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Alig egy évtizeddel ezelőtt a világnak inívelt és míveletlen népei egy
aránt bámulattal teltek el Californiának fölfedezett mesés kincsein. A rend
kívüli h ír, — mi a valót mindég túl szokta szárnyalni — lázba hozta a
népeket, s nemcsak a legközelebb eső, de a világ minden ismeretes pontjain
hangzott California kincsének híre, s a hirtelen meggazdagulás reménye
ez időben, mondhatni californiai lázzal borítá el nemcsak a Misisippi part
jait, hanem a Rajna vidékét éppen úgy, mint a J á n g - s z e - K i á n g izzó
téréit, s tevékenységre szóllítá a kalandos véralkatot, mint ez a Cortezek és
Pizarrok korában történt.
E rendkívüli fölfedezés kezdetén Európa népeit egy nagyszerű politi
kai vihar rázkódtatá meg, melynek szomorú eredményei igen sok — kü
lönben talpig becsületes és erényes embert szeretett honából s övéi közül
külföldre csábított. Az ilyennek teljesen mindegy volt, hol tölti életúnt nap
jait , mert a földnek bármely részében is egy volt helyzete ; hontalan volt
itt is, amott is, és mindenütt erőfeszítéssel párosult munkával kelle küzde
nie. Mennyire hathatott tehát ilyenekre az új eldorádónak így megnagyított
híre akkor, midőn a még nemrég megtelepült s jó környülményü családok
is Amerikából úgy mint Európából, fölhagyva mérsékleti kényelmükkel,
egy sok veszélylyel fenyegető hosszú útra keltek, az igéi’et földjén lapáttal
mérendők a jó létnek (?) s gazdagságnak legközvetlenebb anyagát, a sárgán
fénylő aranyat.
Nem a meggazdagulási remény, hanem a számíizöttnek bármi helyi
ség iránti közömbössége és a tapasztalhatási égető vágy engemet is útra tökéllének az új eldoradó felé, s 1850-dik év julius hava első felében a sok
ezer új argonauták sorába vegyülök, quo fata ferunt, szerencsét próbálandó,
mit nyújt előmbe a sors ?
A dús arany fekvetek feltalálása után csakhamar három út nyílt meg az
új országba való kivándorlásra; az első — s eleintén legjárottabb — az ame
rikai continens körülhajózása volt, s az addig inkább csak a ozet-vadászat
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mirmidonjai által ismert rémletes hírű C a p - H o r n átalánosan rettegett
viharaival most egyszerre sok hajón utazó jött érintkezésbe.
A második a Panama-földszoroson vezetett által, hova az arany fölfe
dezése után alig egy évvel rendes gőzös-vonal állíttatott, mely egyúttal a
posta havonként kétszeri járását Í3 lehetővé tette. Egyik gőzös osztály NewYorktól le a földszorosig já rt; ezen átkelve, a csendes tengeren másik gő
zös osztály vévé át a közlekedést San-Franciscóig Californiában, s 'ezen út,
rövidsége miatt, csakhamar a leghasználtabb lön , az átkelésre csakis egy
hónapot vevén igénybe, míg az első rendesen 5— 6, sőt olykor több hónapig
is tartott.
Az első években azonban nagyszerű kivándorlások történtek az
Egyesült-államokból az éj szak-amerikai vadonokon s pusztákon keresztül,
mely út sokkal több veszélylyel vala egybekötve, mint a félelmes cap-horni;
ezerek pusztultak el eleinte e sivatag járatlan útain, részint a vad indiánok
nak mindég rabolni kész csapatai, részint betegség által vagy kimerülés
től; nem ismerve még akkor egyenes járott vonali, minden útmutatójok
ezen caravanoknak csak a delejtü volt, mint a tengerésznek, hogy irányát
megtarthassa, többek pedig még e kétes útmutatót sem használva, sokat kóborogtak vizetlen, kopár s egyéb helyeken, míg a késő évszak sok ilyent
örökre a vadon mélyeiben megdermeszte.
Vajminő rettenetes látmány volt akkoriban a Sierra-Nevada napkeleti
oldalán azon hely, a mint az azon sivatag pusztaságból kivezető út, mely e
hegyláncz és a szikla-hegyek (Roky-Mountains) között terül el, a SierraNevadát megközelíté ? a vésznek s enyészetnek rettentőbb képe alig kép
zelhető. Egy körülbelül száz ölnyi széles a sivatag-térbe bekanyargó vonal
ez, melyet szemmel követni lehete annyira, a mennyire a látás képes vala
elhatni, bőven behintve a háztartás és az emberiség használata körül megkivántató mindennemű eszközökkel, edényekkel, öltözetekkel, széttört sze
kerekkel, használatra alkalmatlanná lett fegyverekkel, mik sajátszerü vegyületben hevertek, közte sok elhullott ló és szarvasmarha, s szélein a
számos sírhantok, egy-egy gyakran az elhunytnak durván karczolt nevével
ellátott kővel, az enyészet és pusztulásnak rettenetes képét adá, mi ott an
nál borzasztóbb látmány volt, mivel mindezen pusztulás közepette semmi
féle élő lény mozgása vagy repülése nem létezvén, a végpusztulás borzasztó
csendje mindenkit rémülettel tölte el.
Végre csakugyan e helyek járhatóságát is kikapák a civilisatio ama
rettenthetetlen útászai az anglo-amcrikaiak, s most az ezen útat követő caravánok tavasz nyiltával indulnak St.-Louisból, hogy augusztus végével a
Saeramento völgyébe érhessenek Californiában.
Az első útnak tehát hosszadalmassága miatt, mely jelenleg is a leg
gyakorlottabb tengerészek hosszas kísérletei után még mindig négy hó

napra számíttatik, az utolsónak pedig nehézségei, hosszadalmassága s "csak
bizonyos idöszakbani használhatása miatt az elsőség a személyszállításra
nézve a gőzös vonalokat illeti.
Körülményim megengedték, hogy én is ezen vonalt vegyem hasz
nálatba ; de mivel csak több hónapi előre való bejelentés után lehetett úti
jegyhez jutni, ez időt némely szükséges tanulmányokra fordítóm. — Végre
1850-ik év julius 13-án, még két; a magam helyzetéhez hasonló körülményü
útitársammal G e o r g i a gőzössel a'kalandszerü útra lépénk.
Azon időben a New-Yorkból indulni szokott californiai posta gőzös
Havannában, Cuba szigetén állomást szokott tartani, mely utat 5 nap alatt
tévé New-Orleans-ból, ugyancsak Havannába egy más gőzös szintén szállíta
útasokat, s ez mintegy találkozó helye volt a New-Yorkból, New-Orleansból
s a Panama földszorostól visszatérő gőzösöknek, illető rendeltetésű utasaikat
a new-orleansi gőzössel kicserélendök, e mellett szén-rakhely is lévén ottan,
az útra szükséges szenet e gőzösök itt vették be, mely alkalommal egy pár
nap mindég jutott az útasoknak pihenésül, s egy földi paradicsom minden
természeti szépségeinek élvezésére, leszámítva mindenesetre a nagy hősé
get és sárga lázt, melynek itt van egyik íőtanyája, s mely a szokatlannak
bizony nem igen kellemetes s élvezetére háborítólag hat; a mi pedig a sárga
lázt illeti, arra legjobb, ha éppen nem is gondol az ember, kivált ha az útazási időszak megválasztása nem szabad akaratától, hanem a parancsoló kö
rülményektől függ; egyébiránt kalandokba bonyolult ember az efélékre nem
is gondolhat, béküljön ki jó előre azon gondolattal, hogy sírját ott fogadja,
a hol a halál éri, különben ha e kérdést illetőleg nyugtalan, jobb ha veszteg
ül, mindenesetre jó tanácsul szolgáland, ha a szemet s ínyét csiklandoztató
számtalan forró ég-öv alatti gyümölcsöket, a tejet és pálinkát kerülni fogja,
hanem a pompás szivarokat, kivált a Cabanos vagy Lopez gyárokból kérői
teket élvezheti, s ha valami igen finomat akar a füstölgetésben élvezni, men
jen az említett gyárok valamelyikébe, csináltasson magának frissen egy
ínye szerénti szivart, gyújtson reá és sétáljon ki a sétatereknek az egész
világon a legszebbikére a Paseo-Tacon-ra, s ott a liliodendronok, magnó
liák, oleanderek,. rododendronok s isten tudja mennyi minden más fölséges
dendronok dús árnyai alatt élvezzen oly nicotian füstöt, a milyenről soha
senki nem álmodott pipás életének ötvenedik évében se.
Egyébiránt hogy a luxusnak e természetelleni, nagy és felette költ
séges neme minő nagy hatással van némelyeknek ínyjére, másoknak pedig
képzelődő tehetségére, leginkább észlelhető volt akkoriban egy ilyen Californiúba utazók seregével megrakott gőzösnek fedelén, midőn az napnyug
takor útnak indulva, miután a Castillo-Morro alatt kifelé haladtában már a
kikötő őrségével az ismeretes „ h o e s hi p , w h e r e a r e y o u b o u u d “
szócserén átesett, s a hirtelen bekövetkező alkony kétes homálya közepeit a
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hajó fodelezetén az ember széttekint, a sűrű homályban már csak gnom alak
ban észrevehető 'útazók egy pár százának feje körében izzó szivar-végeket
lát, mintegy bizonyságául, minő pompás a havannai szivar; s pedig gyak
ran megtörtént, hogy némely avatatlan a számtalan apró szivargyáraeskák
egyikébe tévedve, nagyon jutányosán vásárolt, de borzadalmasabb czikkre
szárazföldi trafikban sem tehetne szert.
Havannából 4 napi gőzösöni utalás után megközelítők a dús tropíeusi erdőséggel sűrűn borított híres földszorost, mely két oly nagy föld
részt, mint egy keskeny szalag egybekötvén, csakis mint egy negyven angol
mértíoldnyi szélességével választófalként áll a két világ-tenger közt, azt
egymástól ekként elkülönözve. Azon időben semmi rendszeres kikötő a
földszoros napkeleti oldalán nem létezett. A nyomorult, ronda, posványos
kicsiny Chagres helysége volt a kiszálló hely, mely egy hasonló nevű folyónak torkolatánál fekszik.
A csak csekély vízmélyű hajók általjárható torkolatot, regényes alakú
kis erődő védi, mely a spanyol uralom ideje alatt épült, az elöbbeni szá
zadban azon vidéken létezett b o n c a n i e r - e k (tengeri rablók) nagyon el
terjeded hatalmaskodása ellen, kiknek korlátozására azonban elegendő erőd
sohasem volt, sőt 1760 körül M o r g a n , a boucanier-ok akkori hires vezére
által be is vétetett; ez ostrom alkalmával az erőd ormairól egy ágyú levet
tetvén, a tenger felöl egy szikla repedésben fönt akadt, s máig is azon
helyen látható, bámulására mindazoknak, kik e történetet nem ismervén,
csudálkoznak miként juthata oda az ágyú. — Az erőd aránylag nem régi,
s alig lehet kétszáz éves, de az éghajlat s levegő ott szörnyű emésztöleg
hat minden épületre, s e miatt ezen erőd is az agg mohosodás színét inkább
hordozza, mint négy annyi idejű testvérei a Rajna mellett.
E helyen nem lévén alkalmas kikötő nagyobb hajók elfogadására, a
G e o r g i a mint egy két tengeri mértföld távolságra az erődtől vetett hor
gonyt a nyílt tengeren, s innen apróbb dereglyéken történt a partra
szállás.
A mint feljebb már érintém, Chagres mindamellett, hogy az amerikai
két continens napnyugoti partjai közlekedésének fö kifolyó helye volt a
spanyol hódítások ideje óta, mégis egy igen silány kicsiny helyiséget
képez a hasonló nevű folyó jobb partján, épületei csak is hitvány kuny
hókból állanak, mindenfelől a tropikusok nagyszerű növényzetének nehéz
lombjaitól környezve; mocsáros, piszkos, ronda hely, mely csak a szörnyű
lázról nevezetes , melynek azon vidéken a mérsékleti égöv lakója ki
van téve.
Mióta azonban California felé az út megnyittatott, a folyó bal partján
egy más alakú település keletkezett volt, melyet akkor az amerikai oldal
nak neveztek (american side), itt az épületek — bárha fából — de csino-
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sabbak voltak , mindegyike azonban vagy vendéglő, vagy ivó- s kártyaház
volt, s különös volt a kisded faépületek homlokzatán az egyesült státusok
nagy városaiban lévő nagyszerű vendéglők neveit látni, mint A s t o r H o us e , N e w - Y o r k H o t e l stb.
