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Forrón szeretett jó Atyám! 
Midőn idezárt «Amerikai útihépemn első részének kéz

iratát — neked ajánlva — átküldeném, csak jelét akartam 
adni azon igazi gyermeki szeretetnek és ragaszkodásnak, 
melylyel irányodban, mint az atyák legjobbika iránt, mióta 
csak gondolkozni tudok, viseltetem. 

És midőn egyrészt azt kívánom, hogy ezen — bár gyönge 
müvem — némileg szórakoztatva, enyhítő balzsam gyanánt 
szolgáljon az eltávozásom által sziveden ejtett seben; más
részt az a legőszintébb és legbensőbb óhajtásom, hogy kitartó 
munka s ernyedetlen szorgalom után, elérve néhány év 
múlva kitűzött czélomat, visszatérve szeretett hazámba, vi
szont látva téged megelégedetten s a legjobb egészségnek, 
örvendve zárhassalak szerető karjaim közé. 

Kelt San-Francisco, 1889 június 25-én. 

Forrón szerető fiad 
BÁNÓ JENŐ. 



ÍOAZD.T^.-'NTÉZETI 

v . , _ .;;>/ 2S0S 
A YANKEYK ÉS KÉG-I AZTÉKEK EAZÁJÁBÓL. 

Négy hónapja, hogy távol vagyok szeretett hazámtól, 
a szép Magyarországtól, négy hónapja, hogy búcsút vettem 
jó atyámtól s szeretett gyermekeimtől. 

Ezen aránylag rövid idő alatt oly sokat láttam s oly 
sokat tapasztaltam, hogy elhatároztam magamat utazásomat 
összefoglalva, a magyar olvasó közönség számára egy, illustra-
tiókkal ellátott, kis művet kiadni. 

E szerény munkám, ha nem is bír irodalmi becscsel, 
talán némi érdeket keltend majd azokban, kik barátjai az 
úti leírásoknak s kik maguk is kedvelik az utazást. 

Hogy a tisztelt olvasó közönség előre tájékozva lehessen 
kis művem leendő tartalmáról, nem veendi tőlem szerényte-
lenségnek, ha ajánlatképen munkám és így utazásom rövid 
vázlatát alant közlöm: 

«Brémából elindulva, tíz napi hajókázás után — bár 
sokat szenvedve tengeri betegségben — minden baj nélkül 
elértem Amerika földjét. Amerika metropolisában, New-York
ban, hosszabb időt tölték, volt elég alkalmam a városnak nem 
annyira szépségét, mint inkább rengeteg ipargazdagságát és 
világkereskedelmét megbámulni. 

New-Yorkból Niagarába mentem, megtekintendő a világ
hírű vízesést, melyhez hasonló az egész föld kerekén nincs. 

Utam Niagarától Canadának egyik részén át a Michi-
gan-tó mellett fekvő szép. Chicagóba vitt, hol szintén több 
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napot szántam a város és vidékének megtekintésére. Chicago 
a legutóbb pusztított nagy tűz óta hihetetlen gyorsasággal 
emelkedik s maholnap egy millió lakost számláland. 

Chicagót elhagyva, Amerika számos államán keresztül 
egyenesen San-Franciscónak, a szép Califomia Csendes-tenger 
partján fekvő legnagyobb városának tartottam, átkelve út
közben két folyam-óriáson, a Missisippin és Missourin. 

Utam San-Franciscóig igen érdekes volt; láttam szor
galmasan cultivált termékeny mezőket, kedves, barátságos 
farmjaival együtt, láttam indián falukat rongyos kunyhóik 
előtt guggoló rőt-bőrüekkel; keresztül robogtam óriási s 
félelmet gerjesztő hidakon és viaductokon, szédítő magassá-
-gokról pillanték le gyorsan tova irainodó patakok völgyébe; 
nem egy napot tölték elhagyatott pusztákon s terméketlen 
sivatagokon, hol sem ember, sem állat sehol látható nem 
vala s az egész beláthatatlan sivatagon egy-egy kiszáradt 
kórónál avagy a homokban fehéredő s a vidéknek még félel
mesebb külsőt kölcsönző állatesoiitváznál egyéb nem volt 
található. 

Ogdennél megpillantani a nagy sós tavat, melynek kör
nyékén a többnejüségnek hódoló mormonok laknak, magas
ból szemléltem a mormonok fővárosát, Salk-Lake-Cityt, régi 
sarcophaghoz hasonló imaházával. 

Ogdentől kezdve a terméketlen Utah államon vezetett 
utam keresztül, hol az irtóztató hőség miatt sokat szenvedek, 
s azért nagy is lett örömem, midőn a Sierra-Nevada hegység 
hóval telt ormait megpillantani, mert tudtam, hogy keresztül 
haladva e hegységen, a kedves hegyi friss levegő feléleszti 
ellankadt testemet s én nem sokára benn leendek az örök 
tavaszú Californiában. 

A Sierra-Nevadán a legvadregényesebb tájakon haladék 
át, míg nem megpillantani mélyen magam alatt a gyönyörű 
Sacramento-folyót, szépen cultivált gazdag völgyével. 



A Sacrarnento-völgy szép városai-fal sok változatosságot 
nyújtott s így gyorsan s kellemesen telt utam egészen San-
Franciscóig. 

San-Francisco szépsége meglepett; itt az emberi ész és 
a természet alkotási ereje versenyre keltek, hogy együttesen 
ily remeket teremtsenek. Az utezák szabályosak, a házak 
mintha czukorból épültek volna, oly szépek, s az egész város 
•oly környékkel van szegélyezve, hogy akár hová kirándulva, 
az ember a paradicsomban képzeli magát. Flórájáról még nem 
is beszélek, mert az elbűvölő. 

Nyughatatlan természetem itt sem nyugodott, én még 
-többet, még érdekesebbet akartam látni. 

Másfél hónapi san-franciscói tartózkodásom után neki 
indultam a régi híres aztékek birodalmának, a mostani 
mexikói köztársaságnak, hogy személyesen meggyőződhessek 
azon különböző hírek valódisága felől, melyek e szép ország
ról és népéről keringnek. 

Galifornia déli részén már a caotusok, áloék és pálmák 
valóságos erdején haladtam át s különösen Los-Angelos szép
sége lepett meg nagyon. 

California szép földjét elhagyva, az afrikai hőséggel biró 
Arizonába juték; itt láttam meg először a vad «apache-indiá-
nokat», kik Yumma helységben körülvették vonatunkat s 
oly vadul tekintenek reánk, mintha meg akarnának enni, 
vagy legalább is a sealpirozás műtétét óhajtanák rajtunk 
végrehajtani. 

Arizona legmelegebb tartománya egész Amerikának, évi 
átlagos melege nagyobb mint a Saharáé, s így könnyen elkép
zelhető, hogy mennyit szenvedtem a vasúti coupéban. 

Arizonából Új-Mexikóba, onnét pedig Texas államba juték. 
El-Passonál meglátogattam egy igazi indián falut s azután 
átkelve a Bio-Grande-folyón, benn valék az érdekes Mexi
kóban. 



Mexikó egész magas fensíkját átszelve, végre hosszít 
bolyongás 'után eléggé összetörődve és kifáradva megérkez
tem a köztársaság hasonnevű igen szép s tömérdek érdekest 
magában rejtő fővárosába, Mexikóba.)) 

Ezeket találja a tisztelt olvasó közönség munkámban 
bővebben leírva; különösen pedig Mexikó várossal s mesés 
szépségű vidékével foglalkoztam többet, természetesen nem 
feledkezve meg viszonyairól s népének szokásairól sem. 

Mexikó, 1889 aiigusztus hó 1-én. 
BÁNÓ JENŐ. 



ELSŐ RÉSZ. 

EPERJESTŐL — BBÉMÁIG. 

Hosszú gondolkozás s végre érett megfontolás után elha
tároztam magamat, hogy elhagyva szép hazámat, elhagyva 
rokonaimat s barátimat, felkeresem Amerikát, a szabadság, 
a munka, a jólét hazáját, s letelepedve ott új otthont, új 
állapotokat teremtek. 

Atyám s rokonaim mindent megtettek, hogy szándé
komról lebeszéljenek s visszatartsanak; de éppen úgy mint 
a folyamot, mely medrét követve, addig hömpölyög, míg 
a tengert eléri s áttör minden gátat, mely útjában akadá
lyozza, úgy utazási — jobban mondva kivándorlási — szán
dékomat keresztül vinni, oly szilárd, oly elhatározott volt> 
hogy a legszeretőbb aiyai intés, a legjobb rokonok tanácsa, 
és a leghűbb barátok figyelmeztetése is teljesen eredmény
telenné vált. 

Ügyeimet elvégezve — illetve rendezve — s becsoma
golva csekély podgyászomat, készen állottam a bosszú útra; 
forrón szeretett, anyátlan gyermekeimet, kiket apró voltuk 
miatt még pár évre vissza kellett hagynom, megáldva, jó 
atyám áldásától kisérve s testvéreim búcsúcsókját ajkamon 
érezve, ültem be az indulását rövid fütytyel jelző vonatba, 
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mely Eperjesről Brémába volt viendő, hol tengerre szállva, 
átvitorlázzak Amerikába. 

Még egy áldás atyámtól, még egy csók nővérem részéről, 
még egy «isten áldjon rneg» bátyám ós sógoromtól, ós topor
zékolva indult meg a már nyugtalankodó mozdony, mely 
a zakatoló vonatot hazára határáig volt viendő. 

Míg atyámat s rokonaimat a vonatnál láthattam, össze
szedtem minden erőmet, hogy azon nehéz sóhaj, mely kebe
lembe rejtőzött, ki ne törjön; de a mint a vonatnak egy for
dulatával eltűntek szemeim előtt s ón a kendők lobogását 
többé nem láthatám, a sóhaj, mely már alig volt fékezhető, 
egyszerre kitört s vele együtt könnyeim nagy árja is. Sírtam! 
zokogtam! mint a gyermek, kit elszakítottak szerető anyjától. 
De hát nem-e volt okom sírni! nem volt-e elég okom zokogni? 
vagy nem-e anyám nekem ezen haza, melynek szent földében 
nyugosznak őseimen kívül imádott nőm és szeretett jó édes 
anyám hamvai, a melynek földjén élnek gyermekeim, atyám, 
rokonaim s azon sok jó barát, kiktől oly nehéz volt a búcsú! 
vagy nem-e anyám nekem e föld, hol ifjúságomat, hol éle
tem legboldogabb időszakát, nyolez évi házas életemet, a 
legangyalibb ifjú nő oldala mellett töltöttem! Oh igen ! 
anyám, és pedig szerető anyám és mégis távozom tőle, és 
pedig távozom saját akaratomból, saját erős elhatározá
somból. 

Sokan nem fogják azt megérteni, s nem is csodálom, 
ha meg nem értik, oh pedig nagyon indokolt tettem! Van ki 
•érti kivándorlásomat, a többi pedig nem kér tőlem felvilágo
sítást. 

A vonat az állomásokon való pár pereznyi megszakítá
sok mellett szédítő gyorsasággal folytatta útját, e gyorsaság
nál csak gondolatim röpte volt gyorsabb, mert míg a vonat 
Oderberg, Boroszló, Berlin, Hannover és végre Brémába ért, 
én gondolataimmal már régen megtettem a hosszú tengeri 



utat, már bejártam Amerika metrói)olisát, New-Yorkot, végig 
robogtam az Atlanti oczeántól a Csendes-tengerig terjedő 
négyezer tengeri mérföldnyi utat, preariken, rengetegeken 
áthaladva, sziklahasadékokon, jégmezőkön s óriási folyamok 
hidjain keresztül robogva, elértem végre az aranyak orszá
gának, Californiának fővárosát, San-Franeiscót. 

De hagyjuk a gondolatokat, melyek a Csendes-oczeánon 
átrepülve, nemzetünk ősi fészkét, Ázsiát érintve, oly gyorsan 
teszik meg a föld körüli utat, s már ismét ott tétováznak, 
a honnét kiindultak, szép hazámban, a családi tűzhely mellett. 

Tehát, mint mondám, Brémát harminoz órai út után 
minden baj nélkül elértem. 

Lemosva az út porát, első dolgom volt felkeresni az 
Ejszak-Lloyd-társulat főügynökségét, hogy hajójegyemet meg-
véve, podgyászomat feladva, mindent elkészítsek a hosszú 
tengeri úthoz. 

A Lloydnál megtudtam, hogy az «Elbe» hajó, melylyel 
utazni fogok, két nap múlva indul a Brémától vasúton két 
órányira fekvő Bremerhavenből, és hogy ez utóbbi helyre egy 
Brémából az utazás napjának reggelén induló külön vonat 
viszi az utasokat. 

Másfél napom volt tehát, melyet Brémában saját kedvem 
szerint felhasználhattam, ezen időt a város megtekintésére 
szántam, s valóban, e másfél nap ezen barátságos kellemes 
városban oly gyorsan telt, hogy alig maradt időm küszöbön 
lévő tengeri utam esetleg bekövetkezhető kellemetlenségeire 
gondolni. 

Bréma a legkedvesebb s legcsinosabb városok egyike, 
melyeket eddig láttam; a házak legnagyobb része az angol 
cotage-rendszer szerint vannak építve, legfeljebb két emelete
sek, elől gyönyörűen gondozott kertecskékkel ellátva, egy-két 
család lakását képezik. 

A brémai, úgy látszik, nagy gondot fordít a kedves ott-
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honra, mert nem is szólva a gazdagokról, kik különösen a 
Wall-Strassén a legremekebben berendezett paloták és ker
tekből valódi paradicsomot alkottak, a mellék, sőt a leg-
távolabban fekvő utczák kerteeskékkel körülvett házai is oly 
barátságosan tekintenek a mellettök elhaladó idegenre, hogy 
az illető akarata ellenére is egy félig elnyomott sóhaj kísére
tében irigyli annak lakóját, ki ily kedves otthonban csakis 
boldog lehet. 

Brémába való utazásom utolsó órájában egy útitárssal 
ösmerkedtem meg, ki megtudta, hogy magyar vagyok, csak
nem bőréből ugrott ki örömében; elmondta, hogy ő mérnök 
és vasúti vállalkozó s mint ilyen, a magyar éjszakkeleti vasút 
építésénél részt véve, hosszabb időt töltött hazámban. Elmon
dotta, hogy magyar ruhában járt ő is akkor, mint a többiek, 
mert ő is a magyarokkal érzett; kérdezte, ösmerem-e Ivánka 
Imrét? ő persze a régi Ivánka Imrét értette, ki akkor még 
úgy tudom nagyon szabadelvű volt, de nem szabadelvű párti. 
Elbeszélte Lator Gábor képviselő választását, dicsekedett, 
hogy minő nagy kortese volt annak; nagyon lehangolta, a 
mint megtudta tőlem, hogy szegény Lator már régen meg
halt. Végül figyelmeztetett, hogy Brémában nézzem meg a 
világhírű Kaths-Kellert, hol még a XVII-ik századból szár
mazó borokat őriznek (képzelem minő eczet lehet az már!) 
nagy hordókban, s hallgassam a magyar nemzeti zenekart, 
mely város-szerte a bámulat tárgyát képezi, mert kotta nél
kül játszik s nagy diadalokat arat. 

Brémai tartózkodásom utolsó estéjén tényleg megláto
gattam Balogh Franczi czigány direktort (mint a hogy a jó 
brémaiak a prímást hívják) s eltekintve, hogy négy évi hazá
jától való távolléte folytán az új magyar dalokat nem ösmeri, 
a régieket s egyéb darabokat elég ügyesen játszsza. 

Búcsút véve a direktor úrtól, ki brémai módon kézszorí
tással tisztelt meg, felkerestem hotelemet és lefeküdtem; soká 



nem tudtam aludni, de végre is erőt vett rajtam a fáradtság 
s én kedves nemzeti zenénk mélabús liangiának fülembe való 
csengése mellett boldog álomba szenderülve töltöttem az 
utolsó éjszakát a vén Európában. 

II. 

HAJÓBA-SZÁLLÁS BBEMEBHAVENBEN. 

Külön vonatunknak Bremerhavenba való megérkezése
kor gőzösünk, mely mély járatánál fogva nem állhatott köz
vetlenül parthoz, teljes díszben, illetve felvont lobogókkal, 
füstölögve állott útra készen a nyílt tengeren, várva a kisebb 
gőzösökkel közvetített utasok és rendkívüli sok podgyász 
beszállítását. 

Mielőtt utazásom fonalát folytatnám, nern lesz talán 
érdektelen egy a kezeimben volt kimutatás alapján az «Elbe» 
hajóra vonatkozólag néhány statisztikai adattal szolgálni: 
Az ((Elbei) G-lasgowban épült, 130 méter hosszú, 17-7 méter 
széles, 108 m. mély járatú, 21 láb átmérőjű, csavarral bír, 
6115 lóerejű gőzgépje van és 5600 tonna súlyt szállíthat, 
berendezve 1400—1500 utas továbbításához. E hajó a leg
nagyobb kényelemmel, sőt mondhatni túlzott luxussal van 
felszerelve, világítása villanynyal, fűtése gőzzel eszközöltetik, 
helyiségei, a számos eabin és díszesen kiállított ebédlőn kívül, 
egy rendkívül elegánsan berendezett női salonból, olvasó
teremből és dohányzóból, borbélyműliely- s végre teljes con-
forttal berendezett fürdőkből állanak. A személyzet a parancs
nokon, hajótiszteken s orvoson kívül mintegy 160 ember; 
az orvos útközben a betegeket ingyen gyógyítani, s szükség
let szerint gyógyszerekkel ellátni köteles. A hajószernélyzet-
hez egy teljes zenekar is tartozik, mely a luneh (villás reggeli) 



és diner alatt bár elég silányan előadott zenedarabjaival az 
I-ső cajütt utasait mulattatja. 

A hajó leírását bevégezve, megjegyzem, hogy az «Elbe» 
az éjszak-német Lloydnak bár nem legnagyobb, de minden
esetre leggyorsabb járatú hajója, mi eléggé van illustrálva az 
által, ha közlöm, hogy 24 óránként 380—400 angol mérföl
det, vagyis 100 magyar mérföldet futhat be. 

Mint a-í adatokból tehát látni méltóztatnak, az «Elbe» 
valóságos úszó kolosszus, mely hazánk egy kis városának 
összes lakosait magával vinni képes, és eltekintve szép s ké
nyelmes berendezését, már nagyságánál fogva is bizalmat 
gerjeszt az utasban, ki életét a hosszú tengeri úton át egyedül 
ő reá bízza; azért tehát nem is csoda, ha egy szerencsésen 
befejezett tengeri út után, a száraz földre kitett utasok, 
még hosszú időn át, vonzalommal, sőt bizonyos nemével 
a szeretetnek gondolnak azon hajóra, mely a leghatalma
sabb elemen, a tenger vizén, a legveszélyesebb viharoktól 
is megtudta életöket menteni. 

Bremerhavenben a rakparton, mint a hogy minden 
oczeánon túlra menő nagy hajónak indulása előtt történni 
szokott, nagy volt a sürgés-forgás, nagy volt az élénkség. 
Mindenki, ki ezen élénk tömeghez tartozik, nagy sietséggel 
igyekszik végezni ügyeit, mert a hajó indulásáig csak rövid 
idő áll már rendelkezésére, addig pedig mindennel készen 
kell lennie. Bs ha még ügyeit az ember akadálytalanul végez
hetné, jó volna, de nem úgy van ám, mert körülvesznek gyü
mölcsöt áruló gyermekek, s asszonyok dicsérik lármával 
árujuk rendkívüli jóságát; menekülni kívánsz, de sehogy sem 
sikerül, mert nem tehetsz; egy lépést sem a nélkül, hogy az 
ágensek nagy raja ne. kövessen, s ne kapaczitáljon ékesszólá
sának teljes erejével, hogy ezen vagy azon tárgy nélkül ten
gerre semmi esetre se szállj, mert arra ott annyira elkerül-, 
hetetlenül szükséged lészen; a nagy tömegbe akarsz kéve-



edni, mert azt hiszed, hogy itt ment lesz ezen vérszopó, 
ragadozóktól s nyugalmat találsz; csalódtál! mert egy előtted 
elhaladó teherhordó úgy oldalba üt nehéz podgyászdarab-
jával, hogy te, ki különben nem igen vagy elkényeztetve, alig 
birsz lélegzethez jutni, s még hálát adhatsz a Mindenhatónak, 
ha oldalbordádat be nem törve, csupán kék foltokkal hagy
hatod el sietve e' veszedelmes harcztért. De most sietségedé 
ben ismét ügyetlenkedtél; mert egy az anyja által kezénél 
vezetett gyermeknek lábaira hágtál; az anya nem valami 
díszes német jargonnal, bár félig fogai között morogva, de 
általad megérthetőleg kívánja csekély személyedet az ördö
gök közé, tehát a pokolba. (Jó útlevél Amerikába.) Tovább 
menve, jobban mondva tolatva, egy napbarnított matróz által 
leszel nem éppen előzékeny módon féke taszítva, mert erősen 
megrakott targonczát tolva maga előtt a hajó felé, útjában 
álltál. Egyedüli menedék, mint gondolod, a hajó, sietnél is 
reá, ha bírnál, csakhogy előtted ezer ember igyekszik hasonló 
czéllal feléje, s miután azok kivándorló létökre nagy ba
tyukkal, podgyászdarabokkal, az asszonyok pedig sikító gyer
mekekkel vannak ellátva s oldalba ütéshez náladnál jobban 
hozzá szokva, s így veled szemben még e tekintetben is előny
ben részesülnek: legokosabban teszed, ha ezen keresztül-
hatolhatatlan phalanx elvonulását megvárva, egy új oldalba 
ütés helyett inkább adsz előnyt a tolakodó ágensek erőszakos
kodásainak s- angolok módjára minden megjegyzés.nélkül, 
türelmedből ki nem jőve, hallgatod kínálataikat végig, és te 
is azokkal tartasz, kik a szállítást közvetítő gőzösök utolsó 
fordulóját használják fel a nagy hajóra-szálláshoz. 

Végre valahára az «Elbén» vagy-, s azt véled, most már 
elhelyezkedve nyugalmat lelsz, ismét csalódtál, mert nem 
eresztenek cabinodba addig, míg a nagy tömeg podgyász, 
mely össze-vissza hányva ide s tova hentereg a fedélzeten, 
nincs elrendezve és a hajó fenekére lesülyesztve. Tehát félre 



vonulsz egy nagy nehezen meghódított sarokba, szemmel 
kísérve kézi bőröndödet, hogy az lábakat ne kapjon s a nagy 
tömegben ne mondjon örök búcsút. Néha megtapogatod oldal
zsebedet is, hogy megvan-e még pénzes tárezád, melyben 
szükséges úti költségeden kívül egy new-yorki bankárhoz 
szóló pénzutalványt is a legféltékenyebben őrzöl, s ha ez 
mind megvan és órád sem hiányzik mellényzsebedből, kissé 
megnyugodva várod az időt, hogy kijelölt cabinodban elhe
lyezkedhessél. 

De miután a világon semmi sem tart örökké, várako
zásodnak végre-valahára vége szakadt, s te a fő szoba2)in-
czér által kijelölt cabinodba léptél s elhelyezkedet úgy a hogy, 
és ismét kisietsz a fedélzetre, hogy szemtanuja légy a hajó 
indulásának, s hogy a többi utasokkal együtt te is búcsút 
ints a vén Európának. 

Most jelt ad az átszállítást közvetítő gőzös, hogy nem
sokára elválik az Elbétöl, tehát sietni kell; mindenki búcsú
zik ösmerőseitől; férj búcsúzik nejétől, anya gyermekétől, 
szerető kedvesétől, barát baráttól; még egy kézszorítás, még 
egy ölelés, még egy édes csók; a kendők lobognak, a szemek 
könynyel telnek meg, itt egy sóhaj hagyja el a keblet, ez 
kedvesét hag3'ja el, ott vidám nevetés hallik, ez meg kedvesét 
megy fölkeresni az új világba, az elsőnek fájdalmat, a másik
nak örömet okoz a búcsú. Hát neked mit okoz ? semmit!! 
a sors csapásai régen elfásítottak, előttem a távozás teljesen 
közömbös. De hiszen köny jelenik meg szemeidben, tehát 
még sem vagy érzéketlen, tehát még sem vagy teljesen elfá
sulva. Yalld be, hogy megrezzent szived egyik érzékeny 
húrja, s még egyszer megjelentek előtted a holtak, még egy
szer megjelentek az élők, kiket szép hazádban visszahagytál. 

Isten áldjon meg! Isten veletek! 
A két hajó közötti híd elvonatik, s az «Elbe» három 

mélabús hosszú fütytyel jelöli indulását, a kapitány parancs-
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-szavai elhangzanak, s a csavar fehér habokat verve mozgásba 
hozza hajónkat, mely lassan, zakatolással távozni kezd a 
eontmenstől. 

Bremerhaven alacsony partjai még egy pillanatra fel
tűnnek szemeim előtt, egy utolsó végbúcsút intve Európának, 
mély sóhaj hagyja el keblemet, a part eltűnik, s én ég és 
víz között a véghetetlen oczeánon lebegek. 

ni. 

AZ OCZEÁNON. 

Búcsút mondva a szárazföldnek, első dolgom volt le
menni cahinomba s kissé körültekintem, hogy hányad-ma
gammal osztom meg e szűk helyet ? (egy cabin három sőt 
négy utasra is berendezhető) nagy örömömre cajüttömet 
egyedül használhattam, s így nem voltam kitéve annak, hogy 
különben is gyönge álmomat egy sörön hízott német vagy 
nyers húson soványodott ánglius, vagy éppen viskitől (pá
linka) rezessé vált muszka kellemes hortyogásával zavarja. 

Ezen egyedül maradásnak köszönhettem azon előnyt is, 
hogy összes podgyászomat magam körül helyezhetvén el, nem 
kellett minden egyes, útközben szükséges ruhadarabért a 
podgyászkamarába futkosnom, mint azt uti társaim legna
gyobb része tévé, ki nem részesülhetett velem hasonló szeren
csében. 

Miután a nyilt tengeren való utazás változatossága első 
sorban evés, alvás és tengeri betegségből áll, természetesen 
alig hagyta el a hajó a szárazföldet, megkondult a kínai 
«Tam-tam» (egy réz korong, melyre faevezővel ütnek) egybe 
hívandó a tengerben bízó hívőket egy, az ösmerkedési estély 
jellegével bíró társas lunchra (villás reggeli). 
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Az ilyen ösmerkedési étkezésnek, úgy mint általában 
minden hajón való étkezésnek egyik légfőbb jellemvonását 
első sorban az illemszabályoknak legszigorúbb betartása ké
pezi. Eeggeli, lunch és ebédre minden ember kicsípve, kifé
sülve, kifogástalan fehérségű kézelő és kráglival, majdnem 
kizárólag salonöltönyben jelenik meg; a hölgyek pedig estély-
ruhában. 

Természetesen a viharos idők kivételt képeznek, ilyen
kor nem igen törődik valaki toalettjével. 

Az ebédlő-terembe való belépéskor minden utas kimért 
léptekkel zajtalanul közeledik a terített hosszú asztalokhoz, 
fürkésző pillantásokat vetve a terítékre helyezett papírsze
letre, hogy nem pillantja-e meg becses nevét •— a főpinczér 
által néha elég comikus hibákkal, de gyönyörű caligraphiá-
val — felírva. 

Ha hosszú keresés után végre reá akadtál helyedre, az 
angolok példáját követve, (nehogy degagirt modorod által 
mindjárt első fellépésedkor feltűnést kelts), te is meredt nyak-
és háttal helyet foglalsz, s szép csendesen várod be az ese
mények további kifejlődését. 

Ezen elrendezés ellen nincs felebbezés, hiába vágyik 
szived azon tőled távol ülő szőke fürtű égszín szemű miss, 
avagy bogárszemü creol nő szomszédságára, te egy leborot
vált bajuszú, csontos vén Albion fia s annál még vénebb -— 
pardon! korosabb köhécselő nénike közé jutottál, kikkel, 
természetesen bemutatva magadat, kötelességszerűleg társa
lognod kell; de miután szomszédaid az angol nyelven kívül 
sem élő, sem holt nyelvet nem beszélnek, te pedig szeren
csétlenségedre e nyelvhez nagyon keveset konyítasz, a velők 
való társalgást nagybölcsen hallgatáson kezded, legfölebb 
illedelemből néha-néha, fejeddel igenlő fejbólintásokat teszel 
azon kimért, de általad meg nem értett kérdésekre, melyeket 
férfi szomszédod hozzád intézni kegyes volt; persze ilyenkor 



megtörténik, hogy az ánglus bal szemén hordott monoelija 
alul farosa pillantást vet reád, inert most határozott tagadó 
választ remélt, te pedig igenlő bólintást tevéi; no de se baj, 
szerencséd most, hogy angol és azért megkimél a bővebb fel
világosítás kéréstől, bele nyugszik, mert azt hiszi, hogy ez 
a magyaroknál, nálad ott Ázsiában így szokás; hogy magyar 
vagy, azt tudja a felfektetett utasok névjegyzékéből, s hogy 
Magyarország Ázsiában van, azt csak sejti, mert úgy emlék
szik, hogy ő ezt úgy tanulta otthon az oskolában, és ez való
színű is. Azt feltenni pedig rólad, hogy angolul nem beszélsz, 
saját büszkeségét sértené, mert ö azt soha sem fogja elhinni, 
hogy művelt ember, legyen bár máskülönben Mezzofanti, 
angolul ne beszéljen; ö neki persze más nyelvösmeretről 
fogalma sincsen. 

Szerencsémre a legközelebbi étkezésnél vagy véletlen
ségből vagy a főpinczér különös protectiója folytán, nevemet 
más helyen pillantottam meg, s így örömömre védfalat ké
pezhettem egy franczia és egy német atyafi között, kik hoz
zám intézett kíváncsi kérdéseikkel, s néha úgy a történeti, 
de különösen a földrajzi tudományokban meglepő jártasságot 
bizonyítva, túllicitálva egymást, rajtam boszúlták meg egy
más iránti fajgyűlöletüket. Hogy szomszédaim földrajzi jár
tasságát illusztráljam, el kell mondanom, hogy például a 
franczia Bukarestet, a német pedig Sofiát tartotta Magyar
ország fővárosának, s midőn elmondottam, hogy a főváros 
Budapest, mindkettő igen csodálkozott, mert ők határozottan 
azt hivék, hogy az Ausztria második legnagyobb városa. 
Hiába diesekesznek olyan nagyon a miniszter urak, mint 
most legutóbb egy országgyűlési tudósítóból is olvastam, hogy 
Magyarország ennyire meg annyira ösmert külföldön, ezt 
tagadom; ha kívánja Tisza Kálmán iir, megküldöm neki az 
Amerikai Egyesült-Államok oskolái számára készült földrajz 
és térkép egy példányát, a melyből látni fogja, hogy Magyar-

2* 
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ország Ausztria provincziája gyanánt van említve s a térké
pen egy színnel festve Ausztriával s «Ausztriai) felirattal 
ellátva, a «Hungary» jelző csak úgy van bele írva, mint Fran-
cziaország egyes departmanjai. 

Bocsássanak meg tisztelt olvasóim, hogy eltérve kissé úti 
vázlataim ecsetelésének fonalától, soraim közé oly dolgokat 
is vettem, melyek szorosan véve ide nem tartoznak, de any-
nyira szivemen feküdtek ezen igazságok, hogy azok elmon
dását elhallgatni nem tudtam. 

A menü úgy reggeli, lunch és ebédre is túlzottan nagy, 
s a ki oly szerencsés helyzetben van, hogy a legnagyobb hul
lámzás mellett sem kapja meg a tengeri betegséget, az ezen 
tíz napi tengeri út alatt egy esztendőre is jól lakhatók; csak
hogy nagyon ritka ember ám az, ki ezen kellemetlen vendég
től teljesen megkíméltessék, mert bár egyesek hamarább 
szoknak hozzá, mások pedig négy-öt napig kínlódnak, van
nak olyanok is, kik talán az első fél napot kivéve, midőn 
a hajó még a Weseren vitorlázik, az egész út alatt betegek, 
s mint ilyenek minden ételtől undorodva, nem nagy kárt 
tesznek a német Lloyd ételválasztékában. Itt mellékesen 
niegjegyzeni, hogy utólag megtudtam, miszerint két napi erős 
viharunk alkalmával, étkezés ideje alatt a hajóparancsnokon 
kívül, ki az egyik asztalnál az asztalfőt foglalja el, összesen 
egy nő s két férfi volt jelen, a többi vagy a fedélzeten támoly
gott s etette akaratja ellenére a hajó körül ezirkáló halakat, 
vagy pedig mint jó magam is, félholtan a cabin-ágyon fekve 
gondolkodott a gyomor alkotásának különbözősége és az 
emberi élet múlandósága felett. 

Mint tehát látják, az oczeánon töltött napjaim nem tel
tek nagyon élvezetesen, s azért nem is fog senki sem csodál
kozni, hogy midőn május 7-ikén a déli órákban megpillan
tottam Long-Island sziget partjait, örömömben éppen úgy 
kiáltottam fel, föld! föld! —mint Columbus Kristóf kétségbe 
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esett tengerészei, midőn hosszú küzdés után végre a nyugat
indiai szigeteket meglátták. 

IV. 

MEGÉRKEZÉS NEW-YORKBA. 

Az alacsony partok nemsokára kivehetők lettek, s mi 
egy órai út után benn valánk a széles Hudsonban. 

A hajón nagy élénkség uralkodott, minden ember talpon 
volt, a látcsövek régen lehettek ennyire igénybe véve, mint 
most; mindenki lát valami érdekest, egyik templomtornyot 
pillantott meg és siet ösmerösének hírül hozni, másik 2gy 
hosszú póznán az Amerikai Egyesült-Aállamok zászlaját sejti, 
a harmadik meg éppen ijesztő ágyúk torkát látja maga előtt. 

Végre közelebb érve a partokhoz, kiderül, hogy a tem
plomtoronynak vélt alkotmány egy sziklára épült világító, 
a magasan lengő zászló egy kis elvonuló ködfátyol, az ijesztő 
ágyútorkok végre a partnak kisebb kiálló sziklái, melyek élén
kebb fantázia mellett épp úgy nézhetők távolból — lebilincselt 
Prometheusoknak is. 

De a Hudson sem örökké egyformán széles, fél órai út 
után mindkét partja közelebb érve hozzánk, a leggyönyörűbb 
panorámát láttuk magunk előtt; a hatalmas folyam mindkét 
oldalát a legízlésesebben épült nyaralók s pazar fénynyel 
gondozott kertek szegélyzik; a fák a legszebb nüanszokon 
keresztülmenő zöld lombozattal, csaknem összeroskadásig 
vannak telve, egyesek, mint látni, már virítanak is. A bokrok 
teljes virágzásban díszlenek s ezer színt tüntetnek elő. 
Itt egy hatalmas fenyő- vagy thuja-esoport versenyez a 
magában álló wellingtoniák komor zöld színével, amott egy 
nyárfasor a nap sugarai által megvilágítva vakítja a szemet, 
s mind ennek alapzatát a leggyönyörűbb zöld bársonygyep 
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képezi, melyen vidáman csörgedez egy kristály tiszta patak, 
s kis vízesés alakjában éri el az örökké zavaros Hudsont, 
s ehhez hozzá képzelni egy dombon játszadozó gyermekcso
portot, mely elvonuló hajónkat ujjongások és kiáltások között 
zsebkendők lobogtatásával üdvözli, s azon mellettünk elsiető 
számos úszó alkotmányt, mely, ha gőzös, fütyülve és zaka
tolva surran el, ha pedig nem az, duzzadó fehér vitorlákkal 
csendesen szeli a széles folyam habjait, s előtted áll, tisztelt 
olvasóm, a kép, mely gyengén ecsetelve bár, f. óv május 7-én 
a déli órákban a legkellemesebben melegítő nap világítása 
mellett szemeink előtt terült el. 

Hajónk zakatolása csöndesedni kezd, mert a parancsnok 
egy sárgalobogós ladikot pillantott meg, mely erős evező
csapásokkal igyekezett hozzánk közeledni; a zakatolás, meg
szűnt s a ladik hajónk oldala mellett áll. 

A hajólépcsö nyikorogva ereszkedik le, s azon egy gör
nyedt alak, korához mérten elég gyorsan igyekszik felfelé ; 
a IH-ad osztályú utasok (kivándorlók) között moraj keletke
zik s mindannyi mintegy parancsszóra siet a fedélzetre, hogy 
ott szép rendben egymáshoz sorakozzanak. 

Az anyák csecsemőiket ölbe tartva s egyéb apró gyer
mekeiket maguk körül csoportosítva foglalják el a kisebb 
tolongásnak kitett helyeket. A serdülő leányok lesütött sze
mekkel állanak oldalt s várnak türelmesen, míg a férfiak 
fiatalabb része türelmetlenül tör előre s magasan tartva 
mutat a görnyedt alaknak egy fehér papírszeletet, ki erősen 
szemügyre vévé azt, egyenként passzüoztatja el maga előtt 
az ezernél több kivándorlót. 

A ki nem rendelkezik hasonló papűszeletkével mint 
a többi, az némán veti le felöltőjét s gyűri fel ingujját s a 
mezítelen kart, melyen apró forradások észlelhetők, mutatja 
oda a szemes doctornak, ki megelégedésének «or right»-tel 
adva kifejezést, bocsátja át az illetőt a cordonon. 
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A Draco szigorával bíró' orvos egyetlen embert sem 
•enged át a oordonon addig, míg vagy írásban ki nem mutatta 
hogy oltva lett, vagy pedig in natura be nem bizonyítja azt. 

Mint a parancsnoktól haliám, ritkán történik, hogy a 
kivándorlók közül egyik vagy másik oltva ne lenne s kitenné 
magát az «á la force» oltásnak, melyen pedig ellen esetben 
kérlelhetetlenül keresztül kellene mennie. 

A vizsgálat egy óránál több időt vett igénybe, s miután 
a pedáns orvos mindent rendben talált és erről a parancs
noknak bizonyítványt állított ki, folytathattuk mi utunkat 
tovább. 

Rövid idei haladásunk után a Hudson összeszorul s a 
sziklás partok teljesen elzárják a kilátást, most azonban nem
sokára a part kitágul, s mi, mintegy varázsütésre, magunk 
•előtt látjuk Amerika 31/a millió lakossal bíró négy városát, 
Hobockent, New-Yerseyt, Brooklint s a mindeniknél hatal
masabb New-Yorkot, körülvéve oly árboezerdő által, minőt 
Európa legnagyobb kikötőiben is hiába keresnénk. 

V. 

NEW-YOEK. 

Mindannyian, kik legelőször jövénk New-Yorkba, mái-
megérkezésünknél a látottak által alig tudtunk magunkhoz 
jönni a bámulattól, mert mielőtt hajónk megérkezett volna a 
kikötőbe, csodáltuk a partokra épített óriási raktárakat, kikötő
helyeket s azon toronymagasságot érő palotákat, melyek a 
parton végigvonulnak; hátha veszszük még azon rengeteg 
hajóforgalmat, mely a Hudson és Easter-Eiveren szemeink 
előtt bonyolódott le; itt egy amerikai hajó vonult el előttünk 
csillagos felületű lobogójával, ott egy franczia tricolor busz-
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kélkedik, amott egy mexikói sas lengedez szerényen; most 
egy négykürtőjü, több emeletes fehér helyi hajó, hátul alkal
mazott nagy kerekével -ver fehér fodrokat, s ezer meg ezer, 
furcsábbnál furcsább alkotmány síklik el mellettünk; csodá
latunk azonban csak most éri. el tetőpontját, mert megpillan
tottuk a szabadságszobrot, azon colossust, melyet Franczia-
ország az Egyesült-Államoknak száz éves fenállásuk jubi
leuma alkalmából ajándékozott, s mely óriási arányaival egy 
a vízből kiemelkedő magas sziklán épülve, büszke megelége
déssel látszik nézni az alatta véghez menő zajos életre. 

