington közvetlen parancsa alatt, 
állani, Gates levelezésében, melyet hivatalos viszonyainál 
fogva Washingtonnal űzött, csak nyoma sem látszék a 
szívességnek és bizalomnak; gyakran valami rejtélyes 
van közleményeiben, nyiltszivüség nélkül, néha udvariat
lanságot árulnak el.
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Convay születésére irlandi vala, ifjúságától fogva 
íranczia szolgálatban álla, s igényeit abban helyező, hogy 
már harmincz évig tisztkedett. Morristownál jött a had
sereghez, s a gyűlödelem dandárnokká nevezte ki. Min
den tisztei között őt szerette legkevésbbé Washington ; 
mert dicsekedő, nagyralátó, és ravaszkodó vala; arra tö
rekedvén egyedül, hogy önjavát eszközölje és magát fel
magasztalja, mely czélra minden használható eszközt jó
nak talála, nem gondolván a következményekkel. Gonosz 
jellemének és kártékony czéljainak számtalan tanuságai 
már a hadviselés alkalmával napfényre kerültek; s 
midőn azt hiresztelék, hogy Convay elő fog mozdittatni, 
Washington levelet irt a gyűlödelem egyik tagjához, 
melyben tartózkodás nélkül nyilatkozik Convay felől, s 
erős kifogásokat tesz előmozditása ellen. A hadsereg sze
rencséje északon s Burgoyne elfogatása jel gyanánt szol
gáltak az elégületleneknek, s bátrabb hangon kezdették 
pengetni czéljaikat. A gyűlödelem elnöke és Virginia 
kormányzója névtelen leveleket kaptak, czélzatokkal, pa
naszokkal és hamis állitásokkal telvéket, melyek minden 
hadi csapást amaz ügyetlen, éretlen politikájú fővezér
nek, amaz úgy nevezett Fabiusnak, tulajdonitottak. Ezen 
levelekben szintoly hamisan, mint szemtelenül állíttatott, 
hogy Washington hadi ereje kétszer háromszor nagyobb 
volt az ellenfélénél ; s minden erővel meg akarák mu
tatni, hogy minden tervei és vállalatai katonai tudatlan
ság, ész- s itélethiányát bizonvitják.

Ezen ármány, noha eleinte mélyen titkolák, ki 
nem kerülte Washington figyelmét. Keresztiiljáró pilla
nata kinézte hamar azok czélzásait, kik a szinlett enge
delmesség palástja alatt rejtezkedtok; igaz barátai pedig, 
mind a haza iránti érzelemtől, mind fővezérek szerete- 
tétől buzdittatva, óvakodásra inték őt, s megismertették 
ezen párt furfangjaival, mennyire ezeket nyilvános té
nyekből kitudhaták, vagy némely homályosabb jelekből 
gyaníthattak. Végre az összeesküvés szemmel látható 
alakban tűnt fel a fővezér előtt. Wilkinson ezredes Gates 
segédtiszteinek egyike, a gyűlödelemhez küldetett át
vinni a tudósítást, a Burgoyne vei kötött békealkuról szó
lót; a Saratogan ment keresztül, s Readingben Stirling
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lord házában szállá meg. Egy közönséges beszélgetésben 
Wilkinson valami levél tartalmát niondá el, melyet Gates 
kapott Convaytól, s melyben ez Washington hadvi
seléséről nyilatkozók, s becsületsértő észrevételekre faka- 
da. Stirling hazafiui és baráti érzelemből közlötte Wa
shingtonnal, a mit e levél felől Wilkinsontól hallott vala. 
Ennek következtében levelezés tárnada Washington, Gates 
és Convay között e tárgyban. A mit Wilkinson monda 
róla, tagadtatott, de a levelet soha elő nem mutatták. 
Csak két vagy három személy látta később, kik között 
vala Lanrens, a gyűlödelem elnöke, s jóllehet nem egye
zett meg szóról szóra minden kifejezés, de az elnök állí
tása szerint a levél szelleme és tartalma tökéletesen meg
egyezett Wilkinson beszédével. Az e fölötti tanácskozá
sok nem maradhatának a hadsereg tisztei előtt sokáig ti
tokban. Az ármánykodás hire elterjedt, s a közvélemény 
oly elhatározottan és tartózkodás nélkül nyilatkozott el
lene, hogy az összeesküvés fejei elveszték kedvöket; fel
hagytak terveikkel, s a veszélyes baj elháríttatott, mely, 
ha nagyravágyó szándékuk teljesül, bizonyosan bekövet
kezett volna.

Hogy Gates, Convay és Miffiinen kívül más tisztek 
is közvetlenül részesültek volna ezen ármányban, nincse
nek reá alapos adatok. De a gyűlödelem tagjainak egy 
nagy része osztozott ezen férfiak szándékában, mint az 1 
több hónapos tanácskozásaik bizonyítják. A saratogai 
békealku után Gates nagy sietséggel külde egy hivatalos 
tudósítást ez eseményről a gyűlödelemnek, a nélkül, hogy 
ezt valami utón a fővezérrel közlötte volna, mit mind 
tiszti kötelességénél fogva, mind az udvariság szokott 
szabályai szerint kellett volna tennie; és a gyűlödelem 
soha sem jelentette visszatetszését ez illedelmi megsértés 
miatt, s hogy oly kevésre becsülte a hadseregek fővezé
rét, kinek tekintetét védelmezni köteles lett volna. Körül
belül ezen időben állított fel a gyűlödelem egy uj hadi 
tanácsot, melyet nagy hatalommal ruházott fel, s melynek 
főnökéül Gates, s egyik tagjául Mifflin neveztetett ki.

Ezen tanácsnak első terve volt hadviselést kezdeni 
Canadában, melyet Gates inditványoza, s a gyűlödelem 
helybenhagya, a nélkül, hogy Washingtonnal közlötte
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volna. Erről őt először a hadi tanácsnak egy levele tu- 
dósitá, melybe egy másik, Lafayottehez szóló vala zárva, 
kinek tudtára adatott, hogy ezen vállalat parancsnokául 
ő volna kinevezve. E szembetűnő rendelkezésnek czélja 
volt, Lafayettet pártjok emberévé tenni; de igen csalat
koztak ezen férfiú jellemében, kit sem csellel, sem hízel
géssel elcsábítani nem lehetett. 0  Washingtonhoz vitte 
a levelet, mondván neki, hogy átlátja a ravasz fogást, s 
nem vállalja el az ajánlást. Washington felele neki, hogy 
ő e vállalatnak sem tervét nem tudja, sem mikép fog 
végrehajtatni; de az ajánlás tisztességes, s alkalmat nyújt 
neki fényes dicsőség szerzésére; mert ha roszul ütne is 
ki, Lafayette bizonyosan úgy viselendi magát, hogy reá 
semmi vád nem háromolhatik, s a felelőség azokra esik 
vissza, kik a tervet készítették. Lafayette követte e ta
nácsot, elfogadá az ajánlást és Albanyba mene, hol az 
Ígéret szerint a hadsereget minden szükségessel együtt 
átveendő vala. Miután három hónapig itt várakozott, s a 
hadi tanács semmit sem tett ígérete teljesítésére s a 
vállalat megindítására, elfogyott a fiatal vitéz béketü
relme, s mivel reményeiben csalatkozott, visszament a 
táborba, Yalley Forgeba.

Mielőtt Lafayette Albanyba indult volna, Yorktownba 
mene, a hadi tanácscsal értekezendő. Mindjárt megérkez
tekor Gatest látogatta meg, kit baráti körében, ebédnél 
talála. Mindnyájau nyájasan üdvözlék őt, s az asztalhoz 
iilteték, hol a poharak keringvén, többek egészségére ál
domások mondattak. Minthogy Lafayettenek szándéka volt 
nyilatkozni, s gondolkozása kijelentésére az első alkalmat 
használni, midőn már felakarnának kelni, mondá a töb
bieknek, hogy egy egészségivást még elfelejtettek, melyet 
ő akar teljesíteni. A poharak újra megtöltettek s La- 
layette felkiálta : „Az egész amerikai hadsereg fővezére!“ 
Lehet gondolni, mily hidegen viszonoztatok ez áldomás, 
és talán ezen őszinte nyilatkozás volt oka, hogy az ár
mány koholói a canadai éretlen vállalatokról oly hamar 
lemondottak. A terv szerint az alfőnökséget Conway vi
selte volna; de Lafayette Kalb bárót kívánta e helyre, 
kiben legnagyobb bizodalmát helyezte; mi nem kis ellen-

9Wawhington élete.
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kezessel megengedtetett neki; harmadik főnökül pedig 
Conway neveztetett ki.

Mennyi részt vettek legyen a gyűlödelem tagjai 
ezen ügyben, nehéz meghatározni. Nevek ugyan emlittet- 
tek, de világos tények soha sem hozattak fel, melyekből 
akármelyik ellen alapos vádat lehetett volna támasztani. 
A gyűlödelem rendeletéi mutatják, hogy az ármányt né
mely tagjai pártolák; de kik voltak különösen, s mire 
czéloztak, az eddig ismert oklevelekből nem lehet bebizo
nyítani. A párt főszándéka vala kétségtelenül Washingtont 
boszantani, s hivataláról lemondásra kényszeríteni. Hihe
tőleg Gates pártolói oly reményben voltak, hogy ő leend 
Washington utóda, mivel ő maga is hízelkedni látszott 
magának. A gyűlödelem elégületlen tagjai pedig, úgy 
tetszik, Lee tábornagyot, kinek kiváltásához nem sokára 
remény vala, szánták ezen tisztségre.

Conway saját fondorlata és gőgje áldozataúl esett. 
Miután egy amerikai tiszt által párviadalban megsebesit- 
tetett, halálát közelítni látván, irt Washingtonnak s ki
jelenté bánatát a történtek fölött. „Pályám, igv ir ő, nem 
sokára bevégződik, azért az igazság és jogszeretet felszó
lítanak érzelmeim kijelentésére. Ön az én szemeimben 
nagy és jó ember. Vajha sokáig örvendhetne azon tisztelet-, 
szeretet- és becsületnek, melyek az álladalmak szabadsá
gának alapítása miatt érdemle.a Ez volt végvallomása, 
melyet ünnepélyes pillanatban s furdaló lelkiösmerete 
kínai közt monda ki. Minden reményen kívül kigyógyula 
sebeiből s Francziaországba téré vissza. Amerikában oly 
névre tőn szert, melyet kevesen fognak tőle irigylem neki, 
s példát ada, melyet senki utánozni nem fog, kit a ta
pasztalás megtaníta, mily gyorsan követi a bűnt az igaz
ságos büntetés.
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A  vallev-forge-i táborban töltött tél igen nevezetes 
ezen háború történetében. A gyűlödelem uj intézkedése a 
szállásokra és éléstárnokra nézve, Washington tanácsa 
ellenére, okozá, hogy a hadsereg fölötte roszul vala ellátva, 
s az egész háború folytában nem kelle a katonáknak 
annyit szenvedniük, mint első héten a táborba szálltuk 
után. Alig kaptak a kalibák csinálásába, midőn azon hir 
érkezék, hogy egy ellenséges hadcsapat Philadelphiából 
kiindula, a tartományt pusztítandó és zsákmányt szer- 
zendő. Néhány ezered legott parancsot von, lenne kész az 
indulásra; ekkor kitűnt, hogy fogytán az eleség s minden 
pillanatban veszélyes öldökléstől lehete tartani. Nem vala 
tehát egyéb hátra, mint néhány csapatot kiküldeni, annyi 
(‘leség összegyűjtésére, mely a katonák sürgető szükségét 
kielégítse.

Ezen fogyatkozás többször előfordula a télen, mint 
Washington Írja egyik levelében : „Néhány nap csaknem 
tökéletes éhség uralkodott a táborban, A hadsereg egyik

9*
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része egész héten által, a töbhi csapatok pedig három, 
vagy négy nap falat húst sem kaptak. Meztelen és éhes 
állapotunkban nem győzöm eléggé csodálni a katonák 
türelmét és hivségét;- mert ezen nélkülözések már régen 
általános gyilkolást okozhattak, s az egész tábort eloszlat
hatták volna. Az elégedetlenség aggasztó jeleit csakugyan 
gyakran veszsziik észre; s csak köz- és hathatós segítség 
által háríthatjuk el a veszedelmes fölbomlást/ Sok katona 
éjhosszant a tűznél vala kénytelen ülni, mert alunni nem. 
mehettek, nem lóvén mivel takarózniok; sokan pedig oly 
vékonyan öltözködtek, hogy a kalibából soha ki nem me
hettek. Jóllehet e tekintetben a tisztek jobban állottak, 
de ezeknek is sok veszélyt, nélkülözést és nehézséget 
kelle tűrniök. Washingtonné asszonyság február havában 
jött el férjéhez a táborba, élete viszontagságait megosz
tandó vele.

Ámbár a hadsereg oly keserves állapotban sínlődött, 
találkozának mégis, kik a fővezér tehetetlensége ellen 
kikeltek, s indítványozták, hogy téli táborjárást próbáljon. 
Midőn a téli szállásra vonultak volt, az egész hadsereg 
száma 11,890 emberre ment; ezek közöl 2,898-an szol
gálatra nem használtathattak, mezítlábasok és ruhátlanok 
lévén. Washington tudósitá eziránt a gyűlödelmet, s a 
pennsylvaniai kormány némely emlékiratáról tevén emlí
tést, ezeket irá : „E férfiak közöl némelyek, mielőtt tudták 
volna, hogy a hadsereg téli szállásokra vonul-e vagy nem, 
roszallák e rendszabályt, s azt látszának hinni, hogy a 
katonák fából vagy kőből alkotvák, s hó és fagy ellen 
érzéketlenek ; azt képzelék , egyszersmind, hogy ily kis 
szánni és alig tengődő hadseregnek könnyű dolog legyen, 
egy hatalmas, jól táplált, s téli táborjárásra felkészült 
ellenséget Philadelphiába bezárni, s Pennsylvaniát és Jer
seyt a megtámadások ellen védelmezni. Ezen embereken 
kiváltképen kell csodálkoznom; mert ők magok is látták 
a hadsereg nyomora állapotát, észrevették, mily roszul 
vannak felruházva katonáik; nekem mégis azt tanácsolák, 
ne sürgessem a katonai ruházatok előállítását; mert bi
zonyosnak állították, hogy állodalmaik rendeleténél fogva 
tíz nap alatt mindennel el lesznek látva; de mindeddig 
semmiben sem teljesedett Ígéretük. Es ezen emberek
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sürgetik most a téli táborjárást, s azt hiszik, nem fog 
nehezünkre válni a tartományokat az ellenfél rohanásai 
ellen védelmezni. Azonban bizonyosokká tehetem ezen 
urakat, hogy sokkal könnyebb és kellemesebb valamely 
kényelmes szobában meleg kandalló mellett terveket ké
szíteni, mint hideg, zordon hegyen tanyázni, s fagyban 
hóban, ruha s takaró nélkül alunni. Ámbár ők kevés 
szánakozással viseltetnek a nyomom és meztelen katonák 
iránt, de én igazán sajnálom szivemből szegényeket, mert 
nincs hatalmamban segíteni és könnyebbítni rajtok.u

Miután a táborozó katonák szükségén némileg eny
hítettek volna, a fővezér oda fordította első gondját, hogy 
jövőre czélirányosb intézkedések történjenek. A három 
táborjárási tapasztalat megmutatá, mennyire kívánatos az 
eddig követett rendszabályokat alaposan megváltoztatni, 
mind a hadsereg elrendezésének, és fenyítékének tekinte
téből, mind az eleség beszerzésének módjára nézve. Wa
shington e tárgyat igen fontosnak vette, mert a czélirányos 
intézkedéstől a hadseregnek nemcsak ereje és hathatósága, 
hanem állandósága is fiigge. Hogy pedig tökéletesen kö
telező rendszabályok szerint működhessék, s minden sege
delemmel bírhasson, melyet mások belátása és tárgyisme
rete nyújtani képes, felszólította a legelőkelőbb tiszteket, 
adnák elő Írásban e tárgy iránti véleményeiket. S egy 
sereg munkálat jőve be, melyek tényeket, felvilágosításo
kat és terveket adtak elő, a tisztek belátását, tudományát 
és képességét sokfélekép tanúsítókat.

Washington sürgető előterjesztéseire a gyűlödelem 
is komoly tanácskozás alá vette ezen ügyet. Ebből ke
letkezett azon határozat, hogy kebelökből öt személyből 
álló választmány menjen a táborba, kik teljes hatalommal 
felruházva a főhadvezérrel értekezzenek, s közös egyezés
sel rendelkezést tegyenek, mely az elharapózott visszaélé
seket megszüntesse, üdvös javításokat hozzon be, s a 
hadseregnek czélszerü szerkezetet adjon. A táborba érke
zett meghatalmazottak elébe Washington egy különös 
szorgalommal kidolgozott emlékiratot terjesztő, mely a 
fennálló rendszabályok hiányait részletesen festette s uj 
és jobb szerkezet tervét terjesztette elő. A meghatalma
zottak három hónapig maradtak a táborban, aztán javas-
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Maikkal a gyűlödelembe tértek vissza, mely azokat 
jobbára elfogadta.

Mindazáltal egy pont iránt, melyet a fővezér a had
seregre nézve igazságosnak és hasznosnak tarta, a gyűlö- 
delemmel meg nem egyezhetett s a tagok között is el
ágaztak az e fölötti vélemények. A vitakérdés vala, mikép 
kelljen gondoskodni a tisztek felől, ha bevégződik a há
ború? mert mindeddig semmi várni valójok nem volt, 
mint szolgálat alatti rendes díjok. A számos panaszok és 
elbocsátási kérelmek meggyőzék Washingtont a havi dij 
csekélysége felől s hogy a becsületvágy és hazaszeretet 
nem elegendők minden egyéb tekintet elfelejtésére. 0  
inditványozá, hogy a háború bevégezte után élethosszant 
féldijat húzzanak, vagy akármikép láttassanak el.

Midőn látná, hogy a gyűlödelem hibás alapszabá
lyokból nem akarja elfogadm indítványát, annak egyik 
tagjához sokkal keményebb kifejezésekben i r t : „A tisztek 
soha sem lesznek hajlandók jövendő hasznukat feláldozni, 
s ezer veszélyeket és szenvedéseket eltűrni, melyeknek 
hazájok védelmében kitétetve vannak, ha ez nem mutat 
nagylelkűséget hozzájok, s jövendő életek gondjain nem. 
könnyebbit. Nem akarom ugyan egyenesen állítani, hogy 
a hadsereg szét fog oszlani, ha ez iránt intézkedések nem 
tétetnek; de a seregben, mely megmaradand, a ténverő 
és fenyíték hiányzani fog, s nem leszen képes hathatósan 
munkálkodni, s nélkülözni fogja a szükséges közeszközö
ket, melyek által egyedül Ígérhetünk a háborúnak szeren
csés kimenetelt, s ellenállhatunk a sors csapásainak. Ne
héz meghatározni, mennyi rósz következést vonhat maga 
után, ha ezen indítvány elmozdittatik, vagy teljesítése el- 
halasztatik. Eeám nézve nehéz feladás a tiszteket ily 
kínos hangulatban fentartóztatni, s megakadályozni, hogy 
szövetséget ne kössenek, s a szolgálatról lemondván, ben
nünket elkerülhetlen veszélybe ne döntsenek.'4

Ezen értelmes és felvilágosító előterjesztések végre 
azokra is hatottak, kik az indítványozott rendszabályt 
leginkább ellenzették volt. Tökéletes egyetértést még 
sem bírtak eszközleni, s némely nehézségek a tett indít
ványok teljesítését késleltették. Az egyik párt azt hitte, 
vagy legalább hinni látszott, hogy a gyűlödelem ezen
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ügyben nem határozhat, s az egyes tartományok kormá
nyai elébe kívánta terjesztetni ; a másik párt rettegett, 
mint valamely kisértettől az állandó hadi sereg, a külö
nösen pártolt tiszti osztály, s örök díjazás eszméjétől; a 
harmadik párt nem akart különbséget látni azon áldozat 
között, melyet a tisztnek hona védelméért kelle hoznia, 
és azon kárvallás közt, melyet a polgár szenvede, midőn 
birtokát kirabolák és elpusztíták. Hosszas vitatkozás után 
az élethosszanti féldijról szóló indítvány elfogadtatott, de 
oly csekély szótöbbséggel, hogy az ügy még egyszer ta
nácskozás alá vétetett s középidőn tárgyaltatott. A vég
határozat oda ment ki, hogy a tisztek hét óv múlva húz
zák a fél díjat, s minden tiszt és közvitéz, ki a háború 
végéig szolgáland, 80 tallérnyi ajándékot kapjon.

E vitatkozásokból keserű fájdalommal értette Wa
shington, mily erős gyökeret vert legyen a hadsereg el
leni előítélet, s mily károsan folyt be ez a gyűlödelem 
valamennyi határozataiba. Más országokban az állandó 
hadseregek elleni indulat csak béke idején mutatkozik, 
azon okból, mert a katonák a polgároktól elkülönzött tes
tületet képeznek; mind kettejüknek kevés közérdekek va
gyon, s a katonának nincs egyéb keresetmódja, mint szol
gálata. De Washington jól gondolá, hogy épen nem 
okosság ily előítéletnek a háború idején helyt adni, ho
lott a katona polgár is marada, a polgári élet minden 
kötelékeivel lekötve, s jobbára birtoka is vala, mely ka
tonai kötelességétől függésben nem álla. Ezen dolog 
annyira aggasztá a fővezért, hogy ez iránt a gyűlödelem 
egyik tagjához irt levelében szivét kitárá, s mindent el
követő, hogy egy ességre és hazafi ni érzelmekre gerjeszsze 
mindazokat, kiknek kötelességük vala mind polgári mind 
katonai szakban az újonnan keletkezett köztársaság bá
torságára és fenmaradására vigyázni. Levelében igy i r : 
„Ha mi valódi politikai rendszert követünk vala, véle
ményem szerint mind ezen szakadások megszűnnének. Mi 
mindnyájan, gyűlödelem és hadsereg, egy nép gyanánt 
volnánk tekintendők, mely közakarattal önjaváért és ál
landóságáért harczol, ugyanazon elvekből és azon egy 
ezélra működik. Ezen meghasonlás, e gyanúsítás, mely 
lipláltatik, s talán gondatlanul eltüretik, semmi jóra nem



136 WASHINGTON ÉLETE.

vezethet; mert az a legnagyobb mértékben ípolitika el
leni. Egyes embernél legbizonyosabb ut valakit ellen
ségévé tenni, ha azt mondják neki, hogy annak tartják; 
úgy van a dolog a polgári egyesületekben is; és a gyanú, 
melyet némely rövidlátása politikusok a hadsereg ellen 
fentartani törekesznek, hogy azt a főpolgári hatóság pa
rancsa alatt megtartsák, épen ezen gyanú fogja az ellen
kezőt szülni, s a hadsereget kényszeríteni olyasmire, mit 
eltávolitani akarnának. Ezen előitélet fölötte igazságtalan, 
mert a 13 szövetséges álladalom rendeletéinek a lakosok 
egyik osztálya sem engedelmeskedik oly pontosan, mint 
épen a katonaság, mert merészlet vagy az igazságtól leg
kisebb eltérés nélkül állíthatom, nem mutat a történet 
példát, hogy valaha valamely hadsereg annyi bajokat és 
nehézségeket oly ingathatatlan türelemmel és állhatatos
sággal elszenvedett volna; hogy emberek, kiknek ruhá- 
jok nem vala, melylyel testüket a hideg ellen védhessék, 
takarójok, mely alatt alhassanak, kik lábbeliek nem lé
vén, utjokat talpaik vérével festették, kik többször kop
laltak mint jól lakhattak, fagyban és hóban utaztak, 
téli szállásaikra karácsonkor vonultak, az ellenségtől csak 
egy napi távolságban, s hol házat vagy kunyhót sem ta
láltak, mig magok nem építettek; hogy ily emberek zú
golódás nélkül mind ezen szenvedést eltűrték, az igazán 
oly engedelmességre mutat, melyhez hasonló példát csak 
alig találhatni a történetekben:“

Minthogy Washington oly erős kötelékkel volt a 
hadsereghez csatolva, s becsülete annak jó vagy bal sor
sától fíigge, nem kimélte fáradságát, hogy katonáinak 
szenvedésein könnyítsen, jogaikat védje, s panaszaikat or
vosolja; de egyszersmind szigorú és kérlelhetetlen volt 
minden kihágás büntetésében, s nem tűre semmi be
avatkozást a polgári hatalomba, semmi előjogi követelést, 
bármily czélszerti lett volna is ez néha-néha. Ha meg
gondoljuk, mily alkotó részekből volt a hadsereg szer
kesztve, tudniilik független emberekből, kik önkényt ál
lottak össze, s kiket össze kelle tartani csaknem minden 
törvényi segedelem, vagy korlátlan hatalmú fő nélkül; 
kik nem szokták meg í  katonai életet, a hadi fenyíték 
alá nem örömest hajoltak, és most kónyszerittettek szí-
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gora nélkülözéseket és bajokat elszenvedni; igazán meg 
kell vallani, hogy ezen hadsereg főnöke igen terhes köte
lességet vállalt magára; az által is igen nagy munka és 
nyomasztó felelősség nehezedett reá, hogy minden fontos 
rendszabályokat a gvűlödelem elé kellett terjesztenie; 
mely gyakran a pártok viszálkodásai miatt megsemmi
sítette.

April közepe táján Uj-Yorkba érkezett azon indít
vány másolata, mely North lord békeföltételeit foglalá 
magában; ő ezen irományban a parlamentnek egy ter
vet nyújtott elébe, mely szerint a Britannia és szövetsé
ges álladalmak közti viszálkodásokat megszüntetni le
hetne. E lépésre azon aggodalom ada alkalmat, nehogy 
Francziaország az álladalmak függetlenségét elismerje, s 
velők Anglia ellen háborúra szövetkezzék. Tryon kor
mányzó, kinek ezen javaslatok másolata megküldetett, 
legott kinyomatá azt Uj-Yorkban, s intézkedéseket tőn, 
hogy a példányok országszerte elterjesztessenek, mit ő, 
mint mondani szokta, a király ő felsége iránti hódolat
ból cselekvők. Washingtonnak is küldő nehány példányt, 
azon udvarias kéréssel, lenne szives azokat köröztetni); 
hogy a nép ismerje meg végre Nagy-Britanniának az 
amerikai gyarmatok iránti szeretetteljes vonzodalmát. 
Washington e lapokat a gyülödelemhez utasította.

Mi magát ez irományt illeti, az oly módra volt 
szerkesztve, hogy a meghasonlás kezdetén kétség kivíil 
elfogadták volna az amerikaiak. De azóta nevezetes vál
tozások történtének. Ők független népnek hirdették ki 
magokat, véröket ontották, segédforrásaikat kimerítették, 
s három évi háborúnak szenvedéseit, szabadalmaik vé
delmében, melyekről lemondani többé nem akarának, s 
a szabadság utáni törekedésben eltűrték. A britt minisz
térium tervében pedig nem volt kitűzve, hogy az ame
rikaiakkal, mint független néppel alkudozzanak. A föl
tételek között az vala, hogy ők ismét régi viszonyaikba, 
mint az anyaország gyarmatai, visszatérjenek, bizonyos 
szabadalmakkal, kedvezésképen éljenek, az önkormányzási 
tehertől fölmentessenek s szabadságaikat újra a szeretet
tel teljes Anglia gondoskodásaira bízzák. Míg az utolsó 
események emlékezete el nem töröltetett, nem lehete
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várni, hogy ezen ajánlatok elfogadtassanak azoktól, kik 
meggyőződésből állottak ki az ellenpárt vezéreiül, mert 
teljes ismerettel birtak a meghasonlás okairól, s mert 
már sokat szenvedtek, és munkálkodtak, hogy hazájok 
politikai fenmaradását biztosítsák, s polgártársaik boldog
ságát az egvesség és szabadság erős alapjára állítsák.

De voltak sokan olyanok is, kiktől félni lehete, 
hogy elunván a vitát, vagy annak hosszantartása miatt 
elkedvetlenedvén, a békeigérő hizelgékeny szóra hajlani 
fognak, s a nép ügyének hideg védői, vagy épen az in
dítványozott föltételek szerinti békének sürgetői lesznek. 
E rósz következmények elhárítására Washington, meny
nyire tehetségében álla, igen elhatározott hangon nyilvá
nította gondolkozásmódját egy gyűlödelmi tag ellen, igy 
írván : „Semminek nem szabad, úgy gondolom történ
nie, mi függetlenségünk rövidségére válhatnék. Béke, mely 
más föltételeken alapulna, ha szabad ily kifejezéssel él
nem, nem volna egyéb, mint hadi béke. A bántalmak, 
melyekkel a britanniai nép illete bennünket, oly meg 
nem érdemlettek, oly nagyok, s oly különfélék voltak, 
melyeket soha elfeledni nem lehet. Viszálkodás, gyülölség, 
gyanú elválaszthatatlanok lesznek az angol szövetségtől; 
ha nem említem is a hasznot, melyet a korlátlan keres
kedésből nyerhetünk, már a becsületesség maga mint 
népnek, s a háladatosság mint férfiaknak tiltja, hogy 
jobbágyok gyanánt csatolódjunk az angolokhoz, valamig 
más ut áll előttünk ennek kikerülésére. Ha könnyen reá 
hajiunk a békeföltételekre, melyek függetlenségünket kö
tik ki, akkor bármily igazságtalanok s égbekiáltók lesz
nek is jövőre Britannia zsarolásai, senki sem álland ki 
védelmünkre; és lia talán valaki segítségünkre jőne, az 
csak tartózkodó vonakodással történnék, s kemény és ta
lán becstelenitő föltételek alatt." Szerencsére a gvűlöde- 
lem is ezen oldalról vette a dolgot. Mihelyest a békeföl
tételek North lordtól megjöttek, választmánynak adattak 
által, kiknek véleményét rövid tanácskozás követé, azután 
egyhangúlag igy nyilatkoztak: Az ajánlott föltételek ál
talán nem egyezkedésre valók, s a britanniai kormány
nak békeajánlata addig el nem fogadtatik, mig — az 
alkudozások kezdete előtt — vagy az angol hajóhad és
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H/árazföldi sereg Amerikától el nem távolittatik, vagy 
világos kifejezésekben az egyesült álladalmak független- 
nége el nem ismertetik. Ekkor a békeföltételek a gyűlő- 
delem nyilatkozatával együtt kiadatván, tartományszerte 
elterjesztettek.

A meghatalmazottak, kik Angliából küldettek a 
békealkndozásra, hat héttel utóbb érkeztek Philadelphiá- 
ha, miután Tryon kormányzó a békeföltóteleket kmyo- 
matta. A követek ketteje, Johnstone és Edén ajánló le
veleket hoztak Angliából Washingtonhoz ennek barátai
tól, azon fölül más leveleket is földieiktől Amerika leg
nevezetesebb férfiaihoz. A béke olajága igen barátságosan 
nyujtatott által. E követség titoknoka Eerguson vala, az 
(erkölcstan és bölcsészet igen hires tanára Edinburgban, 
Szárazra szállván a követek legott a táborba küldék le
veleiket Washingtonhoz, s útlevelet kérének Ferguson ta
nár számára Yorktownba,- hol akkoron üléseit tartá a 
gyűlödelem, s hol a tanárnak személyesen kellett a ho
zott irományokat átadnia. Minthogy ezen ügy nem vala 
katonai, Washington nem tartá magát feljogosítva lenni 
ily útlevél kiadására, mielőtt arra a gyűlödelemtől enge
dőimet kért volna, elküldé tehát hozzá a követek eziránt! 
folyamodását. Ezek vagy elunván a várakozást, vagy ta
lán félvén, hogy a gyűlödelem elhatározottan visszantasi- 
tandja az okleveleket, közönséges utón küldött ék el azo
kat egy lobogós tiszti hajón. Mikép fogadtattak legyen 
ezen irományok, el lehet gondolni azon nyilatkozatból,, 
melylyel a North lord békeföltételeire válaszola. Azon 
elveknél fogva, melyeket e nyilatkozat fölállita, minden 
alkudozási ajtó el volt zárva, s a gyűlödelem hív marada 
első határozatához. A követek néhány hónapig Ameriká
ban tartózkodtak, különféle kísérleteket tettek, ravaszul 
és finoman, valamint nyilvános tudakozások által, hogy 
ezóljaikat érhessék, s végre szégyennel és meghiúsult re
ményekkel tértek vissza Angliába, ha csakugyan hitték 
volna, hogy küldetésék szerencsés sikerű leend.

Ez alatt igen fontos esemény történt, mely Ame- 
i llcaszerte nagy örömet gerjesztő. A francziák királya el
ismerte a szövetséges álladalmak függetlenségét, s keres
kedelmi egyezkedést és védszövetséget kötött velők, min-
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denik Párisban február 6-án aláíratott, Francziaország 
részéről Gerard, Amerika részéről pedig Franklin, Deane 
és Lee küldöttek által. Azt hitték hogy e szövetkezés 
következtében háború litend ki Francziaország és Anglia 
között, s a szövetségesek megegyeztek benne , le nem 
tenni a fegyvert, valamig ünnepélyes egyezkedés utján 
az egyesült tartományok függetlensége el nem ismertetik. 
A hírnök, ki a tudósítást ezen örvendetes eseményről, az 
aláirt egyezkedéssel együtt általvitte, május 2-án érkezett 
Yorktownba, tized napra, miután a gyűlödelem North 
lord békeföltételeire adott nyilatkozatát kihirdette volna. 
Ez utósó körülmény megjegyzésre méltó, mert látni belőle, 
hogy a Francziaországgal folyt egyezkedések, melyek kö
vetkezményeit ekkor még nem lehetett tudni, ezen nyi
latkozatra semmi befolyással nem voltak.

A hadsereg osztozott az örömjelekben, melyek min
denhol mutatkoztak. A táborban egy nap nyilvános ün
nepnek szenteltetett. Ez reggel kezdődők, isteni szolgálat
tal, mely alatt minden dandár tábori káplánja beszédet 
ta rta ; azután katonai mutatványok következtek, s igen 
nagy dísztisztelet, ágyú- és puskadurrogásokkal, a fővezér 
parancsolta rendelet szerint. Az ünnep fényes vala, s az 
ok miatt, mely alkalmat ada rá, igen nagy benyomást 
tőn. Valamennyi ünnepélynél a legnagyobb rend uralko
dott ; végre lakoma, melyben sok hazafiui áldomás-szó 
hallatszott. Zene, s más mulatságok zárák be a napot.

A brittek télen által, meg a következő tavaszon is 
Philadelphia birtokában maradtak; jóllehet pedig Wa
shington tábora 20 mérföldnyire feküdt a várostól, elleu- 
ségeskedést nem kezdettek vele. Portázó csapatok ki
kirándultak, s kifoszták a lakosokat; de az amerikaiak 
lesték őket s gyakran véres csatára kelt a dolog. Midőn 
Párisban elbeszélők Franklinnak, hogy Howe tábornok 
bevette Philadelphiát, az éles eszü férfiú válaszola : 
„Mondjátok inkább, Philadelphia vette be Howe táborno
ko t/ Ezen jövendölést, ha annak akarjuk nevezni, a kö
vetkezmény bebizonyította. A hódítás, mely egy táborjá
rás fáradalmaiba került, s annyi véren vásároltatott meg, 
az ellenfélnek valódilag mitsem használt. Philadelphia, a 
száraz föld részéről megerősítve, a folyó felől pedig ha-
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Ialmás hajóhad által fódözve lévén, nyolcz hónapig biztos 
nyughelyét nyujta a britanniai hadseregnek; ez volt a 
véres csaták és fényes diadalmak minden nyeresége. Uj- 
Vork szinte megtette volna ezen szolgálatot, és pedig tá- 
borjárási nehézségek s emberveszteség nélkül.

A Valley Forgeban tanácskozó gyíílödelmi képvise
lek határozata szerint a szárazföldi hadsereg 40,000 em
berig szaporíttatott a pattantyúsok és lovasokon kiviiL 
M ájus 8-án összegyűlekezett a hadi tanács, a legközelebbi 
táborjárásra tervet készítendő, s ekkor kitűnt, hogy a had
sereg az éjszaki folyóhoz és más állomásokra rendelt csa
patokkal együtt csak 15,000 emberre megyen, s a kilá
tás szerint hamarjában csak 20,000-re lehete vinni. A 
britt erő Uj-Yorkban és Philadelphiában közel 30,000-re 
telt. Azon fölül Ehode Islandben 3700-an állottak.

Az ellenséges hadsereg sokkal számosabb vala, mint 
a hadi tanács gondolá, mert ez a britteket Philadelphiá
ban 10,000, Uj-Yorkban 4000, Ehode Islandben 2000 
emberre becsülte az ágyúsokat és lovasságot kikötve. Ezt 
tevén fel előre, kérdés tétetett, ha tanácsos-e harczmezőre 
szállani s az ellenséget megtámadni, vagy pedig vára
kozni, mig a brittek tervei nagyobb világosságra jőnek, 
h azután a körülmények szerint intézkedni ? A tanácsko
zásokban szembetűnő egvesség uralkodott. A várost roha
nással venni be, csak sokkal nagyobb erővel lehetett 
volna; megszállani s bekeríteni szinte nem merészkedtek > 
mert természet és mesterség egyesültek, ezen helyet ki- 
vívhatatlanná tenni, melyet azonfölül a hadi hajók is vé
delmeztek. A tartományi katonaságot ugyan össze lehetett 
Volna hívni, de azt nem tudták, ha megjelennek-e szá
mosán, s ha igy történnék is, ilyen vállalatra még sem 
lehetne támaszkodni. Semmi tekintetben sem volt tehát 
tanácsos megtámadó háborúba ereszkedni.

Ez nem sokáig tarta, s a dolgok új szint öltének. 
A tudósításokból, melyeket a kémek hoztak s más egyéb 
li lékből gyanítható vala, hogy az ellenség Philadephiából 
mítakarodni szándékozik. Howe reá unt a szolgálatra, 
melyben elvesztő lassan azok bizodalmát, kik azt reá ru
házták ; látta, mikép ő maga kószite fegyvert ellenségei
n e k ,  melylvel jó nevét megtámadák, úgy látszott neki.
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hogy azon tisztes állomást, melyre helyezték, igen drágán 
vásárolta meg; kéré tehát elbocsáttatását s a király el- 
fogadá lemondását. Utána Clinton Henrik, ki tavalyi év
iben Bath rendével tiszteltetett meg, vévé át ő felsége 
minden hadseregeinek főnökségét Amerikában. A Fran- 
cziaország és egyesült álladalmak közötti szövetséget a 
nagybritanniai udvar úgy tekintette mint hadüzenést Fran- 
eziaország részéről, s ezen okból a tervben, melyet a há
ború folytatásáról a minisztérium készített, holmi változ
tatások történtek. Ezek következtében Clinton rendelést 
kapott, hogy 5000 embert küldjön ki, s szállíttassa őket 
a franczia király nyugotindiai birtokaira ; 3000-et küldjön 
Floridába, a többi seregekkel pedig Uj-Yorkba vonuljon.. 
Második okul ez utolsó rendszabályra azon gyanú szol-- 
gála, hogy nem sokára egy franczia hajóhad jelenend meg? 
a Delaware torkolatánál, mely a hajózást a folyón meg
szüntetni, s az egész hadsereget nagy veszélybe fogná 
hozni. Clintonnak első szándéka vala az egész hadsereget 
vizen szállítani Uj-Yorkba; de ezt a teherhordó-hajók 
szűke miatt nem teljesíthető. Ennélfogva a lovasságot, a 
német csapatok egy részét, a királyhoz szító amerikaiakat, 
az eleséget, s a nagyobb málhákat hajókra szállította s a 
hadsereg főrészével Jerseybe indulni készüle.

Mig a britt fővezér e készületeket, mennyire lehe
tett, titokban intézé, Washington Valley Forgeból 2000 
embert kiilde ki Lafayette vezérlete a la tt; ezek arra vol
tak szánva, hogy a Delaware és Schuylkill közti tarto
mányt födözzék, a közlekedést Philadelphiával megszakasz- 
szák, az ellenfél rohanásait akadályozzák s a fővezérnek 
az ellenség terveiről és mozgalmairól tudósításokat adja
nak. Azon esetre pedig, ha a britt hadsereg szárazon 
menne Uj-Yorkba, megparanesolá Washington Maxwell 
tábornagynak, menjen át a Delawareon egy dandárral, s 
egyetértve működjék Dickinson tábornagygyal, ki az nj 
Jerseyben levő katonaságot vezérlé. Mivel pedig már 
tudva Ion, hogy Clinton csakugyan szárazon vezetendi 
hadseregét, véleményadásra szólittattak fel a tisztek, mit 
fognának ezen esetre mivelni. A tanácskozás főkérdéso 
vala, ha vájjon utána nyomuljanak-e a britt hadsereg
nek, s megtámadván utóhadát, ütközetet kezdjenek-e?
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A vélemények igen elágaztak ; hanem majd mindnyájan 
ellenzették a megtámadást, minthogy az ellenség sokkal 
erősebb mind számra, mind a katonaság haszonvehetősé- 
gére nézve. Főleg, Lee tábornagy, kit nem rég váltottak 
ki, ellenszóla a megtámadásnak. A tisztek közöl sokan 
mellette szavaztak; mások, kik szinte nem tanácsolták 
ugyan az ütközetet, de azon voltak, hogy az ellenség 
menet között nyugtalanittassék, ha pedig a körülmények 
úgy hoznák magokkal, ütközetre is keljenek.

Azalatt mig a haditanács együtt iile, megérkezett 
a hir, hogy Philadelphia az ellenségtől megürült. Arnold 
tábornagy egy szakasz haddal küldetett oda, a város őri
zetét általveendő. Lee és Wayne tábornagyok, kiki egy 
zászlóaljjal Coryells Ferry felé indultak azon utasitással, 
hogy a folyón átkelvén, a legelső erős állomásponton 
telepedjenek meg. Washington utánok mene ezen utón, 
s hat nap múlva az egész hadsereg Delawareon túl 
vala s Hopewellig éré, Princetontól öt mérföldnyire. 
Innen különféle irányokban hadszakaszok küldettek szét 
az ellenség háborgatására.

