
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK
XL. KÖTET. NOVEMBER—DECEMBER 9— 10. FÜZET.

Utazás az Amerikai Egyesült Államokban.
Irta Cíiolnoky Jenő df.

(Ide tartozik az I—VIII. tábla).

Az Amerikai Földrajzi Társaság (American Geographical 
Society) fennállásának 60 éves jubileumát és új palotájának fel
szentelését azzal a nagyszerű eszmével ünnepelte meg, hogy meg
hívta a világ minden részéből a geográfusok kis választékát és a 
nagyobb földrajzi társaságokat, amelyek kiküldöttjeikkel képvisel
tették magukat, s aztán ezt a geografus-társaságot kényelmesen be
rendezett különvonaton körülvitte az Egyesült Államok területén.

Valóságos esemény a földrajz történetében ez az u. n. transz
kontinentális exkurzió. 60 napig utaztak együtt a geográfusok s 
megtekintették az Egyesült Államok jellemző vidékeit. Mivel a geo
gráfiái kongresszusok kirándulásain rendesen igen sok a dilettáns,, 
azért ezek a kirándulások rendesen nem olyan tanulságosak az 
igazi geográfusokra nézve, mint amilyen volt ez az exkurzió, ame
lyen ki volt zárva — legalánb elvileg — a dilettantizmus s igen 
komoly megbeszélések folytak le a földrajz minden ágából.

Különösen érdekesek voltak azok a viták, amelyek a geográfia 
határ kérdései körül folytak le. A geográfusok ma már szigorúan 
definiálták tudományuk lényegét, csak határterületeken vannak még 
apróbb csatározások, amelyeknek megvívása közben látszott meg, 
mennyire szigorúan definiált, jól határolt tudománynyá fejlődött a 
földrajz s lényegében mennyire egységes ma már a geográfusok 
felfogása ebben.

Nagyon érdekesek voltak az egyes tünemények, látnivalók 
megbeszélései is, amelyekből rendesen kitűnt, mennyire gyenge 
lábon áll még geográfiái terminológiánk, s hogy mennyire jogosult 
volt a kirándulás kitűnő vezetőjének W. M. Davisnek az a sürge
tése, hogy terminológiánkat fejlesszük s az egyes már használatban 
levő kifejezéseket szigorúan definiáljuk.

A kirándulás figyelme a geografiia minden ágára kiterjesz
kedett. Hegyeket, völgyeket, síkságokat és folyókat, a növényeket 
és állatokat, az ember életét, gazdálkodását, közlekedését, települését, 
történelmének emlékeit: mind figyelemmel kísértük s itt látszott meg,
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hogy a mai geográfiái tudományos módszerekkel milyen szép, egy
séges és értelmes képpé egyesül mindez, s hogy milyen szép, mi
lyen lelkesítő tudomány a földrajz ! Igen jól esett észlelnem azt, 
hogy a geográfusok ma már arra az álláspontra helyezkedtek, 
amelyet a Földrajzi Közleményekben mutattam be olvasóinknak a 
földrajz lényegét illetőleg. Általános volt a megegyezés, hogy a 
földrajz filozofikus jellegű tudomány, amely az összes többi tudo
mányok eredményeit mind felhasználja, hogy a Földről, vagy annak 
egy részéről lehetőleg helyes is értelmes képet szolgáltasson.

Magyarországról gróf Teleki Pál dr., Társaságunk főtitkára 
vett még részt az utazáson. Az országok nem voltak mind képvi
selve, de ott voltak a legkitűnőbbek, hogy csak a következőket 
említsem: J. Partsch, E. Brückner, G. Merzbacher, E. v. Drygalski, 
J. de Shokalszky, O. Marinelli, E. de Margerie, E. de Martonne, 
L. Gallois, G. G. Chisholm, G. Andersson, E. Chaix stb. Nehányan 
a meghívottak és jelentkezők közűi közbejött akadályok miatt nem 
jöhettek. Sajnosán nélkülöztük Pencket, Grandidiert, H. G. Lyonst, 
F. S. Teliest s még nehányat.

A kiránduláshoz útközben csatlakoztak, vagy azt végig kísér
ték a legkitűnőbb amerikai geográfusok és szakférfiak. Végig jött 
velünk a kirándulás vezetője W. M. Davis, azután A. P. Brigham, 
J. H. Cuntz, S. W. Cushing, R. E. Dodge, N. M. Fenneman, W. 
J. Huinphreys, M. Jefferson, W. L. G. Joerg, L. Martin, R. De C. 
Ward, F. E. Williams, mind előkelő nevek a geográfiái tudomány 
terén. De rövidebb szakaszokra is kitűnő férfiak csatlakoztak, hogy 
egyes területeken kalauzoljanak és magyarázzanak.

Az úti társaság a legszebb egyetértésben, lelkesedéssel tele, 
jó kedvvel tette meg az útat, minden nevezetesebb akcidens nélkül. 
A programmot csekély kivétellel bámulatosan betartottuk. Mindenütt 
a legnagyobb vendégszeretettel, szinte ünnepléssel fogadtak ben
nünket. Valóban bámulatos volt, hogy sok helyen az autó-exkur- 
ziókon földbirtokosok, kereskedők, hivatalnokok stb. saját vezetésük 
alatt vállalkoztak a kiránduló társaság tovább szállítására s vesze
delmes útakon, forróságban és hidegben, porban és sárban mindig 
jó kedvvel és fáradságot nem ismerő energiával és szolgálatkész
séggel hurcoltak bennünket hegyen-völgjmn át. Különösen a keres
kedelmi kamarák vendégszeretete volt bámulatos.

Amikor az ember megérkezik New-York kikötőjébe, rendesen 
a  nagy városokat jellemző füstös köd fogadja, amelyből fokozatos
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sötétségű árnyképek alakjában válnak ki a nagy szabadságszobor, 
meg -a város környékének szigetei s végűi a pompás körvonalú 
város óriási felhőkarcolói. A nagy távolságból elvesznek az óriás
épületek részletei, csak a hatalmas kúbusokat látjuk rendetlen hal. 
mazatban. Olyan kép ez, amihez hasonló nincs és nem is volt 
soha még a világon. A normális nagyságú épületek egészen eltör
pülnek, maga a szabadságszobor is kicsinynek tűnik fel a mammut- 
házak és felhőkarcolók halmazaidhoz képest. Csodálom, hogy festőt 
nem inspirált még ez a nagyvonalú, impozáns kép, meg annak 
csodás, finom színei: a halványzöld tenger, a rozsdás-zöld szabad
ságszobor, a lilás-szürke házhalmaz, meg a sárgás ég. Mindez 
finom ködképnek látszik csak, amire élesen rajzolódnak rá a jövő
menő hajók körvonalai.

Eleinte az ember nincs tisztában a házak óriás-arányaival, 
amikor pedig a hobokeni kikötőhely zűrzavarába belebonyolódik a 
20,000 tonnás hajó, elvész az áttekintés s a Hudsonon túl a Man- 
hattan-sziget kolosszális ház-tömkelege félig elvész a füstben. A 
Hudson csodás hajó-forgalma is egészen más, mint amit megszok
tunk Európában. Régi, himbás gőzgépekkel vonszolt hajó-csodák, 
különös alakú kompok, gyorsan sikló kis motorok stb. összevissza 
szelidelik a folyót, hogy alig lehet átkelni rajta az ostromba nagy 
komppal.

New-Yorkot helyzete tette az amerikai kontinens metropolisává. 
Először is az Európa felé fordult partnak azon a részén van, ame
lyen az éghajlat leginkább volt kellemes Észak-Európa hajós népei, 
nek. Éppen ott, ahol a város van, a part beszögelik s innen érhet
jük Észak-Amerika minden vidékét legkönnyebben az atlanti partról- 
Szinte bámulatos, hogy milyen pontosan ott van New-York a lom
bos fákból álló erdők északi határán. New-Yorktól északra csupa 
fenyves az őserdő, délre tőle minden hegyet gyönyörű lombosfák 
díszítenek. A Hudsonon felfelé hajózva, hamar belejutunk a puhafa 
és a prémes állatok hazájába, tehát oda, ahol kezdetleges település 
idején az emberek erdőgazdasággal és prémvadászattal foglalkoznak. 
New-Yorktól közvetlen nyugatra a mérsékelt égövi gabonatermesztés 
és marhatenyésztés hazája terűi el, ahol legjobban hasonlít a világ 
Európa belsejéhez. A várostól délre könnyen jutunk a Földközi
tengeri éghajlatú „délvidék"-re, ahol a dohány, a gyapot és a cukor
nád a jellemző termesztmények. Valódi gazdasági centrum ez a 
hely ! Jellemzi ezt az is, hogy a város körülbelül éppen a négerek 
nagyobb mennyiségének szintén az északi határán van.
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De még nehány nagyon fontos dolog is kiemeli New-York 
helyzetét. A diluviális jégkorszakban éppen a város táján volt az 
eljegesedés déli határa. Emiatt a várostól északra a partok fjordo- 
sak, sziklásak, temérdek pompás kikötő van a partokba rovátkolva. 
Délre a várostól kezdődnek azok a végeszakadatlan homokturzások, 
amelyek minden kikötőt tönkretesznek. Amerika nagyobb méretű 
térképén látjuk, hogy már a New-York előtt fekvő nagy Long-lsland 
déli partján is végig húzódik a turzás (Nehrung, Lido), de még a 
Hudson-torkolat előtt megszakad, s nyílt bejáró marad New-York 
kikötőjébe. Innen délre alig szűnik meg a folytonos homokturzás, 
de akkor is sekély, alacsony partokkal szegélyzett öblökbe vezet a 
nyílás, amelyekben a modern, nagy gőzhajók számára alig van 
elegendő mély víz. Az igazi jó kikötők közűi tehát a legdélibb 
New-York kikötője.

Végtelen nagy jelentőségű New-York fejlődésére a Hudson- 
árok. Ez a csodálatos, hosszú egyenes völgy eredetileg törésvonal, 
amelynek mentén sokat csuszkáit el egymás mellett a földkéregnek 
keleti és nyugati darabja, úgy hogy meglazította, összemorzsolta a 
vonal mentén a kőzetet. Itt keletkezett aztán a mai folyó ősének 
völgye. Ezt a völgyet még jobban kidolgozta a jég, s végűi a poszt
glaciális folyó. Befejezésül meg is sűlyedt a partvidék s a folyó
völgy széles tengeröböllé alakult a nyílásában. Ez New-York ki
kötője ! Milyen komplikált processzussal jött létre Földünknek ez az 
egyik legjobb is legnagyszerűbben kifejlődött kikötője!

A Hudson árka a közlekedésnek kitűnő útjává lett. A meg- 
sűlyedt völgyben a folyó vize lassan, lomhán folyik kifelé, mert 
visszaduzzasztja a tenger. Ezen a kényelmes vízi úton biztosan nyo
mulhattak előre az első betolakodók, amikor még a Hudson-árok 
környékét harcias, kóborló indiánus hordák tették veszedelmessé.

A Hudsonon felfelé hajózva, a Champlain-tó vízvidékére jutunk, 
amelyen végig a Szt.-Lőrinc folyóba érünk. Ahol ez a vízi út a 
Szt.-Lőrincet eléri, ott van Canada legnagyobb kereskedelmi góc
pontja Montreal. De nevezetes útvonal ágazik ki belőle Albanynál 
a Mohawk folyón felfelé az Ontario-tó felé s azontúl az Erie-tóhoz. 
Csakugyan, az első mesterséges vízi út Amerikában itt épült, az 
úgynevezett Erie-csatorna. Ma a Hudson mindkét partján kétvágányú 
vasúti vonal, a folyó mellé épített hajócsatorna és szép országútak 
vezetnek. A függélyes falú árok New-Yorkon felül festői szép, ahol 
a sziklafalak szabályos, oszloposnak látszó repedezettsége miatt 
Pallizádoknak nevezik a partokat.
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A Hud'son torkolatában fekvő hosszú szigeten az u. n. Man
hattan szigeten épült New-York fő része. Csupa gránitból és gnejsz- 
ból van ez a jégsurolta szíklahát, azért könnyű alapozni rajta a 
felhőkarcolókat. A lesúrolt sziklákat jól lehet látni a Central-Park- 
ban. A kép sokban hasonlít Stockholm környékéhez, különösen a 
Haarlem folyócskán túl Bronxban, ahol az állatkert van.

Az American Geographical Society palotája a 156. utca és a 
Broadway kereszteződésénél van. A Manhattan sziget legdélibb 
csúcsától, a legeszeveszettebb felhőkarcolók közűi a Broadwayn ki
jutni ide, a 156. utcába valóságos utazás, még villamoson is, hisz 
valami 16 kilométert kell megtenni, folyton a legélénkebb forgalom 
közepette, óriás-házak árnyékában. Természetes, hogy rettenetes a 
Broadway forgalma, hisz az egész város hosszú, keskeny szalag, 
amelynek ez a fő ütőere. Sokkal gyorsabban megy az utazás a 
földalatti villamossal (subway), amelynek nagyszerű berendezése 
egyetlen a maga nemében, de hisz rettentő is a forgalma, szük
séges is ez az óriási berendezés. Mint a legtöbb amerikai nagy 
alkotás, ez sem technikai remek, csak nagy, csak óriási méretű! 
De hisz ahol ilyen méretekre van szükség, ott egészen természetes 
is az ilyen nagy méret. Rendesen azonban igen felületes tákolmá
nyok ezek a nagyméretű dolgok, amelyeken azonnal szembeötlik 
az amerikai „slendrián.“ Legjobb példája ennek a New-York és 
Brooklyn közt épült óriási drótkötélhid. Elbámultunk, amikor láttuk, 
hogy a merevítő drótkötelek a függesztő drótkötelekhez úgy vannak 
oda kötve egy-egy szál dróttal, mintha drótostót foltozta volna meg. 
Óriási méretű, hisz két vasúti sínpár, két villamos sínpár, két kocsiút 
és egy gyalogút vezet rajta át, de ehhez nem kell valami nagy 
tudomány, csak elég erős drótkötél. A brooklyni lejáró típusa az 
amerikai tákolmányoknak. Ember legyen, aki ott eligazodik a min
denfelé, egymáson keresztül-kasul kanyarodó pályákon. Ha nem 
volnának az amerikaiak olyan fegyelmezettek a közlekedő eszközök 
táján, bizony temérdek szerencsétlenség történnék i t t ! De még va
lami, amit jó volna megszívlelnünk. Ha valami járómű elgázol va
lakit, okvetetlenül megbüntetik a gázolót s óriási kártérítéseket fizet
tetnek a közlekedő társaságokkal vagy cégekkel. De kell is e z ! 
Ha ott is aránylag annyi embert gázolnának el a közútiak, mint 
Budapesten, mindennap százával húznák ki a nyomorultakat a ke
rekek alól!