Elhaladva a szabadság-szobor mellett, jobbra mintegy 
felhőkből bontakozik ki a New-Yorkot Brooklinnal össze
kötő lánezhíd, mely alakjára nézve bár emlékeztet buda
pesti lánezhídunkra, nagyságát s nagyszerűségét tekintve 
azonban, azt bizony nagyon túlszárnyalja, mert eltekintve 
attól, hogy az Easter-Eiver itt talán háromszor szélesebb 
a Dunánál, a híd magassága olyan, hogy alatta a legma
gasabb árboczokkal bíró oczeáni hajók teljes kényelemmel 
mehetnek el. 

Hogy a híd két oszlopa, melyen az egész ívezet nyug
szik, minő súlyt hord: legyen elég megjegyezni, hogy azon 
gőzvasut robog keresztül, lóvasut, omnibusz s teher-szekerek, 
továbbá fiakker- és magánfogatok oly tömege van folytonos 
közlekedésben, hogy az ember szemét-száját tátja bámu
latában ; a gyalogosok pedig ezer és ezer számban hangya, 
módra, sietnek rajta ide s tova. 

Az éjszak-német. Lloyd-társulat kiszálló helyén az éppen 
ott horgonyzó «Lalin». hajó zenekara fogadott, megszámlál
hatatlan kíváncsi tömeg, s ösmerősét avagy rokonát váró kö
zönség jelenlétében; a zenekar, ha nem csalódom, a Eadeczky-
mársot húzta; jó, hogy nem a «6ott erhalte»-t. 

Végre valahára horgony-leeresztés, csiga-nyikorgás, s a. 
matrózok egyhangú énekének befejezése után (kötélhúzáskor,. 
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hogy jobban megtarthassák az egyenlő ütemet, a tengerészek 
énekelni szoktak), kikötöttünk. 

Az I-ső és Il-od osztályú utasok — útközben meg-
ösmerkedett társaiktól búcsút véve — podgyászaikkal együtt 
partra tétettek Hobockenban. 

A podgyász itt a legszigorúbb vizsgálat alá vétetik s jaj 
annak, ki vám alá eső tárgyát előre meg nem nevezve, a kér
lelhetetlen pénzügyőr szemei előtt csempész számba vétetvén, 
azon oly vámilleték hajtatik be, hogy az illetőre jobb lett 
volna ki nem szállva azonnal visszatérni Európába. 

Szerencsére vám alá eső tárgyaim nem voltak, habár 
egyik túlbuzgó pénzügyőr nőm olaj-arczképét megvámolni 
hajlandó lett volna s talán egy emennél lágyabb szivűnek 
s valószínűleg több intelligentiával bírónak köszönhetem csak, 
hogy ezen fizetéstől megkíméltettem. Podgyászom béltartal
mának össze-vissza hányása után végre felkereshettem a több 
oldalról ajánlott Meyer-féle vendégfogadót. 

A Ill-ad osztályú, vagyis hajós nyelven a «Zwischen-
decku utasai átvitetnek a New-Yorkban lévő Castel-Gardéba-
(egy körépület) és ott partra kiszállva, a járatlan rész a leg
veszedelmesebb ágensek kezeire jut, ezek ismét más szédel̂  
gőkre bízva őket, többnyire Amerika kőszénbányáiban kap
nak a rabszolgákéhoz hasonló munkát. 

Ezen utasok között, mint egy lajstromból olvastam, igen 
sok hazámbeli tót atyafi, nö és leányzó is volt, kik, ha nem 
bírnak az újvilágban megbízható ösmerősökkel, hasonlólag 
nyerészkedő ágensek kezére jutva, hosszú ideig a legnagyobb 
nyomorban tengődhetnek. 

Kiszállva New-Yorkban s némileg elhelyezkedve hote
lemben, első dolgom volt szerető atyámat s rokonaimat sze
rencsés megérkezésemről értesíteni, s úgy intézni a dolgot,, 
hogy leveleim a másnap Európába menő «Lahn» hajóval 
vitessenek el. 
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New-Yorkban hosszabb időt töltvén, elég alkalmam volt 
megösmerkedni magával a várossal, az itteni élettel s némileg 
.a társadalmi viszonyokkal is. 

New-York egy terjedelmes félszigeten épült város a Hud-
son és East-Riverek (folyamok) között; New-York maga 
2 millió lakost számlál, a többi három együtt véve talán 
másfelet. 

New-Yorkot Brooklintól az East-Eiver, Hoboeken és 
New-Yerseytől pedig a Hudson választja el; e négy város 
között a rendkívüli nagy személyforgalmat, a Brooklinnal 
összekötő hídon kívül, több ezer embert egyszerre magában 
foglalható úszó óriások, a ferry-bothok (átszállítási hajók) 
közvetítik. 

A ferry-bothokon bárhova három centbe kerül az utazás, 
s érdekesen történik a beszállás; nagy várótermek vannak 
a víz partján, s egyedül ezeken keresztül haladva juthatsz 
a hajóhoz; jegyet nem kapsz, de szűk sikátorokon kell keresz
tül haladnod s csak ha a sikátorban álló pénztárnál lefizetted 
a 3 eentet, juthatsz a váróterembe. 

A lóvasutakon s azokat helyettesítő gőz-, eabel- és egyéb 
tramwayokon, valamint a város számos utezáján vasoszlopokra 
épített helyi gőzvasutakon 5 cent a taksa bárminő távol
ságra is. Kivéve a gőzvasutakat, jegyet ezen tramwayokon 
sem kapsz, de lefizetve az 5 centet a kalauznak, az a pénzt 
a nyakán lévő dobozba csúsztatván, abban egy éles hangú 
csengettyű szólal meg, s úgy téged, mint a többi utazó közön
séget is meggyőzött arról, hogy a pénz nem a kalauz zsebébe, 
hanem egy kitűnő lakattal ellátott s csakis az igazgatóság 
által felnyitható szekrénybe vándorolt. Sok mindenféle ön
ellenőrző készüléket láttam, s legnagyobb részét igen praoti-
cusnak találtam. Hogy ezeket nálunk miért nem hozzák be, 
fel nem foghatom! 

New-York egyik főközlekedési nevezetességét minden-



27 

esetre a város utczái felett vasoszlopokra épített vasutak nagy 
hálózata képezi, melyeknek kettős vágányain, a legmerészebb 
kanyarulatok mellett fütyölve, harangozva, fejet szédítő gyor
sasággal egymást kergetve, keresztezve, valódi pokoli tánczot 
járnak a vonatok; alattok pedig lóvasutak, omnibuszok s más 
hasonló járművek kelnek egymással versenyre, s teszik lehe
tővé, hogy az ember a legnagyobb távolságokat is gyorsan 
s aránylag olcsó áron érhesse el. 

New-York elég szabályosan van építve, és különösen, 
hogy a Broadway (fő uteza) az egész várost ketté szeli és pedig 
délről éjszak felé, s két részre, a nyugativá és keletire osztja, 
könnyű benne a tájékozás. 

A város utezái, kivéve a régieket, uem bírnak elnevezés
sel, de egyszerűen sorszám szerint számozva vannak, s a sze
rint, a mint a Broadwaytól keletre avagy nyugatra fekszenek, 
«E» avagy «W» (East v. West) jelzővel ellátva. Ezea utezák 
a hasonlólag számozott hosszú avenük által derékszög alatt, 
s a már említett Broadway által ferdeszög alatt vannak 
átszelve, mely utóbbi a világ leghosszabb utczájának tartatik. 

A kereskedelem fő súlypontja első sorban a Broadwayra 
szorítkozik, hol olyan a mozgás, olyan az élénkség, lárma és 
zsibongás, hogy az idegen szédül bele; mindenki siet, rain-* 
denki szalad; a lóvasutak fütyülése, az omnibuszok harango-
zása, a teherhordók kiabálása, a boltjaikat magokkal hordozó 
árusítók rikácsoló hangon történő rábeszélése, hogy ebből 
vegyél, amabból vegyél, s végre a gyümölcsöt áruló olaszok 
«Ananas!» «Ananas!», «Banan!» n Banán!» kiáltásai oly 
chaost, oly zűrzavart idéznek elő, hogy szintén jól esik, ha 
utad egy mellék-utczába vezetvén, kissé kifújhatod magadat; 
persze a ki már megszokta e zajt, e zsibongást, az egészet fel 
sem véve többé, maga is siet a többivel együtt kitűzött 
ezélja felé. 

Egy hangyabolyban sem lehet nagyobb sürgés-forgás, 
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mint ezen mérföldekre terjedő utczán, s ha még a mozgó 
lények egyforma jelleggel bírnának, nem volna a kép oly 
bizarr oly tarka, mint így, A legszőkébb Albion fiát a suviksz-
fekete négerrel, a szép nagyszemű kreol hölgyet a zöldes 
arczú, aprószemű kínaival, malájit némettel, japánit olaszszal 
s végre spanyolt mulattal együtt látni, s egy-egy typusáfc 
meg nem tagadható veres szakállú sémitát bele képzelni e 
tömegbe, előtted áll a broadwayi hétköznapi élet. Vasárnap 
azonban olyan csendes New-York Broadwayával együtt, hogy 
az idegen, ki véletlenül ntezára tévedt, szórakoztatásból tem
plomot keres, mert csak ez van nyitva, s őt is megszállva 
a szent lélek pár órára, (rövidebb időre meg sem szállhatja, 
mert a míg az isteni tisztelet tart, akár akarod, akár nem, 
templomban kell maradnod) átadja magát az áhitatosságnak, 
s visszagondol hazájára s azon kedves élőkre s holtakra, 
kiket elhagyott, s akaratja ellenére is imádkozni kezd, 
imádkozni buzgón, imádkozni, mint talán soha sem tévé, 
s csak azon veszi észre magát, hogy az ál-áhitatosság valódi 
áhítattá válik, s ő,..ki eddig kétkedő volt, kezd vallásos, igazi 
keresztény lenni. 

Most már értem, miért vallásosabbak az emberek Ame
rikában, mint nálunk, mert többnyire hasonló körülmények 
között hagyták el az ős hazát, Európát, mint én; ők is hagy
tak kedves lényeket odahaza, nekik is eszökbe jutottak, s 
talán a leghitehagyottabbak lettek a legigazibb istenhivők. 

A mint a Broadwayon a kereskedelem összpontosul, úgy 
csoportosul az 5-ik avenün a gazdag úri osztály; különösen, 
szombat délután öt és hét óva között, midőn az ösmorősök — 
egymásnak találkát adva —• összejönnek, látni a legelegán
sabb fogatokat ezer számmal, a legdrágábban, de egyúttal 
(ne vegyék az amerikai hölgyek rossz néven) a legízléstele-
nebbűl öltözött szép hölgyekkel, lassú ügetésben egy bizo
nyos sorrend szerint, mint Olaszországban a eorsók alkal-
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mával, tovább haladni, s elérve az Union Squarét (nagy tért), 
ismét visszatérni. Az arszlánok pedig elegánsnak vélt, igazi 
«Stritzi» öltönyben a járdákat tartják megszállva, s ösmerős 
hölgyeiknek elrobogásakor egy kézmozdulattal fejezve ki 
hódolatiikat, (amerikai ritkán emel kalapot) néha egy-egy éles 
tekintetet vetve a most elhaladó szőkefürtü szép missre, ki 
mellette ülö szigorú tekintetű anyja mellett a világért sem 
meri észrevenni a feléje lövellő villámokat. 

New-York legnagyobb része villányiival világíttatik H 
azért este, midőn a villanylángok mintegy annyi bolygó tüzek 
kigyulladnak, s a csillogó drágábbnál drágább kirakatokat 
halavány fehér fénynyel megvilágítják s valódi tündéi-fényt 
árasztanak, az «ezeregy éj»-re gondolva, Saladin varázs-
lámpája jutott eszembe. 

New-yorki tartózkodásom alatt Griffm amerikai bará
tom volt oly szíves, szabad óráiban kalauzolni, s így első 
sorban neki köszönhetem, hogy ezen óriási városból, az arány
lag itt töltött rövid idő alatt, oly sokat láthattam. 

Griffin barátom több ízben ebédre meghívni is szíves 
volt, s így én kedves családi körében pár igen kellemes órát 
töltöttem, gazdagodva azon tapasztalattal, hogy bár az ame
rikai férfiak igen előzékenyek és vendégszeretők tudnak lenni 
odahaza, a nők még jóval túlszárnyalják őket. 

Említett barátom útján megösmerkedtem Ingéről! ezre
dessel és Amerika legelső ügyvédjével s legkitűnőbb szónoká
val, az ő közbenjárásának köszönhetem azt is, hogy több 
törvényszéki tárgyalásnál s legfelsőbb bírósági ítéletek kihir
detésénél részt vehetvén, nagyjából az amerikai bíráskodásról 
magamnak fogalmat szerezhettem. 

New-Yorkban létem alatt el nem mulaszthattam meg
látogatni a világhírű Central-parkot sem, mely valóban meg
érdemli hírét; habár ha némi megjegyzést koczkáztatnék, 
azt mondanám, hogy, mint a hogy Amerikában mindent túl 
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tömni szeretnek, úgy e parkban is igen sok a csecse-beose, 
de kevés a gyep, kevés a szabad tér. 

Eöviden összefoglalva bár, ele elég hosszan arra, hogy 
olvasómat untassam, elmondtam New-Yorkról azt, mit 
elmondandónak véltem, megjegyzem azonban még, hogy 
daczára New-York rendkívüliségének, daczára nagyszerűségé
nek, a város maga igen érdekes, de nem szép; nem szép első 
sorban azért, mert a házak toronymagasságúak s az utezák 
aránylag szűkek; másodszor nem szép azért, mert az egész 
városban talán a most befejezett gothikus katholikus templom 
kivételével, (mely nagyon emlékeztet a bécsi Votiv temp
lomra) arehitecturális szempontból ízlésesen szép épületet 
alig látni; de ha még az egyes ívek s motívumok szépek is, 
az emeletek annyira egymásra vannak halmozva, s az utezák 
oly szűkek, hogy ezen nem élvezhető magasság által (néha 
12 sőt 16 emelet) még a szép részek is teljesen elveszítik 
beesőket. 

VI. 

NEW-YORKTÓL — CHICAGÓIG ÉS A NIAGARA VÍZESÉS. 

New-yorki tartózkodásom utolsó napján összejöttem 
egy fiatal magyar szepesi festővel, ki hozzám hasonlólag, 
nem régen vitorlázott át az ó-világból, szerencsét próbálandó, 
mint én. 

Eövid pár órát tölthettünk együtt, de elegendőt arra, 
hogy néhány pohár sört egymás egészségére ürítvén, meg
barátkozzunk és elbeszélgessünk szép hazánkról, melyet 
mindketten elhagyánk. 

Festő barátom ösmervén elhunyt jó nőm családját s 
barátaim közül többeket, volt bőven anyag a beszélgetésre. 
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Midőn elváltunk este egymástól s én az indóház felé tar
tottam Chicagóba indulandó, azon búsiíltunk és töprenked
tünk, hogy a sors miért nem hozott előbb össze. 

Ez volt az egyetlen magyar, kivel new-yorki tartózkodá
som alatt összejöttem. 

Búcsút véve fiatal barátomtól és az érdekes New-Yorktól, 
este 7 óra 30 perezkor indultam el, oly czélból, hogy Buffalon 
át reggel ti óra után Niagarába érjek s megtekintsem a világ
hírű vízesést. 

Az idő kedvezett, mert midőn reggel 5 óra után Bnffa-
lóba értünk, jött fel a nap, s teljes aranytisztaságával világí
totta meg a szép kékviztí Brie-tavat, mely Buffalotól nem 
messze, már összébb szorulni kezd, de mindazonáltal még itt 
is oly tükörsima felületet mutat, hogy el sem hinné az em
ber, hogy néhány mérfölddel odább, a víz már örült gyorsa
sággal fut, és Niagaránál irtózatos pokoli morajjal egyszerre 
tűnik el, csak ködöt s a szivárványok milliárdját hagyva 
maga után. 

Az Egyesült-Államok területéről, vagyis Niagara város
kából — a vasút menetéről tekintve — a vízesés azon benyo
mást teszi a szemlélőre, hogy ezen rémítő víztömeg a földbe 
tűnt el, mert daczára, hogy a talajfelület nem mutat válto
zást, a vízből semmit sem látunk többé, csak a zúgást halljuk, 
mely alattunk morog; de midőn a vonat egy merész kanyaru
latot téve, lassú menetben a Niagara hídjára ér, s azt elhagyva 
a eanadai parton megáll, látjuk magunk alatt teljes nagysze
rűségében a világ egyik csodáját. Itt látni azután az egész 
óriási vízfelületet, mily erővel zuhan le a 180—200 lábbal 
mélyebben fekvő mederbe s itt már meg van fejtve a talány, 
hogy mi volt azon fehér köd, mely még ezelőtt is, minden 
indok nélkül látszott magasan felemelkedni az eltűnendő víz
tükör felett. 

A látvány, mely a eanadai oldalról tekintve előttünk áll, 
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oly nagyszerű s annyira felühmíl minden képzelőtehetséget, 
hogy annak hü leírásához hozzákezdeni is merészség lenne, 
s miután tollam gyengébb, semhogy a képet megközelítőleg 
is eosetelui képes legyek, meg fogják tisztelt olvasóim engedni, 
hogy nem vállalkozáni annak lefestésére, egyszerűen csak 
vázlatot készítek róla. 

A félkör alakjában leeső fötömegen kívül, tömérdek na
gyobb és kisebb vízesések láthatók, melyek ezüstszalagok
ként díszítik a nagy lehulló kékes színű víz tömegét. A leeső 
víz összegyűlve, a mély mederben forgatagokat és cataraetokat 
képez, s a nagy kiálló sziklák között, talán azért tombolva 
a bosszúságtól, bogy az esés folytán elvesztette kristálytisz
taságát, siet a közel fekvő Ontarióba, bog}' ott ismét felvéve 
előbbeni jellegét, oly szelíden folyjon tovább, mintha mi sem 
történt volna. 

A Niagara partja festői szép, tömérdek villa s hotel 
díszíti azt, ós különösen a canadai oldalon, hol a kilátás elö-
nyösebb, díszelegnek a dúsgazdag angolok kedves nyaralói, 
szépen vezetett lépcsőkkel s hidakkal az egyes esésekhez. 

Egy nagy lépcső vezet, korláttal ellátott hidak- s utakkal 
a nagy vízesés alá, hogy az, kinek erős idegzete és jó dob
hártyája van, s nem restéi kaucsuk-öltözetet húzni, s mind 
a mellett megázni, drága pénzen megszerezhesse magának 
azon örömet, hogy volt a Niagara vízesés alatt; de természe
tesen nem látott semmit, ezen utóbbit azonban senkinek sem 
fogja elmondani. 

Eu ez egyszer egy német közmondással tartva: «Zuviel 
ist ungesundi), nem mentem a vízesés alá, hanem felülről 
gyönyörködtem az Isten alkotásának ezen remekében. 

Miután azonban a vonatnak útját kellett folytatnia, össze-
bíva a mozdony többszöri füttye által; megfosztva a nézés 
további élvezetétől, de egy tapasztalattal gazdagabban ültem' 
be a kocsiba, tisztelettel gondolva azon alkotó erőre, mely a 



yilág-inindenséggel együtt, ezen bámulatot gerjesztő termé
szeti csodát is megalkotni képes volt. 

Canadában, a szép zöld Canadában voltunk, Angolország 
egyik kedves birtokán, melytől Anglia, nagyon is érthetőleg, 
daczára az Egyesült-Allainok kedvező ajánlatának, semmi 
áron sem akar megválni. 

Körülbelül liat órát tartott utunk Canadáuak a Húron, 
Erié és Ontario tavak által szegélyezett részén, legváltozato
sabb tájakat, legkedvesebb idilleket tüntetve szemünk elé; 
fenyő-erdők lombos erdőkkel váltakoznak, kristálypatakok 
kék szinti tavakba sietnek, a buja zöld legelőkön a legszebb 
csordák delelnek, s itt-ott egy szántó-vető bevégzett munkája 
után letörölve verejtékét, siet azon kedves farm felé, mely 
oly hivogatólag tekint reá, s melynek küszöbén egy piros, 
pozsgás menyecske gyermeket tartva kezénél, már várja őt, 
hogy egyszerű, de egészséges eledelét megoszsza véle s annak 
befejeztével a pihenési órát kedves csevegés között együtt 
tölthessék. Oh ti boldogok!! 

Most kis falut képező farmtelep bontakozik ki az erdős 
domb mögül, s éppen midőn vonatunk mellette halad el, szó
lal meg csinos templomának mélabús harangja, s tudatja ve
lünk is, hogy dél van. Tehát vége a költői idillnek, hátra kell 
a vonat végére csatolt dining-carba sietnünk, hol a luncb 
már fel van tálalva, s vár reánk a prózai evés. 

Windsor városkánál hagytuk el a kedves Canadát s robog
tuk át a Huront Erievei összekötő széles folyam, jobban 
mondva canális hídját, elérve nemsokára már az Egyesült-
Államokhoz tartozó Michigan állam Detroit városát. 

Úgy, mint Canada déli részén, Michigan államban is sík 
felületű a talaj és hasonló jelleggel bír azzal; s épp úgy, mint 
amott, a nép legnagyobb része földmívelés s marhatenyész
téssel foglalkozik, itt is ezen kereseti forrás látszik leginkább 
elterjedve. 

Binó .T. üti képek Amejákából. 3 



Hogy minő a kereskedelme ezen gazdag államnak és a 
vele szomszédos Indiánának is, elég, ha mappát veszünk 
kezünkbe s azon megtekintjük a vasúti hálózatot, melynek 
pókhálóhoz hasonlító sűrű fonalai Chicagóban látszanak 
összefolyni. 

Niles városkánál már alkonyat felé értük el az öt tó má
sodik legnagyobbikát, a Michigant, s jutánk egyúttal Indiana 
államba is. 

Vonatunk pár órát közvetlenül a tó partján haladt s 
miután szerencsére a legszebb holdvilágos éjszakánk volt, 
gyönyörű világítás mellett láthattuk a tó vizét, melyen nem 
egy kisebb s nagyobb vitorlás — felhasználva a kedvező hűs 
esti szellőt — s gőzhajó látszott velünk versenyt futni 
Chicago felé. 

Most Illinois államba ért vonatunk s mi egy órai szédítő 
gyorsaság után este 10 óra 30 perczkor elértük Amerika, 
nagyságára harmadik, kereskedelmére azonban aligha nem 
második legnagyobb városát, Chicagót. 

VII. 

CHICAGO. 

Miután New-Yorkból megtáviratoztam Clausenius osz
trák és magyar consulnak megérkezésem idejét, igen jól esett, 
hogy ezen kedves öreg úr, kivel még Magyarországban ösmer-
kedtem meg, a vonat megérkezésénél személyesen várt, s 
szívélyes üdvözlés után elkísért hotelembe. 

Chicagói tartózkodásom alatt Clausenius úr többször 
jelét adta szívességének, és eltekintve attól, hogy ebédre 
is meghívott, oly esetben, ha erős elfoglaltsága nem en
gedte, hogy személyesen velem lehessen, fiainak egyikét, 



kik szintén hivatalában vannak elfoglalva, boesájtá rendel
kezésemre, s azok felváltva, oly előzékeny és szívélyes mó
don teljesítek körülöttem a nehéz vezető szerepet, hogy 
örök hálára érzem magamat az egész család iránt leköte
lezve, és egyedül nekik köszönhetem, hogy öt napi tartózko
dásom mellett ügyes beosztással a város érdekesebb részeit 
láthattam. 

A városi élet és város jellege, úgy mint minden nagyobb 
amerikai városé, kivéve a paciíic (csendes) tenger mentében 
fekvőkét, teljesen azonos New-Yorkéval, kereskedelemre 
nézve szintén egy párhuzamba vonható azzal, habár for
galma amazénál kisebb. 

A város épületei szebbek, mint New-Yorké, s az utczák 
is szélesebbek, mit a legutóbb pusztított tűzvész, mely majd
nem egész Chicagót elpusztította, következményének lehet 
tulajdonítani. 

Érdekes Chicagóban a város egy részét átszelő széles víz-
canális alatt épült alagút, melyen a eabel-vasut vezet keresz
tül, s mely a budai göz-siklóhoz hasonlólag, vassodrony 
segélyével vonatik (a vassodrony azonban föld alá van sü-
lyesztve). 

Megnéztem továbbá az óriási vízvezetéki gépeket, (állí
tólag a világon a legnagyobbakat), melyek a Miehiganból 
szivattyúzzák fel a legkitűnőbb ivóvizet, s egy millió lakost 
látnak azzal el. 

László öcsémtől, ki Amerikában tanulmányozás czéljából 
két évet töltött, ajánló levéllel ellátva, felkerestem hazánkfiát, 
Kuhne urat, ki éppen befejezve napi munkáját, a legnagyobb 
örömmel fogadott, s azonnal magával vitt «Angel-woodi» 
nyaralójába, s ott bemutatva amerikai születésű nejének, oly 
vendégszeretön látott el, hogy én teljesen megfeledkezve az 
5000 angol mérföld távolságról, mely édes hazámtól elválaszt, 
Magyarországban, azon kedves úri házak egyikében képzeltem 
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magamat, a hol az embert szép szóval, s jó étellel tartva, egy
hamar el nem boosájtják. 

Az éjszakát Kuhne úr nyaralójában kellett töltenem, ki 
késő éjszakáig igen érdekesen ecsetelte forradalmi élmé
nyeit s azon viszontagságokat, melyeken Amerikában, a rab
szolgaság beszüntetését ezélzó, s a déliek ellen intézett pol
gárháború alatt, mint őrnagy keresztülment. 

Megnézve végűi még Chicagóban a Lincoln-parkot, mely 
reám őszintén mondva, a new-yorki Central-parknál jobb 
benyomást tett, s az abban foglalt s igen szép példányokat 
tartalmazó állatkertet, elbúcsúzva ösmerőseim- s kedves honfi
társamtól, folytattam utamat Omaha felé. 

VIII. 

CHICAGÓTÓL — OMAHÁIG. 

Chicagót éjjel hagyván el, Illinois államból nem sokat 
láthattam; Eoek-Island város mellett -haladva azonban, az 
idő hajnalodni kezdett, s én tisztán kivehettem a termő sík
ságot, mely beláthatatlan messziségre terült el körülöttünk ; 
miután előre tudtam, hogy nemsokára a világ egyik legna
gyobb folyójához, a Mississippihez érünk, teljes figyelmemet 
a vidék szemlélésére fordítottam. 

Már messziről a nádak, vízpartokat körülövedző füzek, 
a buja növényzet és a levegőben repkedő vízi madarak nagy 
száma figyelmeztettek egy nagy folyam közellétére, s a messze 
terjedő mocsárok s iszap pedig bizonyította, hogy olykor-oly
kor medréből küépve, a folyam nagy területeket áraszt el, 
s rettegésben tartja a vidék lakosságát. 

Vonatunk most lassítva menetét, nemsokára erős fa
hídon haladt, mely már a Mississippi árterületén vezet ke-
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resztül. Hosszú ideig mentünk ezen árterület felett, midőn 
egyszerre a vonat vashídra jutva, magunk alatt láttuk lassú 
folyással hömpölyögni a folyamóriást. 

A Mississippi itt természetesen korántsem éri el teljes 
nagyságát, s csakis St.-Louisnál, a hol a nálánál nagyobb 
Missourival egyesül, s Mississippi nevén folyik tovább, nyeri 
az Amazon után a világon — mint folyam — a legnagyobb 
vízbőséget, habár, mint a geograpbiából tudjuk, hosszúságra 
nézve Missouri mellékfolyójával azt jóval túlhaladja. 

A Mississippi hídján keresztülmenve, beléptünk .Tova 
államba, s kis idő múlva Daveirport állomásnál megállottnnk. 

Davenportból elindulva, egy Jova állambeliúrralösmer-
kedtem meg, ki megtudva nemzetiségemet, elmondotta, hogy 
van Jova államban egy egész község, melynek lakossága 
tiszta magyarokból áll, és ma is magyarul beszélnek egymás 
között, a benlakó amerikaiak által, mint állítja becsületes-
ségök s jó erkölcseik végett nagy tiszteletben részesülnek. 

Nagyon sajnálom, hogy a község nevét fel nem jegyez
tem, s nem közölhetem önökkel, annyit azonban bizonyosan 
tudok, hogy nem Új-Budának hívják, mint a hogy gyermek
koromban e. város nevét a magyar emigránsokkal együtt oly 
gyakran említeni hallottam. 

Hazámfiai, mint útitársam monda, a magyar szabad-
ságharcz után telepedének itt le az Egyesült-Államoktól ingyen 
nyert terjedelmes területen; azóta egyszer kétségbe vonatott 
tulajdonjoguk, s nem tudom ki által perbe fogattak; de 
miután az amerikai bíróság végítélete az ő javukra dőlt el, az 
állam által líjonnan megerősíttettek birtokukban, s most ismét 
zavartalanul élvezik tulajdonukat.. 

Útitársam több egyén nevét említette, mint kiket sze
mélyesen ösmer, de oly kacskaringós amerikai kiejtéssel 
mondta azokat ki, hogy én sem leírni, sem megtartani nem 
voltam képes; sajnálom, hogy a neveket vele nem írattam 



le, mert talán ily módon sikerült volna egész tősgyökeres 
magyar hangzású neveket kisilabizálnom. 

Jova állani nem sok változatosságot mutat, földje na-
gyobbára sík s termékeny, s hogy igen népes, a vasút menté
ben elterülő sok község s farm eléggé bizonyítja. 

Vonatunk mintegy 12 óra hosszat haladt Jova államon 
keresztül, míg végre este 6 óra tájban a Missouri folyam mel
lett fekvő s ezen állam határát képező Concil-Bluffs állomásra 
értünk. Concil-Bluffs több vasút összejöveteli pontját képezi, 
s hosszú távolságban, egyedüli vasúti átmenetet a Missourin. 

A vasutak vonalai itt összpontosíthattak, oly czélból, hogy 
a vasúti hidak építéséhez szükséges nagy költségeket meg
takarítsák, s mindannyian egy hidat használva, juthassanak 
a mintegy 150 ezer lakost számláló s Amerika egyik fő vas
úti góczpontját képező Omaha városba. 

A vasúti híd, mely itt keresztülvezet a Missourin, a leg
érdekesebbek egyike, melyeket valaha láttam, s azért pár 
sorral leírom azt. 

Omaha a budai várral egyenlő magas (természetesen 
a víz színétől számítva) fensíkon, közvetlenül a Missouri jobb 
partján fekszik, Coneil-Bluffs pedig a folyam bal partján, és 
pedig Pesthez hasonlólag, csak néhány láb magasságra a víz 
felett; hogy Concil-Bluffsről Omaháig a vasút az emelkedést 
elérhesse, a lejtőt a hídon magán kellett elosztani, mert az 
onmhai parton arra hely sehol sem volt; ez sikerült is a mér
nöki tudománynak, s oly_ impozáns alkotást teremtettek a 
Budapest melletti Dunánál 4—5-szörte szélesebb medrű 
folyamon, hogy az mindenkit kell hogy bámulatba ejtsen, 
még ha valaki e téren nem is oly laicus, mint én. 

A ki magának különben ezen érdekes hídról képet 
alkotni kíván, képzelje el, hogy Pest a budai várral hasonló 
híddal van összekötve s a két végpont közötti távolság 4-szer 
akkora, mint ott. 
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IX. 

OMAHÁTÓL — OGDEN-CITYIG. 

Oniahát vonatunkkal már este felé hagytuk el, de miután 
az idő tiszta volt és a hold megvilágította a vidéket, egész 
tisztán láthattam Ej szak-Amerikának egyik, szintén hatalmas 
folyóját a North-Plath-Kivert, mely Omahától mintegy két 
órai távolsághau egyesül a Missourival. 

Omahától kezdve már Nebraszkán, Amerika egyik legter-
méketlenebb, legsivárabb államán haladtunk keresztül, de 
éjjel lévén, még holdvilág mellett sem vehettem ki teljesen 
a vidék jellegét; midőn Lexington állomásnál kihajnalodott, 
tűnt fel igazi valójában azon kopár ijesztő sivatag, melyen 
már régen haladhattunk. 

Míg a North-Plath folyam partján vezetett utunk, még 
hagyján volt, mert a víz a szemnek némi kellemes nyugvó
pontot nyújtott, de a mint reggeli 9 órakor Julesburgot 
elhagyva, a folyam is eltűnt szemeink előtt, megrettentem 
ezen ijesztő pusztaság-, ezen igazi sivatagtól; semmi fa, semmi 
növény nincsen az egész láthatáron ; a gulyák, melyek eddig 
a vasút mentében oly gyakran láthatók valának, teljesen 
•eltűntek. 

Farmot avagy csak egy élő embert is látni a mezőn, tel
jes lehetetlenség; de ki is laknék ezen elhagyatott vidéken, 
a mely felé még a madár sem repül? de miből is élne? talán 
azon állatcsontvázakból, melyek itt-ott fehérlenek a homo
kon? és bizonyára egy-egy eltévedt, étel és víz hiányában 
elpusztult szarvasmarha avagy ló földi maradványát képezik, 
s most ők is segítenek még ijesztőbb jelleget adni az úgy is 
eléggé ijesztő tájnak? 

A Sahara sem lehet e helynél sivárabb, e helynél elha-
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gyatottabb; mert ott legalább egy magánosan álló sfmx 
avagy romladozó gúla régi jobb időkre emlékeztet, s néha. 
mégis egy-egy zöldülő oáz balzsamot nyújthat a kifáradt 
szemnek; de itt semmi nincs, melyen megpihenhet szemed, 
a halált, a végpusztulást jelzi minden! 

De ni-ni! mi mozog ott egy sárga dombocska tetején? 
talán csak nem élő lény, mely azért tévedt ide, hogy szintén 
elpusztuljon ? De az ám! egy kis prserie-kutyácska két lábra 
állva üdvözölni látszik régi ösmerősét, a vonatot. 

Tehát még is van itt élő lény, még is van itt élet! 
A domboeskák sűrűsödnek, s a vidék kis apró lényekkel 

kezd megnépesedni; most vonatunk egy egész kis városkán 
halad keresztül, melynek lakói fürgén játszadoznak kis kuny
hóik üregei előtt, s a mozdony dübörgésére oda sem figyelve, 
két hátulsó lábukra állva, hármasával vagy négyesével átölel
kezve, apró kis okosszemű fejeeskéjökkel barátságosan tekin
tenek felénk. 

Milliók és milliók lehetnek Nebraszkában ezen állatkák
ból s miután senki sem bántja, senki sem pusztítja őket, ter
mészetesen szépen is szaporodnak. 

Eledelöket, mint haliam, a földalatti rovarok képezik,, 
mint az ürgéknek Magyarországon. 

Julesburgot elhagyva, a vasút Colorado állam éjszak
keleti sarkát érinti, de csak azért, hogy azt ismét azonnal 
elhagyja, s ismét betérjen a sivár Nebraszkába, s még pár 
órát gyönyörködtesse a szemet a beláthatatlan sivatagon. 

A kopár sivatag beálltával, tehát mintegy Omahától 
kezdve, a vonat a rendesnél lassabban folytathatta útját, 
mert folytonos emelkedésnek megy, s habár az emelkedés nem 
is rögtöni, de mégis eléggé érezhető. 

A fensík Omahánál még csak 1031 láb magas, North-
Plathnál már 2796, Julesburgnál 3456 és Sidneynél már 4090. 
Puie-Bluffs állomásnál déltájban vonatunk végre elhagyta. 



Nebraszka államot, s folytonos emelkedés mellett bevonult 
Wyoming államba, s délután 3 óra 50 perczkor elérte Wyo
ming egyik legnagyobb városát, a 6050 láb magasan fekvő 
Cheyennét. 

Az egész felisík, mely idáig szemünk előtt terült el, mint 
már többször jeleztem, kopár volt, s nem láttatott a talajon 
semmi változatosságot, most azonban, midőn Laranie mellett 
a vonat csaknem 8000 láb magasságban (a Tátra legmagasabb 
csúcsainak magassága) elérte az emelkedés tetőpontját, közel 
hozzánk magas hóval telt csúcsokat és gerinezeket pillantánk 
meg, különben hó körülöttünk is volt elég. 

Ezen gerinczek és csúcsok már a Bocky-Mountams 
(sziklahegység) nyúlványait képezik, s habár magasságuk alig 
ezer—kétezer lábbal lépi túl az általunk most áthaladott 
fensík magasságát, mégis örökös hóval vannak fedve. 

A hideg Laranienél érzékenyen érezhető volt, s nagyon 
jó szolgálatot tett a téli köpeny s pokróez, melyet magammal 
vittem, daczára, hogy május közepe után voltunk és a vonat 
gőzzel volt fűtve. 

A változatosság nem tartott sokáig, mert néhány száz 
lábat lefelé haladva, megújult a sivár, minden szegély nélküli 
sivatag, s még ijesztőbb, még talán kétségbeejtőbb jelleget 
öltött, mint eddig. Most már a vidék egyedüli élő lényei, a 
príerie-kutyák is eltűntek, havat sem látni sehol; szeren
csénkre azonban beállott nemsokára a jótékony setétség s én 
álomba szenderülve a vonat ringatása által, atyám és kedves 
gyermekeim között valék. 

Az út fáradalmai, úgy látszik, nagyon ellankasztottak,, 
mert reggel, midőn Green-Eiver állomásnál felébredtem, a 
nap már magasan állott s teljes fénynyel világította meg a. 
még mindig kopár, de mégsem annyira ijesztő vidéket. 

Wyoming állam utolsóelőtti állomásán, Ewanstownban, 
láttam az első indiánokat, igazi tipicus arczokkal, de ruha-
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zatukban inár az európai eivilisatió nyomait hordva magu
kon. Utah államban, azonban a hova vonatunkkal már nem
sokára bejutónk, az indiánok száma nagyon szaporodni kez
dett s én nem egyet közülök régi nemzeti öltözetben, kifestett 
arczezal s tetovirozott testtel láthattam. 

Echó állomáson számos indián férfi, nő és gyermek szál
lott vonatunkra, s darázsok módjára lepek el a teher- s sze
mélykocsik üres fék-üléseit s utazának velünk tovább. 

Mint hallottam, az indiánoknak a személykocsik szaka
szaiba bemenni nem szabad, a fék-ülések s üres teherkocsik 
azonban teljesen rendelkezésökre állanak, s ők azokon tet
szésük szerint bárhova és ingyen utazhatnak. Úgy látszik, ők 
e kedvezményt ki is használják, mert alig volt üres fék-ülés, 
melyen egy-egy indián család ne talált volna jó fészket a 
továbbutazásra. Igen érdekes a csecsemőket az anyjuk hátán 
hordott különös pólyáikban látni. 