A brittek, miután a folyón átkellek, lassú lép
tekkel Croswiks és Allen-Town felé nyomulának. Mi
vel pedig velők sok szekér és teherhordó ló vala s egyet
len^ útra szoritkozának, az egész menet tizenkét mér
földre nyúlt el. Azoníöltil minden folyónál és mocsáros 
helyen meg kelle állniok s hidakat épitniök, mert ezeket 
mind elrontották volt az amerikaiak. E késleltetések 
igen hosszúra nyújtották a menetelt, s csak Allén Town- 
ban határozta meg Clinton, mely irányt kelljen ezután 
követniük. Első szándéka volt Baritonig előrenyomulni s 
hadseregét Brunswicben vagy Amboyban szállítani ha
jéra Uj-York felé. De látván, hogy Washington csak
nem homloka előtt áll, s mivel tanácsosnak nem tartotta 
ütközetet kezdeni, jobbra váltott utat, mely Monmouth 
és Sandy Hook felé vezet.

Washington hadserege már Kingstonig előnyomula. 
A haditanácsban kérdésül tétetett föl, mikép kelljen az 
ellenséget megrohanni. Lee tábornagy előbbi állításánál 
niarada, s mivel rangra nézve legközelebb állott a főve
zérhez, s mint régi tapasztalt tiszt becsületben vala,
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elvei és nézetei nagy fontossággal bírtak a haditanácsban. 
Ő teljességgel vonakodott az ütközettől; de egy más in
dítványra szavazott öt más tiszttel együtt, hogy t. i. 
1500 ember szakasztassék ki, mely az ellenség utóhadát 
szorítsa. A többiek pedig oda irányoztak, hogy ha ked
vező körülmények nyílnak, ütközetre kényszerittessék az 
ellenfél. Washington is ezen párthoz hajolt, s legott 
1000 emberből álló csapatot, Wayne tábornagy alatt ki- 
szakasztván, azon seregekhez kíildé, melyek már közel 
állottak az ellenséghez, s az előnyomult valamennyi ha
dak főnökévé Lafayette tábornagyot nevezte ki, és ezen 
hadtest a tartományi katonasággal együtt mintegy 3800 
emberre ment.

E főnökséghez, rangjára nézve, Lee tábornagynak 
lett volna igénye, de mivel ő a fővezér tervét nem ja- 
vallá, lemondott Lafayette kedvéért jogáról. Miután pedig 
Lafayette az ellenség ellen csakugyan kiindult, Lee meg- 
változtatá szándékát, s ő maga kivána főnökösködni. De 
Lafayette-t az igazság és iiledelem nyilvános megsértése 
nélkül visszahívni nem lehete, miért Washington közép
utat választa, mely véleménye szerint a meghasonlást 
akadályozandja, habár mind a két férfiút tökéletesen meg 
nem nyugtatja is. Ugyanis Leenek által adá a két dan
dárt, melyek az előnyomult csapatokhoz valának csatla- 
kozandók, s ekképen ezen egész testnek ő Ion parancs
noka ; de egyszersmind utasításul adá neki, hogy érkezéséről 
Lafayette-t tudósítsa s minden vállalatában segítségére 
legyen, melyeket talán már előre kitervezett. Washington 
irt Lafayette-nek is, közölvén vele zavarát, melybe őt Lee 
ingadozása ejtette s kifejezé reményét, hogy Lafayette 
engedni fog a rendeletnek, melyet a viszonyok szüksége 
csikara ki.

Az alatt Clinton megváltoztatá hadseregének hely
zetét s felosztását, és Monmouth mellett üte tábort, hol 
mindenfelől erdők és mocsárok födözék. Ily állása vala 
jun. 28-án reggel. Washington korán reggel hírül ve- 
vén, hogy a brittek indulásnak eredének, legott ő is 
megindító seregeit, s egyik segédtiszte által izené Lee
nek, nyomuljon előre, s kezdjen csatát, egyszersmind tu
dató, hogy ő sietni fog segítségére.
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Miután Washington öt mérföldet haladt, nagy bá
mulva és boszankodással hallá, hogy Lee 5000 emberes
től hátrál, a nélkül, hogy legkevésbé ellentállott volna. 
A fővezér helyzete ezáltal annyival veszedelmesb lön, 
hogy Lee ez iránt őt nem is tudósította, hanem csapat- 
jaival szemközt jőve neki, mi által az egész hadsereget 
megzavarhatta volna, kivált ily pillanatban, midőn az 
ellenfél egész az amerikaiakra nyomula.

Washington sebesen a hátráló csapatok mögött 
termett, hol Lee tábornagyot leié, s őt indulatos sza
vakkal megtámadván, nem titkolható elégületlenségét és 
boszankodását; azután parancsolá, hogy a seregek csata
rendbe állíttassanak, s kezdjék meg a támadást. Lee en- 
gedelmeskedék, de csak nagy nehezen állithatá vissza a 
rendet annyira, hogy az ellenséggel szembe szállhasson, 
mig a második osztály segítségére érkezendik.

Elkezdődvén az ütközet, minthogy a brittek az ame
rikai sereg homlokán erős ellenállásra találtak, megfor- 
dulának, s az amerikaiak balszárnyát akarák bekanyari- 
tani, de visszaverettek; szinte ezt próbálák tenni a job
bik szárnynyal, de Green tábornagy s az ágyutelepek 
hathatósan ellenszegültek. Az alatt Wayne egy gyalog 
csapattal előnyomulván, oly sürü és jól rendezett tüze
léssel rontott az ellenségre, hogy kénytelenek lőnek egy 
mocsáron túl hátrálni azon álláspontig, melyet az ütkö
zet előtt birtanak.

E helyzetben ez ellenfél mindkét szárnya erdők és 
mocsárok által födöztetett, s az amerikaiak csak egy szűk 
szorulaton támadhatók meg homlokról őket. Azonban a 
megtámadás elmaradt, mert Washington azon tekintet
ből, hogy a harcz más nap uj erővel megkezdődhessék, 
parancsolá katonáinak, hogy fegyverkezve aludjanak azon 
helyen, hol a sötétség érte őket. Köpönyegébe burkolva 
maradt Washington is a harcztéren, vitézei között. I)e 
midőn reggel szürküle, eltűnt az ellenség. Clinton az 
egész hadsereget málhástul csendesen megindító, s egy 
magasabb ponton von állomást; azután Sandy Hookba 
vonult, hol Howe lord hajóhada tartózkodók, a hadsere
get Uj-Yorkba szállítani kész. Washington pedig a Hűd- 
non vizén túl rnenvén White-Plainaben üte tábort.

10Washington élete.



146 WASHINGTON ÉLETE.

Lee tábornagy megsértve érzé magát azon szavak 
által, melyeket Washington monda neki, midőn a csata 
kezdetén fen tartóztatta hátrálásában. Az ütközet utáni 
napon irt Lee Washingtonnak, oly kifejezésekkel élvén 
levelében, melyeket egy tiszt sem használhat büntetlenül 
felsőbbsége ellen. E levélre Washington oly hangon 
válaszola, mely a tüzet szította, a helyett hogy oltotta 
volna, s Lee reá még sértőbb szavakkal felele. Ennek 
következtében ez ügy a hadi tanács elébe vitetett, s Lee 
befogattatván, három vádpont tétetett föl ellene ; először, 
a parancsnak, mely szerint az ellenséget meg kelle tá 
madnia, nem engedelmeskedett ; másodszor, az ellenség 
előtt roszul viselte magát, s szükségtelenül, rendetlenül 
és gyalázatosán há trá lt; harmadszor, a csata után irt 
két levelében a főhadvezérnek tartozó tiszteletét meg
sértette. A hadi tanács mind a három vádpontban bű
nösnek találta őt, s tizenkét hónapra az egyesült álla- 
dalmak seregének főnökségétől megfosztatott. A gyűlő- 
delem jóváhagyta a hadi tanács Ítéletét. Lee elhagyá a 
hadsereget, többé vissza nem térendő. Négy évvel később 
meghalt Philadelphiában.

Még mielőtt az amerikai seregek a Hudson vizén 
átmentek volna, Washington hírül vévé, hogy Estaing 
gróf egy hajóhaddal, tizenkét lineahajóból és négy fre- 
gatából állóval, szárazra kikötött. Washington nem ké
sett üdvözlő iratot küldeni hozzá, melyben ajánlá neki. 
hogy vele egyetértve munkálkodjék, s terveinek végre
hajtásában segítse. Midőn pedig híre érkezett, hogy a 
hajóhad Sandy Hook mellett köte ki, Washington Ha- 
miiton ezredest küldötte hozzá, négy ügyes kormányos 
kíséretében, kinek meg volt hagyva Estaing grófot a fő
vezér czéljairól kimeritőleg felvilágosítani.

Minthogy a nehéz franczia hajókat a homokzáto
nyokon átszállítani nem lehetett, határozva lön, hogy az 
ellenség Ehode Islandben támadtassék meg, hol 6000 
britt tanyáza Newport őrizetéül, ágyutelepek, sánczok cs 
nehány hajók által födözve. A franczia hajóhad elhagyá 
előbbi helyét a nélkül, hogy Howe lord megtámadta 
volna, mert ennek csekélyebb vala ereje, mintsem harczba 
ereszkedhetett volna. Mivel Washington kitalálta a fran-
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ĉzia admiral szándékát, segíteni készült rajta, mennyire 
csak kitelhetett tőle. Egyébiránt ezen táborjárás törté
nete kevés érdekkel bir, s csak az nevezetes benne, hogy 
a szárazföldi és tengeri erőnek egyesülése meggátoltatott, 
s a franczia hajóhad részint szörnyű szélvész, részint egy 
tengeri ütközet által annyira ínegrongáltatott, hogy Bos
tonba kellett vonulnia helyreállítás végett.

A viszálkodások, melyek az alatt az amerikai és 
franczia tisztek között törtek ki, sok aggodalmat szer
zettek Washingtonnak. Lafayettehez irt egyik levelében 
erről mint nagy szerencsétlenségről panaszkodik, mert a 
jó ügy veszélyeztetik á lta la ; iparkodott a pártok növe
kedő ellenségeskedéseit is csillapítani. Estaing grófnak 
szinte irt ez ügyben, igen válogatott és csendesítő kife
jezésekben, melyek képesek voltak minden kellemetlen 
benyomást eltörölni.

Vége lévén a táborjárásnak Washington téli szál
lásokra rendelé el hadseregét. Ezen idő alatt ismét meg- 
njultak a foglyok fölcserélése iránti viták, melyek nem 
kevéssé aggaszták a fővezért, de mégis több gondot 
szerze neki a gvülödelem jelen állapota. Azon lelkes és 
nagy befolyású férfiak közöl, kik eleinte a szabadság és 
függetlenség zászlóját hordozták a nép előtt, sokan las
san hátra vonultak a gyülödelemtől, s az egyesület mind 
számra, mind segédforrásaira nézve csökkenni kezde. A 
múlt évben összegyűlt tagok száma alig ment harminczra. 
sőt néha huszonötén sem voltak. A viszonyos gyanakodás 
és vitavágy mind inkább elharapódzott a pártok között. 
Washington el nem mulasztó, figyelmeztetni barátait a 
veszélyre, mely ezen meghasonlás miatt fenyegette a 
hazát.

Canada meghódítása mindig kedvencz terve volt a 
gyűlödelemnek, és kivált most, midőn a britt erő meg
oszlott, hogy Nyugotindiában a francziáknak ellentáll- 
hasson, igen időszerűnek gondolá Canada ellen fordulni. 
Lafayette is, miután Long Islandben tenni valója nem 
volt, Philadelphiába ment, s közbejöttével elkészült a 
Canada elleni terv, mivel pedig szabadsággal Franczia- 
országba utazott el, megigéré, hogy ez ügyet a versail- 
lesi udvarral is közleni s kiegyenlíteni fogja, melynek

10*
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tárgyalásában ötét Franklin, a szövetséges álladalmak 
meghatalmazottja, segítendi tanácsával.

E hódítási terv a gyűlödelem által tárgyalás alá 
vétetvén, elfogadtatott, s Washingtonnal véleményadás 
végett közöltetett. A fővezér hosszú levélben válaszoia, 
s a tervet legkisebb részekig bonczolgatván, megmutatás 
hogy végrehajtása lehetetlen, mert sem elegendő katona
ságuk, sem pénzök; mert továbbá ez által a gyűlödelem 
olyasmire kötelezné magát szövetséges társainak, mit tel
jesíteni nem képes, s mert maga a terv szövevényesebb,, 
mintsem szerencsés kimenetelét várni lehetne. De más 
tekintetek is lebegtek Washington előtt ezen háború el
lenzésében. Canada hajdan a francziáké volt, melynek 
elvesztése nem nagy dicsőségökre vált. Ha most az ame
rikaiak visszavennék azt a francziák segítségével, kérdés, 
ha nem tartanának-e ezek jogot annak birtokához, s ki 
vehetné nekik rósz néven, ha ezt tenni akarnák? „Egy 
időtől fogva, tévé hozzá Washington, Francziaország első 
hatalom Európában, s ha a spanyolokkal összeáll, a ten
geri uradalmat is kiragadhatja Britannia kezéből. Jöjjön 
csak birtokába jobb oldalunkról Uj-Orleans, balunkról 
Canada és segíttessék az indiai néptörzsektől, kik úgy is 
nagy hajlandósággal viseltetnek a francziákhoz, félni le
het, hogy idővel ők fognak a szövetséges álladalmaknak 
törvényt szabni. A mi viszonyaink különös előrelátást 
kívánnak; mert mi még nem vagyunk eléggé erősek és 
érettek arra, hogy ismét fölemelkedhessünk, ha valami 
vigyázatlan lépés megbuktatott bennünket. Egyezzen bár 
eleinte Francziaország a legtisztább szándékkal tervünkbe, 
mégis tartani lehet tőle, hogy idő folytával a körülmé
nyek által elcsábíttatva, vagy a canadai lakosok kivánata- 
és kérelmétől sürgettetve, megváltoztatja gondolkozását."

E tekintetek és okok annyiban hatottak a gyűlő- 
delemre, hogy elébbi tervét szükebbre szorította ugyan, 
de egészen fel nem hagya vele. A tagok azon közvéle
ményben voltak, hogy a francziákkal kiütött háború 
kényszeritendi a britteket seregeiket és hajóikat más vi- 
lágtájakra vinni, következőleg a szövetséges álladalmak 
tengerparti városaiból el fognak tisztulni. De az uj terv 
sem tetszett Washingtonnak. Minthogy pedig hadserege



X. FEJEZET. 149

téli szállásokon tanyáza, s jelenléte szükséges nem vala, 
a gyűlödelmi tagokkal személyesen tanácskozandó, Phi
ladelphiába ment decz. 24-én. Miután itt közte és a 
gyűlödelem által kiküldött választmány között a kérdéses 
ügy meghányatott volna, végre a canadai vállalat terve 
tökéletesen megbukott.

Nevezetes ténydolog, ha azt Washington fennemlí
tett félelmével összevetjük, hogy a franczia kormány maga 
is elhatározottan nyilatkozott a canadai táborjárás ellen. 
A szövetséges álladalmaknál levő franczia követ utasí
tást kapott, hogy semmi hódítási tervet ne pártoljon.
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Tanácskozások a gyülödelmi választmánynyal, s tervek a legköze
lebbi táborozáshoz. — Sullivan az indusok ellen megyen. — Ezen 
háború folyamata. — Washington összejövetele a franczia követtel. 
— A  hadsereg téli szállásokra vonul. — A  papirospénz leszállítása 
s ennek következményei. — Lafayette hirt hoz a franczia hajóhad 
közelítéséről. A  seregek elhelyeztetése. — Rochambeau grófnak 
adott utasítások. — Washington és a franczia parancsnok összejö

vetele. — Arnold árulása. — Terv Uj-York megtámadásához.

TVashington tábornagy mintegy öt hétig marada 
Philadelphiában, hol a gyülödelmi választmánynyal ta
nácskozott, s az 1779-ik évi táborozáshoz készült. E végre 
három különböző tervet dolgozott ki, észrevételeket tevén, 
mikép lehetne mindegyiket végrehajtani, és mily sikert 
lehetne várni szerintök. Az elsőnek kitűzött iránya volt 
az ellenséget tengerparti erős állomásairól elűzni, a má
sodikat Niagara és vidéke megtámadására intézte, a har
madik szerint védelmi állapotba helyezendő vala hadse
regét, mely rendszabálytól csak akkor szándékozott elál- 
lani, ha szükség leendett az indusokat megfékezni, kik 
múlt évben a határokat pusztították, s jól sikerült rab
lásaikat hihetőleg ismétlem fogták.

Komoly megfontolás után, tekintetbe vévén az or
szág gyöngült állapotát, mely mind pénzben, mind fegy
verfogható katonaságban megfogyatkozott, a harmadik 
terv fogadtatott el, mert a jelen viszonyokhoz leginkább 
illett, legcsekélyebb költséget kívánt s legjobb sikerrel
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kínálkozott. De ezen terv káros oldallal is bira. A had
sereg veszteglését könnyen erőtlenségre leliete magya
rázni s az idegen hatalmasságok bizalmát elveszteni; 
továbbá a nép megcsökkenhete bátorságában s az elégő- 
letlenekhez állhata, kik a veszteglés alatt visszavonást s 
egyenetlenséget terjeszthettek el. Mindezen rövidségeket 
YVashington véleménye szerint, más felől tetemesebb 
hasznok pótolták k i ; miért a védrendszernek ada első
séget, mert inkább lelkén feküdt a nép valódi jólétét 
eszközleni, mint nagyszerű hadi vállalatokkal, ha sike
rülnének, fényes dicsőséget szerezni. A francziákkal kö
tött szövetségtől fogva, de kivált mióta Anglia és Spa
nyolország között háború készült kiütni, nem kétlé 
Washington, hogy az előbbutóbb kötendő béke az egye
sült álladalmak függetlenségét biztositandja. Szembetűnő 
dolog vala, miképen Anglia európai elleneitől nyomatva, 
hadseregét Amerikában nem szaporithatá. A hadvezér 
véleménye szerint tehát szükségtelen volt az ország ere
jét kimeríteni s a népnyomort oly zsarolással nevelni, 
melyeket nagy hadi vállalatok kívánnak.

Megtévén Washington a szükséges intézkedéseket 
a gyülödelemmel, visszavonnia főhadiszállására Middle 
Brookba. A szárazföldi gyalogsereg 88 zászlóaljra osztá
lyoztatok, s minden tartomány az eddigi felosztás szerint 
állította ki ujonczait. Ezekhez járult négy ezred lovasság 
és 49 pattantyús csapat (Compagnie). Mivel pedig a 
legközelebbi táborozáshoz kevesebb hadsereg kívánta tót t 
mint előbb, jelennen nagyobb figyelmet fordítottak a 
hadi fenyítékre és fegyvergyakorlatokra. Báró Steuben, 
ki II. Fridrik táborában és szemei előtt serdült fel, már 
az előbbi évben a hadsereg felügyelőjévé rendeltetett. 0  
hadtudományi rendszert ira, mely kihirdettetvén, a tá
borban elfogadtatott s gyakorlatba vétetett. Ő nemcsak 
mint tapasztalt haditiszt nagy szolgálatot tőn, de mint 
saját rendszerének ügyes előadója is, mely által a tábori 
fenyíték tetemesen javult, és az egyes tartományokban 
különfélekép gyakorlott seregok egvirányos módszerhez s 
rendszerhez szoktak.

Elmúlt a tél, el a tavasz is a nélkül, hogy neve
zetes valami történt volna. A brittek Uj-Yorknál régi
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állásaikon maradtak, nem mutatván semmi hajlamot va
lamely veszélyes merészletre, de intézkedéseket sem tet
tek némi nagyszerű vállalatra.

Washington azonban az indusok ellen indulni ké
szül e. A szövetséges indusok, kivé vén az Oneidasokat és 
a Mohawkok néhány törzsökéit, sir John Johnson és né
mely canadai britt izgatók által elcsábittatván, az egye
sült álladalmak ellen felkeltek, jóllehet eleinte közönö- 
söben nyilatkoztak volt. Ezek egy tory csapattal s holmi 
kicsapongó életű emberek gyülevész seregével egyesülvén, 
a véghatárok lakosaira rohantak és a védtelen és ártat
lan ültetvényesek ellen vérengző és pusztitó dulásokat 
követtek el. E rabló csoportokat szétüzni és laktájaikat 
feldúlni volt kitűzött czélja a készülő hadjáratnak.

Négyezer embernyi szárazföldi sereg küldetett ki 
ezen vállalatra, melyhez az uj-yorki polgárkatonság és 
néhány pennsylvániai független csapatok csatlakoztanak. 
E haditest kormányát Sullivan tábornagy vette által, ki 
először Wyoming mellett ütött főhadiszállást, honnan 
Susquehanna folyón átkelvén, az indusok tartományába 
rohant. Egy csapat, mely toryk- és indusokból állott, 
védállapotba helyezé magát, de nem sokára megszalasz- 
tatott. Többé sem nagyobb sem apróbb csatázásra nem 
került a dolog. Sullivan Genesee folyóig léptete s fel- 
dulá a falvakat és házakat, elfoglalta a gabonát és min
den eleséget, mi hatalmába esett. A lakok mind üresen 
maradának, mert az indusok családaikkal együtt Niagara 
mellé vonultak, hol britt őrsereg védte és látta el őket. 
Elérvén ekkép a sereg kitűzött czélját, ugyanazon utón 
visszafordula Wyoming felé hová két hónapi távolléte 
után megérkezett.

Sir Henry Clinton, a britt tábornagy, kora tavasz- 
szal 2500 emberből álló sereget külde Mathews vezér
lete alatt Virginiába. Ezek Portsmuthnál kikötvén, a 
várost rohanással bevették, azután Suffolk felé indulá- 
nak s egy gabnatárt feldúltak, egy falut több magán
házakkal elégettek s nagymennyiségű dohány birtokába 
jutottak, s miután több hajót elfoglaltak, másokat fel
gyújtottak vagy fenekeiket kifúrták volna, tetemes zsák-
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nnánynyal visszatértek Uj-Yorkba. Ezen hadviselés módja 
a miniszterek parancsa és rendszabása szerint történt.

Ezen hadcsapat, Virginiából visszatérte után, még 
több seregekkel terhelt hajók által szaporodván, egy tö
megben a Hudsonon felvitorlázott. Sir Henry Clinton 
személyesen vezérletté e táborozást s főczélja vala, Stony- 
Point és Verplank-Point erős álláspontjait elfoglalni, 
melyek Hudson két partján egymással szemközt állának, 
s hol az amerikaiak erős sánczokat hánytak, Kings Ferryt 
ótalmazandók, mely által a keleti és közép tartományok 
közti közlekedés fenntartatott. Ha a szerencse e merész 
vállalatnak kedvezendett, akkor a britt vezér a hegyhátig 
nj^omulni szándékozók, az ottani szorulatokat és erős ál
lomásokat elfoglalandó, minél fogva Hudson vidékének 
ura lett volna.

Washington e készületekről tudósulván, legott át
látta a britt vezér szándékát s készületeket tőn, melyek 
által tervének második részét meghiúsítsa. Az Uj-Jer- 
seyben szállásoló csapatokat siető léptekkel ősszeseregel- 
teté s oly czélirányosan elosztá őket különféle állomá
sokra, hogy Clintonnak nem volt kedve több vállalatba 
kapni a fennemlitett két erősség elfoglalásán kívül, me
lyek úgy sem valának képesek az ellenfél erős hajóha
dának s 6000 embernyi seregének daczolni. Clinton el
foglalván junius 1-én e helyeket, ismét hajókra szállitá 
seregeit s velők együtt Uj-Yorkba téré vissza. Washing
ton pedig főhadiszállását Uj-Windsorba tette át, néhány 
mérföldnyire West-Pointon túl; a hadsereget a hegyhá
ton és közelében helyezte szét; de számos őrséget állí
tott a folyó két partjára is, mely a netalán véletlen be
rohanó ellenséget visszaverje.

A brittek azonban következetesen űzték rabló és 
pusztító rendszerőket. Julius közepén Tryon kormányzó 
alatt 6000 emberből álló szakaszolat a long-islandi ten
gerszorosba vitorláza. E sereg először Newhavenben köt
vén ki, a lakosokat válogatás nélkül kirabolá s a hajó
rakodó helyen minden eleséget elégete. Ezt bevégezve 
ismét hajóra szálltak, majd Fairfield és Norwalk mellett 
ki kelének s mindakét várost hamuvá égették. A lakóhá
zakat, műhelyeket, templomokat, iskolákat és a kikötő-
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ben álló hajókat összerombolák. A katonák korlát nélkül 
raboltak, undok erőszakoskodásokat követtek el s a ret
tentő háborút legfertelmesb alakjában gyakorolták min
denfelé. A nép felkele önvédelmére s némelyeket meg- 
öle ; de az ellenség visszavonult hajóira, mielőtt a polgári 
katonaság nagyobb számmal összegyűlhetett volna.

A britt fővezér azon reményben vala, hogy az ame
rikai hadsereget a hegyhátról előcsalja és pedig oly ál
lomási pontra, hol az kedvező körülményekben ütközetre 
kényszeríthető. De Washington szokott előrelátásánál 
fogva óvakodott az ellenségnek ily alkalmat nyújtani. 
Ellenben, mig a britt erő megoszolva vala, elhatározd 
Stony-Point erős állomását megrohanni. Különösen hogy 
a nép várakozását némileg kielégítse, s azt a védelmi 
háborúval, melyet csak szükségből visele, kibékítse; ezek 
valának saját vallomása szerint vállalatának főindokai. 
A helyszinét ő maga megtekintvén, Lee tábornagyra 
bizá, ki egy csapat lovassággal közelében állomásozott, 
hogy a várerősség állapotja és őrseregének mennyisége 
felől tudomást szerezzen. Wayne tábornagynak pedig pa
rancsul adá, menjen egy könnyű gyalog csapattal előre, 
tartsa szemmel az ellenség mozgalmait, akadályozza, ha 
partra akarna kikötni s támadjon meg egyes osztályokat, 
midőn alkalma leend. Miután Washington a kívánt tu 
dósításokat megkapta s a támadásra elhatározta volna 
magát, Wayne tábornagynak Írott és szóbeli utasítást 
adott, a többit a derék haditiszt vitézségére és hadtudo
mányára bízván.

A megtámadásra julius 15. éjszakája tűzetett ki, 
14 mérföldnyi előnyomulás után esti nyolcz órakor érke
zett meg a haditest az ellenségtől két mérföldnyi távol
ságra. A vezér és előkelőbb tisztei szemügyre vették a 
vár erősségeit s tizenegy után két negyedkor az egész 
sereg két osztályra választva nyomula elő a megroha- 
násra. Éjfél után mintegy húsz perez múlt el, midőn a 
csata elkezdődött. Az amerikaiak előtolongván, rettentő 
puskalövésekkel és ágyudurrogatásokkal fogadtattak, de 
ezek daczára is mindakét osztály csaknem egy pillanat
ban az ellenség sánczainak középpontján összetalálkoztak. 
Wayne tábornagy, ki a jobbik osztályt vezeté, fején
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Könnyű sebet kapott s a parancsnokságban segédtiszté* 
(Utal gyámoliitatott.

A támadásnak minden részről nagy lön sikere. A 
kittek közöl elfogatott 543 ember, meghalt G3. Az 
iimerikaiak részéről 15 esett el, 83 megsebesült. Több 
iigyu, különféle nagyságú mozsarak, nagy számú puska, 
ágyú és puskagolyók, sátorok és eleség kerültek birto
kukba. Egyértelmű tanúvallomás szerint ez vala egyik 
legfényesebb diadal az egész háború folyamában. A gyü
lödelem köszönő levelet külde a tiszteknek, különös di
jakat oszta ki s rendelé, hogy a várerősségben talált 
liadiszerek megbecsülteién, azok értéke a tisztek között 
rangszerinti arányban és a közvitézek közt elosztassék. 
Három emlékpénzt is verettek, melyeken e diadalmat 
ábrázolók, Wayne tábornagy, Fleury és Steward ezrede
sek tiszteletére. Washingtonnak szinte köszönetét mondott 
a gyülödelem azou bölcsesége, vigyázat- és nagylelkűsé
géért, melyet, mint az egyesült álladalmak fővezére, kü
lönösen ezen vállalat elintézésében kitüntetett.

Miután Washington Stony Point várát megtekin
tette, elhatározó belőle a hadsereget kitakarítani, a lő
szereket és eleséget elhordatni s erősségeit széthányni.. 
Mert ezen állomáshoz az ellenfél hajóhada könnyen hozzá
férhető, s ennélfogva nagyobb őrsereg kivántatott födő- 
zésére, mint melyet jelenleg a főhaditesttől el lehetett 
volna szakasztani; azonfölül védelmezése oly ütközetre 
adhat vala alkalmat, mely reá nézve épen nem lett volna 
kívánatos. Utóbb az ellenség ismét elfoglalta ezen állo
mást s újonnan megerősítette.

Az ostrom után körülbelül egy hónap múlva Lee 
őrnagy hasonló nemű vállalatot hajta végre, mely nem 
kevesebb eltökélést igényle. Ő 300 gyaloggal és egy dra- 
gonyos csapattal megrohant Paulus Hooknál, Uj-York 
Itellenében, egy ellenséges állomást, s 159 embert fog
ságba ejtett, inig az ő részéről csak kettőn vesztek s 
hárman fogattak el. Lee őrnagy e vállalatot maga ter
vező, s nagy dicséretet nyerő ügyessége és bátorsága 
miatt, melylyel azt végrehajtotta. A gyülödelem arany- 
mnlékpénzt veretett ez esemény dicsőítésére s az őrnagy
nak küldötte.

15fti
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Ezenkívül semmi nevezetes nem történt a hadso-. 
regnél, melyet Washington közvetlenül kormányoza. A 
britt haditest Uj-Yorkban veszteglő, s az amerikaiak 
hegyháti állomásaikon maradának.

Nem lesz talán érdektelen ezen időből említeni va
lamit, mi csak Washington személyét illeti, de az egy- 
hangulatu hadi eseményekbe holmi változatosságot hoz, 
s figyelmünket a nyilvános nagy ügyekről kevéssé el
vonja, mik a fővezér lelkét foglalatoskodtatik. Egy leve
let hozandunk fel, melyben Washington egy barátját a 
főhadiszállásra meghívja ebédre. E levél némi rajzát 
nyújtja az ő életmódjának, s tanúságul szolgál, miképen 
tréfálkodni tuda akkor is, midőn a közjó miatti aggoda
lom és hivatala sokféle kötelességei nyomák őt. A leve
let Cochran doctorhoz, a hadsereg fősebészéhez augusztus 
16-án West-Pointban irá. „Kedves doctor ur! Cochran 
és Livingston asszonyságokat meghívtam hozzám holnap 
ebédre; de ne tartsam-e lelkiösmeretbe járó dolognak 
leírni a lakomát, mely önökre vár? Leirom igenis, mert 
ellensége vagyok minden csalódásnak, habár csupán a 
képzelődést illeti is. Hogy asztalom elég tágas s a höl
gyek elférnek mellette, nem szükség mondanom, mert 
azt tegnap látta ön. De miképen van rendszerint meg
rakva, az fontosabb s ez leszen jelen levelem tárgya.

„Mióta e szerencsés helyen tartózkodunk, ebédre 
kapunk egy sonkát, néha darab disznóhus koszoruzza az 
asztal felső végét, darab marhasalt ékesíti az alsót, s 
piczin szinte észrevehetlen babos vagy zöld főzelékes tá- 
lacska képezi a középpontot. Midőn a szakács ki akar 
tenni magáért, mi gyanitásom szerint holnap megtörténik, 
még két pástétom is vagdalt marhahustöltelékkel, vagy 
két tál rákkal tétetik fel a középpont két oldalára; ezek 
töltik ki a hézagokat s eszközük, hogy a tálak csak hat 
lábnyi távolságra legyenek egymástól, holott különben 
az asztal hossza tizenkét lábnyi. Nem régen szakácsom
nak meglepőleg éles esze fölfodözé, hogy almatortákat 
is lehet sütni, s nagy kérdés, ha nagyratörekedő eszénél 
fogva nem fog-e egyik pástétom helyett almatortát fel
adni. Ha tetszésökre leszen a hölgyeknek ilyetén lako
mát jó néven venni s vele megelégedni, s oly tányérok-



XI. FEJEZET. 157

8 ól enni, melyek egykor ónból voltak, de most vasból 
vannak, minek azonban nem a gyakori súrolás az oka, 
igen fogok örvendeni látásukon. Maradok, kedves doctor 
ur, ön barátja, Washington."

Minthogy a britt vezér Clinton jelenleg csalatko
zott várakozásában s Európából semmi segitsége nem 
érkezett, unni kezdé állapotját s nem remeié többé, hogy 
hadviselése által a britt fegyverek dicsőségét emelni s 
uralkodója várakozását létesiteni képes legyen. Augustus 
21-én igy irt Germain György lordhoz: „Többféle okok
nál fogva kénytelen vagyok azon hiedelemről, hogy itt 
valamit véghezvihessek, végkép lemondani. Azon óvako- 
dási rendszabályok, melyeket Washington tábornagy kö
vet, minden reményemtől megfosztnak, őt ütközetre kény- 
Hzerithetnem, s e lemondásra maga a késő évszak int." 
Tudósítja továbbá a minisztert, hogy csak déli oldalról 
Hzándékozik Uj-Yorkot tökéletes védállapotba helyezni, s 
hogy a Hudson mellett állomásozó csapatjait eltávóli- 
tundja s hadseregének nagy részével Dél-Carolinába vi- 
torlázand, mihelyest az évszak azon éghajlat alatt valami 
vállalkozást enged.

Azalatt Gerard a franczia követ egy gyülödelmi 
választmánynyal bizonyos hadi terven tanácskozék a 
franczia és amerikai haderő részére. Meglátogatá a tá
bort is s többször találkozék a fővezérrel, kinek hatalmat 
adott a gyülödelem ezen ügyről rendelkezni s azt végre
hajtani saját belátása és eszélyessége szerint. Több terv 
iiuíitványoztatott s fontolóra vétetett, de mivel a franczia 
és amerikai csapatok Savannah megtámadásában szeren
csétlenek voltak s Estaing gróf a tengerparttól eltávo
zott, e tervek egyikét sem létesitheték, miért említést 
som akarunk tenni rólok.

A franczia követre igen kedves benyomást tőn Wa- 
Nhingtonnali közelebb megismerkedése, mint Vergennes 
grófhoz irt levelének ezen szavaiból kitűnik: „Többször 
beszélgettem Washingtonnal, néha három óra folyásig is. 
Lehetetlen kevés szóval megmondanom, mennyit tanul
tam légyen e férfiútól ; de majd visszatérek erre leve
limben, valahányszor alkalmam akad reá. Ma csak azt 
mondom, hogy mióta ismerem őt, épen oly fellengző vé-
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leménynyel vagyok szellemi tehetségei, erénye, mérsék
lete és honszeretete felől, mily nagygyal viseltettem már 
&z előtt hadi tudománya és tetemes szolgálatai iráni, 
melyeket hazájának tett." Hasonlóan nyilatkozott gya 
korta Gefard utódja is, mi fölötte nevelte és szilárd) 
tóttá azon határtalan bizodalmát, melyet a franczia kor 
mány egész bábom folytában az amerikai hadvezér iráni 
tanusita.

Jóllehet a közös munkálkodásra kitűzött tervekül 
létesíteni nem lehetett, hasznosak voltak még is az el
lenfél terveinek meghiúsítására. Mert mihelyest tudva 
lön, hogy Estaing gróf Georgiában tartózkodik, Clinton 
természetesen azon gondolatra jött, hogy az észak felé 
fordul, s Washingtonnal egyesülvén Uj-Yorkot tárna- 
dandja meg. Ezen esetre önbátorságáról gondoskodókig 
Ehode Islandből kivezette seregeit, s a csaknem három 
évig ott tanyázott s 6000 emberből álló hadát Uj-Yorkba 
vezette.

Vége szakadván a táborozásnak, a hadsereg ismét 
féli szállásokra vonult. A tél oly keményen köszönte 
be, hogy a vizen közlekedni nem lehetett, s a hadsereg 
igen nagy szükséget látott eleség dolgában. Nem levéli 
egyéb mód benne, kénytelenek lőnek a lakosoktól sege
delmet kérni, minek behajtására tisztek küldettek ki, 
Ezeknek parancsul adatott, hogy az illető tanácstól kér
jék a gabonát és barmokat; minden lakos pedig köteles 
legyen annyit adm, mennyit családja rövidsége nélkül 
átengedhet. Ha a lakosok e rendeletnek ellene szegül
nének, meghagyatott a tiszteknek, hogy szokott katonai 
erőszakos eszközökhöz nyúljanak. De szerencsére e rend
szabályokhoz nem kelle folyamodniok. A polgári ható
ságok munkássága vetélkedett a lakosok készségével, ; 
bőséggel eleség szállíttatott a táborba, csupa önkéntes 
adakozásokból.

Az 1780. évi táborozáshoz a gyülödelem rendeleté
ből a hadsereg száma 35,211 emberre határoztatott. 
Minden tartomány köteles lön april elsőjére kiállítani já- 
rulványát. A táborozásnak határozott terve még nem ké
szült el, minthogy a vállalatban a körülményekhez kellett
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ulkalmazkodniok, valamint az ellenfél állapotához s ere
jéhez is.

Egyike a legnagyobb bajoknak, melyek az országot 
nyomák és szomorú jövendővel fenyegetők, a papirospénz 
csökkenése vala. A gyülödelem t. i. készpénz szűkében 
lévén s hatalommal közvetlen adó kivetésére nem birván, 
már a háború kezdetétől papirospénzt használa, mi eleinte 
mig aránylag kevés jőve forgásba, tűrhető vala; de 1780. 
év márczius havában már 200 millió dollárnyi bocsátta
tott ki és még semmi be nem váltatott. Ezen időben 40 
dollár papiros csak egy dollár ezüstöt ért, s az élésbiz
tosok a legnagyobb zavarba ejtettek, lehetetlen lévén 
nekik a hadsereg számára eleséget bevásárlani. A gyü
lödelem tehát ismét uj rendeletet hozván, fölszólita min
den tartományt bizonyos mennyiségű szarvasmarha, ser
tés, búza és rozsliszt, lótakarmány, s egyéb szükségesek 
kiszolgáltatására. Azonban e rendeletnek, mint számtalan 
akadályokkal és nehézségekkel járónak, végrehajtása nem 
eszközöltetett. Végre a papirospénz értékének fölemelé
sére, a gyülödelem tanácsából törvény hozatott, melynél 
fogva teljes becscsel bírjon azon adósságok kifizetésében, 
melyek, szerződésnél fogva, aranyban vagy ezüstben fize
tendők valának. E törvényt sok adós hasznára fordította, 
melyet hogy Washington eredeténél fogva igazságtalan
nak, alkalmazásában kárhozatosnak tartott, e történe- 
tecske is mutatja: Midőn a hadsereg Morristownmellett 
táborozott, a szomszédságban egy tekintélyes s jó hirü 
férfiú lakott ; ez sok szolgálatot tőn Washingtonnak, ki 
azt nyájasan fogadá s viszonzá. Szerencsétlenségre ezen 
ember leszállított papirospénzben fizette ki neki adóssá
gait. Bizonyos idő múlva meglátogatá a főhadiszállást, s 
szokás szerint a tábornagy szobájába vezettetett, hol épen 
tiszteivel beszélgete s kevés figyelemmel látszott lenni a 
látogató iránt. Hasonló jelenés történt köztök másodszor 
is, s Washington még visszatartóbb lön mint először. E 
magaviselet annyira elütött szokott modorjától, hogy 
Lafayette, ki történetből épen jolon vala, azon ember 
eltávozta után nem tartóztatható magát, és mondá: „Tá
bornagy ur, úgy látszik ezen ember önnek nagy tiszte
lője, még is úgy viselte magát iránta, mintha nem is

159
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ismerné." Washington elmosolyodva felele: „Jól tudom, 
hogy nem voltam nyájas hozzá; erőködtem ugyan leg
alább udvarias lenni, s két három ízben is meg akartam 
az embert szólítani, de a papirospénz betömte szájamat.“ 
Tudniillik Washington e pénzleszállitás által tetemes 
summában károsodott.

Április elején valamennyi tartománybeli seregeknek 
táborban kellett volna lenniök, de a Washington közvet
len parancsa alatt állók csak 10,400-ra mentek. E szám 
még az által is kisebbedett, hogy a marylandi s delawa- 
rei legénység a déli hadsereghez küldetett. Az Uj- 
Yorkban tanyázó britt katonák száma 7300 főnyi volt. 
A hónap végén visszatérő Lafayette marquis Francziaor- 
szágból s azon örvendetes hirrel érkezék Bostonba, hogy 
a franczia kormány egy szárazföldi és tengeri erőt állita 
ki, nem sokára az egyesült álladalmakba jövendőt. Lafayette 
legott Washingtonhoz mene a főhadiszállásra, s innen a 
gyülödelembe.

Junius havában Knyphausen tábornagy egy csa
pattal, melyet Uj-Yorkban nélkülözni lehete, útnak in
dulván uj Jersey felé portázott. Az amerikai hadsereg 
némely szakaszoltai szembe ménének vele, s több ke
mény csatázás keletkezők köztök, különösen Springfield- 
nél, hol az ütközet több órákig tarta. Az ellenség visz- 
szaveretett s az amerikaiak ismét Staten Islandbe vo
nultak.

Végre hírül hozák, hogy a franczia hajóhad julius 
10-én Rhode Island newporti kikötőjébe megérkezett. A 
készület hét vagy nyolcz lineahajóból, két fregatból, két 
ágyús gályából és 5000 emberből álla, Ternay ur a ha
jóhadat és Rochambeau gróf a seregeket vezérlé. Ez vala, 
mint mondák, az első osztályozás; a másik szállító hajók 
hiánya miatt Brestben marada egészen felkészülve, de az 
elsőt nem sokára követendő.

A minisztérium utasító parancsa Rochambeau gróf
hoz igen világos és oda irányzott vala, hogy a franczia 
és amerikai seregek között az egyetértés fentartassék. A  

tábornagy, valamint katonái is, Washington parancsnok
sága alá rendeltettek olyképen, hogy egyesülés esetére jx 
francziák segédhadak gyanánt tekintessenek, s balszár-
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nyat képezvén, az elsőség az amerikaiaké legyen. Ame
rikai tisztek parancsoltak az ugyanazon rangú és szol
gálati idejű franczia tisztek fölött, s minden alkudozá
soknál és békeszerződésekben az aláírási elsőség az 
amerikai tábornagyoknak adatott. Ezen utasitások vilá
gos és értelmes kifejezésekbe foglaltattak, s Lafayette 
közlötte azokat Washingtonnal, mielőtt a franczia sere
gek kikötöttek. Bochambeau gróf is részletes tudósítást 
ada rólok, minek örvendetes sikere Ion. Tökéletes egyet
értés uralkodott nemcsak a két hadsereg, liauem a nép 
és franczia katonák közt is, megérkezésük kezdetétől a 
háború végéig. Washington rendeletéből a szárazföldi 
tisztek, barátság jeléül és a francziák iránti udvariasság
ból fekete és fehér cocardákat viseltek, — a fehér szin 
amerikaiaké, a fekete szin a francziáké lévén.