Bajosan hiszem, hogy az egész ismeretes világon valahol ehez hasonló
bűn-barlang létezhetett volna, a konstantinápolyi híres Fanaronison bizo
nyosan jóval túl tett. Hogy erről valaki meggyőződjék, elég volt e helyre
bemenni, a sok bűnbélyegü arezot látni, s a köztük folyó beszélgetést tiz
perczig hallgatni.
Ide öntötte ki az amerikai unió legszilajabb sepredékének szeszét, ide
gyülekezett a mexieói öbölnek s a charibei tengernek minden kalandora
s kétségbeesettje, bitófa és a garrote alól menekült szökevények, rablók,
tolvajok, hamis kártyások s naplopók, pohár-csengés, káromkodás és pénz
zörgés volt a zaj , mit éjjel-nappal hallott az ember, gyakori lövéssel s en
nek áldozatai hörgcsével vegyülve, szóval: az új-granadai kormány nem lé
vén sem elég erős a kihágásokat fékezni, sem bátorsága az amerikaiak ellen
föllépni, ott a kés volt az úr.
Tisztességes jellemű embernek elég volt ezeknek látása, hogy a mu
tatástól minden kedve elmúljék, s a további útazásra rögtön készületeket te
gyen , melyre két mód rmitatkozott; az egyik egy kicsiny gőzösön fel P a l a n q u i 11 a -ig, onnan evezős-ladikon C r u c e s - i g , s ettől öszvér-háton Pana
máig, az egész került körülbelül 35— 40 amerikai dollárba, sok pénz egy
szegény száműzött üres erszényéhez; megenged az olvasó, ha saját csekély
ségemet egy más úton mutatandom be, t. i. evezős-ladikon Cruces-ig, s on
nan gyalog Panamáig.
Hárman voltunk s még két más útazó csatlakozók hozzánk, s így öten
fogadónk egy odavaló belföldi csolnakot, mely egy darab csolnak-formára
kivájt fából állott, mintegy 3— 4 öl hosszú, s 4 láb széles, mely minden tö
mör és nehézkes alakja daczára mégis nagyon könnyen úszott a vizen.
A ladik közepe tájára leveles ágakból sátor vala készítve, az útasokat
eső és a napnak forró heve ellen védendő, kormányosunk egy cartagenai
mongrel volt, ki magát capitano-nak neveztette, vagyis e megszólítást egész
spanyol-grandezaval fogadta; a legénység podig két barnább-börü suhanczból állott, böi-üknek mélyebb színezete a dél-amerikai népség alsóbb classissábóli eredetüket bizonyító, kik a vitorlázás mütételét egy-egy hosszú do
rong segélyével eszközlék. A capitano öltözete egy valamikor mosás alatt
is volt fehér ingből, egy kék bő nadrágból, s egy szalma-kalapból állott,
míg a legénység öltözete még ennél is egyszerűbb v olt, mennyiben az ezen
vidéken szokásos szalma-kalapon kívül (jelenleg nálunk is ismeretes Panamakalap) más bárminemű felső borítóval nem bíbelődtek, s a tropikusi hőség
által kieröltetett bő izzadtság nagy gyöngyökben borítá fekete bőrüket.
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Berakodánk tehát e nagyon is egyszerit nautieai architecturával diszeskedö alkotványba; öt ládánk volt, s ezen kívül new-yörki hátrahagyott
barátink bőven elláttak bennünket füstölthús nemiíekkel, kétszer-sülttel,
egy korsó rummal s egy mással megint, mely jó franczia pálinkát tartalma
zott, ezek s egyéb apró befőzött jól-laktató szerek mellett azon víg kedélyIyel térénk kalandszerü útunkra, mely minden ily útra indult egyénnél pár
hét múlva esalhatatlanúl megszokott jelenni, s mely semmit sem gondol a
jövővel, jöjjön az bárminő formában, s mindig kész elfogadására, úgy a
mint jö n ; a múltra pedig a lélek teljes erejéből fátyolt von, legyőzve minden
gyöngédebbérzéseket; tomboló kedélyű,és szörnyű kitörő lesz,de egyszersmind
zárkozott minden iránt, mi kivüle esik, s úgyszólva ellenséges lábon áll az
egész világgal, míg pajtásáért kész minden perezben az élet és halálra való
harezra szállani; a haláltól való rettegés kialszik kebléből, a golyó vagy kés
hegy elfogadásáról vagy osztogatásáról csak amúgy beszél, mintha! szivaro
zásról lenne a szó; ilyen a nagyvilágba kidobott kalandor.
Az egyenlítő közelében van egy bizonyos régió, melynek kiterjedését
mintegy 5 geográfiái szélességre tehetni, hol a szélcsendet rövid ideig tartó
vihar szokta felváltani'. Ez azon vidék, hol a két ellenkező passát találkozva,
a nedvességgel terhelt lég mind a nagy hőség, mind pedig a két sarok felöl
jövö légfolyam nyomása által fölfelé szoríttatik, s rendes útját a felső régiók
ban, mint fölső passát folytatja.
Ezen egyenlítői viharok öve (Equatorial doldrums) nem állandó hely
zetében, hanem a napnak zodiachalis mozgásával változik, s igen különös
benne a z , hogy változása nem minden évben ugyanaz, s míg az északi szé
lességben egész a 23-ik fokig fe ljö , a déli sarok felé csak az 5-kig megy,
s útjában a napot követvén, a közép-amerikai esős és száraz időszakoknak
tényezője; a hova helyzete esik, ott a szélcsend által tikkasztóvá vált hő
séget rögtöni viharok váltják föl, a legnagyszerűbb menydörgésckkel olyan
esők omlanak le , melyek már nem eseppekbon , hanem hosszú s bő szálak
ban öm lenek le, s önkénytelen azon gondolatot keltik, miszerint özönvizet
csakis ilyenszerü esők idézhettek volna e lő , melyeknek végtelen bőségéről
hogy valakinek képzete lehessen, legyen elég annyit megemlíteni, hogy ezen
tropikusi — nem csők — hanem özönökből a tengeri utasok tökéletesen iha
tó vizet szoktak gyűjteni a tengernek felszínéről.
Panama s a Chagres folyam vidékén ezen esős évszak éppen a nyári
hónapokba esik, melynek következtében a folyam rendesen áradt állapot
ban van, mely igen gyakran —■csaknem naponta — hirtelen több lábnyi
magasságra dagad a szerint, a mint számtalan mellék völgyecskéinek vala
melyikébe egy ilyen özön talált leszakadni, melynek következtében ezen
folyónak ladikkal való beútazása a nyári hónapokban akkoriban igen bajos
volt és sok időt kívánt,
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Igen sajátszerü látvány volt az árjában lévő folyócskát sok utazó la
dikkal élénkítve látni, hol csak pár évvel azelőtt a nagyszerű tropikusi
erdőknek mély árnyai közt csaknem örökös háborítatlanságban sietének
hullámai az Óceán felé; az új eldoradó fölfedezése szokatlan zajjal váltá
föl a mély csendet, a majmok és papagájok seregének nagy botrányára; e
mozgékonyság közepébe sodortatván tehát, a déli órában valahára kapitá
nyunk indulót parancsolt.
A folyón fölfelé egypár óra alatt elérők e híres földszoroson az első
belföldi helységet G a t u n-t, a mennyiben a silány kunyhókból álló két rö
vid sorház helységnek nevezhető; megkísértem e helység leírását :
Nem egyéb ez, mint egy rövid úteza, kétfelöl a világon létező legegy
szerűbb alkotási! kunyhók sorával szegélyezve : egy ilyen kunyhó nem
egyéb, mint egy 9 vagy 10 lábnyi négyszögben a földbe ásott vad bambus
szálok, mely igen kemény nádfajnak főtulajdona, hogy nyíl egyenes és a
földben nem rothad, vastagsága átmérőben 3— 4 hüvelyknyi.
Ezen bambusszálak egymás mellé ásatnak, körülbelül egy hüvelyknyi
távolságra egymástól, a kerítés egyik oldalán nyílás hagyatik ajtóul vagy
bejáróul ; a négyszög tetejére szarvazat tétetik ugyancsak hasonló
anyagból s száraz pálmalevelekkel befedetik; egy két, a földre terített marhabör, s egy a négyszeg közepén átterjesztett függöágy (hamaca) képzik a
Quezedák s Alvaredók e mongrel sarjadéka kényelmére szánt minden bú
torzatot .
A nép egy spanyol, indus és néger vér vegyitek, bőrüknek sárga-fekete
alap színe minden árnyéklatban bővelkedik le egész a tiszta feketéig, nyel
vük a spanyol, még pedig minden tájszólás nélkül, s ha netalán valami el
térő szó van e nyelvben, bizonyosan valami oly tárgy jelölésére vonatko
zik, u. m. gyümölcs, fa, növény s. t. b., melynek eredeti indus nevét a tiszta
spanyol nyelvbe olvasztották.
E népnek főfoglalkozása a henyélés, életmódja igen egyszerű, s szer
felett kevéssel beéri, egy pár szénén sült platána (a bánánánalc egy faja)
egész napra kielégíti, vagy pedig a t o r t i 11 a, nemzeti eledel pótolja a
szükséget.
A tortilla igen nevezetes szereppel bir az újvilágbeli spanyol faj na
gyobb részénél, mert a köznépnél, sőt falun a főbbeknél is ez a kenyér; ké
szítés módja ez : a kukoriczát estve beáztatják meszes vízbe, hol héja nehány
óra múltával mind kirepedezik; ekkor előveszik a háztartásban nélkülöz
hetetlen pe t a t e - t , mely egy hoszszukás négyszögíi kemény kő, körülbelül
másfél láb hoszszú, egy láb széles, elég csínnal faragva, egyik végén két
rövid lábbal ellátva úgy, hogy rézsútoson álhasson, fölső színe sima; a tor
tilla csináló e szerszám magasabb feléhez térdel, a tiszta vízben jól kimosott
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feilágyitott kukoricáiból egy marókkal a petate felső végére tesz, s egy más
hoszszukás négy szegre faragott kövei (olyan forma mint egy kaszafenö kő,
csak hogy jóval nagyobb) péppé töri vagyis inkább súrolja.
Midőn eként az egész beáztatott kukoricza menynyiség föltöretett,
egy lapos kő alá tüzet rak s midőn ez megheviilt, a kukoricza pépből egy da
rabot kezébe vévén előbb golyót gömbölyít belőle, s ezt tenyerei közt la
posra veri, a hevített köre teszi, s midőn félig meddig ki van sülve, le ve
szi ; ezen sajátszerü lepény átalános fti eledel a népnél, mint a polenta az
olasznál, vagya mamaliga az oláhnál.
E két eledelen kívül a földszoros lakói olykor cocusdióval főzött
rizst is esznek, de csak vacsorára, az eként készített rizs különös jó izií.
Van még egy igen nevezetes nemzeti eledelök, a f r i j o 1e s, fekete paszuj,
mely azonban az említett coeusos rizszsel együtt a köznépnél már a lu
xus czikkek közé tartozik, hanem anynyi bizonyos, hogy sem olyan különös
jó izü rizst, sem paszulyt soha nem ettem, mint a milyent oltan készítenek;
mi módon készítik az utóbbit ? nem tudom, annyi bizonyos, hogy húsnernü egyikhez sem járul.
Az egyszerű szerkezetű falu sorából azonban kitűnt mind formája,
mind anyaga, mind pedig architeeturájára nézve egy szorgalom-teljes
mozgékony amerikai kereskedőnek raktára, melyben a fő áruezikket a sze
szes italok különböző nemei képezek. Bódéja egyszersmind ivás és dorbézo
lásnak éjjel nappal nyitva állván, a különben józan életű nép között az
erénynek további terjesztésére épen nem szolgált, sőt még szaporító aChagresnél keletkezett bünbarlangok számát.
Szeszes italokon kívül, található vala még ezen bódékban: füstölthús,
sajt, kétszersiilt, s öltözetnémük, minden azonban a legtulságosabb áron.
Mindezekről azért tevék bővebb említést, hogy Gatun leirásával egyúttal
rajzát adjam minden más a panamai útba eső helységeknek melyek egyaránt
inkább hasonlítónak akkor egy tivornyázó, rószegeskedő emberektől rajon
gó, délután oszlófélben lévő falusi vásárhoz, mint bármi egyébhez; kártya,
koczka, a nálunk is ösmeretes gyűszű játék, s Fandangó között telének éjjek
s nappalok.
A folyó áradási nehézségei miatt csak is ötöd napra érheténk Crucesb e, mely a földszoros belsejében lévő legnagyobb helységek egyike.