Ezen rongyos, rőtbőrű, göndör, de többnyire hosszú 
hajjal bíró alakok nagyon emlékeztetnek magyarországi oláh 
czigányainkra, sőt én azt találtam, hogy szokásaik és nyel
vökre nézve is hasonlítanak hozzájuk. 

Ki így látja ezen különben nemes arezii, rongyos páriákat, 
alig merné elhinni, hogy pár század előtt ők valának Ame
rika uralkodó néptörzse s ős lakói, s hogy valaha, mint a 
visszamaradt classicus építkezések romjai bizonyítják, e nép 
a kultúrának igen magas fokán állott. 

Szerencséjük e szegény sajnálatraméltó nyomorultaknak, 
hogy most a műveltség legkezdetlegesebb fokán állanak, mert 
különben visszaemlékezve a régi dicsőségre, a régi szép 
időkre, a midőn még ők valának urai ezen óriási földnek, 
Amerikának, alig ha meg nem repedne szívok a fájdalomtól, 
így azonban századok óta elnyomatva az európai eivilisatió 
által, s megmételyezve szintén az európaiaktól átvett alkohol 
által, visszasüppedtek az emberiség ős korszakába, s várják 





a teljes vógelpusztulást, mely már nemsokára be fog reájok 
következni, mint ÍI hogy bekövetkezett a hajdan hatalmas 
fonicziaiakra, a karthágoiakra és a kultúra s> művészet leg
nagyobb fokán álló régi görögökre is; nem is szólva a régi 
hatalmas Kómáról, mely csaknem egész Európát meghódítva, 
azt hosszú ideig rettegésben tartani képes volt. 

Vonatunk néhány óra óta teljes gyorsvonaté sebességgel 
haladt a lejtón lefelé, s délutáni ~> órakor elérte a mormonok 
hazájának, Utah Államnak egyik fővárosát, Ogden-Cityt. 

Ogden a Great-Balt-Lakehez (nagy sós tóhoz) közel fek
szik, emberi kéz által a legterméketlenebb sósivatagra terem
tett oázon. A város csinos, s tiszta kinézessél bír. 

Ogdt n a Salt-Lake-City után legnagyobb városa a mor
monoknak, s jelenleg mintegy 30 ezer lelket számlál. 

A város, daczára a kopár kornyéknek, zöld fák s csinos 
kertek által van árnyékolva, s jó ivó vizét Salt-Lakéval 
hasonlókig, messze vidékről vízvezeték segélyével nyerte; 
ugyanezen vízvezetékek szolgálnak a talaj megtermékenyí
tésére is. 

A lakosság legnagyobb része mormon lévén, torokok 
módjára a tobbnejűségnek hódolnak. 

A mormon vallás, daczára, hogy az az Egyesült-Államok 
torvényeibe ütközik, Amerikának szégyenére, az állam által 
hallgatagon megtüretik, s ez által a jobb érzésűek megbot-
ráukoztatására, az állam akaratlanul is segédkezet nyújt egy 
oly vallási secta prosperálásához, melynek minden tagja meg
érdemelné, hogy korbácsütésekkel kergetnék ki a polgárosult 
államok összes területeiről. 

Mint haliam, az állam csak azért tíüi ezen megvetést 
érdemlő népet, mert Utahnak legterméketlenebb talaját, a nagy 
sós-tó környékét is, kitartó szorgalmuk által pár év alatt va
lódi paradicsommá tudták varázsolni. 

Inkább hagynám Utah állam sós-tó vidékét örökké termé-
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ketlennek, semhogy segédkezet nyújtsak egy teljesen erkölcs
telen nép fejlődéséhez. 

Ogdenben és egyáltalában Utahban volt alkalmam elég 
mormon nőt és férfit láthatni, s eltekintve, hogy azok kivétel 
nélkül csúnyák, oly alattomos, s különösen a nők oly vissza
taszítóknak tűntek elő, hogy egy pillanatra szintén sajnálni 
kezdettem a szegény mormon férfiakat, kik fél tuczat avagy 
több, hasonló nővel kénytelenek egész életüket megosztani. 

BrrriBrrr! 
Jung Schmidet, mint ki ezen vallástalan vallás-seeta 

megalapítója volt, bizonyára tömérdek, tisztességes emberek 
között férjet nem kapható Iíotlik Zirzabellák csak nagy pén
zen vesztegethették meg, hogy az ő prosperálásukra vallást 
alapítson. 

Ily módon aztán érthető az, hogy a teljesen vagyontalan 
Jung Sebmid, a mormonok első prófétája, rövid pár év alatt 
Salk-Lake-Cityben óriási vagyonra tett szert. 

Hogyne! mikor bizonyára ezrekre ment azon kedves szü
zek száma, kik, csakhogy férjet kapjanak, lemondva a félté
kenységről, beleegyeztek abba is, hogy egy férj oldala mellett 
többen oszszák meg a családi élet boldogságát. 

Különös, hogy ezen vallást inkább a nők pártfogolják, 
mint a férfiak, s ennek aztán az a következménye, hogy évről-
évre szaporodik az egyes férfiak nejeinek száma. A mormon 
vallás annyiban különbözik a máskülönben vele egy színvo
nalon álló társától, a mohamedán vallástól, hogy míg a moha
medánoknál a nő rabszolgának tekintetvén, többnyire férjhez 
menni kényszeríttetik, a mormon vallásnál pedig a nők sza
badon választják férjeiket, s inkább a szegény ostoba férfiakat 
lehet több nő rabszolgájának tekinteni. 

Erkölcsi keresztény felfogás és józan ész szerint tehát 
a mohamedánoknál a férfi, a mormonoknál pedig a nő az, 
ki nem méltó teljes becsülésünkre. 
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X. 

CGDEN-CITYTÖL — SAN-ÍRANCISCÓIG. 

Ogdenböl elindulva, utunk a nagy sós-tó partján vezet
vén, mi több órán keresztül élvezhettük a gyönyörű, kilátást, 
mely ezen szép, tisztaszinű vízre nyílott; különösen érdekes 
a tó partján mutatkozó talaj- és egyéb eontrastokat meg
figyelni, melyek oly sok változatosságot nyújtanak a már 
majdnem örökös egyformasághoz szokott szemnek. 

A tó éjszaki részén terméketlen s majdnem a tó vizével 
egy nívón fekvő agyagos síkság terül el, melyen vonatunk 
éppen most halad keresztül; a keleti részen magas hegylán-
ezok alatt a tó partján zöld fák és virító bokrok között bon
takoznak ki a mormonok által alapított városok és telepek, 
u. m: Ogden, Siracuse, Famángton és mások, le egészen 
Salk-Lake-Cityig, a fővárosig, melynek óriási, nagy kupolás 
tetejű hosszúkás imaháza megvilágítva a nap által, inkább 
régi óriási sareofagnak, mint templomnak tartható. A tó dél
keleti részén Salk-Lake-City mögött égig nyúló, hóval fedett 
gerinczek és csúcsok hosszú- lánczolata vonul el, míg végre 
nyugatra a Great American Desert (nagy amerikai pusztaság) 
terméketlen s teljesen a karszt jellegével bíró fensík, magas
latai, sziklás és ijesztő partjaikkal szegik be ezen kis tenger 
kék vizét. 

Cornin állomásnál elvesztettük szemeink elöl a tavat, 
de csak azért, hogy Prornontornál ismét óriási magasságból 
és szebben láthassuk azt. 

A sós-tavat utoljára Seeo helységnél pillantottuk meg, 
hol egy kis változatosság kedvóért, a Great American Desert 
éjszaki részére jutánk. 

Mikor egy terület már a térképen is desertnek (terméket-
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len pusztának) neveztetik, teljesen szükségtelen minden eom-
mentár, mely annak bővebb magyarázatával foglalkozzék. 
Szerencsénkre, mi csak igen kis részét érintettük ezen nagy 
területnek, s így csak rövid ideig gyönyörködhettünk ezen 
vidéket egyedül díszítő száraz tövisekben s egyes a kaktusok-
hoz hasonlító, de madárijesztőnek is bátran alkalmazható 
veszedelmes kórókban, melyek árnyékában nem egy vipera 
és csörgő kígyó lesben állva, várja a szegény áldozatot, mely 
idetévedve, martalékává válik ezen biztos halált okozó apró 
csúszó szörnyetegek harapásának. 

A viperák s ezeknél még veszedelmesebb csörgő kígyók 
hazája Utah és a vele délről szomszédos Arizona állam. 

A csörgő kígyók harapása, hacsak azonnal ellenszer nem 
használtatik, az emberre nézve is biztos halált okozó. Egy 
könyvben éppen az ellenszerekről azt olvastam, hogy leg
egyszerűbb, ha a kigyó által okozott kis sebet azonnal puska
porral kenjük be, s a vért erősen kiszorítva, jól kimossuk. 
Még biztosabb szemek tartatik, a harapás észrevétele után 
azonnal, oly mennyiségű .pálinkát avagy erős szeszt inni, 
hogy attól megittasodjunk. Az illető, ki több concrét esetből 
meríté tapasztalatait, művében azt mondja: «Míg a szesz 
hatásátnem érzzük mi ' j i űoű , nem szabad az ivást abba
hagyni, mert veszve vagyunk; a mint azonban a szesz mű
ködni kezd, s mi közel állunk a megittasodáshoz, a szesz 
legyőzte améreg hatását, s mi biztosan meg vagyunk mentve.» 

Megharapott öszvért és lovat is lehet ily módon gyógyí
tani, csakhogy természetesen ezeknek nagyobb mennyiségben 
és a torkukba öntendő a szesz. 

A csörgő kígyót különben könnyen ártalmatlanná lehet 
tenni, mert elárulván hollétét csörgőjének zaja által, egy 
testére mért erős vesszőcsapás elegendő, hogy az, mint az 
üveg, darabokra törjék. 

A nap, különösen Ogden-Cityben és a nagy deserten, 
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daczára a magas fensíknak, melyen azok feküsznek, afrikai 
melegséggel sütött, s azért igen jól esett, hogy beesteledvén az. 
idő, a hűvös éjszaki szellő felfrissítette kissé lankadó tes
tünket. 

Éjjel volt, midőn elhagyva Utali államot, Nevadába 
jutánk, de miután én a hosszú fáradságos utazás folytán tel
jesen ki voltam merülve, s a nappali meleg által lankadva, 
senki sem fog azon csodálkozni, hogy az éj beálltával azon
nal a slipping-carba felágyazott nyugvóhelyemre feküdve, 
átaludtam Nevada államot, s a szép, kedves Califomiában 
ébredtem fel; és így Nevada előttem teljesen terra incognita 
lévén, annak leírását sajnálatomra mellőzni vagyok kény-

Tehát végre Califomiában, az Egyesült-Államok Itáliá-
jában vagyok! a régi aranykeresők hazájában! 

Mily régen vágytalak látni, szép Canaán földje ! 
Mily régen óhajtottam gazdag s termékeny talajodat 

átlépni! 
Már gyermekkoromban legkedvesebb olvasmányaimat 

a benned szereplő novellák képezek, melyek hősének nem 
egyszer magamat képzelem. 

Hányszor álmodám rólad, s álmomban átléptem hatá
rodat, azon ország határát, melynek földén a nap nem válo
gat nyár és tél között, tavasz és ősz között, egyforma meleg
gel termékenyíti nyáron úgy mint télen a völgyeiben hul
lámzó aranykalászokat; egyformán érleli tavaszszal mint 
öszszel a narancs, banán, ananas és egyéb ízletes gyümöl
csök sokaságát. 

Mint erdeiben a tarka szárnyasok ezrei üdvözölték 
ösmeretlen kedves danáikkal a kifáradt vándort, ki az 
összegyűjtött arany érez sídya alatt roskadozva dőlt le egy 
ezred éves törzs lombjainak üdítő árnyába, s kincsét senkitől 
sem féltve, pihenteté kifáradt tagjait: ép úgy vidáman és 
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a megelégedéstől viczkándozva fogadták a kristálytiszta folya
mok és patakok lialaoskái is az első letelepülőket, kikről ínég 
fel nem tételezhették, hogy a mily örömmel nézik most élénk 
ficzkándozásaikat, oly örömmel fogják pár év múlva pusz
títani, s még ráadásul a tiszta víztől is megfosztják őket. 

Minő másként áll most minden! 
Erdeidben, melyekben 80—40 év előtt a néma csend 

honolt, s legfeljebb csak egy-egy új letelepedő fejszéjének 
avagy aranyat ásó bányász csákányának csapásai visszhan-
gozának, ma már zakatoló s száguldó gőzóriások kígyózva 
sietnek a magas lejtőkön felfelé, s éles füttyeikkel riasztják el 
a lombos fák árnyában csevegő éneklősöket. 

A folyamokon, melyeken pár év előtt legfeljebb egy-egy 
indián canoéja siklott keresztül s igyekezett elérni a túlpar
tot, most óriási gőzösök eresztik légnek a fekete bodros füstöt, 
s az utasok ezreit szállítják kikötőről kikötőre; és a víz, mely 
akkor még kristálytisztán folyt tovább, ma agyagos sárga 
levet tartalmaz, megfertőztetve a megszámlálhatatlan arany
bányából kifolyó számos patak posványaitól. (Tény az, hogy 
jjéldáúl Califomia egyik legnagyobb folyója, a Saeraraentó és 
Joaquin, a californiai aranybányászat óta örökké zavaros 
vizű.) 

A völgyek, melyeken azelőtt a rötbörűek wigwamjai 
festői rendetlenségben el-elszórva állottak, teljesen elveszítve 
régi jellegüket, ma nagy élénk városokkal s az embernek 
százezreivel vannak túltömve. 

A tengerpart, hol még nem régen a süályok költék ki 
tojásaikat, s más vízi madarak milliói rakáuak fészket, leg
jobb barátságban élve a napon sütkérező lusta, tengeri borjú-
s fókákkal, most kikötők helyeit képezi, s a madarak szárny
csattogását és a fókák fájdalmas nyöszörgését az emelő daruk 
s csigák fülsértő nyikorgása válta fel. 

Véged van régi Califomia, véged örökre. 



Véged, mióta a fehér ember betette lábát talajodra! 
Gazdag vagy, igaz, most is, de gazdagságod nem az többé, 

mint volt; szépnek is szép vagy még most is, de szépséged 
sem a régi, mert elvesztette szüziességét. 

Olyan vagy most, mint a kendözésnek hódoló szép hölgy, 
ki meg nem elégedve a természet adományával, az ecsethez 
fordult segítségért. 

Csak most veszem észre, hogy mennyire eltértem utazá
som fonalától; bocsánat, már folytatom. 

Midőn a néger szolga kellemetlen vihogása felébresztett 
álmomból, már mélyen benn volt vonatunk a Sierra-Nevada 
hegység bérczei között. 

Ezen hegység határt képez Nevada s California állam 
között. 

Gyönyörű tájakon haladánk át, figyelmem teljesen le 
volt kötve e vidék szépsége által; a magas, erdős bérezek völ
gyeit rohanó folyók s patakok élénkítek, a hegyoldalak a leg
szebb zöldszinű fenyvesekkel, a csúcsok vakító fehérségű 
hóval valának telve. 

Néha egy nagyobb vízesés moraja szakítja félbe a néma 
•csendet, vagy egy kis malom kerepelése versenyez vonatunk 
dübörgésének zajával; máskor meg egyes óriási íenyvek égig 
nyúló koronái irigylik tőlünk a napot, vagy kisebb alagutak 
terjesztenek félhomályt. 

A vidék egyre vadabb, egyre regényesebb lesz; az alag
utak, sziklahasadékok szaporodnak. A fenyvek sűrűsödnek, 
a havat már nem kell a csúcsokon keresni, itt van az köz
vetlen szomszédságunkban, a vágány mellett; különben hatá
sát eléggé érzem s ugyancsak beburkolóztam meleg köpe
nyembe, s az alól szemlélem a bámulatos szép svájezi tájat. 

Oh mily szép! a mély völgyben gyönyörű smaragdzöld 
színű tavat, a Taboe-Lac-ot, pülantám meg, melynek zöld 
gyepes partját kis füstölgő kunyhók lepik el, a hosszú, mély 



völgyet ezüstszínű patak szeli át s a wigwamok mellett siet 
a tóval egyesülni. 

A szép kilátást itt nem soká élvezhettem, mert a vonat 
bevonult a Sierra-Nevadán oly gyakori, fából készült hóvédő 
tunelek egyikébe (Snow-Shed) s másfél óráig elzárva valánk 
a külvilágtól. 

Ezen, mintegy 60 angol mérföld hosszú faalkotmány 
a Sierra-Nevada legmagasabb vonattal járó pontján vonulván 
végig, lehetővé teszi, hogy a forgalom, a legnagyobb havazá
sok avagy hógörgetegek beálltával is, minden akadály nélkül 
fentartható; bizony jó lenne karszt-pályánkon is hasonló 
Snow-Shedeket, hóvédő alagutakat építeni, s akkor nem kel
lene évről évre a forgalmat hetekig, sőt néha hónapokig, 
mint 1885-ben vagy 1886-ban beszüntetni. 

Elérve a Sierra-Nevada 7100 láb magasan fekvő vízvá
lasztékát, vonatunk Summith állomástól kezdve már a lejtön 
lefelé haladt. 

Déltájban a bérezek szelídülni kezdenek s az idő kel
lemes meleget nyert; a fenyveseket a lombos fák válták fel, 
a hó eltűnt szemeink előtt, s mi azon szelid madarak dalától 
zajos erdők egyikébe jutánk, melyek oly gyakoriak hazánk 
felvidékén. 

De ezen szép, lombos erdő sem soká árnyékolá be utun
kat, mert ritkulni kezdvén, helyét a gerinezeken szétszórt 
nagyobb sárga foltok válták fel, melyeknek szélein kis,, 
rombadőlt faalkotmányok búsulnak elmúlt régi jobb idők 
felett. 

Kérdezösködésemre megtudám, hogy ezek elhagyott
aranybányák régi telepei, melyek lakói már régen a Saora-
mento és Joaquin folyó völgyébe költözének. 

Kis idő múlva ismét nagyobb mennyiségű telepek mel
lett haladánk el, s mint a messzire látszó víz sugarai bizo-
nyíták, itt az arany hidraulieus módon nyeretik a talajból, és. 
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a bánya, a sok munkásról ítélve, aligha nem sok nemes ércz-
ezel látja el tulajdonosait. 

Vonatunk mintegy másfél órát kanyargott ily aranybánya
telepekkel gazdag vidéken, míg végre mélyen magunk alatt 
megpillantottuk a hatalmas Sacramento folyót, széles gyö
nyörű völgyével. 

E kép csak másolata volt azon, mintegy hat évvel ezelőtt 
Olaszországban megpillantott tájnak, midőn átlépve az Appen
nineket, a gazdag Arnó völgyét láttam meg először. 

S mint a kanyargó Arnó mellett a gyönyörű Flórencz, 
szép tornyaival, remek palotáival s impozáns dómjával bon
takozott ki a messze félhomályból, úgy a csendesen folyó 
Sacramento mellett is megpillantottam gyönyörű capitolm-
mával Califomia állam fő-, bár nem legnagyobb városát, 
Sacramentót. 

És mint egykor Flórencz hazájavoltarenaissance korszak
nak és gyűlhelye az akkori idők legkitűnőbb művészeinek, 
úgy később Sacramento hazája volt az amerikai aranykere
sőknek, s gyűlhelye még most is az aranyon lett milliomo
soknak. Egyik Itália, másik Amerika aranykorszakára emlé
keztet, de különböző értelemben. 

A Sacramento hídján áthaladva, sárguló búzaföldek 
hullámzó kalászai között vitt utunk néhány órát, míg végre 
a világ legszebb gyümölcsöseihez jutánk; a gyümölcs-kultúra 
itt oly magas fokán áll a kertészetnek, hogy talán csak Olasz
országét lehet vele egy színvonalba helyezni. A baraczkok 
ezrei a legszebb rendben sorakoznak egymáshoz; a nagyszemű 
cseresznyék s meggyek a tisztán tartott fák egyformaságát 
bámultatják, s végűi a szőlők, jókora fáknak látszó dús, zöld 
leveleikkel oly szépen vannak művelve és ápolva, mintha 
mindmegannyi kertészeti ritkaságok volnának. 

Ily körülmények között nem csoda, hogy buja földben, 
kitűnő ápolás s müvelés mellett, minden vihar- s elemi csa-

4* 



pásoktól menten, évről-évre oly dús termést hoznak Califor-
niáuak, hogy azok évi értéke, statisztikailag kiszámítva, már 
nemsokára a bányászott arany évi értékét túl fogja szárnyalni. 

Sokan, kik azelőtt aranyásással foglalkozának, most azt 
abbahagyva, a gyümölcstermelést űzik, s mint haliam, nem 
egy család, mely aranykeresés folytán már a tönkremenés 
küszöbén állott, a gyümölcs sikeres termelése által nernesak 
hogy megmentetett a végelpusztulástól, de tetemes vagyonra 
is szert tett. 

Az ananas-, narancs- s banán-termelés inkább California 
déli részén, Los-Angelos és Sau-Diego környékén űzetik a 
legnagyobb sikerrel. 

Benicia mellett másodszor jöttünk a Bacramento folyó
hoz, de miután a folyó a tenger közelléte miatt és a Joaquin-
' nal való egyesülése folytán igen széles, vasúti híd nem vezet 
rajta keresztül, hanem a vonatot erős hajóra állítván utasos-
tól, podgyászostól együtt átviszik a túlsó parton levő Marti-
niquebe. 

Martiniquetől az ismét partra tett vonat még 15 perczet 
haladt s azután megállt a San-Franeisco elővárosának tekint
hető, de külön várost képező s harminczezer lakost számláló 
(Maiidban. 

(Maiidban ismét ferry-boothba (átszállítási hajó) kellett 
az összes utasoknak szállni; és átszelve a szép öblöt, 30 
percznyi hajókázás után kikötöttünk San-Franciscóban. 

XI. 

SAN-FRA.N0ISCO. 

Végre tehát utolértem gondolatim röptét, s itt vagyok 
San-Pranciscóban! California s valószínűleg Amerika legked
vesebb s legszebb városában. 





Megpillanthattam hát végre az annyira látni vágyott 
Csendes-oezeánt, azon óriási víztömeget, mely nagyságával 
az egész szárazföldet megkétszerezi. 

Midőn így elmélázva bámulom mesés nagyságodat, aka
ratlanul is köny tódul szemeimbe; mert arra gondolok, hogy 
mily nagy távolságban vannak most tőlem kedves gyerme
keim, jó atyám, szerető rokonaim s mindazok, kiket annyira 
szeretek és becsülök. 

Ha kelet felé nézek, s látom azt a napot feljönni, mely 
nyoloz órával előbb osztá első sugarát hazámban, mint itt, 
tudom, hogy közöttem s kedveseim között válaszfal gyanánt 
Amerika óriási földe, az Atlanti-oezeán g Európának nem kis 
darabkája áll. 

Ha pedig nyugat felé vetem tekintetemet, magam előtt 
látom az óriási nagy óceánt, s a világrészek legnagyobbikát, 
Ázsiát, s csak úgy, átlépve még néhány országon, jutok szép 
szülő hazámba, Magyarországba. 

Hiába még is csak szép ez a mi honunk, szebb minden 
országnál, a melyet láttam! 

No de nem lóvén feladatom most saját hazámat dicsérni, 
hadd folytassam San-Francisco leírását. 

Megérkezve San-Franeiscóba, s elhelyezkedve elég ké
nyelmesen Mi'. Gaihard franczia vendéglőjébe, első dolgom 
volt felkeresni az osztrák és magyar consult, hogy tőle több 
dologra nézve felvilágosítást nyerjek. 

Hochhofler consul úr, kihez ajánló-levelem is volt, a 
legelőzékenyebben fogadott, sőt szivélyességében annyira 
ment, hogy fiumei születésű titkárát, Negovetic urat e napra 
rendelkezésemre bocsájtván, maga megkérte őt, hogy a lakás
keresésben segítségemre legyen. 

Negovetic úr, ki magyar érzelműnek vallja magát, bár 
szép anyanyelvünket nem bírja, igen megörült, hogy én mint 
magyar, eonpatriótája vagyok, s még nagyobb volt öröme, 
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midőn olaszul szólítottam őt meg, s kértem, hogy beszélgeté
sünket a németről e nyelvre tereljük. 

Talián honfitársam egy amerikai hírlapból több czímet 
írván ki, mi egy pohár friss ser elfogyasztása után nyakunkba 
vettük a várost. 

Ugy látszik, az első alkalommal kedvezett a szerencse, 
mert beállítva a Me. Allister-Street 1053 számú házába, any-
nyira megtetszett a bútorral együtt kibérlendő szoba, hogy 
én minden további huza-vona nélkül azt csakhamar 10 dollár 
havi bér mellett ki is vettem. 

Házi-uram s annak tömzsi, gömbölyű kis élete párj-i 
igen jó amerikai embereknek látszanak; nemkülönben három 
csinos kis házi kisasszonyom is, kik a mint megbarátkoztak 
velem, fő ezéljokúl tűzték ki, hogy ezen exoticus hungarian 
gentelmant mielőbb beavassák anyanyelvök titkába. 

És én már előre látom, hogy ily szép szemű, csevegő kis 
élő grammatikák mellett rövid idő múlva Byront és Shakes-
pearet is eredetiben fogom olvashatni, és hálául fáradságukért 
teljes eorreetkiejtésű amerikai angolsággal fogom nekik mond
hatni: «You is very beautiful», «You is very dear», mi szép 
hazánk nyelvén, természetesen szabadon fordítva, annyit tesz, 
hogy: «szép vagy babám», «kedves vagy galambom». 

San-Franciseo jelenleg több mint 350 ezer lakost szám
lál, s az óceánnak oly előnyös helyén terűi el a legjobb ter
mészetes kikötő gyanánt szolgáló hasonnevű öböl mellett, 
hogy ezen előnyös helyzetének köszönheti azt, hogy rövid 
pár év alatt a világkereskedelem egyik fő-emporiumává nőtte 
ki magát, s ma már egész Amerika nyugati partján, Valpa-
raisot, St.-Jagot és Limát sem véve ki, úgy kereskedelem, 
mint nagyság tekintetében az első helyet foglalja el.. 

Hogy San-Francisco mily rohamosan emelkedik, elég 
bizonyíték az, hogy 1848-ban lett az első aranykeresők által 
alapítva. 



Ugy San-Franciscónak, mint általában Califoruiáuak 
tengerpart-vidéke, talán Quito fensík és Himalája vidéke 
után legkedvezőbb cliniatikus viszonyoldal bír, s a mennyi
ben Himalája vidékét gyakori kolera-járvány látogatja, Cali-
forniát pedig ember-emlékezet óta semminemű epidémia 
sem kereste fel, ez utóbbinál mindenesetre kellemesebb tar
tózkodási helynek tekinthető. 

San-Franciseóban örökös tavasz van; a tél és nyár kö
zötti különbség ép úgy mint a tavasz és ösz közötti is, oly 
csekély, hogy alig észrevehető, s ha november hóban be nem 
állanának a nem éppen gyakori esőzések, s nem adnának ez. 
által a télnek a nyárnál különbözőbb jelleget, hiába vennénk 
kezünkbe a hőmérőt, mert az ezen hónapokban sem mutat 
észrevehető különbségeket. 

A tavasz, nyár s őszi hónapokban, vagyis ápril elejétől 
november végéig Californiának nyugati partján s így San-
Franeiseóban is, az eső a legnagyobb ritkaságok közé tarto
zik, az éjszakák azonban hűvösek s telvék erős harmattal. 

Az erős harmatoknak tulajdonítható, hogy Califomia 
vegetatiója, daczára a kevés esőmennyiségnek, mely azt áz
tatja, még is igen szép zöld és buja. 

Különös, hogy San-Franeiseóban a nyári hónapokban, 
májustól szeptemberig, naponta délután egy órakor rendesen 
beáll a passát szél, s kedves, egyenletes áramlatával megtisz
títja a levegőt s annyira lehűti azt, hogy könnyű felöltő hasz
nálata szükségessé válik. • 

Ezen passát szél néha azonban kiállhatatlan is tud lenni, 
mert megtörténvén, hogy a rendesnél erősebben állván be, 
felemeli a tengerpart mentén lévő, apró sárga homokot s any-
nyira elárasztja a.várost ezen kellemetlen vendéggel, hogy 
utána mindent sárga fátyol borít; és szükséges a rendes szél 
fuvalma, hogy ezen sárga anyagtól megtisztítván a fákat és 
utczákat,San-Franeisco a régi képét ismét visszanyerje. 



Szeptember elején a passát szelek megszűnnek s május 
elejéig a csendes időszak áll be. 

Nagy -viharokat avagy orkánokat sem San-Franciseóban,, 
sem általában a pacific tenger mentén nem ösmernek, a vil
lámlás is a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. 

A vegetatio ez áldott földön soha sem szünetel s miután-
a természet nem alszik, a fák sem ejtik el leveleiket, de évről-
évre jobban fejlődvén, oly magasságot s terjedelmet érnek el,, 
minőt sehol az egész világon. 

Califomiában és a vele északról határos Oregonban 
vannak a világ legnagyobb fái, melyek között a leghíresebb-
a «Dead Giant» (halott óriás) és az állítólag 400 lábnál maga
sabb mamuth-fák a Gosemith-völgyön. 

Úgy San-Francisco vidéke, mint általában egész Califor-
nia el van halmozva a legfestöibb tájakkal, a leggyönyörűbb 
völgyekkel, de mindenesetre mindezek közt a világhírű 
Gosemith völgyet illeti a babérkoszorú. 

Verbrugge testvérek e bámulatos völgy szépségét követ
kezőképen ecsetelik: 

«A fák szine halvány, a szürke sziklák fénytelenek, de 
a természet ezen legszebb alkotásának egyik hiányát póto
landó, szaporitá a csodákat, mert a két út, mely Mércédét 
(városka) érintve vezet a völgybe, kiállja a versenyt úgy a 
világ legszebb kilátási helyeivel, mint a szépségűkről híres. 
Alpesek legremekebb völgyeivel is. A «Tükör-tó», oly tisztán 
másolja le vizében saját partjait, hogy fényképezve az eredeti 
tavat és a vízben visszatükröző képet, kell, hogy teljesen két 
egyenlő alkotást nyerjünk. Mindenütt vízesések élénkítik a 
völgyet, a Gosemith zuhatagja ezer méter magasságról hull 
le, a Vernall-esés szépsége kimondhatatlan; nincs festő, ki 
szebb keretet alkothatott volna mint az, melylyel a természet 
ellátta. A minő félelmes és hatalmas a Nevada, épp oly sze
líd s kedves a«bried-veü»-esés; bried-veil, menyasszonyi fátyol, 







megérdemli költői elnevezését, mert valóban oly lengeteg 
oly átlátszó, mint a legfinomabb selyemszövet, melylyel a 
szeszélyes szellő játékot űzve, mint könnyű párát ide s tova
lenget. » 

Hogy San-Francisco és környékének gyümölcstermésé
ről fogalmat szerezzünk, elég, ha egyik vagy másik gyümölcs
kereskedést megtekintjük. 

A szerény cseresznye s jó ízű ineggy mellett, ökölnagy
ságú kerti eper díszeleg, a kajszin s liiiomabb fajtája, az őszi 
baraczk, szokatlan nagyságban versenyez a sárga avagy hús
színű banánnal (banánnak két faja van); füge, datolya, sza-
mócza festői rendetlenségben van egymás mellé halmozva; 
a mogorva szinti kókusz, mogyoró és diók megszámlálhatatlan 
fajai elég kontrastot képeznek a ribizke ós málna szép veres 
színével; s végre körték, almák s minden színű szilvák 
eltakarva egy-egy tobozalakú ananassal vagy óriási nagy
szemű szőlőfürtökkel, nem kis módon idézik fel a gyümölcs-
kedvelö étvágyingerét. 

Ezen felsorolt gyümölcsök legnagyobb része másutt is 
található ugyan, de csak a megfelelő idényekben, együtt és 
egyszerre alig. 

Ily szerencsés San-Francisco a kapás növények dolgában 
is; friss burgonya, zöldség s főzelékhez való az egész éven 
át nagy választékban áll rendelkezésére a gazdasszony oknak; 
carfiol, spárga és articsóka sem fogy el soha; káposzta, kel 
és mindenféle saláta bőven van mindig; azonkívül oly szám
talan fajtájában válogathat a szakács az általam nem ösmert 
zöldség s főzelékekben, hogy én látva azok vásárlását, rös-
telni kezdettem kertészeti tudatlanságomat. 

San-Francisco dombos talajon terül el, utczái mind
azonáltal egyenesek és szabályosan vannak vezetve. 

Az utczai közlekedést nagyszámú lóvasutak és kitűnő 
berendezésű kabel-(sodrony) vasutak közvetítik. 



58 

Az oranibus itt teljesen ösmeretlen. 
A város házai, nagyon is eltérőleg Amerika többi nagy 

városától, egy-két, legfeljebb három emeletesek és többnyire 
fából vannak építve; a kőházak azonban már nem ritkák 
s napról-napra teret hódítanak. 

Az épületek nagy csínnal vannak készítve, s igen tisztán 
tartva; elől többnyire csinos verandákkal, illetve erkélyekkel 
ellátva, s virító repkényekkel, rózsákkal vagy7 egyéb exoticus 
felfutó virágokkal díszítve. 

Az utczák ezen szép, tisztán tartott épületek s virító 
növények által véghetetlen jó benyomást tesznek a szemlélőre. 

Egyes főbb utczákon, természetesen a hol összpontosítva 
van a kereskedelem, mint például a Markét-Street, Ksemy, 
Montgomery és Sacramehtón a jelleg egészen más, mert 
ezekben a házak felfutó virágok helyett díszes kirakatokkal 
vannak tele. 

Itt azután van a szemnek mit nézni! 
Egyik boltban európaiasan öltözött okosfejü japáni 

árulja országa különlegességeit; másikban khinai ül nemzeti 
öltönyében és hosszú czopfjával, s a legremekebb kézi hímzé
sek igazi tárlatát mutatja némán a szemlélőnek; a harmadik
ban élénkszinű kajdácsok rikácsolnak mindenféle ösrnert 
s ösmeretlen nyelven, és a kanári, mint szintén száz másfajta 
madár, túlfütyülve egymást, boszantják a kalitokba zárt apró 
majmokat, melyek boszujokat ki nem elégíthetvén, erősen 
rázzák a vasreteszt, nevetséges grimaszokat mutatva a bá
muló utczagyennekekiiek; a negyedikben kitömött és pre
parált tengeri szörnyek ugattatják meg az' arramenő kutyát; 
az ötödikben végre California termés-aranyát produkálják 
mindenféle alakban; és így minden boltban, minden kira
katban más-más lepi meg az arra menő idegent, ki San-
Eraneiscóba jőve, hosszú ideig talál mulatságot ezek szemlé
lésében. 



San-Francisco utczai élete nem olyan élénk ugyan, mint 
New-Yorké, de annál talán még érdekesebb. 

Annyi nemzetiség, annyi népfaj, mint itt, talán a világ 
egy városában sincsen. 

Az összes európai nemzetiségeken kívül, melyek itt mind 
képviselve vannak, ez főtanyája a kínaiaknak, s (magában 
San-Franciscóban meghaladja azok száma a 30 ezret), a 
japánok is erősen képviselve vannak; négerek, malájok s a 
Csendes-óceán számos sziget lakói, első sorban a sandwichiek-
kel szintén nem kis contingenst képeznek; és végül tömérdek 
művelt és műveletlen indián is felkeresi San-Franeiseót, az 
előbbieket a mexikói köztársaságiak, az utóbbiakat az utah-
arizona s dél-californiabeliek képviselik. 

A san-franciscoi társasélet leírásához jutván, igazság 
kedvéért előre kell bocsájtanom, hogy adataimat ugyan kevés 
személyes tapasztalatból merítettem, de miután majd két hó
napi itt tartózkodásom alatt igen-igen' sokat megfigyeltem, 
s egyről-másról személyes meggyőződéseket is szereztem ma
gamnak, s végre szavahihető itt élő emberek e feletti vélemé
nyét is nem egyszer volt alkalmam hallani, e tárgyban tett 
nyilatkozatomat mérvadónak lehet tekinteni. 

A san-franciscoi társas élet, nekünk nem régen Európá
ból idejötteknek, inkább convenál, mint Észak-Amerika 
bármelyik más városában, és ez valószínűleg abban leli magya
rázatát, hogy miután San-Francisco első urai még «Erba 
buena» (spanyolul jó füvet jelent) korában a spanyolok valá-
nak, azok szokásai (bár maga a nép nagyjából vagy Mexikóba 
vagy Közép-Amerika más államaiba távozott is) némileg meg
maradtak, s miután azok az igazi amerikaiak szokásainál a 
mieinkhez jobban hasonlítanak, természetesen azokat kelle
mesebbeknek is tartjuk, s könnyebben magunkévá is teszszük. 

Úgy San-Franciscóban, mint California többi részén is, 
talán Los-Angelost és San-Diegot kivéve, hol még mai nap 
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is tömérdek a spanyol, az uralkodó nyelv, mint mindenütt 
Észak-Amerikában, az angol, és kevés idevaló ember van, ki 
ezen kívül még más nyelvet is értsen, s még is a lakosság 
legnagyobb részének a typusa éppen nem az angol-szászra, 
hanem igen is a román népfajokra emlékeztet. 

San-Franeiseo hölgyei általában igen csinos, kedves 
arezú teremtéseknek mondhatók, de termetök annál előnyte
lenebb; no és az öltözködéshez meg éppen nem értenek 
semmit. Sehol annyi ízléstelen rosszul varrt ruhát, mint itt, 
nem láttam. 

A nálunk divatból kiment toumurek most itt nagy ked
velésben részesülnek; általában egész Amerikában azt vettem 
észre, hogy az Európában megunt divatok most itt teszik 
hódító körútjokat. 

A zongora s egyéb zene San-Franciseóban, mint álta
lában egész Észak-Amerikában, nagyon kedveltetik, alig van 
ház e nélkül. A családtagok hölgyeinek legnagyobb része 
többnyire konyít is kissé a zongorához, de nem dicseked
hetvén sem hallással, sem igazi érzékkel, művészetük csak 
a billentyűk veréséből áll. 

Tömérdek operai s eoncert-előadás tartatik itt; de jaj 
azon kissé jó zenéhez szokott európai fülnek, mely azokat 
meghallgatta, mert ha életében nem igen hallott sok rossz 
zenét, úgy azt itt egy estve busásan pótolhatja. Én legalább 
még eddig, daczára hogy az úgynevezett első rangú helyeket 
jártam végig, középszerű zenét sem hallottam sehol; éneket 
meg éppen nem. 

Most már érteni kezdem, hogy azon európai közép-tehet
ségeink, kik odahaza alig tudtak prosperálni, Amerikában 
rövid idő alatt fenomenok gyanánt ünnepeltettek. 

Ne vélje azonban senki, hogy én becsmérelni szándék-
szom az amerikaiakat, a világért sem, csak igazságosan Ítélem 
meg az állapotokat. En részemről általában a viszonyokkal 
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meg vagyok elégedve s becsülöm is az amerikaiak szabadság
it egyenlőség-érzetét. 