Washington az Uj-Yorkban tanyázó ellenség ellen 
köz vállalkozási tervet készite. Lafayette e tervvel ön 
maga Bochambeau grófhoz mene Newportba, azt részle
tesebben értelmezendő s a franczia tábornagygyal és ha
jóhadvezérrel tanácsot tartandó. Ezen tervében Washing- 
ton alapul tévé fel, hogy a franczia tengeri erő sokkal 
erősebb az angolnál, minélfogva az uj-yorki hajóhadat 
megtámadandónak vagy legalább bekeritendőnek vélte. 
Jelenleg azonban a francziák tengerihada gyöngébb vala, 
hogysem föltevé; sőt Graves admirál megérkeztével, ki 
hat lineahajót vezete, az angol hajóhad tetemesen föiiii- 
haladta a francziát; miért a vállalat létesítése felfíig- 
gesztetett, mig Ternay ur tengeri ereje a második osz
tályzat megérkeztével Francziaországból vagy Guichen 
grófnak Nvugotindiából várt csapatjával nem öregbedik.

Ez alkalommal élvén Arbuthnot angol admirál a 
newporti révben álló amerikai hajóhadat bekerítette s 
kényszerítő a hadsereget ennek védelmére ott maradni. 
Egész nyáron át igy vala, miért semmibe sem lehete 
kapniok. A második franczia osztályozat Brestben tarta
tott zárva, s nem juthatott soha Amerikába, Guichen 
gróf pedig Nyugotindiából visszahajózott Francziaországba, 
meg sem érintvén a szövetséges tartományokat. Mind a 
két párt tehát védelmi állapotban marada. Washington 
visszatérvén Hudsonon által, tábort iite Orangetown vagy

11Washington élete.
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Tappan mellett, Uj-Jersey határain, s télig ezen állo
máson marada.

Rochamboau gróf e nyugalmi időközben összejöve
telre ajánlkozott, mit Washington örömmel fogada, s a 
két hatalmasság parancsnokai Hartfordban szeptember 
21-én láták egymást először. E két férfiú összejövetele 
azon tekintetben vala hasznos és nevezetes, mert baráti 
szövetségre léptek, s azt a két párt jótékony közlekedési' 
követte; de messzebbre ható hadi tervet még nem dol
goztak ki. Bizonyos valamit azért nem lehete határoz
to k , mert bármily szárazföldi vállalathoz túlnyomó ten
geri erő kiválhatott, mihez pedig jelenleg kilátás nem 
mutatkozott.

Ezen idő alatt West-Pointban és a hegyhát egyéb 
erősített állomásain Ariiold tábornagy parancsok. Az 
egész amerikai hadseregben egy sem szerze dicsőbb hirt 
akár hadi tudománya, akár vitézsége, akár fáradhatlan 
munkássága által nálánál. Miután az angolok Philadel
phiát odahagyták, ezen város kormánya reá bízatott, 
minthogy harczban vett sebei egyideig alkalmatlanná te
vék szolgálatra. Felfuvalkodott, pompaszerető és kicsa
pongó életű lévén, nemsokára annyi bajba kötelődzött, 
hogy meg nem buknia lehetetlen vala. Torkig adósságba 
merült, mely tehertől hogy megszabadulhasson s pazar
lás! hajlamát kielégíthesse, oly csiliekhez folyamodott, 
melyek őt mint embert és tisztet megbecstelenítők. Vir
ginia tanácsának elnöke súlyos vádakat támaszta ellene, 
melyek a haditörvényszék elé terjesztettek, s az oly íté
letet hoza, hogy a főhadvezér által nyilvánosan megdor- 
gáltassék. Ezen büntetés s vagyonának tökéletes tönkre- 
jutása Arnold gőgös lelkének elviselhetetlen kín vala. 
Magáért tehát boszut állandó, egyszersmind nyomorának, 
véget vetendő, eltökélő magát, hogy hazáját elárulja s azt 
ellenfél táborában keresse szerencséjét. Ezt már régen- 
föltevé magában, mert 15 hónap óta titkos levelezésig 
folytata André őrnagygyal, a britanniai hadsereg tábor- 
nagyi segédtisztével. Czéljának min élelőbbi elérésére 
West-Point parancsnokságát kereső, mit meg is nvere h 
azt augusztus első hetében átvevő. Ez időtől fogva azon 
volt, a britanniai tábornagygyal folytonosan közlekedvén,
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hogy West-Point várát a hegyhát legnevezetesebb állo
másaival együtt az ellenfél hatalmába kerítse.

Midőn Washington Hartfordba elutazván, a főhadi
szállást egyidőre odahagyá, ez alkalmat gondolá terve 
végrehajtására használandónak. E végre Hudson vize 
nyugoti partján éjnek idején titkos összejövetelt tarta 
Andié őrnagygyal. Reggelig együtt maradtak, do el nem 
végezvén tanácskozásukat, Arnold reá beszélte szövetséges 
társát, menne 8mith Josua házába, mely a folyó közelé
ben álla s maradna ott nappal elbújva. Arnold vissza
térő West-Point várába. André pedig beesteledvén az 
idő, Smith házából kiindulván, lóháton átúszta a folyót, 
vele lévén Arnoldtól aláirt, útlevele, melyben John An- 
dersohn nevet viselt. Mielőtt Smith házából kiment 
volna, egyenruháját egyszerű polgári öltözettel cserélte 
fel, melyet egy bő sötét öltönynyel fode be.

Kővetkező nap, midőn egyedül maga lovagolna Uj- 
York felé, hirtelen három polgári katona feltartóztatá őt 
s kimotozván ruháját, saruiban elrejtett irományokat lel
tek. Ebből gyaniták, hogy kém volna s letartóztatván, 
visszavezeték az első amerikai őrszemhez s általadák 
Jamoson alezredesnek. Ez a megvizsgált irományokat Ar- 
nold kéziratának ismerte, s minthogy azok tartalmát fon
tosnak taiálá, gyorsfutár által legott Washingtonhoz 
küldötte, magát Andrét pedig nagyobb biztosság végett 
következő reggel Sheídon ezredeshez vitette. André lát
ván, hogy nincs menekvési reménye, ira Washingtonnak 
s folfödözé neki igazi nevét és állapotját. Azalatt Arnold, 
tudtára esvén a fölfödözés, bárkára ülvén, az angol had
sereghez menekült. André pedig, miután ügye a hadi
tanács által megvizsgáltatott, mint kém hadi törvények 
szerint halálra Ítéltetett. Washington helybenhagyó, az 
ítéletet s Andrét október 2-án Tappanban kivégezték.

Mig az éjszaki részen ezen események folyának, a 
déli tájakon az onnan érkezett tudósítások szerint igen 
mostohán állottak a dolgok. A brittok beütöttek Caro- 
linába, s az uj-yorki készületek oda mutattak, hogy egy 
szakaszolat Virginiába szándékozik rohanni. Gates tá
bornagy megveretése déli Carolinában nagy csapás volt 
az amerikaiakra nézve. Miért a gy ülödelem sürgetésére

lt)3
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Washington ezen tartomány parancsnokául Green tábor
nagyot rendelte, ki a csatapiaczra érkezvén, a következő 
években fényesen kitüntette vitézségét.

Végre, minthogy a gyiilödelem hosszas tapasztalás 
után mindig nagyobb nagyobb bizalommal viseltetett Wa
shingtonhoz, elfogadá minden javaslatait, melyeket már 
régóta végrehajtani sürgetett, különösen hogy a tobor- 
zandó ujonczok a háború bevégezteig katonáskodni tar
tozzanak, s a haditisztek, kik végiglen szolgálatban 
maradnak, fele zsoldjokat életök fogytáig húzzák. De 
szerencsétlenségre a tartományok nem hajoltak a fővezér 
javaslatára, s csak három évre vagy még rövidebb időre 
állították ki seregeiket, ürügyül hozván fel, hogy máskép 
fölötte nehéz lett volna ujonczokat szerezniük.

Deczember vége felé a hadsereg téli szállásokra 
vonnia; a pennsylvániai csapatok Morristownál vettek ál
lomást, az uj-yersei ezredek Pompton mellett s a kele
tiek a hegyháton. A főparancsnok szállásául Uj-Windsor 
tűzetett ki. A franczia hadsereg Newportban marada, 
kivévén Lauzun herczeg ezredét, mely Lebanonban Con
necticut tartományban telepedett meg.
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Lázadások a hadseregben. — Washington segítséget keres Fran- 
cziaországban. — Lafayette egy szakaszolattal Virginiába jön. —• 
Washington összejövetele Rochambeauval. — Hadviselési tervek, 
különösen Uj-York megtámadására. — A  tervnek véletlen esetek 
miatt némi változtatása. — Lafayette győzedelme Cornwallison. A z  

egyesült seregek Virginiába menetele. — Yorktown ostromlása. 
Békealku-készületek uj táborozáshoz. — Lafayette haza megy. —• 
Washingtont a katonák főhatalommal kínálják meg. — A  hadse
regek uj elhelyezése. — Ezek elégületlensége. — A  tiszti kar em
lékirata a gyülödelemhez. — Névtelen irományok. — Tudósítás a  
békekötésről. — Washington gondjai a polgári szerkezetről. — 
Körlevelei a tartományokhoz. — A  gyülÖdelembe megy. — Elbú

csúzik a hadseregektől és leteszi a vezérséget.

A z 1781-diki év oly eseménynyel kezdődött, mely 
az országot rémüléssel tölté el. Január 1-ső napján zen
dülés ütött ki a pennsylvániai seregek között Morristown 
mellett; hol mintegy 1300 ember fegyvert ragadván, 
tiszteiknek engedelmeskedni vonakodtak, egy kapitányt 
megöltek, egy másikat halálosan megsebesítettek s egyéb 
kicsapongásokat követtek el. A lázadók hadias sorokban 
Princetonba léptettek, hol hat ágyút elfoglalván, kinyi- 
latkoztaták, hogy Philadelphiába mennek, ott sérelmeiket 
a gyűlödelem elé térj esztendők. Panaszuk ugyanis, hogy 
zsoldjok nem illő időben és leszállított papirospénzben 
fizettet ék ki, hogy sokan a katonák közöl szolgálati ide
jük lefolyta után el nem bocsáttatnak, s hogy eleségben,



166 WASHINGTON ÉLETE.

ruházatban, pénzben legnagyobb szükséget kell szenved
niük, Wayne tábornagy okosságának lehető köszönni, 
hogy a lázadók rablásokat s más erőszakot nem követtek 
el. Washington is tudósíttatván a zendülésről, mindent 
elkövető annak lecsillapítására, utasítást adván Wayne- 
nak, bírná a katonákat reá, hogy sérelmeiket írásban 
nyújtsák be a gyülodelemnek, s a pennsylvániai kormány
nak. Ennek következtében a gyülödelem követei, s Penn- 
sylvánia kormányzója a lázitóknak elébe rnenvén, alkudo
zásra léptek velők, s esek letették fegyvereiket.

Washington tartván tőle, netalán e példa gonosz 
befolyással legyen az egész hadseregre, annak ismétlése 
ellen hathatós rendszabályokról gondoskodott. Rendelést 
tőn, hogy a hegyháti ezredekből 1000 ember választassák 
ki, kikben meglehessen bízni, ezek négy napi eleséggel 
ellátva indulásra készen álljanak, mihelyest arra paraucs 
érkezendik. Mily czélirányos volt ezt tennie, legott ki
tűnt ; mert tudósítás érkezett, mely szerint az uj-yorki 
csapatok, a Pompton és Chatham mellett állomásosok, 
felzendültek volt ; ezek fegyvert fogván, tiszteik ellen 
fenyegetőztek, hogy Trentonbe rnenvén, hol a tartomány 
követei tanácskozzanak, szuronyokkal esikarandják ki sé
relmeik orvoslását. Ez esemény gyors és szilárd elhatá
rozást igényelt. Hatszáz ember, Howe tábornagy ve
zérlete alatt, küldetett ki a lázadást erőhatalommal el
nyomni, ha a zendülők tüstént föltétlenül meg nem hó
dolnak, s engedelmességet nem fogadnak. E parancs 
pontosan végrehajtatott. A lázadók meg lévén lepve, 
mielőtt rendbe szedődhettek volna, kénytelenek lőnek 
tiszteiktől bocsánatot kérni, s engedelmességet Ígérni. — 
Hogy pedig a kihágásuk nagy volta szembetűnővé tétes
sék, s mind ők, mind mások jövőre hasonló tényéktől el- 
ijesztessenek, két főczinkos a hadi törvényszék elé idéz
tetett és agyonlövetett.

E gyors eljárás a lázadási szellemet végképen kiir
totta a hadseregből.

Az angol tábornagy semmi tervet nem látszott a 
jövő táborozáshoz, az északi tartományokban vállalatidé
hoz, készíteni. Figyelmét főleg dél felé forditá, s a mi 
legénységet Uj-Yorkban nélkülözhető, mind Cornwallis
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lordhoz küldötte segédhadúl. Tizenhatszáz embert, arány- 
Lagos számú hajókkal együtt Chesapeake felé szállított, 
Arnold parancsnok alatt, ki alig várá az alkalmat, hogy 
uj barátihoz hajlamát, a az elhagyott amerikaiak ellen 
boszuját kitüntethesse; ki mielőtt Chesapeakehez ért vol
na, Leslic tábornagy Virginiából kiköltözött, s igy e vál
lalat dicsőségét egyedül ő aratta, s mit még többre be
csült, nagy zsákmány birtokába jutott. Mert Kichmond 
városát felgyújtotta, sok magányjószágot elfoglalt s több 
helyeket kirabolt.

Arnold visszatolására Washington kiszakaszta had
seregéből 1200 embert, s szárazon inditá meg őket 
Chesapeake felé, hogy ott a irancziákkal egyesülten har- 
ezoljanak Arnold ellen. E táborozás fejévé Lafayettet ren
dedé, mit nemcsak politikából tőn, hanem mivel a mar- 
quis eszélvessége és vitézségében bízott. Virginiába ér- 
keztekor az egész tartomány szárazföldi serege is a pol
gári katonasággal együtt parancsa alá vettetett.

Washington a legközelebbi táborozáshoz tervet ké
szíteni s a franczia főnökökkel oly tárgyakról értekezni 
szándékozván, melyeket Írásban nem örömest közlünk, 
Newportba utazott. Az odavaló polgárok egy irományt 
nyújtanak be neki, melyben iránta buzgó szereteteket, 
tett szolgálatiért hál áj okát s örömüket jelentik ki, hogy 
őt körükben üdvözölhetik. Válaszában különösen ipar
kodott a fővezér őket azon hajlandóságban megerősíteni, 
melyet a szövetséges francziák iránt nyilvánítottak. A 
szövetséges hadak vezéreinek összejövetele minden tekin
tetben kielégítő vala mind a francziák- mind az ameri
kaiakra nézve; de az ellenség ezélzatait igen nehéz vala 
kitalálni, s a jövendő vállalatok előre nem látható, s ki 
nem számítható eseményektől luggének, miért csak álta
lános intézkedések tétettek oly közös munkálatokról, mi- 
lyeket idő és körülmények kivánandnak.

Jóllehet a britanniai tábornagy szándéka tudva nem 
vala, de később kitűnt, hogy csatamezőül Chesapeake 
mellékét vagy PennsyIván iát szándékozott kitűzni. E 
végre Clinton még egy szakaszolatot, 2000 emberből ál
lót, kiilde Virginiába, mely Arnolddal s utóbb Cornwallis- 
sal egyesüljön. Más részről meghagyatott Lafayette tá-



168 WASHINGTON ÉLETE.

bornagynak, hogy a franczia hajóhaddal egyesülve mun
kálkodjék ; de mivel ez nem szállá be Chesapeakebe, 
az utasítást nem teljesíthette ; mihelyt pedig bizonyo
san megtudá, hogy egy angol csapat szállott be a fran- 
cziák helyett Chesapeakebe, ismét a fősereghez készüle 
visszatérni. Mentében vala már, midőn parancsot von 
Washingtontól, hogy délnek forduljon, s vagy Virginiá
ban szembe menjen az ellenségnek, vagy tovább indulván 
a déli hadsereghez csatlódjék, hol Green tábornagytól bő
vebb utasítást veend.

Az egész hadsereg akkori állapotáról, s mit lehete 
várni a legközelebbi táborozástól, felvilágosításul szolgál
janak Washington naplójának ezen szavai:

„A helyett, hogy táraink eleséggel telve volnának, 
igen apróra szabott élelemmel bírunk, mely itt-ott el
szórva találtatik a tartományokban; a helyett, hogy 
fegyvertársaink el volnának látva fegyverrel, csak kevés 
mit találunk bennök, s a munkások nem akarnak tovább 
maradni; a helyett, hogy a hadviseléshez kivántató min
den készület meg volna, s legott kiosztogattathatnék, a 
főhadi szállásmester még most fordul a tartományokhoz, 
s azért könyörög, mire saját csapataiknak szíikségök va
gyon ; a helyett, hogy a szállításra szabályozott rend
szerrel bírnánk, mely vagy hitelen alapulna vagy pénzen, 
melynek a szállásmester kezeiben kellene lennie, a költ
ségek födözésére, sem egyiket sem másikat nem bírjuk, 
s a szükségesek legnagyobb részét katonai kicsikarással 
kell megszereznünk, naponként kénytelenek vagyunk a 
népet zsarolni, mi által kedélye elkeseredik és szive el
idegenül tőlünk; a helyett, hogy uj toborzás által be
töltetnének ezredeink s a tartományok kiállították volna 
illetőségeiket, az egész szövetségbői maiglan alig vagyon 
egy, mely seregeinek nyolczadát a táborba küldötte vol
na, s kevés reményem van hozzá, hogy felét kiállítsa; 
szóval, a helyett, hogy teljesen fel volnánk készülve a 
csatamezőre, minden készületlenül áll, s a helyett, hogy 
az ellenfélt megtámadnék, s dicső diadalt szerezhetnénk, 
homályos és zavart jövendő vár reánk.“

Szerencsére a dolgok kedvezőbbre fordulának mint 
a hadvezér gondolta. Azon örvendetes hir futamodott,
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hogy Barras gróf egy franczia fregátával a bostoni kikö
tőbe jött, s nem sokára tengeri erő és szárazföldi segéd 
sereg érkezik Francziaországból; azonfelül julius vagy 
augusztus hónapban Grasse gróf vezérlete alatt egy ha
jóhad induland ki Nyugotindiából az egyesült tartomá
nyokba. Ez oknál fogva az amerikai és franczia seregek 
fővezérei még egyszer összejöttek május 22-én. Két fő
tárgy vétetett fontolóra, úgymint az ellenségnek Virgi
niában megtámadása, és egy közrohanás Uj-Yorkra. A 
franczia hadvezér az első vállalatnak ada elsőséget; de 
utóbb hajolt az erősebb indokokra, melyeket Washington 
a második terv mellett hoza fel. Virginiába t. i. csak 
szárazon lehete eljutni, minthogy a franczia hajóhadat a 
sokkal erősebb angol tengeri hatalom zárva tartá. A 
szállítási nehézségek és költségek, az évszak, melyben a 
seregek Virginába érkeztek volna, mi legforróbb nyárban 
vala történendő, s az emberveszteség, melyet oly hosszú 
utazásban elkerülni nem lehete, mind ezek nchezíték az 
első terv végrehajtását. Más részről hihető vala, hogy az 
ellenerő Uj-Yorkban a szerteküldözött szakaszoltok által 
annyira megkevesedett, minél fogva Clinton kénytelen le
szen vagy feladni a várost vagy védelinül a déli seregek 
egy részét visszahívni.

Elhatározák tehát a vezérek: Rochambeau gróf
minél előbb induljon ki Newportból, s Hudson mellett 
az amerikai táborral egyesüljön. Mielőtt Washington 
Weathersfieldet elhagyta, körleveleket bocsáta a keleti 
tartományok kormányzóihoz, melyekben a határozatokról 
tudósítja és felszólítja őket, hogy szárazföldi részhadaikat 
minél hamarabb kiállítani, s bizonyos számú polgári ka
tonaságot készen tartani igyekezzenek. Tanácslá tovább 
nekik, ha 3 évre, vagy az egész háború folyamatára ujon- 
czokat nem kapnának, fogadják azokat csak ezon táboro
zásra, minthogy sürgető szükség van reájok, mind hadi 
vállalatok, mind politika tekintetéből; mert az amerikaiak 
csak azáltal tüntethetők ki buzgalmukat, s a közjó iránt 
áldozati készségöket, ha mindent elkövetónek, hogy szö
vetséges társaikhoz erőre és vitézségre hasonlók lehesse
nek, s ez vala egyetlen mód ezeknek segedelméről bizto
si tűi magokat.
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Megköttetvén Francziaországgal a szövetség, az 
egyesült tartományok népei bizakodván azok segítségében, 
mintha már ki volt volna viva íüggetlenségök, hova to
vább hanyagabbak lőnek a gyülödelem kivánatainak tel
jesítésében, különösen kitűnt pedig a keleti és közép ál- 
ladalmak tunyasága és részvétlensége, egészen ellenkező
leg ama buzgalommal, készséggel és szilárdsággal, mely 
által ugyanazok a háború kezdetén kitíintenek. Wa
shington őket e tehetetlenségből felrázandó, mindent el
követő, mi által a népet felbuzditani s tulajdon hasznára 
figyelmeztetni lehetett. Ezen okból már egy évvel előbb 
azon véleményt kezdé terjesztgetni, hogy Uj-York meg
támadása az, mire teljes erővel törekszik, s minden esz
közt fordítani kíván : mit végrehajtandó valamennyi ha
dait Peekskill mellett összegyűjtő, azután Uj-York ellen 
indulván Dobbs-Ferrynél, mintegy 12 mérföldnyire Iüngs- 
bridgetől, julius 4. tábort ütött. Két nappal utóbb hozzá 
csatlakozott Roehambeau gróf is a franczia hadsereghez. 
Az amerikaiak két vonalban telepedtek le, s jobbik szár
nyuk a Hudsonra nyúlt. A francziák bal oldalon ma
radtak, s egy vonaliján a Brunx folyóig terjeszkedtek.

Még mielőtt a két hadsereg egyesült volna, készü
letek tétettek Uj-York szigete északi kikötőjének megtá
madására. Lincoln tábornagy 800 emberből álló szaka- 
szolattal a Hudsonoii lehajókázván, Kingsbridge ormait 
foglalta el. Washington maga a derékhaddal Valentins 
Mellig nyomnia, négy mérföldnyi közelségre Kingsbridge- 
hez, onnan, ha szükség hozandja, Lincolnt segítendő. 
A seregek éjente fegyverben állának s másnap ismét a 
táborba vonultak vissza Dobbs-Ferry mellé.

Hat hétig állomásoztak itt a hadseregek. Az alatt 
terv készíttetett a megtámadásra, s mindkét fővezér meg
tekintő az ellenfél várerősségeit; elsőben a Hudson szem
közti partjáról vevék azokat szemügyre, azután Kings
bridge s más szomszéd pontok felől. Minthogy azonban 
az álladalmak igen késtek illető ujonczaikat beküldeni, a 
hadsereg nem volt oly állapotban, hogy nagy vállalatba 
ereszkedhetnék, mert a franczia hajóhad által sem segit- 
teték, de kivált, mivel a város védelmére háromezer 
hessz érkezett Európából, Grasse gróf pedig, ki Nyűgöt-
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Indiából hajóhaddal vala jövendő, közbejött akadályok 
miatt segítségül nem érkezhetett. Nem leven ilyképea 
remény az ostromlás sikeréhez felhagytak a megtámadási 
tervvel, s az egész franczia erő s ugyanannyi amerikai 
sereg, melyet a hudson-melléki állomásoknál, és a hegy
háton nélkülözni lehete, Virginiába indula. Ennek alsó 
vidékeit Cornwallis egy britanniai szakaszolttal egyesül
vén, megtámadta, de Laíayette bátorsága s ügyes vezér
lete által visszaüzetett; mi Washingtonnak nagy örö
mére szolgála, minthogy ellenkező esetre azon vád ér
hette volna őt, hogy oly nehéz vállalattal oly fiatal tisz
tet bizott meg, s őt a század egyik legtapasztaltabb és 
legügyesebb tábornagya ellen küldötte legyen. E tény ért 
Lafayettet mind Washington, mind Vergennes gróf, sőt 
maga a franczia király különös dicsérettel halmozták el, 
s fejedelme részéről Ígéret tétetett neki, hogy a franczia 
seregekben főtábornagy leend, mihelyest szolgálatát az 
egyesült tartományokban bevégzendi.

Washington és Rochambeau első vállalatuk volt 
Virginiában Cornwallis ellen indulni. Ha ez északi Ca~ 
rolinába vonulandó vala, akkor őt az egyesült sereg egy 
részével üldözőbe venni, a többi hadakat pedig franczia 
hajókra szállítva Charlestonhoz vitetni határozák, melyet 
a britannok bekerítve tártának. Kings-Ferry mellett, 
kele át mind a két sereg a Hudsonon, s innen külön 
utakon Trenton felé, azután Philadelphiának tartván Elk 
ormához indulának. Clinton mit sem tudott benne, hogy 
Grasse gróf Chesapeakebe váratik hajóhadával, s a lég- 
furfangosabb fogások követtettek el, hogy tévútra vezet
tessék, s ezen táborozás valódi czélja felől hibás fogalma 
legyen; mert félni lehete, hogy ha szándékukról bizo
nyos tudomása leszen, a franczia hajóhad elérkezte előtt 
segéderőt kiildend Virginiába. E végett ámító leveleket 
költöttek, melyeket az angolok elfogának ; nj Jerseyben 
színlelésül sütőkemenczék felállítása, nem különben ló
takarmány beszerzése által a sereg fogadására készületek 
tétettek, mintha ezen oldalról szándékoznának a megtá
madást kezdeni. Mely hadi cselnek kívánt sikere lőn4 
s a hadak már messze előnyomultak volt, mielőtt Clinton 
tudta volna rendeltetésüket.



172 WASHINGTON ÉLETE.

Washington és Rochambean a hadseregnek előtte 
menőnek ; amaz, miután rövid ideig Philadelphiában tar
tózkodott volna, Mount Vernonba siete, mely útjában fe
küdt. Ez volt első véletlen látogatása hazájában, mióta 
azt hat évvel s öt hónappal ez előtt elhagyta, az első 
gvülödelmi ülésbe mentekor ; oly osztatlanul áldozta fel 
idejét, s mindenét, mi személyét illető, a közhazának. Ott ’ 
is csak addig marada, mig Rochambeau, kit Baltimore- * 
bán hagyott, elérkezendő vala. Mindketten azután sietve 
siettek Lafayette hadseregének főszállására Williamsburg 
mellé, hová szeptember 14. értek el.

Azalatt Grasse gróf, huszonhat lineahajóból és több 
íregátából álló hajóseregével Chesapeakebe vitorlázott, 
miután Graves admirallal megütközött volna. Barras gróf 
is hozzá csatlakozott egy franczia csapattal. Nyugotindiá- 
ból háromezer ember St. Simon marquis vezérlete alatt 
már előbb partra szállván, Lafayettel egyesült. Cornwallis 
azon reménynyel lévén, hogy Clinton segitendi őt, s az 
angol tengeri erő a francziát felmulandja, Yorktownt és 
Gloucestert elfoglalá. E két hely York folyó partjain 
szemközt álla egymással. Clinton hadseregének nagy obi) 
része Yorktownban álla, mely erősen köriilárkolva, s az 
ostrom kiállására mindennel ellátva vala. Mihelyest vala
mennyi sereg összegyülekezett, az amerikai és franczia 
tábornagyok kiindultak a Williamsburg melletti táborból, 
s megszállották Yorktownt szeptember 30-dikán. Az 
amerikaiak a félkörnek jobbik, a francziák bal oldalán 
állottak fel, mindkét szárny a York folyó felé terjesz
kedvén.

Az ostrom szokásos mód szerint kezdetett meg; 
párvonalakat nyitottak, ágyutelepeket állítottak, golyókkal 
és bombákkal lődözték a várost, s megrohanták az ellen
fél sánczait; de ez sem volt önvédelmében hanyag, sem 
az ostromlók visszaverésében erőtlen. Legfontosabb ese
mény vala két sáncznak kivivása egy időben; egyiknél 
egy amerikai könnyű gyalog csapat harczola, másiknál 
egy franczia gránátos és vadász szakaszolat; amazokat 
Lafayette vezérlé, ezeket pedig Biomenil báró. Mindket
tejüknek kedveze a szerencse. Az ostromlók tüzesen és
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bátran rohantak öklelő szuronyokkal a sánczokra, az el
lenfél lövöldözéseinek daczára.

Az ostromlék most árkokat hánytak az erősség kö
zelében, s ágyutelepeikből szakadatlanul tűseiének, míg 
végre október 17-ikén Cornwallis levelet külde Washing
tonnak, melyben ajánlatot tőn, hegy huszonnégy óráig 
fegverszünet legyen, s mindkét részről követek válasz
tassanak a föltételek meghatározására, melyeknél fogva 
Yorktown és Grloucester az ostromlóknak átadassanak. 
Washington válaszúi adá, küldené meg előleg a lord 
Írásban, mily föltételek alatt akarná az erősségeket át
adni. Ez megtörténvén, az elleuségeskedések megszűntek.

A békeszerződés fő feltételei, melyeket a britanniai 
tábornagy Washington elé terjeszte, ezek valának : a vár- 
őrseregek hadi foglyokúl tekintessenek, s illendő bánás
ban részesüljenek ; a britanniai és német katonák Euró
pába szállíttassanak oly kötelezéssel, hogy a francziák és 
amerikaiak ellen ne szolgáljanak ; minden fegyver és hadi 
készület adassék által; a tisztek és közvitézek minden 
holmiöket megtartsák; végre a katonasághoz nem tartozó 
polgári személyek birtoka megkiméltessék.

Minthogy e pontok némelyeit elfogadni nem lehe
tett, Washington másnap választ külde a várba, mely uj 
szerződési tervet foglala magában, úgymint: Az egész
vársereg hadi foglyok gyanánt tekintessék s az ország 
azon részeibe küldessék szét, hol tartásukról gondoskodni 
lehet; a lövőszerek, fegyverek, ruhanemüek, hadi pénztár 
s minden eleség a hajókkal és sajkákkal együtt s ezek
nek minden készületei adassanak által; a tisztek meg
tarthassák kardjaikat s podgyászaik a katonákéval együtt 
maradjanak nekik, kivévén mit Amerikában rablottak 
volt. Ezen alkudozásra kiküldött követek valának: Lau- 
rens ezredes és Noailles, az amerikaiak és francziák ré
széről; Dundas ezredes és Ross őrnagy az angolokéról. 
A szerződés október 19-én aláíratott, s ugyanaz nap dél
után kitakarodott a várőrség s általadá fegyvereit. A 
foglyok számra, nem számítva ide a hajós legényeket, 
7(K)0 embernél többre ment s az ostrom alatt 5—600-at 
vesztettek el a britannok. A szövetségesek serege 7000
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rendes amerikai, 5000 Iranczia és 4000 polgári kato
nából álla, kik közül megsebesültek vagy elvesztek mint
egy 300-an.

Oornwallis fogságba ejtése nagy örömet gerjesztett 
amerikaszerte, s úgy vétetett, mint csalhatatlan előjele a 
háború szerencsés kimenetelének. A gyiilödelem külön 
hálairattal tiszteié meg mindenik fővezért, nemkülönben 
a  tiszteket és közvitézeket is. Két zászló, melyek béke- 
szerződésben vétettek el az ellenféltől, Washingtonnak 
adattak ajándékul, két nagy ágyú pedig Eochambeau és 
Grasse grófoknak az amerikai nép hálazálogául. Hatá
roztatok továbbá, hogy e dicső esemény emléke már
ványoszloppal örökittessék, Yorktownban állitaudóval.

Minthogy az egyesült hatalmak jelen táborozás alatt 
újabb vállalatba többé nem ereszkedhettek, St. Clair tá
bornagy két ezer emberrel a déli tartományokba külde
tett; egy másik része a derékhadnak hajókra szállván. 
Elk csúcsáig vitorláza, honnan Uj-Jerseybe és Hudson 
mellé indult. A franczia seregek a legközelebbi nyárig 
Virginiában maradtak.

Washington aggódott, netalán a Virginiában kivitt 
Riadalmakat a nép túlbecsülje, s hízelgő reményektől el
altatva, törekvéseivel alább hagyjon, többi között igy nyi
latkozván e tárgyban: ..Én mindent elkövetek, mi erőm
től telik, ily nagy csapás elhárítására, s kecsegtet a 
remény, hogy a tartományok buzgalma nem lohadand, 
hanem legszilárdabb előkészületek által vetélkedni fognak 
az utolsó, elhatározó és dicső táborozásban, mely úgy re
mélem, ha vitézül viselendjük magunkat s az ég ke
gyelme pártoland bennünket, e hosszas és fáradalmas 
háborúnak véget vet, s azon nemes birtokainkat, melyek
ért harczolánk, a szabadságot, békét, függetlenséget biz
tosítani fogja.“ Hasonló véleménynyel volt a gvülödeleni 
is, midőn elhatározá, hogy a tavali hadi erő jövőre is 
fenntartassék s a tartományok megintessenek járand" 
ujonczaik kiállítására. Pénz és hadi készületek beszer 
zése is megrendeltetett. Mindezen határozatok szokatlan 
gyorsasággal, tűzzel és egyetértéssel történtek. Maga Wa
shington sem mulasztá el sürgetni azok végrehajtásai, 
két körlevelet írván ez ügyben valamennyi tartományok
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kormányzóihoz. Az elsőben megmutató, mily szükséges 
legyen annyi pénzt kölcsön venni, mennyi a katonaság 
díjazására és felruházására kívántatik. A másikban tu
dósítást nyújt a hadsereg állapotáról, mely táborban áll, 
s sürgeti a gyiilödeiem által kivetett ujonezok toborzását. 
Kívülről sem mulaszta el segedelmet keresni, különösen 
Franklin közbenjárása által reá bírta a frauezia udvart, 
hogy hat millió livrét kölcsönözzön a következő évre, 
mely summa hónaponként, részekben lenne által veendő.

Nem lévén a jövő táborozásig semmi nevezetes!) 
vállalatra kilátás, Laíayette marquis a gyülödelem enge- 
delmével egyidőre hazájába utazott. Köszönő irat ada
tott neki, melyben buzgalma, hadiszolgáta és nemes ma
gaviseleté nagy dicsérettel halmoztatok, azonfölül levél a 
francziák királyához, mely őt fejedelmének legforróbb ki
fejezésekben ajánlá. Az egyesült tartományok európai 
követeinek utasításul meghagyatott, hogy Lafayettel egyet
értőkig annak ismereteivel és tanácsaival éljenek.

April közepe táján elhagyván Washington Phila
delphiát a hadsereghez mene, s főhadiszállást Newburg- 
ban ütött. Ide érkeztekor nem lele többet a táborban 
tízezer embernél. Mert a yorktowni békekötés után köz
hiedelemmé vált, hogy a háború nem tartand löbbó az 
egyesült tartományokoan. Ezért folytak vontatva a to
borzások. Május első napjaiban tudósítások érkeztek, 
melyek szerint a britanníai cabínetben nagy változások 
történvén, a békére nagyobb hajlandóság mutatkozék. 
Washington áttól tartván, netalán rósz következést szül
jön a rósz hír, körlevelet boesáta valamennyi tartomány
beli kormányzókhoz, melyben véleményét szabadelmüleg 
előadja :

„Higgadt megfontolás utáu, úgymond, kénytelen 
vagyok következő szilárd meggyőződésemet nyilvánítani : 
A rendszabályok, melyekhez az ellenfél nyúl, minden te
kintetben a mi elámitásnnkra számitvák; mert az angol 
királynak nincs igazi akarata függetlenségünket valódi
ságában megismerni; az ellenség csak tulajdon népét 
akarja megnyugtatni s a háború folytatásához szoktatni; 
minket pedig a béke hízelgő reményével megcsalni, ez 
által a francziákkal kötött szövetségünket felbontani,
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bennünket az elbizás és hanyagság szenderébe ringatni, 
s miután magunkat igy rá szedetni engedtük, a háborúi 
nagyobb erővel és szerencsével folytatni törekszenek. De 
ha az angol nép és parlament komolyan szándékoznék 
is Amerikával békét kötni, ajánlataikat mindenesetre 
nagy óvatossággal kell fogadnunk s a fegyvert kezeink
ből le nem tennünk; a helyett hogy törekvéseinkkel leg
kevésbé alább hagynánk, kettőztetett erővel kell fölkel
nünk, minden kedvező alkalmat használva, mig kivánataink 
tökéletesen be nem telnek. Soha népnek békealkudozá
sokban rövidségére nem vált, hogy háborúra készült. *

A tisztek és közvitézek elégületlensége a zsold el
maradása miatt mindinkább nagyobbodott s nyilvános 
panaszokra és mozgásokra fakadt. De ennél még veszé
lyesebb dolog kezde titkon terjengeni. A katonák t. L 
tekintetbe vévén a gyülödelem korlátolt hatalmát, s meny
nyire vonakodnak az egyes tartományok annak rendele
téit végrehajtani, azon gondolatra jöttek, hogy e kor
mányzási módot el kellene törleni s egészen uj rendszert 
behozni. E végre közértelemmel egy derék jellemű és 
éltes ezredest bíztak meg, hogy szándékukat Washington 
elébe terjeszsze. A megbízott levelet külde a fővezérnek, 
melyben előadván, mily gyönge legyen a köztársasági 
kormányzás s hogy a hadsereg egyedül azért képes va
lamit végrehajtani, mivel egy főparancsnok alatt áll; uj 
kormányrendszert ajánl az országra nézve behozatni. 
Ámbár pedig némelyek az egyszemélyi! uralkodásról oly 
véleménynyel vannak, hogy azt zsarnokság nélkül gya
korolni lehetetlen: ők mindazáltal hajlandók a főkor
mányt egy oly férfinak adni át, kitől az alkotmányt fél
teni nem kell; s ezen férfiú Washington volna, kit 
királyi czimmel felruházni kívánnak.

Ez oly rendkívüli, mint váratlan levélre Washing
ton következőleg válaszolt: „Newburg, május 22. 1782. 
Uram ! Bámulat és zavarodás lepett meg, midőn ön le
velét figyelemmel átolvasám. Bizonyossá teszem önt, 
egész háború folytában egy eset sem szomorita el any- 
nyira, mint e velem közlött sorok tartalma, melyekből 
látom, hogy a hadsereg oly véleménynyel van, mely ir- 
tózatra gerjeszt s legszilárdabb visszautasítást érdemel.



XII. FEJEZET. 177

Mit ön most nekem nyilvánitu, maradjon kebelembe te
metve, mennyire ez ügynek további sürgetése azt vilá
gosra hozni nem kényszeritend. Meg nem foghatom, 
mily tettem bátorithatá önt nekem oly ajánlatot tenni, 
ineiy meggyőződésem szerint hazámat legnagyobb vész
szel fenyegeti, mely azt valaha csak érhetné. Ha álta
lán nem csalatkozom magamban, nincs egész Ameriká
ban ember, ki előtt ön terve utálatosabb volna, mint 
nekem. De egyszersmind ki kell jelentenem, senki oly 
őszintén nem óhajtja, hogy a hadseregnek tökéletes igaz
ság szolgáltassák k i ; s mennyire hatalmam és befolyá
som alkotmányszeríi utón kiterjed, mindent el fogok kö
vetni, mi erőmtől telik, s semmi alkalmat el nem 
szalasztók mindnyájoknak kieszközleni azt, mi illeti őket. 
Azért mindenre kérem önt, ha még bir hazája iránti 
szeretettel, ha ön és utódai szerencséjét szivén hordozza, 
s ha még némi csekély tisztelettel viseltetik irántam, 
száműzze e gondolatot leikéből, s ne nyilvánítson soha 
senkire nézve, sem önindulatából, sem mások megbiztá- 
ból hasonló véleményeket. Teljes tisztelettel Washington 
György.*

E válasz Washington tántoríthat lan hazafiságának 
legfényesb tanúsága, midőn a hadsereg fővezére lévén, s 
a hatalom felső fokán állván, a népnek szeretett és imá
dott embere, a neki ajánlott királyi méltóságot vissza- 
utasitá.

A haditisztek és közvitézek nem szűntek meg to
vább is nyugtalankodni. Aggasztá őket jövendő sorsuk, 
s igen kőtelkedének, vájjon a háború bevégeztével leszen-e 
irántok elegendő hálával a haza? sőt kevés reményök 
vala, hogy a már gyülödelmileg megígért félzsoldot éle
tük fogytáig megkaphassák. Elhatároznák tehát felírást 
bocsátani a gyülödelemhez, s előadni sérelmeiket. Ebben 
fel volt számítva azon summa pénz, melyet követeltek, 
h inditványoztatott, hogy az örökös félzsold helyett bi
zonyos mennyiség igértessék nekik, végre kérték, hogy 
a megajánlandó pénzről kielégítő biztosítást adjon. Ez 
iromány átvitelére három tisztet választottak, erősen 
meghagyván nekik, követnének el mindent kedvező válasz 
nyerésére. A gyülödelem tagjai meghasonolva lévén, oly

12Washington élete.
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nemű határozatot hoztak, mely a hadsereg kérelmeit ki 
nem elégité, sem aggodalmait meg nem szünteté. Miért 
sokan elkeseredve és felingerülve oly rendszabályokhoz 
készültének nyúlni, melyek képesek valának fegyveres 
erővel kicsikarni kivánataik teljesitését. Innen keletke
zett ama bires newburgi emlékirat. Több tisztek titkos 
tanácsot tartván, abban állapodtak meg, hogy a főhadi- 
tisztek gyűlésbe hivassanak össze, melyben minden szá
zadból egy-egy tiszt s az orvosi karból egy küldött szinte 
részt vegyen, kik az általok hozandó határozatokat a 
gyülödelemnek nyújtsák be. Márczius 10-én hirdették ki 
táborszerte ezen szándékukat, s ugyanaz nap jelent meg 
egy névtelen felszólítás is a hadsereghez, mely indulatos 
kifejezésekben s tüzes ékesszólással fogalmazva arra volt 
szánva, hogy a katonák érzelmeit felingerelje s őket lá
zadásra birja.