Nappal átáztunk, az az kikötöttünk, s többnyire a ladikon töltök az éjjet. A
mi az átázást a legkellemetlenebbé tévé, az nem annyira a nagy hőség, mint
a friss víz hiánya v o lt; a szüntelcni bő izzadás által fokozott égető szom
júságunkat vízi útunk közben csak is a folyónak igen meleg s felettéb
zavaros vizével cnyhithetök, melynek kellemetlenségeit teljesen undorítóvá
tévé az, hogy az útasokkal bövölkedő sok ladikról minduntalan látni lehete a természeti szükségek megtevését; lehet képzelni mi kínos és undo

rító lehetett tehát,— mikor ismét az ivóedényhez kelle nyúlni. Ivó vizet c la
dikokon nagyon keveset lehete vinni, mert először a hely szűke nem engedé, másodszor mert napfölkelte után egy pár órával már úgy át vala mclegiílve, hogy ihatatlan volt, a pálinkabeli bő gondoskodásunkat sem hasz
nálhatók, mert fölmelegedvén, égető vala különben is száradt nyelveinken,
a források is ezen morőben vulcanicus képletben felettébb ritkák, s a lakók
nak legnagyobb része a folyóra van szorítva.
Ilyen testi szenvedés közepette valóban nem csuda, ha az utas érzé
ketlen marad a természetnek nagyszerű szépségei, s az óriási növényzet
iránt, melylyel a folyó mind két partja borítva van; egykedvűséget- érez,
midőn elhalad a vízre hajlott colossalis fa ágak setét lombozata alatt,melyek
a nap nyomasztó sugarai alatt mint egy meggörbülve, az enyhitö hullám
után látszanak sóvárogni, — s pillantásra sem méltatja a nagyszerű kú
szó növény-hálózatot, mely az ős erdők egésségtöl s élettől bujálkodó év
ezredes törzseit föl az óriási koronáig befutja, egy átgázolhatatlan eleven
zöld bozóttá sürüdvén. A kevés téren aránylag sokféle nagyszerű fák ágain
a más másféle vegetatio, s különösen virágbeli tarkaság, gyönyörű látmányt
nyújt a szemlélőnek, míg alant a földnek minden részecskéje úgy néz ki, mint
a növényházak legritkábbika s legköltségesebbje, a levegőt pedig a minden
féle papagájok ezereinek csevegésének zaja tölti be.
Crucesbe érve, a jó drágán megfizetett capitano, barna bőrű legényei
vel, még csak annyira sem méltóztatott kegyeskedni, hogy az esős évszak
tól nagyon fölázott parton podgyászainkat fölsegítse, s a különben igen hasz
nos s e g é l j m a g a d o n , teljes mértékben ránk nehezüle, magyarán
mondva: a szűz vállakra került a láda, s a sáros meredek parton térd és kö
röm bővön érintkezésbe jött a mosdó vizet s kefét nagyonis igénybe vevő
anyaggal.
Bementünk tehát az Ist-hmusnak akkori második gyülhelyére, mely kö
rülbelül hasonlíta a már leirt Gatunhoz, azon különbséggel, hogy sokkal na
gyobb, következőleg itt az említett bűn barlangok is számosabbak, s aztán
egy omladozó temploma is van,mint székhelynck.Nagyon repedezett s helyen
ként nevezetes csorbaságokkal rovátkolt falai, s beomló félben levő mohos
zsindely fedele, olfelejthetetlen Petőfink „menni akar de csak düledez,
mint ivó, kiben sok a szeszu-ére élénken emlékeztete. Torony helyett egy
hármas akasztófa forma állvány, köznyclven u. n. harangláb tartja az egy
egy kötél darabon függő három hasadt s ütő nélküli harangot, nagyon em
lékeztetve a télire felfüggesztett káposzta főre, s a kigyódzó repedések sej
tetik velünk, hogy kongásuk sem lehet sokat különbözőbb a káposzta főnek
ütések alatti püfögésétől.
Crucesböl egy podgyász szállító intézet, Ackerman et Comp. ezég alatt,
kevés (V!) 8 dollárból álló díjért podgyászainkat Panamába szállította ; lett

138

volna ennek más módja is, t. i. a különben henye és dologtalan tropikusi nép,
jó s hamar kapható nyereségért a rövid ideig tartó erőfeszítéstől nem ide
gen, s kevesebb dijjért, mint a szállító társulat, a podgyászt hátukon átczipelik a bárha rövid de szörnyű nehéz úton. Bámulatos és meglepő, men
nyi erőt és kitartást tanúsítanak ebben e két lábú terehordó á l l a t o k , kik
ugyanily módon személyek átszállítására is vállalkoznak, s e czélra bizo
nyos háti ülő székbe ültetik az útast, s igen biztoson át is viszik a borzadalmas úton, némelyike 200 fontnyi terhet is képes hátán átczipelni, s mi
több, ezek biztosabban járnak el a dologban, tapasztalásból tudom, mert
midőn Panamába podgyászomat valók átveendő Aekermanéknál, újdonatt
új kalaptokom benne lévő új kalapommal együtt oly tökéletes tortilla alak
ban szolgáltatott kezemhez, miszerént szükségfelettinek tartám a vele való
további bibelődést, s az Ackermanék puszta templomból átalakított raktára
kövezetén hagyám emlékül.
Más nap tehát egy sajátszerü hoszszan szórt karaván kezde a rozzant
templom megett vezető ösvényen az Istkmusnak gazdag trokipusi erdővel
borított, nem magasra emelkedő hegyei közé kanyarogni.
A földszoroson át szekérút nem létezik, minden közlekedés Panamá
tól Crucesig egy gyalog-úton történt, melyet hajdanában a spanyolok vág
tak egyik tengertől a másikig, s a mint most is helyenként észlelhető, kö
vezve is volt, de a melyre tán azóta soha több gond nem lévén fordítva,
már 1850-ben a legelhagyottabb állapotban volt, feltört kövezete az esős
évszakban a csaknem feneketlen sárban ingott, mozgott.
Ezen rendkívüli s tán sehol a földön föl nem található rosszaságu úton
vonult kereszütl az említett karaván, elszórt kisebb nagyobb csoportokban;
itt számos utas, ló, öszvér és szamár háton, amott egy csomó podgyászszal
terhelt állat, melyek között itt ott az említetteken kivül bikákat is lehete
látni, melyek a hátukra kötözött terhet különös szomorú kedélylyel czipelék.
Ismét egymás csoport fogig felfegyverkezett gyalog utas bagdácsola egyik
köröl a másikra, s ha lépéseit tévesztve elcsúszott vagy a sárban csak úszó
kö fölbillent, csipöig sülyede a kotymányba, s midőn lesülyedt'lábával ki
felé törekvék, akkor a másikkal sondirozá a hajdani spanyol útnak’ híg
mélységeit, mely bajoktól még a természettől különös utazási ügyességgel
megajándékozott öszvér is alig volt mentes, kivált a szegény hosszufülü pa
ripa nagy veszélynek vala alávetve, és volt aztán tömérdek fölbukás, s ennek
következtében láda recsegés s tartalmak kiomlása', ekként, miután a
sárba jól beáztattatott, az állatnak ismét a hátára köttetvén, pompás álla
potban szolgáltatott kézhez a tulajdonosnak. — Legbiztosabbak voltak
a gyalog szállítók, ezek szokva lévén a hely nehézségeihez, bámbus
botra támaszkodva biztos léptekkel vivék terhüket. Legsajátszerübb lát
vány volt egy-egy ilyen szintén egész meztelen fekete börü terehordónak
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hátán egy-egy szép utazó nő, kik leginkább igénybe vcvék c sajátszerií
lovaglást.
Megszabadulva tehát a folyóni kínos úttól, én is, már most ötödmagammal, hozzá fogék c sajátságos átázáshoz, az idő rövidsége és sietés egyikün
ket sem bolygató, mert meghallok, hogy a hajó, melyre jegyünk szólott, épen
útba van California felé, s csak több hét múlva vihet ismét Panamába
újabb útasokat. Kényelmesen kezdtük meg tehát útunkat, melyet a földszo
ros bővebb megszemlélésére fordítónk, minden völgyecskébe, honnan valami
patak omlott ki útunkra, behatolónk a mennyire ez könnyen elérhető vala, s a
tiszta vizű patakokban, hol fenékig láthatónk be, — de csakis ott — megfördénk, mert a hol a víz zavaros, az olyant alligátorok lakják.
A mint- látszik az Isthmusnak e legkeskenyebb része eredetileg homok
televény lehetett, glimmer-schifer alapon, ez benső vulkáni erők segy nagy
szerű bazalt kitörés által áttöretve, felettébb elszaggatva alakító a csekély
emelkedésű fölhányt képletet, egy rakás dombot s völgyecskét képezvén; a
bazalt, a hol mutatkozik, csaknem mindenütt oszlopos jegeczedésü, a pata
kok medrei telvék ugyanezek gömböreivel, közte sok karniol és ágáth dara
bokkal vegyülve; mely képlet igen könnyen kimagyarázható a közép Ame
rikában, az Antillákban s új Granadának a földszoros felé leszálló Q u i nd i u hegylánczában még ma is nagyrészt működésben lévő számos vulkánjai
által, — e vulcanicus hegycsoportozat sok drága érczet rejt magában, úgy
mint aranyat és ezüstöt, melyeknek mivelése azonban nagyon el van hanya
golva, nem annyira a kezek hiánya, mint azon természetes elpuhultság és
renyheség miatt,mely minden forró tartomány lakosainak fő jellemvonása. A
földművelés is ugyanez okból nagyon hanyag állapotban van, s igen csekély
kukoricza, ezukornád és bánána ültetvényeken kívül egyébbel nem találkozik
a szem, ez is oly csekély mérvben, miszerint szót alig érdemel, pedig az em
lítetteken kívül nagy sikerrel lehetne mivelhetö a kávé, az indigó, cacao és
a cochenille.
A növényélet itten a lcgbámulatosabb, az Tsthmus már boriivá van
ama nagyszerű növényzettel, melyről Amerikának az egyenlítő körüli része
nevezetes, — része ez már azon őserdők legnagyobbikának, mely közép
Amerikában kezdődvén , déli széle az a b i p o n o k és p á m p á k föl
dén keresendő. Az ösmeretlenség mély titkaiba rejtőzve, csodáit a fürkcszet és civilisatio elöl elrejtve, csak a vadállatoknak s zománezozott tolla
zatú madaraknak nyújt menedéket, s egy-egy elszórt indus törzs mesés léte
zését sejteti.
Sajátságos ezen forró égöv alatti erdőkben az, hogy az aránylag kevés
téren nagyon sokféle fa találtatik. Csak ha a pálmák különböző faját vesszük
egyedül, már nagy sorozatot adnak; a sok finom munkára alkalmas m ah a g o n y és r o s e w o o d (Rosen-Holz) itten bőségben vagyon, követi
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ezeket a sok, felettébb kemény fák neme, melyek alig faraghatok keménysé
gük miatt, s közöttük 52 faj vagyon, melyeknek tömörsége oly nagy, hogy
forgácsuk a vízben száraz állapotban is lefeneklik. Nem czélom itt ezeknek
bővebb megnevezését és leírását adni, legyen itt elég fölemlítenem az egy
mirnosa fajt a növény életből, mely az Isthmuson nagy bőségben található
föl, a magas hatalmas fákon úgy, mint a fűben, sőt a föld színén szétkuszó
gyöngéd növényzetben is ; különös benyomást tesz az olyanra, ki e vidéken
legelőbb utazik, a midőn egy igen szép, elevenzöld apró levelű, alig féllábnyi
magas gyöpbe, — mely szépségénél fogva szinte kinálkozik a leheveredésre,
midőn közibe lép, az egész gyep mozgásba jön, s levelei egyszerre összehuzódnak s lekonyulnak, mintha rögtöni elszáradás érte volna.
Ezen gyönge szétkuszó (Krichend) növénynek igen finom levelei egé
szen olyanok, mint a hasonló nemhez tartozó nagy fáé, melynek igen nagy
szerű példányai szemlélhetök az Isthmusnak nyíltabb helyein, nagyon tere
bélyes, hatalmas ágakat bocsát, haja ezüst szürke, nagyon síma, leveleinek
nagyon gyönge s apró volta miatt az árnyékában pihenni vágyónak nem
nyújthat enyhülési helyet, ha valamelyik ága kézzel körül fogatik, az ágnak
mind azon levelei, melyek a megfogott helyen felül esnek, rögtön bezáród
nak s lekonyulnak, s e megzavartatásból nem is üdülnek rögtön helyre,
mintha több ideig utánfájdalmat éreznének; — különös az, hogy a fogásnak
visszahatása, azaz a megfogás pontjától a fa törzse felé, s igy a közvetlen
mellék ágra, ha gyenge is, hatása nincsen, valamint a vastag törzsön vagy
nagyobb vastagabb ágain ezen érzékenységet előidézni nem lehet, csak
is az olyan apróbb ágakon, melyeket kezünkkel jól átfoghatunk.