A felületességnek és hanyagságnak temérdek példáját láttuk 
útközben. A takarékosságot az amerikai nem ismeri, csak a gyors
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vagyonszerzést. Előnye az európai felett különösen az, hogy nin
csenek „hagyományai," amihez ofyan makacsul ragaszkodnék, mint 
ahogy az európai szokott: „Az apám is igy csinálta, jó az nekem 
i s !“ Európai mondás, amit Amerikában nem ismernek. Ami bol
dogságunkhoz, örömünkhöz, megelégedettségünkhöz tartozik, hogy 
régi családi házunkban, apáinktól örökölt bútorok közt lakunk s 
lakásunkban minden a magunké s még a haszontalan holmit is 
rejtegetjük, dugdossuk, eltesszük emlékbe stb. Amikor nálunk a 
család hosszú idő múlva költözködni kénytelen, akkor látszik meg, 
mennyi értéktelen limlomot cipel az európai ember egész életén 
magával, csupa konzervativizmusból. Sajnáljuk kidobni. Kár eldobni 
stb. stb. Az amerikai ugyan nem ragaszkodik semmihez! Mindent 
csak ideiglenesnek tekint s nem kívánja semmitől, hogy soká tartson, 
hanem a legnagyobb könnyűséggel lök el mindent, ami romlani 
kezd, vagy aminek belátható időn belül nem veheti hasznát. El
hagyja a legnagyobb nyugalommal azt, aminek tovább szállítása 
annyiba kerülne, hogy csak 10— 20% haszna maradna mellette. 
Amerikában harisnyát nem stoppolnak, fehérneműt nem foltoznak, lo- 
komotivot nem tataroznak. Ha lyukas lett, ha elszakadt, ha elavult, 
eldobják s vesznek helyette újat. A mozdonyokra nézve ez az el
járás nem rossz, mert a technika halad. 10 éves lokomotív elavult’ 
Ezeket az elavult, esetleg több évtizedes, összevissza reparált düle* 
dékeket a vicinális pályákon használják nálunk. Az Egyesült Álla
mokban ilyent nem lehet látni.

Annál érdekesebb, hogy a hajóforgalomban, különösen a bel
vízi hajózáshoz igazán avatag, régi, rozoga romokat tartottak fenn, 
mint pl. a Mississippi-hajók! De ennek is meg van az oka. A bel
vízi hajózás fénykora az Unió területén letűnt. Lassú lett éz az 
amerikainak. Csak igazán nagy tömegárúk szállítására használnak 
modern hajókat, de azt is csak ott, ahol vasútat nem lehet építeni. 
Mert a folyók és a régi hajócsatornák mentén ma már legnagyobb
részt mindent vasúton szállítanak. Belvízi hajóforgalma csak a nagy 
tavaknak van, különösen azóta, amióta a Superior-tó nyugati végé
nél, Minnesota államban az óriási vasérc-telepeket felfedezték. A 
folyókon és hajó-csatornákon tehát a hajózás lehanyatlott, jelentő
ségét vesztette s ezért a járóművek is elavultak, nem váltják ki őket.

A konzervativizmusnak ez a hiánya bizonyos szempontból 
helyeselhető, de sok tekintetben igen káros. Az amerikainak alig 
van otthona. Nem is ragaszkodik hozzá. Nem is érzi jól magát 
otthon s életének nagy részét njdlvános helyeken éli le. A klub
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rendszer nagy fejlettsége, a temérdek vendéglő mind ennek a követ
kezménye. Ebben a tekintetben lényeges külömbség van nyugat és 
kelet közt s New-York kivétel, éppen úgy, mint Budapest hazánkban.

A takarékosság és a gondosság hiánya az, ami nekünk euró
paiaknak leginkább feltűnő. Mindenki mindent csak annyira csinál 
meg, amennyire éppen szükséges. Az az épület éppen csakhogy 
megáll, az a híd csak éppen, hogy le nem szakad, a koffert el
hozzák, de éppen csak elhozzák, egyébként nem kímélik, nem gon
dolnak rá, nem törődnek azzal, hogy mekkora kárt okoznak más
nak gondatlansággal. Vonatunkhoz volt csatolva podgyászkocsi is. 
No ez típusa volt az amerikai hanyagságnak s a „help your self“ 
elve túlhajtásának. Egyszerűen egymásra dobálták a koffereket, 
hogy ki hogyan jut hozzá, azzal egyáltalában nem törődtek. Ott 
volt a szakács holmija, a néger szolgák, pincérek ugráltak keresztül 
a ládáinkon, sőt, ha az éppen nyitva volt, úgy beleléptek a fehér
nemű közé, mintha az a legtermészetesebb dolog volna. Ott tál- 
tották a szájukat, de soha sem segítettek senkinek. Sürgetésünkre 
végre állványt készítettek a ládáknak. De csak éppen, hogy állvány 
legyen! De nem is soká tartott a dicsőség. Valamelyik mellékvá
gányon nagyon zötyögött a vonat, az állvány ledőlt, a kofferek 
összevissza zuhantak, jó, hogy senkit agyon nem vertek. De lehe
tetlen elmondani mind azt az apró részletet, ami az amerikai felü
letességből, gondatlanságból és mások nem kíméléséből származó 
kellemetlenséget okozott az utasoknak. Milyen másként volt a dolog 
ebben a tekintetben Svédországban, amelynek művelt népét éppen 
a kiváló gondosság, előzékenység, rend és finomság jellemzi.

Nem akarom mindezt szemrehányás-képpen mondani. Világért 
sem ! Olyan előzékenyek és önfeláldozók voltak amerikai útitársaink, 
hogy a legmélyebb hála és köszönet hangján emlékezhetek meg 
csak erről. De a viszonyok ecsetelése végett van erre szükség, 
mert még olyan kiváló vezetés alatt is érezni lehetett az amerikai 
nevelésnek ezt a más oldalúságát a mienkhez képest. Maguk, ame
rikai útitársaink is eleget boszankodtak az ilyenfélén.

New-Yorkból a Hudson mellett mentünk fel vasúttal északra 
Albanyig, onnan pedig a Mohawk folyó völgyén felfelé Uticáig, 
majd Syracuse-ig, különösen a völgyképződést és a régi glaciális
kori folyómedreket tanulmányozni.

A nagy tavaktól az Appalach-hegyvidékig terjedő terület New- 
York és Pennsylvánia államban általában nagy táblavidék, régi,
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3. ábra. Hymen-terrace, melegforrás tetaratája a Marmnoth-melegforrások közt a 
a Yellowstone parkban. (Szerző fényképe).

4. ábra. Jupiter-terrace. Melegforrás meredek tetaratája. Mammoth-hot-springs, 
Yellowstone-park. (Szerző fényképe).
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5. ábra. Punch-bowl, meredek peremű melegforrás-kráter a Felső-gejzir-medencében. 
Yellowstone-park. (Szerző fényképe).

6. ábra. Chromatic-springs, igen lankás lejtőjű, tetaratás melegforrás-nyílás, a Felső- 
gejzir-medencében. Yellowstone-park. (Szerző fényképe).
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í . ábra. A Yellowstone folyó kanyonjának kezdete. Középen a felső vízesés látszik. 
A környék plató-jellege jól feltűnik. (Szerző fényképe).

8 . ábra. Crater-tó a Cascade hegységben. A kis sziget vulkáni kúp. (Szerző fényk.).
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geológiai ókori rétegekből. Ezek a táblák északkelet felé nyugodtan 
feküdtek az Adirondack kristályos tömegének oldalára, de lassankint 
lekoptak. Ha most délről északra megyünk, akkor az érintetlen 
tábla tetejéről mindig idősebb és idősebb rétegeken át jutunk az 
Adirondack kristályos kőzetére. Az előbukkanó rétegfejek közűi a 
felső-szilurkori volt a legpuhább, azért ez legjobban elkopott. így 
keletkezett a Mohawk-mélyedés. Azelőtt tehát a folyók az Adiron- 
dackról konzekvensen délre folytak az Alleghany folyóba, aztán ez 
a keresztvölgy lefejezte őket. A jégkorszakban mindent eltakart a 
jég, amelynek visszahúzódása közben erre folyt le a jégtől felduz
zasztott ős Erie-tó vize. Ma persze megint vízválasztó támadt a 
völgyben, mert a Mohawk a Hudsonba folyik, az Osvego pedig 
az Ontario-tóba. A vízválasztó Utica táján van.

A jég visszahúzódása közben először Syracusetól délre volt a 
jégduzzasztotta, úgynevezett Iroquois tónak a lefolyása, még pedig 
ennek a lefolyásnak a helye fokozatosan hátrált észak felé, mert 
a térszín természetes lejtője észak felé néz, a plató-tetőről a Mo- 
hawk-völgy felé. A lépcsősen kivégződő rétegeken hátrált a jég s a 
tólefolyás is vele együtt. Nagyszerű szíklamedrek ezek, valóságos 
Niagarák impozáns maradványaival. Az erdő borította, gyengén 
hullámos halomvidéken a legnagyszerűbb tájkép-vonások ezek az 
óriási szíklamedrek, meg azok a mély óriásüstök, amelyekbe bele
zuhant a lefolyás Niagarája. De micsoda üstök! Egy falu beléjük 
férne s a szíklamedence fenekén gyönyörű kis zöld tó csillog. Aki 
fenn a platón jár, az egyhangú, repedezett mészkő-lapon, nem is 
sejtheti, hogy a sűrű erdőben egyszerre micsoda impozáns látvány 
nyílik előtte ! A hervadásnak indult lombozat tarka dísze, a nehéz, 
esős felhőkkel sötég ég alatt a mélyen lenn csillogó zöld tavacska 
szinte félelmesnek tűnt fel a sötét sziklafalak között. Mintha csak 
most takarodott volna el innen az óriás Niagara, még talán a menny
dörgése sem hangzott e l!

Megszoktuk az iskolában Észak-Amerika térképét igen kis 
mértékben látni. Az amerikaiaknak nincsenek jó fali térképeik. Csak 
a nagy mértékű topográfiái térképek állnak a tudomány rendelke
zésére, de pl. egyes államokról jó hegy és vízrajzi térképekről szó 
sincs 1 A legjobb efféle publikációk a térképipar szégyenei. A hegye
ket már Mária Terézia korában jobban rajzolták nálunk. Lipszky 
mappáit össze se lehet hasonlítani jóság és finomság tekintetében 
ezekkel a fertelmes ábrázolásokkal. A topográfiái térképlapok nem 
nyújtanak áttekintést, összevissza készültek azok is.
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Emiatt van az, hogy általában igen rossz fogalmaink vannak 
az Egyesült Államok területeiről. Valami kisebb mértékű térképen 
ez a vidék itt úgy fest, mint síkság, pedig ugyancsak vad szikla- 
világ nyílik meg egyes helyeken, ahol valami bevágta a platót.

Syracuseból lementünk Ithacába, a Cayuga-tó déli végére. Ez 
a tó egyike a Finger- (Ujj-) tavaknak, amelyek szintén a jégtől 
vágott óriásmedrekben vannak. Lefolyásuk eleinte délre volt, dé 
aztán most északra folynak le. A tó mindkét partja végig majdnem 
függélyes, jókora sziklafal s ne felejtsük, hogy a tó 55 km hosszú, 
tehát csak 15 km-rel rövidebb, mint a Balaton ! A vízszintes réte
gekbe a fiatal folyóbevágódások szűk kanyonokat produkáltak, szép 
vízesésekkel. Fenn a sziklafalak felett, gyönyörűen rendezett park
vidéken áll Ithaca híres Cornell-féle Egyeteme. Ez igazán Egyetem, 
Universitas, mert a mi egyetemeink tanítástárgyain kívül fakultás- 
szérűén kapcsolatos műegyetemmel, gazdasági főiskolával, sőt állat
orvosi főiskolával is. De hát nem ez az „egyetem“ ?

Innen Rochesteren keresztül Buffaloba mentünk, onnan meg a 
Niagarához. Buffalo éppen olyan rögtönzött, szennyes, barátságtalan 
unióbeli város, mint a többi. Semmi, de semmi vonzó nincs ezek
ben a mohó meggazdagodásra berendezett tákolmányokban. Rette
netes utcaburkolatok, tele minden dróttal, hirdetéssel, reklám-vilá
gító szerkezetekkel, sínekkel és szeméttel. Azt hiszem, hogy az 
Unió lakott területének jó nagy percentjét foglalják el a pályaudva
rok, sínek és vasúti műhelyek. A Luckawanna vas- és acélgyárat 
néztük meg. Óriási nagy, az bizonyos, de soha slendriánabban, 
szennyesebben és ízléstelenebbül összetákolt vas- és acélgyárat nem 
láttam. A mi gyáraink valóságos üdülőhelyek ehhez képest. És 
mennyi magyar munkás szenved ezekben a ronda fészkekben, ahol 
az életbiztosságért a legelemibb követelményeknek megfelelő intéz
kedések is csak felületesen és amerikai slendriánnal vannak végre
hajtva.

Bezzeg tudnak tisztaságról gondoskodni ott, ahol ez a reklámhoz 
tartozik! Niagara-fallsban van egy tészta-gyár, amely arra van be
rendezve, hogy mutogassák a turistáknak. Korridorok vezetnek körül 
mindenfelé, felírások magyarázzák a látnivalókat. (De oda ne néz
zünk, ahova már nem vezetnek korridorok !) A tisztaság, az Ízlése
sen öltözött szép, tiszta lányok, akik dolgoznak a tésztával, azok 
a legjobb reklámjai a gyárnak.1)

') A gyárban megvendégeltek bennünket s magyar kristály-vizet adtak inni, 
magyar feliratú üvegekben.
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A Niagarát nem irom le, leírták azt már elegen. Gyönyörű, 
az bizonyos, különösen a canadal oldalon. Sajnos, az Unió oldalán 
a vizesés alatt levő kanyon meredek peremére fertelmesen szeny- 
nyes gyárakat építettek, amelyeknek mocskos szennyvize a ka- 
nyónfalakon ömlik a lá ! Undorító látvány! Vele szemben a canadai 
oldalon jó angol ízlésű szép parkok, gyönyörű hotelek vannak, 
amelyekben nyugalmat találhat az üdülni vágyó. Az „amerikai" 
oldalon a hotelek kellemetlen amerikai városban szoronganak, amely 
telisded tele van mindenféle komédiával, mint valami Ős-Budavára. 
Gyárak füstje, hirdetések Ízléstelen óriásbetűi, apró faházak szennye, 
komédiások zaja rettentik el a természetbarátot. Egyedül a Niagara 
vizi erejét kihasználó erőmű szép épületcsoportja, tiszta környezete 
szép itt. Tulajdonképpen nem a Niagarát használja fel ez a nagy 
mű, hanem egy második vízesést létesített, t. i. a vízesések felett 
messziről hozza külön csatornán az Erié tó vizét, az itt lezuhanik 
az aknákba s ott hajtja a turbinákat. Valószínűleg igen kevés be
folyása van a Niagara vízmennyiségére, mert óriási vízmennyiséget 
lehetne így levezetni anélkül, hogy az Erie-tó vízállása érezhetőn 
megcsökkennék. Tulajdonképpen nem is csak az Erie-tó vízállását 
kellene megcsökkenteni, hanem valamennyi tóét az Erié felett, tehát 
a Húron, a Michigan és a Superior vízállását is, hogy a Niagarán 
érezhető legyen a vízmennyiség csökkenése. Ha az amerikaiak 
kímélni akarják a természetnek ezt a csodaszép látványát, akkor 
nem kell egyebet tenniük, mint csak úgy engedélyezni a vízvételt 
ezen a helyen, ha az illető erőmű a vizet külön csatornán hozza 
ki az Erié tóból.