De a mint bevallom, hogy Amerika ipar, vasút s keres
kedelem tekintetében nagyon is Európa előtt áll, úgy más
részt nem restelem kijelenteni, hogy zene, művészet, jó ízlés 
és a társadalmi téren még igen is mögötte van. 

No de miután mindenhez idő kell, hiszem, hogy nem 
sok idő múlva Amerika e téren is óriási haladásokat fog 
tenni. 

San-Francisco egyik fő-nevezetességét mindenesetre a 
kínai városrész képezi, s azért nem lesz érdektelen, ha e vá
roson tett több órai sétámat röviden leírom. 

Egy a kinai városrészben alkalmazott intelligens kinai 
titkos rendőr-tisztviselőnek mutattatván be, az szíves volt 
engem, két franczia és két itt időző texasi urat egyik esti 
kirándulásra meghívni. 

Miután kis karavánunk hat tagból állott, s mindnyájan jó 
revolverrel valánk ellátva, s így még az esetleges, s a kinai vá
rosban nem éppen ritkán megtörténni szokott, éjjeli megtáma
dás ellen is biztosítva/neki indultunk a nagy felfedezési útra. 

A mint elhagytuk a Pine-Streetet s egy gyanús sötét 
utczán keresztül haladtunk, előttünk állt a jelleg s kinézésre 
nézve igazi ázsiai város. Azt képzelné az ember, hogy Canton 
avagy Peking élénkebb utczáin járkál. 

Az utezákat végig megszámlálhatatlan lampion világítja 
rneg; a boltok czégei keresztben lógnak a házak falain s óriási 
kinai ákom-bákomokkal vannak tele írva; nagy papirosokra 
festett krokodilusok s tátott szájú, tüzet okádó óriási sárká
nyok meresztik ijesztőleg veresre festett szemöket az idegenre; 
az Ázsiából magokkal hozott nemzeti öltözetbe burkolt, ide 
s tova mozgó czopfos alakok, megvilágítva a lampionok hal
vány fénye által, valódi kísértetek módjára, gyanús és kérdő 
tekintetet vetve reánk, sompolyogtak el mellettünk. 
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Legelső utunk a kínai protestáns missióba vezetett, hol 
éppen esti imára gyülekeztek az intézetben lakó protes
táns kinai leánykák. Az intézet igazgatónője, egy amerikai 
matróna, a legszivélyesebben fogadott, s tiszteletünkre egy esti 
előadási órát rendezett. 

Mindannyian el voltunk ragadtatva a kinai leánykák 
okos feleletei és a zsoltárok tisztán való eléneklése által. 
A leánykák, úgy látszik, jól érzik magokat ezen helyen, mert 
mindannyi jókedvű volt, s a legszívesebben s minden elfogult
ság nélkül feleltek a feltett kérdésekre. Miután nevünket még 
beírtuk a nagy látogatók könyvébe s búcsút vettünk a szívé
lyes igazgatónőtől, folytattuk kőrútunkat. 

Innét egy zománcz-művészhez vezetett sétánk, ki egy 
primitív mécs világítása mellett éppen nehéz munkájával 
vala elfoglalva, és mindjárt előttünk bizonyítá be rendkívüli 
ügyességét. 

Legközelebbi látogatásunk a kinai templomot illeté, hol 
Budha istennek, s ha nem csalódom Confuciusnak is, ezer 
apró szentektől körülvett, óriási ijesztő szobrai díszelegtek. 
Az itt felhalmozott bronz- és réz-edények, fa-faragványok és 
mindenféle remeknél remekebb vázák igazi gyűjteménye kü
lönösen lekötötte figyelmünket; nem kissé tűntek fel külö
nösen a templom oldalfalaira festett állatszörnyek is, me
lyek bizonyára a lélekvándorlást akarják jelképezni. 

A templomból egy gazdagon berendezett kávéházba 
mentünk s egy igazi kinai teát s édességeket fogyasztottunk 
el; onnét pedig egy undorodásig piszkos földalatti lebujba, 
az opium-szívás szenvedélyének tanyájára jutánk. Borzasztó 
hely! A nádból font fekvőhelyeken, összeaszott, görnyedt 
sárga alakok henteregtek; a falakon ezerlábú férgek s más 
csúszó-mászó bogarak ezrei mászkáltak; a fekvő alakok egy 
némelyike szájában tartva az opium-pipát, erős szippantások
kal szivá be-annak bódító füstjét; mások az opium-szivás 





szédítő Látásától mély álomba merülve, halott módjára fekü-
vének, s bizonyára régi időről álmodva, a kinai falakon har-
czolának, és hősiesen verek vissza a mennyei birodalmukba 
betörni szándékozó mongolokat; ismét mások ásítva dörzsö-
lék szemeiket, mert a kedves mámorító álomból éppen e pil
lanatban felébredve, magok előtt látják, nem a mongolokat 
ugyan, hanem a kíváncsi kaukázusi fehéreket. Tovább ki 
nem tarthattam e helyen, a talaj már égett alattam, s én a 
falon mászkáló szörnyeket hátamon érezve, a fojtó bűztől 
fuldokolva, rohantam ki a friss levegőre, rohanásom közben 
Ígéretet téve, hogy soha, de soha többé nem fogom a kedves 
opium-élvezők nyugalmát háborgatni. 

Még több hasonló helyre, még több piszok-fészekbe vitt 
a kíváncsiság, s így alkalmunk volt eléggé megösmerhetni az 
igazi ázsiai állapotokat. Különösen visszataszító hatása volt 
az úgynevezett kinai lodging-hous belsejének, mely szegé
nyebb osztály lakása gyanánt szolgál; itt apró, piszkos, szur
tos szobákban 15—20 ember összeszorulva tölti az éjszakát, 
oly penetráns, oly undorító szagot terjesztve magok körül, 
hogy a finnyás európainak elég, ha csak orrát teszi is e helyre, 
hogy a tengeri betegség előjelei mutatkozzanak rajta. 

Innét egy tisztességesebb kinézésű színházba vezetett 
utunk, a hol egy talán már hetek óta folytatott rém-drámát 
adtak elő, s ez annyira rémes volt, hogy mi is megijedtünk 
s megszöktünk tőle. 

Végre még egy macao kártya-barlangot néztünk meg, 
a hol nem kis meglepetésünkre, a kínaiak között több igen 
gyanús kinézésű amerikai is részt vett e nemes mulatságban,, 
melynek vége nem ritkán egy-egy késszúrás szokott lenni. 

Örömömre kőrútunknak nemsokára vége szakadt, s én 
könnyebben lélegzettem, midőn végre valahára a tágas 
Kserny-Street villanynyal világított házsorai között találtam 
magamat. 
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Miután hosszabb időt tölték San-Franeiscóban, volt alkal
mam a város környékét is megtekinteni. Első sorban a Gol
den-Gate park az, mely említést érdemel. 

Egyike a legszebb nyilvános kerteknek, melyeket Ame
rikában láttam, különösen növényzete s fekvése olyan, hogy 
egyik sem versenyezhet vele. Közel a tengerhez, a leggyö
nyörűbb völgyben fekszik. Magaslatairól az óceán beláthatat
lan vizét bámulhatjuk. 

Növényzete teljesen tropikus; a leggyönyörűbb pálmák 
és kaktuszok, magnóliák és sieamorok óriási nagyságban 
díszlenek; ficusok, oleanderek s száz meg száz faja a meleg 
égövi növényeknek örökös virágzásban van. Agavék meg oly 
nagyságban, hogy a szegény európai elbámul látásukon. 
A madárvilág is teljesen más, mint nálunk; oly szép színű, 
s általam nem ösmert szárnyasok repkedtek körülöttem, 
hogy egy ideig azt képzelem, Ceylon avagy Sumatra szigetén 
vagyok. 

A Golden-Gate park gyönyörű üvegházzal rendelkezik ; 
meg is néztem azt, és soká bámultam gyönyörű flóráját, de 
miután kedves volt tanárom, Hazslinszky Frigyes úr nem 
volt mellettem, nem igen tudnám elmondani a magában fog
laló ritkaságok botanikus neveit. 

A Golden-Gate park délutánonként összejöveteli pontját 
képezi a san-franciscói haute voléenak, illetve pénz-aristoera-
tiának. Kitűnő utain hemzsegnek a szebbnél-szebb fogatok, 
különösen a boghik (egy lovas négykerekű könnyű kocsik) 
tömege lepi el a széles kocsiutakat. 

A Golden-Gate parkból sétám az óceán partján lévő 
Kliff-Househoz vezetett. 

A Kliff-House egy vendéglő, mely a tengerpart meredek 
sziklájára van építve, s a tengerre szóló nagy erkélyekkel 
ellátva. 

A Kliff-House alatt tengerből kiálló sziklák terülnek el, 





nielv ekén a tengeri fókák éh borjuk ezrei melegednek a nap 
sugarain, e-> bámultatják magukat a KlifT-Hou->e erkélyéről 
nezó idegenek által. 

E fájdalmas nyoszorgést hallató vízi emlősök ugy talpad
nak a nap hevétől melegített sziklákra, mint az óriási her
nyók a fa leveleire, és midőn a vízből kijövet átne<h esedve 
másznak fel a kő ormára, rengeteg pióczákra emlékeztetnek. 

A sziklák szabad helyeit, meheket ezen szelid állatok 
lakásul \ álasztottak, a 'wzi madarak ezrei lepik el. Vad kacsa, 
vad lud együtt \an a fehér siráhhal s a fekete halálmadár
ral ; a halász-sas és más tengeri ragadozó madarak szintén nem 
kis számmal igyekeznek a sziklák jobb pontjain helyet hódí
tani, s merészségükben néha anmira mennek, hogy mint 
nálunk a varjak a pocsolyában hentergó disznóra szállnak, ők 
is a szunnyadozó fókák hátát választják m ugvúhelyűl. 

Innét felmentem a Sutro-Heightei, Sutro-magaslatra, es 
soká bámulám az alattam messze elterülő California szép kék 
partjait, melynek korvonalai a tenger vizével látszanak már 
a messze távolban összefolyni, elmerengtem a nagy óceán 
nézésében, melynek láthatárán nem egy kisebb s nagyobb 
vitorlás es gőzhajó bontakozott ki a messze homályból, s jó 
széllel avagy erős gőzzel közeledett a biztos révül szolgáló 
ftan-franci'-eói obol felé. 

A Sutro Heigths egy német (milliomos) tulajdonát ké
pező park, mely remek kilátásán kívül arról nevezetes, hogy 
több ezrekre menő értéktelen szoborral van tiiltomve. 

Egy más alkalommal meglátogattam Oklandot s a ten
gerpart mellett idillikusán fekvő San-Brunnot saz ezeknél még 
szebb San-Bafaelt. 

Ez utóbbi két órai távolságban fekszik San-Franeiscótól, 
s oly szép, hogy a paradicsom sem lehetett nálánál kulonb. 
Ezen szépségét azonban annyira kihasználták az élelmes 
vállalkozók az ott épített drága hotelekkel, hogy a szegény 
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ember e vidék szépségét alig élvezheti, s nagyon rövidre kell 
szabnia itt tartózkodási idejét, ha azt nem akarja, hogy kü
lönben is megcsappant tárczája teljesen ki ne ürüljön. 

Végre még megnéztem a San-Bafaelhez közel fekvő szőllő-
cultnrákat, s látva azok termő-képességét, teljesen osztom 
azon milliomos szavait, ki, midőn a szerencsétlen aranykere
sést abbahagyva, a bortermelésen meggazdagodott, fel
kiáltott: 

«Mit b-nya mélyén nem lelek, 
A szőllő tenné azt, 
S most tárna hely't a pincze nyújt 
Nekem bőven vigaszt!» 



MÁSODIK RÉSZ. 

SAN-FKANCISCÓTÓL — AL-PASSOIG. 

San-franciscoi tartózkodásom alatt megösinerkedtem 
két magyar úri emberrel, u. m. Sz . . . . sy gyógyszerészszel 
és 0 d Nándor volt felső-magyarországi kereskedővel; 
az első a szabadságharcz befejezése után, az utóbbi pedig 
ezelőtt mintegy 7—8 évvel jött az igéret földének, Californiá-
nak fővárosába, másokhoz hasonlólag, szerencsét keresendő. 

Sz . . . . sy úr, ki már igen koros ember, negyven évi 
Galiforniában való tartózkodása alatt teljesen elfeledte szép 
nyelvünket s igazi amerikai polgárrá lett; 0 d úr 
pedig, ki igen tanult, művelt ember és valaha szép vagyonnal 
is rendelkezett, jelenleg nem a legjobb anyagi körülmények 
között él, daczára hogy foglalkozását — élő virágoknak az 
élénkebb utczák sarkán való elárasítását — nagy kitartással 
s teljes odaadással végzi. 

Midőn ez utóbbit szerény lakában meglátogattam, any-
nvira elérzékenyedett, hogy a könnyek csak úgy hullottak 
szeméből; elmondotta amerikai élményeit s azon küzdelme
ket, melyeken keresztül kelletett magát törnie, hogy mostani 
csekély jövedelmi forrását megteremthesse; bevallotta egy
úttal őszintén azt is, hogy nem kivan többet szerezni, csak 
annyit, hogy visszatérhessen hazájába, a szép Magyarországba, 

5* 
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s ott bárminő egyszerű körülmények között tölthesse életé
nek végnapjait. 

Dr. Cz . . . . y hazánkfia, kit valaha személyesen ösmer-
tern s kit reményem volt San-Franeiscóban találhatni, már 
pár év előtt halt meg és pedig szegényen, elveszítve teljesen 
szép vagyonát, nielylyel rendelkezett. 

Több magyar is van még San-Franeiseóban, de mint 
haliám, mindannyi a legszerényebb körülmények között él; 
California az Ígéret földje, — mint látszik, — nem pazarlá 
áldását szegény idetévedt s meggazdagodni kivánó honfi
társainkra, 

A San-Fraiiciseóban töltött utolsó pár napot búcsúláto
gatásokkal s folytatandó hosszú utánihoz szükséges tárgyak 
bevásárlásával töltém. 

Július 1-én estve nyolez órakor ültem vonatra, hogy 
átszelve California déli részét, Arizona, Uj-Mexikó és Texas 
állam egy részén keresztül, elérjem Amerika második legne-
zetesebb köztársaságát, Mexikót. 

California legdélibb részén, a hova vonatunk reggel 
érkezett, a vegetatió már teljesen tropikus jelleget ölt, és 
különösen Mojava és Los-Angelos között, hol a természet 
gazdagságának tetőpontját éri el, a gazdag mezőkön s gyö
nyörűen cultivált farrnokon nem egy karcsú pálma, hatalmas 
aloé s óriási nagyságú kaktus ragadta meg figyelmemet. 

Los-Angelosban vonatunk több órát töltvén, elég időm 
volt a várost megtekinteni. 

Még Európából való elindulásom előtt hallottam es 
olvastam is sokat Los-Angelos és San-Diego szépségéről; az 
elsőről azt olvasám, hogy «néhány mérföldnyire a tengertől 
gyönyörű dombos erdőkkel körülvett gazdag völgyben terül 
el, szegélyezve mesés szépségű kertekkel, a másik a tenger 
partján a legszebb kilátással dicsekszik a beláthatatlan nagy
ságú Csendes-oczeán gyönyörű alkotású partjaira, s úgy télen 



mint nyáron át gyűlhelyét képezi a tengeri fürdőket használni 
kivan ó dúsgazdag californiai családoknak». Los-Angelos va
lóban megfelel ligy hírének, mint nevének is, az Isten csak 
jó kedvében teremthette; már alig lehet szebb s kedvesebb 
helyet képzelni, mint az; csínnal épült házai s az azok előtt 
elterülő gyönyörű kertek tropikus növényzeteikkel mindenkit 
elragadnak, s a távolban kiemelkedő zöld erdőkkel telt ormok 
mintegy szegélyét képezik ezen paradicsomi helynek, mely 
bizonyára a teremtő által eredetileg az angyaloknak (los an-
gelos) készült, még a csergedező tiszta vizű patak is benne 
van, mely állítólag a paradicsomot is átszelte. 

Los-Angelos lakossága nagyon kevert; itt képviselve van 
az ember a legfehérebb bőrűtől a legfeketébbig s a legexoti-
kusabb népfajok a kaukázusival oly egyetértésben s barátság
ban látszanak lenni, mintha mindannyian egy fedél alól 
kerültek volna ki s egy anya tején nevekedtek; az alsóbb 
osztály azonban túlsúlyban a négerek és kínaiak által van 
képviselve. 

Los-Angelost már későn estve hagytuk el, s így nem 
volt a sötétség miatt többé alkalmam gyönyörködhetni a szép 
Californiában. 

A nap fölkeltével azonban, midőn én is kinyitám sze
meimet, meghökkentem azon óriási különbségen, melyet egy 
rövid éjszaka elibém varázsolt; tegnap a legtermékenyebb 
vidék szépen fekvő városaival s kedves farmjaival képezte 
a tájék fő jellegét, ma puszta, terméketlen sivatag, nyomorult 
indián kunyhóival képezi azt; tegnap a kellemesen sütő nap 
a langyos, kedves tengeri szellővel mintegy új életet látszott 
adni a kifáradt emberi testnek, ma már kora hajnalban a 
száraz s szellő által nem zavart forróság lankasztja s gyengíti 
azt. Az utasok velem együtt valószínűleg mind azon gondol-
kozának: «hogy minő lesz majd a forróság délben, ha mái-
hat órakor hajnalban ily tűrhetetlen». 
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A reggeli órákban elértük Észak-Amerika a Csendes
tengerbe ömlő folyóinak legnagyobbikát, a Colorado Eivert, 
mely itt egyszersmind határát képezi California és Arizona 
államnak. A Colorado-Eiver hídján keresztül haladva, benn 
valánk Arizonában s elértük annak fővárosát, Yummát. 

Megállva Yummában, vonatunkat különös népcsoporto-
sulat vévé körül; félig meztelen testű, sötét hosszú hajú, 
tetovirozott arczú alakok, csillogó szemekkel s táguló orr-
czimpákkal vadul tekintenek reánk, s oly kihívó módon 
mérték végig a kiszálló utasokat s különösen azokat, kiket 
a természet szép dús hajjal áldott meg (én nem tartozom 
azok közé), mintha mindannyin a sealpirozás művészetét 
akarnák végrehajtani; s ki tudja, talán végre is hajtanák e 
nemes mesterséget, ha az a sok, erősen felfegyverkezett ame
rikai katona, mely nem csekély számban lépé el a perronokat, 
akadályul nem szolgálna nekik. 

E kedves alakok az «apache» indiánok voltak, Észak-
Amerika déli részeinek legvadabb s legveszedelmesebb lakói, 
kik még jelenleg is sok tenni valót adnak az amerikai rend
őrség- és katonaságnak. 

Mint haliam, nem tartozik Arizonában a ritkaságok 
közé, hogy e vérengző szörnyek még ez időszerüleg is éjjelen
kint meglepjenek egyes fehér emberek által lakott telepeket, 
avagy más jó természetű indiánok falvait s azokat — mindent 
fölégetve — vandal módon kiirtsák, természetes, legyilkolva 
minden élő lényt, mely elibök kerül. Ezen ok miatt az ame
rikai kormány Arizonában tömérdek erődöt építtetett, melyek 
telvék katonasággal s ily módon sikerült nagyjából elejét 
venni ez emberi hiénák garázdálkodásának. 

Szerencse, hogy e népfaj, mely az Egyesült-Államok 
minden törekvése mellett sem szelídíthető meg, talán éppen 
vadságánál fogva fogy napról-napra. Ezen «apaehek» között 
is vannak kivételek, kik — ha másért nem, hát a félelem 





miatt — megélnek a fehérek között is, de kebelükben minden
esetre gyűlöletet táplálnak irántuk, s csak az alkalomra vár
nak, hogy gyűlöletük tárgyán bosszújokat kielégíthessék. 

Minden Yumrnában avagy az «apaehe» indiánok többi 
területén élő fehérek erősen felfegyverkezve járnak, hogy 
szükség esetében meg tudják magukat védeni ezek támadásai 
ellen. Az utasok is, kik Arizonát passirozzák, mindenkor 
fegyverrel vannak ellátva. 

Az amerikai katonaság és rendőrség rendes körülmények 
között elég humánusan bánik velők, de ha veszedelmeseknek 
mutatkoznak, kérlelhetetlenül küldi őket a más világra, hol 
azután, ha tetszik nekik (miután természetesen csakis a po
kolba juthatnak), folytathatják az ördögökön nemes mester
ségüket, a scalpirozást. 

Yummában több fölfegyverezettkatona szállt vonatunkra, 
hogy esetleges megtámadtatások ellen az utasok védelmére 
szolgáljanak, mert nem egyszer történt, hogy a vasút meg
nyitása után, mindjárt az első időkben, megtámadták a vo
natokat, az utasokat leölték s mindent kifosztottak. 

Ösmerve az apache-indiánok szép szokásait s azt. is 
tudva, hogy Yumma s Arizona déli része, melyen éppen utunk 
vezetett, nekik főfészkök, nem fognak csodálkozni kedves 
olvasóim, hogy midőn kiszállva a vonatból, magamat az 
«apachék» által körülvéve láttam, erősen szorítám kezemet 
a zsebembe rejtett revolver markolatára, hogy szükség eseté
hen minden lelkiismereti furdalás nélkül küldhessek néhány 
darabot testvéreik, a damonok közé. 

Yummát elhagyva, benn voltunk Dél-Arizonában, egész 
Amerika legforróbb vidékén. 

Hogy Dél-Arizonának minő meleg égalja van, legyen 
szabad dr. Löw több évi megfigyeléseiből néhány adattal 
szolgálni; ezen megfigyelések épen Mohave-erődre vonatkoz
nak, mely állomást délelőtt tíz órakor értük el. 
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Dr. Löw adatai szerint fent nevezett helynek közép-me
lege az év legforróbb hónapjában (?) 34*á c Celsius, tehát sokkal 
melegebb mint Cairóé Egyiptomban, söt melegebb mint 
Ehadamezé a Sahara-sivatagon, a mennyiben az előbbié 
r>9-9° Celsius, az utóbbié pedig 32-l° C. Dél-Arizona évi 
közép-melegét ugyancsak dr. Löw 24'4° Celsiusra teszi, mi 
oly sok, hogy az a legforróbb égövek hőmérsékét is felül
múlja. S hogy e megfigyelések mennyire igazak, eléggé bizo
nyította azon tűrhetetlen hőség, melyet egész arizonai utunk 
alatt éreztünk. A hőség tetőpontját déltájban Casa-Grande 
állomáson érte el, hol — mint saját szemeimmel meggyő
ződtem — az állomásra függesztett hőmérő árnyékban 116° 
Fahrenheitet emelkedett, napon lehetett 140—145° Fah
renheit. 

Mindannyian, férfiak és hölgyek oly negligében ültünk 
helyeinken, hogy rendes körülmények között az illetlennek 
tartatott volna, de miután szükség törvényt bont, egymás 
lenge toilettjein éppen nem akadtunk meg. 

Még életemben nem izzadtam annyit, mint ezen huszon
négy óra alatt, melyet Arizona és Uj-Mexikó forró égöve alatt 
tölték. 

Epedve vártuk az estét, mert azt hivők, hogy kissé 
lehűlvén az idő, szenvedéseinktől megmenekszünk; de nem 
úgy történt, mert bár a meleg némileg engedett is, a hőmérő 
annyira még sem szállt le, hogy az idő élvezhető legyen, 
avagy hogy alvásra lehessen gondolni. 

Egyedüli szerencsénk az vala, hogy vonatunk bőségesen 
el volt jéggel látva s így kedvünk szerint ihattuk a jeges, 
vizet, avagy a drága, jégben hűtött sert, melyektől természe
tesen még jobban izzadtunk. 

Daczára, hogy magam is eleget szenvedtem a hőségtől 
s ellankadtam teljesen, még sem állhattam meg, hogy meg
figyelésemet, különösen a hölgyekkel szemben meg ne tegyem. 



Érdekes volt, de talán kissé sajnálatra méltó is, egy a teremtő 
által igen dús termettel megáldott nő küzdelme a hőség ellen ; 
eltekintve attól, hogy e nő már különben is koros volt, tény
leg nagy mérvben állott a meleg hatása alatt, daczára hogy 
ruhája oly lenge volt, hogy azt bátran egy sűrű pókhálónak 
lehetett volna tekinteni. Ez öltöny különösen a férfi közön
ség fiatalabb részének sok tréfás megjegyzésére szolgált okúi. 

A verejtéke e hölgynek valóságos patakként hullatá az 
izzadságot, terjedelmes mellét pedig oly sóhajok és fuvahnak 
árja hagyá el, hogy az bátran egy kitörő orkán előhírnökének 
volt tekinthető. Fejére, nyakára, sőt kebelére is folyton rakta 
a jeges vízbe mártott kendőket, s ugyancsak munkát adott 
a szegény néger szolgának, ki teljesen lefoglalva általa, alig 
bírta hordozni a kocsi raktárából a sok jeget, melyet az ököl
nagyságban nyeldesett lefelé. 

Ezen tisztes matróna minden szenvedése mellett is igen 
egészségesnek és jókedvűnek látszott lenni, mit rendkívüli jó 
étvágya s folytonos nevető beszélgetése eléggé bizonyított; 
reggeltől estig folyton evett s annyira ellátta beszéddel szom
szédjait, hogy azok a legnagyobb megerőltetés mellett sem 
jutva szóhoz, nyugodtan törülték le az izzadságot homlokuk
ról, azon gondolkozva valószínűleg, hogy mennyit ehetik s 
mennyit beszélhet e hölgy akkor, ha az időjárás rendes hő-
mér sekkel bír? 

A vidék, melyen keresztül haladtunk, terméketlen, job
ban mondva, teljesen cultiválatlan volt, de mindazonáltal 
tekintve a növényvilágot, az érdekesnek mondható. A merre 
csak haladtunk, kaktusok, yucák és az áloék családjához 
tartozó agavék díszítek a tájat egyes bozótokkal szegélyezve, 
melyek árnyában, ki tudja, nem-e nyújtózik egy-egy kuguár 
avagy leopárd s lesve várja prédáját, a szegény kengurut vagy 
vad kecskét, melyek a két előbb említett ellenségükkel együtt 
Arizona fő állatvilágát képezik. 



Éppen úgy mint Utali államban, Arizonában is igen 
gyakori a kivándorlók legnagyobb ellensége, a csörgő kigyó. 
Arizonában nem ritkán elvadult tevéket is találnak, de azt, 
hogy ezen állatok hogyan jutának ide, senki sem tudja, annyi 
azonban bizonyos, hogy nem tartoznak Amerika ős állat
világához. 

Hogy Arizona mennyire lakatlan még, elég bizonyíték 
az, hogy 5312 geográfiai D mérföld nagysága mellett (olyan 
nagy mint Magvarország) összesen csak 40—42 ezer ember 
lakja. 

Yummán kívül Arizona állomásai közül még megemlítést 
érdemel Tucson és Bensőn, az előbbeni ebéd-állomás, utóbbi 
pedig egy mexikói vasút elágazását képezi, mely Sonora álla
mon át Quajmas, a Csendes-tenger partján fekvő kikötő-város
hoz vezet. 

Stem-Pasnál Űj-Mexikóba értünk, s egész a Kio-Grande 
folyóig ezen állam területén lmladánk; Uj-Mexikó déli része 
teljesen azonos Arizonával s így azzal külön foglalkozni nem 

Átkelve a Eio-Granden, Texas államban valánk s csak
hamar elértük Észak-Amerika s a mexikói köztársaság hatá
rát képező El-Passo állomást. 

II. 

AZ ÉSZAK-AMEKIKAI EL-PASSO ÁLLOMÁS S A MEXIKÓI 
PASSO-DEL-NOET. 

Bl-Passóba reggeli hét órakor érkezett a vonat, de miután 
csak estve hat órakor volt Paaso-del-Nortból tovább indu
landó, én bérkocsiba ültem s elhajtattam az úgynevezett 
hotel Grandéba. 



El-Passo talán 4—5 ezer lelket számlál s így képzelni 
lehet, hogy a hotel Grandé ezen lakossághoz is van arányítva; 
mindazonáltal elég csinos s elég eonforral berendezett kis 
szálloda. 

Mintán El-Passo határ- illetve végállomása az Egyesült-
Államok Southern-Pacific-vasút-társulatának s határa magá
nak a köztársaságnak is, podgyászomat San-Franciscóból csak 
idáig adhattam fel s azért azt itt ki kellett váltanom és szin
tén a szállodába vitetnem. 

Daczára hogy El-Passo jelenleg még kevés lakossal biró 
hely, mégis elég érdekes arra, hogy megtekintessék, és tekintve, 
hogy több vasút góczpontját képezi, nagy jövővel is bír. 

A városka színezete egészen keleties, ezen jelleget nem
csak a bizar színű tetőzet nélküli házak s az azokat itt-ott 
díszítő egy-egy kaktuszok avagy pálmák segítenek elő, de 
maga a lakosság igazi keleti typusával is megerősít. Még a jó 
csacsi és öszvér is, mely keletnek leghasznosabb és legked
veltebb házi állatját képezi, itt is erősen képviselve van, sőt 
omnibuszok s a városkát átszelő tramway-ek vonásához is 
általánosságban azok használtatnak. Az ember végig menve 
El-Passón, valóban Konstantinápoly egyik külvárosában kép
zeli magát, bár a török kaftán helyett itt a mexikói vállra
vető, s turbán helyett a nagyon széles karimájú kalap dívik. 

Daczára az afrikai hőségnek, mely ezen ázsiai jellegű 
amerikai városkában uralkodott, én annak utezáit keresztül-
kasul jártam; sőt jó távolra elmenve a városon kívül, egy 
igazi indián falut is volt alkalmam megtekinteni; a falu vá
lyogból készült, ablak s tetőzet nélküli házai különös benyo
mást tevének reám; messziről nézve egy elpusztult helység 
romjainak tekintem, s csakis midőn közel juték hozzá, láttam, 
hogy az nagyon is lakva van és eredetileg így épült. A házak 
előtt nagy számmal guggoltak az indián férfiak és nők, félig 
avagy egészen meztelen gyermekeikkel együtt, s mindkét 
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nem erősen fújta a bodros füstöt a különös tölcséralakú, de 
szár nélküli pipákból. 

Belépve a faluba, nagy lett a lakosság között az élénk
ség, férfiak és nők fölkeltek helyeikből megbámulni a tola
kodó idegent, ki nyugalmokban zavarni meri őket. Jó termé
szetű indiánok lévén, a legnagyobb biztonságban érezhettem 
magamat közöttük. 

Elhaladva a házak előtt, a férfiak szívélyesen üdvözöl
tek, a nők pedig különös tekintetet vétenek reám, a gyerme
kek ujongtak s krajczárt (már tudniillik amerikait) kértek 
tőlem; a furcsa hegyesfülű s alakra a farkashoz hasonlító 
kutyák pedig erősen megugattak, s úgy látszik, hegyes fogai
kat szívesen megpróbálták volna európai bőrömön, ha attól 
amerikai gazdáik erélyesen vissza nem tartják őket. 

En körültekintve, egy a háza küszöbén guggoló vén 
indiánhoz fordultam, s jelekkel megértettem vele, hogy be 
szeretnék kunyhójába nézni, ő fölkelt s azonnal bevezetett; 
a ki vpJaka betekintett falusi ezigányaink kunyhójába (gyer
mekkoromban nem egyszer megtevém), tökéletesen másolatát 
látta az itteni indiánok lakásának, rendetlenség s piszok 
képezi annak főjellemvonását, bűz pedig levegőjét. 

Nem soká mulathattam ez odú belsejében, mert azon 
undorító szag, mely orromat megüté, már annyira elbódított 
s elémelyített, hogy alig tántoroghattam ki a küszöbön. Sze
rencsém még, hogy ezen indiánoknál vagy nincsen divatban, 
vagy pedig kiment a divatból a békepipa elszívása, mert ha 
ilyen módon kényteleníttettem volna a vén indiánussal barát
ságot kötni, aligha nem ismétlődik azon jelenetek egyike, 
melyeket az «Elbe» hajón oly gyakran és tragieomikusan 
végig játszani kénytelen valék. Igaz, hogy a néző közönség 
között némi különbség lett volna, az eredmény azonban 
egyforma. 

Daczára a szárazföldöm tengeri betegség közellétének, 



kijőve a kunyhóból, néhány igen csinos indián leánykát lát
tam, gyönyörű tüzű, fekete szemeivel hamiskásan felém pil
lantani, s ha nem féltem volna az indiánok bosszújától, 
valószínűleg több figyelemmel kisérem ezen igazán szép 
exoticus növényeket, melyek természetadta bájaikat nem 
igen tárták szükségesnek az idegen előtt — a különben is 
lenge ruha fodrai alá rejtegetni. 

Miután még egy, az indiánok házi iparát előtüntető 
agyagfindzsát vásároltam s kezet szoríték a vén indiánussal, 
visszaballagtam a vendéglőbe, hol a fölterített asztalok már 
ebéddel várták az utazó közönséget. 

El-Passoból a már Mexikóban fekvő Passo-del-Norte, 
vagy jobban mondva, Yuares varosba egy külön, úgynevezett 
közvetítő vonat vitt át bennünket oly czélból, hogy podgyá-
szunk a mexikói vámhivatalnokok által megvizsgáltassák. 

Még soha életemben sem találtam előzékenyebb vám
hivatalnokokat, mint Passo-del-Norteban (itt élő idegenek 
biztosítottak róla, hogy mindenütt olyanok) és mégis legszi
gorúbban teljesítik kötelességüket; úgy velem, mint kivétel 
nélkül minden utassal felnyittattak minden egyes darabot, 
de ha látták, hogy nincs megvámolandó tárgy, magok a leg
szebb rendbe hozva mindent, rakták össze a podgyászt. Aztán 
az a kedves modor, melylyel mindenkivel szemben viseltet
nek, oly feltűnő ellentétet képez az osztrák sőt magyar is, de 
különösen Németország— bár rettentő díszesen felöltözött — 
szegletes, udvariatlan, pöffeszkedő pénzügyőreivel szemben, 
hogy akaratlanul is azon kérdést tettem fel magamban: 
«lehetséges-e az, hogy az általunk, de különösen Ausztria 
által oly szívesen félvadaknak tartott Mexikó hivatalnoki 
kara, otthon a félvadak között, ily udvarias, ily kedves mo
dorra szert tehetett?» E kérdésre a válasz magától megjön, 
ha hosszabb időt e nép között lakunk, hogy tudniillik mi 
otthon félre vagyunk vezetve s hogy a Mexikóról írt csekély 
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mennyiségű könyv, mely Ausztria és Magyarországon köz
kézen forog, a mexikóiak iránt több rosszakaratot, mint 
őszinteséget tartalmaz. Nekünk magyaroknak különben, ha 
elolvassuk a Mexikóra vonatkozó osztrák könyveket, eszünkbe 
juthat azon pár év előtti időszak, midőn rólunk jó barátaink 
szintén hasonló módon írtak, sőt a kedves német Schulverein 
még mai napon is betyároknak s félbarbároknak szeret ben
nünket a külföld előtt előtüntetni. No már pedig akármit 
beszéljenek is a sehulvereinisták rólunk, s az osztrákok Mexi
kóról, egyet bizonyosan tudok s ez az, hogy pénzügyőreikre 
mindenesetre előnyös volna, ha előzékenységet s modort 
mexikói collegáiktól tanulnának. 

Podgyászom megvizsgálása után az indulásig még né
hány órával rendelkezvén, azt Passo-del-Norte megtekintésére 
szántam. 

Passo-del-Norte elütőleg El-Passótól, már teljesen mexi
kói jelleggel biró város, daczára, hogy attól csak a Eio-Grande 
választja el. Itt már határozott jelleget ölt a nép legnagyobb 
részén a mexikói-indián typus, ezek már igazi utódai a híres 
s hajdan a műveltség nagy fokán állott azték nemzetnek, 
mely az utókornak oly gyönyörű emlékeket hagyott hátra, s 
még szebbeket hagyott volna, ha Cortez Ferdinánd vad hordái, 
a keresztény czivilizáczióleple alatt, valódi irtóháborút intézve 
Moetecuhzoma (olvasd: Montezuma) mexikói császár jobb 
sorsra érdemes népe ellen, azokat el nem pusztítják a föld 
színéről. 

Cortez hadai azonban minden kegyetlenségük mellett 
sem voltak képesek az aztékek utódait kiirtani, mert azok 
a magas hegyekbe vonulva, hosszú ideig teljesen elszigetelték 
magukat a spanyoloktól, s később is, a spanyolok századokig 
tartó nyomása alatt, ők megmaradtak igazi indiánoknak s 
mai napig is azok; és különösen most, hogy felszabadulának 
a spanyol iga alól, s a tisztavérü indiánok ragadták kezökhöz 
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a hatalmat, igen helyesen, a legmagasabb állásokra is legna
gyobb részt e nép fiait helyezik, így Yuarez volt köztársasági 
elnök, annak utóda, Gonzales, s végül a jelenlegi elnök, Por-
fidio Diaz is tisztavérű indián családból származának. 

Egyedüli, a mi a mexikóiakat ma még a spanyolok ural
mára emlékezteti, a nyelv, mely elfogadtatván, általuk Mexikó 
nemzeti nyelvévé lett, és azon, a jezsuiták által a nép 
verejtékén épült tömérdek, de be kell vallani, szép templom 
és klastrom, mely az egész államban útról-útfélről kiemel-

Yuarez elnök — ki a jezsuitákat és apáczákat elkergette 
Mexikóból — a templomokat világi papokra bízta, a klastro-
moknak épült tömérdek alkotmányból pedig iskolákat létesí
tett, és behozta Mexikó-államba a teljes vallás-szabadságot, 
mint Európa bármely keresztény állama, kivéve Oroszorszá
got, hol a protestantismus, a római catholicisrnus s más fele
kezetek még mai napig is elég üldöztetésnek vannak kitéve. 

Mexikó teljesen polgárosúlt állam, s néhány év óta •— kü
lönösen a papok befolyásának megszüntetésétől kezdve — 
oly haladást tesz az ipar, kereskedelem, művészet s tudomá
nyosság terén, hogy bizony már régen kiérdemelte Európa 
becsülését, s különösen megérdemelte azt, hogy már egyszer 
kiemelve e nemzetet a terra incogniták sorából, mi is több 
figyelemben részesítsük, mint eddig. 

Talán a magyart kivéve, egy nemzetben sincs annyira 
kifejlődve a hazaszeretet, mint az igazi mexikóiban, s már ez, 
is oly erény, hogy becsülést érdemel. 

Éppen úgy, mint mi magyarok századokon át görnyed
tünk idegen befolyás, idegen iga alatt, ők is századokon át 
érezték a spanyol jármot nyakukon, s mint mi magyarok 
megszabadulva a bilincsektől, élvezni kívánjuk a nehezen 
kivívott szabadságot s keressük az idegen nemzetek szeretetét 
s becsülését: a mexikói is teljes mértékben örül szabadsága-
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nak s igyekszik az idegen nemzetek szeretetét s becsülését 
elnyerni. 

Bár rövid időt tölték rnóg Mexikóban, népét már is 
megszerettem, szabadságérzetét s lángoló hazaszeretetét pedig 
csakis becsülni tanultam. 