Midőn e nagyszerű növényzet közepette, annak gazdagságán s szépségén
elbámészkodva, addig nem ösmert élvben úszik a kebel, nem lehet nem boszankodni a füvészetbeli korlátoltságon; csaknem rohanva száguld az ember
a természet egyik remekétől a másikhoz, s meglepetéstől szoborkint áll meg,
hogy némely nagyon ritka virág szépségeit szemlélje; más kinyílott pom
pás kelyhekbe méhek gyanánt szállnak a zománcz tollú kolibrik, hosszú v é
kony orraikkal a virág himporát élvezendök, s igy tartják magokat gyönyö
rű kicsiny szárnyaikon a virág kelyhe fölött a légben függve.
Nevezetes itt a nyári hónapokban még a sokféle lepkéknek tarka se
rege, melyek közül mindenekfelett kiemelendő a kéken zománezozott s sza
lag alakban szegélyzett szárnyú Paeonia, melynek ügyetlen repülése magára
vonja a figyelmet. A lepkék ezen legpompásbikának csak hímje bir ragyogó
zománczozattal, nöstényje már korántsem olyan, s szine mocskos kék, min
denesetre az isthmusi rovarsereg fénypontján áll, — figyelmet gerjesztők itt
még a fénylő bogaraknak nagy száma, melyek sokaságát tanúsítja éjenként
az erdőségnek fényes szikráktól nagyon bőven csillogó lombjai.
A négylábú állatok közül, legalább láthatólag legszámosabb a majom,
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valamint a tollasok közül a papagáj, ennek tapasztalhatására elég ha valaki
egy félreeső folyócska völgyébe behatol, hova a már nagyonis megélén
kült Chagres folyó zajja elől vissza vonultak, s ártatlan bohóczkodásukat a csendben folytatják. Ragadozó állat a Félts onka, mely a közelebb eső
erdőség árnyaiban prédára leselkedik, mit vagy valami házi állatban, vagy
pedig az itt nagy bőségben tenyésző kisded petytyes dámvad fajban fel is
talál.
Csúszómászó állatokkal is bővelkedik az Isthmus , mélyebb vizei
ben csalhatlanul alligátorok tanyáznak, melyek 15— 18 lábnyi nagyságra
is kinőnek , s e vizeket állatokra ú g y , mint emberekre veszélyessé teszik.
Nem ritkán a boa-constrictor egy neme is feltalálható itten, valamint a
rettenetes s felettébb mérges kígyó, a cobra capella is hazáját itt leli.
A természetnek e pompája között kanyarog keresztül ama minden
útak legroszabbika, melylypl megküzdeni szörnyűség lett volna, ha azt a
forró nap heve alatt kellett volt bejárni, de szerencsére ezek ellen mindig
védve volt az útas a sűrű falombozat által, sőt helyenként nagyon keskeny
mélyedéseken ment át, hol a hüs lég új erőre üdité a melegtől lankadozó
tagokat, mig másnap délután a nagy őserdő gyérülni kezdett, s a hely azon
sajátságos, lassanként lejtős alakot kezdé magára ölteni, mely a tenger kö
zelében többnyire észrevehető, ekként megközelítvén a földszoros másik
oldalán Panamát, melyről a hely neveztetik.
Panama a hasonló nevezetű nagy tengeröbül partján fekvő várerődí
tésekkel ellátott város. Kevés s omladozott állapotban lévő kőépületekböl s
hitvány kunyhókból álló külvárosán átmenve, erődítésekhez s rendes várka
puhoz ér az ember, melyet azonban semmi őrség sem véd. Hajdan a spanyol
uralom fénykorában csinos hely lehetett, ezt tanúsítja legalább a számos
nagy omladozott templomok ízléssel, s fényűzéssel díszelgő architecturája;
de a melyeknek némelyike már más czélra fordíttatott, nagyobb része pedig
valóságos rom, s falai mind kívül, mind belől alig látszanak ki a buja dudvából s kúszó növényekből. Egyedül a székesegyház áll még ép állapotban,
bárha falai az éghajlat benyomása alatt már ódon kinézésüek, Maurus Ízlés
ben épített egykor diszes, széles homlokzata czifra faragáséi s borítékú, és
magas nyilásu kapója az eltűnt fényes kort sejteti.
Panamának valamint a tropikusok alatt lévő városok legnagyobb ré
szének, utczái keskenyek, épületei többnyire kő, tégla és vályogból vastag
falazattal birnak, egy és két emeletesek , mind meg annyi keskeny fafolyosókkal ellátvák az utcza felöl, melyekre az épület szobái mindegyikéből
ajtók nyílnak, minden ajtó felső része egy nyílással van ellátva, s a nap.
t nak melegebb részén át a világosság és légvonal ezen bocsáttatik át az
épületbe. A fedelek nagyon alacsonyak s kupás cseréppel fedvék.
Ezen épületek utcza felöli része, bárha az említett rozzantság bélyegét
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hordozzák, a belső vagyis udvarfelöli pusztulást még csak nemís sejtetik :
ha bárhol megy be valaki az épületek k ö zé , magát romok országában kép
zeli. Az előbbeni század vége felé ama nagyszerű földingás által, mely déli
és közép Amerikát meglátogatta, Panama is szinte halomra döntetett, s úgy
látszik a lakósok azóta felettébb keveset tevének a szörnyű vész nyomainak
elhárítására.
Panamának utczáin nagy az élénkség, a közlekedés New-York és California között nem lévén még tökéletesen rendezve, s e mellett a csalásnak
különbnél különb módjai mindég napi renden lévén az amerikai mozgalom
ban, mindég tömérdek nép vala Panamába rekedve, ezekhez járult az ilyen
esetekben s helyeken soha nem hiányzó iparlovagok serege, kártya, koczka,
pohár, zene és kalandok közt töltek a napok, a keskeny utczák, ivó és kártyázó
teremek zsúfolva valának mindenféle színezetű ember tömegekkel, s alkal
masint a Panamában akkor feltalálható nép jókora elörajzát adá a californíai
életnek, azon különbséggel, hogy az Isthmus levegője halált hordozván az
idegenek számára, deszkából, vászonfalakból, sátrakból s még a szabad ég
alatt rögtönzött kórodái, vagy inkább haldoklódéi is hasonlólag zsúfolva
valának, s keblellázító vala e rémitö nyomort s szenvedést, a bachanaliák legkicsapongóbb tombolásaival egymás mellett s karöltve látni, páro
sulva a legfagylalóbb önzésü hidegséggel, hol már a szenvedő emberiség
iránti minden érzelem ki volt aludva, s mi az önszemélyiségén kivül esett,
nem érdeklé. Hanem a ki ez életet maga próbálta s tapasztalta, meggyőző
dik hamar, miszerint hasonló helyzetben másként nem is lehet, s ha még
romlatlan érzéssel bír, legfeljebb az ilyszerü útakban magát senki társa
ságához kötni nem fogja.
Panamának, kivált mellék útczái szörnyű rondák valának, s ezen
körülmény is bizonyára sokat segítő elő az uralkodó lázakat, s megtekintve
ezeket az ember, inkább valamely keleti városban képzelte volna magát, mint
civilisatiót igénylő népek között. A nagyon megsokasodott járók-menök
által, a rozzant épületekből rögtönzött vendéglők mind telve valának, hol
igen drága ár mellett különös roszszul valának ellátva, s e mellett podgyászára örökös éberséggel figyelnie kellett, hogy rövid úton kisajátítás alá ne
kerüljön, a szálloda szobáit egyéb nem butorzá, mint megannyi tábori ágy
a hány szálló vala a szobában, ezekre ágynémü helyett egy piszkos vánkos,
s egy roszszul mosott lepedő vala vetve, melynek további rendbetartásáról
s egyéb apró szolgálatokról a szállónak magának kelle gondoskodnia.
E könnyű szerkezetű ágyneművel azonban bövön be lehet érni, mert
mind a mellett, hogy a hőség miatt éjjenként az ajtókat tárva hagyják, mégis
óhajtva várja a nyugodni kívánó azon perczeket, midőn a sűrű tropikusi
eső a léget egy kévéssé felfrissíti, mi szerencsére Panamában az esős évszak
ban minden 24 órában háromszor szokott megjelenni, s oly nagyszerű meny-
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dörgés kíséretében, milyent tapasztalni tán sehol másutt nem lehet; de mint
feljebb már említve volt, ezen esők csak rövid ideig tartanak, s alig múl
tak el, a hőség ismét kezdődik.
A piszkos, ronda, düledezett Panamának van azonban egy helye,
mely estvénként és reggel korán kedves enyhelyül szolgál, ez a tenger felöli
erőd, melyet többi rozzant s omladozott falai közül az idő is inkább látszott
megkímélni, s melynek tetején igen kellemes sétahely van, előtte fekszik
a nagy öböl elláthatatlan területében, fölszinét gyönyörű zöld, csekély ter
jedelmű de szép alakú szigetkék mint meg annyi smaragd boglárok ékítik,
csak pár évvel ezelőtt gyöngyhalászok örökös tanyája , de akkoron a
könnyebb s főként rövidebb modorú keresetmód ezeket megszűnteié. D él
keletnek tekintve, a szörnyű erdőséggel borított hegyeknek mind magassabra emelkedése a dél-amerikai Andesek kezdetét sejteti, melyeknek mély
keblezete annyira ösmeretlen, miszerént a földszorosról semmi út nem léte
zik, mely az ország fŐvárossába Santa-Fe de Bogotába vezetne fel. Észak
keletre, a csekély emelkedésű, s lombozatától már megfosztott de gyönyörű
zöldben díszelgő Bolivár hegye bástyaként fedezi Panamát s a rémitő meny
dörgéseket tisztán viszhangozza.
Az említett tengerfelöli erőd tehát egyetlen enyhülési hely vala, mely
a nap hüsebb idején derekasan is volt látogatva mind az idegenek, mind
pedig a panamai lakók által, hol minden szegényes kiuézés mellett, voltak
kevés megkülönböztetett helyzetű családok, kikhez a külföldi consulok csat
lakozván bár ha csekély számú, de a legmiveltebb társaságot képezék.
Ilyen vala az Isthmus 1850-ik évben, most természetesen minden meg
van változva; azóta a szoroson keresztül vasút épült, s az említett folyó még
nagyobb háboritatlanságban részesül, mint az uj Eldorado föltalálása előtt;
Chagres festői kis erődjével együtt ismét feledségbe merült, új részét, az úgy
nevezett amerikai részt gonosz geniussai odahagyák, s mint hire van, a hote
leknek még csak nyoma sem létezik, sőt még alább sülyedt régi állásánál,
mert régebben kifolyó helye vala egy bárha nem nagy terjedelmű kereske
désnek, most ez is teljesen megszűnt, mert mintegy tíz tengeri mérfölddel
alább délre egy új helység keletkezett, mely a gőzhajó vonal egyik főpont
ja s részessé nevére, Aspinwal-nak neveztetett, bár mennyit is tiltakozik
az uj-granadai kormány ezen angol-amerikai elnevezés ellen, s helyette C o1 o n nevezetről akar tudni csak, a nagy Columbus Kristóf emlékét ürökitendö. Ide költözött át a most már nem csekély isthmusi közlekedés, hanem
épen mivel a gőzerő járásának fő közlekedő helye, minden jóléte egy át
futó közlekedésen alapszik, havonként kétszer rövid időre nagyon élénk lesz,
mely csak órákig tart, a többi időt mély csend foglalja el, mely ok miatt az
említett késforgató jómadarak száma is korántsem oly nagy mint régebben
Chagresben volt, s ezen ephemer helyezethez járulván még a felettébb egész
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ségtelen levegő is, Aspinwall vagyis Colon növekedésének nagy jövendőt
Ígérni nem lehet.
Panama hasonlólag megsinlé a vasút fölépülését annyiban, a mennyi
ben az ott átutazó', s ott huzamosabb ideig tartózkodó néptömeget elvesz
tő , a Californiába menő vagy onnan jövő útasok a vasútról a gőzösre,
vagy erről a vasútra szálittatnak, a vendéglők megkevesedtek, s a gyöngy
halászok visszatértek régi foglalkozásukhoz. Maradt mégis Panama részére
egy eredmény, mi e helynek jobb sorsot ada, mint volt az arany fekvetek
föltalálása előtt, t. i. Panama az amerikai nyugoti partokon járó gőzösök fő
állomása lett.