Meg kell említenem, hogy a vízesések látványa legszebb a 
canadai oldalról, még pedig felülről, a magas plató tetejéről. Könnyű 
oda feljutni autóval is, de gyalog is fel lehet sétálni, a legmagasabb 
platóperemre, amikor már nyugaton végtelen síkságot látunk elte
rülni s előttünk fekszik az egész nagyszerű völgy a belevágódott 
kanyon, meg a vizesés egész teljességében. Csodálatos, hogy ide 
még nem vezet fel rendes turista út, pedig éppen ez a legszebb 
látvány, különösen napnyugtakor.

Az eddig bejárt vidéken mindig szép gyümölcsösök, jól ren
dezett tanyák látszottak. H ej! De a gyümölcsnek nincs ám olyan 
jó íze, mint itthon! Nagyot csalódunk, amikor a mosolygó szép 
gyümölcsbe belekóstolunk! A tanyás-gazdálkodásnak nagy előnye 
a sok villamos vasút meg újabban az autó. De erről később.

Clevelanden sajnos, csak keresztül rohantunk, pedig szerettem
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volna a magyar kolóniát látni. Ilyesmit azonban nem szivesen 
mutogattak, aligha szolgálna valami előnyös képpel az amerikai 
viszonyokra nézve.

Toledo a szokott amerikai stílusú város az Erié nyugati végén. 
Innen kis gőzhajóval mentünk fel Detroitba a Detroit folyón, amely 
a St.-Clair-tó vizét viszi le az Eriebe. A St.-Clair tóba a St.-Clair 
folyócska hozza a vizet az óriási Húron tóból. Érdekes, hogy a 
St.-Clair folyócskának deltája van a St.-Clair tóban ! Hol veszi ez a 
folyó a törmeléket, hisz a Húron óriási medencéjében minden leül- 
lepedik ? A Húron déli öblének partjain kell a törmelék eredetét 
keresnünk. Itt ugyanis a hullámverés északi szél idején igen erős 
és a hullámok nagy homokturzásokat építenek a tóparton s a ho
mokot a turzásokon csúsztatják le a tó legdélibb csücskéjébe, ahol 
a St.-Clair a hullámhordta homokot aztán lehordja s deltát épít 
belőle. Az odavalók bemondása szerint erős északi viharok alkal
mával zavaros a St.-Clair s meglehetős mennyiségű homokot hord.

A Detroit folyót mesterségesen mélyítik ki, hogy nagy hajók 
is átjárhassanak, hisz itt igazán óriási a forgalom ! Ne felejtsük, 
hogy a Superior és Húron közt a Sault-SE-Marié folyón lényegesen 
nagyobb a teherárú forgalom, mint a Suezi csatornán.

Detroitból Chicagóba mentünk át. Ennek a városóriásnak is 
megmagyarázza a fejlődését kitűnő helyzete. A nagy tavak viziut- 
hálózatának itt van a legmesszebb benyúló pontja, már t. i. a mező- 
gazdaságra alkalmas vidék felé, mert igaz, hogy a Superior még 
messzebb benyulik a kontinensbe, de már olyan vidékre, ahol a 
mezőgazdaság egész jelentéktelen a kedvezőtlen éghajlat miatt.. 
Chicago ezenkívül majdnem centrumában fekszik a legjobban mű
velhető belső vidéknek. És végül az északnyugatról keletre irányuló 
vasúti forgalom mind itt megy át, hisz a Michigant nem keresztez
heti. Ha nem volna ott ez a tó, képzeljük mennyi vasúti vonal 
menne itt keresztül keletről nyugatra. Mintha ezt a sok vonalat, 
mint fonalakat aztán a Michigan területéről mind lehúznánk és egy 
csomóba fognánk össze. A csomóban van Chicago.

A mezőgazdaság középpontjában lévén, ipara is a mezőgaz
daságra támaszkodik. Különösen vágóhidjai és konzervgyárai óriá
siak. Magam a Sears és Roebuk-féle részletüzletet, a „világ legna
gyobb" boltját néztem meg. 9000 alkalmazottja van, ezek közt csak 
gépiró kisasszony 500. Óriási arányai csodásak, forgalma szinte 
szédítő.

Chicagóban megint az a benyomásom volt, hogy a felhőkar



Utazás az Amerikai Egyesült Államokban. 247

colók festőiesek, mert elveszik rajtuk a banilis apró díszítések, ab
lakok, párkányok unalmas zavara s csak a hatalmas kubusokat 
látjuk egymás mellé halmozva. Különösen szép a Michigan-avenue, 
kár, hogy a tópart szépségét tönkre teszi az ott elhúzódó vasút
vonal. A Michigan-avenue felhőkarcolóit nem éktelenítik hirdetések, 
a tóból felszálló pára a város füstjével keverve kissé elhomályosítja 
a levegőt s a 10 — 20 emeletes épületeken már érvényesül a kékes 
színnel homályosító levegő perspektíva s a kép igazán festői és 
nagyszerű. Sajnos az utcák közt már nem érezzük ezt az imponáló 
hatást. A főbb útvonalaktól távol nagy a szenny és a nyomor. 
Különösen a zsidóváros borzasztó. A városon végig húzódik a parkok 
és bulvárok láncolata, s ezeken gyönyörű képeket lehet látni. Az 
egyetem előtt túlságba vitték a parkozás méreteit, ez igazán „biggest 
in the world,“ mint ahogy mindenre szokták az amerikaiak mon
dani. Az óriási füves mezők már nem is áttekinthető kopárságok, 
ahol elvész minden arányosság.

Chicagóból Madisonba mentünk a glaciális tüneményeket és 
a földművelésnek azt a típusát tanulmányozni, ahol a területet 
glaciális törmelék mindenféle halmaza borítja. Rendkívül érdekesek 
itt a glaciális tünemények, de annyi részlet elmondása volna szük
séges, hogy megértessem itt azt, ami lekötötte figyelmünket Madi- 
son, aztán a Devils-tó stb. környékén, hogy arra most nem volna 
elég helyem.

A halmos, dimbes-dombos vidéken a halmok vagy glecser- 
törmelékből, vagy kemény, régi homokkőből vannak. Olyan vég
telenül zavaros, bonyolult a vidék dimbes-dombos felszíne, hogy 
lehetetlen volna itt eligazodni, ha az amerikaiak nem segítettek 
volna ügyesen a dolgon. Az utakat ugyanis szabályos közökben, 
mind keletről nyugatra, meg északról délre vezették, úgy, hogy a 
vidék sakktábla módjára van felbontva. De még úgy is elég téveteg 
a dolog, hisz akármerre nézünk, mindig ugyanaz a kép: dimb- 
domb, kis bozótos pagonyok, elszórt tanyák, apró kis falvak. Egyes 
helyeken a glacziális törmelékből kiemelkednek a vízszintes homok
kőtáblák, amelyekből fantasztikus tanuhegyeket preparált ki a szél. 
Festői sziklarészletek, csodás táblamaradványok emelkednek a mű
velt földek és lapályos erdők fölé.

Augusztus 29.-én reggel érkeztünk a Mississippi folyó mellé, 
még pedig oda, ahol az a Pepin-tóvá szélesedik ki. Itt volt az első 
erősebb vitatkozásom az amerikai geografúsokkal s örömmel mond
hatom, hogy meggyőztem őket felfogásomról. A Pepin-tavat ők
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annak tulajdonítják, hogy a Chippewa folyó itt ömlik bele a Missis
sippibe s temérdek törmeléke duzzasztja fel a folyót tóvá. Ez már 
eleve kizártnak látszik, mert ilyen esetet nem ismerünk. De nem 
is állhatja meg a helyét ez a felfogás, mert 1. A Chippewa folyó 
nem törmelékkúpot rak a Mississipi völgyébe, hanem deltát épít a 
Pepin-tóba, tehát a Chippewa hordeléka vízbe rakódott bele, vagyis 
logikai sorrendet illetőleg : a tó az első, a törmelék felhalmozás a 
másik. De 2. még van ennél kézzel foghatóbb ellenérv is. A Pepin- 
tóban 50 méter vastag a folyami lerakodás. A tavon alul nincs 
ilyen vastag alluvium, hanem hamar elérjük a sziklát. Tehát szikla
küszöbe van a tónak, de ezt nem lehetett ott ad oculos demonst
rálni. 3. A Chippewa folyónak aránylag nincs olyan nagy esése 
a Mississippiéhez képest, hogy ilyen erősen megzavarhatná a folyó 
•esését. 4. Sehol a világon nem ismerünk hasonló esetet, csak 
egészen kicsiny mértékben lehet véletlenül a hegyek közt. A mi 
Dunánkkal ennek sokszor megkellene történnie, de sehol erre példa.
5. A Chippewa-folyó deltája a l a t t  is látszik még feltöldődött tó
rész, a deltának csak egy részét borítja törmelékkúp, tehát a hely
zet csakis a tó preexisztálásával magyarázható. 6. Hasonló ilyen 
tó van innen nem messze északra még egy a St. Croix folyón, 
ahol mellékpatak duzzasztásáról szó sem lehet. 7. A geológusok 
a  környéken temérdek fiatal vetődést mutattak ki.

Mindez azt bizonyítja, hogy itt kis fiatal tektonikus sülyedéssel 
van dolgunk, amely a folyóvölgy egy részét mély medenczévé tette.

A Mississippi vidéke különben itt festői szép, gyönyörű bo
zótos erdők fednek mindent s a völgy meredek falai festőiesen 
tükröznek a folyam csendes vizében.

Még délelőtt St. Paulba értünk, Minnesota állam fővárosába, 
ahol a „capitol“-ban fényes fogadtatás várt reánk. A város külön
ben valamelyest elüt az eddigi típustól sok hivatalos épülete és 
festői fekvése miatt. Visszatetszett nekem nagyon az a fresko-sorozat 
a „capitol“-ban, amely az indiánusok elnyomatását glorifikálja. Nem 
valami nagy dicsőség!

St. Paulnak testvére Minneapolis, a malomváros, a Mississipi 
legalsó vízeséseinek helyén, az u. n. St. Anthony vízesések mellett. 
De ma ez az esés duzzasztó művekkel van fedve, amelyeken most 
egy csepp víz sem folyt le, hanem minden vizet a turbinákra hasz
náltak el, hogy a világ legnagyobb malomiparához az erőt szolgál
tassa. Az elevátorokon és gőzmalmokon budapesti embernek nincs 
mit nézni, de annál érdekesebb a város óriási kiterjedése s a várost
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körülvevő hihetetlen kiterjedésű parkrendszer, amelyben két óra 
hosszat rohantunk sebes vágtatással az autókkal. Hogy lehet ilyen 
óriási területű parkot létesíteni ? Ezt a kérdést mi is felvetettük, de 
könnyen megérthetjük. Minneapolis környéke bozótos erdővel takart, 
glecser-törmelékkel fedett halomvidék, amelyen nincs földművelés. 
Nincs a területnek semmi értéke. A durva kavicsos homokon igen 
könnyű jó utakat építeni, az erdő változatos, parkszerű növény
zetével megvan, a buczkák közt sok-sok apró tó csillog, amelyeket 
könnyű belevonni az általános keretbe. Végül pedig ma autózik 
egész Amerika s így lényegesen nagyobb távolságokra terjedhet ki 
a kedvtelésből származó kocsikázás és sétálás, nagyobb a parkok
ban a közbiztonság is, mert mindenfelé robognak az autók s nincs 
elhagyatott hely a főbb utak mentén. Ugyancsak az autóknak lehet 
azt is köszönni, hogy az amerikai városok kezdenek iszonyúan szét
terjedni. Mindenki lehetőleg külön kis villát, „residence“-et épít ma
gának, csinos kert közepébe. Minél inkább haladtunk nyugat felé, 
annál feltűnőbb jelenség volt ez, különösen az újonnan fejlődő vá
rosokban. Persze a szegény ember nyomorult faviskót épít, meg
lehetősen egyforma, Ízléstelen egyemeletes vagy földszintes „skatu
lyát", de a jobb módúaké már csinos, a gazdagoké pedig nagyon 
sokszor éppen igazán pompás ! És mivel a villák közt csak autók 
járnak, az utak is nagyszerűek. A munkás városrészek, az üzleti 
negyedik itt is olyan kellemetlen külsejűek, mint a többi városban. 
A felhőkarczolók itt is csak „foghíjasán" dugódnak elő az alacsony, 
piszkos épületek közül, a malmok körül meg éppen szörnyű a sár 
és piszok!

St. Paul és Minneapolis közt ömlik a Mississippibe a Min
nesota folyó, amelynek lényegesen kevesebb vize van, mint a Mis
sissippinek és mégis sokkal, de sokkal nagyobb völgybevágódása 
van. A Mississippi völgye itt elég szűk függélyes falú kanyon, a 
Minnesotáé széles, szintén függélyes falú völgy, amelynek fenekén 
elveszni látszik a folyó keskeny, kanyargós, csillogó szalagja. A jég
korszakban ugyanis a Minnesota völgyén folyt le a nagy Agassiz-tó 
vize, amely akkor a mai Winnipeg-tó környékét borította el s a mai 
Red-river völgyén át a Minnesotáéba jutott s ez a bővizű folyam 
volt a főfolyó, amely felvette a Mississippi sokkal kisebb forrás- 
folyóját. A geográfus gyönyörűségére rendkívül tisztán lehet itt látni 
a megváltozott hidrografia okát és emlékeit.

A malomvárostól éjszakra mind csúnyább és rosszabb lesz a 
vidék. A lombos erdők helyét nyírfával vegyes fenyves foglalja el.
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De mily nyomorult erdők! Nagyrésze leégett, az egész kipusztult 
s újra nőtt valahogyan, de oly siralmas az egész látvány, külö
nösen Duluth környékén, hogy a szibíriai taiga valószínűleg sokkal 
szebb és kellemesebb ennél. A mandsuriai lapálybeli fenyvesek min
denesetre sokkal szebbek Kirin környékén, ahol bennük jártam.

Földművelésnek itt már nyoma sincs. A lakóság gyér s mégis 
a Superior-tó nyugati zugában, a St. Louis.* folyócska érdekes tor
kolatánál tekintélyes és gyorsan fejlődő város, Duluth létesült. Ezt 
a környék óriási vasbányáinak lehet köszönni.

Duluthban volt a második nagy vitám az amerikai geológu
sokkal, akik nem vették észre, hogy a St. Louis folyócskának szép, 
felemelt deltája tölti ki a „Fond du Lac“-ot, a tó legvégző zugát, 
amibe széles völgyet vágott a folyó, majd ez a völgy megint akkorát 
sülyedt, hogy elöntötte a tenger, de a fjordszerű öbölnek a fenekén 
ott van a régi folyó medre. A delta kiemelkedése, a völgy bevágó- 
dása és elsűlyedése mind posztglacziális, tehát igen gyors kéreg
mozgásoknak a következményei. Amerikai és európai kollégáim telje
sen meggyőződtek magyarázatomról a korábbi felfogással szemben.