Eltértem ugyan kissé utazásom leírásának fonalától, de 
szükségesnek tartottam ezen általános megjegyzéseket Mexi
kóra vonatkozólag addig is megtenni, míg külön tárgyalva 
Mexikó fővárosát s környékét, azzal bővebben fogok foglal

ni. 

PASSO-DEL-NOETTÓL LEEDOIG. 

Passo-del-Nort állomást már estve felé hagyván el, nem 
soká élvezhettem a vidéket, 7 óra után azonban, midőn vona
tunk Terra-Blanca állomásra ért, még elég jól kivehettem 
a tejfehéi-ségű földtalajt, mely az egész beláthatatlan fensíkot 
ellepé. 

A vályogból készült tetőzet nélküli házak ugy néztek ki, 
mintha koczkára szelt óriási darab kenyerek úszkálnának 
a tej színén, a barnabőrű indiánok pedig fehér vászonleb-
bentyüjökkel tejbe hullt legyeknek voltak tekinthetők, termé
szetesen egy kis éles fantázia mellett. 

Terra-Blanca állomás (magyarul fehér föld) elnevezését 
is e fehér talajtól veszi; hogy e föld mit tartalmaz magában, 
nem lévén nagy geológus, nem igen tudom, de azt sejtem, 
hogy krétát. 

Nem soká szemlélhettem Terra-Blanca vidékét, mert fél 
S órára már teljesen besötétedett s én az érdekes tájból csak
hamar semmit sem láték többé. Tisztelt olvasóim talán kissé 



81 

csodálkozni fog, ha hallja, hogy én július elején fél 8 órakor 
már semmit sem láttam, de ha aztán meggondolja, hogy én 
körülbelül 20 fokkal vagyis 300 magyar mérfölddel állottam 
Tíözelebb az egyenlítőhöz, mint magyar hazánk szive, Buda
pest, belátandja, hogy igazam volt, mert bizonyára vissza fog 
még emlékezni az asztronómiának azon részére, mely az 
•equatomak örök éj- és nap-egyenéről beszél. 

A feljövő nap első aranysugarai Chihuahua (ejtsd 
Csraaua) város gyönyörű templomának tornyain verődtek 
vissza; a tenrplom egy a város közepén fekvő domb tetejéről 
majestetikusan emelkedik ki a többi épületek közül, s le
nézni látszik azon háztömeget, mely szerényen csoportosul 
Ttörülötte. 

Chihuahua fővárosa a hasonnevű államnak (Mexikó, 
mint az Egyesült-Államok, szintén több állam egyesítéséből 
alkottatott) s mintegy 20 ezer lelket számlál. Különösen ne
vezetesek ezüstbányái, melyek az egész környéket ellepik, 
s óriási tőkét rejtenek magokban. 

A bányák megmívelése azelőtt az egyház, mint tulaj
donos részéről történt, míg tudniillik az egyháziak a jezsuiták 
kezében valának,miótaazonban a jezsuiták hatalma megszűnt, 
a bányák is elvétettek az egyháziaktól s az állam, avagy ha 
eladattak, magánosok kezére jutának. 

Chihuahua város templomának szép tornyai arról neve
zetesek, hogy azokban Hidalgó pap, Mexikó felszabadítását 
•czélzó egyik nagy hazafi a spanyol kormány által hosszú 
ideig fogva tartatott, mígnem halálra ítéltetvén, 1811. év 
július 30-án a város egyik terén főbe lövetett. Kivégeztetése 
helyére honfitársai később egy egyszerű kőszobrot emelének. 

A templom építéséhez, mely valódi arehitecturalis szép
séggel s ízléssel dicsekszik, az innét talán 15 angol mérföld 
távolságra fekvő Santa-Eulalia ezüstbánya teljes jövedelme 
használtatott fel. 

B&nó J. ü t i képek Amerikából. 6 



Chihuahua valóban festői vidékkel bír, mit különösen 
a régi időkre emlékeztető építkezési maradványok tesznek 
vonzóvá, s az itt látható romok szép mintául szolgálhatnának 
bármely művész ecsetére, a ki kissé lelkesülni tud a régi 
időkért. 

Eégiségei között mindenesetre első helyet érdemel a 
még eléggé conservált vízvezeték, aqueduct, mely állítólag 
már 229 tavaszt látott Mexikó egén földerülni. Ezen kor a 
vén Európában persze alig jön számításba, de Amerikában, 
hová lábát Columbus először 1492-ben és Cortes Ferdinánd 
1519-ik évben tévé, 229 év egy ezredet jelent. 

Elhagyva Chihuahuat, vonatunk több órát keringett az 
érdekes «El-Coronel» hegység körül, érintkezve a Concha és 
San-Pedro folyók oultivált buja, szép zöld völgyeit, míg nem. 
végre megállt a regényesen fekvő Santa-Eozalia városkánál, 
melynek hővízü fürdői messze földön híresek s gyógyhatású 
ásványvizei pedig nemcsak Mexikóban, de az Amerikai-Egye
sült-Államokban is igen nagy keresetnek örvendenek. 

Santa-Eozaliában való néhány percznyi időzés után 
ismét folytattuk utunkat s Diaz és La-Reforma helységek 
érintésével végre délutáni egy órakor — erősen kiéhezett 
gyomrunk nagy örömére — megérkeztünk Jimenesre, az ebéd
állomásra. 

Jhnenestől a legközelebbi megemlítést érdemlő helyig,, 
vagyis Lerdóig korülbelől öt órát tartott utunk a legérdeke
sebb tájak mentében; először az áloék és kaktuszok valódi 
erdőket képezének körülöttünk, azután völgyek s mély hasa
dékok váltakozva tünének el szemeink előtt, később egyes 
apró tavak sima vizökkel s számos kuruttyoló békáikkal, s< 
nyugtalankodó patakocskák virgoncz halaikkal nyújtanak 
szórakozást; jobbra a Sierra-Madre hegység ormait látjuk 
ég felé nyúlni, balra hosszú vonalban terül el lábunk alatt 
a nagy, lagunának nevezett mocsárság, telve a legkülönbözőbb 
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vízi madarak ezreivel, melyek a mozdony zakatolásától fel
riadva, sikojtva kelnek szárnyra, menekülést keresve egy-egy 
nádas árnyában, mely a mocsár felületén itt-ott előtünede
zik ; nem egy gém, kócsag, vad lúd- és vad kácsa-csoportra 
ösmertem bennök, a légbe szálló V betű meg azt bizonyitá, 
hogy hazánk lángelméjű költője által oly szépen megénekelt 
darvak sem hiányozának e szárnyas társaságból. 

Egy perezre szinte azt képzelem, hogy szép Magyaror
szágon, a Balaton vidékén vagyok, s hogy azon hegyek ott 
a túloldalon a Badacsony, Csobáncz s Tátika ormai, ott 
távolabb pedig azon sárguló sziklára épült templom, Tihany, 
hétszeres viszhangjával. 

A laguna nemsokára eltűnt, s vonatunk a leggyönyö
rűbben zöldülő gyapotplánták között halada végig. Ezek 
valának az első gyapotnövények, melyeket utazásom közben 
láttam. 

Ki a gyapot-tenyésztés titkaiba nincsen beavatva, e plán
tákat könnyen óriási burgonyáknak tekintheti, mert alakjuk 
s haragos zöld szinök valóban emlékeztet azokra. 

Most egy, e vidéken ritka vendég tűnt szemembe, egy 
gyár kürtőjét pillantám meg, mely a fekete bodros füstöt 
a szél által felkorbácsolva magasan ereszté légnek; ez a lerdói 
gyapotszövő-gyár, mely egy német társulat tulajdonát képez
vén, tömérdek indián munkást foglalkoztat, s évente 30 ezer
nél több bála gyapotfonalat küld Európa piaczára. 

Elhaladva a teljesen európai módon berendezett nagy 
gyár mellett, nemsokára benn valánk a 10 ezer lelket számláló 
Lerdo városkában. 

Lerdo állomáson a vonat 30 perczet állván, daczára, 
hogy az idő még csak 7 órára járt, én teljes kényelemmel 
megvacsoráltam; no, már az igaz! hogy egész utam alatt 
áldott étvágygyal rendelkeztem, s azt hiszem, hogy ha az éte
lek nem lettek volna oly méregdrágák, mint a milyenek vol-

6* 
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tak, én busásan pótolandom azt a sok koplalást, melyen tíz 
napi tengeri utam alatt keresztül menék. 

Lerdo áldott klímával bír, s bőmérséke oly egyenletes, 
bogy a fák csak minden ötödik évben változtatják lomb
jaikat. 

IV. 

LEEDÓTÓL AGUAS-CALIENTESIG. 

Lerdo állomás elágazási pontot képez az észak-amerikai 
Texas állam délkeleti részén fekvő Eagle-Pass állomás felé, 
mely útvonal úgy New-Orleans, Cbicago, mint szintén New-
Yorkba menet egyike a legrövidebb vasúti összeköttetések
nek Mexikó várossal. 

Lerdót elhagyva, a fensík emelkedni kezdett, s a vidék 
szép vadregényes színezetet öltött. 

Én sajnálatomra nem élvezhettem e vadregényességet 
soká, mert az idő korán beesteledvén, nemsokára egyptomi 
sötétség uralkodott. Kifáradva a hosszú vasúti utazástól, 
csakhamar álomba merültem. 

Különös álmám volt; azt álmodám, hogy vállamat a 
jelenleginél tíz évvel több nyomja már, s hogy én hosszú 
fárasztó munka után végre elérve czélomat, visszatérve hosz-
szú bolyongásomból, s haza felé utaztamban valék. 

Már közel voltam otthonomhoz a szép Osztropatakjához, 
atyám ölelését már csaknem vállamon éreztem, gyermekeim 
csókja már édesíté ajkam, de jaj! a gép vészfüttyöket hallat, 
erre egy irtózatos robbanás következett, s vonatunk egy ellen
irányból jövő vonatba ütközött, én egy hosszú vasrúd által 
keresztül szúratva meghaltam; érzem, hogy lelkem elhagyva 
testemet száll fel a magasba s elhunyt nőm lelkével egyesülni 
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kíván, de ím egy arra menő vadász észrevéve lelkem szárnyra
keltét, golyót küld utána, a golyó talál, s én felébredek... 

A Sierra-Madre szép kék ormai közül kibontakozó nap 
egyik aranysugara, megirigyelve álmámat, szememet érintve 
ébresztett fel. 

De minő különös az isteni gondviselés; alig hogy feléb
redtem különös álmámból, s annak jelentősége felett gondol
kozók, midőn csakugyan megszólalt a mozdony vészfüttye, 
s mi a vonat erős fékezése után csakhamar megállottunk. 

Körültekintek, hogy mi történt, hát bizony álmámat 
csaknem megvalósítva láttam, mert a vonatunk által elért 
töltés alatt egy lezuhant vonat kocsijainak roncsait pillantám 
meg. Összeborzadtam e látvány felett; tehát csakugyan oly 
közel lettem volna a halálhoz? hát bizony, ha egy nappal 
előbb utazol erre kedves öcsém, aligha nem száll lelked Szt. 
Péterhez ajtónyitásért könyörögni; a tegnap ugyanezen 
időben erre haladó vonat egyik kocsija a görbületen keresztül 
tett nagy gyorsaság folytán kisikamolván, a vonat összes ko
csijait magával rántotta a töltés alá; mint beszélték, tömér
dek haláleset és sebesülés történt. 

Tehát már másodszor voltam oly közel a halálhoz; elő
ször mintegy három évvel ezelőtt a mejai catastropha alkal
mával, midőn ugyanis két összeütközött vonat egyikével utaz
ván, csak véletlen folytán menekültem meg a haláltól, és 
most. 

ügy látszik, még nem vagyok a halálra destináltak között, 
még küzdenem kell az élettel tovább; s én szívesen felve
szem a harczot, mert apró gyermekeim vannak, kikért még 
sokat kell dolgoznom. 

A vonat lassan haladt végig a tegnapi szerencsétlenség 
színhelyén, míg végre megérkezett a már közel fekvő Fresnillo 
állomásra. 

Fresnillo a tenger színe felett 6000 láb magasságban 
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fekszik s körülbelül 20 ezer lelket számlál, gyönyörű pálma
erdő veszi körül, mi az egész környéknek igen kellemes kül
sőt kölcsönöz; vidéke gazdag ezüstbányákkal bővelkedik. 

Fresnillo állomástól kezdve a vonat a folytonos emelke
dés miatt csak lassan folytatta útját, tömérdek serpentina, 
hasadék és viaducton haladánk át, míg végre a nagy mexikói 
fensík vasúttal átszelt, egyik legmagasabb pontjára, a 8100 láb 
magasságban fekvő Zacateoas városba jutánk. 

Zaoatecas székhelye a hasonnevű államnak, 80 ezer lel
ket számlál s kitűnő égaljjal dicsekszik. 

E nagy kiterjedésű város fekvése meglepő, a mennyiben 
egy mély hasadékban terülvén el, a vonattal jövő idegen 
nem lát belőle addig semmit, mígnem a vonat elhagyva az 
állomási épületet, egy meredek hegyoldalra nem jut. Itt az
után egész terjedelmében magunk alatt látjuk ezen érdekes 
mexikói várost, még pedig madártávlatból; innét tisztán 
kivehető az utczákon végig játszódó élénkség, innét belátni 
az egyes házak udvarába, constatálni lehet, hogy egyik ház 
tulajdonosa ad valamit a csínra, a másik meg éppen nem 
törődik vele, itt gazdagság honol, amott a nyomor fészkelő
dött be. 

A város fekvése nagyon hasonlít felvidékünk egyik váro
sának, Körmöczbányának fekvéséhez, és éppen úgy, mint 
a hogy Körmöezbánya vidékén szemünkbe tűnnek az arany
bányák szétszórt tárnái s bizonyítják a vidék érczgazdag-
ságát, itt a hegység érezgazdagsága mellett a tömérdek ezüst
bánya tárnái tanúskodtak. 

Zacatecas tényleg egyik központja Mexikó ezüst-bányá
szatának ; az egész vidékről idehozzák e nemes erezet fel
dolgozni, jobban mondva, kiválasztani a kőzetből, tömérdek 
zúzdát s olvaszdát láttam, melyek mindegyikében serényen 
folyt a munka. Mint haliám, legtöbb olvaszdában higany segé
lyével olvasztják ki az ezüstöt. 
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Mint minden nagyobb mexikói városnak, úgy Zeoatecas-
nak, valamint a vele határos Guadelupe városkának is igen 
szép modorban épült kupolás templomai vannak. 

Guadelupe városka igen szép és termékeny völgyben 
terül el, s vidéke ezen a tájon éppen nem gyakori-patakokkal 
és tavakkal bővelkedik. 

Guadelupet szomszédjától, Zaeatecastól csak egy szűk 
begygerincz választja el, miért is e két város könnyen egynek 
tekinthető. 

Guadelupetól kezdve, hol már a lejtő kezdődik, vona
tunk óriási gyorsasággal haladt lefelé, eszembe jutott a teg
napi oatastropha, mely oly sok családot tett szerencsétlenné. 
Hátha ismétlődnék? 

A catastropha nem ismétlődött, hanem csakhamar sze
rencsésen megérkeztünk Aguas-Calientes fürdőhelyre. Aguas-
Calientes, már mint neve is bizonyítja, hő forrásokkal bővel
kedik s miután a természet a legszebb vidékkel s legkitűnőbb 
égaljjal áldotta meg, természetesnek fogjuk találni, hogy für
dőit évente az idegenek ezrei látogatják. Vendéglői európai 
conforral, de amerikai drágasággal vannak berendezve s azért 
szükséges, hogy minden beteg, kit orvosa ezen fürdő látoga
tására utasított, megbetegedése előtt tetemes vagyonra is 
szert tegyen. A hő források itt oly bővek, hogy kibugyogva 
a földből, azonnal erős patakokként hömpölyögnek tovább. 

Mint a visszamaradt épületek romjai bizonyítják, itt már 
a régi időben is fürdők valának, s nem egy palota maradványa a 
mellett tanúskodik, hogy századok előtt a spanyol aristocratia 
gyűlhelyét képezte. 

Aguas-Calientes állomáson nagy közönség várta a vona
tot, nem egy igazán festői nemzeti öltözetet láttam, úgy a 
férfiakon, mint a nőkön is, különösen a vidék lakossága volt 
erősen képviselve, melynek barna fiai bizarr színezetű, vállra-
vete'tt felöltőikkel s arany- avagy ezüstpaszomántú széles 



sombreroikkal (kalap), bogárszemű, hollófekete-hajú s kedves, 
vonzó arczú női pedig homlokba csüngő sötét esipkeken-
dőikkel igen érdekes s festő ecsetére méltó látványt nyúj
tanak. 

Ugy látszik, Aguas-Calientesben megérkezésünk napjárt 
éppen vásár volt, legalább a vasúti állomás közelében felállí
tott furesa alakú sátrak s hemzsegő néptömeg e mellett 
bizonyítanak. Igen érdekes tárgyakat láttam itt felhalmozva, 
de a kérlelhetlen vonat tíz percznyi tartózkodását nem akarván 
semmiáronmeghosszabbítani,aligmaradtidőm az egészet még 
felületesen is áttekinthetni. Tömérdek gyümölcsöt, süteményt, 
s kaktusból készült szeszt elárusító indián nő vévé a vonatot 
körül, s oly rábeszélő tehetséggel s a fiatalabb része kedves-
mosolylyal tudták árúikat dicsérni, hogy bizonyára alig volt 
férfi-utas, ki tőlök néhány centavosért egyet-mást ne vásárolt 
volna, én magam is már csak kíváncsiságból is összevettem 
eddig soha sem látott gyümölcstömeget, melynek legnagyobb 
részét azonban élvezhetetlensége miatt útközben a kocsi abla
kából hajigáltam ki, az tígynevezett tunast (egy kis dinnye
alakú zöld gyümölcs) kivéve, melynek ízét kellemesnek s kü
lönösen hűsítő hatásúnak találtam. 

V. 

AGDÁS-CALIENTESTŐL — MEXIKÓ VÁROSIG. 

Aguas-Calientest elhagyva, Encamasion és utána Lagos 
megemlítésre méltó állomásokat érintettük, mígnem délutáni 
5 óra 50 perczkor Mexikó harmadik legnagyobb városába, 
a 100 ezer lakost számláló Leonba érkezénk. 

Sajnálatomra a vasúti állomástól való nagy távolság 
miatt, e különben szépnek híresztelt városból vajmi keveset 
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láthatók, mindazonáltal kivehettem azt, hogy úgy mint 
a köztársaság többi városának, ennek is fö- és legszebb büsz
keségét a szép modorban épült számos templom képezi. Nem 
egy gyönyörű kupolát és gothikusan épült tornyot láttam a 
homályosan látszó és füstfellegbe boralt házak közül kiemel-

Leon Mexikó legiparűzőbb Tarosa, s különösen bőr
árúi azok, melyek messze földön már a régi időktől kezdve 
nagy keresetnek örvendenek; mint haliam, itt készülnek a 
köztársaság legszebb nyergei s egyéb ló-szerszámai, ez pe
dig Mexikóban, a hol a fényűzés ezen iparozikkre nézve oly 
nagy, igen sokat jelent. 

A mexikói még mai napság sem igen használja az angol 
nyergeket, de előnyt ad a mi régi magyar nyergeinkhez ha
sonló s a lovat félig elfödő, s így azt az esőtől védő spanyol 
nyergeknek, melyek bőrrészei nem ritkán mesterileg készült 
arany- avagy ezüsthímzésekkel vannak ellátva s néha egész 
vagyont érnek. 

A legdíszesebb, mint legegyszerűbb nyergek is a fegy
vernemek egész tárát rejtik magokban; a ló marján két oldalt 
függ egy-egy hosszú pisztoly; a nyereg jobb oldalán tokban 
lóg a puska; baloldalon egy hosszú fringia (még a múlt szá^ 
zadból való) ad ijesztő színezetet a lovasnak, ki azt nagy büsz
kén hordozza ugyan, de súlyánál fogva, ha szüksége lenne 
reá, alig használhatná; a lasso sem hiányzik a nyeregből, 
ott csüng az felgöngyölítve a kapán; végül a fegyverzetet 
egy a ló farára erősített s szabályosan összecsomagolt eső
köpeny fejezi be, mely gazdáját, ha már egyébtől nem, az 
esőtől megvédeni tartozik. 

Érdekes egy így teljesen felfegyverkezett igazi mexikóit 
lóháton látni, midőn széles sombreróját (kalapját) erősen 
arczba lehajtva, felöltőjét vállra vetve, a régi lovag-időkre 
emlékeztető óriási tarajú sarkantyúját a tüzes vérű mén olda-
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lába niélyesztve, az elmaradhatatlan karikással egyet pattintva, 
száguldva iramodik a tőle elszéledt nyáj után, hogy azt egy 
leskelődő puma avagy itt tigrisnek nevezett kuguártól, eset
leg egy kétlábú ragadozótól is megvédelmezhesse. 

Ha pedig az elszéledt nyáj egyes bőgő avagy mekegő 
tagja engedetlenséget tanúsít, ott a lasso, mely a legügyeseb
ben használtatván, a szegény engedetlen párát néhány perez; 
alatt teljesen megszelídíti. A szegény állat csak akkor veszi 
észre elkövetett hibáját, midőn a nyakára göngyölödö lasso 
által leterítve és a mozdulatlanságig lefegyverezve, a földön 
hentereg. 

Az így egyszer megbüntetett tehén avagy ökör igen meg 
fogja gondolni, hogy kitegye magát még egyszer a félig-meg-
fojtásnak, s a hiába elérni igyekezett teljes szabadság iránti 
hajlamát ily, a többi társai előtt lealázó módon legyen kény
telen megkeserülni. 

Nem egyszer láttam Arizonában, Uj Mexikóban, de külö
nösen itt Mexikó-köztársaságban, ós bevallom e felett el is 
bámultam, hogy az ilyen lovas pásztor (angolul eow-boy) 
egyes felszólításaira az egész szétszóródott csorda rögtön 
összetömörült s pár lépés távolságban lovas tirannusa előtt 
megállt, várva annak további parancsait. 

A bőrárúkon kívül León híres gyapot- és gyapjú-árúiról, 
kalapjairól és végül a mexikói nemzeti öltönyök készítéséről, 
nem is beszélve a kitűnő ezipök- s csizmákról, melyek itt ké
szülnek. 

A vonat Leont elhagyva, félórai út után a szépen fekvő 
Silao városkába jutott, hol a vasút a 100 ezer lelket számláló 
Guanajuato felé elágazik. 

Folytatva utunkat, csakhamar Irapuatóba, szintén egyik 
elágazási állomásra jutánk. Irapuato ma még egy jelenték
telen helység, mindazonáltal rövid idő múlva fontos keres
kedelmi helylyé fogja magát kinőni, ha tudniillik a vasút, 
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mely már Guadalaj aráig, Mexikó második legnagyobb (150 
ezer lakossal) városáig meg van nyitva, San-Blasig, a Csen
des-óceánon fekvő kikötő-helyig kiépíttetik. 

Celeya városkát elhagyva, már kezdődik a magas emel
kedés, mely a 40 ezer lakossal bíró Gueretaroban 6000 lábat, 
San-.Juan-del-Rioban 6245-öt, Cazaderóban 7323-at s végül a 
legmagasabban fekvő Marguereben 8200 lábat ér el. 

Margueretől kezdve a vonat már némi, alig észrevehető 
lejtőn halad lefelé egészen Tula városkáig, innét azonban 
ismét emelkedni kezd, mígnem eléri a csaknem 8000 láb 
magasan fekvő fővárost. 

El-Sallo állomásnál, hol hajnalodni kezdett az idő, gyö
nyörű, látvány lepett meg bennünket; a 17 ezer láb magas 
Popocatepetel örök hóval telt orma a feljövő, de még elég 
alant álló nap sugarai által megvilágítva, arany fényben 
ragyogott előttünk, mintegy útmutatóul a régi aztékek 
országának fővárosa, a gyönyörű fekvésű Mexikó felé. 

Úgy én, mint mindazok, kik először pillanták meg ezen 
tájat, el valának ragadtatva annak nagyszerűsége felett. 

Kelet felé az égig nyúló Popoea^epetelt kiégett s most 
örök hóval telt kráterével s mellette ifjabb testvérét, a nálá
nál talán ezer avagy kétezer lábbal alacsonyabb Jataxíhuatlt 
szintén örök hóval telt ormával pillantottuk meg; délfelé 
a beláthatatlan mexikói fensík terült el előttünk buja s kitű
nően kultivált mezőivel, szegélyezve egyrészt a kékvizü Tex-
coco-tó zöldes partjai, másrészt a Sierra-Madre kéklő hegy-
lánczolata által, végre nyugat felé, ott látjuk még teljes kora 
reggeli nyugalomban a köztársaság fővárosát, gyönyörű meg
számlálhatatlan templomaival s régi, de ízléses modorban 
épült házainak ezreivel, körülvéve mesés szépségű kertek és 
nyaralók által, melyek legszebbikét mindenesetre ott túl a 
dombon emelkedő kéjlak, «Chapultepek» képezi. 

A vonat még néhányszor kanyarodik, hogy kikerülje az 
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útjában álló kerteket s azon itt-ott elszórt kisebb-nagyobb ház
csoportokat, melyek már a közellevő főváros elővárosainak 
egyes részeit képezik. 

Kocsink élénkülni kezd, velem együtt minden utas szét
szórt holmija után néz, s azt gyorsan összecsomagolni 
igyekszik. 

Most egy ügynök lép be kocsinkba, •— az isten tudja 
hol szállt fel a vonatra — s igazi mexikói előzékeny modor
ral tudatja velünk, hogy ő egy express-társulatnak meg
bízottja és mint ilyen, podgyászunkat a legolcsóbb áron, leg
gyorsabban s legpontosabban állíttatja rendeltetési helyére. 
En bizva a különben semmi jelvényt sem hordó úri ember 
becsületes arczában, podgyász-vevényeimet átadtam neki, s 
nem is volt mit megbánni, mert még mielőtt hotelembe 
érkeztem volna, podgyászom minden hiány s baj nélkül 
szobámban várt. 

A mexikóiak ezen valóban utánzásra méltó practikus 
szokást testvér-államuktól az északamerikai Egyesült-Álla
moktól vevék át, s mi európaiak szégyenelhetjük, hogy a pod-
gyász-expediálás és annak kiváltásánál — be nem hozva az 
amerikai divatot — még mindig a régi impractikus kezelési 
módot használva, oly annyira megkínozzuk a több kímé
letet érdemlő utazó-közönséget, hogy méltán szolgáltatunk 
okot azok gyakori kifakadásaira. 

Azon néhány perczet, mely megérkezésemig még rendel
kezésemre állott, útközben megösmerkedett útitársaimtól 
való búcsúvételre használtam fel. Éppen utolsó ösmerősöm-
mel.fogék kezet, midőn a mozdony hosszan tartó füttye figyel
meztetett, hogy közeledünk a köztársaság fővárosának állo
másához. 

Még egy kanyarulat, még egy-két kerékfordulás s a 
vonat benn vala az általam annyira vágyni látott Mexikó 
város közönséggel telt szép, üvegfedeles indóházában. 



En egy kényelmes két lovas bérkocsiba ülve, pár perez 
múlva Mexikó kövezett utezáin robogtam végig. 

VI. 

MEXIKÓ. 

Megérkezve hotelembe, úgy a hogy lehetett, rendbe hoz
tam magamat s mentem reggelizni. 

Szerencsémre egy olasz vendéglőbe juték, hol meg tud
tak érteni. A vendéglő tulajdonosa hallva olasz beszédemet, 
nagyon megörvendett, mert azt hivé, hogy egy conpatriotára 
(honfitársra) akadt; sehogy sem akarta a jámbor elhinni, 
hogy magyar vagyok és nem honfitársa, végre még is, midőn 
megígértem neki, hogy gyakrabban meglátogatom — s eset
leg itteni tartózkodásom alatt az általa annyira dicsért szaká
csának művészetét naponként lesz szerencsém élvezhetni, — 
belenyugodott a sors azon kegyetlen intézkedésébe, hogy 
igazi conpatriota helyett — mint monda — csak fél honfi
társat vagyis olaszul beszélő Unghere talált. 

Már az eléggé korgó gyomromnak eleget téve, felkeres
tem honfitársamat, Lederer Samu urat, ki oly szíves volt már 
San-Franciscóból hozzá intézett soraimra Mexikóba jöve
telem esetén meghívni magához. 

Lederer úr, kihez Budapestről ajánlattal birék, oly előzé
keny módon s igazi magyar vendégszeretettel fogadott, hogy 
én ennek következtében nagyon természetesen mindjárt ott
honosnak is éreztem magamat nála. Kedves honfitársam 
annyira ment szívességében, hogy podgyászomat azonnal át
hozatva a vendéglőből, házában lakást jelölt ki részemre, és 
semmi áron sem engedé, hogy másutt lakjak mint nála. 
Hiába volt minden ellenkezésem, minden szabódásom, — 
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látra terjedelmes lakását s meggyőződve arról, hogy tényleg 
nem leendek alkalmatlan, — végre elfogadtam szívességét. 

Lederer úr már eddig is annyira elhalmozott szívességé
vel, hogy én csak kötelességet rovok le, ha e sorok útján 
neki az egész tisztelt magyar olvasó- közönség előtt legmélyebb 
köszönetemet nyilvánítóin. 

A ki sokat utazott messze vidékeken, igen jól tudja, mit 
tesz az ezer és ezer mérföldre hazájától, idegen nép, idegen 
szokások között egy igazi kedves honfitársra akadni, ki 
nemcsak hogy szívélyesen fogadja az embert, de minden 
lehetőt megtesz arra nézve, hogy az illető minél otthonosab
ban, mind jobban érezze magát új tartózkodási helyén. 

Honfitársam már azonnal megérkezésem napján több 
nagy állású s befolyásos egyénnek mutatott be, kik egytől 
egyig a legelőzékenyebben fogadának s mind azt bizonyíták, 
hogy az igazi mexikói európai műveltséggel s az eddig ösmert 
nemzetiségek között talán a legkedvesebb modorral bír. 

Miután megérkezésem napja éppen vasárnap volt, 
11 óra után kimentünk a szép Alamedára (terjedelmes tér) 
sétálni, hol több katonai zenekar igazán jól játszott darab
jaival mulattatta az egybegyűlt nagy közönséget. 

Különösen a hölgyek voltak erősen képviselve, kik 
között nem egy igen szép arczú, csinos termetű és Ízlésesen 
öltözöttet láttam fel s alá sétálni, (mint nálunk Budapesten a 
Stefánia-úton) mulattatva kedves megnyerő modorával a 
körülötte forgolódó mexikói fiatalságot. 

A nők leginkább közópnagyságúak s igen arányos ter
mettel bírnak, apró piczi lábaikon oly kecses mozdulattal 
tudnak lépdelni, mintha örökké a párizsi boulevard lett volna 
sétahelyök. Arczuk többnyire olajbarna színű, a nagy s 
örökös tüzet lángoló fekete szemük gyönyörű hajlású 
sötét szemölddel vannak szegélyezve, a szemek azokkal a-
hosszú szempillákkal oly igézőleg tudnak nézni, hogy az, ki 
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beléjök tekint, bizonyára elszédül. A szem után mindenesetre 
legszebb dísze fejüknek az a hollófekete dús haj, mely több
nyire két fonálban lóg a vállon lefelé — nem ritkán egészen 
a bokáig. Szájuk is rendes hajlású, s kedves mosolyra ter
mett; és mosolyognak is gyakran, mert igen jól tudják,, 
hogy gyöngyfoguk mindenkinek tetszik. Egy hibájuk van a 
mexikói nőknek, hogy tudniillik sokan közülök, daczára ter
mészetadta szépségűknek, nagyon hódolnak a kendőzésnek 
s festékkel akarják elfedni azon szép olivszínű bőrt, mely 
egyik fő díszöket képezi, valószínűleg esak azért, hogy jobban 
hasonlítsanak európai nembelieikhez; az európai nők közül 
pedig sok igen boldog lenne, ha éppen ezen szép s érdekes 
arczszínt birná. 

A mexikói nők nagyon szeretnek fekete ruhát viselni, 
melyhez a «mantilla» — egy a fejen hordott fekete csipke-
kendő — mindenesetre a legjobban áll. Természetesen az; 
intelligens osztály nagyobbára az európai divatoknak hódol, 
mindazonáltal még ezek között is sokan vannak, kik a festői 
nemzeti öltönynek adnak előnyt. 

A mexikói férfiak, kiknek arczán az indián keverék- avagy 
tiszta indián vér jobban nyer kifejezést mint a nőknél, több
nyire gyönge testalkattal bírnak, de a mellett nemes voná
sokkal és sok szellemet magában rejlő tekintettel dicseked
hetnek. 

Vannak tiszta spanyol származású mexikóiak is, csak
hogy azok most már ritkábbak s így a kivételekhez tartoznak. 

A köznép tiszta indián vérből származván, a régi és 
valaha oly nagy műveltségi fokon álló aztékek egyenes utódai 
gyanánt tekinthetők. 

A mexikói őszinte s nyílt jellemű s a mellett oly vendég
szerető, mint az európai népek között talán egyedül a magyar. 
Könnyen fellobbanó természettel bír s ilyenkor mint a vele 
némi fajrokonságban álló olasz is — bosszúálló tud lenni. 
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Az idegenek Mexikóban a legnagyobb mérvű vendég
szeretetnek örvendenek; mindenütt a legszívesebben, sőt 
mondhatnám, kiváló előzékenységben részesülnek; az észak-
amerikaiakat nem szeretik és mégis ezek befolyása napról
napra terjed, pedig ez szerény véleményem szerint, idővel 
veszélyt hozhat ezen most oly szép virágzásnak induló fiatal 
államra, mely mint önálló köztársaság nagy szerepre van 
hivatva, de ha egyesülne Észak-Amerikával, az angol-szászok 
között elvesztené eredetiségét, jellegét s nemzetiségét,— mint 
a hogy elvesztette California, Uj-Mexikó s Texas — s ezen 
nagy testben nagyon is másodrendű tényezővé sülyedne. 

Hazánk fiait — kik itt igaz, hogy igen kevesen vannak — 
nagyon szeretik, mert természetükben mint az itteniek magok 
is állítják, oly nagyon hasonlítanak hozzájuk. 

Délután kimentünk Ledérei* úr fogatján a Calzada de 
la Beforrna útra, — mely budapesti Andrássy-utunk városligeti 
részéhez hasonlítható, — s épp úgy mint ott, a legelegánsabb 
fogatok telve szép hölgyekkel, kocsikáznak fel s alá, itt is a 
mexikói elegáns társaság díszes fogatokon avagy lóháton 
(utóbbi esetben többnyire nemzeti öltönyben) légyottra jele
nik meg. 

E hosszú széles utat két oldalt nyaralók és a legreme
kebb tropikus növényekkel telt díszes kertek szegélyezik. 

Az út mentén három igen szép szobor van felállítva; az 
első IV. Károly spanyol király egy darab bronzból (állítólag 
legnagyobb szobor egy darabban a világon) készült lovag
szobra ; a második Columbus Kristóf vagy mint. itt neve
zik Cristobal Colon álló-szobra a kezében tartott földteké-
Tel és végre a harmadik Cuauhtemoek utolsó azték császár 
szobra, régi indián nemzeti öltönyben azon pillanatban 
ábrázolva, midőn a felemelt dárdát szemközt álló ellenségére 
akarja hajítani. Különösen ezen utóbbi Norenna indián szob
rász által alkotott mü oly meglepően szép, hogy minden ide-
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gént bámulatba ejt. A szobor főalakja bronzból van öntve, 
az alapzat pedig mexikói gránitból készült, tele vésve a leg
érdekesebb azték motívumokkal. 

Végig menve a Calzada de la Befonna úton, a szikla-
oromra épült Chapultepek-re visz az út. Chapultepek állító
lag még az aztékek által építtetett, azóta természetesen a 
spanyolok s később a mexikóiak által gyakrabban renovál
tatván, jelenleg a köztársasági elnök lakását képezi. 
• Gyönyörű kilátás nyílik innét a fővárosra, annak festői 

környékére és különösen az égig nyúló örök hóval telt ki
égett vulkánra, a Popocatepételre. 

E fellegvárhoz hasonló palotát sűrű erdőnek is beillő 
park veszi körül, melyben nem egy 15—20 méter kerülettel 
biró ezredéves fa-óriás emlékezteti a vándort a már elzajlott 
ős időkre. 

A parknak a város felé néző része igen csinosan van 
rendezve s különösen a kis tavak és kertet átszelő patakocs-
kák, valamint az egyszerű indián kertészek által igen ügyesen 
készített rom-utánzatok kölcsönöznek annak vonzó külsőt. 

A chapultepeki park pár év óta egy igen érdekes tárgy-
gyal gazdagodott, a mennyiben a legutóbbi északamerikaiak 
elleni háborúban (a midőn Új-Mexikó elszakadt a köztársa
ságtól) hazájukért elvérzett 12—18 éves gyermek-önkéntesek 
emlékére — közadomány folytán — itt egy igen szép emlék
szobor állíttatott fel. 

Nem egy őszülő családapa avagy anya, elhaladva ezen 
emlék mellett, könyet hullat, mert az legkedvesebb fiának, 
esetleg a család utolsó ivadékának halálára . emlékezteti 
őt, ki még egész zsenge gyermek korában, lángolva a nagy 
hazaszeretettől, fiatal oroszlánként harczolva, vérzett el az 
ellenség gyilkos fegyvere alatt. 

Ne hullass könyet, jó öreg! Gyermeked hős volt s mint 
ilyenre büszke lehetsz! ezen emlék dicsőségét jelzi, teste el-

Binó J. TJti képek Amerikából. 7 
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porladt bár, de neve e kőre vésve, örökké élni fog nemzeted 
kebelében. Boldog az a nemzet, melynek ily gyermekei 
vannak! 

A eliapultepeki park mindenki részére nyitva áll, s így 
különösen ünnepnapokon igen sokan keresnek üdülést ezred
éves törzseinek árnyéka alatt. 

A köztársasági elnök palotáján kívül a eliapultepeki 
szíklaoromra van építve még a köztársaság katonai akadé
miája is, mely czélszerű és szép berendesése által igen kelle
mesen lepett meg. 

Midőn Chapultepeket Lederer úr és egy mexikói lovas
ezredes társaságában meglátogattam, (ez utóbbi teljesen bírta 
az olasz nyelvet) különös s egy szegény ember életére csak
nem végzetessé vált incidens adta magát elő. 

Éppen néhány perczczel azelőtt Porfirio Diaz, köztársa
sági elnök s szép neje haladt el fogatján mellettünk, s én örö
mömnek adtam • kifejezést, hogy véletlen folytán mindjárt 
mexikói tartózkodásom első napján láthattam az államfőt, 
midőn figyelmünket egy a parkban megvadult s lovasát ma
gával ragadó ló száguldozása költötte fel. 