Nyolcz napi mulatás után Panama roszszagu falai között, az útat tovább
folytathatók egy angol csavargőzösön; a gőzösök, melyek ez utat teszik,
rendesen még most is az A c a p u 1 c o(Mexicóhoz tartozó)kikötöbe beszoktak
térni, friss víz, eleség és szén bevétel végett. Felettébb nagyszámú útazókkal
zsúfolt lassú hajónk a ,S a r a h S a n d s‘, csak a tizenegyedik nap eveze be az
acapulcoi, a természettől fölségosen alakított kikötőbe. Egy óriási hegyektől
környezett öböl ez, igen keskeny bejáróval, melynek létezését kívülről csak
gyanítani sem lehet, ha pedig bent van az ember, nem tengeren, hanem egy
belföldi tón képzeli magát, — a bejárónál bekanyarodva rémítő hegyeket s
vadont lát a 3zem, míg a népesecske helység csak részenként tűnik elő;
legelébb egy az öbölbe benyúló sziklanyelv fokán, egy festői alakú dimitiv
erőd, az úgynevezett Castillo de San Diego de Acapulco tűnik szemünkbe, e
közt s a helység között jókora g l a c i s van, szép két tropikusi fasor köti
egybe a várost az erőddel, míg végre maga a helység is előtűnik.
Acapulcónak gyönyörű fekvése tízszeres szépséggel kínálkozott a nagy
hőségtől s meglangyosodott italtól ellankadt útazóknak, s daczára annak,
hogy a helységben cholera létezett, melynek rögtön hire terjedt, az efélével
legkisebbet sem törődő kalandor sereg rögtön partra szállott s a ragálytól
meglátogatott helységben elszéledett. Bajos is lenne biz ezt megállani hajózó
népnek, ha mindjárt szoros tilalom is korlátolná.
Acapulco nagyon igénytelen földszinti épületekből, s nagyobbrészt a
már említett tropikusok alatt szokásban lévő hol átlátszó, hol átlátszhatatlan
kunyhókból van épülve, melyek külalakban az oláh falvakbeli házakra na
gyon emlékeztetnek, a bútorzat itt is csak az, a mi má3 helyt megernlítődött s a főszerepet mindég a h a m a c a játsza. Fekvése a városnak,
mint már említve volt, gyönyörű, csakhogy a magas hegyektől bezárt cse
kély körbe szörnyű meleg nehezül alá, mely miatt mindenki idejét inkább a
hamacaban tölti, s csak szükség esetében száll, ki adolee far niente-nek ezen
kifinomított eszközéből.
Egy mozdulat ki, s már láthatni, hogy a mexieói köztársaság territóri
umán vagyunk, melynek fő jellemzője a cactus, itt különböző fajokban mn
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tatkozik, ezen növényfaj egyik neméből, az orgona cactusból igen tartós és
erős eleven kerítéseket csinálnak, de tekintsünk bár merre, mindenfelé a cactus virágra fogunk emlékeztetni, mely a sziklás helyet szereti.
A mexicói köztársaságnak legnagyobb része, s úgy Acapulco vidéke is
igen kösziklás lévén, a növényélet nem oly dús, mint az a forró égöv alatt
lenni szokott, s hogy valóban a tropicusok alatt vagyunk, csak is a rémítő
hőség s a városban s körülette elszórt tropikusi gyümölcsfák árulják el,
melyek között főszerepet játszik az esernyő alakú k ó k u s z és a nagy
levelű b á n á n a.
Az acapulcoi öböl magas környezete gyönyörű kilátási pontokkal kí
nálkozik, legelőbb is tehát ezen pontok felkeresésére törekszik az utas, re
mélvén egyszersmind, hogy a nagy sziklahegyek árnyas völgyecskéiben friss
vízre is találand, hogy azzal a hajó állott langyos vizét felcserélhesse; de
mily nagy csodálkozása, midőn az első pár völgyecskét fáradalmasan elérve,
a remélt friss enyhítőnek csak nyomát sem találja, mig végre a keresésben
kifáradva, bosszúsággal veszi észre a forrásoknak e vidékeni nagy hiányát.
Nem is csekély dolog ám Közép-Amerikában egy hajót friss vízzel el
látni, mert például Acapulconak is csak egy forrása van, mely bárha for
rásnak elég bő, az egész helység szomjúsága enyhítésére s szennyes ruhája
kitisztázására alig elegendő. Ha e mellett még valamely tengeri hajónak is
vízre van szüksége, a kivánt mennyiség begyűjtésére egy pár nap alig elég,
s aztán a tropikusi forrásvíz már magában sokkal melegebb, hogy sem
a kivánt enyhítő hatással lehessen, sokkal frissebb vizet kaphatni a házak
ban, mint magánál a forrásnál; erre nézve a forró égalj lakói igen eszélyesek
mindenütt, különösen az amerikai meleg zónák lakói igen finomúl feldogozott agyagból nagy edényeket készítenek, melyek alakjokra nézve hasonlíta
nak az etruscus edényekhez, igen jó l kiégetik, s árnyékos helyen tartva, a
kellemetlen langyos vízzel megtöltik, mely az edény oldalain át izzad, s egy
pár óra múlva a víz benne igen kellemetes frisseségü lesz.
Geológiai tekintetből Acapulco s öble nevezetes azért, hogy itten egy
nagy gránit képlet jelenik meg, melyet a mexicói államban eddigelé másutt
föl nem fedeztek ; ezen államban átalánosan, valamint egész Közép-Ameri
kában a hazáitok és porphyrok különb nemei uralkodnak.
Gőzös érkezése alkalmával Acapulcónak rósz kövezetü, egyenetlen, de
tiszta útczái hemzsegnek a sok idegentől s bennlakóktól, kik nagy tömegben
jelennek meg soknemü árúczikkekkel, u. m. mindenféle felettébb finom zamatú, de szörnyű édes gyümölcseivel a forró égövnek, megszelídített cse
vegni tudó papagájukkal, sokféle tengerkagyló-házakkal, melyekből igen
csinosan fűzött olvasókat állítanak egybe, bárha hordozásra nem igen ké
nyelmesek nagyságuk miatt, — végre vegyes jóféle gyöngyöket, melyek
itten halásztatván, miután a nagyobb szemek azokból kiválasztatnak, s a
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gyöngykereskedöknek eladatnak, az apraját igen jutányos áron adják a
jövömenöknek.
Harmadnapra ismét útnak indulánk, számunk nehány újabb útassal
szaporodott Acapulcoból, de alig szálltunk ki ismét a sík tengerre, az Acapulcoból bevett útasok között a láz jelentkezni kezdett. Midőn tengeren egy
utasokkal terhelt hajón valami ragály üt k i, azon időre csak iszonynyal
emlékezhetik vissza a kit balsorsa ilyen hajóba rekesztett; ott van az
ember a miasrna közepette, távozni a helyszínéről lehetetlen , s a halál bor
zalmaival áthatott hely oly kicsiny térre van szoritva, a vonagló nyögése
közvetlenül mellette hallatszik, jobbról, balról, minden oldalról, s nem csoda
ha sokaknál az őrjöngésig fölkorbácsolja a gyönge idegzetet, borzadva tekint
le a hajó m élyébe, s inkább szenvedi a napsúgaraknak égető melegét, —
mely a közép-amerikai napnyugati partok közelében uralkodó szélcsend ál
tal csak fokozódik, s csak az utolsó kényszerülés kergeti le a pestises üregbe,
hol szükségét a lehető leggyorsabban végzi.
Meghaladva a Szent-Lukács fo k á t— O a b o s a n L u c a , alsó Californiának legdélibb foka — a nyugot-északi szél érezhető kezd lenni, s a lég
meghüvösedik, melynek jótékony befolyása a ragály dühét valamennyire
csendesité, s igy megközelítők ismét az északi szélesség 29-ik fokát; a ra
gályos esetek száma már kevesedvén, reménységünk vala, hogy ámbár ha
jónk igen lassan haladt, mégis 4— 5 nap alatt beérendünk az igéretfóldére,
s nyomorral teljes útunkat valahára bevégzendjük, de mielőtt ezt elérhetők,
egy újabb rémülésnek kellett, hogy tanúi legyünk; hajónkon tűz ütött ki, az
egyik szén-tár a szén izzadása által gyuladásba jött, s ismét egy épen nem
kellemes éjjet virrasztóit át a ragály iszonyai által megtizedelt s lelkileg le
vert útazó sereg, míg másnap délelőtt a tűz teljesen legyözetvén, a nagy
ijedtség újból oszlani kezde.
Eként elérők fölső Californiának partjait, melynek tekintete épen nem
gyanitatá a szép és dús földet, mely az ország beljében van.
Amerikának partjai, csak kevés kivétellel, igen kietlenek, vagy homo
kos vagy kopár kösziklás vidékek azok, melyek a szép belföldet a közeledő
látköréböi kirekesztik, tekintetök kietlen és szomorú, s valóban nem meg
nyerő benyomást tesznek a jövevényre.
A californiai partok többnyire kopár kősziklás hegyekből állának,
melyek csak itt ott boritvák erdővel, már a partok közelében lévő nagyob
bacska szigetek is nem igen ajánlkoznak bőséggel s kényelemmel. Ezek
csaknem egészben kopár magas szikla hegyekből állanak, s némelyikén
valami növényzetnek csekély zöldsége alig észrevehető, ennélfogva merőben
puszták és laktalanok.
Szomorú képzeletekkel telve közeledünk tehát e silány kinézésű par
tokhoz, s bár ki is búsan gondol a jövőbe, melyet e kietlen tekintetű ország-
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A bejárót egy kicsiny spanyol erőd védé, még kisebb mint az acapulcoi, tanúságáéi annak, hogy a spanyol telepítvények nem sokat tartottak e
helyeken az ellenséges megtámadásoktól, mert védte ez ellen a szörnyű tá
volság és érdeknélküliség; s ezen nagyon is kicsinyke erődök inkább a ha
talom jeléül szolgáltak, mint egyéb czélúl; s bizonyosan egy zászló vagy
annak csak rudja épen azt a szolgálatot tehette volna.
A nagyon megtizedelt, s az út terheitől kifáradt útazók mind a hajó te
tejére mentek, hogy megbámúlják az igéretföldének legelső csodáit, s min
den esetre forrón óhajtva a partra szállást, miután a Panamábóli elindu
lástól a 31-ik nap telt.
Az arany-kapu elejébe érve, tág kilátás nyílt, melynek a benn mint
egy öt tengeri mérföld távolságra fek vő, a víz színén fehér, tetején pedig
zöldellö A 1c a t r a z szigetke szab határt.
Ennek vette irányát tehát hajónk, bal felöl szikla hegyek, jobbra pe
dig sűrű bokrokkal borított homok hegyecske szegélyezé a bejáráson belől
mindjárt szélesedni kezdő tengeröblöt.

i.

bán netalán érni fog; hanem a számüzöttnek ez is mindegy, egyik hely nem
sokkal kecsegtetőbb rá nézve, mint a másik, aztán bányahelyeken kies gaz
dag földet úgy sem vár senki, s mig az aranyásó szemeivel a sziklák rovát
káiban s üregeiben kincsektől gazdag rejtekek létezését találgatja, és sok
üres idejében, — melynek minden tengeri útazó böviben van — a nehezebb
helyeken fekvő szakadások raegküzelíthetése pontjain jái tatja szemeit; addjg egy másik útazó már munkásságtól eleven helységek keletkezését va
rázsolja elé képzelődő tehetségében. Egy harmadik pedig hasonló indokból,
de más szempontból indulva k i , már előre örvend a nagy nyereménynek ,
melyet kereskedés vagy kézmü nyujtand ezen nagy országban, mely a ter
mészettől, érczbeli gazdagságán kívül — oly mostohán ajándékoztatott meg.
Egy új ország megközelítésekor bár kit is ilyen s ehez hasonló elöeszm ék, tervek s gondolatok lepnek meg; vajmi különböző szokott pedig a va
ló lenni még ott is, hol a hely ösmeretével tökéletesen ismereteseknek kép
zeljük magunkat munkák olvasása s egyéb útasítások segedelme által? Hát
még itt, hol ily munkák tökéletesen hiányoznak, az egyes hirlapi] czikkek s
útasítások pedig annyi ellenkező adatokkal valának telve. De mindegy, csak
előre, visszatérni már úgy sem lehet, s julius 13-tól kezdve már szintén két
hónapja telék, mióta e kalandszerü út tarta.
Eként végre september 8-kának reggelén megközelítők azon kőszikla
nyílást, mely az arany fólfedeztetése óta arany-kapunak ( G r o l d e n g a t e )
neveztetett, mely igen keskeny sziklanyílás csak nem is sejteti a nagy
belföldi tengert s ennek partjait környező gyönyörű és eredeti szüzességében
lévő dús földet.
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Az említett sziget irányába haladva, csakhamar nagyra szélesedek az
öböl, s azonnal meglátok Alcatraz szigetén feljebb eső Y e r b a-B u e n a szi
getét, mely épen San-Franciscoval szembe esik, ettől mint egy három ten
geri raértföldnyi távolságban, valamint a san-franciscoi kerek, süveg alakú
Telegraph hegyet, melyen messzelátó álló-telegraf van a hajók érkezése je 
lentésére.