Sok érdekes dolog volt még itt, de csak a vasbányákról szó
lok, amelyek egyikét, Hibbing városkában megtekintettük. A cana- 
dai őskontinens kristályos kőzeteire fekszik fel itt a geológiai ókori 
tábla, amelynek egyik legfelsőbb rétege a vasércz (limonit). Hatal
mas vastag rétegcsomó ez, amely a tábla végződésével napvilágra 
jön s csak a glacziális drift tekintélyes vastagságú takarója fedi el, 
amit bizony le kell szedni. De akkor aztán óriási területeken kerül 
napvilágra a vasércz s Hibbingben egyszerre 21 vonatot láttam 
vasércczel rakodni. Az érczet óriási kanalak emelik ki és közvetle
nül teszik a vasúti kocsikba. Isszonyú tömegeket szállítanak el 
innen!

Hibbing, a kis városka apró fa kalyibáival, széles, sáros ut- 
czáival, az utczák végén mindenütt bekandikáló rongyos erdővel 
valami szibiriai falura emlékeztet. De milyen óriási társadalmi és 
kulturális külömbség a két nép közt! Miért nem lehetnek amazok 
is ilyen szabadok, ilyen műveltek és ilyen jómódúak ? Külömben 
éppen aszfaltozták Hibbing utczáit. Szinte önkénytelenül vetődik 
fel a kérdés, érdemes-e ? Ha a bányák kimerülnek, miből fog élni 
ez a nép itt ? A földet művelni itt teljes lehetetlenség ! Az erdő 
nem hoz semmit ! S minden elsiető, vasércczel terhelt vonat a vá
ros létezésének alapjából visz el egy-egy darabot.

Fontos vitánk volt itt a vasérczeket elfedő, kitünően feltárt
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glacziális lerakodások értelmezését illetőleg. A lerakodás több réteg
ben fedi a sziklát s az egyes törmelékt étegek felsőrésze mindig 
alaposan el van mállva, amiből arra következtetnek, hogy a tör
melék egy-egy rétegének lerakodása után sokáig jégmentes volt a 
vidék. Ezt neveznék interglacziális kornak. Érdekes azonban, hogy 
a rétegek anyaga felváltva, majd északnyugatról a canadai Keewa- 
tin jégtakaróból, majd északkeletről, Labrador-jégtakarójából szár
mazik. Tehát amikor az egyik előrenyult, a másik visszahúzódott. 
Ezt a váltakozó kiterjeszkedést egyéb helyeken is konstalálhattuk 
s ezzel az interglacziális korok létezésének bizonyítékát nagyon 
megtéptük többen a társaságban, akik az interglacziális korok Penck- 
Brückner féle felfogásának ellenzői vagyunk. A vita külömben a 
nagy tudományú Brücknerrel valóságos gyönyörűség volt.

Duluthból egyenesen nyugatra utaztunk az északi Pacific-va- 
sút nevezetes vonalán. Az út Fargonál keresztül visz a régi Agas- 
siz-tó fenekén, amelynek tavi lerakodásai kitűnő termő földet szol
gáltatnak. Erre nyugatra az éghajlat fokozatosan szárazabb lesz, 
azért a napsütés több s a földművelés nagy arányokban lehetséges. 
Jól mulattunk Fargo város önreklamjának komikumán. T- i. itt nyu
gaton, de egyebütt is a városok fennhangon dicsérik magukat s 
csalogatják nyomtatványokkal, hirdetésekkel stb. a bevándorlókat. 
Fargo igy czímezi magát: „The biggestlittle city in the world“ vagyis 
Fargo a világ legnagyobb kisvárosa. Valaminek okvetetlenül „big- 
gest“-nek, legnagyobbnak kell lennie, ha egyéb nincs, ilyen bolond
gombákat bogarásznak ki.

Innen nyugatra az éghajlat gyorsan szárazabbá lesz a kelleté
nél s nagy puszta területek kezdik jelezni, hogy a földművelés 
nem mindenütt fizeti már ki magát. Bismarck a Missouri mellett 
már nagyon szegényes. A városka orvosa, akinek autóján néztem 
meg a környéket, panaszkodott, hogy villáját körülvevő kis kertjé
nek a fenntartására havonkint 25 dollárba kerül a víz. A fák már 
csak öntözéssel maradnak meg. Innen nyugatra a Little-Missouri 
völgyében fekvő Medora körül már nincs földművelés, csak a mé
lyen bevágódott folyók széles völgysíkján. Ez a terület az u. n. 
Bad-lands, vagyis a rossz földek hazája.

A harmadkori, vízszintes rétegek platója felemelkedett s ekkor 
a folyók összeviszza szabdalták. A meredek völgyoldalak falán kü
lönös látvány a külömböző színű rétegek tarka pántlika-sora, meg 
a fantasztikus alakú platómaradványok változatos csoportosulása. 
Az erősen összeszabdalt térszínen négy szintet lehet megkülömböz-
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tetni. Először is a legmagasabbra kiemelkedő táblamaradványok 
vagy „mezák" tetejét, mint a plató igazi, eredeti felszínének gyér 
maradványait. Ezek a mezák 60— 100 m. magasra emelkednek a 
fő-szint fölé, a mai plató igazi felszíne fölé.

Ezek a mezák tanúskodnak arról, hogy a platóvidéket fel
építő vízszintes rétegekből egy 60— 100 m. vastag sorozat már 
majdnem teljesen elpusztult, amikor felemelkedett, hogy a völgyek 
újra összevagdalják. Ezt a legfelső rétegcsoportot alighanem a szél 
hordta el, amint erre nézve ott a helyszínén is több bizonyítékot 
említettem fel. A harmadik szint a fő-szint alatt mintegy 30 m. 
mélyen látható terrasz-rendszer, amely a folyót látszik kisérni. A 
negyedik egy alacsony terrasz és az ötödik az alluviális lapály. A 
fő-szint az alluvium fölé Medoránál mintegy 150 m. magasra emel
kedik. Hogy a legfelső rétegeket csakugyan a szél vitte el, annak 
bizonyítékai 1. A mezák érintetlen, ép alakja, 2. a lössz teljes 
hiánya. Olyan csodálatos egyensúly, hogy a szél se el ne takarít
son, se le ne rakjon, alig képzelhető. Ha nincs szubaerikus lera
kodás, akkor van defláczió. 3. A mai völgyek oldalán a párkány- 
szerűleg előrenyuló keményebb rétegpadok, amelyek minduntalan 
leomlanak, kétségbevonhatatlan bizonyítékai annak, hogy a defláczió 
ma is működik. 4. Ott létünk napján erős szél volt s szemünkkel 
láttuk a pusztítást, sőt érezhettük a széltől felkapott apró kavicsok 
éles ütéseit arczunkon.

A lakatlan, műveletlen, komplikált felszínű vadon igen külö
nös, érdekes képet mutat. A növényzet nem nagyon fedi a felszínt. 
A meredek lejtők abszolúte kopárak, a lankásabb lejtőkön minden 
hajlásváltozással más növénytársaság csoportosul össze. A síkon 
az üröm, az amerikaiak sage-brush-e a feltétlenül uralkodó, fakó 
kékes-zöld takaró. A fás, görcsös törzsű félsivatagi növény Amerika 
minden pusztájának legjellemzőbb lakója. Fakó, poros színétől élén
ken elüt a lejtők más növényzete, amely bizonyos lejtőszögek szerint 
látszik csoportosulni. Ahol a meredek lejtő lankásabbra támaszkodik, 
tehát ahol homorú lejtő-felület keletkezik, ott van mindig a legdú- 
sabb, legsötétebb színű növényzet. Ahol domború éle támad a tér
színnek, ott egyáltalában nincs növény. A folyók partját festőién 
görcsös, erős törzsű nyárfák kisérik, de ezeknek olyan gyér a lombja, 
hogy alig adnak árnyékot. Az egyik mellékvölgyben ranchót (tanyát) 
találtunk. De milyen szomorú látvány! A földeket körűié felverte 
a dudva, a hajdan művelt konyhakertekben ember-magas giz- 
gaz, elhagyott épületek, a Nap isszonyúan süti a rideg tanyai, há-
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zakat s a szélkerekes kút gépezete búsan nyikorogva emeli fel a 
pocsolya-izű vizet a mélyből.

Másnap már a Yellowstone Nemzeti Park északi bejárójánál, 
Gardinerben állt vonatunk. Roppant várakozással készültem meg
nézni a világnak ezt a híres nevezetességét, de mondhatom, hogy 
kissé alászállt lelkesedésem öt nap múlva, amikor megint elhagy
tuk ezt az érdekes vidéket.

A Yellowstone-Park Wyoming állam északnyugati szögletéből 
kihasított, nagy négyszögletes földdarab, amelynek egyik-egyik ol
dala 100— 120 km. hosszú, tehát akkorra, mint valami jó nagy 
magyar vármegye. A terület a Rocky hegység (Sziklás-hegység) két 
szép, párhuzamos láncza közé beiktatott plató, mintegy 2500 rn. 
közepes tengerszín feletti magasságban. Nyugaton a Gallatin-láncz 
húzódik a park határán, keleten az Absaroka láncz. A Gallatint 
bajos láncznak nevezni, mert jó messziről is határozottan látni, hogy 
vízszintes rétegekből felépített, meredeken felpattanó platóperem, 
amely mögött a Snake folyó forrásvidékének magas pusztája terül 
el. Az Absaroka inkább látszik láncznak, de ez is asszimetrikus, szin
tén inkább felmeredő platóperem.

A két „láncz“ közt a 80—90 km. széles teret rhiolit-láva 
tölti ki, hatalmas, egymásra boruló rétegekben, helylyel közel ma
gasra kiemelkedő vulkán-csoportokkal, amilyen az északi bejáró 
közelében emelkedő Bunzen-peak, vagy a park közepe táján emel
kedő Mt. Washburn.

Az óriási rhiolit-plató felszíne nem egyenletes magasságú, 
hanem nagy cűlyedések vannak benne. Meredek peremű, lapos fe
nekű medenczék ezek, amelyek egészen fiatal képződésűek lehet
nek. De vannak idősebb, nagyobb mélyedések is rajta, amelyeket 
nagy tavak töltenek ki, ilyen a Yellowstone-tó, meg a Shoshone-tó.

A plató-vidék felszínének alakját meghatározták 1. a lávafo
lyások egymásra boruló rétegei, 2. az igy keletkezett platón támadt 
utólagos sűlyedések, 3. az egészet meglehetős nagy mértékben el
borító glecserek a jégkorszakban, 4. az ezután támadt energikus 
folyó-bevágódás és végül 5. az előtörő melegforrások lerakodásai.

A melegforrások, köztük temérdek gejzír az, ami a Yellows
tone parkot világcsodájává teszi. Még helyesebben mondanám, ha 
poszthumusz vulkáni működés nevezete alatt foglalnám egybe mind
azt, ami a parkban szép és érdekes.

Mert ezektől eltekintve meglehetősen unalmas, egyhangú az 
egész magas plató. Az öt napig tartó bolyongás az előirt túrista
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úton vezetett. Nagy omnibusz szerű régi módi kocsikon utazza be 
az ember a park látnivalóit, hotelről hotelre, amelyek ugyan festőién 
szépek, de a kiszolgálás bennük nagyon silány, igazi monopólium- 
jellegű. A rossz kocsiútak folyton silány fenyvesek közt vezetnek, 
ahol édes kevés a látnivaló. Igazán csodálatos, hogy másutt, ahol 
csak a tudósnak van mit nézni, autókon hurczoltak bennünket, itt 
pedig az igazi látnivalókra fordított idő érzékeny megrövidítésével, 
ezeken a döczögő, lomhán mászó diluviális alkotmányokon kellett 
az időt vesztegetnünk. Ha autón mehettünk volna, sokkal több 
gondot fordíthattunk volna az érdekes látnivalók tanulmányozására. 
Azt hiszem, hogy azért nem vezetik itt be az autókat, mert akkor 
a turisták legnagyobb része egy-két nap alatt végezne az egésszel 
s ez a hotelekre nézve érzékeny veszteséget jelentene. Pedig azt 
hiszem, hogy éppen az ellenkezőt érnék el vele. Sokkal szívesebben 
maradna mindenki hosszabb ideig a parkban, ha kényelmesen és 
gyorsan eshetnék keresztül a fenyvesek egyhangú unalmán, meg 
a rossz útak nyaktörő rázkódásain.

Az egyhangú plató-vidék nevezetes vízválasztó csomó, mert 
a Yellowstone-tó vizét a Yellowstone folyó beleviszi a Missouriba, 
a szomszédos Shoshone-tó vizét pedig a Snake-folyó a Columbiába. 
Északnyugaton a Missouri forrás-vizei vannak, keleten pedig a Big- 
Horn folyóba futnak le a patakok.

Emmiatt a plató hidrografiai hálózata komplikált s a jégkor
szak óta nevezetes változásokon ment keresztül. Az eljegesedésről 
nem igen tudtunk helyes fogalmat szerezni a gyors utazás alatt, 
annyi bizonyosnak látszik, hogy a platóba belevágódott preglacziális 
völgyeket szépen kidolgozta a jég s emmiatt azok lényegesen külön
böznek a posztglacziális bevágódásoktól, amilyen a Yellowstone 
nagyszerű kanyonja. Sokfelé látszanak morénák, de a leghatalma
sabbak a Yellowstone-tó északi partvidékén, ahol úgy látszik a 
Washburn hegyből jövő glecser végmorénája fekszik s ebben az 
időben a Yellowstone-tó lefolyása a Shoshone-tavon át a Csendes- 
Oczeánban volt.

Fiatalabb, de mindenesetre preglacziális besülyedésnek látszik 
a Norris-gejzir-medencze, az Alsó- és a Felső-gejzir-medencze. Ez 
a három nagyszerű gejzir-medencze, továbbá a plató északi lábánál 
berokkant terület melegforrásai (Mammoth-hot-springs) és végül a 
Yellowstone-kanyón a legszebb, tulajdonképpen egyedül szép látni
valói a területnek. Ezeken kívül elszórtan sok felé lehet a poszt
humusz vulkáni működés nyomait, melegforrásokat, gejzirokat és
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egyéb gázkitöréseket látni. A Yellowstone-folyó egyik mellékvölgyé
nek fenekén egészen fiatal, mondhatnám reczens bazalt-lávaömlés 
is van.

A melegvíz és gőz előtörése a legérdekesebb tanulmánytárgy 
itten. Ha a szilárdkérget áttörő repedésen a forrásponton alul levő 
hőmérsékletű víz tör fel, akkor egyszerű melegforrás keletkezik, 
ha a feltörő víz, illetőleg gőz hőmérséklete a forrásponton felül van, 
akkor két eset lehet. Ha a gőz kitörése olyan energikus, hogy nincs 
ideje útközben a forráspont alá hülnie, akkor állandó gőzkilövelés, 
fumarola támad, amely némely helyen olyan erővel jő fel, hogy zúg 
is sívit, mint pl. a Roaring-mountains, vagy a Dörgő-hegy oldalán, 
de egyebütt is a medenczékben.