A szegény katona, ki a nyeregben ült, erejének minden 
megfeszítése mellett sem volt képes lovát megfékezni s így 
előre volt látható, hogy itt e sűrű fák között valami baleset 
történend; mindhárman futottunk az elvadult állatot elfogni, 
de sikertelenül; még szerencse, hogy valamelyikünket el 
nem gázolt avagy meg nem rúgott, én legalább nagyon közel 
fejemhez éreztem patkójának szélét. Most a ló egy vad ugrás
sal leveté lovasát, s azt esése közben teljes erejével aczél-
patkójával halántékon rúgta úgy, hogy a szegény katona 
halotthalványan s mozdulatlanul terült el a földön. Társaim 
s én azonnal hozzá közeledtünk, hogy ha még élet van benne, 
azt feléleszszük, munkánk soká sikertelen maradt, s mi már 
lialálhörgését véltük hallani, — szive már alig dobogott — 
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s már alig volt reményünk éltéhez, midőn utolsó próbám, 
vagyis szive tájának friss vízzel való erős megdörzsölése után, 
szemét felnyitá s a leghálásabb tekintetet veté reám, ki éppen 
élesztésével valék elfoglalva. 

Megmentettünk, tiszta indián-vérű lovas-katona volt, ki a 
parkban az elnök lakása körül teljesítette szolgálatját, mi
dőn lova ösmeretlen ok miatt, de valószínűleg egy moskitos 
csípése által megvadulva, ragadá őt el. 

A katonának feje, melyen a patkócsapás nyomai látha
tók valának, igen erősen meg volt sérülve, patakként hullott a 
vér halántékáról, mi már attól féltünk, hogy eddigi sikeres
nek vélt fáradozásunk meddő marad, s a szegény vérvesz
tésben pusztul el, midőn végre hideg víz s a fejre alkalmazott 
köteg segélyével a vérzést elállíthattuk s átadhattuk a szegényt 
egy a parkban szintén szolgálatot tevő s később a helyszínére 
jövő katonai őrjáratnak. 

Megható volt e szegény ember köszönete, midőn el-
Inícsuztunk tőle, ő megmentőit tekinté bennünk, — s talán 
méltán is — mert ha nem visz minket a véletlen a baleset 
színhelyére, e szegény katona aligha teljesített volna több 
szolgálatot a köztársasági elnök palotája körül. 

Hogy milyen különös a sors, ismét bebizonyítá! 22 ezer 
kilométernyi utat kellett megtennem, hogy Mexikóba jöjjek, 
s mindjárt megérkezésem első napján egy ember életére 
nézve döntő befolyást gyakoroljak. 

Az ezredes s honfitársam Lederer úr csak kedvemért 
mentek Chapultepekre-re, s így bár akaratlanul s tisztán a 
véletlen játéka folytán, mégis csak én voltam az, kinek meg
jelenése nélkül a katona majdnem bizonyosan életét veszti. 

Azóta a véletlen többször elibém hozta e szegény em
bert s mindannyiszor a legszívélyesebb üdvözléssel igyekszik 
háláját leróvní. 

Estve az úgynevezett Teatro Prineipatét néztük meg, hol 
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jelenleg opera-társulat tartja stagionéját, s én kénytelen 
vagyok bevallani, hogy Európából való elutazásom óta itt 
hallottam az első igazán jó előadást s nem kissé járultam 
magam is hozzá, hogy De Alemagno kisasszony taps, s itt a 
legnagyobb megelégedést nyilvánító füttyök által kihivatva a 
színpadra, a legszebb áriákat ismételni volt kénytelen. 

A Teatro Principate nem valami fényesen kiállított 
színház, — amennyiben már igen régi s nincsen festve — 
mindazonáltal megfelel a czélnak, mert jó aeusticája van s 
oly helyesen van építve, hogy a színpad minden helyről tel
jesen belátható. 

A Teatro Prineipaten kívül még az úgynevezett Teatro 
Naeionale és Teatro Hidalgó érdemelnek megemlítést. Az 
előbbiben jelenlegelég jó drámákat s vígjátékokat adnak elö, 
az utóbbiban pedig népszínműveket. 

A Teatro Naeionale óriási nagy, talán a milanói «scala» 
után a világ legnagyobb színháza; négy sor páholylyal bír, 
melyek száma meghaladja a 150-et. Ezen színház, daczára 
hogy most elég jó társulat játszik benne, többnyire üres, a 
Principate pedig mindég tömve van, mi annak tulajdonít
ható, hogy a mexikói él-hal a zenéért, mint az olasz nép is, 
csakhogy ez utóbbinál sokkal türelmesebb. 

A mexikói a színházban igen nyugodtan s csendesen 
viseli magát az előadás alatt, az énekest avagy énekesnőt 
soha sem zavarja; ha nem tetszik neki az ének avagy 
előadás, szó nélkül eltávozik, a nélkül hogy pisszegne avagy 
zajongna; ha pedig megelégedését érdemelte ki a színész 
avagy színésznő, erős taps avagy füttyölés által ad annak 
kifejezést. 

Józanabb népet mint az itteni, életemben nem láttam ; 
több hónapja, hogy figyelemmel kisérem e nép minden moz
dulatát, minden cselekedetét, s örömmel constatálhatom, 
hogy eddig alig láttam az utczán — az Észak-Amerikában oly 



túlságos gyakran látott — részeg embert, verekedést avagy 
czivódást meg éppen nem. 

Oly sokat olvastam és hallottam is mexikói állapotok 
ellen beszélni, hogy midőn a fővárosba érkeztem, minden 
zsebembe egy-egy gyilkos fegyvert rejtek, mert azt hivém, 
hogy naponta legalább is egyszer kell majd az orvtáma
dások ellen életemet megvédelmeznem. Egy-két heti itt tar
tózkodásom után azonban meggyőződve személyesen az 
itteni viszonyokról, a védő fegyverek lassanként elvándorol
tak zsebeimből, s én ma bárminő késő éjszakán is, min
den (legfeljebb egy az eső ellen megvédeni köteles parap-
lival) fegyver nélkül s egyedül a legbátrabban járok Mexikó
nak bár legelhagyatottabb utczáin is végig, mert biztos 
lehetek a felől, hogy sem orgyilkos, sem csirkefogó nem les
kelődik életem avagy vagyonom ellen. Ha pedig eltévedtem 
az utczán s útbaigazításra van szükségem, ott, a min
den utczasarkon villogó kis lámpa mutatja a rendőr jelen
létét, kihez ha fordulok, a legelőzékenyebb módon nyerendek 
felvilágosítást; sőt ha idegent, illetve nem mexikóit vél 
bennem, nehogy ismét eltévedjek, lakásom kapujáig kisér 
s maga kopogtatja meg azt, hogy ajtót nyissanak, (Mexi
kóban a kapu-csengettyű s a házmester még ösmeretlen 
jószág) mert ö is azt tartja, — bár csak tiszta indián vérből 
származik — de bizonyára budapesti András bácsiaink 
fogalmától eltóröleg, — hogy bizony «röndnek muszáj 
lönnyi». 

Hogy az élet- s vagyonbiztonság minő Mexikóban, elég 
ha megtudják tisztelt olvasóim, hogy sem én, sem mások nem 
szokták lakószobájuk ajtaját éjjelenként kulcsosai elzárni 
avagy elreteszelni; némely lakás ajtaján lakat sincsen, a 
mennyiben az teljesen felesleges tárgynak tartatik. 

Mikor lesznek ott, túl abban a rettentőn czivilizált Euró
pában a biztonságot illetőleg hasonló állapotok? Azt hiszem, 
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leghelyesebben cselekszem, ha az európaiak nevében egyelőre 
adós maradok a válaszszal. 

Mexikóban is természetesen, mint mindenütt a világon, 
egyszer-máskor lopások, sőt gyilkosságok is előfordulnak, 
csakhogy a lopásokat többnyire idegen nemzetiségiek követik 
el, a gyilkosságok pedig vagy féltékenység vagy bosszú követ
keztében történnek, s csak is a légritkább s kivételes esetek
ben pénzvágyból. 

A mexikói népet illetőleg, Európában azon általános 
vélemény uralkodik, hogy az véghetetlen bigott, és teljesen a 
papok, jobban mondva a jezsuiták befolyása alatt áll. Igaz, 
régente még a spanyolok idejében így volt; ma azonban 
mióta ezen állam köztársasággá lett, a viszonyok teljesen meg
változtak. A nép mindenesetre — és igen helyesen — még 
mai nap is igen vallásos, de nem bigott, mit leginkább az 
bizonyít, hogy bizony szükség esetében éppen nem vonakod
nak a vasárnapi avagy más ünnepnapi munkától; Mexikóban 
a boltok — szomszédjától, Észak-Amerikától eltérőleg — 
vasárnapokon majd mind nyitva állnak. 

A jezsuitáktól, mint már néhány fejezettel előbb is em
lítem, Franczia- s Olaszországhoz hasonlólag, minden hatal
mat elvettek, H így a népre befolyást nem gyakorolhatnak. 
Az egyházak jelenleg a legszabadelvűbb papokra vannak 
bízva, kik a köztársaság leghívebb barátjainak tekinthetők s 
kik a népet felvilágosítják s helyes irányban oktatják, de nem 
ámítják el mint elődeik, az oly sok bűn kútforrásának tekint
hető jezsuiták. A katholikus papság közül, azt hiszem, csak 
magyar papjaink azok, (kivéve természetesen a magyarországi 
jezsuitákat, kik már szintén régen megérdemelték volna, 
hogy kiűzessenek) kik szabadelvűség s józanság tekintetében 
a mexikói papsággal versenyezhetnek. 

Miután eddigelé csak jó tulajdonaikat ecsetelém a 
mexikóiaknak, méltán azt képzelheti tisztelt olvasóm, hogy 



hibájok néni is létezik, pedig dehogy nincsen, van bizony, 
és pedig társadalmi tekintetben van. A mexikói társa
dalmi viszonyok némelyikével az európai vagy az Észak-
Amerikából idejövő idegen sehogy sem barátkozbatik meg; 
e tekintetben a mexikóiaknak szakítaniuk kellene a régi 
.s valószínűleg még a spanyoloktól átvett ferdeségekkel; 
így például itt Mexikóban egészen ismeretlen valami az 
(az idegen családokról nem szólok) hogy fiatal emberek 
leányos házhoz látogatóba járjanak, avagy hogy a házhoz 
látogatásra hivassanak. A férfi a nővel csak vagy az utczán 
véletlenségből vagy pedig tánezmulatságokon ösmerkedhetik 
meg; ha ezen (ismeretséget folytatni kívánja s esetleg ko
moly házassági szándékai vannak, meg kell elégednie azzal, 
hogy hónapokig, sőt néha évekig is tapossa szíve válasz
tottjának ablakai alatt a kövezetet, (Mexikóban nagyon dívik 
a fenster-promenád) avagy vár ismét a jó alkalomra; hogy 
séta közben találkozhassak vele, s csak úgy titokban egy-egy 
kézszorítás avagy a hölgyek által oly jól értett szemnyelven 
közölheti szive érzelmeit. 

Mikor aztán ilyen titkos kézszorítások és sokat kifejező 
tekintetek által a leány s fiatal ember megértették egymást, 
akkor a nő felfedi viszonyát szülei előtt s engedelmet kér, 
hogy eljegyezhessék egymást. Ha az engedelem megadatik, 
az eljegyzés megtörténik ugyan, de a viszony nő s férfi 
között csöppet sem változott; a vőlegény még mindég nem 
jár a házhoz, hanem szépen s türelmesen folytatja ablak 
alatti sétáit és pedig addig, míg ismét titkos jelek avagy levél
kék útján tudomására nem hozza a menyasszony, — kit a 
vőlegény bár igen gyakran láthatott, de kivel életében talán 
az eljegyzést kivéve, soha sem beszélt, — hogy a házasság 
akkor meg akkor megtartható. Ezzel, illetve az esküvővel 
vége szakad a torturának a két szerelmesre. (Jó, hogy még az 
esküvő után nem kell az ablak alatti sétákat folytatni!) 
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Bálokat és házi mulatságokat is igen gyakran szoktak 
Mexikóban rendezni, de ilyenkor is a féltékeny mamák avagy 
más szigorú garde-dámok annyira szemmel kisérik a fiatal 
leányt, hogy az udvarló (néma udvarló) soha sem maradhat 
egyedül azzal a nővel, kinek pedig oly sok mondani valója 
volna. 

Ezen szigorú szabályoknak régente talán volt némi 
jogosultságuk, ma azonban teljesen felesleges valami, külö
nösen itt Mexikóban, a hol a fiatalságot komolynak és ka-
racterrel bírónak tanultam ösmerni. 

Hallottam mexikói barátaimtól említeni, hogy nem egy
szer történt itt már házasság oly módon, hogy a menyasszony 
s vőlegény az esküvő előtt egy szót sem váltottak egymás
sal, bár látásból évek óta ösmerték egymást. 

Mexikóban — a nálunk oly nagy tiszteletnek kifeje
zője — a kézcsók, még idős asszonyoknál sem divatozik, 
de sőt azt illetlennek tartják; leánynak kezet csókolni meg 
éppen társadalmi kihágásnak tekintetik. 

Én egy alkalommal akaratlanul követtem el egy ilyen 
a mexikóiak szemében társadalmi kihágásnak nevezett bűn
tényt az által, hogy egy szép fiatal hölgynek, egy házi 
mulatság alkalmával, midőn az nekem (nem tánczosnak) 
virágot tűzött gomblyukamba, legnagyobb hódolatom ki
fejezése gyanánt kesztyűs kezét megcsókolni merészeltem. 
Csak idegen létemnek köszönhettem, hogy a dolog komo
lyabb fordulatot nem vett. A hölgy ugyan egy cseppet sem 
neheztelt meg reám, de — az erkölcs őrök — a jó mamák,, 
borzasztó módon felzúdultak ellenem s negyed avagy ötöd 
kézből egy honfitársam útján izentették meg nekem, hogy 
máskor óvakodjam hasonló illetlenséget elkövetni. Még sze
rencsém, hogy a megjelent fiatal emberek többnyire jó bará
tim s ösmerőseim valának, mert különben ki tudja hány 
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élet-halál harezezal esetleg életemmel kellett volna meg
fizetnem rettentő bűnömet. 

No de nagy nehezen sikerült a mamákat kiengesztel
nem s így most ismét jó barátok vagyunk, én pedig ezen 
esetből megtanultam a 11-ik parancsolatot, a mely úgy 
hangzik, hogy: 

«Ne menj Mexikóba kezet esókolni*. 
Mexikó város jelenleg mintegy 350—400 ezer lakost 

számlál s még a régi aztékek által alapíttatott, Cortes Ferdi
nánd idejében azonban a régi város nagyobbára lerontatván — 
egy új város, a jelenlegi főváros alapja lett megvetve. 

Hogy minő nagyszerű lehetett az aztékek fővárosa, a 
régi Mexikó, elég ha Cortes Ferdinándnak Spanyolországba 
írt leveléből a következő sorokat ismételjük : 

«A templomok között van egy különösen, melynek ere
detiségét s nagyszerűségét ecsetelni emberi nyelv nem képes. 
Ezen templom oly nagy, hogy belsejében, mely magas fallal 
van körülvéve, könnyen 500 lakos részére falut lehetne 
építeni». 

Ezen templom negyven magas toronynyal bírt, és a nép 
nagyjainak temetkezési helyéül szolgált. A tornyok legmaga-
sabbika, Cortes szavai szerint, magasabb volt mint Sevilla 
legnagyobb templomának tornya. 

A bálványok magok ember feletti nagysággal bírtak és 
összemorzsolt növények s magvak — áldozatok szivének véré
vel kevert •— anyagjából voltak alkotva. 

Különös, hogy azon Cortes Ferdinánd, ki a régi azték 
Mexikóba való első megérkezésekor annyira lelkesülni tudott 
e város szépsége felett, volt pár évvel. később e város el
pusztítója. 

A mostani Mexikó egy-, legfeljebb két-emeletes s több
nyire igen szép modorban épült tetőzet nélküli házakból áll, 
utczái egyenesek s a legszabályosabban vannak vezetve. 







106 

Mexikó régente sokat szenvedett a gyakori földrengések 
által, s így valószínűleg ennek tulajdonítható az, hogy a 
i-égiek alacsony s aránylag igen vastag falazatú házakat építe
nek ; mióta azonban a Popokatepetel vulkán kiégett, s meg
szűntek teljesen a földrengések, már itt is elkezdték a több
emeletes házak építését, sőt a praetikus tulajdonosok néme
lyike a régi földszintes házak tetejébe is egy-egy emeletet 
rakat. 

Még európai szép városainkban is (az észak-amerikaikról 
nem is szólva) ritkán látni együtt oly sok szép régi palotát 
mint itt, melyek legnagyobb része még a spanyolok által 
meghonosított mór stylusban épültek. 

A számtalan, most nyilvános épületek gyanánt hasz
nált klastromon kívül száz és száz, többnyire bizanti modor
ban épült kupolás templom emlékezteti az idegent, ha a fő
városba jön, a jezsuiták régi hatalmára; alig van egy-egy 
utoza, a hol egy templom avagy kolostorszerű épület magára 
ne keltse a figyelmet; mind e szerzet tulajdonát képezé, — 
mind azok által építtetett. 

A kupolákon most már nagyon is kezd az idő vasfogá
nali nyoma látszani, a mész s malter hullani kezd, s nem egy 
pirosló s a gyakori esőzések folytán mállásnak induló tégla 
búvik ki már azokból. Az enyészetnek vannak kitéve, mert 
nincsen ki ápolja őket; a szerzet elveszíté hatalmát s így 
vagyonának legnagyobb része is eonfiskáltatott, most tehát 
nincs alap, melyből fentartassanak. 

A kormánynak:, bár kegyelettel viseltetik az ilyen régi 
történeti emlékek iránt, de azon kevés pénzt, melylyel 
maga is rendelkezik, hasznosabb dolgokra — úgymint osko
lák, szegények háza, árvaházak s más efféle intézetekre kellé 
kiadnia. 

A templomok között mindenesetre első helyet érdemel 
a gyönyörű Catedrál, mely előtt egy igen szép rendben tar-
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tott parkírozott tér, a «Piaza de Aimas» vagy régi nevén 
«Socolo», terül el. 

A többi templomok közül megemlítésre méltó a Loreto, 
la Prol'esa, Santo-Domingo, La Villa del Guadalupe és Santa 
Oruz ; úgy az egyesűit protestánsoknak mint anglikanusok-
nak is van Mexikóban egy-egy templomuk, de természe
tesen csak a legújabb idö óta, vagyis mióta a liberálisok 
nyerték el a hatalmat. 

Mexikóban, a köztársaság egyetlen egyetemén kívül, 
mindkét nem részére tömérdek, európai színvonalon álló 
nyilvános és magán nevelő-intézet van s így éppen nem lehet 
a köztársaságot azzal vádolni, hogy ifjúságának nevelésével 
nem gondol. 

A nyilvános épületek közül első helyet érdemel az óriási 
nagy «Palacio», melyben a köztársasági elnök hivatalos helyi
ségein kívül még tömérdek más hivatal, első sorban a posta 
s távirdával van elhelyezve. Szép s érdekes a nemzeti mú
zeum is, melyben nem egy régi azték emlék s Miksa császár 
palotájának bútorzatát képező szép tárgy s császári dísz-
hintó kelti fel a látogató figyelmét. 

A három színház, egyetem, tömérdek oskola, nemzeti
bank, akadémia és könyvtár, mind oly épület, mely megemlí
tést érdemel, kivéve a képviselő-házat, mely budapesti régi 
országházunkhoz hasonlólag, nem igen dicsekedhetik széjj-
ségével. 

A gyáripar, mely eddig Mexikóban még igen kevéssé 
virágzott, a legújabb időben szintén kezd lendületnek indulni, 
mit a városon kívül kimagasló kürtők nagy száma eléggé 
bizonyít. 

A házi ipar már régi időktől híres Mexikóban s így nem 
egy — kivétel nélkül indiánok által készült — érdekes tárgy 
ragadja meg figyelmünket, melyek legnagyobb része készítőjé
nek véghetlen szorgalma s nagy ügyessége mellett tesz tanú-
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ságot. Ezen tárgyak között leginkább érdemelnek megemlí
tést Mexikó specialitásai, a madártollakból készült képek, 
melyek többnyire a mexikói népet nemzeti öltönyükben 
ábrázolják, avagy egyes, a bikaviadalakból vett jeleneteket 
tüntetnek elő. Szépek és érdekesek a szintén házilag készült 
agyagedények és korsók is, melyek nem ritkán igen élénk 
színekből ízlésesen összeállított arabeskekkel vannak díszítve. 

Megemlítésre méltók még a viaszból készült s többnyire 
gyümölcsöt ábrázoló tárgyak, és végűi a falusi indiánok által 
készített madárkalitkák, melyek nem ki? számban lepik el 
Mexikó piaczait. 

Mielőtt bevégezném még Mexikó városra vonatkozó 
fejezetemet, el nem mulaszthatom, hogy itt lakó honfitársaim
ról pár sorral meg ne emlékezzem. Tudtommal jelenleg jó 
magammal együtt hat magyar vallja Mexikót otthonjának, és 
örömmel constatálhatom, hogy csekély személyemet kivéve, 
ki esak néhány hónap óta és ideiglenesen lakom ezen kedves 
városban, honfitársaim társadalmilag és anyagilag is elő
nyös helyzetben vannak, s mi legfőbb, egytől-egyig úgy a 
mexikóiak által mint a többi nemzetiségek által is szere
tetben és becsülésben részesülnek. 

Lederer úr után — kkől már e fejezet elején megemlé
keztem, s ki tehetsége s jó modora által nem csak a keres
kedő világnál, de magánál a kormánynál is nagy befolyásra 
tett szert, — első helyen jó barátomról, Mihalovics József 
bátyámról, régi magyar huszártisztről emlékszem meg, ki be
mutatva kedves és művelt mexikói nejének, a legbensőbb 
barátsággal s igazi magyar vendégszeretettel fogadott s ezáltal 
szintén egyik főtényezője volt annak, hogy én oly távol 
szép hazámtól idegen országban, idegen szokások s embe
rek között, csakhamar otthonosan éreztem magamat. 

Blum Sándor szintén jó barátom, az egyptomi pénz
ügyi államtitkár testvére s a berlini Bleiehröder bankárnak 
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teljhatalmú megbízottja, (Bleichröder a mexikói államnak 
lietvenöt millió dollárt, vagyis százhetven millió forint köl
csönt adott) daczára, hogy csak pár hó óta lakja Mexikót, már 
is megnyerte az itteni közönség bizalmát. 

Negyedik honfitársam Breyer úr, igen gazdag keres
kedő, kinek ugyan bemutattattam, de miután családjával a 
párizsi kiállításra utazott, nem volt alkalmam véle közelebb
ről megösmerkedni s így személyes véleményt sem alkot
hattam felette, honfitársaimtól s ösmerőseitől azonban csakis 
szépet és jót hallottam felöle. 

Ötödik honfitársam állítólag egy szintén jó módban lévő 
ékszerész legyen, ki azonban igen visszavonult életet élvén, 
nem igen keresi fel a magyarok társaságát. 

Végre a hatodili magyar, e sorok irója — jó magam 
vagyok, ki buzdulva kedves itteni honfitársaim példáján, 
hozzájuk hasonlólag szintén igyekezni fogok a magyarok jó 
hírnevének megszilárdítását csekély erőm s tehetségemhez 
képest itt Mexikóban, avagy a köztársaság más területén elő
mozdítani. 

VII. 

EGY MEXIKÓI BIKAVIADAL. 

Sok rábeszélés után végre elhatároztam magamat, hogy 
a mexikóiaknak a spanyoloktól átvett barbár mulatságát, a 
bikaviadalt egyszer megnézem. Nagy elhatározásra volt szük
ség, hogy én —*- ki egy csirke kivégzését nem tudom végig
nézni — tanúja legyek egy a kegyetlen római imperátorok 
idejére emlékeztető szívtelen állatkínzásnak. 

Mindenféle színű plakátok már hetek óta hirdetik az 
utczasarkokon «X. Y.» hires bikaviador .jutalomjátékát s 
himnusokat zengenek ezen ember nagyszerű ügyessége felett, 
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melylyel az állatvilág egyik legszebbikét és legerősebbikét a, 
bikát le tudja gyilkolni. 

Végre megérkezett a vasárnap, mely napnak délután
ján a bikaviadalok megtartatni szoktak. (Minő satyra a hét 
szent napját állatkínzásra használni.) 

A «nagy circus» nézőtere zsúfolásig megtelt, de örö
mömre többnyire csak férfiakkal, és azok is legnagyobb részt 
nem az intelligens osztályból valók voltak, comme il faut 
úri nő az egész eircusban látható nem vala, sőt a nép gyenge 
neme is igen gyéren jelent meg. 

Gyönyörű idő kedvezett a productióhoz, a nap forró 
melegével még jobban izgatá a jelenlévő közönség úgy is 
elég forró vérét, mely a türelmetlenségtől már rémítő módon 
zsibongni kezdett. Különös, hogy az a nép, mely különben 
minden tekintetben oly józannak bizonyult s a színházak
ban is oly türelmesen viseli magát, a bikaviadalok alkalmá
val kivetkezik nyugalmából s fékezhetetlenül tombol, mint a. 
gátját áttört folyam. Most megszólalt a kürtszó s a nép 
óriási taps s füttyölések között tudomást vett arról, hogy 
megérkeztek a városi tanács tagjai, kik hivatva lesznek a bika
viadal programmszerű betartása felett őrködni. 

Pár perez múlva másodszor szólalt meg a kürt, s a zene
kai- a mexikói himnust kezdé játszani; erre megnyíltak a 
sorompók, s a jutalmazandó matador vezetése mellett a leg
díszesebb öltönyben jelent meg nyolez bikaviador; ezeket 
négy lovas-pikádor követé hosszú dárdákkal ellátva, míg 
végűi egyenruhába öltözött szolgaszemélyzet, felfegyverkezve 
erős korbácsokkal, rekesztek be a, fövényre vonuló cso
portot. 

A matador őt követő társaival együtt végig menve a 
köröndön, a városi hatóság tagjai előtt állott meg, hogy le
emelve háromszögletű kalapját s meghajtva magát, engedel
met kérhessen a vérengző productió megkezdhetéséhez; az 
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engedelem kegyesen megadatván, harmadszor is megszólalt 
a kürt. 

A nép elnémult s feszült figyelemmel várt a bekövet
kezendő jelenetre, de csak azért, hogy pár másodperez múlva 
annál jobban zajonghasson. A nézőtér alatti ajtó megnyílt 
s azon egy felbőszített gyönyörű andalusiai bika rohant ki — 
egyenesen neki tartva a vele szemközt álló matadornak, hogy 
azt felkapva szarvára, átadhassa a más-világnak; a matador 
teljes hidegvérrel várta be a támadást, s csak is a legutolsó 
pillanatban, midőn az állat szarvai már-már bordái körül 
járának — tett egy ügyes íélreugrást, s maga helyett a piros 
palástot helyezé a bika szarvaira; a bőszült állat irtóztató 
dühvel szakítá darabokra a reáterített palástot, s csak mi
dőn annak apró foszlányai már méltatlanoknak találtattak a 
széttópésre, keresett boszújának méltóbb czélpontot; a czél-
pont egy lovon ülő pikádor vala, a ló lovasával együtt egy 
lökéssel felboríttatott s a bika szarvait mélyen a földön hen-
tergő ló lágyékába mélyeszté; a szegény ló, melyből patak
ként folyt a vér, nem soká küszködött a halállal s pár másod
perez alatt szemünk láttára múlott ki. 

A pikador, kit csak nagy nehezen tudtak társai megmen
teni az állat dühétől, bár erősen vérezve s jól megagya-
bugyáiva csakhamar új lovon termett ismét a fövényen, hogy 
kettős erővel állhasson bosszút éles dárdája hegyével a csak
nem életét kioltó bikán. 

Miután a megölt ló teteme eltakaríttatott, ismét elkezdő
dött a kegyetlen mulatság, és pedig fokozatos szívtelen seggel; 
a szerepet most a pikadoroktól a banderierek (zászlósok) 
vették át; no ezek aztán mindenféle módon igyekeztek, 
fokozni a szegény bika dühét, mely már csak egyes tompa 
bömbölést hallatva, kaparta két első lábával az elszenvedett 
ló vérével áztatott fövényt; most számos apró tőrre helyezett 
nemzeti színű kokárdákat szurkáltak vagyis tűztek a habot 
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tajtékzó állat hátába, melyek mindenike élénk fájdalmat 
okozva annak, a szegény teremtmény dühét már a leg
magasabb fokra csigázta fel. 

Midőn végre az így megkínozott s felbőszült állat vakon 
neki ment mindennek, mi útjába került, előállott nagy gran-
dezzával a megjutalmazandó matador, kinyújtva egy méter
nél hosszabb beretvaélességü kétélű kardját, azt tövig a 
neki rohanó állat gerinczébe mártá, meghajtva magát a meg
elégedésének tomboló éljenzésben kifejezést adó közönség 
előtt. A hosszú kés valószínűleg azért nem lesz a bika szü
gyébe szúrva, hogy az tovább kínlódván, halálküzdelmei által 
hosszabb ideig nyújtson élvezetet ezen vérengző mulatság
ban örömét lelő publikumnak, melynek tagjait, bár eléggé 
röstelem, e napon magam is szaporítani. 

A jelenet vérfagyasztó volt, én kénytelen valék elfor
dulni, nem nézhettem tovább a szegény állatot, mely még 
a hátába szúrt hosszú tőrrel is, ide s tova futkosva igyeke
zett kínzói egyikét elérni, hogy bosszút állhasson a gyilkos
ságon, mely oly váratlanul következett be. A szegény bika 
csak egy-két perczig kereshette gyilkosait, mert megeredve 
orrán s száján a vér, még néhány tántorgást téve, éppen 
ügyes gyilkosa lábai előtt rogyott össze, megrendítő mély 
sóhajban adva ki utolsó lehelletét. 

Négyszer ismétlődött még e kegyetlen mulatság, mely
nek öt bika s három ló esett áldozatul, még négyszer bizo-
nyítá be a jutalomjátékban szereplő matador állatgyilko-
lási ügyességét, megéljeneztetve mindannyiszor a nép által, 
mely nem annyira a romlottság, mint inkább a tudatlan
ság hatása alatt állva, nem képes megítélni azon irtózatos 
kegyetlenséget, mely neki oly nagy mulatságot szerez, de 
melyen a czivilizált világ méltán megbotránkozik. 

Mint minden, a mi Mexikóban elitélendő, mint már em
lítem is, a régi spanyoloktól származik, úgy a bikaviadalok is 
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azok által hozattak be s lettek ezen különben annyira józan 
nép nemzeti mulatságai közé felvéve. De mint a hogy a 
mexikói nép már eddig nagyobbára lerázott magáról mindent, 
mi a spanyolok egykori uralmára emlékezteti őket, meg 
vagyok győződve róla, hogy e különben is minden jóra haj
landó nép lassan-lassan jobban és jobban czivilizálódva, meg
undorodik e vérengző mulatságoktól s minden külső be
folyás nélkül, saját jószántából fogja követelni a bikaviadalok 
betiltását, melyet a köztársaság illetékes körei többszöri meg-
kisértésök daczára sem tartottak még időszerűnek és ebben 
is, mint már sok másban, meg fogják előzni régi hódítóikat, a 
spanyolokat, kiknél ezen igazi mészárlást reprodukáló játékok 
még igen nagy virágzásnak örvendenek. 

VIII. 

VÉGSZÓ. 

Midőn «Amerikai Útiképeimi) leírását ezennel befejezem 
s a tisztelt olvasó-közönség szives türelméért köszönetemet 
nyilvánítom, egyúttal becses tudomására hozom, hogy jelen
legi tartózkodási helyemet, a szép Mexikót pár hét múlva el 
fogom hagyni s lemegyek az innét lóháton 12—14 nap 
járásnyira fekvő Oaxaka állam egyik kávételepére, hogy ott 
felállítva sátorfámat, én is beavassam magamat a kávéter
melés titkaiba. 

Oaxaka államban valóságos remete-életet folytatandok, a 
mennyiben teljesen távol a polgárosodott világtól, egyedül, 
legfeljebb néhány indián munkás társaságában, (kik mint 
napszámosok fogják telepemet művelni) a lakott telepektől 
több napi járásra, egy a Csendes-óceánra kilátással bíró 
erdős fensíkon dolgozva s bámulva a természetet, mely 
itt oly sok érdekest rejt magában, fogok élni. 
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Letelepedési helyem bámulatos természeti szépségén 
s örökös nyári egálján kívül a legérdekesebb állat-, növény- s 
ásványvilággal bővelkedvén, olyannak, ki kedvelője a ter
mészetrajzi tudományoknak, bőven nyújt anyagot a buvár-
latra; én bár csak kontár vagyok e téren, még is nagy öröm
mel fogom rendelkezésemre álló szabad óráimat csekély 
erőmhöz képest természetrajzi, valamint az indiánok házi 
iparát előtüntető tárgyak gyűjtésére felhasználni, hogy 
majd évek múlva visszatérve kedves, szeretett hazámba, 
gyűjtéseim eredményét — egyik vagy másik vidéki város 
iskolai múzeumának rendelkezésére bocsáthassam. 

A tisztelt magyar olvasó-közönségnek pedig megígérem, 
hogy azon esetben, ha küszöbön álló utam és magányomban 
töltött életem több érdekest nyújtana, arról rövid vázlatot 
készítendek, s azt jelen kis munkámhoz hasonlólag kiadatom. 

Most pedig Istenhez fohászkodva, hogy kedves hazámra 
szép napok derüljenek s a tricolor soha se hunyászkodjék 
meg más idegen színek előtt, — üdvözlöm kedves honfi-
társimat, felkiáltva: 

Éljen a haza! 
Éljen a független Magyarország! 



FÜGGELÉK. 

Bréma, 1889. ápril 2(i. 
Forrón szeretett atyám! 

Iglóról 24-ikén reggel 9 órakor elindulva, tegnap 25-ikén 
d. u. 4 órakor elértem szerencsésen Brémát. Itt a Lloydnál 
elvégezvén ügyeimet, a várost nagyjából megtekintve, elvitor
iázásom előtt szakítok magamnak annyi időt, hogy kedves 
atyámnak búcsú-soraimat megírjam. Nagy elhatározás kell 
ahhoz: elhagyni gyermekeket, apát, szerető rokonokat s azt 
a hazát, melyet annyira szeretünk; az ily elhatározás nem is 
szokott rögtön érlelődni, de ha aztán hosszú megfontolás után 
a jobb jövő keresése utáni ösztön ellepi teljes valónkat, nem 
szabad tétovázni többé, határozni kell, teljes erővel s kitar
tással kell követni azon utat, melyet az emberi agy — talán 
a szívnek némi befolyása mellett — elibénk szabott. 

Ily ösztön vezérel engem is, szeretett jó atyám, ily befo
lyások működnek felettem is; hogy szerenesések-e? az a jövő 
titka. Én azonban reménylek, s a remény már maga is némi 
nyereség. 

Mielőtt tehát, kedves atyám, megkezdeném a nehéz küz
delmet, mely vagy babért hoz munkámra, vagy egy csaló
dással többet, engedd meg, hogy szeretett atyai áldásodat 
kikérve, s megnyerve azt, annak egise alatt vegyem fel a kesz
tyűt az új élettel való harczban. 
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Ha összejösz szeretett gyermekeimmel, áldd meg nevem

ben őket, s légy kegyes nevelésük felett őrködni, hogy úgy 
testileg mint szellemileg egészségesen fejlődjenek. Bemény-
lem, nem soká választ el tőlök a sors, s akkor az új hazában 
együtt töltjük a még fenmaradó életet, avagy ha kedvez a sze
rencse, visszatérve szeretett hazánkba, együtt élvezzük mun
kám gyümölcsét. Mindent miattok s értök teszek, s így meg
bocsátható a tőlök való hosszabb távollét. 

Mindnyájatokat csókollak, de különösen téged, forrón 
szerető kézcsókoló fiad JENŐ. 

4-00 teng. mérföld New-Yorktól, 1SS9. május 6-án, d. u. 3 óra. 
Forrón szeretett atyám! 

Midőn e sorokat írom, tengeri utam legnagyobb részét, 
vagyis Brémától idáig 3336 tengeri mérföldet tettünk meg, 
még hátra van 400 tengeri mérföld, melyet holnap délután 
3—4-ig megteszünk, ha természetesen, az Isten akarja. Ha 
ezen sorokat megkaptad, biztosan veheted, hogy szerencsésen 
megérkeztem New-Yorkba. 

Utunk bizony reám nézve, de áltáljában is, nem a leg
kedvezőbb volt, a tenger sokat háborgott, s én ennek folytán 
sokat szenvedtem tengeri betegségben, hánytam annyit és 
hánytak a többiek is, hogy bizony a hajónk körül czirkáló 
halak nagyban szüreteltek. 

A tenger csak tegnap óta viseli magát tisztességesen, s 
így én is fellélegzettem kissé. 

Tengeri betegségemet eltekintve, különben egészséges 
voltam, de ezen gyötrő nyavalya ugyancsak elővett! No, de 
most nemsokára itt a száraz, s én ismét erős lábakon állok. 

Miután érdekelni fognak hajón töltött napjaim, emlékül 
küldöm az első cajüttekben utazók névsorát (az aláhúzott 
nevűekkel megösmerkedtem), azonkívül egy étlapot, és a hajó 
fotográfiáját. Összesen utasok és személyzet 1100-on felül 



vagyunk a hajón, tehát majdnem fele Szeben lakosainak. 
A Zwischendeck-utasok között sok magyarországi tót van, 
öltözetekről persze nem lehet reájok ösmerni, mert czivilizált 
ruhában vannak, csakis beszédükről. 

Pár nap előtt érdekes esetem volt. Éppen javában tán-
ozolt a hajó, mi a Zwisehendeck titasait, úgy látszik, szintén 
tánczra buzdította, a mi természetes, különös tragicomikus 
jeleneteket idézett elő közöttük; én daczára, hogy magam is 
nyögtem a tengeri betegség alatt, némi szórakozást szerzendő, 
néztem tánczukat, s éppen távozni akartam, midőn honi (tót) 
hangok üték meg füleimet, két leányzó-féle volt, kik egymás 
között beszélték ezen általam jól ösmert nyelvet; «szkadzi 
szcze mojo lyube?» kérdem. — «Ta z Presova pan velyko-
mozni»; de erre eltűntek a tömkelegben. Nagyon érdekelt 
volna megtudni, hogy kik voltak, de tekintetbe véve helyze
temet, nem csoda, hogy tengeri betegségem nagyobb lévén 
kíváncsiságomnál, kissé lehajlottam a hajó korlátjára s áldoz
tam a tengernek. 

Napjaink különben Sonthamptontól, hol mintegy ötven 
utas szállott fel, eléggé egyhangúlag teltek, s ha néha-néha 
egy-egy viharosabb nap nem zavar fel elég nyugtalan nyugal
munkból, úgy bizony könnyen búskomorságba estünk volna 
mindnyájan, de így voltak legalább intermezzók. 

Új amerikai ösmerőseim nagyban bíztatnak, és őszintén 
bevallva, szép reményekkel kecsegtetnek. Bn különben, jó 
atyám, bízom magamban, a lámpalázt legyőztem, s erős aka
rattal, szorgalommal és kitartással fogom új pályámat kez
deni, s kell, hogy siker koronázza azt. Szent ezél áll előttem: 
gyermekeim jövője; értök fogok küzdeni. 

Szegénykék hogy vannak? Eszökbe jut-e sokszor atyjok? 
ki annyira szereti őket, s mégis elhagyta •— mert éppen na
gyon is szereti. 