Washington előre látá a szerencsétlen következmé
nyeket, melyeket a tisztek összejövetele szülendő vala : 
de mivel azt jól érezé, mily igazságosak leg}7enek sérel
meik, helyzete ily körülményekben igen súlyos volt, mégis 
mint mindig, szilárdul, bölcsen és erősen viselé magát. 
A helyett hogy a vállalatot kemény bánásmóddal el
nyomni vagy akadályozni törekedett volna, inkább intéz- 
geté azt s urává lön. Legközelebbi reggel kiadott napi 
parancsában a névtelen felszólítást, mint szabályellenit 
és rendbontót roszaiá, egyszersmind napot és órát hatá
rozott a tesztek összejövetelére, melyben mint mondva 
volt, arról fognának tanácskozni, mikép lehetne czéljokat 
legokosabban elérni. Erre ismét egy névtelen irat jelene 
meg, mely az elébbinél mérsékeltebb hangulatban ugyan, 
de hasonló érzelmeket nyilvánitá, a napi parancsot mint 
czélirányost dicséré, csak az összejövetelre ajánla más 
időt. Washington azalatt rajta volt, hogy az iró szán
dékát meghiúsítsa; szóba ereszkedett a tisztekkel, kikben 
legtöbbet bízott, eleven színekkel lefestette a veszélyeket, 
melyek ily elhamarkodott válllalatból keletkezhetnének, 
mérsékletre intette őket, szóval minden erejét lecsillapí
tásukra fordította.

Kirendelt időben összegyűlvén a tisztek, Washing
ton hathatós beszédet tarta hozzájok; kéré őket, ne te-
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lejtenék el, mi végre fogtak légyen eleinte fegyvert; di
cséré hüségöket és állhatatosságukat, melyet eddigien 
hazájok iránt tanúsítottak; emlékezteté őket azon szent 
bizodalomra, melylyel az őket, mint a szabadság védőit 
megtisztelte; hivatkozók becsület- és hazaszeretetökre, 
nemes- és nagyszivüségökre, melyet a csaták vészeiben 
kitüntettek, s a hosszú háború példátlan sanyarúiban 
megőriztek; végre kéré őket, ne homályositsák el szer
zett dicsőségüket, nevök érdemlett fényességét be ne 
mocskolják s önbecsöket ne áldozzák fel holmi jogtalan 
és meggondolatlan cselekedet által épen azon pillanatban, 
midőn fenséges harczaiknak már czélján vannak, s vitéz
ségük, erős lelkök és tetteik dicséretét az egész világ 
harsogtatja. 0  megismerő kivánataik igazságát s mél- 
tányolá panaszaikat; de roszalá a haza iránti bizalmat
lanságukat s a gyíilödelem becsületes szándokának félre
értését; bizonyossá tévé őket. hogy elbocsáttatásuk előtt 
ki fognak elégittetni, s becsületszavát adá, minélfogva 
mindent elkövetend, hogy tökéletes igazság szolgáltassák 
ki neki.

Miután Washington ilykép nyilatkozott s még töb
bet is emlitett volna az indulatok lecsillapitására és bi- 
zodalom visszaállitására alkalmast, eltávozott a gyűlés
ből. A tisztek tanácskozása nem sokáig tartott s gyorsan 
és egy értelemmel határoztak. Köszönő iratot küldöttek a 
fővezérnek azon indulatáért, melyet nyilvánított volt, s 
bizonyossá tevék őt csökkenhetlen szeretetökről; továbbá 
kijelenték, hogy a gyíilödelem Ígéreteihez teljes bizalom
mal leendnek, s el vannak tökélve sérelmeiket békével 
viselni, mig annak idején orvosoltathatnak.

A katonai forrongásnak ily szerencsés lecsillapítását 
néhány nap múlva sokkal fontosabb dolog, azon örvendetes 
hir követé, hogy Párisban azon előleges békekötés alá
íratott. E tudósítást egy íranczia hajó hozta Cadixból, 
Lafayette marquis levelével együtt, ki épen ott tartóz
kodók, onnan Estaing gróftál Nyugotindiába indulandó. 
Nem sokára ugyanazon jelentés érkezett Guy Carletontól 
is hivatalosan, azon meghagyással, hogy az ellenséges
kedések szüntessenek meg. April 19-én nyolcz évvel 
Utána ama nevezetes csatának Lexington mellett, hir-
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dettetett ki ünnepélyesen a béketudósitás az amerikai 
táborban.

Ilyképen a hadi munkálatok Washington részéről 
nem sokára megszünendők voltak, de annál több nehéz
ségeket kelle legyőznie a polgári szerkezetre nézve. A 
szabadság szeretete, melyért oly erős karczokat vívott, 
ösztönöző őt, hogy hazája boldogságának épületét szilárd, 
rendithetlen alapra állítsa. Ebbéli törekvését mind Ha- 
milton ezredeshez, mind Lafayettehez intézett leveleiben 
lelkes szavakkal nyilvánitá. Nevezetesek az utóbbihoz irt 
ezen szavai: „Végre független nép vagyunk, de a poli
tikának első alapszabályait sem tanultuk meg. Fellépünk 
a föld nemzetei közé, s ki kell ott vívni állásunkat, de 
mint viselendjük majd magunkat, azt az idő mutatja 
meg. Mi ha ezen nagy színpadra lépünk, sok hibát kö- 
vetendünk el, mielőtt némi tökéletességre juthatunk; 
szóval, a tapasztalás, melyet csak nagy kárral és kiál
lóit nehézségeken lehet megvásárolni, végre meggyőzend 
bennünket arról, hogy ezen ország becsülete, hatalma és 
haszna a szárazföldi rendszertől függ, s hogy minden el- 
különzés az egésztől az egyesületet gyöngíti, s végre az 
azt összetartó kötelék elszakadhat."

A gyülödelem megkérte Washingtont, készítene elő- 
leges terveket a béke utáni intézkedésekhez, ez és az 
Uj-York kiürítését tárgyazó rendelkezések, miről a bri- 
tanniai fővezér értekezett, több hetekig elfoglalák őt. 
Érdemes leszen itt felhozni azon utolsó hivatalos közlé
sét, melyet a tartományok kormányzóihoz külde. Négy 
főpontot mint vezércsillagokat tiiz itt ki, melyeknek a 
nyilvános gyűlések tanácskozásaiban világosságul szol
gálni, s melyekre minden polgárnak figyelni kellene; e 
négy főpontok: a tartományok elválhatlan egyesülése, az 
igazság lelkiismeretes megtartása, czélirányos intézkedé
sek a béke után, s valamennyi tartományok lakosainak 
békés és barátságos indulata egymás irán t; mert ez 
fogná őket reá birni, hogy előítéleteikről lemondjanak s 
hajlandókká tenni, hogy a közjóért egymás iránt enge
dékenyek legyenek. Ez alapszabályokat azon oszlopok
nak nevező, melyekre a nemzet becsülete támaszkodik.
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Minthogy sokan a katonák közül szabadsággal haza 
széledeztek, ő maga is elutazott az éjszaki vidékekre, 
részint kiváncsiságát kielégítendő, szemügyre vévén az 
utolsó hadi vállalatok térmezejét, részint, hogy a tarto
mány segédforrásairól ismeretet szerezzen. Newbargba 
érvén vissza, levelet kapott a gyíilödelem elnökétől, mely
ben őt a Princetonban tartott gyűlésekre meghivá. Az 
alatt már a tisztelet egy uj nemével különböztette meg 
őt a gyülödelem, midőn közértelemmel elhatározó, hogy 
azon helyen, hol jövendőre a gyülödelem széke leszen, 
"Washingtonnak lovas szobor állíttassák. Európa leghíre
sebb művésze készítse a müvet s az egyesült álladal- 
maknak Versaillesben levő követe ügyeljen fel a munkára.

Washington a hadsereg főnökségét Ivnox tábor
nagynak adván át, Princetonba mene s a gyűlés alatt 
két választott tag által a terembe vezettetett. Az elnök 
beszéddel üdvözlé őt, szerencsét kívánván neki a dicsőén 
bevégzett háborúért, melyben ő oly fontos szerepet ját
szott. „Más népeknél monda az elnök, ha valaki neve
zetes szolgálatot tőn, a nemzet háláját nyerte meg. De 
önt magasabb dicsőség illeti, mert ön hazájának szabad
ságot és függetlenséget alapított, s ezért egy szabad nép 
hálatisztelete jutalmazza meg önt." Washington e be
szédre a gyülödelem előtt válaszola s azután eltávozék. 
Eocky Hillban Princeton közelében készíttetett el egy 
ház számára; itt értekezett időnként a követekkel, s az 
elébe terjesztett tárgyakról elmondá véleményét.

Október 18-án hirdettetett ki a gyülödelem hatá
rozata, minélfogva mindnyájan, kik a szabadsági hábo
rúra lekötelezték volt magukat, haza bocsáttattak. Ez 
alkalommal búcsúbeszédet tarta Washington a katonák
hoz, mely nem kevésbé nevezetes az álladalmakhoz irt 
körlevelénél, többek közt mondván: „Ezután is arra le
gyen gondotok, hogy az egyesült hadsereg becsületét 
még az irigység se mocskolhassa b e ; és a véghezvitt 
jeles tettek emléke mindnyájatoknak ösztönül szolgáljon 
tisztességes életre, s tartson meg benneteket azon hiede
lemben, hogy mérséklet, eszólyesség és ipar épen oly 
tiszteletre méltók a polgári életben, mint a vitézség fé
nyes tulajdonságai, a katonai kitartás és bátorság, vol-
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tanak a háborúban. Kiki győződjék meg róla, hogy 
mind a tisztek, mind a közvitézek jövendő boldogsága 
okos és erkölcsös magaviselettől fog fliggeni, melyre töre
kedniük kell, ha ismét a nagy néptársaságba állandanak."

Végre megérkezett a parancs a minisztériumtól, 
hogy a britanniai seregek Uj-Yorkot hagyják el, mi no
vember 25-én egész ünnepélyességgel megtörtént A napi 
szertartásokat Clinton kormányzó által adott lakoma fe
jezte be. Eljött Washingtonra nézve is az óra, melyben 
bajtársaitól végbuesut kelle vennie, minél mélyebbeu ta
lán az egész háború folytában semmi sem illette meg 
szivét; mert a legszorosabb barátsággal volt némelyek
hez fűzve, s mindnyájok iránt benső hálával és szeretet
tel viseltetett Ez érzékeny elválás deczember 4-én dél
után ment véghez. A hadsereg főtisztei a vendéglőben 
gyülekeztek össze ebédre, s nem sokára közéjök lépett 
szeretett vezérök is. Megilletődése nagyobb vala, hogy- 
sem eltitkolhatná; megtöltvén borral poharát s a jelen
levőkhöz fordulván monda: „Szeretet- és hálateljes szív- 
vei búcsúzom tőletek s kérem az istent, legyenek későbbi 
napjaitok oly örvendetesek és boldogok, mily dicsők és 
hiresek voltának az előbbiek." Erre felhajtá poharát és 
tovább monda: „Én nem mehetek mindenitekhez isten 
veledet mondani; de örülni fogok, ha ti hozzám jővén, 
kezet fogtok velem/' A legközelebb álló Knox tábornagy 
hozzá lépett. Washington, szólani képes nem lévén, ke
zet ada neki s megölelé őt. Hasonló szeretetjellel von 
búcsút mindannyi tiszttől. Férfias fájdalom könyüi csil
logtak mindnyájok szemeiben s egy szó sem szakasztá 
félben ezen ünnepélyes csendet, s nem zavarta meg e 
belső megindulási jelenetet. Washington elhagyta a ter
met ; egy könnyű gyalog csapat állíttatott fel "az ut két 
oldalán, melyen White Hallba mene, hol bárka várako- 
zék reá, mely őt Paulus Hookba viendő vala.

A gyülödelem Princetonból Annapolisba tétetvén 
által. Washington is oda vévé útját; mindenfelé ünne
pélyesen fogadák őt polgártársai. A hova jött, tisztel- 
kedő irományokat nyújtottak be neki, az uj-yersei, penn- 
sylvániai és marylandi kormányok, a philadelphiai 
egyetem bölcselkedési osztálya, a városok polgárai és ta-



XII. FEJEZET. 183

nácsai, a papi társulatok és egyéb testületek. A gyü- 
lödelmi ülésbe érkezvén, megizené az elnöknek, liogy le- 
teendi hivatalát, melylyel a haza szolgálatára megtisz
telve volt. Ez ünnepély a gyülésteremben deczember 
23-án ment végbe, töméntelen nézők sokasága előtt. Mi
után Washington az ily alkalommal mondatni szokott 
beszédet elvégezte volna, végre szála: „Minthogy mun
kámat bevégeztem, lelépek a nyilvános élet nagy szín
padáról s ezen tiszteletreméltó egyesülettől, melynek pa
rancsai szerint oly sokáig működtem, szives búcsút 
veszek. íme átnyújtom itt meghatalmazásomat s lemon
dok a nyilvános élet minden ügyeiről." Ekkor nehány 
lépéssel előre menvén, átadá meghatalmazását az elnöknek.

Következő reggel útnak indulván, még az nap 
Mount Vernonba érkezett, honnan mióta a hadsereg fő
nökévé lett, nyolcz és fél évig távol vala, ezen idő alatt 
nem lépett be önházába egyszernél többször, mint felebb 
említettük.
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lödelem Philadelphiában. — Pártok a gyűlésben és cabinetben.

X III. F E J E Z E T .

Mount Vernonban megtelepedte után első gondja 
volt Washingtonnak, birtokai állapotját szoros vizsgálat 
alá venni, mert hosszas távolléte alatt, s az idők zavarai 
miatt rendetlenségbe jöttek. Mint köztársasági polgár, 
és oly férfiú, kinek sem hiúságból, sem élvezetvágyból a 
pazarlásra hajlama nem volt, nevezetes jószággal bira. 
Mivel pedig hü maradt azon határozatához, melyet a fő
kormány átvételekor nyilvánított, hogy jutalmat nem fo
gad el sem dijalakban, sem egyéb kárpótlásképen, köte
lességéül tartotta a szenvedte károkat takarékos életmód-
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dal, s mezei jószágainak javításával helyre ütni. És va
lóban, midőn Pennsylvánia küldöttei utasítást kaptak 
volna a gyülödelembe, hogy Washingtonnak kárpótlást 
eszközöljenek, ő ezen ajánlást elfogadni vonakodott.

Mennyire örült legyen, hogy hivatala gondjaitól és 
terheitől megszabadnia, azt barátaihoz irt leveleiben élén
ken festette. „Végtére, igv ira Lafayettohez, ismét nyu
galmas polgárként élek, Potomac partjain, saját lúgosom 
és fügefám árnyaiban; a tábori zajtól, s a nyilvános élet 
foglalkodásitól megszabadulva, enyhülők azon csendes 
örömök által, melyekről a szüntelenül dicsvadászó katona 
mit sem tud, nem a kormányü, ki fáradalmas napokon 
s álmatlan éjeken oly tervekben töri fejét, melyeknek 
hona boldogságát kellene előmozditniok, mig talán más 
népeket romlásba taszítnak, mintha bizony e föld kerek
ségén nem jutna elég hely mindnyájoknak ; nem az ud- 
varoncz, ki folyvást fejedelme pillanatát lesi, azon re
ményben, hogy talán egy kegyes mosolyt nyerend tőle. 
Én nem csak minden nyilvános ügyektől vonultam visz- 
sza, de visszavonulok saját belsőmbe, s képes vagyok az 
élet magános utain, s csendes ösvényén járdalni."

Knox tábornagyhoz pedig igy ira: „Csak most kez
dem érzeni, mily jól esik a közügyek gondjaitól szabad
nak lenni, mert noha bár annyira kívánatos a nyugalom, 
még is idő kell hozzá, hogy bele szokjunk. Csudálkozni 
fog talán ön rajta, de meg kell vallanom, hogy csak nem 
rég szoktam hozzá nem töprenkedni mindjárt fölébredé
semkor, mit kelljen ez nap tennem ; mindeddig reggelen
ként csudálkoztam, midőn eszembe jutott, hogy többé 
nem viselek nyilvános hivatalt. Most értem, mint verhet 
a fáradt vándor szive, ki, miután nem egy nehéz lépést 
tön, és súlyos terhet visele vállain, örömmel pihen meg, 
terhét ledobja, s háza ablakából nyugodtan tekint ki a 
meghaladott útra, s annak minden teker vényeire, melye
ken számtalan fenyegető veszélyek közt járt vala, s me
lyeken csak az emberi sors mindenható intézője és ren
dezője mentette meg őt a végveszélytől."

Washington most minden gondját a mezei gazdál
kodásra fordította, s vendégszeretetre barátai és idegenek 
iránt, kiket Mount Vernonba kíváncsiság, csudálat és



186 WASHINGTON ÉLETE.

tisztelet vonzott. Bár mily alkalmatlanok voltak is néha 
ezen látogatások, még is minden jövevény számára tárva 
állott háza, s nyájassága mind barátait szorosabban kö
tötte hozzá, mind azoknak sziveit megnyerte, kik őt az 
előtt csak nevéről, s hadi tetteiről ismerték. Mind ezen 
foglalkodásokban hű segédkezeket nyujta neki hitestársa, 
ki szinte udvariasan fogadá férje látogatóit, s rnegven- 
dégelé őket nem ugyan nagy pompával, de szolgálati kész
séggel, és oly szívesen, hogy mindnyájok szivét megnyerné.

Nagy örömére szolgáit Washingtonnak, hogy La- 
fayette marquis is megtisztelte őt látogatásával, kihez 
mindig benső barátsággal viseltetett. Miután ez hosszabb 
időt Mount Vernonban töltött volna el, elkisérte őt Wa
shington Annapolisig. A két jó barát elválása igen szív-  
reható volt, s látszott belőle, mily szoros kapcsolatban 
álltak lelkeik. Mihelyest haza éré Washington, igy ira 
barátjának Lafayettenek: „Elválásunk pillanatától fogva 
egész utamon s azóta minden órában érezém mily erős 
szeretet, tisztelet és hajlandóság vonz engem, önhöz. Mi
dőn kocsiaink ellenkező irányban elindultak, kérdezőm 
magamtól, váljon ez-e a mi utolsó találkozásunk? És 
ámbár én nemmel felelhetni óhajték, félelmem igen-ne] 
válaszola. Visszaemlékezem fiatalságom napjaira, s gon
dolám eltűntének azok, nem térendők többé vissza; el- 
gondolám, már lefelé megyek a halomról, melyre 52 évig 
másztam, és ámbár jó egészséggel áldott meg az isten, 
de oly család ivadéka vagyok, melynek tagjai közöl egy 
sem ért hosszú életet, s én is várhatom, hogy nem so
kára őseim sírjába szállandok. E gondolatok mély ár
nyékot vetettek kedélyemre s elhomályosították kinézése
met a jövendőbe, midőn a viszonlátásra elméltem." E 
szomorú sejtés teljesedett, mert a két barát többé nem 
látta egymást.

1784-dik év szeptember havában a nyugoti vidé
kekre utazott el Washington, részint az Allegany hegy
ségen túl fekvő mezei jószágait megnézni, részint bizo
nyosan megtudni, ha váljon nem lehetne-e az Allegany 
folyó fő ágát, mely kelet felé az atlanti tengerbe sza
kad, a másik ággal összekapcsolni, mely nyűgöt felé 
Ohioba ömlik. Ezen mintegy 680 angol mérföldnyi utat
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lóháton tette meg, minden észrevételeit és tapasztalatait 
naplójába pontosan följegyezvén, melyeket haza térte után 
legott levél által közlött Virginia kormányzójával. Ezen 
iratában megmutatja, hogy a keleti és nyugoti vidékek 
között a kereskedési közlekedést könnyebbíteni lehetséges ; 
azután ezáfolhatatlan bizonyítványokat és felvilágosításo
kat hoz fel azon véghetetlen haszonnak kimutatására, 
mely ezen rendszabály által keletkeznék, s mely az egye
sült tartományokat szilárdítani, a kereskedés segédforrá
sait megkettőztetni, s az ország jólétét előmozdítani 
fogná. Óhajtása, hogy a hajózásra nézve tétessék valami 
rendelkezés, csakugyan nem sokára teljesült. A virginiai 
gyűlés tanácskozás alá vevén a kormányzóhoz irt levelét, 
elhatározá, hogy az ott indítványozott mérések történje
nek meg, s két társaságot áliita össze, melyek „Potomae 
és James társaság" nevezetek alatt czélul tüzék ki Wa
shington terveinek létesítését. Ugyanezek köz akarattal 
részvényekkel, és pedig az első ötvennel, a második 
százzal ajándékozók meg őt ; az ötven első 10,000 dol
lárra, a második ajándék 5000 font sterlingre becsülte
tett. Mivel pedig e pontbeli lelkiismeretességét, hogy 
nyilvános pénztárból semmit elfogadni nem akar, isme- 
rék, az ajándék-oklevél bevezetését úgy szerkeztette a 
gyűlés, hogy Washington nehézségei megszüntessenek; 
az előszó igy hangzók: „E tartomány képviselői minden 
illő alkalmat használni akarnak, hogy hálájokat bebizo
nyítsák azon hasonlitkatatlan érdemekért, melyeket Wa
shington György hazája iránt tőn ; de mindenek előtt 
óhajtják, hogy az Amerika jólétére alkotandó nagy mü
vek, melyek az általa alapított szabadságból erednek, s 
az ő szárnyai alatt kezdetnek meg, mind az ő dicsősé
gének, mindr polgártársai hálájának örök emlékéül szol
gáljanak." Ámbár a szeretet és tisztelet ezen nyilvános 
bizonyítványa megörvendeztető Washingtont, de egyszers
mind zavarba is hozá. Elfogadá végre az ajánlatot, de 
csak oly feltétel alatt, ha azt közczólokra fordíthatja. 
Mit helyben hagyott a gyűlés oly módon, hogy míg él, 
ő határozza meg annak mire fordítását, holta után pe
dig végrendelet szerint használtassék.

A czél, melyre ő ezen summákat használni szán-
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dékozék, az oskolák javítása vala, és csakugyan utóbb 
is e végre fordittattak. Nem sokkal halála előttaJames- 
társaság részvényeiből intézetet alapíta Rockbridge kerü
letében, mely szabadság akadémiájának neveztetett. E ne
vezet később megváltozott, s ma Washington-kollegium- 
nak hivatik. A Potomac-társasági részvényeket a kor
mány felügyelése alatt Columbiában építendő egyetem 
alapítására szánta ; ha pedig az építéstől a kormány vo
nakodnék, akkor a kamatok tőkésittessenek mindaddig, 
inig más alapítványokkal egyesülve elegendők nem lesz
nek a főiskola felállítására. Amerikában egyetemet állí
tani mindenkor kedvencz eszméje volt, s átalán az isko
lákat és akármiféle tanító intézeteket buzgón pártolá. 
Saját vagyonából nevezetes mennyiséget fordita az ifjú
ság oktatására. Hosszas ideig évenkint 50 fontot ajándé- 
koza a szegény gyermekek nevelésére Alexandriában és 
végrendeletében 4000 dollárt hagya, melyek kamata e 
jótékony czélra fordítandó vala. Tudva vagyon az is, 
hogy fiatal embereket saját költségein tanittata. Több 
ilyetén jótéteményeit lehetne még felhozni; és minthogy 
a nemes férfiú a világ előtt rejtegető kegyes tetteit, föl- 
tehetjük róla, hogy sokat tőu, mi tudomásra nem jött.

Huttington grófné, ki vallási buzgalmáról és ala- 
mizsnálkoáásáról ismeretes vala, az északamerikai indu
sok megtérítésére vállalkozott, ki atyafiságban lévén Wa
shingtonnal, közié vele kitűzött szándékát. A tiszta in
dokokból eredett tervet pártolása alá vévé Washington. 
De minthogy álladalomtaui tekintetből a grófné tervét 
jeleimen végrehajtani a tartományok jónak nem talál
ták, Washington saját birtokaiban helyet engede a térí
tőknek, hogy a feltett szándék legalább kicsinben eszkö
zöltethessék.

A háború utáni első évben főleg a foldmivelés ja 
vításra forditá figyelmét Washington. Lassan lassan ab
ban hagyá a dohánytermesztést, mely a földet igen ki
szívja, s búzát és takarmányt vete, melyek az országra 
nézve hasznosabbak. Be kezdé hozni a váltógazdaság 
bizonyos nemét is a gabonatenyésztésben, mire nézve 
telkeinek különböző tulajdonságait megkisérlette. Búzát, 
kukoriczát, burgonyát, zabot, s más gabnafajokat vetett
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bizonyos időkben ugyanazon földbe egymás után. Miután 
mezei gazdaságát rendbe hozta, nagy hévvel hozzá fo
gott jószágainak s lakása környékének szépítéséhez ül
tetvények által. Első kikeletkor a legszebb csemetéket 
kereste ki erdejében, s beültette velők háza körét s fo
lyosói mellékeit. A fák azon fajait, melyek saját jószá
gán találhatók nem voltak, más vidékekről hozatta, mig 
czélja, mint óhajtá, nem teljesedett. Azután gyümölcsfák 
ültetéséhez fogott, melegházakat épitett, s legkülönbözőbb 
és legritkább gyümölcsfákkal gazdagon ^ellátott kerteket 
rendezett. A fák nyesésében nagy öröme telt, s azon 
időszakaszban, midőn ennek történnie kelle, látható vala 
ültetvényeiben és kertéiben, kertészkéssel vagy más esz
közökkel mikép főglalkodott.

Látogatóinak száma Mount Vernonban mindegyre 
szaporodott. Jöttek hozzá az ó és új világból, köztök 
igen nevezetes emberek, különösen francziák s egyéb 
európabeliek, kik Washingtonhoz ajánlóleveleket Lafayette 
marquis, Kochambeau gróf, Estaing gróftól s több jeles 
férfiaktól, kik az amerikai háborúban részt vettek volt, 
hozának magokkal. Ama híres szabadságvédő és Írónő 
Macaulay Graham Katalin, önvallomása szerint, egyedül 
azért hajózott által a világ tengerén, hogy a nagy és 
nemes Washingtonnak személyesen tisztelkedhessék. Gon
dolni lehet, mennyire iparkodtak saját földiéi is az egye
sült álladalmak különféle vidékeiről kitüntetni iránta 
szeretetöket és vonzalmukat. E gyakori látogatások, tud
nivaló, sok idejébe kerültek Washingtonnak; de más 
részről a számos vendégek fogadását derék nejének szí
vessége igen könnyítette.

Washington életmódja felette egyszerű s csak nem 
olyan vala, mint háború előtt. Ágyát nap kelte előtt el- 
hagyá, s reggelizés idejéig dolgozó szobájában marada 
Írással és olvasással foglalkodván. Koggeli után már aj
tóban álla fölnyergeit paripája, melyen földeire ránduia 
ki, napi utasítást adandó gazdatiszteinek és a munkások
nak. Mindenkor állottak kész lovak a vendégek számára 
is, ha őt kisérni vagy a vidéken sétalovaglást tenni 
kedvök jött volna. A mezőről haza térvén, ismét iró- 
szobájába vonula, s ott marada d. u. 3 óráig, mig ebéd-
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hez nem ült. A nap egyéb részeit az esttel együtt tár
salgásban s családjával töltötte. Tiz órakor alunni ment. 
Ez életrendtől ritkán távozott el, s csak akkor, ha kü
lönös körülmények kényszeriték reá.

Minthogy a virginiai álladalom elhatározá Washing
ton emlékéül szobrot állitani, megkéretett a kormányzó, 
0 munka végrehajtására hozatna művészt Európából. Az 
épen akkor Párisban tartózkodott Franklin és Jefferson 
voltak megbízva a művész-választásra és a vele kötendő 
szerződésre. Ők Houdont választák, ki akkor első szob
rásznak tartatott. Czéljok vala a szobort tökéletesen 
természet után készíttetni. Houdon nagy lelkesedéssel 
vévé által a munkát, s ugyanazon hajón rnene Ameri
kába, mely Franklint vitte vissza honába, melytől oly 
rég távol vala. Houdon 1785-ik év október havában há
rom hetet tölte Mount Vernonban, s lemintázá Washing
tont, minden vonásáig hiven. A szobor ezen minta sze
rint készüle, s kétség kivül legjobb ábrázolata Washing
tonnak, mivel bírunk.

Magányos elvonulásában sem feledkezett el Wa
shington hazája politikai viszonyairól. A közgyülekezetek 
elnökei, s minden jeles férfiak, kik a függetlenség nagy 
müvében részt vettek, őt semmi fontos ügyben el nem 
kerülők, mindenben véleményét és tanácsát kérvén ki; mert 
aggódtak az alkotmány felől, mely jelen állapotában saját 
erejéből feláliani képes nem vala. Az egyesülést tudniillik 
eddig a háború köz nyomorai tartották csak fenn, mely 
inkább szükségen, mint a tizenhárom köztársaság önkén
tes megegyezésén alapult. A béke megtágitotta a szövet
ségesek ezen kötelékét is. A gyülödelem lett volna a ha
tóság középpontja, de ennek elrendezése tökéletlen vala, 
csekély belső hatalommal bira, s gyakori meghasonlásai miatt 
tehetetlenné lön, A hazát szemlátomást veszélyes fordulat 
fenyegető, mely semmivel sem lehetett kedvezőbb a bábo
mnál. Belső megindulással nyilatkozók ez iránt Washing
ton : „Hogy rajtunk áll, úgymond, a föld egyik főnépévé 
lenni, abban szerény véleményemként, nincs kétség; csak 
eszélyes, jogos és szabadelmü politikát kövessünk egymás 
között, a többi világiránt pedig legyünk bizalmas hűséggel. 
Hogy segédforrásaink gazdagok s folyvást növekednek,
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senki sem tagadhatja; de hogy azokat fukarul vagy épen 
nem használjuk, nemzeti becsületünkön halálos sebet ej
tünk s egész Európa szeme láttára szégyenbe kell sül
lyednünk. Azért kötelességünk volna a kereskedelmi 
szellemnek utat nyitnunk, mit, valamint egyéb intézmé
nyeket lehetetlen oly tizenhárom különböző hatósággal 
végrehajtani, melyek mindegyike más véleménynyel és 
akarattal vagyon. Világos tehát, hogy hatalomra van 
szükség, melynek valamennyi alá legyen vetve, s ón meg 
nem foghatom, miért irtózunk mi annyira az ily hata
lomtól.u

Más alkalommal igy ir: „Félni attól, ha a gyülö- 
delem hatalma a nemzet javára kitérjesztetik, úgy vélem, 
legnagyobb foka az ostobaságnak és bőszültségnek a nép
ben. Hiszen hogyan fordíthatná hatalmát a gyülödelem 
a nép kárára a nélkül, hogy magának hasonlóan vagy 
még jobban ne ártson? Nincs-e az ő haszna a népével 
íeloldhatlanul összekötve? Akármint van a dolog, elég 
az hozzá, a követelések valóságos semmik, ha tizenhárom 
uralkodó független, egyesületien álladalmak tanácskoznak, 
s a végrehajtást önkényök szerint halogatják. Ezen kö
vetelések nem egyebek gúnynál és országos példabeszéd
nél. Ha ön a kormányoknak azt mondja, hogy a béke- 
szerződést megszegték s a szövetségesek jogait megsér
tették, szemtől szembe kinevetik önt. Mit kell tehát 
tenni? Ez igy nem tarthat tovább? Félni lehet, hogy 
a nép jobbjai megunván e viszonyokat, forradalmat főz
nek magokban."

„Kevés évek mily borzasztó változásokat szülhet
nek ! ügy hallom, hogy tiszteletreméltó férfiak is min
den tartózkodás nélkül monarchiái kormányzásról beszél
getnek. Gondolatokból szavak támadnak, s ezektől 
gyakran csak egy lépésnyire áll a cselekvés. De mily 
visszahuzhatlan és borzasztó ez ! Mily diadalmi öröm 
ellenségeinknek jóslataikat teljesülve lá tn i! Mily dia
dalmi öröm, ha mi nem vagyunk képesek magunkat kor
mányozni, s általa azt mutatjuk, hogy a jog- és szabad- 
ságegyenlőségre alapitott alkotvány nem egyéb csalképnél 
és ámításnál! Adja isten, hogy még jókor értelmes
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rendszabályokhoz nyúljunk, azon következmények távolí
tására, melyektől sok okból félhetünk."

Nem kevésbé tartott Washington az ármányos és 
rósz emberektől, kik ha szilárd hatalom által féken nem 
tartatnak, fölötte veszélyesek a hazának: „Vannak hi
bák kormányzásunkban, mond ő, melyek javításra vár
nak, s hozzá teszem, rögtön. Mi valósággal veszélyes 
állapotban létezünk, s attól félek, hogy a nép még nincs 
annyira félrevezetve, hogy tévedéséből visszatérni ké
szülne. Azaz, világosabban szólva, a gonoszság még 
inkább uralkodik gyűléseinkben mint a tudatlanság. Tu
datlanságon és ravaszságon nehéz kifogni, mert ezekből 
nemtelen gondolkozás és alaptalan gyanúsítás származik, 
egész seregével a roszaknak, melyeket a köztársasági 
kormányokban elébb fájdalmasan érezni kell, mielőtt 
gyógyszert használhatni ellenök. A tudatlanság termé
keny mező, melyen a ravaszság elhinti magvait, s mely 
oly eszközök által engedi miveltetni magát, milyeket ne
mes lélek soha nem használ. Én igen sokat gondolko
dom és aggódom állapotunkról.44

A szövetség feloszlása csak az alkotmány teljes 
átalakítása által vala megelőzhető. Mikép lehessen ezt 
végrehajtani s a köztársaságot megmenteni, ez volt a 
feladat, melyről Washington mind barátságos beszélge
tésben, mind levelekben aggodalmasan nyilatkozott. Ked
vező körülmények találkozása által történt, hogy tanácsa 
és munkássága hazájának hasznára vált azon forrongás 
kezdetén, melyből végre tökéletes alkotmány került ki.

Virginia és Maryland tartományok meghatalma- 
zottai 1785-ben Alexandriában összegyűltek, hogy a Po- 
tomac és Pocomoke vizeken és a chesapeake-i öböl egyik- 
részén űzendő hajókázás iránt szerződjenek. Ezek kirán- 
dulának Mount Vernonba, hol együtt értekezvén, illető 
kormányaiknak indítványt tőnek, hogy nevezzenek ki más 
követeket s hatalmazzák fel őket egyértelmű intézkedé
sek tételére, s kérjék meg a gyülödelinet azok helyben
hagyására, hogy a Chesapeake-n egy hajóhad állíttassák 
fel s vámárszabás készíttessék, mely az álladalmak tör
vényeihez alkalmazva legyen. Virginia kormánya elfo
gadván ezen indítványokat, egy más terv dolgoztatott ki
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a behozatali adóra nézve s felszőlittattak az összes álla- 
dalmak, hogy annak tárgyalására követeket küldjenek. 
Ezek 1786. szeptember havában jöttek össze Annapolis- 
ban. De csak öt álladalom küldő képviselőket, s azok 
is oly korlátolt meghatalmazással voltak ellátva, hogy 
mindnyájan legott általláiták, miképen igy semmi sem 
történhetik, mi őket a czélhoz közelebb juttatná. Tanács
kozásukból nem került ki más, mint egy tudósítás az 
álladalmakhoz, melyben az egyesület hiányos volta és a 
javitás szüksége terjesztetett elő. Továbbá javaslatot 
tőnek közálladalmi gyíilödelem egybehivására, melynek 
követei elégséges meghatalmazással birva május 2-án 
Philadelphiában jőjenek össze.

E követi tudósítást a virginiai gyűlés tárgyalás alá 
vévén, elhatározá, hét meghatalmazottat nevezni ki, kik 
a többi tartományok küldötteivel gyűljenek egybe. A vá
lasztandók sorában Washington neve álla legeiül s a vá
lasztók egyhangúlag kinevezék őt, miről először Madison 
gyűlési tag, utóbb a kormányzó által hivatalosan tudó- 
sittatott. E megválasztás nem kis zavarba ejté őt, mert 
jóllehet a dolgot magát helybenhagyta, de több oknál 
fogva nem tartá tanácsosnak és illőnek ezen ügybe avat
kozni. Ira tehát a kormányzónak: „Reám nézve nem
csak alkalmatlan elhagyni házamat, de tartok is tőle, 
hogy állhatatlanságról vádolandnak, ha újra fellépek a 
nyilvánosság színpadára, miután nyilatkoztam volt, hogy 
azt többé tenni nem fogom; aggaszt az is, hogy e lépés 
visszaragadand a foglalatosságok folyamába, holott a ma
gány és nyugalom már szükségemmé és egyetlen vá
gyammá lőnek."

Egy másik kifogás úgy látszik még többet nyomott 
Washington előtt. A háború bezártával több tisztek tár
sulatot alapítottak, melyet Cincinuatus-egyes illetnek hiv- 
tak ; ennek czélja vala tőkepénzt tenni össze, melynek ka
matjából a szerencsétlen tagtársak vagy azok özvegyei és 
árvái gyámolittassanak. E társulat elnökéül Washington 
választatott. De várakozásukon kiviil országszerte nagy 
elégiiletlenség támada ezen társulat ellen bizonyos alap
szabályai miatt, különösen, hogy a társaság az illető csa
ládokra nézve örökös vala; hogy bizonyos rendjegye volt,

Washington élete.
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mely a köztársaságnak szemét sértő, mert az európai lo
vagrendekre emlékeztete; hogy idegen tiszteket, kik a 
háborúiban résztvettek, s azok utódait tagtársakul fogadá; 
hogy az alapítványi tőkét határozatlan mennyiségig en
gedő összehalmoztatni, melylyel a tagok önkényök szerint 
bánhassanak. Az elégületlenséget nem sokára köz rosza- 
lás követé, röpiratok jelenének meg a társulat ellen, 
mely köztársaságelleninek nyilváníttatott. Első gyűl ősök
ben, mely Philadelphiában tartatott, nagy erőködéssel ki
vitte Washington, hogy ama botrányos alapszabályokon 
változtatás történők, mi által a nagy zajongás némileg 
ugyan lecsillapodott, a társulat mindazáltal bizalmat és 
javalást nem nyerhete.

Második összejövetelét szinte Philadelphiában épen 
akkor vala tartandó, midőn az álladalmak küldöttei egy
begyülekeztek. Washington erre a társulat minden tag
jaihoz körlevelet bocsáta, melyben kijelenté, hogy szán
déka van az elnökségről lemondani, előadván az okokat, 
melyek miatt a gyűlésben meg nem jelenhet. Ez való
ban kényes helyzet volt reá nézve, mert ha mint tarto
mányi képviselő Philadelphiába megyen, a Cincinnatus- 
társulat előtt gyanúba jöhet, mintha elpártolna néhai 
tiszttársaitól, kik oly hiven állottak oldalán a háborúban, 
s ingatlan tiszteletet és szeretetet tanúsítottak iránta. 
Szerencsére ezen akadály véletlenül megszűnt, mert újabb 
rendeletnél fogva a gyülödelem határideje egy héttel ké
sőbbre halasztatott, s nyilván okát adhatá, miért mon
dott legyen le az elnökségről, s miért nem akarja azt 
többé elvállalni. Elhárittatván ez akadály, reá bírták 
Washingtont barátai, hogy a közgyiilödelemben mini- 
meghatalmazott képviselő jelenjen meg. E hivatásának 
megfelelendő, illő készülettel járult a fontos tárgyak meg
vitatásához. Ő ugyan az ország törvényeit és politikai 
viszonyait egészben és részletekben alaposan és tökéletesen 
már előbb ismerte; de ezzel ő nem érte be, hanem ol
vasta és fontolgatta az ó és uj világ köztársaságainak 
alapszabályait. Kéziratai között fenn vannak több iro
mányok, melyek az ide vonatkozó történetek kivonatait 
foglalják magokban, s bennök a köztársaságok alapvo
natai, azok hatalma, kormányrendszere és fogyatkozásaik
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följegyezvék. Olvasá a legjelesebb országlástani müve
ket is, melyekből szinte kivonatokat tőn, hogy a leglé
nyegesebb pontokat mélyebben rója be emlékezetébe.

Philadelphiába jövetele nyilvános tiszteletjelekkel 
megünnepeltetett. Óbesterben találkozott Mifflin tábor- 
nagygyal, a pennsylvániai gyűlés szónokával és több jeles 
tisztekkel, kik őt tovább útjában kísérők. Gray Ferry 
mellett egy csapat könnyű lovasság várakozók reá s a 
városig követé. Itt először Franklint, Pennsylvánia elnö
két látogatta meg. Valamennyi álladalmak küldöttek 
meghatalmazottakat, Ehode Islandet kivéve, s miután 
ezek összeültek volna, a gyülekezet elnökéül közakarattal 
Washingtont tisztelők meg. Az ülés négy álló hónapig 
naponként öt-hét óra hosszant tártának, miből kitűnik, 
mily szorgalmasan munkálkodtak légyen a tagtársak. Az 
egyesült álladalmak alkotvánva ezen megfeszült munkás
ságból vette eredetét. Az itt alkotott czikkelyeket szep
tember 17-én 1787-ben három követet kivéve mindnyájan 
aláirták s levél kísérete mellett a gyülödelemhez (con- 
gressus) küldötték, s ez ismét az egyes álladalmak kor
mányaival közlötte azokat oly meghagyással, hogy mind
egyik a nép által választandó követeket hívjon össze, kik 
a tervezett alkotványt gytilésileg vizsgálat alá vegyék.