Ha a feltörő gőz útközben lehűl s cseppfolyóssá válik, akkor 
működése szakaszos lesz s a lehűlt gőzből származott vizoszlopot 
a gőz újra felmelegíti a forráspontra s a kazánrobbanáshoz hasonló 
jelenség, a gejzír keletkezik, amelynek elméletét jól ismerjük.

A különböző módon előtörő melegvíz krátere a működés és 
az alsó talaj minősége szerint igen változó. A melegforrások leg
nagyobbrészt csak meszet hoznak fel, amelyből gyönyörű travertino 
lerakodásokat hoznak létre. A szökő melegforrások magas hőmér
sékletük miatt szilikátokat is hoznak ki nagy mennyiségben. A csen
desen kibuggyanó melegforrásnak van ideje a magával hozott meszet 
szép formákban lerakni. A rohamosan kiözönlő gejzirvíz a travertino- 
építményt újra elmossa s csak a keményebb, szilikátosabb részek 
maradnak meg. Emmiatt a lerakodásokból már fel lehet ismerni, 
hogy egyszerű melegforrás rakta-e le az anyagot, vagy szökő me
legforrás.

A kibuggyanó víz hőmérséklete, mennyisége és a vízben oldott 
mész mennyisége szerint különbözőképpen alakul a tölcsér. Erre 
nézve nehány példát a mellékelt rajzok mutatnak. A magas hőmér
sékletű víz sok meszet tart oldva s a kibuggyanáskor hirtelen lehűlve, 
gyorsan kiejti az oldatot. Ezért tölcsérének gyorsan emelkedő, me
redek peremet épít. Ugyanez a tünemény a lejtőn lefolyó vízzel is 
megtörténik. Ahol a meleg víz lefolyása közben kis akadályon át 
egyszerre megváltoztatja esését, ott a hirtelen megnövekedő sebes
ség miatt a víz lehűl és belső nyomása megcsökkenik s kiejti 
oldatát.1) Emmiatt mindenütt, ahol a mészoldatot tartalmazó víz 
esése hirtelen megnövekedik, ott több mész válik ki, mint egyebütt

*) Ennek a tüneménynek részletesebb fejtegetése nem ide tartozik.
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s emmiatt kis perernecske fejlődik ki, ami még inkább elősegíti a 
sebesség hirtelen való változását s igy még több mész rakodik le, 
még jobban fejlődik a kis perernecske.

Ha a travertinoból felépült lejtőt, amelyen végig csurog vékony 
rétegben a víz, közelebbről megtekintjük, azonnal észre vesszük, 
hogy felszíne horizontális irányban elnyúló, nehány milliméter magas 
és széles kis gátacskákkal van bordázva, amelyek nehány centi
méternyi hosszúságban, lefelé domború ívecskében, kis medencét 
párkányoznak. Ezrével és ezrével egymás mellett.

Ezek közűi azok, amelyek az általános lejtőnek valami kis 
hajlásváltozását jelző vonalán vannak, azok túlfejlődnek a többin 
s lassankint egygyé forradva, nagyobb medencét párkányoznak. 
Még fejlettebb stádiumban ezek a nagyobb párkányok magas, szép
vonalú, íves fallá emelkednek, amely mögött, mint valami erkélyen, 
vagy óriás-kagylóhoz hasonló szenteltvíztartő medencében, kristály- 
tiszta víz áll, s lassan szivárog le a párkányíalon az alsóbb meden
cébe. Egyik medence a másik alatt, hatalmas lépcsőfokokban. Az 
ilyen képződményt leghelyesebb az elpusztult new-zealandi hasonló 
képződmény alapján tetaratának nevezni.

A tetarata-képződés minden fázisát gyönyörűen lehet látni a 
Mammoth-hot-springs óriási travertino tömegén, különösen az u. n. 
Jupiter-terraszokon. A hivatalos nevek itt terrasznak nevezik a teta- 
ratákat, aminek helytelensége és célszerűtlensége világos.

A tetaraták és a többi travertino-képződmény felszínét a le- 
szivárgó meleg vízben élő algák szép tarkára festik. Sárga, vörös, 
barna, zöldes stb. szín váltakozik a tiszta travertino vakító fehér 
színével.

Ha a melegforrás vize nagyon egyenletes, de kis mennyiség
ben buzog fel, akkor rendesen szabályos, majdnem pontos kör 
alakú tölcsére van, amelyet fenn kis szabályos párkány vesz körül, 
aztán ettől egyenletesen lejt a felhalmozott travertino, szabályos 
kúp, vagy gömb-süveg alakjában, rendesen hatalmas terjedelmű, 
de igen kis magasságú tetaratákkal ékesítve.

Ha a vízmennyiség nagyobb, akkor a kúp lejtője meredekebb, 
esetleg igen meredek, a párkányszerű sánc a kráter körül magas 
és erős, mint pl. a Punch-bowl gyönyörű képződményében. A perem 
esetleg túlságos magasra is fejlődhetik, amikor az olyan kúpok 
keletkeznek, mint a Mammoth-hot-springs előtt a Liberty-cap.

A gejzirok kráterei szintén roppant változatosak, majd hatal
mas kúpok, tetaratákkal ékesítve (Old-Faithfull), majd egyszerű,
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magas, kas-szerű kúpok (Giant, Castle, Chimney stb.). Nagyon 
érdekesek a pusztult peremű gejzirok, mint pl. a Grand, vagy a 
Sawmill stb., ahol a travertino vízvájta kanellúrákkal ékesített kis 
púpokban van már csak meg. Mindenesetre változott működésre 
kell következtetnünk.

Gyönyörűség tanulmányozni ezt a nagy változatosságot, de 
sajnos beható vizsgálatok még ez irányban nem történtek, amelyek 
a víz hőmérsékletét, mésztartalmút és mennyiségét figyelembe vennék.

A travertino-képződés túlnyomó nagy részében a jégkorszak 
után történt. Ebben a tekintetben kétségtelen bizonyítékul szolgál a 
Yellowstone óriási vízesése körül levő látvány, ahol a morénákon 
átható travertino és gejzirit látványa egyes feltárásokban igazán 
gyönyörű. Csodálom, hogy ezt még nem vették eddig észre. 
Morénákra telepedett a travertino óriási tömege a Mammoth- 
hot-springs felett is, ahol az út felkapaszkodik a Golden-gate (arany- 
kapú) szíklaszorosán át a platóra. A travertino annyira túlterhelte 
a morénákat, hogy lecsúsztak, a travertino összevissza töredezett 
hatalmas tömbökbe s így keletkezett az u. n. Hoodoo megragadó 
látványa. A minden irányban összeforgatott travertino-tömbök kom
plikált zűrzavara, a rossz, gyér erdővel, amely köztük felütötte ta
nyáját, igazán különös látvány.

A travertino töltötte ki a Norris-, az Alsó- és a Felső-gejzir- 
medencét is annyira, hogy mindegyiknek vízszintes feneke van, 
amely éles vonallal csatlakozik a körülvevő plató meredek falához.

A Felső-gejzir-medence még nem régen tó volt. A hotel ennek 
a tónak a szélére rakódott, deltaszerű képződményen áll, amely előtt 
szép, nagy turzás látható, mintegy 6—8 m. magasan a völgy többi 
részének mocsaras lapálya felett. A travertino mindenütt a medence 
peremén képződik, s a melegforrások is mind a medence szélein 
vannak, körös-körül, mutatva, hogy a medence sűlyedése egészen 
fiatal s talán most is tart. A delta és a turzások anyaga is durva 
rhiolit-murva. A délkeleti oldalon a Fire-hole folyó ebbe a delta
platóba vágódott bele s a travertino mind a deltaplató tetejére ra
kódott le. Maga a hotel is a deltaplatón áll s ebből még egy lép
csővel emelkedik fel az a hatalmas travertino-tömeg, amelyen a 
Giantess-gejzir működik. A medence nyugati oldalán a travertino a 
régi tófenékre halmozódott, azért nem olyan magas a színt, mint 
keleten. Itt van az Emerald-gejzir, közel a medence pereméhez. 
Északon a Punch-bowl környékén szintén magasabb színt a traver
tino felszíne.



V. tábla.Cholnoky : Utazás Amerikában.

10
. 

áb
ra

. 
Az

 E
ag

le
 f

ol
yó

 v
öl

gy
e 

Co
lo

ra
do

 
ál

la
m

ba
n,

 G
le

nw
oo

d-
sp

rin
gs

 k
öz

el
éb

en
, 

G
yp

su
m

 t
el

ep
né

l. 
H

át
ul

 p
us

zt
ai

 
ég

ha
jla

t 
al

at
t 

de
nu

dá
lt 

he
gy

 é
s 

fo
ly

am
i 

te
rra

sz
 l

át
sz

ik
. 

A 
ké

p 
kö

zé
pt

er
én

 e
gé

sz
en

 f
ia

ta
l 

ba
za

lt-
lá

va
 ö

m
lé

st 
le

he
t 

lá
tn

i, 
am

el
y 

a 
ké

p 
jo

bb
 o

ld
al

a 
fe

lő
l 

ha
to

lt 
el

őr
e

a 
ké

p 
kö

ze
pe

tá
já

ig
. 

(S
ze

rz
ő 

fé
ny

ké
pe

).



Cholnoky : Utazás Amerikában. VI. tábla.

12. ábra. Óriási törmeléklejtő Santa-Fé mellett (New-Mexico), a Rio Grande dél 
Norte félsivatag völgyében. (Szerző fényk.).

11. ábra. A Rocky-hegység típusa. Egyenletes magasságú hát, amelyen kis kár
völgyek látszanak. Corona-hegy Denver felett. (Szerző fényk.).



Cholnoky : Utazás Amerikában. VII. tábla.

13. ábra. Pusztai növényzet Arizonában, Phoenix vidékén. Cereus giganteus és 
Ocatilla (Fourcroya splendens). (Szerző fényképe).

14. ábra. Pusztai növényzet Arizonában, a Roosevelt töltés közelében, óriás kaktusz 
(Cereus giganteus) és Ocatilla (Fourcroya splendens). (Szerző fényk.).



Cholnoky : Utazás Amerikában. VIII. tábla

15. ábra. Riolit-breccsa hegyek Arizonában, pusztai növényzettel borítva. (Szerző
fényképe.)

16. ábra. Az Alleghany típusa. Kilátás Asheville hegyeiről dél felé. (Szerző fényk.).
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A Fire-hole folyó majdnem tisztán a melegforrások és gejzírek 
vízével táplálkozik, s ezért bámulatosan állandó vízállása van. Ez 
az oka annak, hogy az Alsó-medencéből a Felsőbe vezető út majd
nem teljesen a folyóvíz színében van. Sohasem önti el az útat.

Legjobban fel van töltve travertinoval a kicsi Norris-gejzir- 
medence. Ennek vize kis szorulaton át a Gibbon-mezőre, egy újabb 
kis medencébe jut dél felé, amelynek mocsaras fenekét a széleken 
szintén melegforrások fehér lerakodásai kerítik. Ezen alul délre 
kanyon következik, amelyben a Gibbon folyó gyönyörű vízesések
ben zuhanik le egy újabb medencébe, amely azonban egészen fel 
van töltve, főképpen moréna anyaggal. Itt egyesül a Fire-hole folyó
val s együtt adják a Madison folyót, a Missouri egyik legfontosabb 
forrásfolyóját.

A Norris-medencéből északfelé félig kitöltött U alakú völgy 
vezet ki az Obsidian-cliffek felé. Ennek a völgynek alig van esése. 
A Norris-medence vízvidékét a Goldengaten át lefolyó vizek vidé
kétől alig kiemelkedő völgyi vízválasztó választja el. A völgy feneke 
tele van tóval és mocsárral. Világosan meglátszik rajta, hogy nem 
eróziós völgy, hanem valószínűleg glecsermeder.

A poszthumusz vulkáni működésnek egyik legérdekesebb 
jelensége az, hogy a rhiolit a nagy Yellowstone-kanyón táján szol- 
fatára működés következtében tökéletesen el van máivá. Az élénk 
kénsárga, majd rozsdavörös és narancsszínű kanyónfalak ebből a 
mállott rhiolitból vannak.

Már messziről feltűnt, hogy a Yellowstone nagy vízesése 
körül az eredeti platót tekintélyes travertino-tömegek takarják s 
ezeken még egyes kúpok is látszanak ülni. A kanyónfalak lejtőit 
helyenkint merész, kerek tornyok ékesítik. Közelebbről megvizsgálva 
a dolgot, kiderült, hogy az Artistic-point körül gyönyörű kialudt 
gejzirkúpok sorakoznak, nagy tömegben, teljesen emlékeztetve a 
tihanyiakra a Balaton mellett.

A feltörő gejzírek csöveiben szintén kemény gejzirit rakódott 
le, ami aztán most, a folyó bevágódása alkalmával tornyok alak
jában mered fel. A meredek kanyónfalakon a melegforrások csövei
nek hosszan felhasított metszeteit is felfedezhetni.

A vízesések táján éppen a legg}mkoriabbak ezek a gejzír 
csővek s ilyen gejzirit keményítette meg a mállott rhiolitot azokban 
a csonka szíklapillérekben is, amelyek a felső vízesés felett állnak 
ki oly festőiesen a vízből. A gejzir-kürtőknek ez a sűrűsége az
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oka a vízesések helyének is. Ezek akadályozták meg a mély be- 
vágódást ezen felül.

A Yellowstone folyó akkor, amikor a Yellowstone tavat el
hagyja, északon, eló'ször széles, tágas völgyben folyik, amelynek 
oldalán morénák és fluviatilás, sőt talán tavi terraszok komplikálód- 
nak. A laza anyagú halmok erdőtlenségükkel élénken elütnek az 
erdőborította szíklaplatótól. Ahol a folyó a Mt. Washburn közelében 
hirtelen északkeletnek fordul, ott zuhanik bele mintegy 250—300 m 
mély kanyonjába, amelyet a Föld egyik legszebb látványának 
mondhatunk.

A kanyon oldalfalai igazi kanyón-falak, vízszintes rétegzés 
híján, illetőleg annak csak némi nyomaival. A garatok elég jól fej
lettek, tölcsérük hegyes, torkuk hosszú, garmadájuk meredek. Meg
megszakítja őket nehány gejzirit-kürtő keménykövű szószéke és 
tornya, alább pedig egy hatalmas, kevésbé mállott dejk.

A morénákat átható travertino sok rhiolit darabkát tartalmaz, 
különösen sok kvarc szemet a rhiolitból. Úgy vettem észre, hogy 
ezt a travertino-breccsát összetévesztették a morénák kövei közt 
található rhiolit-breccsa darabokkal, amelyek messze északról ván
doroltak le a jég hátán.

A Yellowstone-tó nem olyan szép, mint amilyennek gondol
tam. Széles, lapos partvidéke van, a tó sem nagyon mély. Partjain 
a morénákba színlők vannak belevágva, amelyek meglehetős ma
gasra felmennek. Hogy mi duzzasztotta fel ennyire a tavat, azt 
nem tudnám rövid látogatásunk alapján megmondani.