Csókold meg őket helyettem. 
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No de most forrón szeretett jó atyám, miután bocsánatot 
kérek csúnya írásomért — de a hullámok mentenek •— csó
kolva minden testvéremet, kezeidet csókolja forrón szerető 
fiad JENŐ. 

NB. Leveleim egyelőre következőképpen czímezendők: 
Mr. Eugen de Bánó esquir C/of Mr. H. Clausenius consul 
2-nd North-Clark-Street, Chicago Hl. (Amerika). 

Hoboken, K.-J. 1889. május 9. 
Forrón szeretett atyám! 

Végre valahára itt vagyok New-Yorkban, Amerika metro
polisában! Bátran mondhatnám, a világ metropolisában, mert 
habár New-York, New-Jersey, Broklin és Hoboken együtt véve 
meg nem haladják is a 4 millió lakost, mint London, keres
kedelem s forgalom tekintetében azonban amazt jól túlszár
nyalják. Hogy itt minő a sürgés-forgás, minő az élénkség, 
arról embernek fogalma sem lehet, s különösen a Brodway-on 
(föutcza) végig oly mozgalmas, oly tarka az élet, hogy min
denkit kell hogy bámulatra ragadjon, s az a különös, hogy 
mindemellett nagy rend uralkodik. Lóvasút, omnibusz, a 
társzekerek megszámlálhatatlan sokasága, vágtató két- és egy
lovas bérkocsik versenyt futnak egymással, díszes equipagok 
s más furcsábbnál-íurcsább szállító alkotmányok oly össze
visszaságban rohannak, hogy azt képzelnéd, minden pillanat
ban összeütköznek, de meg nem várják a pillanatot, hanem 
egy merész fordulattal, avagy egy bámulatraragadó rögtöni 
megállással minden bajnak elejét véve, úgy kibontakoznak 
minden lárma, minden káromkodás nélkül a nagy zűrzavar
nak vált tömkelegből, s folytatják követendő útjokat őrült 
gyorsasággal, hogy mikorára felocsúdol, már nyomát sem 
látod az éppen veszélyben vélteknek. Hát még az az ezer és 
ezer ember, asszony és gyermek úgy mozognak, mint a han
gya-bolyon a hangyák, fut mindenki, követi mindenki meg-



határozott útját, egy sem zavarja a másikat; ha ösrnerősök 
találkoznak, alig észrevehető fejbólintással üdvözlik egymást, 
de nem beszélnek s nem állanak meg, vagy ha éppen egyik 
mondani akar valamit a másiknak, hozzá csatlakozik s ha
sonló gyors menet közben közli kívánságát s annak befejez
tével szó nélkül visszafordul, s ellen- vagyis előbbi menete 
irányában folytatja útját. Itt plakátokba öltözött emberek 
ajánlják czégök nagyszerűségét és egyedüli megbízhatóságát, 
{de természetesen szintén a tömeggel hömpölyögve), amott vi
sító fiúk árulják a napilapokat; most megszólít valaki s figyel
meztet egy kapuba állított kényelmes karszékre, melyen ha 
helyet foglalsz, poros czipődet 5 centért a legfényesebbre ki
tisztítják, átlépve egy kereszt-utczán, vállon ragad egy rendőr 
s szótalanul ment meg egy éppen a kereszt-utczából a Brod-
wayre vágtató kocsi elgázolásától, te ezt természetesnek tartod, 
s meg sem köszönöd szívességét — tovább mész; pár lépést 
téve, egy sarkon néger avagy mulatt kínálja rikácsoló hangon 
kitűnő banán- s aromatikus ananász-gyümölcsét, mely Cali-
fomiából vagy Floridából került ide ; te ezt mind látod, hal
lod, sőt érzed is, mert ha valaki kíván tőled valamit, nem 
kiált utánad, de utánad menve, megkopogtatja válladat s úgy 
mutatja meg szállító bazárjának különlegességeit. Hiába! 
Amerikában mindenki azt tartja: «times is money», s a sze
rint jár el. 

A Brodway mindenesetre legélénkebb, legnépesebb ut-
czája New-Yorknak, de a többin is hasonló az élénkség, ha
sonló a mozgalom. 

Most tegyünk egy pillanatot a Hudson- és Eastern-rive
rek (folyamok) partjaira, s bámulatunk még magasabb fokra 
hág, itt azután már csakugyan tetőpontját éri el New-York 
kereskedelmének rendkívüli nagysága. Kikötő-helyek nagy 
tengeri hajók s ferry-bothok (egyik partról a másikra szállítást 
közvetítő propellerek) számára zsúfolva vannak egymás mel-
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lett, raktárak a vízbe épített mólokon vannak elhelyezve, min
denikén óriási czégtábla jelöli a czég nevét, mely India, Ausz
trália, a déli államokkal, egyszóval a világ összes kikötőivel a 
világforgalmat közvetíti; itt a legfurcsábbnál-furesább rako
mányok tömegét látod összehalmozva, ha tovább irányítod 
szemedet, valóságos népvándorlást látsz, ezrekre menő nép 
felpakolva táska, bőrönd s koffereitkel siet az éppen most egy 
tompa, hosszú fütytyel nemsokára megtörténendő indulását 
jelző oczeáni gőzös felé, mely büszkén lobogó zászlóval jelöli 
nemzetiségét; ilyenkor az idegen, ha meglátja saját nemzeté
nek zászlaját, megörül, felvillanyozva érzi magát, de hát hogy 
is ne, mikor hazájának parányi részét (a hajót) láthatja. Alig 
van nemzet, mely itt New-Yorkban ez örömet gyakrabban 
avagy ritkábban ne érezné; német, franczia, olasz, svéd, nor
vég, török s isten tudja még hány nemzetiség, ha kimegy a 
partra, ott látja hazája zászlaját magasan lengeni, — te jó 
magyaróra hiába keresed, az a te tricolorod idegen itt, téged 
nem ösmer senki, egy kis nemzeti színt láthatsz ugyan keverve 
más színekkel, de akkor is inkább a harag lep el, mint az 
öröm, mert oly nemzettel van az kapcsolatban, melyet eddig 
csak gyűlölni tanultál. 

Bocsáss meg jó atyám, hogy eltértem kissé az eredeti 
fonalról, de ha reágondolok viszonyainkra, oly düh lep elf 
hogy szintén betegnek érzem magam, hidd meg, ezen szabad 
ország levegője csak gyógyító hatással lehet reám nézve, s én 
fájdalmamban sóhajtva gondolok a jövőre, mely talán reám 
és szeretett hazámra is boldogabb napokat virraszt. 

New-York maga mint város nagyszerűnek, igen szépnek 
azonban nem mondható, mert habár utczái szabályosan épül
tek is, s házainak magassága 12—16 emeletet ér is el, monu
mentális avagy architecturális szempontból szép épületet alig 
látni; kivételt minden esetre kell tenni, mert így például 
épült most a Brodwayon egy gothikus templom, mely nagyon 
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emlékeztet a bécsi Votiv-templomra, s van egy pár oly szép 
épületje, mely minden tekintetben versenyezhet európai tár
saival. A környéke New-Yorknak, különösen a Hndsonnak 
oczeán felőli része, mesésen szép, s így Nápoly s Konstanti
nápoly után szépségre nézve bátran a harmadik helyet fog
lalja el a világon, de azt állítani — mint sokan állítják — 
hogy vidéke Nápolyénál is szebb, nagyon merész, s ezen 
gondolat csak oly agyban kell hogy megfogamzott légyen, ki 
sokat hallott Nápolytól, Nápolyban azonban soha sem volt. 

No de most befejezem soraimat, kedvem atyám; a mit 
írtam, két napi látottaknak kifolyása volt, s így nem lehet a 
kép teljes, némileg azonban talán elértem azt, hogy némi ké
pet nyújtsak New-Yorkról. 

Azon reményben, hogy soraim mindnyájatokat a legjobb 
egészségben találnak, csókolva kedves gyermekeimet s testvé
reimet, kezeidet csókolja forrón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

NB. New-Yorkban még pár napot töltök s azután Chica
góba megyek. Ma dinére Griffinékhez vagyok meghíva. 

San-Francisco, 1S89. május 24. 
Forrón szeretett jó atyám! 

Eöviden csak arról értesítelek, hogy egy héti new-yorki, 
három napi chicagói tartózkodás, és Chicagóból öt napi vasúti 
utazás s a Niagara-vízesés megtekintése után végre-valahára, 
piszkosan, kifáradva megérkeztem az aranyak hazájának, 
Californiának fővárosába, San-Franciscóba. Megtettem a 
majdnem 4000 tengeri mérföld utat, az Atlanti-oczeántól a 
Csendes-oczeánig. Végig jártam preariket, sziklahasadékokat, 
hómezőket, a Missisippi és Missouri hídjait és erdőrengete
geket, s most itt vagyok czélom végpontján, keresek munkát. 
Clausenius s mások ajánló-levelei, úgy látszik, némi haszon
nal lesznek jövőmre nézve. Több helyen voltam már keresni 
munkát, s reményem van, hogy rövid idő múlva találok is 
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valamit; megjelenésein, úgy látszik, elég jó benyomást tesz az 
amerikaiakra. Egy nagy (San-Franeisco legnagyobb) havannai 
szivarok kivitelét eszközlő czég Mayerisch & Co., kihez Clau-
senius úrtól kaptam ajánlatot, megrendelt hétfőre, vagyis f. hó 
28-ára magához, s némileg kilátásba helyezett egy nekem 
megfelelő állást, s mint monda, hiszi, hogy meg leszek elé
gedve. 

Természetesen most első dolgom, lakás után nézni, s van 
is már egy in pettóba, holnap talán már el is foglalom. 

Miután még hotelben vagyok, de a sok szükséges járás 
folytán nagyon elfoglalva, engedd meg jó atyám, hogy uta
mat későbbi leveleimbe foglalhassam, s most röviden csak 
arról értesítselek, hogy egészséges vagyok s teljes tudatában 
annak, hogy dolgoznom kell és sok pénzt szereznem. 

Holnap avagy holnap után, a midőn is körülményeseb
ben írok, tudatom véled lakásomat is. 

Gyermekeimre sokat gondolok, természetesen te reád s 
testvéreimre is. 

Még eddig hírt nem kaptára rólatok, már alig várom azt. 
Chieagóról, útamról és San-Franciscóról pár nap múlva 

többet, addig mindnyájatokat, de különösen téged sokszor 
csókolva ölel s csókolja kezeidet forrón szerető fiad 

BÁNÓ JENŐ. 
NB. Gyermekeim, az én kis angyalaim hogy vannak? 

Értök dolgozom s fáradok majd teljes erővel JENŐ. 

San-Pvancisoo, 1889. május 2ö. 
Forrón szeretett jó atyám! 

Most miután találtam már lakást, röviden értesítelek 
arról, kérve, hogy azonnal légy kegyes tudatni velem, hogy 
vagy te, hogy vannak kedves gyermekeim és testvéreim, s mi 
újság van általában oda haza? 

Én most egyelőre itt maradok, s ha kapok állást, úgy itt 
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adni, melyekkel már fel is kerestem az illetőket, s mindnyájan 
igen szívesen fogadtak, de azért még eddig sehol sem nyertem 
alkalmazást, no hiszen nem is csuda, mert még csak oly rövid 
időt vagyok itt, alig nézhettem körül. 

A család, a kiknél lakom, amerikaiak, s úgy látszik, igen 
tisztességes emberek, tagjait egy idős 65—67 éves férfi, annak 
neje, egy itthon lévő és két nevelő-intézetben lévő leány 
képezik; az itthon lévő leány, ki minden nap egy irodába jár 
dolgozni, s havonkint 75 dollárt (200 forintot) szerez, csúnya, 
de igen derék leánynak látszik, az intézetben lévők közül, 
egyik 17 éves, kit vasárnap láttam, igen szép és kedves, a má
sikat, ki 18 éves legyen, s fotográfia szerint szintén igen 
szép, még eddig nem láttam ; háziaim engem úgy tekintenek 
mint családtagokat, s minden fáradságot megtesznek, hogy 
az angol nyelvet mielőbb elsajátítsam. Most egyelőre csak 
szobát birok nálok havi 10 dolláron, de pár hét múlva, ha az 
asszony, ki most kissé beteges, jobban lesz, kosztot is fogok 
kapui, és pedig szobával együtt havi 30 dolláron (itteni felfo
gások szerint elég olcsón, 75 forinton). 

Ha itt kissé körülnézve, nem találnék oly állást, mely 
jövőmet biztosítaná, valószínűleg pár hónap múlva lemegyek 
Mexikóba; Lederernek írtam, s várok tőle választ. Több oldal
ról, így Mayerisch & Co. czég vezetőjétől, kihez Clauseniustól 
a legmelegebben lettem ajánlva, azon értesülést nyertem, 
hogy Mexikóban lelném legbiztosabban jövőmet és pedig mint 
kávé-ültetvónyes, persze kissé messze legyen azon hely, hová 
mennem kellene, de a földet majdnem ingyen kapva, mint 
mondja, pár óv múlva vagyont szerezhetnék. Még meggon
dolom a dolgot, s ha leniegyek Ledererhez, erről is beszél
hetünk. 

Ne félts kedves jó atyám, én teljesen nyugodt vagyok és 
bizalommal nézek jövőm elé ; tudom, hogy különösen az első 
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időben, míg szokásokat és nyelvet elsajátítottam, sokat fogok 
küzdeni, de jó eredményt reménylek, s hiszem, ha kis szeren
csém lesz, czélomat elérem. 

Ölellek s csókollak ezerszer, forrón szerető fiad 
BÁNÓ JENŐ. 

NB. Czímem: Mr. Eugen de Bánó Esquir, C/of Mr. Jo-
sepfi, 1053 Mc. Allisster-Street, San-Francisco, California. 
(Amerika). 

Utazásomat esténként egybefoglalom, s ha meglesz, 
elküldöm neked és te lesz oly szíves azt a fraknak elolvasni, 
esetleg ha nem rossz, valamelyik lapban kiadni. 

Későbben bővebben írok, most még sokat kell futkosnom 
állás után. 

San-Praneisco, 1889. június 14-én. 
Forrón szeretett jó atyám ! 

Azon reményben, hogy már San-Franciscóból írt leve
leimet megkaptad, s tudod, hogy egészséges vagyok, ismét 
örömmel fogom a tollat kezembe, hogy veled cseveghessek. 
Legelőször is értesítelek, hogy május 21-én írt leveledet meg
kaptam. 

Miután reménylem, hogy úti vázlataim első részének 
összeírásával egy hét múlva készen leszek, s aztán az egészet 
átküldőm neked, a várossal s viszonyokkal most nem foglal
kozom, majd annak átolvasásánál alkalmad lesz úgy utazá
sommal idáig, mint San-Franciscóval magával is bővebben 
megösmerkedni. 

Ha lehetne kis művemet Divald által kiadatni, nagyon 
szeretném; én a mű illustrálása ezéljából több fotográfiát is 
küldök. Művem I-ső része magában fogja foglalni utazásomat 
Eperjestől San-Franciscóig, a II-ik rósz pedig San-Franciseó-
tól Mexikóig. 

Igaz, Mexikóból levelet kaptam Lederer úrtól, még pe-
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dig némileg választ az én soraimra, azért mondom némileg, 
mert Lederer úr sajnálkozását fejezvén ki a felett, hogy 17 évi 
hazájától való távollét folytán, annyira elfelejtette a magyar 
nyelvet, hogy soraimat meg nem érthetvén, arra kér, hogy 
vagy angolul vagy németül reprodukálva azt, még egyszer 
közöljem kívánságomat, biztosítva azonban előre is, hogy ha 
esetleg levelem kérést tartalmazott volna, mindent meg fog 
értem tenni, daczára hogy a levél félig magyarul, — természe
tesen sok hibával ellátva — félig angolul van írva, igen meleg 
hangon van fogalmazva, s így reményem van, hogy a már el
küldött német levelemre a válasz kedvező lesz, s én akkor 
2—3 hét lefolyása alatt Mexikóba megyek; hogy ott mit fogok 
tenni, még most nem tudom határozottan, azt hiszem azon
ban, hogy megvagyonosodásoniat leginkább kávé-plantágok 
útján fogom elérni. Már szereztem is itt közelebbi utasítá
sokat, sőt azonnal lemehetnék Mexikó Oahoaka államába, s 
ott csaknem ingyen kapnék földet s kedves szomszédokat is, 
még pedig egy osztrákot, Hallá urat, s egy németet, Eckstein 
urat. Az utóbbi, kivel megösmerkedtem s ki szintén kávé-
telepítvényes, lakását is felajánlta azon időre, míg kis háza
mat az indiánok felépítenék. Eckstein úr, ki mellékesen 
mondva, igen derék embernek látszik, biztosított, hogy any-
nyira kezemre járna, hogy játszva tanulnám meg ezen terme
lést. A munkát indiánok igen olcsó bér mellett, természetesen 
a tulajdonos közbejárásával együtt végzik. 

A kávétermelésnél csak az a bökkenő, hogy az első nö
vény 3 évig fejlődik, s csak 4-ik évben hozza meg a termést, 
tehát azon kell lenni, hogy minél több plántát neveljünk az 
első években. A plánta-nevelés igen egyszerűen meg}' s ritkán 
van kitéve romlásnak. Egy plánta a 4-ik évben legkevesebb 
egy font (mindent font számba mérnek) termést ad, s miután az 
első évben 200—300 dollár költség mellett 25—30 ezer plán
tát mintegy 30 holdra lehet ültetni, tehát 4 év múlva a termés 
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25—30 ezer font volna. Természetesen 5 év múlva esetleg 
még egyszer annyi, mert akkor már a második évben nevelt 
30 ezer plánta is termőképes. 

Fontját loco-telepítvény 12—15 centtel, vagyis 30 kraj-
czárjával veszi, s így az ember az első 4 év után 4500 dol
lárt, vagyis 9000 forintot kaphatna, levonva a nagyon csekély 
költségeket. 

Ez tehát azon ága a termelésnek, hol nagyon meg lehet 
gazdagodni pár év alatt. Mexikóban a kávétermelés még csak 
pár év óta kezd fejlődni — tehát nagy tere van. 

Hallá úr, ki itt egy ösmerősömnek igen jó barátja, pár 
év alatt vagyonos ember lett. Eckstein úr még csak 2 éve van 
lent (most pihen, mert ilyenkor nincs még munka), de re
ményű, hogy két év múlva 60 ezer plánta fogja meghozni a 
termést. 

Ezen urakkal Clausenius úr ajánlata folytán, Mayeriseh 
úr által ösmerkedtem meg. Mayeriseh egyike a legnagyobb 
szivar-export-czégeknek San-Franciscóban, különösen ő per-
svadál nagyon, hogy menjek Mexikóba. 

Ő egy igen kedves öreg úr, s mindég azt mondja, miért 
nem lehet 20 évvel fiatalabb, hogy ő is lemenne velem. Teg
nap egy talián családnál, Gusti úrnál voltam estve meghíva, 
egy korcsmatulajdonos, kinek igen kedves, egyedül angolul 
tudó leánya s felesége van. Igen jól eltöltöttük az időt. 

Én erősen tanulom az angol nyelvet, s nagy haladásokat 
is teszek benne, úgyszintén a spanyolt is. Megösmerkedtem 
egy mexikói tisztán indián vérből származó gőzhajó-kapitány -
nyal, ki a spanyol nyelven kívül igen jól beszél francziául, 
s ő is nagyon persvadál, hogy jöjjek Mexikóba. Ingyen el akar 
hajóján vinni, csakhogy én megelégedvén a 10 napi tengeri 
betegséget, inkább az 5 napi vasúti útnak adok előnyt. A mexi
kói kapitányt Eoberto Sonnjugának hívják. 

Én áltáljában már több mexikóival ösmerkedtem meg, 
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de mindannyit végbetlen kedves- és előzékenynek találom. 
Érdekes minket együtt beszélni hallani. Én olaszul, ök spa
nyolul — s teljesen megértjük egymást. Mexikói ösmerőseim 
azt mondják, hogy egy hónap alatt okvetetlenül megtanulok 
beszélni. Áltáljában mindenki bámulja nyelvbeli talentumo
mat, s néha, mikor úgy egy internationális társaság össze
jön (sehol sem láttam annyi nemzetiséget, mint itt) s beszél
nek, németül, francziául, olaszul, angolul s néha a lengyelek 
szlávul, én vagyok az egyedüli, ki mind megértem őket és 
beszélek velők, ilyenkor aztán bámulják a magyart, ki őket — 
mint magok mondják — mind lefőzi. 

Ivántól is kaptam tegnap levelet, s holnap megküldöm 
neki a kívánt meghatalmazást. 

Igen-igen örülök, hogy forrón szeretett gyermekeim 
mind egészségesek, már alig várom, hogy arezképüket meg
kaphassam. 

Azt hiszem, apáoskám, hogy kis munkám érdekelni fog, 
csak arra kérlek, ha esetleg hiba volna a fogalmazványban^ 
azt kijavítani kegyes légy. 

Nagyon spórolok pénzemmel, mert a kávé-plántagehoz. 
nagy szükségem lesz reá. 

Most pedig, kedves apácskám, arra kérve, hogy miattam 
ne búsulj, csókolom testvéreimet, gyermekeimet és sógorné-
mat; zárom levelemet, s téged kebelemre zárva ezerszer csó
kollak, a te hű fiad BÁNÓ JENŐ. 

C/of Mr. Josepfi Mc, Allister-Street, 1053. San-Fran-
ciseo, California (Amerika). 

San-Francisco, Í8S9. május 30-án. 
Forrón szeretettje apácskám! 

Május 8-án kelt soraidat az itteni consul útján ma kap
tam meg, s bizony jól esik egy hónapi idő után hallani, hogy 
úgy te, jó atyám, mint gyermekeim is, valamint testvéreim a. 
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legjobb egészségben vagytok; én hála istennek, magamról is 
ugyan azt mondhatom. Mint már utolsó levelemből tudod, 
én jelenleg San-Franciscóban vagyok, s egyelőre itt is mara
dok, állásom ugyan még nincsen, de többekkel megösmer-
kedvén, reménylem, nemsokára lesz; első dolog az angol 
nyelv megtanulása, úgy a viszonyok megösmerése és végre 
önálló működés. Clauseniussal megbeszélvén az ügyet, ő is 
a mellett volt, hogy most menjek San-Franeiscóba, s néhány 
hónap avagy egy év múlva, ha nyelvvel, emberekkel, szoká
sokkal megösmerkedtem, vagy Mexikóba, Oregonba, vagy még 
inkább Washington-államba, s ott vagy gazdasággal, vagy 
marhatenyésztéssel foglalkozzam. 

New-Yorkban létem alatt Griffin azon tanácsot adta, 
hogy hozassak Magyarországból opálokat, már természetesen 
köszörülve, s ő jót áll, hogy azokat a nevz-yorki, chicagói, san-
franciscói, egyáltalján Amerika nagy városainak ékszerészei 
között nagy haszonnal eladhatnám; tényleg ezen drágakövet 
itt nem egészen ösnierik, mit én nagyon csudálok, Griffin azt 
onnét magyarázza, hogy azelőtt e kövekhez babona volt fűzve, 
mi azonban már elmúlván, most az opáloknak Amerikában 
nagy jövőjük volna. Ezen ügyet előhoztam Clausenius és 
Kuné úrnak is, kinél Chicago közelében egy éjszakát is töl
töttem, s mindkettő a gondolatot igen jónak találja, s külö
nösen az utóbbi biztosított, hogy ő mint tagja a chicagói bör
zének, pár ezer dollárért a börzén is el tudna számomra opált 
adni. 

Mint Clausenius, Kuné és Griffin is ajánlották, hozassak 
próbaképen 1000 forintért köszörűit, mindenféle nagyságú 
opált, de többet a kisebb fajtákból, s remélik, hogy 2000 azaz 
kétezer dollárt megkapnék; számítva, hogy a hozatal talán 
50—60 frtba kerül, a vám kétszáz forint, belejönne az opál 
1300 forintba; mármost, ha el volna adható vegyük csak 
1000—1500 dollárért, vagyis 2500—3000 forintért, tiszta 



hasznom mégis több volna ezer forintnál. Ily haszonért min
denesetre kifizetné magát ezen üzletet folytatni. Most már 
csak az a főkérdés, Egger belebocsájtkozik-e ily opálok el
adásába, s ha megtudja, én mi czélból veszek tőle köszörűit 
opálokat, nem jön-e hasonló gondolatra, s maga nem nyit-é 
piaczot Amerikában. Mindenesetre tehát jó volna Eggerrel ez 
iránt értekezni, esetleg talán ő engem bízna meg opáljaínak 
darusításával s én csak nyereségben osztoznék vele. Ő ben
nem szentül megbízhatna, úgy mint saját magában, ez eset
ben szezonokat tartanék New-York, Chicago, Sz.-Louis, New-
Orleans, San-Francisco, egy szóval Amerika legnagyobb váro
saiban. Ez oly üzlet volna, a mi azt hiszem, úgy Eggernek, 
mint nekem is sok pénzt hozhatna. Mindenesetre elönyö-
sebb volna rám, ha magam szakállára dolgoznék. Légy 
szíves tehát édes atyám, ezt meggondolni, s ha tervemet jó
nak látod, Eggerrel vagy direct, vagy László útján értekezni : 
esetleg abba is beleegyezem, hogy Egger az opálok árusítá
sáért készpénzzel jól fizet, s ez esetben csakis a tiszta jöve
delem — értem a meghatározott ár felüli összeg 50 %-át kö
töm ki magamnak. 

Míg Európában voltam, meg nem ítélhettem a dolgot, 
mert nem tudtam hányadán vagyunk az opálokkal Ameri
kában, most azonban majd egy hónapi itt létem után látom 
és tudom, hogy e követ kedvelik itt, de alig kapható, s ez 
most egy új kereskedelmi czikk volna, melyből sok pénzt le
hetne kihozni. Ha Egger akarná, opál-ékszereket is lehetne 
az itteni piaczokra hozni, még pedig első sorban melltüket 
opálból brilliantokkal díszítve, és női pipere-czikkeket, vala
mint opál-gyürűket. Az amerikai nagyon hiú s vasárnapon
ként szeret magára csillogó, értékes tárgyakat rakni. 

Csókollak ezerszer gyermekeimmel együtt, szerető fiad 
BÁNÓ JENŐ! 
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San-Francisco, 1889. május 31-én. 

Kedves apácskám! 
San-Francisco igen kedves, szép város, gyönyörűen fek

szik s nagyszerű a klímája, habár most kissé hűvösek a dél
utánok, mert % órakor beáll naponta a passat-szél s fú este 
7 óráig, s úgy lehűti a levegőt, hogy Überzieher-t kell 
venni; ezen szelek augusztus végéig tartanak, akkor követ
kezik a szép idő s tart januárius végéig, ezután néha esik, de 
mellette melegebb mint most, egész május elejéig, s azután 
ismét kezdődnek a szelek. Ezt így beszélte Gardáin, ki már 
50 éve lakik Californiában. Életében, mint mondja, csak egy
szer emlékszik hóra, de az is azonnal elolvadt. 

Megnéztem a Cliff-Hausot, hol ezer meg ezer fóka sütké
rezik a tengerből kiálló sziklákon s mulat a tengeri madarak 
számtalan fajával. Voltam az eddig látott parkok legszebbi
kében, a Golden-Geet-Parkban, s ott valóban bámulnom kel
lett a vegetatiót, de nem viccz nőni s fejlődni a fának, ha soha 
sincsen hideg. Különben utazásomat mint utolsó levelemben 
is említem, lassan-lassan egybe foglalom, s ha készen lesz, 
elküldöm neked, eddig már esténként 32 oldalt összeírtam, 
azt hiszem, érdekelni fog úgy titeket, mint a közönséget is. 

Kedves gyermekeimet sokszor csókolom s kérem őket, 
hogy jól tanuljanak, téged pedig testvéreimmel együtt még 
egyszer csókol s ölel forrón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

Czímem : Mr. E. de Bánó C/of Mr. Josephi, Mc. Allister-
Street 1053. 

San-Francisco, 1889. június 25-én, születés-napomon. 
Forrón szeretett jó Atyám ! 

Már hosszabb idő óta nem kaptam tőletek értesítést s 
így kissé nyugtalan vagyok, nincsen-e valamelyiketeknek 
baja. Különben Európából nem kapja az ember rendesen a 



híreket, elég, hogy a hajó pár napot késsék s akkor a levelek 
is későn jönnek. 

A meghatalmazást, melyet Iván tőlem kért, már elküld
tem, reménylem jó lesz. 

A mai postával küldtem czímed alatt amerikai útiváz
latomnak kéziratát néhány hozzátartozó fotográfiával; ha 
Divald kiadná, jó volna. Ha Ő ki nem akarná adni, úgy bizo
nyosan kiadja más vállalkozó, esetleg talán íijság is, mirit 
például az «Ország-Világi) vagy a ((Vasárnapi Ujság», hiszen 
a képek kitűnőek, melyeket küldtem, gyönyörű illustratiókat 
csinálhatnának a lapokban. 

Ezen úti vázlatokat utazásom alatt állítottam össze s 
így közvetetten benyomások alapján írtam, azt hiszem, érde
kelni fog benneteket. Lehet, hogy egyes hibák vannak benne, 
de azok talán nem lényegesek, különben jó apácskám, te meg 
fogod tudni ítélni, hogy vájjon ki lehet-e adni vagy sem. 

A Il-ik részt majd mexikói utam végén fogom leírni az 
esti órákban, úgy mint ezt. Lederer úrtól minden nap várom 
a választ, a mint megjön, azonnal értesítelek, hogy mi törté
nik velem. Az angol nyelvet azért szorgalmasan tanulom, 
mert a mexikói hírektől függ, vájjon Californiában telepszem-e 
meg, vagy lemegyek Mexikóba. 

Ha Mexikóba megyek, mint már írtam is neked, valószí
nűleg kávé-telepítvényes leszek, s ily módon reménylem, 
hogy 10—12 év múlva vagyonra fogok szert tenni. 

Még eddig nincsen állásom avagy foglalkozásom s ösz-
szes időmet nyelvek tanulásával töltöm. Ezen állapot azon
ban nem soká fog tartani, mert reménylem, néhány hét múlva 
eldől a dolog, s én akkor vagy itt, vagy ott már megkezdem 
működésemet. / 

Az kedves atyám, hogy eddig még csak körülnézek .és 
nem állapodtam meg, ne bántson téged, itt létem azonban 
már reám nézve annyival is haszonnal volt, hogy megösmer-



kedtem emberekkel,' kik a jövőre nézve hasznomra lehetnek ; 
így például már van kereskedő ezég, mely négy óv múlva 
megtermett kávéterméseimet bizonyára meg fogja venni, azért 
mondom négy év múlva, mert az új kávéplánta csak negye
dik évben termőképes. Azonkívül megösmerkedtem egy kávé-
telepítvényessel, Eekstein úrral, kinek valószínűleg szom
szédja leszek s ki, mint látszik, mindenben segítségemre leend. 
Addig, míg kis házam fel lesz építve, saját házában és ingyen 
ajánlt fel nekem lakást. Eekstein úr megígérte azt is, hogy 
úgy mint magának, nekem is szerez quantum satis földet és 
pedig a szomszédságában, majdnem teljesen ingyen, a mexikói 
államtól. Az első négy év nehéz lesz, a többi jól fog menni, 
csak egészség legyen. 

Összeköttetésbe léptem Hallá úrral is, szintén nagy tele-
pítvényes, és pedig legközelebbi szomszédja Eekstein úrnak, a 
mennyiben tőle. 10 óra távolságban lakik. 

Lederer úrnak azért írtam, hogy azon időre, míg kávé-
telepítvényemre mehetek, nála esetleg foglalkozást nyerhe
tek, s mint honfi, tanácsát'is kikérhetem a kávétermelésre 
vonatkozólag is. 

Hochkofler úr, az itteni consulunk szintén helyesli ter
vemet, ő, mint kávénagykereskedő, igen ösmeri a viszonyo
kat s azt mondja, még eddig minden kávételepítő meggaz
dagodott. 

A kávétermelés Mexikóban új valami s így még nyitva 
áll a tér. 

Idővel na,gy értéke leend a kávételepeknek, mert a mexi
kói állam vasutat kíván építeni a parton végig, s így valószí
nűleg érintené telepünket is. Most persze még messze van a 
vasúti állomástól, úgy szintén a hajóállomástól is. Az élőb
bemtől 4—5 napi járás öszvér hátán, a másiktól 2 nap. 

A munkát a telepítvényeken olcsó napszámú indiánok 
végzik, kik a telepítvényektől nem messze, wigwammokban 
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laknak. Eckstein úr igen jó népnek mondja őket. 0 már 
néhány éve közöttük lakik s niég soha sem volt velük baja. 

Telepítvénye, így valószínűleg jövőben enyém is, Alsó-
Mexikóban, Oahoaka-állam nyugati részén van, már nem 
messze Quatemalához; a telepítvény természetesen a tropikus 
égöv alatt van, de magasan fekszik s azért elimája nagyon 
egészséges. Az említett telepítvény gyönyörű erdővel van 
körülvéve, mint Eckstein úr mondja, nagyszerű a vadállo
mány, különösen fáczán s vadpulyka hemzseg mindenütt, 
veszélyes kigyók és állatok nincsenek. 

A mint Lederer úrtól levelemre előnyös választ kapok, 
azonnal indulok Mexikóba. 

Azért tehát kedves atyám, ha most hosszabb ideig nem 
kapsz is tőlem levelet, az ne búsítson, akkor biztosan elmen
tem s az az oka. A mint Mexikóba érek, azonnal írni fogok. 
Én hála az istennek, egészséges vagyok s reménylem, ti is 
mindnyájan azok vagytok. 

Kedves gyermekeim arczképét alig várom már, remény
lem, azt is megkapom nemsokára, üsmeretségem San-Fran-
ciseóban már elég számos. Legutóbb egy mexikói kapitány
nyal (azt hiszem, már említettem neked) ösmerkedtem még,' 
tiszta indián vér, neve Eodolfo Szonyuga. Most meg pár hót 
óta egy weimari német fiatalemberrel, Bergmann úrral 
barátkoztam meg, ki mindjárt lakására vitt s szívességből le' 
is fotografirozott (ő ugyanis fényképész); úgy látszik, meg
tetszett neki a pofám, különben a fotográfiák között találsz-
egyet. Én jónak találom. A fotográfián lévő kosztüm volt a 
tengeren rajtam, s annak emlékére vettem fel a sapkát is. 
Bergmann úr igen jól zongorázik s így néha ketten elzené
lünk, ő zongorázik, én pedig tilinkózom. E hangszer nagyon-
tetszik a yankeknek. A telepítvényén nagy hasznát veendem. 

Most azonban éjfél lévén, nem akarom többé nyugalma
dat zavarni. Azon reményben szeretett jó apám, -hogy a leg-
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utóbbi leveledben említett gyengeség,- melyet éreztél, elmúlt, 
s te most ismét jól érzed magad, zárom soraimat. 

Gyermekeimet százezerszer ölelem s csókolom, úgyszin
tén testvéreimet s rokonaimat is, téged pedig karjaidba zár 
forrón szerető, csókoló fiad BÁNÓ JENŐ. 

San-Praneiseo, június 29-én 1889. 

Forrón szeretett apácskám! 
Röviden értesítelek, hogy miután Lederer úrtól igen 

szívélyes levelet kaptam, melyben legnagyobb örömét fejezi 
ki Mexikóba menetelem szándéka iránt, és a leghatározottab
ban biztosít arról, hogy minden tőle telhetőt meg fog érde
kemben tenni; én hétfőn, vagyis július l-jén utazom vasúton 
le Mexikóba, a fővárosba. Utam hat napot vesz igénybe. 
Reményiem, Mexikó állam lesz az, hol jövőmet fellelem. 
. . Én egészséges vagyok, reménylem ti is mind azok vagy
tok. Megkaptad utivázlatimat? Gyermekeim talán már vaka-
tión vannak? 

Igaz, apácskám, nagyon kérnélek, ha Ivánnak megmon
danád, hogy részemre a «Budapesti Hírlapu-ot megrendelné, 
mert az rettentő, semmit sem hallok hazámról, illetőleg az 
abban előforduló eseményekről. Már csak azon szempontból 
is jó,, ha lapot hordatok, hogy olvasása által anyanyelvemet 
cultiválhassam. 

Gyermekeim arczképét már alig várom. Testvéreimtől is 
szeretném, ha arczképét kaphatnék. 

Most apácskám az a szándékom, hogy Mexikóban, a fővá
rosban hivatalt vállaljak s pénzemet kávéplántálásba fektes
sem. B kettő összeegyeztethető, mert a kávé termelése kevés 
időt vesz igénybe, a míg a kávé nő, az időt másban lehet ki
használni. Különben erről majd bővebben értesítelek Mexi
kóból.-

, A leveleket kérlek egyelőre következő czímen küldeni: 



Signor Don Eugenio de Bánó con correspondentia Don Simon 
Lederer Mexico, Puenta de S.-Francisco, 13. Apartado del 
Correo No. 90. 

Most pedig csókolva gyermekeimet s testvéreimet, ölel s 
csókol forrón szerető kézcsókoló fiad BÁNÓ JENŐ. 

El Paso, Texas, július 4. 1889. 
Forrón szeretett atyám! 

A híres aztékek országának, Mexikónak határáról írom e 
sorokat azon reményben, hogy azok mindnyájatokat a legjobb 
egészségben találnak. 

Kimondhatatlan érdekes tájakon vitt San-Franciseótól 
idáig utunk. Eleinte a szépen kultivált Kalifornia, azután a 
Zaharához hasonló Arizona, melynek vegetatióját a kaktus, 
aloe és hasonló forró égövi növények képezik, következett, 
utána Uj-Mexikó óriási tracenáival s végre a marhatenyész
téséről híres Texas; ezek mind oly országok, melyek az ide
gent, különösen ha európai, nagyon, de nagyon meglepik. 

Arizonában — melynek évi átlagos melege nagyobb, 
mint a Zaharáé — óriási melegünk volt; egy kis állomáson 
megnéztem a hőmérőt, az 116 fok Fahrenheitet mutatott ár
nyékban, napon valószínűleg 135—140 fokot. 

Az emberek szintén egészen mások, mint nálunk. Mexi
kói, japáni, kinai s néger a tömérdek indiánnal képezi a népes
ség zömét, a fehér csak az intellig 
Arizona határán, méhek módjára b 
delmes, tetovirozott arczú apache-u 
egy általa készített findzsát, eléggé lí 
legességét s éppen azért érdekes ÍE 

Itt, El Paso-n pár órai időnk 1< 
hogy veled csevegjek. Este 6 órakor indulok tovább s négy 
nap múlva érem el Mexikó fővárosát. Utam San-Franciseótól 
Mexikóig hat napot vesz igénybe, csinos kis. idő. 

igens osztály. Yummában, 
bújtak ki odúikból a vesze-
•indiánok, egyiktől vettem 
látni azon az ipar kezdet

in, azt arra használom, 
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Voltál-e, kedves apácskám, már Parisban ? s ha igen, 
minő a, kiállítás? képzelem, hogy .óriási nagyszerű. 

Most azonban, midőn még egy búcsút intek az Egyesült-
Államok határáról s csókoltatom az én angyali gyermekeimet 
s minden rokonomat, ölel kézcsókoló, forrón szerető fiad 

BÁNÓ JENŐ. 
NB. Bocsáss meg apám, hogy soraim oly fölületesen van

nak fogalmazva, de útban vagyok, s ez szolgáljon mentsé
gemül. 