Ezen alkotványt mint első kézből kikerültét, senki 
az alkotók közül eszményileg tökéletesnek nem tartotta. 
Mert szövetséget alakítani, mely tizenhárom külön köz
társaságot egy szilárd kormány formában egyesítsen olv- 
képen, hogy ez az egész fölött uralkodjék, nem oly köny- 
nyen kivihető munka vala, habár a különféle álladalmak 
belszerkezete egyenlő volt volna is. De ez esetben ne
veié a nehézségeket az álladalmak többféle fekvése, ki
terjedése, népessége, vagyonossága és magány érdeke. Jo
gokat és szabadalmakat kelle feláldozni, melyekkel a más 
részről igényelt kárpótlások nem mindenkor állottak 
egyenlő arányban. Azért Franklin az ülések végén igy 
nyilatkozott e tárgyban: „Én szavazok ezen alkotványra, 
mert más jobbra nem számitok, s mert nem tudom, ha 
nem ez-e a legjobbik. Mennyire fogyatkozásait ismerem, 
azt a közjóért feláldozom.“ Washington is nem sokkal 
utóbb igy ira felőle: „Vannak pontok az uj kormány-
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rendszerben, melyek valódi megegyezésemet nem bírják, 
s meggyőződésem szerint bírni nem fogják, de általlátám, 
s jelenleg meg vagyok győződve róla, hogy egészben véve 
ez a legjobb alkotvány, mit most bírhatunk, s hogy 
annak elfogadásán vagy teljes feloszlásunkon kívül nincs 
választás.“

Az álladalmak kormányai kíilön-kíilön gyűlésekben 
vizsgálat alá vevék a javasolt alkotványt. Kilencznek 
kellett megegyeznie, hogy foganatba vétethessék. Mint
hogy az álladalmi gyűlések különböző időkben tartattak, 
csaknem egy év telt bele, mig a kívánt határozatok meg
hozattak. Ez időközben nagy munkásságot fejtettek ki 
az alkotványnak mind baráti, mind ellenzői. Némely ál
ladalmak egyértelműig elfogadák, a többiben pedig oly 
nagy szótöbbség nyilatkozott mellette, milyent legtüzesebb 
védői sem remélhettek volna. Ugyanazon szellem és vi
szonyos engedékenység mutatkozék itt, mely a közönséges 
gyűlésben uralkodott. Szóval a nép szavazata oly elha
tározóban nyilatkozott, hogy legbiztosabban lehete remé
lem, mikép az uj kormányrendszer üdvhozó leend az egész 
szövetségre nézve. Minden álladalom a gyülödelemmel 
kéziratban kíildé meg helybenhagyását, melyet a tagok 
valamennyien aláírtak. Miután a helybenhagyó bizonyít
ványok megkivántató számmal beérkeztek, a gyülödelein 
napot határozott, melyen a nép valamennyi álladalomban 
választókat nevezzen ki, egy másik napot pedig kitűzött 
a végre, hogy az illető választók összejővén, az egyesült 
álladalmakban elnököt válaszszanak. Az első választás 
február első szerdáján 1789-ben, a második márczius első 
szerdáján történt. A közvélemény oly hangosan és vilá
gosan Washington mellett nyilatkoza, hogy figyelmét el 
nem kerülheté. Baráti jól tudák, mennyire vonakodik ő 
a nyilvános élet zajaitól; azért már eleve igyekeztek okok
kal és rábeszéléssel meggyőzni őt, s reá bírni ey fényes, 
de nagy felelőséggel járó hivatal felvállalására. És való
ban elérkezvén a választás napja, Washington György 
egyértelemmel az egyesült álladalmak első elnökévé ne
veztetett.

Legott követ küldetett Mount Vernonba, ki a ta
nács elnökétől irt levélben hivatalosan hírül vivé a meg-
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választást. Ugyan ekkor jelent meg a tudósítás, hogy az 
egyesült álladalmak másod elnökéül John Adams válasz
tatott el. A hirvétel után Washington harmadnapra el- 
hagyá hazáját, s Uj-Yorkha mone, hol akkoron a kor
mányszék vala. Mit érzett legyen ez alkalommal, lát
hatni naplókönyvének következő kivonatából, melyet el
indulása napján jegyzett fel: „Tiz óra tájban vettem bú
csút kedves Mount Yernonomtól, a csendes élettől és házi 
boldogságomtól ; nem fejezhetem ki szóval, mennyire le- 
sujták kedélyemet a kinzó és aggodalmas gondolatok. — 
Thomson ur és Humphreys ezredes kíséretében indultam 
el Uj-York felé, azon őszinte szándékkal, hogy hazámnak 
elfogadjam hívását, szolgáljak, de csekély reménynyel, 
hogy várakozásának megfelelendek.“ ü t  hoszszant egy 
nemét éldelé a diadalmenetnek. Alig hagyá el házát, mi
dőn Alexandria küldöttei elébe ménének, kik e városba 
vezeték őt, hol lakoma várakozott reá. Az utakon össze
tódultak az emberek valamerre mene. Mihelyest valamely 
városhoz közelite, a legelőkelőbb polgárok siettek elébe, 
és üdvözlők; polgári katonák vezették helyről helyre, s a 
fővárosokban ágyudörgések, harangzúgások és katonai 
tisztelkedések hirdették jövetelét.

A gyűlödelem részéről nyolcz személyből álló vá
lasztmány küldetett elébe uj Jerseyig, s ez őt Uj-Yorkba 
kiséré. Elisabethtownál még többen fogadák őt az álla- 
dalom legjelesb emberi és törvényhatóságok főnökei közöl. 
Itt szállá Washington egy gazdagon ékesített bárkába, 
melyet fehér egyenruhába öltözött tizenhárom matróz te- 
rele. Ezt számos nagyobb és apróbb hajó követé, tar
kán diszesitve és emberekkel töltve. Midőn az elnök bár
kája a városhoz közeledők, a kikötőben álló hajókról ti
zenhárom ágyulövéssel üdvözöltetett. Kiszálltakor ismét 
pattantvudurrogások fogadák, s a kormányzó az álladalom 
tisztviselőivel és városi czéhekkel a parton tisztelkedé- 
nek neki. Innen az egész üdvözlő néptömeg ünnepélyes 
diszmenettel vonult a ház felé, mely az elnök fogadására 
elkészítve volt. A nap örömrivalgások és mulatságok kö
zött telt el, s estve a város ki világíttatott.

Az elnök első cselekedete volt az eskütétel, mely 
april 30-ikán ily képen hajtatott végre: Keggeli kilencz
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órakor a város minden templomaiban alkalomhoz szabott 
ünnepélyes isteni szolgálat tartatott. Tizenkét órakor ka
tonacsapatok állának fel az elnöki lak előtt, s nyomban 
gvülödelem küldöttei s különféle hatóságok főnökei gyűl
tek oda hintákon, Washingtont a szövetségi terembe ki- 
sérendők, hol a gyülödelem mind két háza együtt vala. 
A diszmenetet a katonacsapatok vezérlék, kiket a kül
döttek és főnökök követtek, azután jött maga az elnök 
hintóbán, s utána az idegen követek, az álladalmi tisztek 
és polgárok. A palotához érkezvén az elnök felméne az 
erkélyre, hol az eskü szavait a nép szeme láttára Li
vingstone kanczellár után elmondotta. Ennek végeztével 
a nézők örömrivalgásai között visszament a tanácsterembe, 
s mind két ház tagjainak jelenlétében beszédet mondott. 
Innen gyalog szt. Pál templomába mene, hol a püspök 
elmondván imádságait, az ünnepély befejeztetett. Valamint 
jövetele napjain, most is mindenütt örvendezés hangja 
harsogott, mit éjen át fényes kivilágítás és nagy tűzijáték 
követett.

Ily kedvező előjelek között lépett fel újra Wa
shington a nyilvános élet pályájára. De nem vala titok 
előtte, mily fontos kötelességet vállalt legyen magára, s 
mily nagy felelősség és munka várakozik reá. Kijelenté 
ezt iktató beszédében is, midőn többek között mondá: 
„Meg kell vallanom, hogy érzelmeimnek ezen küzdésében 
egyedül oda törekedtem, hogy oly utat válaszszak, melyet 
a kötelesség jelelt ki, s az elhatározó körülményeket szo
ros fontolóra vegyem. Keményemet abban helyezem egye
dül, hogy miután e magas hivatalt polgártársaimnak 
irántam kimutatott szeretető és bizodalma miatt vállal
tam el, s nem vettem eléggé tekintetbe saját gyöngesé- 
gemet és nehéz kötelességem fontosságát; az indokok, 
melyek e lépésre birtak, ki fognak menteni, s az abból 
eredő következményeket hazám kegyesen fogja megítélni." 
Ily érzelemmel s buzgó imákat intézve a mindenhatóhoz, 
kinek gondviselését élete minden eseteiben elismerte, vál
lald fel Washington ama nehéz feladatot, egy nép főigaz- 
gatását. Az eddig követte szabály szerint tudati a gyü- 
lödelemmel, hogy szolgálatáért egyéb jutalmat el nem
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•fogad, mint kárpótlást azon költségekért, melyeket nyil
vános hivatala következtében termi köteles.

Minthogy az igazgatás hivatalosztályait újra rend
szerezni addig nem lehete, mig a gyülödelem reájok nézve 
nj törvényeket nem alkotott, eleinte a régi tisztviselők ke
zében hagyatott a közügyek gyakorlata. Jay, a kíilügyek 
titoknoka vala, Knox pedig hadititoknok. A kincstárra 
meghatalmazottak ügyeltek fel. Az elnök ezek közöl mind- 

E egyikét felszólította, hogy hivatalos ügyeikről részletesen 
i tudósítsák, miszerint a kormány jelen állapotával, s bel- 
I és külföldi viszonyaival megismerkedkessék. E tudósításo

kat elolvasá, s ön észrevételeivel kiegészité; különös figyel
met forditott a nyilvános pénzekre, s mennyiségekről szo
ros ismereteket szerzett. Mi a kiilügyeket illeté, ezeket

I
 sokkal több fáradsággal kezeié. Kezében tollat tartva, 

elejétől végig elöl vasa minden hivatalos levelezéseket, me
lyek a levéltárban letéve voltának, a békekötéstől kezdve 
azon napig, melyen elnökké lön. Ezen kötetekre terjedő 
leveleket általtanulta, s bevett szokása szerint kivonato
kat csinált belőlök, hogy minden fontosabb pontot mé
lyebben róvjon emlékezetébe.

A nyilvános ügyek gondjai között háztartásáról sem 
feledkezett meg. Különös előszeretettel volt a foldmive- 

| léshez. E tudományról a legválogatottabb könyveket ren
delte meg Európából, s nagy tűzzel és figyelemmel ol
vasta, ezekből mentette tudományszerű alapszabályait és 
alkalmazható segédeszközeit, melyeket mezei gazdasága 
körül használa. Mount Vernonban lakó gazdatisztének 
Írásbeli részletes utasítást adott, s meghagyá neki, hogy 
hetenkint tudósítsa őt, a mindennapi munkákról, a nap- 

j, számosok számáról, ezek egészséges vagy beteges voltáról ; 
továbbá, mit ültetett, mit vetett, vagy aratott, s betaka
rított, mily karban vannak lovai, szarvasmarhái, s egy éb 
házi állatai. Rendesen egyszer és néha kétszer ira gazda- 

[ tisztének, észrevételeket tőn a múlt heti tudósításokra, s 
uj rendeléseket ada. Fáradalmas pontossága oly nagy 
vala, hogy még ezen leveleket is előbb kidolgozta, az
után saját kezével letisztázva küldő el. Azon fölül még 
egy másolatukat vette, s azokat a gazdatiszt tudósításá
hoz fűzé, utóbbi átnézés könnyebbitése végett. E szokást
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elnökségének nyolcz álló éve alatt ernyedetlen szorgalom
mal megtartá, azon rövid időt kivéve, midőn hivatala 
megengedő néha-néha Mount Yernonha rándulnia. Mesz- 
szeterjedő levelezést is folytata a földmivelésről Amerika 
és Európa több férfiaival. Sir John Sinclair, Arthur 
Joung és dr. Andersohnhoz irt e tárgvbeli levelei nyom
tatásban megjelenvén, sokfelé elterjedtek. Úgy látszik, a 
gondolatok soha gazdagabban nem ömledeztek tollából, 
mint midőn a földmivelésről ira.

Uj-Yorkban megtelepedte után nem sokára általlátta 
Washington, hogy a látogatók fogadására nézve szükséges 
legyen bizonyos szabályokat megalapítani. De nem lévén 
példa, melyhez irányozhatta volna magát, nehéz lön bi
zonyos mit határoznia. Mindenekelőtt hivatala méltósá
gát oly módon kelle fenn tartania, mely tiszteletet és hó
dolatot gerjeszszen ; de másodszor a köztársasági alkot
mány szerkezete s a nép szokásai megkívánták, hogy ah
hoz, ki a fő hatalmat képviseli, bizonyos alkalmakkor és 
észszerű okok miatt könnyen hozzá lehessen férni. Azért 
pontosan ki kelle jelelni a vonalt egyrészről a szerfeletti 
pompa és ünnepélyesség, más részről az igen köz egysze
rűség és bizalmasság között. Illő vala az elnök idejét s 
kényelmét is tekintetbe venni. Miután ideiglenes próba 
gyanánt semmi bizonyos határt nem szabott volna a lá
togatásoknak, legott tapasztalá, hogy nap hosszant egy 
szabad órája sem marada. Reggeltől délig tele volt aj
taja emberekkel, kik gyakran csak tisztelkedni, vagy ap
rólékos ügyekben jövőnek tanácsát kérni. Ennél fogva 
kénytelen lön napirendet behozni.

Minden kedden két és négy óra között kit-kit elfo- 
gada, ki vele szólni kivánt. Külső követek, kitűnő ide
genek és polgárok akadály nélkül hozzá járulhattak. Pén
teken délután rendesen nyitva állottak Washingtonná asz- 
szonyság társalgási teremei, hol maga Washington is 
mindenkor jelen volt. A nyilvános tisztviselőket vagy 
polgárokat, ha országos ügyekben jártak, minden órában 
figyelmére méltatta. Vendégül ebédre sehova sem mene, 
de saját asztalánál a külföldi követeket, a kormány tisz
teit és idegeneket, bizonyos számmal, házi készületéhez 
képest, megvendégelte. Ily alkalmakkor sem fényűzést,
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sem zsugoriságot nem tüntetett ki, hanem azon egysze
rűséggel és kényelemmel fogadá vendégeit, mint elébb 
Mount Yernonban. Vasárnap nem társalga senkivel. Dél
előtt rendesen templomba ment, délután pedig szobájába 
vonult. Az esti időt családjával töltötte, néha egy ba
rátja is járula hozzájok, de vegyes társaság soha be nem 
bocsáttatott.

Nyárközben igen nehéz nyavalyába esett, mely na
gyon megviselte; sőt néhány napig élete is veszélyben 
forgott. Hat hétig marada az ágyhoz szegezve, s három 
hónap kelle hozzá, mig feléperedett. Erős természete, s 
Bard gyógytanár szorgalma és tudománya segítettek 
rajta; de ez volt leghuzamosb és legkínosabb nyavalyája 
egész életében, melynek bajaiból soha többé teljesen ki 
nem tisztult.

Alig hogy annyi erőhöz juta, mely kijárni engedte, 
hirt von anyja haláláról, ki augusztus hóban élete 82-ik 
évében halt meg. Ez alkalommal húgához irt egyik le
velében igy szól: „Egy anyát elveszteni mindig szörnyű 
és fájdalmas dolog ; de vigasztaljon bennünket azon gon
dolat, hogy a miénket oly késő korig tartotta meg az 
ég, milyet kevesen érnek el, s azon kegyelmet adta neki, 
hogy lelki ereje mind végig épségben marada. Ezen gon
dolat s a remény, hogy már boldogabb életnek örül, vi
gasztaljon bennünket, de kötelességünk is magunkat a 
teremtő akaratának alázatosan alávetni/ Mielőtt Mount 
Vernonból elköltözött volna Washington, meglátogatta 
édes anyját Fridriksburgban. Ő már akkor betegeskedett, 
s halálát gyanítani lehetett. Özvegységben 40 évet töl
tött. Teljes életében a legépebb testi és lelki erővel 
bira, kedélye őszinte s erkölcsi egyszerűek valának. Neki 
valódi anyai örömet kelle éldelnie, látván fiának hírét és 
szerencséjét; de ez semmi változást nem okozott élet
módjában és viseletén. Sem gőgre, sem hiúságra nem 
gerjesztő e derék asszonyt azon figyelem és tisztelet, mely 
őt mint Washington anyját kitüntette. Csendesen hall
gatta, niidőn fiát magasztalák előtte, s csak azt mondotta 
reá: „Ő mindig jó fin volt, s úgy hiszem, hogy mint 
férfi is megfelelt kötelességének/

Mihelyest Washington a hivatalához szükséges in-
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tézkedéseket megtette, háztartásába is szoros gazdasági 
rendet hoza be, mely élete fogytáig, lényeges változtatás 
nélkül, meg is tartatott. Összes gazdaságára egy udvari 
tiszt ügyele, kinek ő csak általános parancsokat adott. A 
többi cselédség valamennyi az udvari tisztnek adott szá
mot, s kinek-kinek meghagyatott, hogy a vételeket és 
kiadásokat pontosan feljegyezzék. Ezen számadások, a 
kalmárok nyugtatványaival és számadásaival együtt he
tenként egyszer Washington elébe terjesztettek, ki azokat 
figyelmesen általnézé s neve aláírásával bizonyitá, hogy 
elismeri. Ily bánással lön képes tudni minden pillanat
ban pénztárának állapotát, s a fölösleges költségekről 
őrizkedni. Ő elmondhatta Senecával: „Számot veszek ki
adásaimról ; nem álüthatom ugyan, hogy semmit sem 
vesztek, de tudom, mit, hol és mi okért vesztek valamit/ 
Az elnök évenkénti dija 25,000 dollárban állapíttatott 
meg törvény szerint; de a legtakarékosabb gazdálkodás 
mellett sem födözhette vele Washington minden költsé
geit, s mindig kénytelen volt saját magáéból pótolni, 
hogy beérhesse vele.

Azalatt a gyülödelem ülései szeptember végéig foly
tának, melyekben törvények hozattak a kormányzás el
rendelésére, az igazság kiszolgáltatására, és álladalmi jö
vedelmek fölemelésére nézve. Három kormányszak al
kottatott, mindenik egy f&titoknokkal; úgy mint a kül- 
tigyek kormányszaka, a kincstári kormányszak és hadi 
kormányszak. Az első későbben álladalmi kormányszak
nak neveztetett el, s a bel-és küliigyek igazgatására ter- 
jede.

Miután a szükséges törvények meghozattak, az el
nök dolga vala a különféle hivatalokat betölteni. E be
töltés a kormányszakokra nézve igen nagy fontosságú 
vala, minthogy a titoknokok nem csak az alkotmány 
szabta törvényeket köteleztelek végrehajtani, de mivel 
az elnök belső tanácsát is ők képezék. Az álladalmi kor
mányszak főnökéül mindenek fölött Jefferson Tamás vala 
képesítve, mind az álladalmi ügyekben hosszas tapaszta
lása, mind politikai magas állása és elismert tehetségei 
miatt. Ő épen most érkezett vissza Francziaországból, 
hol mint meghatalmazott miniszter, s Franklin utóda
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tartózkodott, s magának és hazájának egyiránt nagy hirt, 
nevet szerzett. Hamilton Sándornak a kincstár adatott 
által, kinek jeles tulajdonságait, becsületességét, szilárd
ságát és hazaszeretetét Washington már a háború foly
tában, és több évi társalkodása alatt méltánylani tanulta. 
Kuox Henrik megtartá a hadi titoknoságot, melyet az 
álladalmak egyesülésétől fogva visele. Mint hadi tisztet, 
mint embert és mint barátot nagyra becsülte őt Wa
shington, s tántorithatlan elvei, és hadi érdemei miatt, a 
nép köz bizodalmát birta. Az országos ügyvédi hivatal 
Itandolph Edmundra bízatott, ki az által tüntette ki ma
gát, hogy sokáig jeles törvényszéki elnök volt, s utóbb 
mint Virginia kormányzója az alkotványalapitó gyűlésben 
egyike vala a legmunkásabb tagoknak.

Az igazság kiszolgáltatására nézve határoztatok, 
hogy a főtörvényszék elnökéül egy főbiró tétessék, s mel
léje segédül öt törvénytiszt rendeltessék. Az álladalmak 
minden kerületében egy bíróból álló itélőszék legyen. 
Azon fölül egy az álladalmakat bejáró itélőszék állítta
tott, melyet két személy, ugy mint egy törvénytiszt s egy 
kerületi biró képeze. A főtörvényszék főbirájává Jayt ne
vezte ki Washington ; igy nyilatkozván hozzá irt levelé
ben: „Teljesen bizorn önlaen, hogy hazánk iránti szere
tnie, s a köz jót előmozdítani kivánása ösztönzendi önt, 
minden erejét és tudományát oda fordítani, hogy becsü
lete mocsoktalan maradjon, mi ezen hivatal elnökére nézve 
különösen szükséges, s politikai épületünk zárköve gya
nánt tekintendő.44

Az elnök minden kötelességei között legterhesebb 
volt a hivatalok betöltése. Számtalan folyamodások ér
keztek hozzá, mielőtt Mount Vernonból eltávozott volna, 
némelyek saját barátaitól, mások baráti ajánlásokkal tá
mogatva, s ez igy tarta, mig csak egy kiadandó hely 
vala. Ezen okból Washington megmásíthatatlan szabá
lyul tűzte ki, hogy előre , egy folyamodónak sem tesz 
Ígéretet, sem folyamodásra nem biztatja. E tárgybeli in
dokait és gondolkozását leginkább kifejtette egy barátjá
hoz irt levélben, ki egy másik részére hivatalért folya
modott hozzá:

„Azon pillanattól fogva, melyben világosan által
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láttam annak szükségét, hogy ezen állást el kell fogad
nom, egyszersmind aggodalmas szívvel éreztem azon ezer
féle gondot, nyugtalanságot és zavart, melyeknek éltem 
alkonyán, s hazám szolgálatában korán megőszülve, újra 
kitevém magamat. Meg keli önnek vallanom, hogy mind 
ezen kinos érzelmek közöl egy sem nyomott annyira mini. 
annak előrelátása, mily sok kérelem nyujtatik majd be 
hozzám azon hivatalok betöltéséért, melyek az uj kor
mányrendszerben alakultak. Nem tagadhatom, hogy félel
mem fájdalmamra valósodott. Alig nmük el egy nap, 
melyen legkiilönnemüebb kérelemlevelek ne küldetnének 
hozzám, és pedig oly nagy számmal, hogy ha mindjárt 
eleinte szilárd elveket nem állítok fel reájok nézve, ezen 
ügy maga minden időmet elfoglalta volna. De a mos
tani rendelkezés mellett is azon levelek sokasága, melye
ket ez ügyben saját kezemmel Írnom kell, csak nem el
viselhetetlen teher reám nézve.í£

„Azon pont, miben e leveleim összeegyeznek lénye
gesen abban áll, hogy midőn valaki nyilvános hivatalt 
vállal, legyen az bár miféle, soha magát le ne kötelezze 
senki iránt, s hogy én mennyire magamat ismerem, a 
hivatalok betöltésénél legkisebb befolyást sem engedek a 
választásba, sem barátimnak, sem rokonaimnak és hogy 
véleményem szerint különösen háromra kell tekintettel 
lenni, nevezetesen, ha alkalmas-e valaki a hivatalra ; ha 
összehasonlítva más vágytársaival, nem bir-e több igény- 
nyel arra a hazának tett szolgálati miatt; végre, hogy 
mennyire lehet, a hivatalok arányszeriileg osztassanak tel 
az egyesületi álladalmak polgárai között. Ha ezen sza
bályt nem tűzöm ki, előre láthatám, hogy szüntelen gya
núra adtam volna okot, s legroszabb következések fenye
gették volna a kormányt, mely egyedül a nép jó akara
tából áll fenn. Továbbá fontolóra vettem: ha bár meny
nyire lekötelezhetnék is pillanatnyira egyeseket, vagy pe
dig ellenségemmé tehetnék némelyeket, mindazáltal be
csületem, s a köz jó iránti lelkiismeretesség kívánja, hogy 
e pontban teljes szabadsággal bírjak, valamig az álladal- 
mát szolgálom, és egyedül a kivánatok igazságát és a 
haza javát vegyem tekintethet
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Ezen elveket vette gyakorlatba Washington, s tel
jes függetlenséggel működött minden alkalommal.

Eégi óhajtása lévén a keleti álladalmakba kirán
dulást tenni, mind egészsége visszaállítása végett, mind 
a nép állapotát és az uj kormány iránti vélekedését ki
tudandó, október közepén Lear és Jackson titoknokok 
kíséretében elhagyta Uj-Yorkot, s egy hónapig oda ma
radt. Leirhatatlan szeretet uralkodott a nép minden osz
tályaiban Washington iránt, a lelkesedés, melyet Ilire és 
erényei gerjesztettek, oly nagy vala, hogy a merre meg
jelent, ezerenként tódultak hozzá; az emberek boldogok
nak érezvén magokat, ha csak egyszer láthatták is, s 
örömkiáltásukkal üdvözölhették, és tiszteletöket némileg 
tanúsíthatták. Férfiak, nők és gyermekek, minden rend 
és korbeli emberek távolról és közelről nyomulának elő, 
az országutakon összegyülekezvén, vagy más nyilvános té- 
reken, hol általmenendőnek gondolák. Az utón katonaság 
kiséré, a nagyobb városokban pedig polgári hatóságok fo- 
gadák és megvendégelék.

Utazása minden tekintetben kielégítő vala, mert 
nem csak a nép szeretetének örvendetes jeleit tapasztald, 
hanem meggyőződött a növekedő jólétről, s az uj kormány 
és alkotvány iránti köz érzelemről. Jól esett látnia, mi
képen a háború nyomai eltűntének, s a fóldmivelés szor
galmasan űzetett, mily áldott vala az aratás, s mint gya
rapodott a müipar és kereskedés. A nép állapota, a mű
veltség haladása, az ipar-vállalatok szerencsés sikere ta- 
nusiták a rendet, nyugalmat és megelégedést, s a leg
szebb jövendőkkel biztatának.

Elérkezett ismét az idő, midőn a gyíilödolem ülé
sei újra elkezdődtek, s mind a két ház január első he
tében összegyülekezett a tanácsteremben, hol az elnök 
megnyitó beszédet tarta. E mód mindig megtartatott 
Washington igazgatása alatt, mely utóbb annyiban vál
tozott, hogy az elnök csak Írásbeli közleményekben ta
nácskozók a gytilödelemmel. Ezt Washington is tévé 
ugyan, csak hogy az ülések megnyitásakor mind a két 
házban beszédet monda. A megnyitó szónoklatok, beszé
deknek (Speeches), az Írásbeli közlemények pedig izene- 
teknek (Messages) neveztettek. E megnyitáskor Washing-
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tón szerencsét kívánt a gyülödelemnek a haza sikere és 
állapotához, éb azon kedvező indulathoz, melylyel a kor
mány első cselekvései fogadtattak ; ajánlá a gyüleke
zetnek azon tárgyakat, melyek leginkább igénylik figyel - 
möket, különösen a szükséges védsereg szerkezését, a/, 
idegenek polgárosítására való törvényeket, a pénznek 
mértékűek egyformaságát, a földmivelés, kereskedés és 
közmüvek előmozdítását, a művészetek és tudományét 
ápolását, végre egy hathatós rendszert a nemzeti hitel 
fentartására. E pontoknak alapos tárgyalása után még 
egy fontos ügy keriile szőnyegre, hol legyen tudniillik 
ezután a kormány állandó széke. Határozattá lön, hogy 
a következő tiz évre Philadelphiában, azután a Potomac 
mellett kijelelendő helyre tétessék által. E pontot legot- 
tan kijelelték, mely jelennen Columbia kerületének ne
veztetik ; a tér kiméretett, az építendő város terve elké
szült, s a nyilvános épületek elkészítése Washington fel- 
ügy elésére bízatott, minthogy ez kizárólag az elnökit 
illette.

Elfogadván Rhode Island is az uj alkotványt, » 
magát az egyesülethez kapcsolván, az elnök, mihelyost 
bevégződtek a gyülödelmi ülések, elutazott ezen állada- 
lomba. Utolsó kirándulásakor tudniillik elkerülő e tar
tományt, mert akkor még nem állott az egyesülethez.

Súlyos betegség, s a folytonosan feszült munkásság 
ismét megroncsolák Washington egészségét, miért elha 
tározá, hogy a gyülödelem utáni szünidőt nyugalomra fa 
felüdülésre használandja. E végre Mount Vernonba uta
zott, hol mindig belső megelégedéssel mulata, most pe
dig kétszeresen kedves helye Ion neki, midőn munka 
után pihenést nyujta, s időt engede, hogy földeit bejár 
hassa, kertéit és faültetvényeit megnézhesse, s gazdasági 
vállalatainak sikerén örülhessen.

Az uj igazgatás kezdetekor egyesült álladalmak 
külügyei ha nem voltak is bonyolodottak, de rendezve 
sem valának. Francziaországgal jól egyetértettek, meri 
a szövetségkötést és kereskedelmi szerződést mindkél 
részről lelkiismeretesen megtartották. De a nem sokára 
kiütött forradalom viszálkodásokra, idegenkedésre és za
varra nyújtott alkalmat.
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Angliával sokkal bajosabb viszonyban állott a kor
mány, mint akármely más hatalmassággal. A régi bo- 
szankodás és háború emlékezető csak lassan inul adózott. 
A britt cabinet nem volt hajlandó kereskedelmi szerző
désre lépni és nem külde solia követet az egyesült álla- 
dalmakhoz. Minthogy a gyülödelem csak korlátolt hata
lommal birt a szerződések megtartásának eszközlésére, 
ez volt egyik főok, miért vonakodtak a külhatalmasságok 
Amerikával szerződni. Mintán e viszonyok az uj alkot- 
vány által megváltoztak, Washington igen óhajtott bizo
nyos tudomást szerezni a britt kormány terveiről és 
szándékáról, s mennyire volna hajlandó az egyesült ál- 
ladalmakkal barátságos szerződésre lépni. E végre Mor
ris kormányzót, mint titkos ügyviselőt küldötte Angliába, 
e tárgyról a miniszterekkel értekezendőt.

A spanyolokkal folyt alkudozások még kevesebb si
kerrel biztatának. A forradalom kezdetekor úgy látszott, 
mintha a spanyolok királya engedne Francziaország ké
relmének, s az amerikai ügyet pártolná; de utóbb meg
változtatta szándékát, s az álladalmak függetlenségét 
nem akarta elismerni. Bizonyosan attól tartott és nem 
alaptalanul, hogy az északi köztársaságok példája az ő 
déli gyarmataira befolyással leend. Florida és Louisiana 
Spanyolországhoz tartoztak, s a vita legfontosabb tárgya 
a Misisippi folyón űzendő hajózás vala, mi a nyugoti 
gyarmatokat igen érdeklé. De Spanyolország határozot
tan kimondá, hogy e hajókázás jogától és szabadalmaitól 
az egyesült álladalmak polgárait eltiltja.

E mostoha viszonyokból az országra nézve még ká
rosabb következmények folytak. A háború folytában az 
egyesült álladalmak határain lakó indusok csaknem min
dig az ellenséggel szövetkeztek. Békekötés után hadi ál
lásban maradának, s bosszúvágyé lelkök öldöklést és vért 
szomjuhozék; az álladalmak dolga volt tehát őket tehet
ségig megszeliditeni és megkérlelni. Ez minden esetre 
terhes feladat volt, s az által még inkább növekedett, 
hogy az indusok ellenszenvét az idegen hatalmasságok 
bujtogatták.

E viszonyokból hosszas és költséges háború kelet
kezett. Washington az indusok irányában mindenkor bé-
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kés és emberszerető politikával éle. ügy nézte őket, mint 
gyermekeket, kikkel engedékenyen és gondosan kell 
bánni. Ő iparkodott őket barátságos közlekedéssel meg
kérlelni, földbirtokaikat igazságos alku és pontos fizetés 
által megvásárlani, illő föltételekkel és viszonyos haszon 
fejében velők szerződni, s minden lekötelezést pontosan 
teljesiteni. De kűtelen, rabló és vérszomjuzó indulatukat 
tovább tűrni lehetetlen vala; és mivel velők békét kötni 
nem sikerült, Washington kénytelenült háborút kezdeni. 
Ez öt évig tarta, változó szerencsével ; Harmar és St. 
Claire mellett az amerikaiak megverettek, egy másik üt- 
közetök is végkép roszul ütött k i ; sok vér és pénz elpa
zaroltatok, mig végre Wayne tábornagy először ugyan 
nyert győzedelem, utóbb alkudozás által a háborúnak vé
get vetett.

A gyülödelem Philadelphiában tartotta harmadik 
tanácskozását, s az elnök Mount Vernonból szinte oda 
utazott, e városban maradván, mig hivatalát le nem 
tette. Ezen ülések vitatkozásai szintoly hevesen folytak, 
mint az előbbieké, mert a pártosság szelleme itt is ural
kodott. Két fontos tárgy fogadtatott el ezen alkalom
mal : a nemzeti hitelbank felállítása, és adóvetés minden 
égett italokra, melyek az egyesült álladalmakban ké
szültek.

Az ülések után Washington a déli álladalmakba 
rándula el. Márczius közepén indula útnak, s három hó
napi távolléte alatt 1887 angol mérföldet jára be ugyan 
azon lovakon. Elindulása előtt szoros pontossággal ki
szám itotta volt a helyek messzeségét egymástól, s meg
határozta mindenütt a megérkezés napját, valamint az 
időt is, melyet ott tölteni fog. Legkisebb akadályra sem 
talált, s oly előrelátással számította ki úti tervét, hogy 
azt tökéletesen végrehajthatta, kivévén, hogy némely he
lyeken egy nappal tovább, másutt pedig annyival keve
sebbig mulatott.

Mindenfelé a szeretet és tisztelet ugyanazon jeleit 
tapasztald, melyekben a keleti és közép álladalmak be- 
utaztában részesült.

A legfontosabb törvények, melyek a múlt ülésekben 
elfogadtattak, ezek valának: aránylagos felosztása a kép-
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viselőknek; egy arányos hadi rendszer behozatása, és a 
hadsereg nagyobbitása. A képviselőkre nézve megálla
píthatott, hogy azok a népesség száma szerint választas
sanak, s 30,000 lélek közöl egy legyen, s igy valamennyi 
álladalmak részéről 120 képviselő került ki.

A pártszellem és viszonyos féltékenység, mely a 
tanácskozásokban kifejlett, különös fontosságot ada e 
tárgynak. A tagok közöl sokan a képviselők számát sza
porítani törekedtek, hogy az álladalmak jogai jobban vé- 
delmeztessenek, s a végrehajtó hatalom növekedésének 
gát vettessék. A hadszaporitási javaslat ugyanazon ok
ból nagy ellenzékre talált, azt állitván többen, hogy igy 
a végrehajtó hatalom kegyenczei szaporodnának, mi által 
a szabadság veszélyeztetnék. Washington e meghason- 
lásokat mély aggodalommal és fájdalmasan vette, any- 
nyival inkább, mert azok már nem csak a gyülödelemben 
uralkodtak, hanem becsúsztak a kabinetbe is.

Már egy idő óta vette észre Washington, hogy 
igen meghasonlott véleményben vannak egymás között az 
áiiadalmi titoknok és a kincstár titoknoka, az igazgatás 
legfontosabb kérdéseire nézve. E meghasonlás oka mé
lyen rejtőzött. Hamilton roszallotta az alkotványban, 
hogy a közigazgatásnak elegendő hatalmat nem ad s úgy 
vélekedett, hogy ennek gyöngesége amannak legnagyobb 
hibája. Azért ő azt állította, ha valamit végre kell haj
tani, e hatalom körét annyira ki kell tágítani, hogy a 
kormány a tehetségig legnagyobb erővel bírjon. Jefíerson 
véleménye és félelme pedig épen ellenkező irányú vala. 
Ő neki úgy tetszett, mintha a kormányfőnök igenis nagy 
hatalommal bírna, mi miatt az álladalmak jogai és nép- 
szabadságai veszélyben forognának.

Mennyire iparkodott Washington e viszálkodásoknak 
véget vetni, az illető felekhez intézett levelei mutatják. 
Jeffersonnak igy i ra :

„Mily sajnálatra méltó szerencsétlenség, hogy az 
alatt mig minden oldalról nyílt ellenségek és hamis ba
rátok kerítenek bennünket, legnemesb életmüszereinket 
belső meghasonlás szaggatja és dúlja. Az utolsó sokkal 
veszélyesebbnek látszik előttem, s jobban nyugtalanít és

14Washington élete.
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gyötör az elsőnél; és ha az igazgatásban egyik a másik
nak véleményeit az országos ügyek körül nem Ítéli meg 
nagyobb szeretettel, vagy a csupa eseményi nézeteknek 
becs tulajdonittatik, mielőtt azok a tapasztalás mérő ser
penyőjén megfontoltattak volna, véleményem szerint úgy 
igen nehéz leszen, vagy épen lehetetlen, a kormány gyep
lőjét igazgatni. Mert ha a helyett, hogy az épületet vál- 
lainkkal támogatnék, egyikünk ide, másikunk amoda húz, 
mielőtt az eszközök czélszerüségét megvizsgáltuk volna, 
úgy okvetlenül az egésznek össze kelle omlania. És igy 
a legszebb és a legnemesb épület, mely valaha az em
beriség szerencséjére és javára építtetett, örökre oda 
lesz."

„Azért az én komoly óhajtásom és egyetlen remé
nyem az, uralkodjék köztünk a sértő bizalmatlanság és 
boszantó panaszok helyett viszonyos türelem s korszerű 
engedékenység minden részről; ily móddal, úgy vélem, 
minden nagyobb békével és szerencsésebben folyand. Ha 
pedig e támaszokat nélkülözzük, mindenütt megütközünk 
s a kormány szekere megsülyed; akkor elleneink diadalt 
fognak zengeni, gyülölségök nyomatékát a szerencsétlen
ség csészéjébe vetendik, s utolsó erejöket megfeszítik az 
általunk rakott hatalmas épület ledöntésére."

Ugyanazon időben csak nem hasonló kifejezésekkel 
ira Hamiltonhoz, s utána vétó : „A vélemények eltérése
politikai tekintetben kikerülhetetlen, s talán szükséges ; 
de igen sajnálatos, hogy egyik rész nem bir e tárgyakról 
mérséklettel beszélni, másik rész pedig nem tud bele 
egyezni a határozatokba a nélkül, hogy a határozat in
dokait meg ne Ítélné; ezen eljárás fölötti fájdalom ben
nem haragra változik, ha elgondolom, hogy tehetségdús 
férfiak, kik általán buzgón és hazaszeretetből egy czélra 
törekesznek, nem tanúsítanak több viszonyos szeretetet 
egymás véleményei és tettei megítélésében. Ha végre 
ennyire került a dolog, természetesen következik, hogy 
az iv húrjait kiki túlfeszíti, s azért a tapasztalásnak kell 
elhatároznia, ki jár az igazi utón."

Egy másik levelében Washington viszonyos türe
lemre és kibékülésre inti Jeffersont, s folytatja: „Ilyetén 
eljárás egyességet és szerencsét hozna tanácsgyülésünkbe ;
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az ellenkező pedig elkerülhetlen zavart és szerencsétlen
séget támaszt. És váljon miért? Mivel különféle emberek 
nem lehetnek egy véleményen, és különböző eszközöket 
használnak ugyanazon czélra. Mert én őszintén és ünne
pélyesen megvallom, erősen meg vagyok győződve, hogy 
önök mindketten a legtisztább és legjóakaróbb szándék
kal vannak, s hogy csak a tapasztalás határozhat fö
lötte, üdvösek a vita alatti szabályok vagy sem. Ha te
hát egyesült álladalmaink legnemesebb polgári, észszel 
teljes és hazaszerető férfiak, kik nem alattomos, hanem 
tiszta gondolkozásnak, ha, -mondom, ezek közöl némelyek 
az egyik, mások a másik részen állnak, midőn valami 
feladott kérdés eldöntendő; váljon oly nyakasan ragasz
kodjék-e ezen emberek egyike önvéleményéhez, hogy leg
kevesebbet se engedjen a másiknak ? ------- Én nagyra
becsülöm mindkettejöket, s nem óhajtók semmit is annyira, 
minthogy feltaláltassék az ut, melyen önök mindketten 
járhassanak."

De ezen ut fel nem találtatott. A két titoknok mind 
politikai véleményeikre, mind egyéb gondolkozásmódjukra 
igen elütöttek egymástól, s viszálkodásaik végre oly el
szánt gyülölséggé fajultak el, melyet sem barátaik törek
vése, sem az idő kiirtani nem bírt.
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Washington másodszor esküszik fel elnökül. — Az álladalmak vi
szonyai Francziaországgal. -— Génét franczia követ. — Democratiai 
társulatok. -— Viszonyok Angliával. — Gyülödelem összehívása. — 
Jay küldetése Angliába. — Pennsylvániai lázadás. — Washington, 
rendszabályai a lázadók ellen. — Fox nyilatkozata Washington

felől.

\  ege felé közeledvén az idő, melyet az alkotmány 
az elnöki hivatal tartásának kitűzött volt, mindenfelé 
azon aggódának, ha váljon hajlandó-e Washington a fő
kormányszéket újra elfogadni. Már sokkal előbb külön
féle álladalmakból Írtak neki barátai, kérvén őt, ne hir- 
telenkedjék ez ügyben elhatározni magát a lemondásra, 
s iparkodtak őt a második elválasztással megbarátkoz- 
tatni. A kabinet három tagjai, Jefferson, Hamilton és 
Kandolph, hosszas leveleket irtanak neki, vitatván ben
nük, mennyire fontos dolog legyen, nem csak saját be
csületére, de a haza boldogságára nézve is, hogy magát 
ez egyszer legalább hátra ne vonja. „Az egész nemzet 
bizodalma — mond Jefferson — önön nyugszik. Ha ön 
kezében van a kormány, ez elegendő czáfolat minden ok 
ellen, melyet használni lehetne, hogy a nép elpártolásra 
vagy erőszakoskodásokra csábittassék. Az észak és dél 
összetartandanak, ha szorosan önbe fogódzhatnak. Jól ér
zem én, mennyire lesújtja ön kedélyét a hivatal terhe, s 
mint óhajtja a háziasság csendes nyugodalmát. De néha 
oly tündöklő szellemek jelennek meg a földön, kiket az 
emberiség joggal igényel magának, hogy oly polczra he-



XIV. FEJEZET. 213

lyezze őket, melyről ők képesek egyedül jelenleg és jö
vendőre áldást hinteni az emberiségre. Ez önnek hivatása 
és kötelessége, melyet önre a gondviselés szabott, midőn 
olv gazdagon ékesítette fel, s oly eseményeket támasztott, 
melyekre befolyni önnek rendeltetése; ezek az indokok, 
melyekre támaszkodom, nem magam vagy más emberek 
aggodalmai, kiknek nincs joguk öntői áldozatot követelni."