A tó nyugati partján szintén melegforrások, apró iszapvulkánok 
és tekintélyes travertino-lerakodások vannak, amelyeket meredeken 
alámosott a tó hullámverése. A keleti part hátterében az Absaroka 
lánc károkkal ékesített, kissé havas gerince látszik, mintha csak 
odalehelték volna az ég aljára, s ez a tó legnagyobb ékessége.

A Yellowstone-parkból északnyugat felé, a magas pusztákra, 
a Columbia vízvidékére vettük útunkat. Több láncon vezet át az 
út, mindig magasabb és magasabb medencékbe, amelyeknek széles, 
lapos feneke arra vall, hogy vastagon ki vannak töltve törmelékkel. 
A folyók most kezdik újra bvagdosni ezeket a medence-lapályokat, 
amiből arra következtet Davis, hogy ezek valamikor alacsonyabb 
szinten, az erózió bázisában voltak s most felemelkedve, újra meg- 
ifjodnak. Ennek azonban ellene mond nehány jelenség. A medencék 
lapos fenekéből elég hirtelen kiemelkedő hegyek az elaggottságnak
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semmi jelét sem mutatják, pedig rájuk nézve az erózió bázisa még 
mindig a medencék lapálya. Sőt egész energikus megfiatalodás 
észlelhető rajtuk. A tüneményt inkább klímaváltozással lehetne 
könnyebben megmagyarázni. Éghajlat változás ugyan nem okoz 
általában arculat változást, csak egy esetben. Abban t. i., ha igen 
száraz sivatagból változik át az éghajlat nedvesebbé Ebben az 
esetben eddig az erózió hiánya miatt lett idős, szenilis a kép s az 
erózió beálltával általános lesz a megifjodás Davis terminológiája 
szerint. A medencék nagyon emlékeztetnek a belső-ázsiai, lefolyás
talan medencékre, amelyeket csak a folyók visszavágódása, vagy a 
csapadék megnövekedése csapolt le.

Több jel figyelmeztetett már arra, hogy az egész vidék éghaj
lata egy megelőző geológiai periódusban lényegesen szárazabb volt, 
mint ma, s azért hajlandó vagyok ennek a magyarázatnak némi 
jelentőséget tulajdonítani, bár komolyan csak akkor lehet erről a 
kérdésről beszélni, ha a medencetölteléket alaposan ismerni fogjuk.

A Rocky láncai nem mutatnak valami nagyszerű gyűrődéseket, 
bár látni elég csinos ráncokat. Az Alpokhoz azonban nem is lehet 
hasonlítani.

A száraz medencék egyikében van Butte rézbánya-hely. Igazi 
amerikai város, ideiglenes jellegű, faházak rendetlen halmaza, sok 
piszokkal és felületességgel. Még kellemetlenebbé teszi a város lát
ványát a majdnem sivatagi éghajlat, ami miatt csak egyetlen fa állt 
a belátható környéken belül, ez is kiszáradt, de most is mutogat
ják, mint a város egyik nevezetességét. Kalauzunk tréfásan mu
tatta meg,. hogy mellé építették a tűzoltó őrtanyát, talán hogy meg
akadályozzák az „ erdőégést. “

A sok bánya-törmelék, az összevissza épített bányaépületek 
és szállító pályák zűrzavara igazán rendkívül nyomasztó és kelle
metlen látvány. Szegény iskolásgyerekek! Láttam őket kijönni az 
iskolából s elképzeltem, hogy ezek még sohasem láttak fát, virágos 
mezőt, üdén zöldelő rétet ! Milyen szomorú ez a koromtól fekete, 
portól szürke, vigasztalan világ, ahol a legnagyobb zöldség a fakó 
szürke üröm-bokor, a puszták kényszeredett lakója!

Innen északnyugatra erdősebb a vidék, amikor a Rocky leg
magasabb részeibe jutunk, illetőleg a Columbia folyó úgy nevezett 
Clarkes-fork ágának völgyébe, amely jobban nyitva van a Csendes- 
oczeán felől jövő légáramlásoknak. Emmiatt elég csinos a Pend 
d’OreilleésaCoeurd’Alénetavak környéke. Ezentúl azonban a Columbia- 
platóra, erre az óriási bazalt-láva-platóra jut a vasút Spokane tájékán.
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Ennek a vidéknek a leírása is egy kötetet venne igénybe, de 
csak a legfontosabb megemlítendőkre szorítkozom. Spokane kör
nyékén a legnevezetesebb látnivaló a Columbia egyik elhagyott szikla-, 
völgye, az úgy nevezett Grand-Coulée.

Ezt a völgyet állítólag akkor követte volna a Columbia, ami
kor mai, valamivel északabbra kanyarodó völgyét még a diluviális 
jég arretálta. Lehet, de nem szükséges erre gondolnunk, mert egy
szerű visszavágódással is meglehet a dolgot magyarázni. A gla- 
cziális drift hiánya és a lávaplatót elborító vékony lössz legalább 
erre vallanak.

A Grand-Coulée azonban óriási, nagyszerű látvány! A folyó 
függélyes falu kanyonja ez, ma puszta és száraz, amelyben a haj
dani folyó-meder homokját buczkákba verte a szél s amelynek oldal
falain az egymásra boruló lávarétegek keresztmetszetei igen sok 
érdekes részletet árulnak el. Az oszlopos elválás egészen közönsé
ges jelenség itt, a mi Detonátánk ezerszeresen ismétlődik, a leg
csodálatosabb változatossággal. A Grand-Coulée végül Coulée-City- 
nél (rongyos falu) egyszerre a plató valamivel alacsonyabb szintjére 
ér, gyönyörűen látható, flexurának minősített vetődés mentén. A 
meredek völgyfalon gyönyörűen lehet látni, amint a bazalt-láva 
vaskos rétegei egyszerre igen meredek, 30—40°-os lejtővel lesűlyed- 
nek az alacsonyabb platószint alá. Ha visszaemelni próbálnánk a 
helyükre ezeket a rétegeket, akkor látnok, hogy nem egyszerű 
flexuráról, hanem jóval komplikáltabb vetődésről van itt szó.

Ezen az alacsonyabb térszínen a Grand-Coulée csekélyét be
vágódott völgye egyszerre lezuhanik egy mély kanyonba. Nagy
szerű vízesés lehetett itt, amely szépség tekintetében a Niagarával 
versenyezhetett. Valósággal infernális látvány! A kemény, fekete 
bazalt-szikla-platót gyéren fedi növényzet, de abban nehány sárga
virágú bokron kívül alig van más, mint a fás törzsű, fakó-szürke 
üröm (,,sage-brush“), amelynek derékig érő bokrai meglehetős egyen
letesen elosztva, a fekete alapra ellenszenves szinvegyületet feste
nek. Olyan komor, olyan vigasztalan végigtekinteni a határtalan 
sziklalapályon, amelyben igazán mint kis sziget tűnik fel Coulée- 
City félénken összebúvó házcsoportja.

És ebben a rémesen kietlen pusztaságban egyszerre vissza
taszító, félelmes szakadék tátong a lábunk előtt. Fekete sziklafalak, 
amelyeknek csorgóján még ott a vízesés minden nyoma, a göm
bölyűre kopott sziklák, a kisimított fülkék s a vízesés lépcsője alatt 
a kivájt sziklamedencze, benne kietlen kis zöldvizű tó. A vízesés
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alatt mélyedő kanyon falának lábánál, úgy, mint a Grand-Coulée- 
ban, óriási törmeléklejtő, amit csak koszorúz, de el nem fed a nö
vényzet. S mindez néma, hangtalan, halott, nincs egyetlen vigasz
taló vonás, egyetlen enyhébb szín sem. A komor fekete falakat még 
idegenebbé teszi az oszlopos elválás, az előteret még szomorúbbá 
a napsugárban szerte-pattogott fekete kövek halmaza. Mennyi ned
vesség kell ide, hogy a sziklát vastag málladék fogja be s azon 
mosolygó, dús növényzet üssön tanyát!')

A platónak ma csak foltokban fedi a felszínét vékony lösz, 
amit a bevándorlókat csábító füzetek vulkáni hamunak mondanak. 
Ezen a löszön földművelés van, még pedig az a módja, amit „dry- 
farming“ (száraz-tanyázás) néven ismerünk. Csak minden második 
évben művelik a földet, akkor is igen gyér termés van, amit gé
pekkel átabotában levagdalnak, aztán mindjárt az aratógéphez csa
tolt cséplőgép ki is csépeli. A szalmát kiszórja. A kiszórt, rövid, 
gyér szalmában még vagy 10% mag ott maradt. De gondosabb 
művelés nem fizeti ki magát, mert drága az idő és a munka-erő. 
Szeptember 11.-e volt, amikor arattak itt szemünk láttára a rosszul 
konstruált, idélten géppel. Bizony nem volt valami megnyerő látvány.

Sokkal szebb kép a mesterségesen öntözött kerti gazdálkodás. 
Már Spokaneban, a kereskedelmi kamara állandó kiállításán meg
csodáltuk a mesterségesen öntözött gyümölcsöskertek pompás ter- 
mesztményeit, de még inkább elgyönyörködtünk a Yakima-völgy 
roskadásig telt gyümölcsfáin.

A Yakima folyó északnyugatról jön bele a Columbiába, szo
ros bazalt és andezit-szakadékból, de North-Yakima városnál kitágul 
s több mellékvölgy torkolik beléje. Itt a völgy tele van kavics ter- 
raszokkal. Ezeket aztán a folyó vizével öntözik. Az öntöző csator
nák messze fenn ágaznak ki a folyóból s a bazaltfalakba vágott, 
faépitményű, függő csatornákon át jönnek a város fölé s ott szét
öntözik a vizet. Öntözés nélkül semmi sem terem, nagyon-nagyon 
gyér növényzet sínylődik az egész határon. De az öntözés csodákat 
művel. Egy-két hüvelyknyi öntözővíz évenkint elegendő, helyes 
időben alkalmazva, hogy a legpompásabb gyümölcstermést hozza 
létre. A csatornán behozott vizet elosztják a birtokosok közt. A leg
finomabb öntöző módszer szerint földalatti csövekbe, mondjuk for-

J) Itt kell megjegyeznem azt a megfigyelést, hogy növényzet mindenütt fel
üti fejét a sziklafalakon, ahol a lejtő meredekebből hirtelen lankásabba, vagy víz
szintesbe megy át. A törmeléklejtőknek emmiatt a felső és az alsó szélét is nö
vényzet ékesíti.
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dított alagcső-hálózatba vezetik a vizet s a termőtalajt alulról ön
tözik. Egyszerűbb berendezkedéssel csak apró, felszíni barázdákkal 
öntözik szét a vizet a fasorok közé, vagy pedig néha a fák tövé
hez. Van eset rá, hogy egy acre föld (4047 m2), tehát mondjuk 
2/s kát. hold (egy kát. hold 5755 m2) egy év alatt 1600 dollárt 
(8000 koronát) hoz. A földművesek egy évben 90 dollárért (450 
koronáért) kapják az egy acre öntözésére elegendő vizet. A gyü
mölcsök közül legfontosabb az alma, de temérdek az őszi baraczk, 
van kevés zöldség, kukoricza, szőlő stb. Emmiatt North-Yakima vá
roska gazdag, forgalma élénk, gyümölcskivitele óriási. Hisz olyan 
óriási a termés, hogy a túlterhelt fák ágainak feltámogatásához 
szükséges faanyagot vonatok szállítják s megtörtént, hogy a támo- 
gató-léczek szállítása fennakadást szenvedett s emmiatt az oázison 
kiszámíthatatlan katasztrófa történt.

Igazán bámulatos a különbség az öntözött és a nem öntözött 
területek termékenysége közölt, de még meglepőbb az az óriási 
különbség, ami a Cascade-range vízválasztóján való átlépés alkalmá
val tűnt fel.

A Columbia platóból nem nagyon kiemelkedő peremhegység 
a Cascade-range, de annál meredekebb és nagyobb az oczeán felőli 
lejtője, amely a kontinenst nyugatról szegélyző hosszanti völgyre 
tekint alá. Ez a lejtő első kézből, dúsan kapja a mérsékelt égövek 
nyugati szelének csapadékát s azért rengeteg sűrű erdő fedi. Jól 
esett volna szemünknek ez a pompás zöld erdő, a hatalmas faóriá
soknak ez a remek hadserege, ha nem volna amerikai hanyagság 
és gondatlanság. A lejtőn levezető vasút mellett, ameddig a sze
münk a hegyek között ellátott, igen nagy részben le van égve az 
erdő. Szomorú látvány ! Dehát az amerikai erdőknek ez már az 
átka! Az erdőigazgatóság mindent elkövet, hogy az erdőket a kí
méletlen pusztítás és különösen a tűzvész ellen megvédelmezze, de 
mit tehet, amikor még most is, az erdőigazgatóság jelentése szerint 
évenkint mintegy? 10 millió acre (körülbelül hét [7!] millió hold) 
erdő ég le ! Rémes szám ez, valóságos nemzeti csapás, hisz már 
ennek a hanyagságnak és rablógazdálkodásnak a következtében 
faimport van az Egyesült Államok területére!

Szemben Vancouver szigettel, az Unió legészaknyugatibb sar
kában nyúlik be a szegély-völgybe a Puget-sund komplikált, fjordos 
külsejű öböl hálózata. Az egyik melléköböl mellett, hullámos, hal
mos, temérdek apróbb öböllel tarkázott felszínen fekszik Seattle 
(mond Sziettl) az Unió egyik legfiatalabb városóriása, délebbre meg
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Tacoma, szintén gyorsan fejlődő ipar-czentrum. Seattle igazán kü
lönös város. Az üzleti városrész hatalmas felhőkarczolókkal az öböl 
•partján áll, ebben nem lakik senki. Ez olyan, mint a keleti váro
sok : kellemetlen, hirdetésekkel teleaggatott, összedrótozott zűrzavar. 
A nép, apraja nagyja, mind különálló faházakban lakik, kertek kö
zepén. Az üres telkeken még ott vannak a kivágott őserdő faóriá
sainak a tönkjei, mellettük felburjánzik az erdő dudvanövényzete s 
a szomszédban már villamosán világított, csinos faház áll, virágos 
kert közepén. Emmiatt a város óriási kiterjedésű, de nem csoda, 
a város mellett nincsen semmi, földművelés, tehát a telek nem drága, 
a távolságot pedig megszünteti az autó, majdnem kizárólagos köz
lekedő eszköze a Seattle-belieknek. Ennek az uj járműnek az óriási 
átalakító hatását csak itt lehet igazán észrevenni. Dimben-dombon 
keresztül egyenesen vannak keresztülvágva az utczák s emmiatt 
olyan meredekségek vannak rajtuk, amilyenek rendes kocsiközleke
dés esetén teljesen ki volnának zárva. Szinte hajmeresztők a nekünk 
szokatlan meredekségű utczák, a gyalogos is mindig aggódva megy 
le rajtuk, hogy nem csúszik-e el?