Mégtovább haladva, midőn a Yerba-Buena sziget és aTelegrafhegy közé
már — hajónk előbbre haladása folytán — beláthatánk, roppant árboczerdő szemlélésével lepeténk meg, melynek látása a csodálkozás fölkiáltását
idézé mindnyájunk ajkára: t h a t i s s p l e n d i d , c’ e s t m a g n i f i q u e ,
p r a c h t v o l l , g r a n d i o s i s s i m o s.a. t. hallatszék mindenfelől.
Akkora tömegben is mutatkozának itt az árboczok, miszerént önkény
telenül egy Newyork, Liverpool vagy Alessandria közelébe képzelé magát
az ember, San Franciscoi magát azonban még látni nem lehete, fedezve lé
vén a Telegrafhegy által látásunk elől.
Mind közelebb éré a nyugtalan kedélyű s mind kiváncsiabbá lett
argonaut-sereg, s mosoly üle Thomson már éltes korú derék hajóvezé
rünk homlokán, midőn egyszerre megpillantók San-Francisco homok
dombjait a köztök elszórt fabódékkal és sátrakkal, csak alig két vagy három
már ekkor kész tégla épületeivel, melyek úgy vették ki magokat az alacsony
fabódék és sátrak között, mint meg annyi szamarak a legelő juh nyáj között.
A nem várt torzkép egy átalános nagyszerű hahotát idézett elő; alig
hihettünk szemeinknek, s a benyomás, melyet a nagyszerű árbocz-erdö látá
sa után előidézett, hasonlított azon érzéshez, melyet előidéz valami nevetséges
torz alak, midőn komoly kedély szine alatt fontos pofát v á g , a publikum
mulattatására.
Beevezénk végre a hajók számtalan serege közé, s rövid idő múlva
drága pénzért ladikon partra, az az a világon a legtarkább s a legrendezet
lenebb, a szó teljes értelmében nyers partra szállítának, hol a hajók elfoga
dására, fel vagy lerakodására, semmi emberi kezek által előkészített hely
nem létezék, sem a podgyászok vagy árúczikkek lerakására szolgáló hely,
hanem minden a legnagyobb vegyületü tarkaságban, s a lehető legnagyobb
rendetlenségben szétszórva hevert. Nagy számú árúezikkel terhelt málhák,
tonnák, hordók, melyeket tulajdonosa inég elvitetni képes nem vala, sárban,
esőben ott hevertek, a több száz ezer dollárra menő árúczikkek tulajdo
nosa vagy bizományosa maga is egy tiz tizenkét lábnyi terjedelmű fabódé
ban lakott, mely már is annyira telve vala árúczikkekkel és málhákkal,
miszerént magának is alig juta h ely , hol éji nyugalmát lelhesse.
Igen sok árúczikknek sem gazdája, sem bizományosa nem lévén, vagy
mióta a terhelt hajó az atlánti vagy az északi tenger valamely partjáról útban
volt, az alatt a bizományos vagy tulajdonos San-Franciscónak színhelyéről

é
149

egy vagy máskép már eltűnt, ilyen esetben a megérkezett szállítmánynak
gazdája nem lévén, az a partra rakatott ki, a málhák, tonnák, hordók, a
mindent kiszárító nyári hónapok alatt megbomlottak, szétmentek; ruhanéraük,
luxus czikkek, házi eszközök, bútorok, szivarok, szalonnák, sonkák, kolbá
szok, burgonya, paszuj, liszt, itallal telt palaczkok, széttörve, kiomolva, s
kiömlöfélben a legtarkább vegyületben szétszórva s egybegázolva, megro
molva hevertek a part hosszában; helyenként az egybefüggő kolbászok le
csüngvén a partról, egyrésze kiaszva, míg a másik a vízben úszkálva romladozott s használhatatlanná vált. Oly változó vala akkoriban a sors játé
ka , hogy bár ki is nem tudá magáról, mit teend holnap, vagy hol érendi a
következő nap, mindenki Iapdaként hányódott a sors kezében, ma koldus, hol
nap gazdag — s ellenkezőleg: ma élve, holnap halva; senki sem tudá, ki mi
volt, eltemetteték, vagy sürgetös dolgok másfelé szólítván, feledé bizonyta
lan időre érkező tulajdonát vagy bizományát, s ment ismeretlen útnak
8 jövendőnek elejébe : elpusztult, s ki többé rágondoljon, nem volt.
A partraszállás megtörténvén, s a podgyász vitelbér búsás lévén, nem
minden ember körülményei engedek meg e kényelmet, azért a szolgálatot
maga tévé meg az ember, s jellemzésül legyen itt szabad megemlíteni az
első californiai kormányzó esetét, ki a centrális kormány által küldetett k i ;
megérkezésekor megszólíta a parton egy rongyos öltözetű, erőteljes kinézé
sű egyént, hogy podgyászát vinné el szállásáig, fáradságáért öt dollárt Ígért,
gondolván, hogy ez csakugyan elég bőkezű bér leend ennyi szolgálatért; a
tisztességes ruhába öltözött kormányzót szemmel kezdé méregetni a megszó
lított kalandor, s helyéből sem mozdúlva, azt feleié : „én adok az úrnak
tizenötöt, ha ön maga teszi meg“ ; a kormányzó egykedvíileg azt feleli rá
— a g r e e d — jól van, fölveszi podgyászát, szállására viszi, hova a suhancz elkiséré , kivoná szarvasbör zacskóját s 15 dollárt fizete a kor
mányzónak, kit magam hallék nevetve elbeszélni, mi módon nyeré az első
pénzt Californiában.

Mik

Belépénk tehát a már mindenfelől építésben lévő s leendő városba, s
csak hamar elérők az akkor még a tengerhez közelesö föútczát, a Montgomery Street-et, mely máig is San-Francisconak fénypontja.
Hemzsegett a sok jövőmenö nép a különben széles, de akkor rendkí
vüli kinézésű rendetlen utczában, mindenki csak amúgy rohant, mintha va
lami sietős dolga lenne eligazítandó. Soha ehez hasonló nép tán a földön
együtt nem létezett, a Chagresben már talált bitófaarezok itt nagyszámban
mutatkoztak, de közte vegyülve látható vala a szilárd munkásság kitartó s
mindennel daczoló jellemnek becsületes, elszánt, merész arczkifejezése
is,fegyverbe vala mindenki, mintha minden perezben harezra készülne, mind
egyik homlokán azonban az impossibilitás , részvétlenség bélyege vala
kifejezve : nem lehete a civilizált helyek kedélyes szivélyességének még
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csak nyomára is akadni; s ha netalán egy régibb ismerősünkkel találko
zónk, kit régenten ismerénk, — itt Californiában e tulajdonairól csakis
arezvonásukra, de jellemökre többé ráismerni lehetetlen vala.
Egy más igen nevezetes dolog volt a sokféle népfaj és nemzetiségi Je
gyűiét ; legfőbb és legkitűnőbb vala természetesen az angolfaj, "ide értve a
skótot is, mely kiszámító hidegvériiségével s gyakorlati ügyességével a
jéghátán is megél. — Látható vala az élénk véralkatú hősies franczia, a
bőbeszédű olasz, a ceremoniosus spanyol, a theoriákkal bíbelődő német, a
stoikus napkeleti, chinai, japáni, dél-sziget lakó, malay, hindu, laskar, indus,
béger stb., a színek minden vegyülete, a caucazusi fehér fajtól le a Congo
nirodalombeli tiszta feketéig, tetovirozott s nem tetovirozott formában, s a
nemzeti öltözetek minden vegyületében.
Mindezek igen különösen tűntek fel a vizsga szemnek, de még sem te
vék ezen pandemoniumnak fő különezségét. — Valami különösen meglepő
vala e népben, mit hiába keresett a szem a már említett dolgokban, s a
melyre csak egy huzamosabb gondolkodás vezeté rá a fürkésző gondolatot;
telvék valának Franciscónak fő járó-kelő helyei tán szintoly sürgölődő néppel,
mint Párisnak bármely boulevard-ja, Londonnak strandja, vagy New-Yorknak
broad way-je, hanem azon külömbséggel, hogy a San-Francisco-ban hem
zsegő nép akkor mind erős, ép férfiakból állott, körülbelül 18 és 45 év kö
zött a legteljesebb férfi erőben, sem nőt, sem vén embert vagy gyereket
látni nem lehetett, s amazokat az öltözetek legdurvábbikában, mely álla nad
rágból, nagy csizmákból s színes flanell ingből.
San-Francisco-nak utczái már akkor ki valának mérve, s helyenként
már egyengetni is kezdék, építés folyt mindenfelé, s a rendesen népes he
lyeken lenni szokott bizonyos moraj, moly ott oly hangzású vala, milyent
sehol másutt nem hallottam, sűrű kalapálással vala vegyülve, mintha egyet
len nagyszerű gyár közepette járt volna az ember.
A féligmeddig egyenesre már kijelölt s rendezés alatt lévő utczák a
legnagyobb rendetlenség színezetét hordák, rakva valának ezek mindenne
mű építő anyagokkal, málhákkal, árúczikkekkel a felállított árusbódék ki
rakataival, melyek között a legszámosabbak lévén az öltözet-árusok, a nad
rágok, kabátok, mellények, sokszor rendesen egybeaggatva s kifüggesztve,
igen nevetséges lóginyázással mulattaták a szemlélőt. Az utczákon sok el
dobott holmi volt található, a mit az ember csak képzelhet, hogy a napi
kellékek számába sorozható: régi öltözetek, csizmák, kalapok, czipök, sap
kák, ingek, harisnyák, kendők, lepedők, pokróczok, vánkosok, matráczok,
szalmazsákok, romlott bútorok, minden nemű palaczkok szörnyű mennyi
ségben, cserép-, kő- és vasedények, vas kályhák, hordók, tonnák, szárdinás és másféle befözötteket tartalmazott bádog-szelenczék, roppant meny-
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nyiségü vasabroncs stb., és mindez akkora számban, hogy a szó teljes értei
mében borítva valónak nemcsak az utczák, de minden szabad hely. Mind
ezek tömegét későbbi években még a nagy tűzvészek is szaporítván, valami
különös látmányt nyiijt máig is, ha San-Francisco-nak valamelyik régibb
részébe leásás történik, bámulat fogja el az embert, mennyiféle eszköz kerül
napfényre; legyen elég annyit megemlíteni, raiszerónt 4 évvel ezelőtt magam
láttam egy háznak való alap kiásása alkalmával, hogy egy — bárha rozsdával
borított — de soha használatban nem volt gőzgépet találtak, s hogy mekko
ra lehett az eféle eldobott holmik száma, kitűnik, ha elgondoljuk, miszerint
egy szorgalmas franczia az ép palaczkok felgyüjtésére fordítván figyel
mét, jövendőt alapított magának s családjának, az egybegyüjtött vasabron
csoknak pedig egy vasgyár köszöni keletkezését s virágzását.
Mig nappal San-Francisco-ban a legélénkebb mozgékonyságot s pá
ratlan tevékenységet láthatni, az éjnek hasonlólag meg vannak a m agasö
tét és rettenetes mozgalmai; akkoron a kártya s egyéb pazarnemü játék
legkisebbé sem lévén korlátozva, telve vala az egész város a vesztegetések
barlangjának e legnagyobbikával, iszonyú vala látni a pazarlásnak e nagy
szerű templomait. — A helyiség rendesen egyetlen terjedelmes teremből
állt, melynek egyik felén hosszú állvány volt, hol több pinezér árulta az
italoknak minden nemeit túlságos árért. — A teremnek egész belsejét tíz
tizenkét vagy kevesebb kártya-asztal vagy roulette foglaló el a helynek
nagyságához képest, egyik végében a teremnek egy más állványon zené
szek valónak, rendszerént egy zongora s egy hegedű, a falakat pedig egy
két túlságos s a képzelődést fölkorbácsoló kaczér kép ékíté.
Hemzsegtek e helyek a sok néptől egész éjjen s a nappalnak is nagyobb
részén át, s úgyszólván légyottja volt minden osztályzatú s színezetű egyé
niségeknek, a kártya- a koczka-asztalok mindig el valónak foglalva, s leg
alább tiz annyi nézőtől körülfogva, kik a legnagyobb éberséggel kisérék a
sorsnak hirtelen fordulatait; kártyás, naplopó, zsebvágó, rabló, tengerész,
napszámos, bányász, iparlovag s tisztességes ember szintén láthatók valónak
a dilapidatiónak e rettenetes helyein; veszekedések, leszúrások s lövések
napirenden valónak itten; sok bitófa-arcz rángásain előre észrevenni lehe
tett, miként vegyül a bortól, pálinkától s pénzvesztéstöl már bősz csoport
ba, ottan veszekedést indítandó, mely mindég kést, pisztolyt idézvén elő
a zavart, vagy rablási, vagy bosszúvágya kielégítésére használó.