Nem kevésbbó tüzes és elhatározott vala Hamilton 
felszólítása. „Világos — úgymond — hogy semmi nagy 
bajtól nincs mit tartanunk, ha ön hivatalban marad ; de 
ha visszavonul, úgy sok megeshetik. Vajha azon indokok, 
melyek önt e hivatal elfogadására bírták volt, most is 
érvényesek lennének, mig minden viszonyaink elhatározott 
alakot nem öltenek; vajha elismerné ön, hogy saját becsü
letére nézve jobb lett volna a kormányt inkább soha meg 
nem ragadnia, mint hogy azt most másnak engedje át, 
s az által a hajót veszélyeztesse; mert ha most zivatarok 
támadnak, önt fogják kárhoztatni, hogy azokat vagy előre 
nem látta, vagy nincsen bátorsága ellenök állnia. Vajha 
meggyőződnék ön róla, hogy mind a hazaszeretet, mind 
-az eszélyesség parancsolja, miszerint ön egyenes rutón jár
jon, s a haza szavának engedelmeskedjék. En bizom 
istenben, és remélem, hogy ön még egyszer feláldozza 
nyugalmát és szerencséjét a köz jólétért."

Szinte oly hevesen sürgette Washingtont Eandolph 
is, Írván neki: „A gyúszer, mely összegyűlt, már elég.
De mily szörnyűre fog még szaporodni, ha az ingerült
ségnek, melyet az ön parancsainak tisztelete zabolán tar
tott, visszavonulása által szabad nyílás engedtetik. Az 
alkotmány soha el nem fogadtatik vala, ha tudva nincs, 
hogy azt ön helybenhagyta, s gyakorlatba fogja léptetni. 
Ennek próba-ideje még nem múlt el. A. legerősebb vi
tákon ugyan már általestünk, de a nyilvános tanácsko
zások még nem vergődtek szilárdságra, mit csak ön adhat 
nekik. Ön szót fogadott a hazának, midőn az önt az 
igazgatás főnökévé tette. Ha polgári háború ütend ki, kény
telen lesz ön elhagyni mezei csendes lakát; és mennyivel 
könnyebb önre nézve a mostani pártokat szétoszlatni, mint 
miután fegyvert ragadtak, megzabolázni. A világ úgy van 
meggyőződve önről, hogy semmit félig nem tesz."
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Ilyetén nyilatkozatok és sürgetések után nem vona
kodott többé Washington, s miután a választók egyező 
akaratával ismét elnökké neveztetett volna, mart. 4-én 
1793-ban a tanácsteremben a kabinet tagjai, különféle 
nyilvános tisztviselők, idegen követek, s más személyek 
előtt felesküdött.

Alig foglalta el az elnöki széket, midőn hire érke
zett, hogy Francziaország háborút izent Angliának és 
Hollandiának. A franczia forradalom eleinte örömtapssal 
tidvözültetett az egyesült álladalmakban, mint oly örven
detes esemény, mely az emberiség szabadságára és jólé
tére nézve a legszebb gyümölcsöket termendi meg. De a 
vérengző tettek, melyek nem sokára követték, s a vad 
indulat, mely főnökeiben nyilatkozék, szétoszlatta az első 
reményeket; voltak még is elegen, kik Francziaországhoz 
szítottak, s a forradalmat jóvá hagyták, ámbár eszközeit 
undorodással fogadták. Úgy nézték azt, mint az elnyo
mottak harczát az elnyomók ellen, melyben az igazság 
öníigyeért vívott s a szolgaságból kiszabadította azon ál
dozatokat, melyeket régtől fogva a rabság igája nyomor- 
gatott, s a zsarnokság ostora össze marczangolt.

Az egyesült álla dalinak meghatalmazott követéül 
Morris kormányzó küldetett Francziaországba. A két 
nemzet barátságos viszonyban állott egymással, mely a 
szövetségi kötésen és kereskedelmi szerződésen alapult. 
De a király kivégeztetése, és közrombolás után, mely azt 
követé, a követ állása mindig terhesebb lön. Washington 
oly véleményben volt, kabinetjével együtt, hogy minden 
nemzetnek joga vagyon magát saját tetszése szerint kor
mányozni s a többi népek kötelesek a fennálló hatalmat 
elismerni és tisztelni, akármily alakban jelenjék bár meg. 
Az utasító parancs, melyet Morris kapott volt, ezen nézet
tel egyezett. De a nehézség abban állt, hogy darab ideig 
senki ön magával tisztába nem jöhete az iránt, ha vál
jon fennállhat-e valahol oly hatalom, mely a nép akara
tából vette eredetét? A követ óvakodása e tekintetben 
gyanúra gerjesztő az úgy nevezett kormányokat, vagy 
inkább a küzködő pártok főnökeit, kik keservesen panasz
kodtak, s nemtetszésöket nyíltan kimondották a fölött,
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hogy az állatiaknak az ő első barátaik, szövetségeseik, a 
szabadság boszulói, és emberiség jogainak vitatói iránt oly 
kevés bizodalommal viseltettek. Így állottak az ügyek, 
midőn a francziák háborút izentek Angliának.

Ekkor Washington Mount Vernonban mulatott; ira 
tehát tüstént az álladalmi titoknoknak, kijelentvén aka
ratát, hogy az ellenséges pártok között semlegesség tar
tassák meg. Visszatértekor pedig Philadelphiába, a ka
binetet összehivta, melyben közértelemmel elhatároztatott: 
adassák az egyesült álladalmak minden polgárainak tud
tára, hogy az ellenségeskedésben senki a tengeren részt 
ne vegyen, a hadakozó hatalmasságok mellett vagy ellen 
semmit ne vállaljon, egyik vagy másik részére oly porté
kákat ne szállítson, melyek a népek köz egyezése szerint 
csempészetek gyanánt nézetnek, s minden cselekvényektől 
óvakodjanak, melyek a hadakozó hatalmak iránti barát
sággal ellenkeznek. Hasonló egyetértéssel határozattá lön, 
hogy a franczia köztársaság követét elfogadják. E sem- 
legességi nyilatkozat april 22-én aláíratván legott kihir- 
dettetett. E rendszabály mind természeténél, mind követ
kezésénél fogva egyike vala a legfontosabb cselekvónyek- 
nek Washington igazgatása alatt. Ez vetette meg alapját 
egy rendszernek, mely zsinórmértékül szolgála más népek- 
keli közlekedésnek, s melytől soha el nem tértek. Ez volt 
továbbá azon eszköz, mely megóvta az egyesült álladal- 
makat, hogy az európai háborúk örvényébe ne sodortas
sanak, melyek oly számos évekig dühös erőszakkal dulong- 
tak sok országokon.

Csodálatos dolog, hogy még is ezen határozat, mely 
az igazság legtisztább alapelvein épült, s czélja volt a 
nemzet békességét fentartani és jólétét előmozdítani, félre 
magyaráztatott, mintha az a Francziaországgal kötött szer
ződést megsértené, s a szövetséges társak ellen az ango
lokat pártolná. Szóval: ez alkotott elválasztó vonalt a 
két párt között, melyek az alkotvány behozatala óta ala
kultak, s néppárt, és szövetségi párt nevezetek alatt 
mindinkább erősödtek, emez a kormány mellett, amaz 
pedig ellene lévén. Washington sok ideig nem keveredett 
e vitákba. De most elérkezett azon idő-pont, melyben 
őt sem feddhetetlen erényei, sem haza iránti tett szolgá-
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latai a pártdüh ellen em ótalmazhatták. A kormány 
ellenségei látták, hogy addig czéijokat nem érhetik, mig 
a nép szivét Washingtontól el nem idegenítik. E feladat 
nem csak nehéz, de kellemetlen is volt; hanem nyakasait 
és tűzzel folytattatott. Ámbár pedig Washington nyu
galmát ez zavará, s működését a köz ügyekben gátolá, 
mindazáltal szilárdságát meg nem rendité.

E forrongások közepett érkezett meg Génét, mint a 
franczia köztársaság követe, az egyesült álladalmakba. 
Mindenütt lelkesedéssel, s a tisztelet túlságos jeleivel fo
gadtatott elannyira, hogy azon csalóka hiedelembe ringatá 
magát, mintha az amerikai nép legélénkebb részt venne 
a franczia forradalomban, s legforróbb vágya volna, az 
uj köztársaság polgáraival szövetkezni, s a szabadság és 
egyenlőség lobogóját a föld végéig hordozni. Ezen pol
gári követ, mint őt nevezék, igen heves indulatu lévén, 
s a fényes fogadás által felbátorodván, legott oly lépést 
tőn, mely épen oly szokatlan, mint menthetetlen vala. 
Mihelyest tudniillik Charlestonban kiszállt, néhány hajót 
a kikötőben felvitorláztatta, hogy mint rablóhajók a ten
geren kalandozzanak, s támadják meg azon országok kal
márhajóit, melyekkel az egyesült áliadalmak békés viszo
nyokban éltének. Ezen követelő és meggondolatlan maga
viselet daczára is , a Philadelphiába érkezett követet 
Washington nyájasan, s mint idegen hatalmasság képvi
selőjét, illő tisztelettel fogadta.

Génét eleinte ugv nyilatkozott, hogy a franczia kor
mány őszinte barátsággal viseltetik az egyesült álladal- 
makhoz, s épen nem szándéka háborúba bonyolitni őket; 
de titkos utasitásai, melyeket utóbb nyilvánított, egészen 
más hangon szóltak, s világosan kitüntették, hogy kül
dőinek szándéka a követ első nyilatkozatával ellenkezik. 
Egész eljárása, mig Amerikában tartózkodott, nem más
hova czélzott, minthogy az egyesült álladalmakat közvet
len háborúba keverje azon hatalmasságokkal, melyek a 
francziákkal harczoltak. Az általa kiküldött rablóhajók 
ragadmánynyal rakodva tértek vissza az amerikai révekbe. 
Ez a britt követ részérél alkalmat adott panaszra, s visz- 
szatérités követelésére. Az ügy a kabinet elébe került, 
mely az elfoglalás jogtalanságát egyhangúlag kimondotta,
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ezen nyilatkozattal: minden nemzetnek van kizáró tör
vényhatósága saját határain helül, minélfogva ott hajókat 
idegen hatalom ótalma alatt felfegyverzeni annyi, mint a 
népíelsőség jogába avatkozni, s a semlegességet megsér
teni, mit a kormánynak kötelessége akadályozni.

A franczia követ ellenmondott ezen Ítéletnek, s 
mérges indulatra gerjedvén, bántó leveleket irt az álla- 
dalmi titoknoknak és sem hivatala méltóságát, sem saját 
becsületét nem látszott tekinteni. Nem szűnt meg to
vábbá is fegyveres hajókat kirándulásokra sürgetni, me
lyek franczia lobogók alatt az amerikai kikötőkből elvi
torláztak. Az igazgatás szilárdságának sikerült e vak
merőséget megzabolázni, s oly rendszabályokat tenni, 
melyek a hajókat erőszakosan megakadályozák; de a 
követ még inkább felbőszült ez ellenállásra. Miután min
den törekvései meghiúsultak, fenyegetésekhez folyamodott, 
kárhoztatá az elnököt, hogy a gyülödelem jogaiba vágott, 
s értésére adá, hogy elégtétel végett a néphez fordulandó 
Ezen megsértést, melyet magaviseletével még bántóbbá 
tett, többé eltűrni, s hallgatással mellőzni nem lehetett; 
remény sem vala ily eszeveszett emberrel összeférhetni. 
A tények tehát Írásba foglalva a franczia kormányhoz 
küldettek oly kérelemmel, hogy Génét visszahivassék. A 
diplomáczia történeteiben aligha található nevezetesebb 
czikk, mint a Génét követségéről szóló tudósítás ; emlé
kezetre méltó tanúságot nyújt ez, mint ragadhat el po
litikai őrültség jeles tehetségű s feddhetlen jellemű embert 
is a legtulzóbb balgaságokra.

Génét követsége némely kárhozatos következménye
ket szüle, melyekhez tartoztak némely társulatok felállí
tásai az ország több részeiben, melyek democratiai egye
sületek neve alatt a jacobinus czimboraság mintájára 
alakultak. Az első társulat Philadelphiában Génét vezér
lete alatt kelt össze. A többi nem sokára követte. Wa
shington ezek czélját és befolyását igy irá le :

„Hogy ezen társulatokat gonosz akaratú s fondor- 
kodó emberek alapították, (ámbár tag társaik közül sokan 
jó gondolkozásnak, s annak valódi czélját nem tudják) 
hogy kitűzött irányuk a bizalmatlanság és idegenkedés 
magvát szórni el a kormány és nép között, s aláásni az
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igazgatás iránti bizodalmát, hogy ezen tanok már bim
bóznak, s virágzanak i s ; mindezt kiki tudja, ki a főczin- 
kosok jellemét ismeri, s azok eljárására figyelmezett.“

„Lehet-e képtelenebb, merészletesebb, vagy veszé
lyesebb valami a nép békességére nézve, mint ha önma
gok által alakult testületek folytonos birákul tolják fel 
magokat, s gyűléseikben az éj palástja alatt a gyülöde- 
lem határozatait megsemmisitik, melyek a képviselők 
meg ontolt és ünnepélyes tanácskozások által szentesitvék! 
Senki sem tagadja a néptől azon jogot, hogy a kormány
hoz folyamodást adhasson, azt vagy valamely rendelke
zésre megkérendő, vagy valamely határozataira észrevé
teleket teendő. De ha egy magától keletkezett társulat 
hatalmat tulajdonit magának a kormány rendeletéit alkot- 
ványellenieknek nyilvánitani, s az alkotvány védőit arról 
vádolja, mintha önzésből cselekednének, s hazaárulók 
gyanánt idegen hatalmak befolyása alatt volnának; ez 
oly szemtelen vakmerőség, melyet a legnemesebb indokok 
sem képesek mentegetni/

Angliával még bonvolodottabbak voltak a viszonyok, 
mint Francziaországgal. Miután az alkotvány gyakor
latba vétetett, diplomatiai közlekedés keletkezett az egye
sült álladalmak és Anglia között. De lépések még nem 
tétettek kereskedelmi szerződésre, vagy az elégületlenség 
okainak elmellőzésére; s a sérelmek száma inkább sza
porodott, mint kevesbedett. A határokon levő erősségek, 
mint a békekötésben föltételezve volt, még nem adattak 
által, s az indusokkal való közlekedés nem szűnt meg. 
Az egyesült álladalmak tartományain belől a britt tisz
tek hajókat fürkésztek, s a matrózokat zsarolták; s an
gol kalózhajók az amerikai gályákat büntetlenül kira- 
bolák.

A britt kabinet, hogy Francziaországnak árthasson, 
s a bevitelt akadályozza, kétféle rendeletet bocsáta ki, 
melyek által az amerikai kereskedés nagy kárt vallott. 
Az első rendelet meghagyá a britt kalózoknak, hogy a 
Francziaországba induló gabonás és lisztes hajókat vala
mely kirakodó helyre tereljék, hol terheik ő felsége ne
vében bevásároltassanak. A második rendelet hadi és 
kalóz hajókat tűzött ki, melyek minden portékás gályákat
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tartóztassanak fenn, melyek vagy valamely franczia gyar
matból indultak ki, vagy oda vettek u tat; a bennök levő 
vagyon pedig egy angol tengeri törvényszék elé vitessék 
megbecsülés végett. Ezen rendeleteket úgy kelle tekin
teni, mint nyilvános és feltűnő sérelmeit a semlegesség 
jogainak, s az amerikai kormány óvást tett ellenök, mert 
elveikben jogtalanok s működéseikben fölötte kártékonyak 
voltak.

A gyülödelem összeültekor az elnök kimerítő be
szédben előadá az ország állapotát, s külföldi viszonyait, 
tanácsolván egyszersmind, nyúlnának gyors rendszabá
lyokhoz, hogy mind védelmökre készen álljanak, mind 
igazságos követeléseiket kivíhassák. „Az egyesült álla- 
dalmaknak — úgymond ő — illő helyök van a népek 
között, melyet nem engednek át nekünk, ha gyöngéknek 
tartatunk. Ha sérelmeket tűrni nem akarunk elég erő
seknek kell lennünk azoknak megtorlására ; és ha békes
ségünket, a jólétnek ezen leghatalmasabb támaszát biz- 
tositni akarjuk, mindig készek legyünk a háborúra.44 E 
közléseket mind a két ház tárgyalás alá vette, s a gyü
lödelem mindkét pártja roszallotta a hadviselő hatalmas
ságok eljárását a semleges amerikaiak iránt.

Az ülések kezdete előtt az álladalmi titoknok Jef- 
ferson fontos jelentést dolgozott ki az egyesült álladalmak 
kereskedelmi közlekedéséről, mely munkája bevégeztével 
hivataláról lemondott. Utódja Randolph Edmund Ion, s e 
helyett Bradford tétetett országos ügyvéddé. A titoknok 
előadására épité Madison a kereskedést tárgyazó híres 
munkálatát, melyről a képviselők házában hosszasan foly
tak a tanácskozások, s oly tűzzel és keserűséggel, mint 
egykor a nemzeti bank felállításáról.

Mig a viták folytának, az alatt az elnök oly rend
szabályhoz nyula, mely az ügy kimenetelére nézve igen 
nagy hatással volt. Á Londonban levő amerikai követ 
tudósítása szerint hihetőnek látszott, hogy a britt kabinet 
a két ország közti viszálkodásokat megszüntetni barátsá
gos föltételek alatt hajlandó. Ennek következtében Wa
shington indítványára a tanács Jayt rendkívüli követül 
választá el a nagybritanniai udvarhoz. „Szándékom — 
igy ira Washington az álladalmi titolmokhoz — kikerülni
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a háborút, ha értelmes és komoly előterjesztés által elég
tételt eszközölhetünk azon sérelmekért, melyeket Nagy- 
britannia több alkalommal elkövetett hazánkon.“ Mivel 
pedig a háboru elkerülhetlen vala, ha Jav küldetése nem 
sikerül, a gytilödelem intézkedék, hogy az ország védelmi 
állapota helyeztessék. A legnagyobb kikötőket megerő
sítették, s 80,000 polgári katonaságnak készen kellett 
állnia tüsténti szolgálatra. Megengedtetett a fegyverek 
vámmentes beszállítása, s az elnök felhatalmaztatok gá
lyák vásárlására, s hajók lefoglalására, ha azt a közjólétre 
üdvösnek találandja. Uj adó is vettetett ki költségek fö- 
dözésetil.

A gyülödelem hosszas és zajgó tanácskozások után 
eloszlott, melyek a pártok gyűlölködését nem kevéssé 
felbujtották, a viták okait szaporították, s a nép kedvét 
még inkább elkeserítették. A kormány mindazáltal szi
lárdan álla és Washingtonnak sem politikája, sem néze
tei nem változtak. Jogosnak lenni minden nemzetek 
iránt, békében élni valamennyivel, és a béke biztosításául 
mindig készen lenni a háborúra, ezek valának politikájá
nak alapszabályai és szüntelen törekvései.

A múlt télben Fouchet mint francziák követe ér
kezett az egyesült álladalmakba. A franczia kormány 
felszólítására Morris visszahivatott Párisból, s helyette 
Monroe küldetett. E választás nyilván tanusitá, mily 
pártatlan az elnök, s mily forrón óhajtja a belső viszál- 
kodásokat lecsillapítani, s az idegen hatalmasságokkal ba
rátságban maradni. Mert tudni kell, hogy Monroe volt 
a néppártnak főnöke, s a kormány pártjának legelhatá- 
rozottabb ellensége, s mint olyan Francziaországnak tü
zes párthive.

Miután a gyülödelem eloszlott, az elnök egy más, 
nem kevésbbé fontos tárgyra fordította figyelmét. Azon 
gviilödelmi határozat, melynél fogva az égetett italokra 
adó vettetett, sok vidéken nagy elégiiletlenséget gerjeszte, 
s némely kerületek vagy elmellőzték az adófizetést, vagy 
nyilván ellene szegültek. Néhol már 1792-dik év szept. 
havában annyira mentek az erőszakoskodások, hogy az 
elnök rendelménvt bocsáta ki, melyben kiki megintetik, 
óvakodjék minden czimbörálástól és erőszaktól, mi a tör-
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vény gyakorlatát gátolhatná; felszólittatnak egyszersmind 
a felsőségek és törvényhatóságok a nekik adott hatalom 
végrehajtására, s a kihágók megfenyitésére. De az elé- 
giiletlenek daczossága fokról-fokra emelkedett ; lázitó 
gyűléseket tártának, fölfegyverkezének, s szembeszállának 
a kormány tisztviselőivel, mig végre valóságos zendülés 
keletkezvén belőle, rendezett ellenállásra egyes lilének.

Washington, ki eleinte, szokása szerint, mérséklet
tel és szeliden viselte magát a lázongok iránt, most már 
kénytelen lön határozottan fellépni, s használatba venni 
a kezeiben levő törvényes eszközöket, s a zendülést fegy
verrel elnyomni. Ezen eljárás előzményéül augusztus 7-én 
hirdetést bocsáta ki, melyben röviden a lázadók törvény
telen tényeit lefesté, előadván egyszersmind, mit követett 
el a kormány elégiiletlenségíik lecsillapítására, s honáruló 
vállalatuk elnyomására; azután kijelenté, hogy elhatározta 
magát a törvényeket gyakorlatba venni, s a polgári ka
tonaságot fölkelésre szólítani.

Miután ezen előleges rendelmény törvényszerű szer
tartással kihirdettetett volna, Washington uj Jersey,, 
Pennsylvánia, Marvland és Virginia tartományok kor
mányzóihoz fordult polgári katonaság kiállítása végett. A 
lázadás legdühösebb volt Pennsylvánia nyugoti kerületei
ben, melyek 7000 fegyveres embert valának képesek ál
lítani. A kormány részéről először 12,000 embernvi pol
gári katonaság hivatott össze, mely utóbb 15,000-re sza
porodott. Az egész hadsereget Lee, Virginia kormány
zója vezérlé. A pennsylvániai és uj jerseyi csapatok gyül- 
helyéül Bedford tűzetett ki. A virginiai- és marylandiek 
Cumberland táján állottak össze. A legnagyobb készség 
uralkodott valamennyi kerületbeliek között, s a tisztek és 
legénység legjobb indulattal és pontos engedelmességgel 
viseltettek a kormányhoz.

Az elnök a hadi titoknok kíséretében a hadsereget, 
mind a két gyülhelyen szemlére vette, s parancsul adta 
nekik, hogy az Allegany-hegységen át járjanak tábort, 
azon túl érvén egyesüljenek, s azután bánjanak a láza
dókkal, mint a körülmények engedik. Miután Lee tábor
nagynak utasitást adott volna, visszatért ismét Philadel
phiába. A hadi titoknok kisérte a sereget Pittsburgig, s
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a vállalat várakozáson felül sikerült. Semmi ellenállás 
nem mutatkozott, s vérontás nem történt. A nyugalom 
fentartása s biztosítása végett egy hadi csapat Morgan 
tábornagy parancsa alatt még egy ideig a lázadó tarto
mányban marada.

Érdemesnek tartjuk itt,' mind ezen időtájban tör
tént dolgot, ama híres miniszter Fox beszédét megemlí
teni, melyet január 31. 1794. a parlamentben Washing
tont érdeklőleg mondott:

„Lehetetlen ez alkalommal elmellőznöm, hogy Wa
shington tábornagyról, az egyesült álladalmak elnökéről, 
emlitést tegyek, kinek cselekvésmódja annyira különbözik 
a mi országunk minisztereiótől. Mily végtelenül bölcseb- 
bek az ő elvei, melyeket utolsó gyiilödelmi beszédében 
nyilvánított, mint valamennyi európai udvarok politikája! 
Valóban, dicsőségre méltó férfiú! Kinek nem annyira ma
gas helyzete , mint lelkének nemessége tulajdonit 
tiszteletet; ki előtt a kölcsönözött nagyság semmiségbe 
sülved, kihez képest Európa minden hatalmasságai, kirá
lyi családunk tagjait kivéve, csekélyek s megvetendőknek 
látszanak! Ő nem szorult reá, hogy politikai cselfogások
ban, vagy kápráztató ijesztésekben keressen menedéket; 
mert hatalmát ugyanazon eszközök támogatják, melyekkel 
azt szerezte, s cselekvésmódja mindenkor magán viselő a 
bölcseség, mérséklet és jogosság bélyegét. Nem tekintve 
azt, hogy Amerika Francziaországnak hálával tartozik 
egykori segítségéért, melyet ama függetlenségért vívott 
nagy harczban nyújtott volt, Washingtont semmivel reá 
bírni nem lehete, hogy nézeteit a semlegességre nézve 
megváltoztassa. Miután az ösvényt, melyet neki mind a 
politika, mind a háladatosság javaslott, maga elébe ki
szabta, nem voltának képesek őt a franczia követ Genet- 
nek minden sértései, és kihívásai föltételétől eltántorítani. 
0  nem félt a jacobinusoktól, ezeknek elvei rémitették el 
őt, s ő nem tartá szükségesnek gátolni előmenetelöket.“

Tudta ő, hogy a nép, melynek ő kezese, ismeri 
saját jogait és kötelességeit, s bízott benne, hogy annak 
józan indulata ellenszegiilend ama cselek befolyásának, 
melyeket elcsábított kedélyek felizgatására fordítani szokás; 
ő arról megvolt győződve, mig a kormány az alattvalók
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szeretetét és bizodalmát megőrizni birja, addig azt semmi 
vész nem fenyegetheti; ámbár nem szükséges, hogy ezen 
szeretet, vak és oktalan legyen, s a bizodalom föltétlenül 
oda engedje magát, hanem a kormány tökéletessége felőli 
meggyőződésen, s jótevő működésének tapasztalásán ala
puljon. Én valósággal kénytelennek érzem magamat e 
nagy férfiú bölcseségén és szerencséjén álmélkodni. Az 
által pedig hogy szerencséjét emlitem, nagy érdemeiből 
legkevesebbet sem szándékom levonni. Azt mindazáltal, 
mellőzve fényes tulajdonait, és feddhetlen becsületességét, 
nagy szerencse gyanánt kell vennünk, hogy oly sors ju
tott neki, melyben halandók ólv ritkán részesülnek, s hogy 
oly különféle viszontagságokon megsikamlás és szemre
hányás nélkül hatott keresztül. Valóban csodálatra méltó, 
hogy az évek oly hosszú során által, oly bonyolult viszo
nyok között, s oly magas helyzetben soha kételkedő szó 
nem emelkedett jelleme tisztaságáról; hogy soha semmi
nemű alkalommal sem illetlen követelésről, sem utálatos 
alávetésről az idegen hatalmakkal való alkudozásoknál nem 
vádoltatott. Az ég ő neki tartotta fen a dics tetőpont
jára juthatást, a nélkül, hogy pályáján akadályoztatott 
volna.

I



Az angolokkal kötött szerződés, a nép ellenszegülésének daczára, 
elfogadtatik. Az erről szóló okleveleket nem akarja az elnök köz
leni a képviselők házával. — Lafayette fogsága; Washington őt 
megszabaditani törekszik. — Viszálkodások a francziákkal az angol 
szerződés miatt. —- Washington elbucsuzása s az uj elnök kineve
zése. — Philadelphia polgárai tisztelkednek Washingtonnak, ki 
Mount Yernonba vonul. — Jefferson magaviseleté Washington 
iránt. — Egyenetlenségek Francziaországgal. -— Hadi készületek. 
— Washington fővezérré választatik. — A  hadsereg elrendezése. 

— Washington utolsó betegsége és halála.

XV. F E J E Z E T .

A szerződés, melyet az egyesült álladalmak rend
kívüli követe, Jay, Nagybritanniával kötött volt, az ülé
sek bezárta után nem sokára elérkezett Philadelphiába. 
Az alkotvány szabályai szerint minden szerződést a ta
nácsnak kellvén helybenhagynia, annak összejövetelét az 
elnök jimius havára rendelte. Az alatt ő maga vizsgá
lóra vette és fontolgatá a szerződést, mely kivánatainak 
és reményeinek általán nem felelt meg. Némely pontok, 
melyeket ő szívesen felvett és rendezett volna, érintetle
nül hagyattak; némely tárgy oly módon állapíttatott meg; 
miszerint félni lehete, hogy a két nemzet közti viszál
kodások ellen nem nyújt elégséges biztosítást. De ő tö
kéletesen meg volt győződve Jay tehetségei és hazafiu- 
sága felől, s hogy lehetetlen vala hasznosabb föltételeket 
kieszközlenie, és hogy ha ezen szerződést el nem fogadja,
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az alkudozásokat végkép félbe kellett volna szakasztania. 
Egyébiránt némely fontos előjogok biztosíttattak, semmi 
fel nem áldoztatott, a nemzet becsülete fentartatott, s a 
barátságnak némi záloga ajánltatott. Ha a szerződést el 
nem fogadják, bizonyos bábomra kerül a dolog, mely 
Európa jelen állapotában véghetetlen nyomort húzott 
volna maga után. Ez volt Washington benső meggyő
ződése, és mivel a békét legnagyobb áldásul tekintette, 
mely hazáját érheti, elhatározá magában a szerződést alá
írnia, ha a tanács helybenhagyja. Ez jun. havában ösz- 
szeiilvén, két heti tanácskozás után elfogadta a szerződést, 
egyetlen czikkét kivéve. Ezen czikk szerint közvetlen 
kereskedés az egyesült álladalmak és a nyugotindiai britfc 
szigetek között csak oly amerikai hajóknak engedtetik 
meg, melyek csak 70 tonnára való tennesztményeket 
szállítanak az álladalmakból, vagy a szigetekből; ellenben 
szörp, ezukor, kávé, cacao, és gyapot szállítása a világ 
egyéb részeibe akár az egyesült álladalmakból, akár a 
nevezett szigetekből az amerikai hajóknak tilalmaztatik. 
Minthogy a gyapot igen nagy bőséggel termesztetett a 
déli tartományokban, ezen megszorítást tűrni nem akarák, 
s a tanács megerősítését csak oly föltétel alatt hagyák 
helyben, ha egy czikk tétetik a szerződéshez, mely ezen 
megszorítást eltörli. A tanács alkotványszerii többsége 
azonban, úgymint két harmad része, a szerződés elfoga
dásra szavazott. Mely határozat uj alkalmat adott a 
pártok viszálkodásinak, melyek a nép között elterjedvén, 
félelmes mozgalmakat támasztottak országszerte. Wa
shington e zavaroknak véget vetendő, Philadelphiába 
ment, s a kabinetet összeMván, a szerződést helyben
hagyásul előterjesztette, mit mindnyájan jóvá is hagytak, 
az álladalmi titoknokon kívül, ki jóllehet az előtt meg
egyezett benne, de a lépést hirtelenkedőnek tartotta, mi
előtt a kérdés alatti czikk el nem döntetik, s a francziák 
és angolok közti háborúnak vége nem szakad. E véle
ményre Washington nem hajtott, s a szerződést aláírta.

Ezen efogadás számtalan vitákat, s pártvillongáso
kat szüle, s annyira felbőszítette az ellenfélt, hogy Wa
shington jellemét, s tettének indokait is gyanúsítani kez- 
dék a legzabolátlanabb és leggonoszabb módon. Azonban

15Washington élete.
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mi a szerződés sikerét illeti, az megszég jeni tette idővel 
ellenségeit, s teljesítette a helybenhagyok várakozását, leg
nagyobb mértékben. Mert megőrizte a hazát a háború
tól, kiterjesztette a kereskedést, s Amerika tartós jólété
nek szilárd alapot vetett. Azon nevezetes pontok, melyek, 
mint mondatott, feláldoztattak, vagy elhanyagoltattak, 
úgymint a matrózok zsarolása, a semlegesség és gyar
mati kereskedés jogai, mind ekkorig szabályozatlanok és 
soha kielégitőleg szabályozva nem lesznek, mig Angliáé 
leszen a világtenger uradalma, mint mostanig az.

Egy nappal utóbb, hogy az elnök a szerződést alá
írta, az álladalmi titoknok Eandolph lemondott hivatalá
ról. A dolog igy történt: Midőn Washington Mount 
Vernonban tartózkodók, Hammond, a britt követ, egy 
levelet adott által a kincstári titoknoknak, melyet Fölt
ehet irt a franczia kormánynak, de a tengeren elfogatván, 
előbb a britt kabinetbe, innen pedig Hammondhoz kül
detett. A titoknok, Pickering, közlötte e levelet Wa
shingtonnal, mihelyest Philadelphiába jött. A levél tar
talma oly nemű volt, mely Randolphot gyanusitá; kitűnt 
belőle, hogy politikai közlekedése a franczia miniszterrel 
sokkal bizodalmasabb vala, mint sem viselt hivatalával 
összefért.

A kabinet valamennyi tagjainak jelenlétében által- 
adta Washington e levelet Randolphnak, s felvilágosítást 
kért tőle. Ez mit sem tudott előbb a levélről, s elolvasá 
meghökkenés nélkül, de boszankodott az elnökre azon 
mód miatt, mi szerint azt tudtára adá, s panasznéven 
vette, hogy nem négy szem között közlötte vele. Időt 
kért a levél szoros áttekintésére, mielőtt részletes észre
vételeket tenne tartalmáról, hozzá tevén, miként a tapasz
talt bánásmód miatt pillanatig sem maradhat hivatalában. 
Minek következtében még az nap benyújtotta lemondását. 
Nem sokára röpirat jelent meg tőle, melyben az elfogott 
levelet taglalta, s eljárását mentegette. De ártatlansága 
mellett felhozott taiiuokai nem voltak eléggé meggyőzők 
és világosak a gyanú tökéletes elhárítására. Azon fölül 
meg is vallá, hogy heves indulata által oly nagy elkese
redésig engedte ragadtatni magát, mely homályt vethetne 
becsületességére. Minden e tárgyban történt nyilatkozatok
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mellett Fouchet-val volt viszonya, és igazi szándéka tel
jes világosságra nem derült.

Egy ide vonatkozó körülményt kell még emlitenünk, 
mely Washingtonnak becsületére válik. Midőn Bandolph 
önigazolásában dolgozott, egy régibb levelére hivatkozék; 
s mintegy értésül adá, hogy némely hasznára szolgálható 
irományok megtagadtalak tőle. Mire Washington felele: 
„Hogy semmi oka ne legyen önnek panaszolkodnia, mintha 
oly irományok tagadtatnának meg öntől, melyek bár mi 
titkosak és bizodalmasak legyenek is, ily fontos ügyben 
használhatók volnának, megparancsoltam, hogy minden 
irataim megtekintésül átadassanak önnek és szabadságára 
hagyom, tegyen minden tőlem kapott leveleket nyilváno
sokká, sőt minden szavamat, melyet valaha önnek mon
dottam, ha önigazolására némileg hasznát veheti." Ha 
meggondoljuk, hogy Bandolph az nj igazgatás kezde
tétől tagja volt a kabinetnek, ngy a neki adatott enge
detem világos tanúságot nyújt, Washington lelkiösmerete 
mily tiszta, s a cselekvésmódja minden tekintetben mily 
becsületes lehetett.

Az alatt, mig az egyesült álladalmak ügyei más 
hatalmasságok irányában mindig kedvezőbb alakot öltöt
tek, a britt szerződés uj izgatásokra látszott nyújtani 
alkalmat. Az izgatók országszerte járván, aláírásokat 
gyűjtögettek ellene, azokat a képviselők házának bemuta- 
tandók. És midőn a szerződés az angol király megerő
sítésével együtt a gyíilödelem elé terjesztetett, az ellen
párt vonakodott annak végrehajtására törvényt hozni, s 
nagy szótöbbséggel az elnök felszólíthatni határoztatok, 
hogy Jay követnek adott utasitványi parancsát, s a szer
ződéshez tartozó minden okleveleket a képviselő házzal 
közölje.

De Washington a ház kérelmére nem hajolt, s tettét 
okokkal támogatta. Mert, monda, ő tökéletesen bizonyos 
benne, hogy az alkotvány világosan felhatalmazza az el
nököt szerződések kötésére a tanács javaslata- és egyezé
sével; ő mint az alkotó gyíilödelem egykori tagja, tudja, 
hogy ez volt az alkotvány szerzőinek szándoka; hogy ezen 
czikk fölött sok vitatkozás tartatott; hogy okai vannak 
hinnie, miszerint a tartományok gyűlései azt épen ugv

15*
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értették; hogy azt magok a képviselő ház tagjai eddigien 
ugyanazon értelemben vették, s hogy az alkotvánv szen
tül megtartása, s öntiszteinek kötelessége kivánja, hogy a 
képviselők által felállított elveknek ellenszegüljön. Mert 
ezen elvek alkalmazása szükségképen meg fognák gyöngí
teni az idegen hatalmasságok bizodalmát a végrehajtó 
hatalom iránt. — A képviselő tagok e szilárd ellenállásra 
nem lévén elkészülve, engedtek a szükségnek, s a tör
vényt, mely a szerződést gyakorlatba vegye, megerősítették.

Minden események között, melyek Washington lel
két valaha megrázkódtaták és kedélyét lenyomák, egy 
sem ejté őt nagyobb aggodalomba, mint Lafavette fog
sága. Mihelyest erről tudósítást von, ira a fogoly nejé
hez, kijelentvén sajnálkozását, s mennyire hatalmában 
állana, minden segítséget Ígérvén. Fájdalma annál na
gyobb vala, mert Lafavette rokonai, s az emberiség 
barátai Európában legtöbbet vártának ő tőle, ki egy ha
talmas népet kormányozza; holott igazán véve, személyes 
befolyását kivéve, ő sem tehetett többet, mint akárki 
más. Lafavette először a poroszföldön, utóbb Ausztriában 
foglyoskodott. E két hatalmasság és az egyesült álladal- 
mak között diplomatiai közlekedés nem létezett; miért az 
amerikai kormány, mely sem követelési joggal nem bira, 
sem eszközökkel azt végre hajtani, Lafavette szabaditására 
elhatározó lépést sem közvetlenül, sem idegen kormányok 
közbejárása által nem tehetett.

A kül udvaroknál levő amerikai követek gyakori 
utasításokban felszólittattak, követnének el mindent 
Lafayette szabaditására. Ennél többet tennie nem lehe
tett. A britt kabinet közbejárásra kéretett meg, de hiába. 
Végre, hogy semmit kisérletleniil ne hagyjon, ira Wa
shington a német császárnak, említvén barátságát Lafayette- 
tel, s szelíd kifejezésekben érintvén, hogy eddigi szen
vedései talán már vannak oly nagyok, milyeneket viszo
nyainak helyzete kíván, s kére végre, engedtessék meg 
neki, oly megszorítások között, müveket ő felsége a csá
szár jónak vélend, s elébe szaband, az egyesült álladal- 
makba menni. Mily benyomást tett legyen e levél a 
császárra, vagy mennyire folyott be Lafayette sorsára, 
nehéz elhatározni. Annyi köztudomású dolog, hogy mi-
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után szabaddá lön, az ausztriai kormány parancsára Ham
burgiban az amerikai consulnak kiadatott.

Mig Lafayette neje és leánya Francziaországot el
hagyták, hogy olmützi fogságában osztozzanak, az alatt 
fia, Lafayette Washington György, Amerikába utazott, 
s Washington házában nyájas szeretettel fogadtatott, hol 
csak nem két évet tölte, mig atyja kiszabadultának hírére 
ismét visszatért Európába.

Vége felé közeledvén a négy évi korszak, melyre 
Washington elnökül választatott, sokan barátai közül, kik 
a haza állapotán aggódtak, s a pártok vitáitól féltek, 
melyek uj elnök választásakor támadhatnának; sürgették 
őt, áldozná fel még egyszer nyugalomvágyát a közjóért. 
De határozata szilárd vala, s elállani nem akara tőle. 
Mielőtt ideje betelnék, illőnek tartá eltökélését eleve hi
vatalosan tudatni, hogy polgártársainak érkezések legyen 
utódjáról gondolkozni, s uj választáshoz készülni. Minek 
következtéből lemondó-levele a népnek szept. közepén 
kihir de tt etett, csak nem hat hónappal előbb, mint hiva
talának ideje lejárt volna. Ez iromány magában foglalja 
hosszas tapasztalatainak és nyilvános ügyeinek minden 
eseményeit, s politikájának azon rendszerét, mely, véle
ményeként legalkalmasabb vala hazája boldogságát, egyes- 
ségét, békéjét és jólétét, valamint az idegen népek becsü
lését fentartani. Mi beszéde erejét, a felhozott tanok 
alaposságát, a javaslatok bölcseségét, s a tiszta és nemes 
gondolkozásmódot illeti, ez irománynak nem oly könnyen 
találni mását; még több mint negyven évek múltával is 
azon csodálat, melyet akkor gerjesztett volt, inkább na
gyobbodott, mint kisebbült. Az álladalmak kormányai, 
s más köztársulatok köszönő iratokat küldöttek az elnök
nek, melyekben őszinte megelégedésöket nyilvániták min
dennel, mit ő nyolez év lefolyta alatt miveit, kijelentvén 
egyszersmind a fölötti aggodalmukat, hogy szolgálatától a 
haza megfosztatik. Némely álladalmak, a kormány pa
rancsára Washington búcsúlevelét a törvényekkel együtt 
kinyomatták, tanúságul, mily nagy becset tulajdonitnak 
politikai tanainak, s mint tisztelték legyen magát a tanitót.

A gyiilödelem két háza decz. havában ült össze, 
s Washington utószor jelent meg közükben. Valamint
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minden régiebb beszédeiben, ngy most is világosan és 
részletesen előadta az ország állapotát, s a kormánynak 
múlt évi működéseit; aztán bizonyos rendszabályokat- 
ajánlott, melyeket tanácskozásra czélszerüeknek talált. 
Ide tartoztak: a hajóhad nagyobbitása, kölcsönzések a 
földmivelés és kézmüvek előmozdítására, egyetem alapí
tása, s katonaiskola építése. Beszédét végre ily szavak
kal zárá b e :

„Azon körülmény, hogy ma utószor jelenek meg 
az egyesült álladalmak képviselői között, önkényt eszembe 
juttatja a pillanatot, midőn az igazgatás a mostani kor
mányalakban elkezdődött, s én használom ez alkalmat, 
hogy önöknek és hazámnak örvendjek az ediggi szeren
csés előmenetért s legforróbb imámat emelem a világ 
főfő igazgatójához, a népek mindenható védőjéhez, s kö- 
nyörgök neki, méltóztassék védkarját kiterjeszteni min
denkor az egyesült álladalmakra, hogy a nép erénye és 
szerencséje fennmaradjon, s a kormány fentartassék, me
lyet a nép maga állított fel szabadsága óltalmául.“

Az ülésekben kevés történt; mert mindennek figyelme 
kitíinőleg a közelitő választásra volt fordítva. A válasz
tók szavazattal febr. havában küldettek be, s a két ház 
jelenlétében felbontatván, elolvastattak, minek következ
tében Adams János elnökké, Jefferson Tamás pedig al- 
elnökké neveztetett, miután az első csak nem valamenv- 
nviektől, a másik pedig utána legtöbbek által választatott. 
Á pártok hatalma itt nyilván kitűnt, Adams a kormány 
barátai, Jefferson pedig annak ellenzéke, az az a néppárt 
által pártoltatván.