A Puget-sund eredetére nézve ismét vitám volt az amerikai 
útitársakkal, mert azt állítják, hogy ezek a komplikált, keskeny öb
lök nem fjordok, de az északról benyomuló jéggel, amely a Sund 
déli végénél hatalmas végmorénákat rakott le, összeköttetésbe hozzák.

A Puget-sund környéke egyenletes lápály, kissé hullámos fel
szín, amelybe a mély, több száz lábnyi mélységű öblök bele van
nak vágódva. A felszint nem nagyon vastag glacziális törmelék fedi, 
ez alatt a geológiai térkép szerint „stratified drift vagyis rétegzett 
glacziális törmelék van és végül alul harmadkori tengeri rétegek. 
A „stratified drift“ hipotézisét nem lehet elfogadni, ez fából vas
karika. Tavi és delta üledék az, amit temérdek jó feltárásban hatá
rozottan lehet látni. Egy helyen a harmadkori rétegek is előbuk
kannak, mint kemény homokkövek s a fjordok mind sziklafenekűek. 
Világos, hogy a hordalékkal kitöltött tó-medenczére reá jött a jég 
és fjordokat vágott bele. Ezzel szemben az amerikaiak azt vitatták, 
hogy ott generális nagy mélyedés volt, ebbe nyúlt bele a jég egyes 
glecserágakkal s a glecserágak közt maradt ürességeket feltöltötte 
a glacziális törmelék. Hogy keletkezhetett volna akkor ily egyenle
tes feltöltődés és ilyen szép, egyenletes magasságú szint ? Minden 
esetre különös magyarázat, amire, azt hiszem, semmi szükség sincs!

Tacomában megnéztünk egy nagy fürészmalmot és szinte fájt 
látnunk hogy vagdossák zsindellyé a több méter átmérőjű, gyö
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nyörű fatörzseket! Óriási pazarlás ez is. De a fürészmalom beren
dezésének hanyagsága és rendetlensége sem éppen utolsó látvány !

Innen aztán a Seattlevel vetekedő Portlandba vasútaztunk, 
amelynek állítólag a legnagyobb fakivitele van az egész csendes- 
oczeáni parton. Útközben kis kitéréssel megnéztük a Columbia „The 
Dalles “ nevű szorosát, ahol bazalt-oszlopok közt hagyja el a magas 
lávaplatót. Szép, de nem valami túlságosan nagyszerű látvány. Port- 
landnak szép a villanegyede, lösszel borított halmokon, aztán meg 
érdekes erdészeti múzeuma fából! Görög templomot imitál, az osz
lopok gyönyörű fatörzsekből vannak.

Ezután következett htunknak egyik fénypontja, a gyönyörű 
Crater-tó megtekintése. Medfordból autóztunk fel a Rogue-folyó 
völgyén, felséges erdőn át, 85 angol mérföldön, tehát valami 150 
km. hosszú, erdei dűlő úton. A tó szabályos, kerek kaidéra, amely
nek pereme 2500—2800 m. magasan van a tenger színe felett, a 
víz színe 6177 láb (1884 méter), a t. sz. f. A besűlyedés falai 
nagyon meredekek, folyton omlanak a fákkal együtt, amelyek be
nőtték az omlásokat. A besűlyedés valószínűleg most is tart, külön
ben ilyen friss omladozások alig volnának lehetségesek. A tó vize 
majdnem 670 méter mély! Ez is nagyon fiatal eredetére, vagy még 
most is tartó sűlyedésére vall. Ugyanerről tanúskodik az is, hogy 
a tó vize, bár lefolyástalan, még ma is egészen édes, ami nem 
volna lehetséges, ha régen igy állna a dolog.

A geológusok azt hiszik, hogy itt magas, a Mt. Shastához 
hasonló magasságú vulkánnak kellett állnia a jégkorszakban s ez 
szétrobbant, s részben besűlyedt. Ezt a véleményt nem tartom meg- 
okoltnak. A tó-mélyedés helyén nem igen lehetett sztrátóvulkán, 
mert csupa, csupa láva van körűié, alig találni egy-egy vékonyabb 
horzsakő-rapilli-breccsa réteget, vagy kis hamú-rétegecskéket. Igen 
lankásan, alig észrevehetően lejtő, kemény andezit-lávarétegek borul
nak egymásra a tó körül. Ellene mond a szétrobbanásnak az a 
tény is, hogy a tó körül nem igen találni robbanásból származott, 
eruptivus anyagot. De ellene mond a magas hegy hipotézisének az 
a tapasztalatom is, hogy igazi nagy glaciális völgyek nem indulnak 
le a kráter-peremről, talán egyedül a délkeleti oldalon van nehány 
nagyobb U alakú völgy; de ezen a tájon ma is különálló, maga
sabb hegyek emelkednek. Végűi feljövet sem láttunk, lemenet pedig 
igen figyeltem rá, de ismét nem láttunk nagyobb morénákat a tó 
vidék lejtőségén. A Mt. Shastának ma is vannak olyan hatalmas 
morénái, amelyeket a gyönyörű hegykúp megpillantásakor a vonat
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ról is láttunk. Itt nincs feltűnő moréna. Végűi jégsurolást, vásott 
sziklát csak az egészen sekély kis csorbák folytatásában levő kis 
glecsermedrekben láttam, kisebb kiálló részek is már teljesen men
tesek minden glecser-nyomtól.

Sőt egyik amerikai útitársunk glecserkarcolásokat vett észre, 
nekem is mutatta, amelyek a kaidéra mélyéből emelkednek kifelé 
s vezetnek át a kráter-perem élén a külső lejtőre. Első pillanatra 
szélmarásnak gondoltam, mert a peremet több helyen futóhomok 
fedi, amit az omladozó, meredek partokból fújt ki a szél, de aztán 
meggyőződtem, hogy igenis, azok glecserkarcolások s arra vallanak, 
hogy már a jégkorszakban sűlyedt volt a kaidéra s olyan forma el
jegesedése lehetett, mint most a Kilimandzsárónak.

Sohasem felejtem el a csodálatos útat az őserdőben, amint 
az autókkal vakmerő sebességgel kanyarogtunk a hatalmas faóriások 
közt. Különösen a Douglas-fenyő, (P se u d o tsu g a  D o u g la s ii) , a pom
pás cukorfenyő (P in u s  L a m ie r t ia n a )  meg a festői sárgafenyő 
(P in u s  p o n d e ro sa )  voltak gyönyörűek. Nem tudtam, mit bámuljak, 
az erdő pompáját, vagy az autó-vezetők ügyességét, amivel a fa
óriásokat kerülgették, minden pillanatban kitéve bennünket annak, 
hogy egy-egy ilyen százados faóriáson szétzúzzuk a koponyánkat.

Amikor az erdőből, alig észrevehető emelkedés után felértünk 
a kráter, illetőleg kaldera-peremre, gyönyörű alkonyat világában egy
szerre tűnt fel a csodás tó, minden előjel nélkül. Megbűvölve áll
tunk a szakadékos partok felett. Alattunk a gyönyörű kék vizű tó, 
amelyet keleten a meredek perem leírhatatlanul szép szinű rajza 
keretezett! A tó mintegy 8 km. átmérőjű, azért a túlsó partot már 
szépen színezte a könnyű homály. Erre a halványszinezetű csoda
látványra merészen rajzolódnak oda a fenyők festői törzsei, meg
tépett lombjai, meg a kiszáradt fák szeszélyes ágvonalai. Lenn, a 
tóban kis fiatal, friss vulkáni kúp áll sziget gyanánt, remek tükör
képe felett lebegve.

A Cascade-hegységet díszítő vulkán-óriások közűi csak nagyon 
homályosan láttuk a Mt. Rainiert vagy Tacoma-hegyet Tacomából, 
a Mt. Adamsot és a Mt. Hoodot Portlandból, de nagyon szépen 
bemutatkozott a Mt. Shasta 4370 m. magas, havas csúcsa, amikor 
a Crater-tó környékét elhagytuk.

Másnap már San-Franciscoban álltunk meg nehány napra. Ez. 
a remek fekvésű város egész szépen felépült romjaiból, egyike az 
Unió legszimpatikusabb, legkellemesebb városainak. Az amerikai 
zűrzavar mind oda át van Oaklandben, az öböl másik partján. A
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városból egyik nap délre mentünk kirándulni, mégnézni azt a helyet, 
ahol a földrengés következtében mintegy 3 méternyi eltolódás látszik 
egy vonal mentén. Az egyik istoly futásán, meg egy vízmedence 
töltésén látni nagyon jól ezt az eltolódást. Ilyen helyen érthető meg, 
hogy a repedések mentén való tolódások gyakori ismétlődése követ
keztében mennyire tönkre mehet a kőzet, s milyen könnyen völgy 
képződhetik az ilyen vonal mentén. San-Franciscotól délre a merev 
északnyugat-délkeleti irányú völgyek tektonikus eredete igy értendő.

Egy másik nap San-Franciscotól északra tettünk kirándulást, 
a Mt. Tamalpaisra, amelyre „a világ leggörbébb vasútja" vezet fel. 
Gyönyörű a kilátás a remek öbölre, az óceán felől hömpölygő ha
talmas felhőtömegekre, amelyek a hegyek gerincét elérve, azon túl 
folynak, de el is tűnnek mindjárt, amint a légáramlás lefelé száll. 
Csak a Golden-Gaten, az arany-kapun keresztül tudnak a felhők 
bejutni a californiai völgybe, de nem jutnak ott se messze. A Ta- 
malpais hegy oldalát erdő borítja, az u. n. Muir erdő, amely nem
zeti park minőségben őrzi Eszak-California csodálatos növényzetét.

San-Franciscoból Renon keresztül felmentünk a nevadai pusz
tákra, az úgynevezett nagy medencébe (Great Basin), amelynek egy 
részét hajdan a Lahontan-tó, más részét a Bonneville-tó hatalmas 
víztükre borította el. A régi tó parti képződményei és a sivatag 
jelenségei voltak itt tanulmányainak főtárgyai, de aztán a Nagy 
Sós-tó (Great-Salt-Lake), meg Salt-Lake-City és környékének gyö
nyörűen öntözött kertjei kötötték le figyelmünket. Igazi oázisvidék 
ez itt a pusztában, amelyet érdemes volt behatóbban megtekinteni. 
Bizonyos megállapodottság és európaiasabb viszonyok pihentették 
meg kissé fáradt elménket s Salt-Lake-City felhőkarcolóinak tetejéről 
élvezettel nézegettünk szét napnyugtával a festői kertek felett, meg 
a Wahsatch hegység régi tavi színlőkkel csíkozott, vadrégényes szikla- 
világa felé. A Wahsatch lábánál egészen fiatal elvetődés látszik, 
amely a morénákat és törmelékkúpokat is eltörte. Csoda szép a 
félpusztai növényzet is, különösen a mi napraforgónk ősének gyö
nyörű aranycsillagja, meg nehány más aranysárga színű virág, amint 
mesés, de valóban mesés özönnel lepi el a hegyláb sárguló, vöröslő 
bozóttal díszített szikláit.

Lehetetlenség értekezésem szűk keretében leírni azt az érdekes 
útat, amit Salt-Lake-Cityből a Colorado-plató északi részén, majd 
a South-Park sűlyedésén meg a Sziklás hegységen át tettünk Den- 
verbe, innen pedig a Front-rangé tetejére.

A Colorado-plato északi részén már nagyszerű példái vannak
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a kanyónképződésnek. A teljesen vízszintes rétegekből álló, mintegy 
2000 m. magas platón a törések, meg a folyók függélyes falú be- 
vágódásai feltárják a szerkezetet s a növényszegény, puszta platón 
fantasztikus képeket lehet látni. A folyók kiszélesedett kanyonjaiban 
szép öntözött kertek vannak, amelyekben különösen a cukorrépa
termesztés nagy arányú. Emmiatt nagy cukorgyárak dolgoznak itt. 
Egyet megnéztünk Grand-Junctionban, ahol a Grand-folyó meg a 
Gunnison-folyó kanyonja szép völgylapályban egyesül. Soha pisz
kosabb cukorgyárat nem tudtam elképzelni! A mocskos mosóié szerte 
főijük, a megvagdalt répát a fa vályúban a cipős lábával taszigálta 
előre az egyik szennyes alak, de előbb künn járt az udvarnak ne
vezett szemét-dombon, ahol bokáig járni a rothadó répahulladék és 
egyéb szemét sarában. Nálunk bizonyosan becsuknák az ilyen 
veszedelmesen szennyes gyárakat.

A Grand folyó mellett Glenwood-Springs melegfürdője, aztán 
meg a közeli Gypsum falu mellett az Eagle folyó völgyének fene
kén egész fiatalon kibuggyant láva kötötte le figyelmünket.

Innen másnap a Hagermann-hágón át mentünk le az Arkansas 
forrásvidékére. A vasút a hágó alatt alagúton megy át, de mi gyalog 
másztunk keresztül rajta. A hágóról nyíló kilátás a havas hegy
hátakra bemutatta azt az óriási különbséget, ami a Sziklás-hegység 
és az Alpok közt van. Minden része a Rockynak meglehetősen 
egyenletes felszinű tönk, amely valamikor egészen lepusztult töké
letlen síksággá s újra kiemelkedve, most a folyók megint össze
vagdossák, a jégkorszakban pedig glaciális fülkék, kár-völgyek kelet
keztek rajtuk. Igazi merész csúcsok, messze dominálva a többi 
felett, nincsenek.

A South-park nevű sűlyedés roppant érdekesnek látszik, de 
aligha van kellőleg tanulmányozva, mert kis sasbérceket, aztán 
apró lávakúpokat, gejzir-kúpokat, travertinot, meg egy szárazra 
került deltát láttam benne. Ahol a Déli-Platté folyó elhagyja ott ma 
is van melegforrás.

Denver 1579 m. magasan fekvő, gyorsan fejlődő iparos város. 
Mögötte a Front-rangé megint olyan csodálatosan egyenletes ma
gasságú, felemelt tönk, mint a többi. Vasút vezet fel rá az u. n. 
Corona-tetőre, ahol szerencsére a felhők fölé kerültünk. Sajnos, az 
esős felhők miatt a hegy és síkság roppant érdekes érintkezéséből 
semmit sem láttam.

Denverből Ratonon keresztül Santa-Fébe jutottunk. Itt már na
gyon száraz pusztaság kisért bennünket. Santa-Fé város már erő-

19*
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sen mexicoi jellegű oázis. A Santa-Fé hegység vadul szaggatott 
bérceihez óriási törmelék-lejtő csatlakozik, mint igazi sivatagi kép
ződmény, amelyet a mai nedvesebb korszakban kezdenek a patakok 
bevagdosni és rendre elhordani. Eredeti indiánus népség lakik még 
itt a környéken, még pedig az u. n. pueblo indiánusok, akik ere
deti építkezésükkel a művelődés történelem véghetetlenül fontos 
emlékeit őrzik s örökösei a legrégibb északamerikai műveltségnek, 
a szikla-lakók (chiffdvellerek) csodálatos kultúrájának. A város mú
zeumában tanulmányoztuk ezek emlékeit, a múzeum igazgatójának 
szívességéből pedig végig néztünk egy indiánus tánczot. A városka 
lapostetejű vályogházai, néhány amerikai stílusú mammuth-házzal, 
meg a legrégibb vályogtemplommal, a tánczoló indiánusok látvá
nyával igazán egészen uj kép volt az Unió területén.