De ha már egyszer a vesztegető játékoknak ily szabad tere v olt, ez
másként nem is lehetett, mert az olyanszerü helyekre, mint California volt
akkoriban, csak is a legélénkebb természetű s véralkatú emberek szoktak
legelébb kivándorolni, s az ilyenek legyenek bár a legbecsületesebbek, min
denesetre kalandszerü jellemmel bírnak : azután legyen bármily becsü
letes jellemű az ily em ber, de távol lévén mindentől, a mi kedves előtte,
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idegenül a nagy világ terén , ismeretlen grúzok között, elidegenedik min
denkitől, s legyen bár a legszelídebb véralkatu, rendszeres lelki hajlé
konysága változást fog szenvedni. De van még egy fö tényező, mi az ember
be a felizgathatóságot rendkívül potencirozza , s ez a nökkeli társalgás
hiánya, mely a kedélyek lecsendesítésére sokkal nagyobb hatással van mint
bármi megszorító törvények vagy szigorú eljárás ; — ismeretes ezen tény
nek valódisága mindazok előtt, kik ilyen magára elkülönözött férfisereg
gel bíbelődtek vagy közöttök éltek. — Ilyen vala California 1850-ik évben,
ki most látja, mindezeknek nyomát sem leli föl, a törvényes rend lassankint
szabáiyozáaz országot, s az említett kalandszerü typus helyett ma egy a tör
vényektől korlátolni akart kifinomított gazemberek tömegére talál.
A felső- vagyis az észak-amerikai egyesülethez tartozó California fek
szik az északi szélesség 32- és 42-dik foka között, a nap-nyugati hosszaság
nak pedig 115- és 122-dik között a greenwichi délvonaltól számítva, keleti
határai csaknem egészen a Sierra-Nevada csúcsait követik, nyugati határát
a csendes tenger mossa, északon a Siskiyou hegyek választják el Oregontól,
míg délre határát egy vonal képezi, mely az északi szélesség 32-ik fokával
párhuzamos.
A csendes tenger partja közelében s azzal párhuzamosan egy hegyláncz nyúlik el északtól délnek, mely természeti alkotásánál fogva az ame
rikai két continens partjainak csaknem átalánosau keveset ígérő zord, kiet
len alakját viseli. E hegységnek magassága nem igen nagy, s legmagasabb
csúcsa a Monté diablo 3700 lábnyira alig emelkedik, alkotásában sok neptuni képlet föltaláltató, u. m. mész, homok-kövek több nemei, palák, főként
agyag, helyenként átmenettel steátit nembe, — grauwakke , pala-és szik
la-alakban, melynek sziklásabb faja a tenger közelében észrevehető; mind
ezen képletek ritkán csekély quarcz-erek által átmetszvék , melyek már itt
az aranynak nyomait, ha kevés mértékben is hordozzák, és Santa-Clara vi
dékén rendkívül gazdag higany-termésnek anya-köve, úgy szintén dús rézformátióval is bővelkedni látszik. — Ezen hegyek nagyobb része erdötlen,
helyenként azonban nagyszerű ös-erdökkel borítvák, hol tölgyesek — melylyek közül a sempor virens a legátalánosabb szerepet játsza — más helye
ken megint cédrus- és fenyő-nemek foglalják el a helyet, melyeknek már
itt több fajai vannak, s óriási nagyságuk meglepő.
A tenger közelében figyelmet érdemel egy tölgyfa neme, mely magas
ra nem nő, csak a föld szine fölött terjed el (Quercus repens) (?).
Ezeken kívül igen gyakori kivált belföldi tenger öblök partjain a
Laums cerasus, mely igen szép és sürü lombú nagy fává nő. A belföl
dön, bár kisebb számmal, található a Plntanus sicovior, mely itt igen szép és
nagy fát ad, végre vizek közelében fűzfa és az egerfa, s nagyon ritkán egy-
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egy nyárfára is bukkan a? ember, mely az itt is található populns vulgáristói alig különbözik.
Atalán mondva Californiának flórája csak kevés, mondhatni meglepöleg kevés nemüekre szorítkozik mind fákban, mind füvekben, hanem az
egyes nemek fajuk sokaságával bővelkednek, kivált a magasra növő fák
nemei igen kevesek, s a feljebb leirtakon kívül mást csak esettlegesen lehetne
tán találni, s valójában szóllva, a tölgy és tű s (Nadel-Holz) fajokon kívül a
többi alig érdemel megemlítést, oly alárendelt számban vannak; de annál
számosabbak a bokor-nemek, ezeknek száma sokra megy; igen jellemző az,
hogy némely fajok, melyek Amerikának keleti oldalán magasra nőni szok
tak, Californiában bokor-alakban jelennek meg, s viszont megfordítva, így
a már megemlített tölgyön kívül, a gesztenye és szilva csak bokornak nőnek,
a fige pedig nagy széles-koronáju, magas egyenes-sudaru fának nő ki, leg
jellemzőbb itt a szöllö, mely már ezelőtt P u e b l o de l o s A n g e l o s és
S a n - I ) i e g o körül a régi spanyol-települők által míveltetvén , mintegy
3— 4 hüvelyk vastagságú sudara négy lábnyi magasságban elmetszetvén,
csinos koronát hajt, olyanformán néz ki, mint egy pulya gyümölcsös, s igen
bőven terem.
A partvidéki hegylánczban (Contra costa spanyolul, angolul Cost ran
gé) arany fekvetek csak igen csekély mértékben találtattak, főként a Napavölgyben San-Franciseo-tól északra, ez is inkább csak apró porban, jeléül
annak, hogy nem ez a valódi arany régiója Californiának; s hogy ez is jo b 
badán a napai környéken találtatott, igen jellemző azon okból : miszerint
Napa vidéke az egész partvidéki hegységben a leginkább vulcanicus képletü, itt már nagy mértékben megjelenik a basalt-fajú képlet, vidékén sok a
melegforrás,melyek számtalan geyserekben lövelnek föl forró vizet és vízgőzt,
Napavölgyének fölső felében egypár órai utat tehet az ember ezen geyserek
között, egész hegy létezik itten merő opsidiánból, s eddig sehol opsidián ak
kora mennyiségben nem találtatott, melynek színe nagyon fekete, s csak tö
rései szélén kevéssé átlátszó, igen bő mértékben található itten a kén is,
melyet a geyserek is bő mértékben raknak le.
Felsö-Californiának közepe táján a part vidéki hegység mintegy áttör
ve látszik az arany-kapunál, s méltán kérdeni lehet, vájjon e hegy-láncz nem
foglalt- e magában egy nagy belföldi tengert, mely az őskorban Californiá
nak nagy völgyét a San-Joaquim és Sacramento folyók téi'ségeit vízzel borítá S h a s t a - t ó l le a T u l a r e tavakig. — Jelenleg a keskeny szikla-tor
kolaton belől nagy belföldi tenger-öblök fogják föl Californiának számos na
gyobb és kisebb folyóit, melyek végre mind aSacramentoba,Californiának leg
nagyobb folyójába gyűlve, édes-víz tömegjüket az anya-tenger e fiókjának
adják által.
Ezen öblök legnagyobbika a san-franciscói pompás öböl, hossza mint-
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egy 60 angol mértfold lévén, szélessége pedig 10, a világnak minden flottáit
magába foglalhatná, ezen öböl csak csekély földnyelv által lévén elválasztva
a nagy tengertől, alakítja azon hosszúkás félszigetet, melyen San-Francisco,
Californiának legnépesebb, legszebb városa s főkikötöje fekszik, a partvi
déki hegységet itt mintegy két ágra hasítva.
San-Francisco a nagy tengertől vagyis az arany-kaputól mintegy öt
angol mértföldre fekszik, ezen pompás öböl dél-nyugoti partján, szembe
San-Francisco-val egy széles és a természettől alkotott több szigettel
bővelkedő csatorna egy más öbölbe vezet, mely S a n - P a b l o öbölnek ne
veztetik ; innen mind keletre kanyarodva, egy keskeny csatornán (strait of
Carquinez) át a felső öbölbe a S u i s u n öbölbe, ér az ember, melynek leg
keletibb végénél a Sacramento és San-Joaquin folyók egy náddal, bokrok
kal s fákkal sűrűn borított nagy delta-forma mocsáros helyet alakítanak.
A föld az említett tengeröblök partjain s az abba szakadó kisebbnagyobb folyók völgyeiben felettébb termékeny, valamint az innen kezdődő
két terjedelmes völgy is Californiának fő termő-helye.
Californiának azon része, melyben az arany-regió is fekszik, igen
sajátszerüleg egy nagy völgy, mely északról délre mintegy 400— 500 angol
mértföklnyi hosszaságban, azaz szintén egész Felsö-California hosszában
terjed el, szélessége a partvidéki hegységtől a Sierra-Nevadaig lehet mint
egy 120— 150 angol mértföld; e nagyszerű völgyet két folyó hasítja hosszá
ban : a Sacramento északról a Siskiyou hegyekből, a San-Joaquin pedig
délről a Sierra-Nevada délibb részéből jőve, a két folyó a nagy völgynek
közepe táján a már leirt deltába olvadnak egybe, a ki tehát a bányákat
megközelíteni akará, ahoz képest, melyik vidékre szándékozók — e folyók
egyike segedelmével közeliié meg.
E nagy völgy akkoriban még lakatlan s települetlen állapotban volt; a
San-Joaquin partján Stokton helysége volt egyedül akkor épülőfélben, me
lyen túl a bányákba igyekvő búcsút kellett, hogy vegyen a település leg
kisebb kényelmeitől, valamint a Sacramento folyón a hasonló nevezetű új
városka volt a kiszállási pont.
Akkoriban ezen völgynek kivált délfelé nyúló része, a San-Joaquin
vidéke, még az eredeti háborítatlan vadonság csendjében szunnyadt, semmi
lak, semmi emberi lény nem tűnt a kereső szembe, e vidéken még indusok
is kevesebben lakának, mint a Sacramento vidékén; szarvas, vadlovak és
antilopok megszámlálhatatlan csordái élénkíték egyedül a dús s nagy fűvel
borított rónaságokat, a véghetetlen gazdag termőföld eredeti szüzességében
várá a mívelést, industriának még csak nyoma sem létezék, sőt még a szor
galmas amerikai nép által birtokolt lakatlan földrészeken csaknem minde
nütt múlhatatlanúl föltalálható, szeszes italokkal kereskedő egyes tanyák is
teljesen hiányoztak.
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E pusztaságon át vezető az út az arany-régió felé, s körülbelül — ha
kevesebbé jellemző mértékben is — olyanforma volt, mint, a már megemlí
tett szárazi út az észak-amerikai belföldön át; s itt is, mint amott, az utazás
nak fö nehézségét a víz hiánya tévé, mert egyik folyótól a másikig vizet
találni nem lehet; így a San-Joaquin tolyót elhagyva, a mintegy 45 angol
mértföldnyi távolságra eső Stanislaw folyóig nem vala találhatóegy csepp víz
is, melyet a nagy hőségben a szomjúság enyhítésére lehetett volna fordí
tani. A folyók partjain kétfelöl rendszerént fák tenyésznek, melyek a folyó
medrével kanyargó formában zöld szalagként nyúlnak le a rónaságon,
az annak legalanfabb részén folyó, hasonlólag erdősön szegélyezett fő folyam
felé; azonban nem kell képzelni ezt csak egyes fasoroknak, melyek a folyó
közvetlen partjait szegélyeznék, sőt egy pár száz ölnyi szélességben terjed
nek el mindkét felől, s erdőknek csak azért nem neveztethetnek, mivel a
fák igen ritkák, közben bokrokkal s gazdag fünövényzettel, temérdek nyúl
és fogolymadár laktanyájáúl szolgálván. A vadszölö is temérdek mennyi
ségben tenyészett.
A nagy völgyben feltalálható gazdag s termékeny föld lassanként
dombosodni kezd, s minősége is kavicsosodván, a hegyekhez való közele
dést jelenté, s egy napi útazás után az első hegyek rautatkozának, s ezek
nek sziklásodásával benn valánk csakhamar az arany-régióban.
A californiai valóságos arany-regio egy vuleáni erők által fölhányt
vidék, mely a Sierra-Nevada havasok napnyugati oldalának aljában terül
el, délnek le és északnak föl, minő kiterjedésben? még eddig megmondani
nem lehet a helynek ismeretlen volta miatt; én azt hiszem, hogy az északi
fokától Amerikának egész a déli fokáig, a havasoknak napnyugotra szálló
oldalaiban ezen drága érez, kevés kivétellel, mindenütt található lesz azon
különbséggel, hogy egyhelyütt gazdagabb mennyiségben fog mutatkozni,
mint másutt.