Marcz. 4-én letette esküjét az uj elnök, s elfoglalta 
hivatalát. Az ünnepély a képviselők házának teremében 
ment végbe. Washington is jelen volt a nézők között, 
örvendvén, hogy a főkormány oly férfiúra bízatott, kit a 
haza javáért tett hosszas és hű szolgálatai ezen bizoda- 
lomra méltóvá tettenek. Philadelphia polgárai megüliöt- 
ték e napot fényes lakomával, melyben Washington mint 
legelőkelőbb vendég részt von, s melybe az idegen köve
tek, a kerületek elöljárói, a fő hadi tisztek, s más jeles 
emberek meghivattak. Az ünnepélyt nagy kerek épület
ben rendezték el, melyet pompás diszitvénvekkel példázó)
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festésekkel, s elmés feliratokkal ékesittettek. Egy tájkép 
Mount Vernont ábrázold vidékestül, s mindent elkövettek 
Washington lefolyt életének fölelevenitésére.

White püspök, mint szemtanú, e következő törté- 
netecskét jegyzetté fel: Utósó napon, mielőtt Washington 
letette volna hivatalát, nagy társaság ebédelő nála, külö
nösen idegen követek és nejeik, Adams nőstül, Jefferson, 
s más előkelő urak és hölgyek. A lakoma alatt nagy 
vidámság uralkodott, de miután az asztaltól fölkeltek, 
Washington azt, ámbár akarata ellen, szomorúságra vál
toztatta. Megtöltvén poharát, nyájas mosolylyal a tár
sasághoz fordult, s körülbelül igy szólt: „Hölgyeim és
uraim! mint nyilvános tisztviselő ma iszom utószor önök 
egészségére. Őszinte barátsággal teszem ezt, s kivánok 
mindnyájoknak tökéletes jó egészséget.“ A vidámságnak 
ezennel vége szakadt. E történet közlője véletlenül látta, 
mint gördülőnek le a könyiik Liston asszonyságnak, az 
angol követnőnek orczáin.

Washington, miután utazásra mindent elkészített, 
mint egyszerű polgár családostul visszamenő Mount Ver- 
nonba. Haza utaztában szinte oly szives örömfakadások- 
kal tidvözlék őt, mint midőn még a főkormányt tartotta. 
Baitimorehoz közeledtekor, egy katonai szakaszolat a la
kosok nagy részével sietett elébe, kiktől a városba kisér
tetett. És csak midőn házába érkezett, s mount-vernoni 
csendes lakását újra meglátta, csak akkor mondhatá iga
zán, hogy többé nem nyilvános személy.

Ha most, miután a pártok forrongásai elmúltak, 
Washington igazgatására visszapillantunk, s mily hatás
sal volt legyen a jelen kormány képzésére és előmenetére, 
elménkbe idézzük, a vélemények különbségének meg kell 
szűnnie. Bölcseségét, s ennek áldásteli gyümölcseit senki 
sem tagadhatja. Ha váljon egy más rendszer, mely az 
ellenzéki párt nézeteivel jobban megegyezett, szinte oly 
jótékony hatással birt volna-e, ez oly kérdés, melyre fe
lelni nem szükséges. Mert ha valami igazi jó tartós 
időre van alkotva, s az alkotó részéről a legtisztább in
dokokból származott, akkor, hogy ezen jót igazán becsül
hessük, nem szükség kérdést támasztani, ha e czélt más 
eszközökkel is el lehetett-e volna érni. Annyi bizonyos,
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hogy a nép soha boldogabb nem volt, mint Washington 
kormánya alatt. A hitel lábra kapott, s erős fenékre 
alapult; az álladalmi adósságok lefizetése biztosíttatott; 
a kereskedés kitérjeszkedett; a beviteli adó mennyisége 
csak nem két annyira szaporodott; a ki- és bevitel ki- 
tünőleg nőtt, s a jövedelmek várakozáson felül emelked
tek. Az indusokkal viselt háboru szerencsés véget ért, s 
oly béke köttetett, mely a határlakosok nyugalmát biz- 
tositá, s a vad népeknek hasznára vált. Szerződések ala
kultak idegen hatalmasságokkal, s évekig folyt viták bé
késen végződtek. Kétes igényeik igazoltattak, s neveze
tes előjogaik biztosítást nyertek. Egyedül a francziákkal 
való viszonyok maradának rendezetlenül, mit az európai 
ügyek akkori állapotának kell tulajdonítani, s miatta nem 
lehet az amerikai kormányt szemrehányással illetni.

Sokat írtak Jefferson magaviseletéről Washington 
iránt; de a jelen munka szerzője minden elkövetett fá
radalmai mellett sem juthata oly eredeti irományokhoz, 
melyek e viszonyokra uj világot deríthetnének. Azon 
kételkedni mindazáltal nem lehet, hogy Washingtont 
Jefferson nem csak magaviseleté által sértette meg gya
korta, hanem beszédeivel is, melyeket Monticellobau mon
dott. Washington teljes bizodalmát helyezé Jeftérsonban 
s mindig őszinte állhatatos barátsággal viseltetett hozzá; 
azért nem volt elkészülve azon megvetésre és hálátlan
ságra, melyet beszédeiben nyilvánita. A Mazzeihoz szóló 
levelet is, akárki hogyan értelmezze, fájdalmasan kellett 
Washingtonnak olvasuia. A kormány túlságos vádolása, 
mely e levélben foglaltatik, természet szerint kitünőleg 
az elnököt, mint annak fejét, érdeklette. Miután Wa
shington a nyilvános élettől visszavonult, postán egv csel- 
vető levelet kapa, melynek szándéka vala politikai véle
ményeket és észrevételeket kikutatni tőle. Történetesen 
kitudódott, hogy ezen álnévvel aláirt levél oly embertől 
jőve, ki Jefferson közelében lakott, vele bizodalmas ba
rátságban élt, s politikai nézeteiben osztozott. Azt ugyan 
bizonyosan tudni nem lehetett, ha Jefferson részt vett-e 
ezen cselekvénvben, de a körülmények olyak voltak, hogy 
ezen eset erős benyomást tőn Washingtonra. Az is meg
jegyzésre méltó, hogy Jefferson, mig alelnök vala, jóllehet



XV. FEJEZET. 233

Monticellóból Philadelphiába mentekor, hová rendesen 
évenként kétszer, s Washington halála előtt azonkívül is 
egyszer elutazott, mindig Mount Vernon mellett haladott 
el, még sem látogatta meg soha Washingtont, s Adams 
elválasztatásától fogva soha sem látta őt.

Azonban Jefferson felől bizonyosat nem Ítélhetünk, 
mielőtt helyzetét fontolóra verniük, s tulajdon tanú tételét 
meghallgatnék. Főnöke lévén azon pártnak, mely a kor
mány ellenzékéül lépe fel, egyszersmind szónoka vala 
pártjának; miért kénytelen lön a nyilvános végzésekre 
észrevételeket tenni, s azok rosszalását kimondania. Le
het, hogy ily alkalmakkor szavait félreértették, s szem
füles ellenei Washingtonra alkalmazták, holott ő talán 
csak az elveket roszaliotta, melyekből az elnök által vé
delmezett rendszabályok eredének. Továbbá erősiti Jef
ferson, hogy azon időben, melyben Washington iromá
nyai között ő tőle semmi kézirat nem találtatott, ők 
semmi levelezésben nem állottak egymással; hogy őmin
denkor meg volt győződve, miszerint Washington szoro
san ragaszkodik az alkotvány köztársasági elveihez, s an
nak elhatározott védelmezője ; azt is bizonyítja Jefferson, 
hogy sem Maizzehoz irt levelében, sem akármi más al
kalommal nem nyilatkozott oly értelemmel, mintha Wa
shington azok közé tartoznék, kiket ő arról vádolt, hogy 
a kormánynak monarchiái és aristokratiai alakot adnak. 
E nyilatkozat ismételve előfordul Jefferson nyomtatott le
veleiben. Ezek egyikében, Washington jellemét rajzolván, 
igy szól:

„Egyenes lelküsége tisztább, s igazságszeretete hajt
hatatlanabb volt, mint ez valaha emberben létezett. A 
haszon, atyaliság, barátság vagy idegenkedés indoka, soha 
legcsekélyebb befolyást sem űztek határozatira. 0  való- 
dilag minden tekintetben bölcs, jámbor és nagy ember 
volt."

E nyilatkozatok legalább oda látszanak mutatni, 
hogy Jefferson, habár a politikai viták tüzesebb korában 
önindulatja vagy pártja által jogtalanságokra engedte el
ragadtatni magát, utóbb még is nyugalommal visszapil
lantván a múltakra, Washington jellemét és cselekvés-
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módját igazságosan becsülni kezdette. Mindazáltal telje
sen még sem lehetünk meggyőződve, hogy a nagy férfin 
ellen, életének utolsó éveiben is, ne vétett volna.

Múltán Washington Mount Yernonban ismét meg
telepedett, s magát a nyilvános gondoktól és munkáktól 
szabadnak érzette, ugyanazon életrendhez és foglalkodá- 
sokhoz téré vissza, mint az elébbi időkben. Nem került 
semmi fáradságába, hogy megint abban lelje örömét, mi 
mindenkor nagyobb gyönyörűségére vált, mint akármi 
más. Jóllehet pedig ő általános tudósításokat folyvást 
kapott magány ügyeiről, még is nyolcz évi távolléte után 
sok ujitandója vala, az épületeket ismét helyre hoznia, a 
földeket javitnia, s földmivelési kedvencz rendszerét újra 
be kellett hoznia. E foglalkodásokban oly élénken el- 
jára, mintha azokat soha félben nem szakasztottá volna. 
Egyik levelében, melyet Mount Vernonba érkezte után 
nem sokára némely barátjaihoz ira, igy szól : „Nappali
életpályámat napkeltével kezdem, s készületeket teszek a 
napi munkákhoz. Midőn ezt bevégeztem, készen áll a 
reggeli. Ezután lóra ülök, s kiballagok szántóföldeimre ; 
ez igy tart, mig ebédhez újra öltözködöm ; itt mindig 
látok idegen arczokat, kik, mint mondják, személyemet 
jöttek megtisztelni. De mily más dolog, kevés bizodal- 
mas barátainkat vendégelni meg vidám lakomával! Az 
ebéddel, sétával és thea-ivással eltelik az idő alkonvatig. 
Ha látogatások nem hátráltatnak, feltettem magamban, 
mihelyest virrasztó gyertya lép a nap nagy csillagzata 
helyébe, íróasztalomhoz ülni, s a vettem levelekre válaszolni, 
íme itt bírja ön egy nap̂  történetét, s benne az egész év 
történetét olvashatja.^ És valóban igy folyt el egy év, 
mely semmi változást nem nyujta, mint a látogatók kü- 
lönféleségét, kik az ország minden részeiből jövének tisz
telőtöket jelenteni, vagy kíváncsiságukat kielégíteni.

De ezen csendes élet folytában még egyszer kény
telen lön Washington a haza felszólítását követni. A 
franczia directorium a kibékülés minden ajánlatait visz- 
szauíásította, s oly bántalmakkal és erőszakoskodásokkal 
illette az egyesült álladalmakat, melyeket független nem
zet el nem tűrhet. Pinckneyt, az amerikai meghatal
mazott követet méltatlanul bántották; először vonakodtak
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őt elismerni követül, azután a köztársaság birtokaiból ki- 
utasitották. Ugyanazon időben a franezia kalózok kira- 
bolák az amerikai kereskedőhajókat, s megsértek a két 
ország közti szerződést. Adams elnök összehivá a gyü- 
lödelmet s előterjesztvén az ügyet, tanácsul adá, készül
nének védelmökre. Azonban, hogy semmi eszközt el ne 
mulaszszanak engesztelődésre, s béke helyreállitására, 
két rendkívüli követet küldöttek Francziaozszágba, John 
Marschalt és Eibridge Gerryt, kik Pinckneyvel Párisba 
mentenek, de küldetésék nem sikerült.

Az akkori franezia főnökök oly véleményben lát
szottak lenni, hogy az egyesült álladalmak a Francziaor- 
szág elleni háborúban nem lesznek képesek fenntartani 
kormányukat. Ezen tévedést még inkább nevelte azon 
ellenállás, mely a britt szerződés ellen nyilatkozott, s a. 
franezia követnek magaviseleté az egyesült álladalmak- 
ban, azon időtől fogva, midőn Charlestonban kikötött* 
elég világosan kimutató, hogy szándéka van a népet a 
kormány nyal meghasonlásba hozni. Erre épitettek a di- 
rectorok, ebben volt reményök, s oly kevéssé ismerték 
az amerikaiak jellemét, hogy nem szégyenlették magokat a 
követektől pénzt kívánni, bevezetésül az alkudozásokba a 
két nemzet közti viszálkodások kiegyenlítésére. E köve
telés azon ürügy alatt történt, hogy e pénz kárpótlásul 
szolgáljon azon sérelmek- és károkért, melyeket ők a 
britt szerződés, s az amerikaiaktól elfogadott semleges 
rendszer miatt szenvedtenek. Ily lealacsonyító ajánlat* 
tudni való, csak megbántás gyanánt vétethetett. És így 
nem volt egyébb hátra, mint készülni háborúhoz. A 
gyülödelem felhatalmazd az elnököt 10,000 ember előle- 
ges toborzására, kik tüstént szolgálatba lépjenek, ha az 
egyesült álladalmak ellen háború indittatik, vagy, ha vé
leménye szerint, megtámadtatás veszélye fenyegetné őket..

Mihelyest előrelátható vala, hogy szükségkép fegy
verre kerül a dolog, mindenek figyelme Washingtonra 
fordult, mint oly férfiúra, kit hadsereg főnökévé kellene 
tenni. Az ő nevének híre igen nagy fontossággal bírt 
mind a hadvezetők egyetértésének fenntartására, mind a 
nép bizalmának és segítségének biztosítására. ,.E1 kell 
önnek készülve lenni reá — Írja neki Hamilton — hogy
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a Francziaországgal történendő szakadás esetében a köz 
szavazat önt ismét meg fogja hívni a haza hadseregének 
vezérletére, és ámbár mindenki mind ön iránti szeretet- 
ből, mind a nyilvános jólét miatt kénytelen sajnálkozni 
azon alkalmon, mely önt újra elvonja nyugalmától, melyre 
oly méltó joga van; abban még is mindnyájan, kikkel 
szólottám, megegyeznek, hogy önt ez áldozatra kénysze- 
ritni fogják. Önnek végrehajtott dicső tettei követelik ez 
áldozatot, mert egyedül ez szerezhet nekik állandó mara
dást/4 Az elnök is irt Washingtonnak: „Nekünk ön ne
vét bírnunk kell, s engedelmet, kérünk annak használá
sára, mert az egyedül maga többet ér egész hadsereg
nél.44 Halljuk Washington válaszának is kivonatát:

„Midőn a múltat és jelent áttekintem, s fontolóra 
veszem, mit várhatunk a jövendőtől, igen nehezemre esik 
a fölött határoznom, mit kelljen most kötelességem tel
jesítéséül tennem. Azon esetre, ha egy nevezetes hatal
masság valóságosan ránk támadand, bizonyosan nem 
buvom az öregség vagy visszavonulás védpaizsa mögé, 
mihelyest hazám melletti szolgálatra felszólítanak. És ha 
csakugyan van alapos okunk ily megtámadtatást várni, 
mit a kormánynak jobban kell tudnia, mint magamféle 
egyszerű polgárnak, akkor veszélyes és illetlen volna a 
készületekkel késedelmeskedni, s az előrelátás ily bánás
módot nem helyeselhetne. De én azt hiszem, hogy ebbeli 
aggodalmam és félelmem túlságos; mert ne tiszteljék 
bár a francziák más népek szerződéseit s törvényeit, s 
képesek legyenek bár mindennemű jogtalanságok és erő
szakok elkövetésére, még sem hihetem el róluk, hogy 
bátorkodjanak hazánkat megtámadni, minekutána annak 
minden részeiben oly világosan és egyértelmüleg nyilat
kozott a nép, hogy éleiét és vagyonát föláldozandja 
ellenök.*

Az elnök, midőn e választ vette volna, Washing
tont az egyesült álladalmi hadsereg főparancsnokául 
ajánlotta a tanácsnak. Kineveztetése jul. 3-án egyértel
müleg helyben hagyatott, s a hadi titoknok legott Mount 
Yernonba mene, megvinni e hirt Washingtonnak. Ez 
elfogadd a parancsnoki tisztet, de egyúttal két föltételt 
köte k i: először, hogy az előkelő tisztségek csak olya-
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nokkal töltessenek be, kiket ő megerősíteni!; másodszor* 
hogy házát előbb elhagynia ne kelljen, mielőtt jelenlétét 
a hadsereg állapota kívánná, vagy a körülmények szük
sége sürgetné. Hozzá tévé azonban, hogy a seregnél 
megkívánt készületekben segítséget nyújtani kész, s 
elveinél fogva, melyeket mindig híven követett, fáradal
maiért semmi dijat el nem fogad, mig helyzete rendkí
vüli költségekre nem kényszeritendi.

A főtisztek kinevezésében nagy nehézségek mutat
koztak. Némelyek azok közül, kik a forradalom idején 
szolgáltak, némileg igényelheték, hogy az uj hadseregnél 
alkalmazást nyerjenek, xílz forga most kérdésben, ha 
legyen-e tekintet akkori rangjokra. Ez ha történik, a 
hadsereg kénytelen lett volna nélkülözni másokat, kik 
jeles tehetségek, ügyesség és nagy befolyás által tűntek 
ki, de alárendelt állást elfoglalni nem akartak. Washing
ton véleménye vala, minthogy az előbbi hadsereg már 
régente feloszlott, s most újat kell összeállítani, más 
szabályok szerint és más czélra, nem lehet tekintettel 
lenni az előbbi rangokra, hanem a legderekabb embereket 
kell választani, s a felkészülést oly módon eszközleni, 
mint a közjó kívánja. E nézet elfogadtatott.

A főügyelő második személy volt a hadi kormány
ban , s kívüle még két tábornagyi őrmestert kellett 
kinevezni. E helyekre Washington által Hamilton, Pinck- 
ney és Knox ajánltattak, kik rangra nézve ugyané rendben 
megválasztattak; de az elnök e lépcsőzettel nem elégedett 
meg. Ő főügyelővé Knox Henriket óhajtó, engede mind- 
azáltal Washington határozatának. Szerencsétlenségre 
Knox tábornagy megsértésnek vette ezen rendezést, s 
vonakodott helyét elfoglalni. Véleményeként régi szolgá
latai miatt ő többet igényelhete, mint ama két fiatal 
tiszt, kik elébe tétettek.

Innen túl élete fogytáig legtöbb idejét az uj had
sereg rendezésével töltötte el Washington. Folytonos 
levelezésben állott a hadi titoknokkal és tábornagyi őr
mesterekkel, mindent a legcsekélyebb apróságig elrendező, 
s utasításokat- osztogata, melyeknek saját hosszas tapasz
talása és a dolgokba mély belátása által nagy fontosságot.
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szerze. Ez időszakbeli levelei ámbár az olvasót nem mu
lattatják , a magok nemében mindenkor példányokul 
szolgálhatnak; bizonyítván egyszersmind, hogy az aggkor 
meg nem gyöngité lelke erejét és termékenységét. Egy 
évet Philadelphiában töltött, hol Hamiiton és Pinckney 
tábornagyokkal fáradhatatlanul működött a hadsereg fel
készítése és elrendezése körül. Miután a terv elkészült, 
ifjabb éveinek szokott élénkségével rajta volt, hogy azt 
teljesítse.

Ő igazán soha sem hitte, hogy a francziák valóban 
megtámadják az egyesült álladalmakat. De elv gyanánt 
tartotta elejétől fogva, hogy a jókori hadi készület leg- 
czélszerübb eszköz a béke fentartására; s ez alkalommal 
oly gyorsan és szilárdul munkálkodott, mintha az ellenség 
már a partokra szállott volna. Nézete csakugyan valósult 
s jövendölése teljesedett. Miután tudva Ion, hogy a há
borút nem csak az egyesült álladalmak kormánya ellen 
kell viselni, hanem hogy az egész nép is felkelt a meg
támadást visszatorlandó, s az ország jogait és becsületét 
védendő, a franczia uralkodók szelidebb hangon kezdettek 
szólni. Értésül adák, hogy készek barátságos egyezésre 
kezet nyújtani. Az elnök elfogadá ezen ajánlatot, s még 
egyszer három rendkívüli követet külde által, kiket bőven 
felhatalmazott a franczia kormánynyal folytatandó alku
dozásra. Midőn Párisba érkeztek, Bonaparte igazgatta a 
nyilvános ügyek főkormányát, ki, mivel hogy az előbbi 
vitákban részt nem vett, s hasznot sem látott folytatá
sukból, legott kész lön a szerződésre. Semmi sem lehetett 
ennél kivánatosb Washingtonra nézve; de fájdalom, meg 
nem élhette azon örömélvezetet, melyben hazafitársai e 
tudósításra részesültek.

Mióta a közügyektől visszavonult, egészsége szem
látomást javula, s ámbár az aggkor gyöngeségeitől ő sem 
menekült meg, képes vala mégis a nehézségeket, testi és 
lelki megfeszítéseket, csak nem úgy, mint legjobb férfi 
korában eltűrni. Decz. 12-kén több órát lóháton töltött, 
midőn bérlett földeire mene, s tiszteinek utasításokat 
osztogata. Késő délután érkezett csak haza, összefázva, s 
hótól, esőtől által nedvesed ve, mert hazatértekor rut 
fergeteg keletkezett. A viz nyakába folyt, s a hó hajához
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fagyott. Másnap a nagy hó miatt ki nem rándulhata, s 
csak háza közelében járkála egy keveset. Torokfájása és 
rekedtsége mutaták, hogy meghütötte magát; de ezt nem 
tartotta veszedelmes bajnak. Az esti időt családa közt 
tölté, hírlapokat olvasa, s igen vidáman beszélgető, inig 
szokott órában alunni ment.

Éjjel lázba esett, s másnap, úgymint decz. 14-kén 
vasárnap virradóra torokfájása annyira rosszabbodott, hogy 
csak nagy erőlködéssel vala képes szólani és lélekzeni. 
Saját kérelmére egyik tiszte eret vágott rajta, s azalatt 
Craik orvosért küldöttek, ki kilencz angol mértföldnyire 
Alexandriában lakott. Minthogy az érvágás enyhülést nem 
szerze neki, s a kórjelek nagy aggodalomba ejték csa
ládját, Brown orvosért futottak, ki mindjárt Mount Ver- 
non közelében lakott. Mind a két orvos reggel érkezett 
oda, a harmadik pedig, Dick, napközben. Minden gyógy
szerek, melyeket egyesült tanácskozás után beadának, 
sikeretlenek voltak.

A beteg fájdalmai naphosszant igen élesek valának, 
s nem lehetett enyhíteni rajtok; de ő teljes nyugalommal 
és elszánással tűrte. Estve felé szólott Craik orvoshoz : 
„Nehezen halok meg, de a haláltól nem félek. A mint 
megbetegedtem, gondolám, nem fogok tovább élni. Lé- 
lekzetem nem tarthat már sokáig." Ezentúl csak keveset 
szólt, megköszöné az orvosok gondoskodását, s kéré őket, 
ne fáradjanak többé miatta, s hagyják őt békén meghalni. 
Nem orvosolták többé, s ő lassan-lassan gyöngébb lön, 
mig estveli tiz és tizenegy óra között végkép elszenderült. 
Hatvannyolcz éves, s lelki erejének teljes birtokában vala. 
E rövid, de kinos nyavalyában, valamint haldoklásakor, 
rendithetlen türelmet tanusita, s az isten akarata alá 
veté magát, mely erényeket élte minden viszályaiban 
követett. Szerdán, decz. 18-kán 1799. Mount Vernonban 
a családi sírboltba tétettek le tetemei.

A gyülödelem ekkor tartá üléseit Philadelphiában, 
hová megérkezvén e szomorú eseményt hirdető tudósítás, 
első nap mind a két tanácskozási ház bezáratott. Másnap 
reggel mihelyest a képviselők egybegyűltek, felkelt szé
kéről Marshall, ki utóbb főbíróvá lön, s a ház szónoká
hoz fordulván, szép és érzékeny beszédet monda, melyben
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rövid vázlatonkint Washington minden tetteit elsorold; 
záradékul végre hozzá teve : „Fizessük le tehát elbúcsú
zott barátunknak a szeretet és tisztelet végadóját, s mi, 
a népnek nagy tanácsgyülekezete, fejezzük ki azon érzel
meket, melyek az egész nemzetet áltathatják." Azután 
három indítványt tőn, melyek Lee tábornagytól eredtek, 
s legott elfogadtattak. Először, a ház minden tagjai tes
tületileg menjenek az elnökhöz, neki fájdalmi részvétöket 
kijelentendők; másodszor, a ház szószéke gyászlepellel 
vonassák be, s a ház valamennyi tagjai, s álladalmi tisz
tek az elkezdett ülések folytában gyászba öltözzenek; és 
harmadszor választmány neveztessék, mely a tanácsból teje
lendő tagokkal együtt értekezzék, mikép lehessen legméltób
ban örökíteni azon férfiú emlékezetét, ki első volt a háborúban, 
első a békében, s első valamennyi polgártársainak szivében.

A tanács hasonló rendelkezésekkel nyilvánitá tisz
teletét és sajnálkozását. Mind a két házból választmány 
neveztetett ki, mely indítványozd, hogy márványból emlék 
állíttassák, Washingtonnak hadi és békességi nagy tetteit 
örökítendő; továbbá mind a két ház jelenlétében az ese
ményhez alkalmazott beszéd tartassák, s az egyesült ál- 
ladalmak valamennyi polgárai gyászjelül harmincz napig 
fekete fátyolt viseljenek baikarjaikon ; kéressék meg egy
szersmind az elnök, hogy a gyiilödelem nevében Írjon 
Washington özvegyének. Ez indítványok egyértelemmel 
elfogadtattak, s a gyászszertartás illedelmes és ünnepélyes 
Ion. Diszmenet, melyet a két ház tagjai, a nyilvános 
tisztviselők, s nagyszámú polgárság képeztenek, indula a 
gyülödelmi teremből a német ágostai vallásuak templo
mába, hol Lee tábornagy, a gyülödelemnél akkor képvi
selő, beszédet monda.

Nem volt itt semmi szükség kormányi parancsra, 
hogy a nép szive részvétre gerjesztessék, vagy figyelme
sekké tétessenek azon veszteségre, melyet azon férfi ha
lálával vallottak, kit oly hosszas idő alatt szeretni és 
tisztelni megszoktak. A gyászolás általános vala, s nyi
latkozott mindazon tanujelekben, melyekkel a nép kimu
tathatja érzelmeit. Nyilvános egyházi és világi szónokok, 
hírlapírók és szerzők hirdetek az ország minden részeinek 
közhangulatát, s használák tehetségeiket ezen esemény



XV. FEJEZET. 241

ünneplésére, s azon férfiú emlékének örökítésére, kit több 
joggal lehet, mint akármely hősét a régi és újabb kornak, 
a h a z a  a t y j á n a k  nevezni.

Washington termete szép, deli és arányszorü vala. 
Ölnyi magasságú, széles és domború mellű, lábai hosszuk, 
s kevéssé sudarak, de erősek és jól alakultak valának. 
Arcza szabályos, szemei világos kékek. Egész tekintetét 
és nyugalmas tartását némi komolyság, kollem és jószí
vűség bélyegzé. Ha magányosan vala, vagy másokkal 
beszédbe nem álla, nyugodtnak s elmerültnek látszott; 
de ha fölgerjeszték figyelmét, pillantata élénkké lön, s 
arczából ész és lelkeség sugárzott. Beszéde folyó nem 
volt, de minden a mit mondott, a tárgyhoz vala mérve, 
s örömmel hallgaták őt, mert kiki tudta, hogy a mit 
szól, szivéből jön. Tréfálni vagy elinénczkedni ritkán 
szeretett, de másoktól ilyeket hallani senki sem gyönyör
ködött inkább nálánál; és ámbár az elvonultságban is 
megelégedett, még is igen nagy örömet lelt a társal
gásban, s örömest éldelé az okos és ártatlan mulatságokat. 
Sem szigorú, sem igen bizodalmas, de nyájas, udvarias 
és vidám vala; mindazáltal sokan azon észrevételt tették, 
hogy tekintetén, valóján bizonyos méltóság ömlött el, 
melyet leírni nem lehete, s mely mindenkire, első meg
pillantásakor mély benyomást tőn, s iránta hódoló tisz
teletet gerjeszte. Lehet azonban, hogy ezt némileg azon 
meggyőződés okozta, mely jeles tulajdonságaiból szárma
zott, nem csupán külső tekintetének behatása.

Természetét mind nyilvános, mind magány életében 
egyaránt tüntette ki, s nagysága úgy mutatkozott egy
ben, mint másban. Ugyanazon jelességek, melyek által 
az egész nép akaratán elsőben mint fővezér, azután mint 
első tisztviselő uralkodott, megszerzők neki mint ember
nek is minden emberek szeretetét és becsülését. Bölcse- 
ség, igazságszeretet, előrelátás és szilárdság voltának 
főtulajdonságai. Egy ember sem látta által világosabban 
a dolgok és cselekvények fontosságát s következéseit, 
senki önhasznáról, a pártosságról s előítéletekről oly vég
képen le nem mondott, valahányszor a dolog arra keriile, 
hogy az igazat a hamistól, a jogot a jogtalanságtól min
den előforduló viszonyokban meg kellett különböztetni.

16Washington élete.
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Ő hosszasan fontolgata, de határozata biztos vala; s 
midőn valamire eltökélette magát, attól nem egy köny- 
nyen tere el, s meg nem pihene, mig végre nem hajtotta. 
Mind testi, mind erkölcsi bátorság valójának lényeg ré
szeit tevék. A harczban, valamint a polgári lázadások 
viharában, nem ijede meg a veszélytől, s egykedvöleg 
fogadott minden rajta történhetőt.

Őt ama nemes dicsvágy ihleté, mely minden vál
lalatokban főfőfokra törekszik, s az emberi kedélyeken 
úgy akar uralkodóvá lenni, hogy boldogságukat előmoz
dítja, s szeretőtöket megnyeri. Nem volt bár egykedvű a 
dicséret iránt, s azt megérdemlem törekedett; még sem 
tért el elveitől csak egy talpalatnyit is, hogy holmi 
tapsok nyeréséért az emberek hiúságának hízelegjen, vagy 
makacsságuknak engedjen. Óvakodó volt, félelem- s bá
tor, vakmerőség nélkül, a megfontolásban hidegvérű, de 
a cselekvésben szilárd, világos előrelátásu, türelmes a 
viszontagságokban, állhatatos, kitúró s maga fölött min
dig uralkodó lévén, minden akadálynak, mely őt a be
csület, dicsőség és szerencse ösvényén fentartóztatni akará, 
rettenthetlenül ellene szegült és győzött rajta. Inkább 
bízván czéljainak becsületességében, mint saját belátá
sában, hajlandó volt mások tanácsát elfogadni. Csalha
tatlan éles észszel választá tanácsadóit; és mivel az 
adott véleményeket, s a védvek főpontjait sebesen fel
fogta, képessé lön mások tehetségeit használni, s magát 
másoktól gyűjtött bölcseséggel gazdagítani.

Erkölcsi tulajdonságai a szellemiekkel tökéletes 
arányban álltának. A kötelesség szolgála minden cselek- 
vényeinek zsinórmértékül, s lelkének kitűnő tehetségeit 
egyiránt használá lelkiismerete tisztaságának fentartására, 
s czéljához szükséges eszközök kigondolására. Nem lehet 
példát mutatni reá, hogy valaha őt tisztátalan indok ve
zérletté, vagy méltatlan eszközöket használt volna czélja 
elérésére. Igazmondás, őszinteség és jogosság mély gyö
keret vertek szivében és semmi annyira fel nem boszan- 
totta, sem bizodalmát oly nagyon nem csökkentette, 
mintha ezen erények hiányát azokban tapasztalá, kikben 
megbízott. Gyarlóságokat, hibákat, balgaságokat kész 
vala megbocsátani; de a ravaszságot és roszszivüséget
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soha nem feledé s csak ritkán bocsátá meg. Ő egyszerű 
és nyiltszivü, barátaihoz igaz, s mindenekhez hü vala; 
tettetésben soha nem gyakorid magát, soha cselfogásokra 
nem vetemüle, s nem igére soha olyast, mit teljesíthe
tőnek nem tartott. Indulatai hevesek valának, s néha 
hirtelen törtek k i ; de elegendő erővel bira azokat tüstént 
zabolázni. Az önmagán uralkodás legkitűnőbb vonása 
volt jellemének. Ez ugyan részint nevelésének volt kö
vetkezménye, úgy látszik mindazáltal, hogy a természet 
ezen erővel oly nagy mértékben ajándékozd meg őt, mi
lyennel csak kevesen birnak.

Hittel és cselekedettel igaz keresztény lévén, igen 
buzgóan gyakorid magát az isteni szolgálatban. Mily 
tisztelettel viseltetett legyen a vallás iránt, bizonyifcják 
életmódja, nyilvános közlései és az iratok, melyeket maga 
számára tett fel. Ha sikerült neki valami, azt mindig az 
isten kezének tulajdonitá. Az emberekhez nyájas és alá
zatos, a szegények iránt adakozó s a szerencsétleneknek 
segitője vala. Eérj, üu és testvér gyöngéd és szeretettel 
teljes. Távol a hiúság, dicsvágy és gőg bűneitől, soha 
magáról és tetteiről nem beszéle, ha csak a viszonyok és 
közjó nem kény szeritették reá. Minthogy irigy nem volt, 
őt sem érte mások irigykedése, mert oly magas fokon 
állott, hogy hozzá feljuthatni senki sem reméllett. Ha 
birt valami uralkodó szenvedélylyel, az a hazaszeretet 
vala. Hazafiuságának lángja és tisztasága méltók valának 
a tárgy fontosságához, s honfiúi kötelességétől soha el 
nem távozott, sem gondolattal, sem cselekedettel, nyil
vános pályafutásának egész hosszában.

Ezek Washington jellemeinek fővonásai, melyek őt 
az emberiség szivében szeretet és tisztelet tárgyává tevék. 
Ha bár nem tűnt is fel oly ragyogásban, ábrándozással 
és ihletéssel, melyek más nagy férfiakat a világcsudálat 
tárgyává tevék, de ellenben ő sok oly tévedéstől ment 
marada, melyek annyi jeles embert roszra csábítottak, s 
dicsőségük fényét elhomályosították. A ritka adományok 
és tulajdonságok szerencsés egyesülése, minden szellemi 
és erkölcsi erők szép összehangzása, nem pedig a kiötlő 
vonások vakító ragyogása teszi a jellem valódi nagyságát. 
Ha az, kit semmi bűnről, semmi tévedésről vádolni nem

16*
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lehet, ki hazájának függetlensége, becsülete és boldogsága 
végett egész életét feláldozta, kinek minden vállalata si
került és a ki a szerencsét soha sem vásárlotta meg a 
becsület, jogosság és igazsziviiség elárulásával, s ki soha 
el nem távozott elveitől, ha az megérdemli a nagy ember 
nevezetét, ugy Washingtontól e nevet megtagadni le
hetetlen.
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szeptemb. 17. 1796.

Barátim, s polgártársaim! Minthogy közel van azon 
pillanat, melyben az egyesült álladalmak főhivatalnokául 
polgártársaitok egyikét kell választnotok, s minthogy már 
elérkezett az idő, melyben gondotok arra fordítandó, hogy 
tűzzétek ki a férfiút, kiben megbízhattok, s reá e fontos 
hivatalt átruházhatjátok; tehát illőnek tartom, kivált mi
vel ez által a közvéleménynek irányt adhatni, veletek 
előre azon eltökélést közlenem, mely szerint feltettem ma
gamban, hogy kijeleltetésemet a választandók között el nem 
fogadom.

Kérlek titeket egyszersmind, legyetek hozzám mél
tányosok, s győződjetek meg róla, hogy e határozatra 
nem szántam el magamat, mielőtt szoros vizsgálóra vet
tem volna mindazon lekötelezéseket, melyek a hű polgárt 
hazájához fűzik, s hogy mielőtt a szolgálattól visszavo
nulok, mit jelennen nyilvánítanom kell, netalán hallga
tásom ellenkezőre értessék — az épen nem oda mutat, 
mintha buzgóságom boldogságtok előmozdításában csök
kent volna; szinte oly kevéssé ismerem félre azon szere- 
tetet és bizodalmát, melylyel engem megtiszteltetek volt, 
sőt a legforróbb hálára buzdulok: mindazáltal megyőző- 
désem az, hogy tehetem e lépést, azon kötelességek meg
sértése nélkül, melyekkel hazámnak s nektek háladatos- 
ságból tartozom.



246 WASHINGTON ÉLETE.

Midőn elvállalám a méltóságot, melyre kétszer meg
választottatok, s azt a kiszabott idő előtt le nem tevém, 
az által a kötelesség érzetének, s a ti kivánatotoknak ál- 
dozám fel legkedvesb vonzalmaimat. Szüntelen biztatott 
a remény, bogy előbb hatalmamban leend s a viszonyok, 
melyekkel nem parancsolhaték, előbb megengedendik, 
magányomba visszavonulhatnom, melyet oly nem örömest 
hagytam el. A nyugalom és csend utáni legyőzhetetlen 
vágyam már utolsó választatásom előtt arra bírt, hogy 
iratbeli nyilatkozatot késziték, melyben ezen elhatározá
somat ki akarám jelenteni; de érett észszel megfontolván 
ügyeink bonyolódott és veszélyes állapotát, az idegen né
pekre vonatkozólag, valamint tekintvén egyértelmű taná
csát azon férfiaknak, kik bizodalmamat bírák, kénytelen 
lettem felhagyni kívánságommal.

Szerencsémre mind belviszonyaink helyzete, mind 
külső ügyeink olyanok, melyek nem követelik többé, hogy 
hajlamomat a kötelességért vagy szükségből feláldozzam; 
s erősen meg vagyok győződve, nem fogjátok tőlem jelen 
körülményekben rósz néven venni, hogy eltökélett akara
tom van a nyilvános ügyektől visszavonulni.

Azon érzelmeket, melyekkel a fontos és terhes hi
vatalt először felvállaltam volt, illő helyen kijelentettem. 
Midőn e hivatalt leteszem, csak azt akarom megmon
dani, hogy mindenkor tiszta szándékom vala, minden ki
telhető erőmet a kormány igazgatására fordítani, ha bár 
elmém hibázhatott is. Midőn megkezdőm pályámat, igen 
jól tudám, hogy kitűnő tulajdonságokkal nem bírok, s e 
bizalmatlanságomat a tapasztalás saját magam ellen meg
erősítő és talán mások szemeit még inkább felnyitá iránta; 
naponként sürgetőbben int az évek növekedő terhe, hogy 
a csendes háziasság épen oly szükséges leszen reám nézve 
a mily kívánatos vala mindenkor. Oly érzettel lévén, 
hogy csupán a viszonyok szerzettek kitűnő érdemet szol
gálataimnak, s hogy az is csak mulékony lehet, búcsút 
veszek azon nyugtató gondolattal, hogy midőn kívánsá
gom és az eszélvesség lelépést tanácsolnak a politicai 
színtérről, ugyan azt tennem a haza szeretete sem tiltja.

Midőn rá gondolok a nemsokára feltűnendő napra, 
mely nyilvános pályafutásomnak örök véget vetend, belső
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érzelmem sürgetésénél fogva továbbá nem késhetem nyilvání
tani, hogy mélyen általhatja szivemet, mily végtelen hálával 
tartozom szeretett hazámnak azon sokféle megtiszteltetés
ért, melyekkel engem tetézett volt, s még nagyobbal 
azon rendithetlen birodalomért, melylyel engem gyámo
lított, azon alkalmakért, melyeket nyujta, hogy hű és 
fáradhatatlan szolgálataim által, habár azok sokkal ki
sebbek voltak buzgóságomnál, iránta viseltető változatlan 
szeretetemet tanúsíthassam. Ha hivatalkodásom előmoz- 
ditá hazám boldogságát, az mindenkor nektek szolgáljon 
becsületül, s jegyeztessék fel tanulságos példa gyanánt 
történetünk évkönyveiben, hogy oly időszakban, midőn a 
szenvedélyek legfőbb fokra csigázva s ugyan azért az 
emberek könnyen tévútra vezethetők valának, midőn a 
jövendőbe pillantás legnagyobb aggodalmakat szüle, s a 
szerencse változása magát a bátorságot elcsüggeszté, mi
dőn holmi el nem sült vállalat kemény feddést gerjeszte: 
hogy oly időszakban egyedül tanulatlan erőködéstek volt 
az, mi által nagyszerű munkánk sikerülhetett, mi által 
terveim végrehajtathattak. Ily érzelemtől mélyen által- 
hatva lévén, meggyőződésem ennek igazságáról nem ha- 
gyand el siromiglan, s kérni fogom szüntelen az isteut, 
ezután is áldjon meg, s ótalmazzon benneteket kegyel
mével, hogy egyesüléstek feloldhatatlan testvéri szeretet
tel fenálljon, a szabad alkotmány, melyet magatok alkot
tatok, szentül megőriztessék, az igazgatás minden szakai 
bölcseségen és jogosságon nyugodjanak, s általa végre 
a nép boldogsága ezen egyesült álladalmakhan a szabad
ság zászlója alatt nőjjön és tenyészszen, gondos megóvása 
és eszélves használata által azon jótéteményeknek, me
lyekkel az isten megálda bennünket, s azon dicsőséget 
érhessük el, hogy hazánk és alkotmányunk a földkerek
ség minden nemzeteinek, melyek nem oly boldogok, mint 
mi, példa gyanánt világi thasson.