Innen felmentünk a Grand-Canyonhoz, a Colorado csoda-völ
gyének legszebb részéhez. A vasút végig visz a Colorado-platón, 
állandóan mindegy 2000 m. magasságban. Nagyszerű látvány a 
szélfútta, rengeteg fennsik kihalt üressége, sok apróbb nagyobb ka
nyonja, magában álló „mezája“, vagyis a lekopott,'legfelső rétegeknek 
egy-egy megmaradt csoportja. Útközben két kitérőt tettünk. Először 
Adamana állomásról kocsikkal kimentünk a híres arizonai köve
sült erdőbe. Először igazi homokos „vádi“-n mentünk át. A folyó
meder alig méternyi partján görcsös, nyomorék nyárfák, a záto
nyokon pompás aranyvirágú bozót (Chrisotamnium), temérdek 
tüske stb. jelzik a kevés nedvességet, ami a széles, homokos, tel
jesen száraz mederben mégis leszivárog, Ezután csúnya köves puszta 
következett. A fennsíknak körülbelül 30—40 m. magas lépcsőjén, 
vádiktól összeszabdalt lejtőjén van a kövesült erdő. Hatalmas, ko- 
vásodott fatörzsek hevernek ott, a geológiai másodkor végéről. Leg
inkább a szél preparálja ki őket, aminek remek hatásait fotografáltuk.

Délután Sunshine állomásról kikocsiztunk az u. n. Meteor
kráterhez. Tulajdonképpen igen nagy meleg-forrás tölcsér, amely
nek travertinója nagy mennyiségben található a kráter-körül. Ezt 
metamorfizált homokkőnek deklarálták (!). A sűlyedés akkor történt, 
amikor a kráter körül még megvolt a ma már köröskörűi lekopott 
legfelső réteg. Ebből kerül ki a sok vaskonkréczió, ugyanaz, ami 
a Grand-Canyon körül is millió számra hever a földön. Ezt a vas- 
konkrécziót meteorvasnak deklarálták ! Hoztam belőle, arról a hely
ről, ahol éppen ásták ki a hófehér travertinoból őket. Jó nagy ököl 
nagyságú darab van nálam, azok közül, amelyekről az mondatott, 
hoyg biztosan meteorvas. Itthon megcsiszoltuk, megvizsgáltuk. Szó
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sincs róla! Egyszerű, homokos vaskonkréczió! Nagy a gyanúm,, 
hogy a Arizonából, New-Mexicoból és Mexicoból kikerült óriási 
meteorok, amelyek közül az egyik a következő jelzéssel van a 
washingtoni uj múzeumban :

„ Bacubirito-meteorite, Sinaloa county, Mexico ; hossza 11 láb, 
4 hüvelyk, szélessége 7 láb 8 l/ 2 hüvelyk, vastagsága 3 láb 4 hü
velyk. Másolat-“

továbbá az az óriásmeteorit, amely a nevvyorki múzeumban 
van szintén erről a vidékről, nem más, mint nagyobb mértékű ilyen 
vaskonkréczió. Társaimnak mutattam, hogy az egész plató tele van 
vele. Valamelyik óriásdarabon az egyik múzeumban csiszolatot is 
láttam, a Widmanstátten-féle rajzok bemutatására. Nem láthattam 
jól, de úgy vettem ki, hogy a vasmandula eredeti, cseppköves- 
formáju liinonitképződményeit tünteti fel ismét a csiszolat s ezt 
nézték Widmanstátten rajzoknak.

Meglehet, nem vonom kétségbe, hogy találtak ott a közelben 
igazi meteoritot is, de amit nekem mutattak, az mind egytől egyig 
vaskonkréczió. Az óriási forrástölcsér, hatalmas travertino-képződ- 
ményével, berogyó peremével, összecsúszkált forrásmészkő-padjaival 
egészen világosan mutatja eredetét. Nem messze tőle, Prescott kö
zelében a Montezuma-forrás hasonló képződmény, de jóval kisebb.1)

A merész teóriának annyian hitelt adtak, hogy már eddig tu
domásom szerint 700,000 dollárt öltek bele, hogy megkeressék a 
gödör fenekén a nagy meteoritot, de persze nem találtak semmit.

Végre a Grand-Canyonhoz értünk az El Tovar állomáson, 
ahol pompás hotel áll a kanyon partján. Amint Teleki mondta, ez 
olyan nagyszerű, hogy még az amerikaiak sem tudták nagyítani. 
Leírását mindenesetre jól ismerik olvasóink, itt nem ismétlem.

A Grand-Canyontól lementünk Phoenixbe, a Colorado-plató 
déli lábához. A város s Salt-folyó mellett, a Gila egyik legnagyobb 
mellékfolyója mellett fekszik, csodás vidéken.

A Colorado-plató hatalmas lépcsőkben törött le délfelé s a 
félrefordult óriás fokok, egy-egy merészvonalu hegy, mind alacso
nyodnak dél felé. Eleinte csak folyóterraszok vannak a hegy-rögök 
közt, de délfelé, Phoenix táján ezek a terrasszok belefutnak egy 
óriási kavicslejtőbe, amelynek lábánál folyik a Gila folyó. Minden
esetre a mainál sokkal szárazabb éghajlat alatt keletkezett ez a

Ú Amint a kép aláírása mondja: It is situated on the top of a rounded 
hill of stone about 100 feet high. The diameter of the basin is 200 yards etc. A 
képen jól látni a travertinot.
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kavicslejtő. A délibb hegyrögök (leginkább régi rhiolit-breccsából) már 
csak alig látszanak ki belőle, mint szigetszerűen álló, fantasztikus, 
merész sziklák. Ilyen a Superstition-mountains, meg a Camel-hegy, stb.

A vidéknek legkülönösebb érdekessége volt ránk nézve a nö
vényzete. A növénymonstrumok, a teremtés sikerületlen torzalakjai, 
a kaktuszok itt az urak. A meglehetősen száraz pusztát gyér bozót 
és sok mindenféle kaktusz lepi el, de mind fölé merészen emelkedik 
a sokszor 8—10 m. magas Cereus giganteus. Szépnek éppen nem 
lehet mondani, de a többi különös növényzet, az ocatilla, a viz- 
naga, az opuntia, yucca, aloe stb. közt néha igazán festői meg
jelenésű. Csodálatos különösen a hegyek sziklás oldalán, szeret ki
ülni százados törzse a meredek sziklákra és dombtetőkre. Kedves 
színével lep meg az Opuntia fulgida lágyan festett koronája, de közelről 
ne érjünk hozzá, mert szövevényes, ujjnyi tövisei veszedelmesen vé
dik az idegen ellen a növényt is, meg a rajta fészkelő madarat is.

Phoenixből autókon mentünk ki az úgy nevezett Roosevelt 
töltéshez, amivel a Salt folyót felduzzasztották öntözés végett. A fel- 
duzzasztott víz erejével elektromosságot állítanak elő, az elektromos
sággal hajtják a farmok kutjai felett álló vizemelő gépeket. Alább 
még egyszer felduzzasztják a folyót, ott, ahol a hegyekből kilép, 
hogy közvetlenül is öntözhessenek a vizével.

Az út Phoenixből a Roosevelt töltéshez részben a kavics
pusztán, részben a hegyek között vezetett, de nem a Salt folyó 
völgyében, mert az járhatatlan kanyonokban tűnik el az ember 
szeme elől. A mintegy 80 mfd. hosszú útat egy nap alatt tettük 
meg, igazán hajmeresztő kocsizással. A töltésnél aztán egész éjjel 
szakadt az eső s lavinák omlottak az útra, meg a patakok meg
áradtak. Emmiatt egy napot ott kellett töltenünk s csak másnap 
indulhattunk vissza, a nagyon megromlott úton. Sohase láttam autót 
olyan bravúrral vezetni, mint a mienket. Sima gumival, meredek, 
felázott utakon, sziklapárkányokon, szédítő meredélyek felett, lavi
nákat kerülgetve, hogy csak éppen elfért még a kerék a sziklapár
kányon, aztán pihenés nélkül, sietve, mert hosszú az ú t ! S min
den baj nélkül megérkezett a 35—40 autó utasa, de nem minden 
autó, mert többet ért útközben valami kis kellemetlenség.

Phoenixszel körülbelül befejeztük utazásunk legtanulságosabb 
részét, mert innen már rohanva siettünk vissza. A Phoenixben el
vesztett egy nap miatt St. Louist el kellett ejtenünk s Kansas-Cityn 
keresztül egyhajtásra Memphisbe vasutaztunk, a Mississippi partján.

Mennyi néger! Meglátszik már mindenen a négerek nagy 
száma. Az amerikai is elég „slendrián“, de a néger még ezt sok
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szorosan felülmúlja. Memphisben már a délvidék élénksége, hanyag
sága olyan magasfokú, hogy szinte kellemetlen. Aztán a négerek I 
Rútak és piszkosak, lusták és tudatlanok, nem csoda, ha olyan 
ellenszenvvel viseltetnek irántuk a fehérek, hogy a vasúti pálya
udvarokon pl. a váróterem ketté van osztva: fehérek és színesek 
számára (osztályok sem a vonatokon, sem az állomásokon nincse
nek). Aztán az embert kellemetlen meglepetések is érhetik. Előttünk 
megy két csinos süldő lány, szép karcsú termetük, választékos ru
hájuk van, csinos kicsiny lábuk sokkal kisebb és fessebb, mint a 
germáneredetű fehéreké általában. Kezükben „Music", modern ka
lapjuk elfedi a fejüket, kezükön keztyű. Akármilyen vén az ember 
az ilyen alakokon megakad a szeme s figyelemmel kisérjük őket. 
Egyszerre az egyik megfordul. Oh bár ne tette volna! Rettenetes 
néger arcz, óriási száj, sovány kép, kiugró arczcsont, dülledt nagy 
fekete szem s az az orr, az a rettenetes tripla orr !

Memphisből hajón mentünk le Helénába. A Mississippi ezen 
a szakaszon éppen olyan, mint a mi Tiszánk. Kanyargásai, parti 
képződményei stb. szakasztott mása a mi. kedves alföldi folyónknak. 
Erdő kiséri mindkét partját. A közlekedés bámulatosan kevés (mint 
a mi Tiszánkon !), a helységek is ritkán mutatkoznak a parton. Még az 
ártérre lerakott homokja is olyan, mint a mi Tiszánk folyó-homokja.

Helénából az uj vasgyári és vasbányászati czentrumba, Bir- 
minghamba vasutaztunk, rongyos néger falvak, düledék tanyák közt. 
Útközben négy felfordult vonatot láttunk biztató jelek gyanánt a 
pályatest mellett, az egyik még lángban állott. Nem volt kellemes 
látvány a hatalmasakat himbáló, recsegő, támolygó vonatról. Rossz 
a pálya, mondják, de azért a menetsebességet nem csökkentik. 
Csoda, hogy valami végzetes katasztrófa nem ért bennünket, hisz 
útközben már kétszer kiugrott a podgyászkocsi, meg az étkező.

Birmingham elképzelhetetlen rendetlen, düledékekkel, félig el
pusztult házakkal összekevert zűrzavar. Az összekötő vágányt ke
resztül vitték nehány utczára való néger fakalyiba közt. A kalyábák- 
ból csak éppen annyit bontottak le, amennyit a szabványos belső
ség megkíván ; a fél, a negyed, a tizedrész házmaradványokat már 
nem bántották. Minek ? Nincs útjában a közlekedésnek, a hefyre 
nincsen szükség, majd ellopkodják lassan-lassan a négerek.

Birminghamből Chattanoogába, aztán Ashevillebe, majd Char- 
lottsvillebe és végre Washingtonba jutottunk. Végig mentünk tehát 
az Appalach hegységen, jól megismerve lankás oldalú, meglehető
sen egyhangú, lombos erdőkkel borított, szabályos lánczait. Ashe-
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viliében felmentünk egy hegy tetejére, ahonnan jól lehetett látni 
az erősen lekopott hegyvidéket.

Washingtonban öt napot töltöttünk, megnéztük a Potomac 
szép vízeséseit, aztán az Unió szép fővárosának minden néznivaló
ját. Temérdeket tanultunk itt, de lehetetlen volna mindazt még csak 
érinteni is ennek a rövid leírásnak a keretében.

Washingtongban igazi műbecsű épület alig van. A Capitol 
(országház) gyönyörű ugyan, de nem igen mondható műremeknek. 
Igazán szép csak a hátulsó oldala, a terraszok és parkozott lejtő 
felé. Napnyugtakor, amikor az arany sugarak ezt a hátulsó hom
lokzatot világítják meg a hervadó lombok között, csakugyan párját 
ritkító szép látvány. Az elülső homlokzata sivár és nincs művészi 
hatása. Idétlen a nagy Columbus emlék is, a Capitoliumhoz vezető 
sugárút másik végén. Obeliszkus alakú, téglából rakott gyárkémény 
ez, minden művészi környezet nélkül. A múzeumok gyűjteményei 
is egészen eltörpülnek az európai metropolisok gyűjteményei mellett, 
egyedül az ethnografiai gyűjtemények szépek, különösen remek el
rendezésük következtében. Érdekes, hogy hogyan került a néprajzi 
gyönyörű báb-csoportok indiánus, néger, pápua és maori szekrényei 
közé egy oláh szekrény, egyetlen Európából.

Washingtonból végre New-Yorkba vasútaztunk. New-Yorkban 
az Amerikai Földrajzi Társaság keretében nehányan, a vezetőség 
kivánságára előadást tartottunk. Érdekes volt Dubianszki szt.-pe- 
terszburgi botanikus előadása a pusztai flóráról, amelyet Chaix úr 
olvasott fel, mivel az előadó maga nem tud angolul. Emmiatt elég 
komikus, tolmácsolt vita keletkezett, de elég érdekes volt. Végre 
1912. október 18.-án este a Waldorf-Astoria hotelben megesett a 
búcsúvacsora, szép ünnepség alakjában.

Olyan érzelmekkel távoztunk innen, hogy az utitársak közt 
szövődött barátság, meg az Amerikai Földrajzi Társaság iránt érzett 
hála állandó lesz s mindnyájunk lelkében mint feledhetetlenül ked
ves és tanulságos emlék marad megőrizve.

Különösen sokat köszönhetünk amerikai útitársainknak és W. 
M. Davis urnák, aki a geográfia egy részének, a morfológiának 
olyan szigorúan körülhatárolt, helyes módszerrel felszerelt, konkrét 
alakot adott, hogy ezzel mintegy megmutatta, hogy miképpen kell 
eljárnunk a geográfia többi részében is, hogy tudományunk végre 
egészenbiztosankörülhatárolt, értelmezett és definiált tudomány legyen, 
szigorúan elválasztva a tisztán topográfiái tudáson alapuló dilettan
tizmustól.