Szélessége e kincses helynek — legalább a californiai területen —
már nem nagy, s 20-tól 50 mértföldig változik. Mihelyt a rónaságból a he
gyek közé érünk, s ezek sziklásodni kezdenek, már az arany is előáll, e
ponttól a Sierra-Nevada felé tartva mindég emelkedő’ magasságban az
arany-régióban leszünk mindaddig, míg egy f o n o 1 i t képletet el nem
érünk, mihelyt a fonolit megjelenik, az arany is rögtön megszakad.
Többoldalú vizsgálatok következtében úgy találtam, hogy az aranyregionak alapja pala volt, még pedig a t h o n-s c h i e f e r, mely a főszerepet
játszódja, átmenetekkel a glimmer- és talk-schieferbe, s kevés mértékben a
chlorit-schiefer is található. Ezen alapot egy szörnyű viharos földalatti elemi
viharnak kellett áttörnie, mely kitörésnek főanyaga legnagyobbrészint basáitfajú, hanem csak ritka helyen oszlopos jegeczedésben ; hol ezen basáit kitö-
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rés még izzó állapotban érintkezett a thon-schieferrel, ott vagyon az átmenet
is a glimmer-schieferbe, de ennek valódi typussát nem viseli.
A basálton kívül helyenként található még a sienit, és még csekélyebb
mértékben a serpentin, süt a Mariposa és Fresno folyók között egy nagy
szerű gránit-kitörés is létezik, az ismeretes alkatrészekkel de kevés k l i mmerrel, s tömörsége nem a keményebbek közé tartozó.
Az egyébféle réteges képletek az arany-régióban igen gyérek, s csak
is egy érdemel említést; a (Jaloveras folyó vidékén van egy nagy mészképlet, az ös-meszek (Ur-kalk) sorába tartozó, melyben 'több barlang léte
zik, hanem e kevés mértékben létező réteg képletek sorozatát pontosan
meghatározni igen bajos az öslék rendkívüli hiánya miatt, helyezetökre néz
ve még elég mélyre hatott vizsgák nem történhettek, s különben is a rend
kívül működött vulkáni erők által sokképpen változott mind minősége,
mind pedig fekvése.
California arany-régióinak geológiai főbb vonásai alkalmasint a mon
dottakban központosúlnak , még csak az megemlítendő, miszerént mind
ezen képletek gyakran átmetszvék quarcz-erekkel, mely azonban he
lyenként mint quarcz-szikla is jelenik meg, tökéletesen olyan forma kitörési
alakot hordván, mint más eruptivféle sziklák — az aranynak — szintén
mondhatni — átalános anya-kövét teszi, s hogy az volt az ős geológiai kor
ban is, minden jelek arra mutatnak.
Az említett arany-régiónak külformája fölhányt hegycsoportozatot ké
pez, leginkább hasonlítanak egymáshoz közelesö óriási vakondok túrások
hoz; bár hol is e hegyek között alluvialis föld találtatik, legyen az bár a he
gyek tetején, több kevesebb mértékben aranyat tartalmaz, sőt a tapasztalás
megmutató, miszerént a hegyek gyomrában is a televényföld éppen oly gaz
dag éssok helyt gazdagabb aranymosást ad, mint éppen a legközelebbi
patakok partjai.
Californiában kétféle egymástól különböző arany vagyon, az alluviasil és a quarczban lévő arany, mely egymástól lényegesen különbözik, t. i.
az aluvialis arany többnyire sokkal finomabb mint a z , mely a quarczból
kerül ki, s éppen ezen oknál fogva igen bajos azt hinni, hogy a nagy alu
vialis arany fekvetek a sok quarcz-erek szétmállásától vették volna eredetök e t; meglehet, hogy talán e volt az eredeti anyaköve annak is , mert erre
mutat az, hogy ha kővel vagyon vegyítve, az bizonyosan quarcz, de nem a
mostan létező quarcz erektől s szikláktól származó. Az okoskodás arra ve
zet, miszerint igen is lehetett az ős geológiai korban egy nagyszerű, arany
ban gazdag quarcz képlet, mely az utolsó világ-catastrofa alatt szétrombolta
tott s elmerült, majd a földbeljében örökösen működő erők által ismét föl
emeltetvén, a mostan létező képleteken fekvő alluviumban megtalálható, s
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innen magyarázható a már megirt körülmény, miszerint ezen alluvialis arany
mindenütt található, hol alluvialis föld létezik az arany-régióban.
Fölvilágosításáúl a mondottaknak tán nem leend fölösleges egy ilyen
aranyfekvet bővebb leirásá, melyek ugyanazonosok igen csekély változás
sal ; egy igen nevezetes magas tér ez, melynek arany fekvetei máig is igen
gazdagok s különös finomságú aranyot adnak. A hely fekszik Tuolumne ne
vezetű kerületben, Califoriiiában igen ismeretes T a b 1e-M o u n t a i n neve
zet alatt.
Egy nagy basáit kitörésnek színhelye volt ez, mely 40 angolmértföldnéf is többre terjedő távolságra észlelhető, s melynek jó kora része mintegy
glimmer-schieferből alakult rámába foglalva, mely a hegy oldalait is képezi,
— egy magas tért képez, ezen basáit takaró alatt s csakugyan az említett
schiefer rámába foglalva van egy nagyon is utóbbi korú lerakodás, úgymint
agyag, hom ok, apróbb és nagyobb kavicsból álló rétegek, mindenben ha
sonlók a mostani folyók medréhez, melyek között található kagylóhéjjak is
igen azonosok a közelebbi vizek medrében található p h y s a é s a i a s m o d o n fajokkal. — Az agyagban sok falevél maradvány található, melyek liasonlólag ugyanazonosak a vidéken lévő fákéval. Az alap-képlet ismét glimmer schiefer. Már akár a basáltot áttörve, akár pedig a hegy oldalán egy
istajt hajtván be, az említett agyag és- homok-rétegek aranyot tartalmazók,
s már tíz évtől fogva sok arany ásatott ki gyomrukból. Ismétlem, miszerint
az aranv-regióban mindegy bár hol és minő helyezetben találtassák az allu
vialis föld, bizonyosan aranyot tartalmaz.
A californiai aranynak fölfedeztetését aligha csak az újabb kornak tu
lajdoníthatjuk; midőn Corteznek rettenthetetlen katonái a nagy s virágzó
Montezumák birodalmát meghóditák, Mexicoban tömérdek aranyedényekre,
eszközekre s ékszerekre találtak; e tény fürkészésre buzdítá a hódítókat,
kérdésökre honnan jön a sok arany ? azon feleletét vevék, miszerént „ észak
ról “ . A legközelebb indított fürkészések északfelé ama roppant gazdagságú
ezüst képletekre vezettek, melyek maiglan is a világon a legtöbb ezüstöt
adják, míg végre északi Sonorában, B a c u a c h e vidékén aranymosásokra
találván, az arany-vidéket megtaláltnak vélték, hihetőleg annyival is inkább,
mivel e helyen túl a föld sivatag pusztákba megy. Azonban aligha az Anahuac völgyében nem tudták s nem ismerték az ennél még északibb vidéken
fekvő még gazdagabb s terjedelmesebb arany-fekveteket.
Ugyanis az én saját tudtomra, 1851-ben egy 4 lábnyi vastagságú ke
mény agyag-fekvet áttörése után — egy patak medrében — az ezalatt fek
vő schiefernek egypár lábnyi mélységű üregében egy teknösbéka héj talál
tatott, mely a rajta lévő jeleknek csalhatatlan bizonyítása szerént valamikor
aranymosásra használtatott. Hogy és miként, de Montezuma birodalma buká
sával a nagy aranynyerés megkevesedve lenni látszott, hihetőleg az indusok
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írigykedésből sem akarák a kincsre sovárgó idegent az igazi forrás
ra vezetni.
1847-ik évben a Guadalupe Hidalgoi béke véget vetvén az észak-ame
rikai egyesült státusok és Mexico között folyt háborúnak, ugyanakkor FelsőCalifornia 15 millió dolláron az egyesült államok kormánya által Mexicotól
megvásároltatott.
E béke és vásár után több hónappal egy kivándorlóit schweiczi
egyén — C a p t a i n S u 11 e r , ki már tizennégy évvel azelőtt azon kevés
sé lakott tartományba települt,ski a mexicói kormánytól földet nyert,a R i ó
d e l o s a m e r i c a n o s egyik ágán fekvő birtokán malmot akarván épít
tetni, az alapásás alkalmával a legelső arany darabokat találta, melyek
ből gyűrű készíttetvén, a víg, barátságos és rendkívül vendégszerető öreg úr
— most a californiai nemzetőrség tábornoka — örömmel mutatja ujján az
öt fölkereső idegennek.
Azt képzelvén, hogy ezen fölfedezés csak localis lehetne, elein
te el akarák titkolni, de a fölfedezés sokkal érdekesebb s fontosabb vala,
mintsem hogy eltitkolni lehetett volna, a munkások között vala egypár ore
goni lakos, kik által a nevezetes fölfedezés híre átszállingózván Oregonba^
csakhamar ezen félreeső territórium lakóit felbolygató és odahagyván
csendes gazdasági foglalkozásaikat Californiába kezdének özönleni.
Hasonló módon Californiának spanyol lakosai által eljutaa hír Mexicoba, mely ország lakóinak nagyobb része úgy is bányászkodással bíbelőd
vén, kivált az északi tartományból siettek, az új eldoradóba. Ekint a hír
a számító és erélyteljes jankeek közzé is eljutván, már 1849. elején a cali
forniai láz nagyszerű mérvben jelentkezők.
Eleinte az aranyászat a legegyszerűbb s legdurvább módon' űzetett;
a földet tudniillik rostán áttörték, s a bennmaradt nagyobbszemü tömeget
szemelés alá vették. — Csakhamar azonban a már ügyesebb mexicói bá
nyászoktól , egy újabb módot tanultak e l ; ezek tudniillik mintegy 20
hüvelyknyi széles és 2 l/2 hüvelyk mélységű kerek fatálukkal igen ügye
sen tudák az aranyat tartalmazó gazt kimosni, e mód átalánossá leve
azon különbséggel, hogy bádog-tálat könnyebb lévén a státusokból ezerekkel hozatni, mint fatálakat faragtatni, az amerikai bányászok átalánosan ezt használták, míg végre megjelent a legelső g é p : a r o c k e r ,
ez egy rengő alapú deszkából kerekdedre alakított b ö lcs ő , mintegy
4 lábnyi hosszú, melynek közepén egy pár hüvelyknyi magas ormozat az
egészet két részre osztá, hátulsó felén, mely zárva volt, egy négyszögü szelencze állott, melynek felső fele nyitva vala, alsó feneke pedig durván átlyuggatva, ezen durva rosta alatt, s már a bölcső hátulsó részébe egy rézsútosan behelyezett vászon-darab az átszitált anyagot a bölcső leghátuljára
veté. Ezen bölcső tehát rengő mozgásba tétetett, a kiásott alluviumot a rosta-
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fenekű szelenczébe vetették s vízzel öntözték, míg minden apróbb rész
leszállván a bölcső alljába, itt a nehezebb anyagok — s tehát főként az
arany — legalól ereszkedék, a könnyebb részek pedig az említett pár hüvelyknyi magos választékon, a szüntelen folyóvíz által átmosatván, a bölcső
nyitott elején kifolytak.
Ezen különben egyszerű s valóban meglehetős gépezetnek, nem elég
gyorsan dolgozván föl az anyagot, csakhamar helyet kelle adnia egy más
még egyszerűbb gépnek, mely már több munkást is működtethetett. Ez
egy 15— 16 lábnyi hosszú s két lábnyi széles csatorna volt, melynek végébe
durva rosta vala illesztve úgy, hogy az ezen csatornába vezetett vízfolyam
nak jó esést adva, a rosta vízírányos állást nyerjen, ez alá azután egv öt láb
nyi hosszú oldalokkal s választó ormokkal ellátott edényt állítottak az átszi
tált részek fölvételére. Vizet vezetvén tehát e csatornába, s annak jó csapást
adván, a kiásott alluvium a csatorna felső felébe vettetek a víz berohanása
alá, s a rostán maradt durvább részek egy lapáttal elmozdittatának, ezen
gépnek elnevezése 1 o n g T ó m .
Végre előállott a gyors munkának non plus ultrája a S l u n n e W a s s h i n g ; ez hasonlólag csatorna, de nagyon hosszú, 500-tól 1500 lábig, ebbe
egy meglehetős csapású vízfő vezettetik, s az alluvium, egész hosszában min
denütt vettetvén bele, a gyorsfolyású vízsugár tevékenységének alája vet
tetik. Ez utóbbin sok javítás történt azáltal, hogy egy pár helyen megtörve,
higanynyal borított vízírányosan álló téreken futtatják át a mosás alá bo
csátott anyagot, melyek az aranyat azután fölfogják.
Mindezen gépekből végre az átszitált s a felfogó edényekbe meggyűlt
nehezebb részek további szorgalmasabb kézi mosás által választatnak el
az aranytól.
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