Itt talán véget kellene vetnem szavaimnak; de ja
vatok iránti aggodalmam, mely csak életemmel szünhe- 
tik meg, s a fenyegető veszélyek sejditéso, mely aggodal
mamat fölébreszti, arra sürget, hogy ez alkalommal ko
moly megfontolásra szólítsalak és kérjelek benneteket, 
minél fogva némely eszméket, melyeket előterjesztendek,
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s mély vizsgálódás és hosszú tapasztalás következményei, 
gyakoribb és komoly megfontolásra méltassatok; mert 
véleményem szerint ezek azon alapok, melyeken boldog
ságtok, s nemzeti feninaradástok nyugszik. Ezen eszmé
ket annyival nagyobb őszinteséggel mondom el nektek, 
mert bennök önzetlen javaslatokat ad egy búcsúzó bará
totok, ki semmi személyes inditó okokból nem törekszik saját 
véleményeit másokra tukmálni. Felbátorít erre azon 
hálás emlékezet is, miszerint gyakorta hasonló esetekben 
készek valátok tanácsomat meghallgatni.

Minthogy a szabadság szeretető szivünk minden 
rostjaival szorosan összenőtt, fölösleges volna benneteket 
ezen érzelem szilárdítására s megőrzésére intenem.

A szövetséges kormány is, mely egy néppé for
raszt össze benneteket, becsessé lett előttetek. Vajha 
mindig az maradna; mert ez azon oszlop, mely íugget- 
lenségtek jeles épületét támogatja és ta rtja ; ez kezes
kedik belső nyugalmatok és külső békességnek mellett ; 
ez a ti jólétetek biztosságtok és szabadságtok ápolója, 
miket ti oly nagyra becsültök, annyira szerettek. Mint
hogy azonban előre látható, hogy többnemü okokból, s 
különféle oldalról minden kigondolható és ravasz fondor
latok által iparkodnak majd némelyek meggyőződésteket 
ezen igazság iránt gyöngíteni, mert ez politicai védfala- 
tok, melyre külső és belső ellenségeitek szüntelenül, néha 
ugyan csak ailattomosan, irányozni fogják lőszereiket ; 
azért íőfontosságu dolog, hogy helyes fogalmatok legyen 
nemzeti egyesiiléstek mivoltáról, s elismerjétek, hogy 
csak benne állhat fen mind egyesek mind az egész
nek boldogsága; ezen egyesület iránt tehát őszinte, 
rendithetlen , s állandó szeretettel és hűséggel kell 
viseltetnetek; meg kell szoknotok úgy gondolkozni és 
beszélni róla, mint politicai bátorságtok és jólétetek 
palládiumáról; őrködnötök kell buzgó szorgalommal annak 
fentartása és megóvása mellett, s mindent kerülnötök, 
mi csak legcsekélyebb gyanúra is adna okot, mint ha 
tágítani akarnátok rajta, s ha valaki távolról is megkí
sértené országunk egy részét az egésztől elszakasztani, 
vagy a szent köteléket, mely a különböző részeket ősz-
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szefüzi, feloldani, azt a legszigorúbban meg kell bün
tetnetek.

Az érzelem és haszon minden indító okai ösztönöz
zenek titeket e rendszabályok követésére. Akár születés, 
akár választás által egy közös hazának polgárai lévén, 
ezen hazának joga vagyon igényelni, hogy szeressétek őt. 
Az a m e r i k a i  név, mely népies viszonyotokban vala
mennyiteket illet, a hazafiuság igazi büszkeségét állandóan 
és jobban fenn fogja tartani, mint akármily más nevezet, 
mely által magatokat a különféle álladalmakban meg
különböztetitek egymástól. Csekély különbözéssel ugyan
azon vallásnak, ugyanazon erkölcsüek, ugyanazon élet
módnak, s ugyanazon politicai elvíiek vagytok. Ugyan
azon ügyért vivtatok közös harczot, s nyertetek közös 
diadalmat. A szabadság és függetlenség, melyek jelen- 
neu boldogítunk benneteket, művei a közös tanácskozá
soknak és erőködéseknek, s gyümölcsei az egyesülve viselt 
terhek, szenvedések és egyesülve kiállott veszélyeknek.

Ámbár ezek megfontolása nagy hatást gyakorolnak 
érzelmetekre, azt mindazáltal sokkal fölülhaladja az, me
lyet saját hasznotok meggondolása ébreszt fel. E tekin
tetnél fogva országunk mindenik kerülete legingerlőbb 
ösztönök által buzdít tátik az egész egyesülésnek gondos 
megérzésre és ótalmára.

Az éjszaki vidék korlátlan közlekedésit lévén a 
délivel, minthogy a közös kormány igazságos törvényei 
védik e közlekedést, ezen utolsónak teremesztményeiben 
segédszereket talál hajózásához és kereskedelmi vállalati
hoz, valamint becses anyagokat is iparára és gyáraira 
nézve. A déli vidék is hasznát látja ez összeköttetésnek, 
midőn tapasztalja, mint javul földművelése, s mint terjed 
kereskedése az éjszaki vidék közbejárásával. Az éjszak 
tengerésze behajózza csatornáit, s élénkké teszi hajóká- 
zását; s midőn a déli vidék különféle utakon segíti az 
egész nép tengeri erejét megalapítani és nagyítani biza
lomteljesen tekint a hatalmas hajóhadra, s ótalmat és 
segítséget vár tőle, minthogy ő ilynemű készülettel nem 
bir. Hasonlóképen nyílnak kelet vidékének, mely a 
nyugotival szüntelen közlekedésben áll, kényelmes utak 
szárazon és vizen, melyek mindinkább messzebbre nyúl-
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van, az idegen áruk, vagy saját gyármüvei kelendőségét 
segitik. Ellenben nyűgöt vidéke kivánatos segedelmet 
kap a keletitől az élet szükségeire és kényelmeire nézve; 
és, a mi még nagyobb fontosággal bir, hogy saját élde- 
letét biztosítsa, s készítményeit kiszállíthassa, kénytelen 
azon álladalmak tekintetére, befolyására és növekedő ten
geri erejére bízni magát, melyek a tenger mellett feküsz- 
nek, s melyek, minthogy az egész egyesület egy népet 
teszen, a többiekhez minden jót beszivárogtatnak. Ha a 
nyűgöt vidéke más valami módon akarná fentartani ma
gát, és pedig akár az által, hogy elkiilönözve saját erejébe 
bizakodnék, vagy természet elleni módon idegen hatalom
mal szövetkeznék, akkor önmagában összeomlanék, s 
elveszne.

Minthogy tehát országunk minden részeire nézve- 
az egészszel való egyesülésből közvetlen és sajátságos 
hasznok származnak, bizonyos dolog, hogy e különböző 
részek egyesülete nagy bőséget termendi meg a segéd
eszközök- és erőknek, mely a hazát külső megtámadások
tól védeni, s biztosítani fogja, nehogy békességét idegen 
népek feldulják. De mi ezen egyesületet még nagyobb 
fontosságúvá teszi az, hogy megőrzi hazánkat a belső 
nyugtalanságoktól, s polgári háborúktól és mind azon 
vitáktól, melyek köz kormánynyal nem biró szomszéd 
népeket oly gyakran fegyvert fogni késztetnek, melyet 
gyanakodás nyújt nekik, s mely a külső izgatásokat s az 
idegen hatalmasságokkáli összeköttetést neveli és táplálja. 
Azért óvakodnunk kell, hogy ne legyünk kénytelenek nagy 
hadseregeket állítani és tartani, mert ezek minden kor
mányzási formában veszélyesek a szabadságnak, de leg
inkább ellenségei a szabad köztársaságnak. Ezen érte
lemben tehát úgy tekintsétek egyestilésteket, mint szabad
ságtok gvámolát, s a szabadságnak veletek született sze
retető ösztönözzön benneteket szilárd hozzáragaszkodásra.

Ezen elmélkedések meggyőző hangon szólanak min
den erényes és érzékeny kedélyhez, s megmutatják, hogy 
az egyesület fennmaradása okvetetleniil első és legfon
tosabb dolog arra nézve, ki hazáját szereti. Vagy talán 
kételkedhetünk rajta, hogy egy közös kormány oly mész- 
szeterjedő kerületre felügyelni képes legyen ? Feleljen
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meg e kérdésre a tapasztalás. Vétek volna, ha ily nagy 
fontosságú tárgyban üres sej telni ii föltételek után indul
nánk. Jogunk vagyon remélni, hogy az egésznek czél- 
szerű elrendezése, s a kormányok segedelmező közbejárása 
szerencsés sikerrel koszoruzandja próbatétünket. És ezen 
feladás valóban megérdemli a becsületes és erőlködő fá
radozást. Minthogy oly világos és hatalmas inditó okaink 
vannak, az egyesület mindenképi gyámolitására, minthogy 
általa országunk minden részei nyernek, s minthogy ki- 
vihetlenségét semmikép be nem bizonyította a tapaszta
lás, tanácsos leszen mindenkor azok hazafi uságáról két
kedni, kik akár mi módon megkísértenék feloldani a 
köteleket, mely bennünket összeköt.

Midőn az okokat vizsgálják, melyek egyesülésünket 
felforgathatnák, szükségkép komoly aggodalmat ébreszt 
bennünk az, hogy némelyek földfekvési helyzetünk kü
lönbözését az összeegyezés akadályául nézik és vitatják, 
hogy az északi és déli, a nyugoti és tengerparti vidékek 
soha sem képezhetnek egy egészet; és a ravasz emberek 
iparkosznak oly vélekedést terjeszgetni, mintha országunk 
e részei, s azok hasznai és czéljai lényegesen különböz
nének egymástól. Nem lehet eléggé Óvakodnotok a gyű- 
lölségtől és féltékenységtől, melyek ezen fonák állítások
ból erednek, melyek oda irányozvák, hogy egymástól 
elidegenkedjetek, holott testvéri szeretettel kellene össze
kötve lennetek. Nyugoti kerületeink lakosai nem rég 
hasznos tanulságot vettek ezen igazságról. A kormányzó 
hatalomnak alkudozásai, amaz egyértelmű helybehagyás, 
melylyel a tanács a Spanyolországgal kötött szerződést 
megerősítette, s a közmegelégedés, mely ezen esemény 
alkalmával valamennyi egyesült álladalmakban nyilatko
zott ; mind ez eléggé megmutatta nekik, mily alaptalan 
volt a gyanú, melyet köztök terjeszteni törekedtek, mintha 
a közös kormány, a tengerparti álladalmakkal együtt, 
Missisippire nézve, ellenséges vélekedéssel volna iráutok; 
most önmagok valának tanúi, hogy két szerződést kötöt
tünk, egyiket Angliával, a másikat Spanyolországgal, melyek 
mindent, mi reájuk nézve hasznos és kívánatos vala, biz
tosítottak, s viszonyaikat az idegen népekhez elrendezték. 
Nem tesznek-e tehát bölcsen, ha bízni fognak az egye-
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sületben és elhiszik, hogy ki a jótéteményeket megszerezte 
nekik, az meg is őrzendi azokat? Nem kötelesek-e fülei
ket bedugni oly tanácsadók előtt, kik testvéreiktől elsza
kadni, s idegenekkel szövetkezni akarnának?

Hogy egyesületünknek állandóságot és erőt szerez
zünk, kormányra vala szükségünk, mely az egészet igaz- 
gatá. Egyes részek közötti szövetségek, bár mily erősek 
legyenek is, a czélnak soha sem felelhetnek meg ; mert 
mindig ki vaunak téve bántalmaknak és meghasonlások- 
nak, melyek végtére minden szövetséget feloldanak, mint 
a tapasztalás bizonyitja. Érezve e czáfolhatlan igazságot, 
melyről már egyesüléstek kezdetekor meggyőződtetek, 
alkotmányt képeztetek, s kormányt állítottatok, mely a 
réginél alkalmasabb vala az egyesülést fentartani, s kö
zös jogaitokat hatalmas karral ótalmazni. Ezen kormány, 
mely saját választásotok által, minden idegen befolyás 
nélkül alkottatott, alapos vizsgálat és érett megfontolás 
után elfogadtatott, mely elveiben tökéletesen szabadelmü, 
hatalma felosztásában aránylagos, mely biztosságot erő
vel párosit, s azok nagyobbitására eszközöket nyújt, azon 
kormány legigazságosabban igényli bizodalmátokat és se- 
gitségteket. Ennek hatalmát tisztelni, törvényeinek en
gedelmeskedni, rendszabályait elfogadni, ezek azon köte
lességek, melyeket a valódi szabadság alapeszméi élőtökbe 
szabnak. A fenék, melyre álladalmi épületünket raktuk, 
a népnek azon jogán alapszik, mely szerint ő alkotmá
nyát és kormányzási formáját alakíthatja és változtat
hatja, De az alkotmánynak, mely ideigien fennáll, mig 
azt az egész népnek világos és törvényes határozata meg 
nem változtató, mindnyájunk előtt szentnek, s minden 
egyesre nézve kötelezőnek kell lennie. Magában azon esz
mében, hogy a népnek joga vagyon kormány t alapitani, már 
benfoglaltatik a kötelesség is, hogy a fenálló kormánynak 
kiki tartozzék szó tfogadni.

A törvények végrehajtásának minden akadályozásai, 
minden összeköttetések és társaságok, a legártatlanabb 
szintiek is, mih?lyest czélul tüzék ki a meghatalmazott 
képviselők törvényszerű tanácskozásait és tetteit igazgatni, 
reájok felügyelni, azokat hátráltatni vagy elnyomni, az 
alapeszmék szétbontására működnek, s ennél fogva káros
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befolyásnak; csak arra valók, hogy pártokat alapítsanak, 
s azokat természet elleni s rendkívüli módon erősítsék; 
hogy azok helyébe, kiknek a nemzet szavazatával kellene 
birniok, a pártok kolomposait állítsák, s a határozatokat, 
melyeknek a néptől kellene származniok, néhány bőszme
rész és fondorkodó ember akaratának vessék alája; akkor 
a különböző pártok felváltva ünnepük egymás fölötti dia
dalmaikat, s a nyilvános igazgatás az ellencsoportok illet
len s egymással küzdő törekvéseinek tükörévé leszen, ho
lott értelmes és üdvös rendelmények műszere gyanánt 
kellene munkálkodnia, melyek közös tanácskozás által ér
nek meg, s viszonyos engedékenység által mérsékelteknek.

Jóllehet az összeköttetések és társaságok, melyekről 
imént emlékezém, itt-ott népies czélokat is mozdíthatnak: 
elő, még is mindig tartani lehet tőle, hogy idő folytával 
s más körülményekben, veszélyes eszközökké válnak, me
lyeket a ravasz, dics vadászó és semmirekellő emberek a 
nép hatalmának felforgatására, s a kormány gyeplőjének 
magokhoz ragadására használandnak; azután megsemmi
sítik magát az eszközt is, mely nekik a törvénytelen ural
kodást megszerzetté.

Kormánytok fenntartására, s jelen boldog állástok 
biztosítására elkerillhetleníil szükséges, hogy ne csak szi
gorúan megbüntessetek minden törvénytelen felkelést a 
jogszerű hatalom ellen, hanem arra is kell törekednetek, 
hogy elveitekhez szilárdan ragaszkodjatok, ámbár legszebb 
alakban jelenne meg előttetek. Látszólag ártatlan módja 
a kormány elleni szegülésnek az, midőn némelyek az al
kotmány által meghatározott formákban változásokat akar
nak eszközleni, melyek az igazgatás erejét gyöngítik, s a 
min be nem törhettek, azt aláássák. Minden újításoknál 
melyekre csábítani akarnak benneteket, gondoljátok meg, 
hogy minden emberi intézkedések csak idővel és szokás 
által szilárdulnak meg, s fejthetik ki valódi mivoltokat, 
mi különösen a kormányra nézve valósul. Legyetek bi
zonyosak benne, hogy a tapasztalás a legbiztosabb próba
kő, mely hazrátok fennálló alkotmányának valódi pecsét 
megpróbálandja; hogy a változások utáni hajlam, csupa 
előrefeltevések és ingadozó eszmék tanácsára, mindig u j 
változásokat von maga után, melyek az előrefeltevések és
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eszmék végtelen különféleségéből származnak; mindenek 
előtt pedig fontoljátok meg, hogy ily kiterjedt országban, 
milyen a mienk, a közjónak szilárd igazgatásához oly 
kormányra van szükségünk, mely akkora hatalommal 
birjon, milyen csak megférhet szabadságunk biztosításá
val. Maga a szabadság ily kormányban, mely illő s 
egyenlőre osztott hatalommal van fölfegyverkezve, legerő
sebb védőjére találand. Ha a kormány nem bir elegendő 
erővel, a pártok törekvéseit megsemmisíteni, minden tag
jait a társaságnak a törvényszabta korlátok közé vissza
terelni, s minden polgártársat jogainak és birtokának él
vezetében biztosítani s megőrizni, akkor egyedül neve 
vagyon cselekedet nélkül, s üres árnyék valóság nélkül.

Miután elétek adtam, mily veszélyesek álladalomra 
nézve a pártok, melyek a földfekvési helyzet különfélesé- 
geire hivatkoznak, terjedelmesebben fogom most e tár
gyat gondolóra venni, benneteket a pártszellem kárhoza- 
tos működései ellen általános óvakodásra intendő.

Szerencsétlenségre ezen szellem szorosan összenőtt 
természetünkkel, mert az emberi lélek leghatalmasabb szen
vedélyeiben gyökerezik. Különböző alakokban nyilatkozik 
minden felé, a mint a legkülönfélébb kormányzási for
mákban többé vagy kevésbbé csillapittatik, megzaboláz- 
tatik vagy elnyomatik; de democratikai álladalomban a 
legveszélyesebb alakkal áll elő, s leggonoszabb ellensége 
a nyilvános jólétnek.

A pártok változó uralkodása egymás fölött, izgat- 
tatván a bosszúvágy által, mely a küzdő felek között 
felgyulad, több országokban időszakonkint legborzasztóbb 
iszonyuságokat szüle, ez a leggonoszabb s legnyomasztóbb 
zsarnokság s végre rendszeres és erős alapú önuralkodásra 
vezet. A zavar és Ínség, melybe általa az emberek sü- 
lyednek, lassankint azon óhajtást gerjeszti fel bennök, 
hogy egyes ember korlátlan hatalma alatt keressenek 
menedéket és nyugodalmat; s előbb-utóbb az egyik, tud
niillik uralkodó pártnak főnöke, mivel vagy ügyesebb, 
vagy a szerencse jobban kedvez neki, mint vágytársainak, 
a nép ezen hangulatát saját javára használja s székét a 
tönkre tett szabadság romjain állitja fel.
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Ha azt termők is fel előre, hogy nálunk nem jut 
annyira a dolog, ámbár lehetségét épen nem tagadhatjuk, 
inindazáltal oly általános és elliárithatatlan csapás az, 
mely a pártoskodásból származik és oly nagy, hogy min
den okos népnek meg kell ismernie, mennyire kívánja 
saját haszna és parancsolja a kötelesség e szellem elnyo
mását és száműzését. Mert ez szüntelen azon törekszik, 
hogy a nyilvános tanácskozásokat megzavarja, s az igaz
gatást erőtlenné tegye. A népben alaptalan gyanakodást, 
s hiú aggodalmakat ébreszt, ellenségeskedések lángját 
lobbantja fel a külön rendűek között, s alkalmilag zene
bonára és lázadásra ösztönöz. Kaput nyit a külföldi be
folyásnak és megvesztegetésnek, melyek végre egész a 
kormányig törnek utat. így szolgál egyik ország akarata 
és politikája, alávetés által, más ország akaratának és 
politikájának.

Sokszor ki volt már mondva azon vélemény, hogy 
szabad országban a különböző pártok szükséges ellennyo- 
matékul szolgálnak, hogy a kormányzó-hatalmat korlátok 
között tartsák, s a szabadság szellemét szilárdítsák és 
élénkké tegyék. Bizonyos értelemben bir is ezen állítás 
némi igazsággal, s hol egyeduri kormánymód létezik, a 
hazafiuság elnézheti, sőt kedvezőleg tekintheti a pártos- 
kodási hajlamot. A democratiában ellenben, hol a kor
mányt a nép választja, ezen hajlamot épen nem szükséges 
fölébreszteni. Magából a kormányzási formából önkényt 
következik, hogy ezen hajlam, ha nem izgattatik is, 
mindenkor elegendő hatalommal fog bírni, miszerint be
folyását czélszerü módon nyilvánítsa; a veszedelem csak 
abban van, hogy ezen hatalom könnyen messze terjed ; 
azért a feladat, azt mérsékelni, s a közvélemény segedel
mével megzabolázni. A pártoskodás hasonló oly tűzhöz, 
melyet soha eloltani nem lehet; azért szakadatlanul vi
gyázni kell, nehogy lángokra lobbanjon és pusztítson, a 
helyett hogy melegítene.

Továbbá a nép gondolkozásmódja szabad országban 
okvetlenül szükségessé teszi, hogy azok, kikre az igaz
gatás bízatott, csak saját, s az alkotmány által előszabott 
köreikben mozogjanak, hatalmokat csak saját igazgatási 
szakaikban gyakorolják, s más dolgába ne avatkozzanak.
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A különböző hatóságok összekeveredése által az elvá
lasztott igazgatási szakok egy hatalommá testesülnek 
össze, s igy zsarnokuralom alakul, legyen bár akármilyen 
a kormányzási forma. Ha igazán szemügyre vesszük az 
emberi kedélyt, mely mindig uralkodásra vágyik, s igen* 
hajlandó visszaélni a hatalommal, meg fogunk győződni 
ezen észrevétel igazsága felől. Hogy a kölcsönös akadá
lyozások szükségesek az igazgató hatalom gyakorlásában, 
s hogy azért ezt fel kell osztani több meghatalmazottak 
között, kik közül mindegyik tartozzék a közjót a másik 
beavatkozása ellen védelmezni, arra az ó és uj történetek 
különféle példák által tanitnak bennünket; sőt hazánk
ban is saját szemeinkkel láttunk erre példákat. Az ily 
tapasztalást tenni szükséges, hogy jövőre óvakodjunk 
tőle. Ha a nép véleménye szerint a hatalom felosztása, 
vagy kölcsönös határszabása az igazgatás akármelyik 
ágában hiányos volna, akkor az alkotmány kijelelte utón 
keli e hiányok javítására lépést tenni. Ellenben soha ne 
tétessenek változások önkényes hatalommal; mert ez, 
ámbár talán egyes esetben eszközül szolgálhat valami jó 
előmozdítására, de más részről ezer alkalommal fegyvert 
nyújt, melylyel a szabad alkotmány felforgattatok. A 
tartós csapás, mely tapasztalás szerint erőszakoskodásból 
származik, sokkal fölülhaladja azon korlátolt és általfutó 
hasznokat, melyek belőlök származhatnának.

Vallás és erényesség azon nélkülözhetlen támaszok, 
melyeken minden erkölcsi irány és szellemi fejlődés nyug
szik, melyek agy ország politikai jólétét előmozdítják. Ki 
az emberi boldogságnak ezen hatalmas oszlopait, ezen 
rendíthetetlen gyámpontokat, melyeken a polgár és em
ber kötelességei nyugosznak, megrendíti, az be nem fogja 
hajtani a hazafiuság adóját. Nem csak a jámbor hivő, 
hanem az eszélyes politikus is tartozik az emberiség ezen 
kalauzait tisztelni és becsülni. Köteteket lehetne róla 
összeírni, mily nagy befolyást űznek ezek mind egyesek, 
mind az egész nép boldogitására. Csak egyet kérdezek : 
Mi fogja biztosítani vagyonúnkat, becsületünket és éle
tünket, ha a vallási kötelesség érzete, melyhez eskü által 
vagyunk lekötve, s mely egyetlen eszköz törvényszéknél 
az igazság kipuhatolására, szivünkből kihaland ? Azon
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előre feltevést, hogy erényesség vallás nélkül fenmarad- 
hat, szorosan vizsgálóra kell vennünk, mielőtt állitólag 
kimondanék. Mert engedjük meg hár, hogy némely különös 
tulajdonságú kedélyekre igen nagy befolyást üz a jó nevelés, 
mindazáltal az ész és tapasztalás tiltják feltennünk, hogy 
a népben fen lehessen tartani az erényességet vallás nélkül.

Czáfolhatatlannl igaz, hogy az erényesség nélktilöz- 
hetlen rugó a democratiai kormányban; és (‘zen szabály 
többé-kevesebbé minden szabad kormányformára alkal
mazható. Melyik őszinte hazabarát nézheti egykedvüleg, 
ha megrendittetnek az alaposzlopok, melyeken a hon jó
léte nyugszik ? Minek következtében mint főfontosságu 
dolgot előmozdít minden intézeteket, melyek ismereteket 
és tudományokat terjesztenek. Azon mértékben, melylyel 
a mi kormányzási formánk a közvéleménynek nagy ha
talmat enged, rajta kell lenni a közvélemény felvilágo
sításán.

Gondoskodjatok a közhiteiről, mint az erő és bátor
ság főforrásáról. Megtartására legjobb eszköz, ha lehet- 
ségig legritkábban használ tátik: a költségeket iparkodjatok 
kerülni béke fentartása által, de el ne feledjetek, hogy az 
annak idején tett költség, a közelgető veszély elleni ké
születre, gyakran nagyobb kiadásokat kiméi meg. Óva
kodni kell az adósságok szaporításától, és nem csak ki
kerülve minden alkalmakat, hanem oda is törekedve, hogy 
béke idején lerovassanak az adósságok, melyeket a háború 
miatt tenni kellett, s ne hárítsunk nemtelen módon utó
dainkra terheket, melyeket magunk elviselhetünk. Ezen 
elveket alkalmazni a képviselők dolga, de a közvélemény
nek is hozzá kell járulnia. Hogy ők kötelességüket köny- 
nyebben teljesíthessék, tetteitek által szükséges megmu
tatnotok, hogy tudva van előttetek, miszerint adósságok 
lerovására álladalmi jövedelmek valók s ezek beszerzésére 
adót kell fizetni; hogy soha oly adót kivetni nem lehet, 
mely kisebb-nagyobb mértékben alkalmatlan és nyomasztó 
nem volna; hogy azon elkerülhetetlen nehézség miatt, 
mely az adózásban s adóztatás alá vetendő tárgyak meg
határozásában kerül elé, nem kell a kormány rendeletéit, 
melyeknél fogva az adót kiveti, balul megítélni, hanem 
illően fogadni a rendszabályokat, melyekhez nyúlnia kel-

17Washington élete.
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lett az álladalmi jövedelmek nagyítására, minthogy az 
ország java több költséget kívánt.

Viseltessetek igazsággal és hűséggel minden nem
zetek iránt, s iparkodjatok mindnyájokkal békén maradni. 
E tanra oktat benneteket a hitvallás és erkölcsiség; és 
váljon nem ugyanezt tanitja-e a politika is ? Egy szabad 
és felvilágosodott nemzethez, mely nem sokára hatalmas 
nemzetté is leszen, méltó dolog, dicső és soha nem látott 
példát adni az emberiségnek, hogy népet igazgatni lehet a 
jogosság és emberszeretet felséges elveivel. Ki kételked
hetnék benne, hogy idő jártával, s események fordulta 
után azon gyümölcsök, melyeknek e föltételek teljesíté
séből teremniek kell, gazdag kárpótlást nyujtandanak 
azon áldozatért, melyet talán hozunk, midőn elveinkhez 
hívek maradunk ? Vagy nem csatolná-e a gondviselés a 
nép állandó boldogságát annak erényéhez ? Ezt hogy meg
próbáljuk, tanácsolják az emberi természet nemesebb ér
zelmei. Ah! az ezen természethez tapodott romlottság 
lehetetlenné tenné-e ama tanácsnak követését ?

Hogy ezen elvekhez hívek maradhassunk, nem ke- 
vésbbé szükséges mind azon meggyökerezett és tovább 
tenyésző gyűlöletet, melylvel némely népek ellen, mind a 
szenvedélyes előszeretet, melylyel másokhoz viseltetünk, 
kiirtani, s helyébe a föld minden nemzetei iránt jogos és 
szeretetteljes érzelmeket ültetni sziveinkbe. Kinél szokássá 
vált egyik népet folyvást alaptalanul gyűlölni, másikat 
pedig kedvelni, az bizonyos értelemben rabszolga. Rab
szolgája gyiilölségének és hajlandóságának; mert mindenik 
elcsábíthatja őt, hogy kötelességét feledje és saját hasznát 
félreismerje. Ha egyik nép a másik ellen gvíilölséget táp
lál, könnyen megtörténik, hogy mindenik egymást sérti 
és boszantja, hogy a legcsekélyebb bántó alkalmon mo
hón kapnak, s kevélyen és kérlelhetleniil kikelnek egymás 
ellen, mihelyest történetesen holmi csekély viszálkodás 
ürügyet nyújt nekik. Innen a gyakori súrlódások, az el
keseredett, öldöklő és véres háborúk. A bosszúvágy és 
gonosz akarat által felingerlett népek gyakran háborúra 
kényszerítik a kormányt, a jobb meggyőződésnek és igaz 
politikának daczára. De néha osztozik a kormány is a 
nép előítéleteiben, s szenvedélyét követi, a helyett, hogy
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az ész után indulna; sőt más alkalommal a nép elkesere
dését használja is ellenséges megtámadásokra, hogy ál
tatok nagyravágyó, s uralkodásra törő terveit kivigye és 
semmirekellő czéljait elérje. Gyakran a béke és egész 
nép boldogsága ilyetén tervek áldozatává lön.

Nemkülönben sokféle gonoszt szül valamely népnek 
szenvedélyes előszeretete egy másik iránt. Egyiknek ezek 
közül azon hibás véleménye van, hogy mindkettőjöknek 
ugyanazon czélra kell törekedniek, holott ugyanaz nem 
mindenikre nézve lehet hasznos, hogy egyiknek a másik 
bajaiban osztoznia kell, mi által utóbb vitákba és har- 
czokba keveredik, jóllehet azokra sem közvetlen alkalma, 
sem fontos oka nem volt. Továbbá ez által a kedvesség
ben álló nemzetnek előjogok engedtetnek, melyek mások
tól megtagadtatnak; mi által ezen kedvezést helybenhagyó 
nép kettős veszélynek teszi ki magát; mert először hiába
valóig saját hasznát áldozza fel, mit meg kellene őriznie, 
másodszor féltékenységet, gyűlöletet és visszatorlási ingert 
gerjeszt mind azokban, kik iránt hasonló kedvezést nem 
mutatott. A nagyravágyó, megvesztegethető és tévútra 
vezetett polgártársaknak pedig, kik a g e d é 11 nemzethez 
szitának, tágas mező nyilik, önhazájuk javának elárulása 
és feláldozására, a nélkül, hogy szemrehányás érné őket; 
sőt ez az ut a nép kedvezését megnyerni, midőn a nagy- 
ravágyás, megvesztegetés s esztelenség iránti balga en
gedékenységet, a kötelességek látszólag erényes érzetével, 
a közvéleménynek dicséretes méltánylásával, s a közjó 
melletti nemes buzgósággal szépitgetik.

Minthogy ilyes előszeretet az idegen befolyásnak 
számtalan utat nyit, az által főkép a független és igazán 
felvilágosodott hazafiakat nyugtalanítja. Mert hány alkalma 
nem akad folyvást a külföldi hatalmasságnak, hogy a 
belföldi pártokat segitve, a megvesztegetés müveit gya
korolja, a közvéleményt tévútra vezesse, s a nyilvános 
tanácskozásokat alattomosan intézgesse vagy elbátortala
nítsa ! Ily előszeretete egy gyöngébb és kisebb nemzetnek 
más nagyobb és hatalmasabb iránt az elsőt mindenkor a 
második szolgájává alacsonvitja le.

Mindenre kérlek, polgártársaim, benneteket, ne ves
sétek meg tanácsomat, ha mint szabad népet intelek

17*
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titeket, hogy Óvakodjatok az idegen befolyás fomlorkodó 
cseleitől; mert a tapasztalás és történet bizonyítása sze
rint , a külföldi beavatkozás mindig legkárhozatosabb 
ellensége volt minden köztársasági kormánynak. De hogy 
okoskodástok használjon, szükséges egyszersmind, hogy 
részrehajlatlanok legyetek; különben az csak eszköze 
leend a befolyásnak, melyet el kellett volna távoztatnia, 
nem pedig ellenvédszere. Túlságos vonzalom egyik nép
hez, s túlságos idegenkedés a másiktól azt, ki ezen szen
vedélyességtől őrizkedni nem tud , veszélybe csábítják, 
melynél íogva félszemére lát, félszemére pedig vak lévén, 
nem veszi észre a titkos befolyást kívülről, sőt még pár
tolja is. A valódi hazafi, midőn a kegyelt nép fondor
latinak ellenszegül, gyanússá és gyűlöletessé válik; még 
az, ki magát a külső hatalmasság eszközévé lealacso- 
nyitá, tapsait és bizodalmát élvezi a népnek, melynek 
boldogságát elárulta volt.

A főszabály, melyet az idegen hatalmasságokkal 
levő viszonyainkban követnünk kell, abban áll, hogy ke
reskedelmi összeköttetéseinket, mennyire lehet tágítsuk, s 
minden politikai értekezéseket a lehetségig kerüljünk. A 
leköt élezéseket, melyekre már reá állottunk, lelkiösme- 
retes hűséggel teljesítsük ; de újakra ne szerződjünk.

Európának vannak némely eredeti érdekei, melyek 
reánk nézve épen semmi, vagy csak távol viszonyban 
állanak; azért gyakran oly vitákba keveredik, melyek 
okai nálunk általán ismeretlenek. Következőleg fölötte 
nagy oktalanság volna tőlünk, ha mi, termószetelleni 
szövetségeket kötve, annak szüntelen változó politicai 
vállalataiba kötelődznénk, vagy részt venni akarnánk a 
világtengeren túli ellenségeskedésekben.

A mi távollevő, s elkülönözött helyzetünk tehet
séget nyújt, s kényszerit bennünket egészen ellenkező 
ösvényen járni. Ha mi egyesült nép maradunk, s kor
mányunk erélyét fentartjuk, úgy nincs többé messze azon 
idő, midőn képesek leszünk minden valóságos hántás, s 
minden megtámadás ellen daczolni; midőn oly állásba 
helyezkedhetünk, melylyel másokat kényszeríteni fogunk, 
hogy a semlegességet, az általunk mindig megtartandót, 
ők is tiszteletben tartsák; midőn a hadakozó hatalmas-
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ságok, azon meggyőződésből, hogy tőlünk semmit el nem 
nyerhetnek, nem egy könnyen fognak ingerkedni velünk; 
és midőn szabadságunkban leend béke és bábom között 
választani, mint saját hasznunk ösztönözoud, vagy a jo
gosság vezérlend arra bennünket.

Miért ismernők tehát télre ezen jeles helyzetünk 
elsőségét? Miért hagynék cd saját földünket, hogy ide
genre lépjünk? Miért tennék koczkára békénket és jó
létünket az által, hogy sorsunkat valamely európai áthi
dalóméval fűzzük össze, s hálóba kerittessük magunkat, 
melyet Európában nagyravágyás, harczvágy, önhaszon
lesés, makacsság és szeszély kötöttének.

A mi valódi politicánk az, hogy magunk kormá
nyozzuk hajónkat és tartós szövetségre az idegen világ 
egyik hatalmasságával se lépjünk, mennyire tudniillik 
szabadsággal birunk ezen ösvényen járhatni; mert ti nem 
fogjátok oly balul érteni szavaimat, hogy feltennétek 
rólam, mintha én képes volnék a már szerződött köteles
ségek teljesítéséről lebeszélni benneteket. Én erősen ra
gaszkodom azon elvhez, melynek nemcsak magán-ügyek
ben, hanem minden nyilvános viszonyokban is rendsza
bályul kell szolgálnia, hogy becsületesség mindenkor 
legjobb politica. Ismétlem tehát újólag: Teljesítsétek 
minden lekötelezést a szó valódi értelmében. De vélemé
nyem szerint szükségtelen és oktalanság volna azt jobban 
kiterjeszteni.

Gondoskodjatok mindenkor, hogy aránylagos hadi 
erővel bírjatok, s védállapotban legyetek; akkor azután 
rendkívüli eseményekben bizonyos időre köthettek szövet
ségeket.

Egyetértés és szabad közlekedés minden népekkel, 
ez az, mit a politica, emberiség és saját javunk ajánl. 
De szükséges, hogy kereskedelmi politicánk is egyarányos 
és részrehajlatlan módon működjék; kizáró kedvezéseket 
se ne keressen, se ne engedjen, a dolgok természetes me
netelét kövesse, a kereskedési utakat szelid eszközökkel 
sokáguakká tegye és terjeszsze de ne kényszerítse erősza
kosan. Hogy a kereskedést biztosítsuk, a kalmárok jo
gait meghatározzuk, s a kormányt ezek ótalmára képessé 
tegyük, terveznünk kell jól alkalmazható segédeszközöket,
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s czélirányos időre rendelményeket az idegen népekkel 
való közlekedésre nézve, mennyire jelen körülményeink, s 
a különböző nézetek megengedik, de mindig csak bizo
nyos időre kössük le magunkat, hogy itt ott a szerződé
sen oldanunk vagy változtatnunk lehessen, mint a tapasz
talás és változkodó viszonyok javaslandják. Soha se fe
ledjük, hogy balgaság, midőn egyik nép önzéstelen ked
vezéseket vár a másik néptől, s hogy minden hasznot 
melyet ily nagylelkűség szine alatt kap, saját független
ségének némi részével kell megfizetnie; hogy ily ajándék 
elfogadásával némán kötelességet vesz magára, miszerint 
hasonlót hasonlóval kell viszonoznia, s mind a mellett 
kénytelen szemrehányásokat tűrni, mintha a hálátlan még 
eleget nem áldozott volna. Nem lehet nagyobb tévedés, 
mint oly hiszemben lenni, hogy a népek nagylelkilleg és 
önzésteleníil bánhatnak egymással. Ez oly csalódás, mely
ből a tapasztalásnak kell bennünket kigvógyitnia, s me
lyet az igazi büszkeségnek idővel el kellene magától vetnie.

Polgártársaim! midőn jeleimen egy agg, s titeket 
atyailag szerető barátotok javaslatait szivetekre kötöm, 
nem várhatom, hogy azok oly erős és állandó benyomást 
tegyenek reátok, mint én valóban kivánnám; nem köve
telhetem, hogy azok a szenvedélyek szokott menetelét 
megszüntessék, vagy megóvják hazánkat azon sajnos ta
pasztalásoktól, melyek a föld minden népeinek sorsát bé
lyegzik. De ha csak oly reménynyel kecsegtethetem is 
magamat, hogy azok némi hasznotokra válni, s itt ott 
holmi jót eszközölni fognak; hogy azok időről időre a 
pártszeilem dühét zabolázandják, titeket a külső fondor
latoktól ovandanak, s a tettetett hazaszeretet csalásait 
felfödözendik: akkor e remény bőven megjutalmazza gond
jaimat és hűségemet, melyekkel eddig boldogságtok mel
lett őrködtem.

Mennyire követtem legyen hivatalos - eljárásom alatt 
az imént kifejtettem elveket, arról működésemnek nyil
vános okiratai, s egyéb tanúságai adjanak bizonvitványt, 
nektek és a világnak. Engem saját lelkiösmeretem biz
tosit, hogy legalább törekedtem e rendszabások szerint 
cselekedni.
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Az Európát meghasonlásba hozó háborúra nézve 
az april. 22. 1793. kiadott felszólítás magában foglalja 
a tervet, melyet előmbe kitűztem volt. A ti jóváha
gyó szavazástok, s a gyülödelem mindkét házabeli képvi
selők által szentesitett rendszabások voltának midenkor 
zsinórmétékem, s nem vala képes semminemű idegen be
folyás engem ez ösvényről elcsábítani.

xllapos vizsgálat után, s legértelmesebb férfiak ta
nácsa által segittetve, meggyőződtem arról, hogy az ügyek 
jelen állapotában hazánknak nemcsak joga vagyon, de 
saját boldogsága tekintetéből kötelessége is semleges ál
lásba helyezni magát. Mire elhatározám magamat, meny
nyire rajtam álla, ezen állást szilárdság, állhatatosság és 
mérséklet által megtartani.

Nem szükség ez alkalommal az okokat fejtegetni, 
melyek a semlegességre feljogositnak bennünket. Csak 
azon észrevételt teszem még, hogy mennyire e tárgyról 
értesítve vagyok, ebbeli jogunkat a hadviselő hatalmas
ságok egyike sem hozza kétségbe, hanem mindnyájan 
igazolták.

A semlegesség megtartása, mellőzve egyéb mellékes 
indító okokat, azon kötelességeken alapul, melyeket az 
emberiség és jogosság szab ki minden népnek, minden 
oly viszonyban, hol szabadon működhetik, s hatalmában 
áll a békét és egyetértést valamennyi nemzetekkel fen- 
tartani.

Hogy ezen kívül saját javunk is tanácsolja e rend
szabály követését, arra saját megfontolástok és tapaszta
lástok oktatand. Nekem legerősebb indító okul szolgála 
azon óhajtás, minél fogva hazám időt nyerjen, hogy uj 
intézkedései szilárdulhassanak ós érettségre jussanak, s 
hogy félbeszakasztás nélkül juthasson az erő és önállás 
azon fokára, mely nagykorúságot és jogot szerze neki, 
saját vagyonának igazgatására.

Midőn képzeletemben kormányzásom múlt éveire 
visszapillantok, lelkiismeretem tanúsága szól mellettem, 
hogy készantag soha sem hibáztam; mindazáltal gyar
lóbbnak érzem magamat, mint sem azt higyjem, hogy 
soha sem követtem volna el hibákat. De bár melyek
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voltak is ezek, esedezve könyörgök a mindenható előtt, 
mérsékelje és fordítsa el a rósz következéseket, melyek 
belőlük származhatnának. Búcsút is veszek oly remény- 
nyel, hogy hazám engedékeny leszen tökéletlenségeim 
megítélésében, s hogy miután őszinte buzgalommal életem 
45 évét az ő szolgálatában töltöttem, az elkövettem hi
bákat ügyetlenségemnek fogja tulajdonítani és elfeledni, 
minthogy magam is nem sokára a béke hajlékába szál- 
landok alá.

Midőn ebben valamint egyéb dolgokban hazám sze- 
retetére számolok, melynek lángoló ragaszkodással szol
gáltam — mint férfihoz illik, ki hazájában azon földet 
tiszteli, melynek ő és elődei több nemzetségtől kezdve 
létöket köszönik, — örvendeses előérzettel térek vissza 
csendes házi életemhez, melyet háboritlanul élvezni remélek, 
midőn polgártársaim között öriilendek a szerencsének, 
hogy bennünket jó törvények szabad alkotmány alatt sze
líden igazgatnak, s hogy elértük azon fényes időt, s el
nyertük a szép jutalmat, melyet közös törekedés, szenve
dések és veszélyek által szerzettünk. Washington György.
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