Mexikó, július 8-án. 1889. 

Forrón szeretett jó atyám ! 
Ezennel értesítelek, hogy tegnap, vagyis f. hó 7-én meg

érkeztem Mexikó állam hasonnevű fővárosába ós pedig, hála 
az égnek, teljes egészségben. Utam igen érdekes volt, majd 
alkalomadtán azt is, első vázlataimhoz hasonlólag, le fogom 
írni és neked megküldeni. 

Megérkezésem után, lemosva az út porát, első dolgom, 
volt honfitársamat, Lederer urat fölkeresni, ki valóban oly 
igazi magyar vendégszeretettel fogadott s oly előzékeny szí
vélyességet tanúsított irántam mindjárt az első napon, hogy 
én itt, hazámtól oly távol, azonnal otthonosnak éreztem ma
gamat. 

Lederer úr szivélyességében annyira ment, hogy apart-
mentjaiban lakással kínált meg, mit én természetesen elfo
gadni vonakodtam, miután azonban oly szívesen ajánlotta 
azt fel s én meggyőződtem arról, hogy semmiképpen sem fogok-
neki alkalmatlankodni, egyelőre elfogadtam szívességét, s így 
most azon kellemetes helyzetben vagyok, hogy gyakran együtt 
lehetvén vele, minél többet beszélhetünk hazám szép nyelvén. 

Megérkezésem napja vasárnap lévén, kedves honfitár
sam nemcsak hogy egész napon megvendégelt, de délután 
fogatjával bejárta .velem.Mexikó város egy részét, s így meg-
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érkezésem első óráiban mindjárt alkalmam volt megösmer-
kedhetni a Táros jellegével, s miután utunk az Avenidán 
(Andrássy-útunkhoz hasonló utcza) vezetett keresztül, hol az 
itteni jobb társaság színe-java délutánonként corsómenetét 
tartja, Mexikó úri osztályának nagy részét — élükön az iga
zán sok szép és kedveseknek látszó hölgyekkel — láthattam. 

Mexikó lakossága, mint az első impressióból legalább ki
vehettem, nagyon előzékeny, szívélyes és kedves modorúnak 
látszik lenni. A város igen szép, s nem tekintve azon kedves, 
bizarr színezetet, melylyel lépésről-lépésre találkozunk, tel
jesen európainak mondható. Északamerikai társait minden 
tekintetben fölülmúlja, már tudniillik szépség, ízlés és ked
vesség tekintetében. 

Talán életemben nem tett város reám első pillanatra 
ily jó benyomást, mint ezen főváros, s így azt hiszem, itt e 
szép helyen, kedves emberek között jól fogom magamat 
érezni s talán jövőmet is megalapítandom. 

Lederer úr nem ajánlja, hogy lemenjek a kávételepekre 
s így valószínűleg veled közölt tervemről le fogok mondani 
s teljesen itt telepszem le. Erről beszélni még különben korai 
dolog, egyelőre mindenesetre itt maradok. 

Honfitársam minden lehetőt megtesz, hogy mielőbb ál
lásra szert tehessek, avagy hogy mielőbb oonsolidálhassam 
magamat, ő egy nagy vasúti vállalatnak, mely most tracirozva 
lesz, elnöke, s biztosított, hogy a mint a munkálatok komo
lyan megkezdődnek, vállalatánál, ha akarom — s szüksé
gem lesz reá — állást fog nekem adni. Ő azonban azt hiszi, 
hogy itt más módon is megalapíthatom szerencsémet. 

Köztünk mondva, honfitársamnak az itteni kormánynál 
nagy befolyása van, s ha megösmeri karakteremet s akarja, 
igen sokat tehet értem. 

• Tegnap bemutatott Lederer úr Eivéra tábornoknak :és 
Manuel J. Cisneros lovassági ezredesnek; mindkettő befolyá-
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ses ember s úgy látszik, nagyon megkedveltek, az előbbeni 
francziául beszél kissé, az utóbbi pedig tökéletesen bírja az 
olasz nyelvet. 

No de nem boesájtkozom most mélyebben a leírásokba, 
mert még talán, tekintve rövid itt tartózkodásomat, nem is 
vagyok eompetens, egyet azonban már is határozottan meg 
ttidok állapítani, és ez az, hogy úgy nálunk, mint átaljában 
egész Európában, hamisan ítélik meg a mexikóiakat. Nálunk 
félvadaknak tartják őket elég helytelenül, holott azoknak 
ezivilizált s a szép- és nemesért lelkesülő népnek kell lenni; 
mert képesek voltak alkotni ily remek várost, mint Mexikó. 

Most azonban, kedves atyám, csókolva szeretett gyerme
keimet s testvéreimet, ölellek s csókolom kezeidet, forrón 
szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

NB. Leveleimet Lederer úr czíme alatt küldjétek, a pa
piros sarkáról olvasható le. 

Mexikó, jnliuB 29-én. 1883. 

Kedves, szeretett jó atyám ! 
Első levelemet, melyet innét az aztékek országának fő

városából hozzád intéztem, bizonyosan megkaptad s így 
tudod, hogy hála istennek egészséges vagyok. 

Annak, hogy innét írtam, ma-holnap három hete, s az
óta helyzetem csak annyiban változott, hogy kilátásom van 
itt nemsokára jó állást kaphatni, még pedig egy itt székelő 
vasúthoz, mely nem sokára fog megnyílni; alighanem titkár
nak leszek kinevezve, havi 200 dollárral, vagyis 400 forinttal, 
a mennyiben egy mexikói dollár valamivel több mint 2 frt, 
fizetésem évente 5000 frtot tenne ki, mi kezdetnek elég. 

Később okvetetlenül a Lederer vir vasútjához fogok át
menni, avagy egy más most keletkező félben lévő vállalathoz, 
melynek elnöke szintén , Lederer úr lesz, természetesen még 
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előnyösebb fizetéssel. Lederer úr bizik bennem, s így birva 
bizalmát, itt sokra vihetem. 

Lederer úr vasútja még csak keletkező félben van, azért 
még nála alkalmazást nem kaphattam, különben bizonyára 
már alkalmazott volna. Lederer úr egyike a legbefolyásosabb 
embereknek az egész köztársaságban, miniszterek s más ma
gas állású egyének tőle kérnek tanácsot igen sok fontos dolog
ban, a köztársasági elnökkel is igen jó barátságban van. 

Lederer úr most nem régen egy nagyszerű tánczmulat-
ságot adott, melyen én természetesen, mint a házhoz tartozó, 
jelen voltam, habár nagy gyászom miatt nem tánezoltam. 
Kedves honfitársam, a kinek csak lehetett, bemutatott s így 
több előkelő mexikói családdal és igen sok szép leánynyal 
ösmerkedtem meg; összesen valami 120—130-an voltak. 
Hogy Lederer úrnak működési teréről fogalmad legyen, elég 
ha megjegyzem, hogy évente üzletének (ezüst-órczeket vásá
rol egész Mexikóban s azt aztán Amerikába és Angliába küldi 
beolvasztáshoz) forgalma több és több millió dollárt tesz ki. 
A vasúti vállalatokba újabb idő óta fogott s azért azok még 
csak kezdetben vannak. Azon új vállalat, melyről túlolda
lon említést tevék, egy nagy ezüstolvaszda lesz, mely most 
több millió dollár tőkével alakuland meg részvénytársulattá, 
s melynek elnöke Lederer úr lesz; ezen nagyszerű ezüst-
olvaszdába akar Lederer úr engem főpénztárnoki, vagyis a 
legbizalmasabb állásba tenni. Miután azonban ezen olvaszda 
megnyitásáig még több hónap fog eltelni, én ezen állás el
nyeréséig mást is elfogadok, így egyelőre az említett titkári 
állást is, melylyel mindenesetre elég szép fizetés jár. 

Ez a Mexikó, kedves atyám, egy valóban áldott ország s 
a, ki csak egy kissé practikus észszel bír, kell, hogy itt meg
gazdagodjék. 

Lederer úr összesen hat éve, hogy itt van, s már is azt 
hiszem, dúsgazdag ember, azelőtt Észak-Amerikában volt 
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tizenegy esztendeig és semmire sem vihette, itt pedig rövid 
pár év alatt névre, vagyonra és befolyásra tett szert; idejöj
jön László és ne Észak-Amerikába, itt még jobban tudná 
érvényesíteni képzettségét, mint ott a yankek hazájában. 

Az észak-amerikait szeretem, de a mexikóit még száz
szorta jobban. 

Itt Mexikóban összesen hatan vagyunk magyarok és en
gem kivéve, mind a legjobb helyzetben. Első közülök min
denesetre, már vagyonra és befolyásra nézve, Lederer úr; 
második Blum űr, Bleichröder berlini bankárnak, ki most 
Mexikó-államnak 38 millió dollár kölesönt adott, teljhatalmú 
megbízottja; harmadik Breyer úr, egy dúsgazdag ember (most 
Európában van összes családjával a párisi kiállítást meg
nézni), de kivel csak egyszer találkozhattam; negyedik Miha-
lovics lír, egy Miksa császárral idejött (volt huszár-tiszt) va
lódi gentelman, ki itt beleszeretvén egy mexikói hölgybe, 
itt is maradt s már 25 év óta mexikói lakos, de mindamel
lett kitűnő magyar; ezen mintegy 52 éves úrnak nincsen 
családja; engem első találkozása után azonnal annyira meg
szeretett, hogy rögtön brúderek lettünk s kijelentette, hogy 
mindenki között, már tudniillik nejét kivéve, engem kedvel 
legjobban s határozottan meg kellett ígérnem, hogy a mikor 
csak lelíet, házában leszek ; mióta megösmerkedtünk, alig van 
nap, hogy meg ne látogasson. Igazán szerencse volt reám nézve 
idejönni, oly jól érzem magamat e kedves magyarok és ked
ves mexikóiak között; ötödik egy Klein nevezetű ékszerész, 
azt mondják, elég vagyonos és jó ember is, de nem igen tár
salognak vele többi hazámfiai. A hatodik pedig végül én va
gyok, a kiről még ítéletet nem mondhatok. Egyet azonban 
már most is tudok, s ez • az, hogy azok, kikkel megösrner-
kedtem, legalább látszólag megkedveltek. 

Lederer ár néhány hét múlva vasútja végett Európába 
megy s így Magyarországra is elrándul s„ határozottan meg 
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akar tégedet is látogatni Osztropatakán ; fogadjátok őt, kedves 
apácskám, szívesen; mondhatom, nagyon megérdemli, már 
mostanáig is oly sók szívességet tanúsított irántam s még, 
mint ő maga állítja, majd csak ezentúl fog érettem valamit 
tenni, hogy én örök hálával tartozom neki; ha itt Mexikóban 
viszem valamire, ha egészségem megmarad, hiszem is, hogy 
viszem, első sorban neki köszönhetem. Körülbelül szeptem
ber végén lesz Osztropatakán. 

Most tíz-tizenkét napra kimegyek vidékre egy mexikói 
fiatal emberrel, ki meghívott mint bizalmi embert egy igen 
nagy birtok vásárlásához, összes költségemet természetesen 
ő fizeti. Utazásunk legnagyobb részét lóháton fogjuk meg
tenni, mindenesetre igen érdekes út lesz, vasúttal Pueblaig 
megyünk, onnét pedig több napi lovaglásunk lesz. Természe
tesen Eemiugton-fegyveremet, melyet San-Franeiscóban vet
tem s két revolveremet a nyeregkápában viendem — nem 
annyira az emberek ellen, mert azok egész Mexikóban jók, — 
mint inkább az esetleg utunkba jöhető leopárd, onka-maeska 
avagy kuguárok ellen, melyek eléggé el vannak terjedve 
Mexikó lakatlanabb vidékein s néha az embert is megtá
madják. 

Mexikó város, mint már utolsó levelemben is megírtam, 
igen szép és kedves s a klímája oly előnyös, hogy talán csak 
Quitóban van ilyen, télen-nyáron egyforma, de soha sem 
nagyon meleg, olyan, mint nálunk május vége avagy június 
eleje, az éjjelek hűvösek s azért igen kellemetesek. 

A város gyönyörű környékkel bir s csak ki kell menni a 
városon kívül s ott emelkedik tizenhétezer láb magasságban 
az örök hóval fedett Popokatapétel. 

Maga Mexikó város nyolezezer láb magasságban fekszik 
s annak tulajdonítandó, hogy daczára, hogy az az egyenlítő? 
tői csak 19 fokra van, mégis igen mérsékelt temperaturával 
bír. Minden idegen, ki ide jön, itt igen jól érzi magát. A ma-
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gyarokat itt igen szeretik, már tudniillik azt a keveset, a ki 
itt van. 

Igaz, kedves atyám, megkaptad-e kis munkámat, s ha 
igen, nem-e nagyon rossz. Miután most — kivéve, hogy erő
sen tanulom a spanyol nyelvet — időm van, folytatom uta
zásom leírását, a mint készen lesz, azt is megküldöm. 

Lehelkének írtam már régebben levelet és kértem őt, 
hogy írjanak nekem gyakrabban, de eddig még a kis hunczii-
toktól nem kaptam egy sort sem. Ez azonban nem nyugtala
nít, mert hiszen június 24-én írt leveledben értesítettél, hogy 
egészségesek. 

Reményiem, jól is tanulnak. Oh istenem, mennyire sze
retném, ha együtt lehetnénk. No de hiába, az most nem 
megy; reménylem, hogy ezen tőlök való eltávozásomat más
ként fogom jóvá tenni s akkor aztán nyugodt leszek. 

Nagyon elszomorított utolsó levelednek azon része, hogy 
tudniillik hazánkban oly nagy — és különösen Osztropata-
kán — a szárazság s hogy testvéreimnek szegényeknek abso-
lute nem lesz termésök. Miből fognak hát élni ? 

Azon reményben, hogy soraim mindnyájatokat a leg
jobb egészségben találnak, csókolom gyermekeimet, testvérei
met és minden rokonomat is, téged, kedves jó atyám pedig 
keblemre zárva, ölellek s csókolom kezeidet százezerszer, for
rón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

Mexikó, 1889. augusztus 16. 
Forrón szeretett jó Atyám! 

Utolsó levelemet, melyben írtam, hogy itt Mexikó város
ban egy állásra van kilátásom, (havi 200 dollár fizetéssel) 
bizonyára megkaptad. Ezen állást még mindig elnyerhet
ném, ha kívánnám, csakhogy most változtak a dolgok és pe
dig, véleményem szerint, az én előnyömre. 

Mint tudod, kedves apám, (már San-Franciskóból írtam 
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nösen egy magyar apától származó osztrák születésű ember
rel, Hallá Károly úrral; pár nap előtt ezen úrtól levelet kap
tam Oaxaka államban fekvő Plu-ma de Hidalgó telepből, (hol 
Hallá kávételepei vannak) hogy csak jöjjek le s biztosít róla, 
hogy pár évi kitartás és türelem mellett, úgy mint ő is, va
gyonra teszek szert. 

Megbeszélve a dolgot Lederer úrral, ö eleinte nem igen 
helyeselte tervemet, miután azonban magának az Oaxaka ál
lambeli telepekről infomiatiókat szerzett, nem csak hogy 
helyesli szándékomat, de sőt velem companiába akar lépni, 
oly módon, hogy a telepítvényhez, illetve a plantage beren
dezéséhez, megmunkálásához s fentartásához szükséges pénz 
Vi részét ő adja, lU részt pedig én, s négy év múlva, midőn 
a plánta az első hasznot hozza, a jövedelem fele az enyém, 
másik fele az övé, vagyis ha 4 év alatt én 1000 dollárt adtam 
ki, ő 3 ezer dollárt ad, s ha a jövedelem 4 év múlva 8000 dol
lár, 4000 dollár enyém, 4000 pedig az övé. 

Hallá úr számítása szerint 4000 dollárral 40—50 ezer 
plántát termelhetünk, melynek jövedelme 4 év múlva leg
rosszabb esetben 8000 dollár lenne. 

Természetesen minél többel kezdjük eleinte, annál hasz
nosabb reánk nézve. 

Most őszintén bevallom, kedves apám, hogy sajnálom, 
hogy nem több pénzt hoztam magammal, mert biztos vagyok 
róla, hogy például 15—á0 ezer forint befektetés mellett, 
12— 15 év múlva a legegyszerűbb számítás mellett is, leg
alább négy egész ötszázezer forintra tettem volna szert. 

A számítás a következő: Az első 4 évre összesen (tehát 
nem évenként) 100 ezer plántához már a föld megvétellel 
együtt, többi kiadással és élet-fentartással szükséges 10 ezer 
mexikói dollár, vagyis 20 ezer forint; 4 év múlva legrosz-
szabb számítás szerint minden plánta egy font kávét hoz, a 
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kávé ára jelenleg looo Pluma Hidalgó, fontonként 24 oen-
tavos, de vegyünk kerekszámban csak 20 centavost, (egy 
dollárban van 100 centavos) tiszta jövedelem marad 4 év 
múlva 20 ezer dollár. Miután pedig a kávé-plánta meghozva 
első gyümölcsét, minden évben termöképes, vagyis évente 
legalább is egy fontot hoz, a 20 ezer dollár jövedelemre min
den évben biztosan lehet számítani, (a kávé semmiféle idő
változásnak nincs kitéve s minden évben meghozza gyümöl
csét) a mennyiben pedig például a 6—8 éves plánta átlag 
2 fontot is hoz, még többre is lehetne számítani, én azonban 
csak plántánként évi egy fontot veszek s ezen alapon teszem 
meg számításomat. 

Ha tehát 4 év múlva és utána minden évben például 
12 éven keresztül 20 ezer dollár jövedelmet hozott a telep, 
már az 240 ezer dollár, nem is számítva a telep értékét, mely 
szintén legalább 100 ezer dollárt ér. Ha már most az élet-
fentartásra a plánták tisztogatásához (ez utóbbi évente 1000 
dollárba kerül már a legbővebben számítva) 3000 dollárt 
számítunk évente, vagyis 12 éven át 36 ezer dollárt, marad 
204+100 (telepérték) = 304,000 dollár, vagyis több mint 
600 ezer forint, s ha ebből még leszámítunk 100 ezer forin
tot is, marad mindég egy félmillió forint, nem is számítva a 
befolyt jövedelem kamatját, mely 12 év alatt szintén nem 
csekélység. 

Ezen számítás így kissé túlzottnak látszik ugyan, de pe
dig nem lehet megdönteni, mert az úgy van; persze Európá
ban azt mondják erre, hogy ez swindli, már pedig ha meg
gondolják, hogy ezer és ezer ember van Amerikában, de 
különösen itt Mexikóban, a ki pár évi hasonló speeulatió 
folytán milliomos lett, mégis csak be kell mindenkinek látni, 
hogy számításom, ha nem is krajczárra egyezik a valósággal, 
nagyjából kell, hogy annak megfeleljen. 

Kedves atyám, én.becsületszavamra mondom, hogy szá-
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mításomat a legilletékesebb adatokból vettem s így bitéit ad
hatsz nekem. 

Ezeket csak azért írtam, hogy meggyőzzelek arról, hogy 
ha már ma arra kérlek, hogy ináncsi részemet, ha lehet add 
el, ne lepjen meg, s ne azt hidd, hogy könnyelműen el aka
rom pénzemet verni. 

Igen jól tudod, kedves atyám, hogy mi a czélom s így 
csakis helyeselheted, hogy mindent megteszek annak sikeres 
kiviteléhez. 

A telepen valóságos remete-életet fog kelleni élnem s 
lemondani teljesen a világról, csupán csak azon néhány in
diai társaságára szorítkoznom, kik plantágomat megművelni 
fogják. Lakásomat egy fából, az indiánok által összetákolt 
kunyhó fogja képezni, barátim pedig egy komondor s egy 
nélkülözhetetlen ló leendnek. 

Én azonban, kedves atyám, fogok még ezen magányban 
is mulatságot találni, hisz Mexikó annyira bővelkedik a ter
mészeti szépségekben, hogy már azokat bámulni is mu
latság. 

Hogy mikor megyek le telepemre, még biztosan nem 
tudom, de azt hiszem, nem sok idő fog eltelni, legfeljebb 
"2—3 hét. Telepem az északi szélesség 16° és nyugati 
greenwichi hosszúság 96° alatt, 4000 láb magasságban a ten
ger színe felett Pohutla városka felett fekszik. Mexikótól egy 
napi vasúti és hat napi lóháton megteendő távolságban — 
kilátással a véghetetlen nagyságú Csendes-oczeánra. 

Mexikóban már igen sok és jó ösmerőseim vannak, s hogy 
minő nagy respectussal vannak irántam a jó mexikóiak, elég 
ha megjegyzem, hogy alig egy havi ittlétem alatt két mexikói 
előkelő úri ember párbajánál mint szekundáns fungáltam. 

Mexikó véghetetlen kedves város, minden idegen emberre 
a legjobb benyomást teszi. 

Most azonban már eleget beszéltem saját magamról. 
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ideje, hogy már az én kedves gyermekeimre is reá térjek, kik
től már oly régen bírt nem kaptam. 

Mit csinálnak ök? egészségesek úgy-e mindannyian? 
aiig várom arezképeiket, — már bizony megjöhetett volna. 

Most pedig kedves atyám, azon reményben, hogy soraim 
mindnyájatokat s különösen téged egészségben találnak, zá
rom levelemet, természetesen ezerszer és ezerszer csókolva 
az én angyali gyermekeimet, testvéreimet, és ölelve téged 
számtalanszor, forrón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

Mexikó, 18S9. augusztus 22. 
Forrón szeretett Atyám! 

Miután mai napon befejeztem «Amerikai útiképeim* le
írását, több arra vonatkozó fényképpel együtt azt, illetve 
kis munkámat, neked küldöm, kérve téged ismét, kedves 
atyám, lennél szíves átolvasni s a hibákat kijavítani. 

A külön összehajtott s A betűvel jelölt öt lapot azért 
írtam, hogy esetleg az a lapokban kis munkáin kiadatása 
előtt megjelenjék, (természetesen ha azt a kiadó szükségesnek 
tartaná) vagy pedig a kiadó által az előfizetési lapokra nyom-
tattassék. 

Miután munkám I-ső részére, melyet még San-Pranciskó-
ból küldtem meg neked, eddig válasz nem érkezett, nem, 
tudom, mi fog azzal történni. Ha azonban Divald avagy 
más kiadó azt elvállalta volna, úgy kérlek, a most átküldót-
tet is add át neki. 

Azt hiszem, legjobb lesz az egészet egy részben és pedig 
«Amerikai Utiképek» czíme alatt kiadni, mely esetben, ter
mészetesen úgy a fejezetek, mint oldalszámok is folytatóla
gosan következnének. 

A fotográfiákat és a bikaviadalra vonatkozó tollképejtet 
miután a kiadó felhasználta, utóbb reprodueálta, tartsd 
meg mind, mert azok szép emlékei maradnak utazásomnak. 
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Légy >zíves, kedves jó atyám, « írd meg nekem, liogy «. 
kiiuló minő föltételek alatt vállalta magára kis művem ki
adatását ? 

Miután igen sok fáradságomba került, ingyen semmi 
esetre sem szeretném átadni. 

Ugy tőled, mint szeretett gyermekeimről s testvéreimről 
is régen bírt nem kaptam s ez kissé nyugtalanít. 

Testvéreim közül, Ivánt kivéve, ki egyszer írt, még egyik 
sem írt nekem, pedig milyen jól esik az, ba az ember ott
honról levelet kap. 

Itteni magyar osmerőseimuek elolvastam kis művemet, 
a különösen Lederer úrnak és Mibalovies úrnak nagyon tet
szett az, s Lederer ur azon esetben, ba kis munkám magyar
ban megjelenik, minden áron le akarja spanyolra fordítani s 
a mexikóiak részére kiadatni, mert, mint mondja, ez az egye
düli idegen mű, mely az itteni népet röviden bár, de helye
sen jellemzi. 

A te kritikádra vagyok kíváncsi, már tudniillik az irályra 
nézve, mert nekem csak az mérvadó. 

Én csak a tényeket írtam le, s ha ez nem sikerült 
jól, tehetségem hiányának tulajdonítható, az akarat meg 
volt. 

Gyermekeim arczképét még ma sem kaptam meg, nem 
tudom mi lehet annak az oka, Ivánt pedig még elmenetelem
kor megkértem, hogy vétesse őket le s azóta is leveleimben 
mindig említést teszek erről s még sem jön semmi. 

Nemsokára lemegyek már Oaxakába s valahára komo
lyan hozzá kezdek a munkához. Most, míg az esőzések tar
tanak, czélja nem volna lemenni, ha azonban szeptember 
vége felé megszűnnek az esők s a kávé-iskola felállítása meg
kezdhető, már lent leszek Pluma de Hidalgo-telepen, vagyis 
jobban mondva, attól lóháton 2 napi járásnyira. Beménylem 
kedves atyám, levelemet, melyben hosszasabban foglalkozom 
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a 'kávételepítéssel, már megkaptad, s így mindenről felvilá
gosítást nyertél. 

Mióta elhagytam hazámat, semmit sem tudok az ország 
állapota felöl, mi az újság? — hogy termés nines, azt tudom, 
mert megírtad. 

De minő a politikai helyzet, még mindég a Tisza árasztja 
el posványaival a hazát? avagy már jobb humusra került 
a sor? 

Itt magyar újság nines s még németet sem láttam. Az 
amerikai lapok pedig bizony nem igen foglalkoznak Magyar
országgal, melynek létezését alig tudják, mint a hogy nem 
tudják még az osztrák consulátusok sem — legalább nem 
akarják, — mert minden consulatus feliratán (Mexikóban 
nincs eonsulatusa Ausztria és Magyarországnak) csak ez áll: 
K. k. Qsterreiehisches Consulat. Magyar paritásról fogalmuk 
sincs, de nem is csoda, mert a bécsi külügyminisztérium örül 
butaságukon — s maga is rosszakarattal lévén a magyarok 
iránt,— mindent inkább megtesz, esak felvilágosítást nem ad 
a sok consulnak, mely képviseli külföldön ezt az osztrák
magyar monarchiát. 

Azon reményben, kedves atyám, hogy soraim mindnyá
jatokat a legjobb egészségben találnak, csókolom az én ked
ves kis gyermekeimet, testvéreimet s végül százezerszer tége
det, forrón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. 

Mexikó, 1889. szeptember 4-én. 
Forrón szeretett jó Atyám ! 

Jelen sorok áthozóját, Lederer Samu barátomat, ki a 
mexikói kormány megbízásából utazik Európában, a legmele
gebben ajánlom becses pártfogásodba. 

:'•'• Lederer úr mexikói tartózkodásom alatt, mint igen jól 
tudod, annyiszor lekötelezett szívessége által, hogy én a leg
nagyobb örömmel ragadom meg az alkamat,-bárcsak némileg 
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is revangirozhatni irántam tanúsított véghetetlen előzékeny
ségét. 

Kérlek, fogadjátok őt oly szívesen körötökbe, mint a 
hogy ö fogadott engem. 

Rokonaira, testvéreim s kedves gyermekeimet számta
lanszor csókolva, ölel s csókol kézcsókoló, forrón szerető fiad 

BA.NO JENŐ. 

Pluma de Hidalgó (Eafetal Aleanza-telep), 1889. szeptember 22, 

Forrón szeretett jó Atyám! 
Végre 14 napi lovaglás után megérkeztem Carlos Hallá 

félhonfitársam kávételepére, hogy nemsokára én is felütve 
sátorfámat, elkezdjem a kávétermelés nemes mesterségét. 
Utam, kedves jó atyám, idáig igen érdekes, de egyúttal fárad.-
ságos is volt; röviden im itt adom vázlatát. 

8-ikán reggel 6 órakor indultam el Mexikóból vasúton, 
elbúcsúzva az állomáson Lederer és Mibalovics kedves honfiV 
társaimtól; vasúti utam 10 óráig tartott s Esperanzán ki* 
szállva, lóvasútra ültem, hogy ezzel Tehuakánra jussak. Te? 
huakánt este 7 órakor értem el; Tehuakánban magam s szol
gám részére két lovat, podgyászom szállításához pedig két 
öszvért béreltem; Tehuakánban megösmerkedtem Mejia tá
bornok, volt mexikói hadügyminiszterrel, ki felszólított, hogy 
haziendájáig (mely Tehuakan s Tecomavaca között fekszik) 
együtt utazzunk; én a legnagyobb örömmel feleltem meg a 
kedves öreg úr kívánságának, s így 12 órán át egymás mellett 
nyargalva, alkalmam volt Mexikó egyik legjelesebb és leg-
ösmertebb s egyúttal legkedveltebb emberének társaságát 
élvezhetni. Tehuakánt éjjeli 2 órakor hagytuk el, és pedig a 
legszebb holdvilág mellett, hosszú ideig fénylett szemeim előtt 
a hold által megvilágított Orizába égig nyúló, örök hóval telt 
csúcsa (valódi tündérvilág! eszembe jutottak felolvasásaid 
Sealsfieklből, — kedves emlékek, de egyúttal, fájdalmasak); 
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délutáni Ü órakor értük el Mejia tábornok telepét, hol alkal
main volt Mexikó egyik legnagyobb czukornád-plántagát lát
hatni, itt a kedves tábornok ebéddel látván el, ölelkezések 
után búcsút vettünk egymástól, én tovább folytatva utamat, 
este fi órakor Teeomavaeába értem. Ez kissé erős tour volt, 
1i legua, vagyis körülbelül lö mérföld. Itt egy kurta korcs
mában töltém a második éjszakát (első éjszaka lovon ültem). 
Másod, illetve utazásom harmad napjának estéjén Domin-
gellóba juték. sokat szenvedve útközben a forróság által; 
negyedik éjszaka Hintzo falucska egyik indián korcsmájának 
agyagpallója szolgált nyugvóhely gyanánt, s három lágy tojás 
s néhány zöld paprika nyújtá étkemet; ötöd nap az állam fő
városát, Oaxakát értem el végre, hol a Hotel Nationaléban 
egy bár elég primitív, de fáradt csontjaimnak megfelelő szo
bában találtam négy napi otthont. 

Oaxaka mintegy 36,000 lakost számlál s egy igen szép 
völgyben terül el, régi, de érdekes város. Oaxakában lovat és 
nyerget vásároltam, s űj öszvéreket béreltem folytatandó 
útamhoz (a Tehuakánban béreltek csak idáig voltak felvéve). 

Oaxakát 18-án reggel hagytam el, nem éppen a legjobb 
egészségben; igen különösen éreztem magamat s előre láttam, 
hogy nagy fejfájásom s kedvtelenségem egy betegség előjele 
gyanánt tekinthető; nem csalódtam; már Okotlanban, ezen 
nap kijelölt útamnak felén annyira előfogott a láz, hogy 
kénytelen valék utamat félbeszakítani s egy becsületes indián 
kunyhójában délelőtti 11 órakor lefeküdni. No ez rettentő 
helyzet volt; egyedül, ösmeretlenül egy elhagyott helyen, 
idegen emberek között betegen feküdni minden orvosi segély 
•nélkül, nem rossz mulatság, így gondoltam magamban, — no 
Jenő, most nagy beteg leszel s miután nincs segély, el fogsz nyo
morultul pusztulni (azt képzeltem, hogy kitört rajtam a sárga
láz, mely Mexikó egyes vidékeit néha meglátogatja); de hála 
az Istennek, nem így történt; meg volt a segély, meg volt az 
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orvos, és pedig öreg indián gazdám alakjában; az; öreg — 
kit az Isten áldjon meg minden javával — látva rajtam a 
rettentő láz nyomait, levetkeztetett ádám-toilettre s felgyűrt 
.karokkal úgy megmasszírozta egy erős szeszszel (catalen-
nal) minden porczikámat, hogy a láz egyszerre kirohant 
testemből, s beadva egy az indiánok által használt teát, oly 
izzadásba hozott, hogy én reggelre mintegy fürdőből ébredve 
fel, bár nagyon ellankadva, teljesen egészségesnek éreztem 
magamat. Most még jobban szeretem e népet, mint eddig; 
ki tudja, ha jó indiánom nem segít rajtam, mivé fejlődött 
volna betegségem. 

Hogy mennyire kigyógyított e drasztikus kúra, eléggé 
bizonyítja az, hogy másnap lóra ülhettem s Milmatlanig 20 
leguát, vagyis 14 magyar mérföldet tettem meg; Miímat-
lantol elindulva, óriási hegyeken s erdő-rengetegeken keresz
tül, éjszakára St.-Miguelre juték, itt egy elhagyatott, senki 
által nem lakott csárdában töltém függő-ágyamon, dideregve 
a hidegtől, az éjszakát (St.-Miguel 9000 láb magasan fekszik): 
St.-Miguelből végre még 18 leguára van Pluma de Hidalgó, 
illetve Don Garlos Hallá, félhonfitársam kávételepe. (Hallá 
apai ágról magyar, amennyiben Haller grófok ivadéka, anyai 
ágról pedig cseh, amennyiben gróf Choteckektől származik;. 
könnyebb kiejtés végett elhagyva az «r» betűt és grófi czímet, 
Hallá-nak hívatja magát.) Miután az út Pluma de Hidalgóra 
óriási hegyeken s szirteken és nagyon veszélyes szűk ösvé
nyeken vezet keresztül, csak lassan volt megtehető, s még 
hozzá óriási zivatar ért utói, úgy, hogy «Cafetal Alianzát» 
.(minden egyes telepnek külön neve van — a Halláét fenti 
néven hívják — s az egész környéket Pluma de Hidalgónak) 
'csak este 7 órakor érhettem el. 

Hallá, kivel még Észak-Amerikából levelezésben álltam, 
a legszívélyesebben fogadott, átöleltük egymást s régi ösme-
rősökként szorítánk kezet; Hallá bevezetett remek helyen 
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fekvő lakába s azonnal megösmertetett indián származású, 
kedves és művelt nejével s hét tagból álló családjával, illetve 
gyermekeivel, melyek mindegyike duzzadt az egészségtől, s 
mind a mellett tanúskodik, hogy jövendő tartózkodási helyem, 
bár a forró égöv alatt fekszik (16 és 15 fok é. sz. között), igen 
egészséges léggel bír. 

Most tehát, kedves jó atyám, itt vagyok végre-valahára, 
s elkezdem komolyan a munkát, telepem szomszédja lesz 
a Hallá telepének s lakásaink csak pár órányi távolságban 
fognak egymástól feküdni. Az erdő — melyet Hallá számomra 
kikeresett, s melyet pár nap múlva az indiánoktól potom 
áron, körülbelől 500—600 dollárért megveszünk — 1000 
holdnál többet tesz ki s több százezer kávéplánta termelésére 
alkalmas. Lakásom körülbelől 3000 láb magasságban leend, 
kilátással a Csendes-óceánra, melynek fehérlő hullámai, da
czára a több mérföldnyi távolságnak, tisztán látszanak. Az 
erdőírtást deczemberben kezdjük s márczius—április hóban 
annyira leszek, — legalább reménylem — hogy 50—60 ezer 
plántát a faiskolából, melyet Hallá úr részemre már elké
szített, átültethetek. Most irtani nem lehet még, mert az 
időjárás nem engedi, tudniillik most vannak az esős hóna
pok, de a mint decemberrel a jó idő beáll, elkezdődik a fá
radságos munka, és pedig 12—15 indián favágó segélyével. 
(Egy indián favágó fizetése naponta étkezés nélkül 25—30 
centavos, vagyis 50—60 krajczár.) 

A mint az erdövétel megtörtént, hozzá kezdek kis házam 
építéséhez, s reménylem, pár hét alatt el is készítem. Persze 
csak primitív kis ház leend, mindazonáltal elegendő arra, 
hogy az esőtől és a vadállatok támadásától megvédjen, a hi
degtől nincs mit félni, mert annak ellenkezője eléggé kijut, 
az egész év alatt, s így én, ki mindig a meleg időnek voltam 
kedvelője, éppen nem panaszkodhatom. 

• Hogy minő itt a vegetatio, alig lehet embernek fogalma, 



de azt hiszem, a világ legszebb helyén, Ceylon szigetén avagy 
az Amazon völgyén sem lehet különb : banánok, kókuszok és 
datolyák útról-útfélre díszelegnek; a narancs és czitrom va
don terem; áloék, kaktuszok s számos pálma-fajok, melyek 
nálunk csak üvegházakban és ott is ritkán s elcsenevészett 
alakban találtatnak, itt óriási alakot öltenek; hát még a 
folyondárok és egyéb babérfához hasonló felfutó növények, 
melyek törzsei óriási kígyókhoz liasonlólag tapadnak az ezred
éves sycamore avagy cédrusfák kebelére — minő buja lom
bozatot érnek el, alig képzelhető; végre az erdők mélyében 
található virágok oly színeket varázsolnak szemeink elé s 
néha oly remek alakot öltenek, hogy hazánk nagy botani
kusai elámulnának. Az állatvilág pedig egy európai előtt 
oly bámulat tárgyát képezi, hogy az illető méltán fel
kiálthat: «Teremtő Isten, ezt mind te alkottad!* A remek 
színű pillangókon kívül, melyek között az első helyet minden
esetre az iigynevezett kékszínű «atlasz» képezi, ezer és ezer 
különböző színű madárfaj élénkíti az erdőket, élükön a csi
csergő kolibrik s csevegő kajdácsok számos fajával, a fáczánok 
s vad-pulykák s nem tudom én hány fajta, a vadászoknak 
örömet okozó szárnyasok lepik el az erdők rengetegeit, s nem 
igen ijedeznek a puskás előtt, mert eddig nem volt alkalmuk 
annak gyilkos fegyverével megösmerkedhetni. 

A nagy vadak közül pedig nem kis számban található az 
itteni erdőkben az amerikai oroszlán (puma), az itt tigrisnek 
nevezett jaguár, a gyorslábú kuguár és a gyönyörűen nőtt 
párduez, és végül — nem is említve a szürke nyulakat, vad
disznókat és a szarvasok egy kis faját — a kávételepítők leg-
nagyobb ellensége, a tapir. -: 

Hogy mennyire nem ritka itt a puma, eléggé bizonyítja, 
hogy gazdám, illetve Hallá úr lakásától pár ezer lépé3 távol
ságnyira a legújabb időben éjjelenként át szokott haladni egy-
egy példánya annak, rettegésben tartva bőgósével a kutyák 



nagy tömegét; néhány nap múlva lesbe megyünk ő kelmére s 
tiúán sikerülni fog a másvilágra küldeni éjjeli álmunk elrab
lóját. Ma, ldmenve az erdőbe gazdámmal s annak legidősebb 
fiával, újabb tapir-nyomokra akadtunk, szintén szerencsénk 
leend valamely nap ormányos barátink felkeresésére menni. 
A kellemetlen vendégek között nem kis számban sütkéreznek 
a napon a viperák számos faja s a még veszélyesebb csörgő 
kígyó, váltakozva néha a méreg dolgában vele egy színvonalon 
álló óriási gyíkkal, melynek harapása szintén halálos legyen ; 
végül eléggé gyakori a «tarántella-pók» és scorpió is, melyek 
több faja az odvas fák üregeit keresi fel, avagy a sziklák ha
sadékaiban bujkál. 

Mint tehát látod, kedves jó atyám, jövő tartózkodási 
helyemen a természet által bőven gondoskodva van mindenről 
s így •— a mennyiben minden buján nő — a szorgalmas kávé-
telepítő is megkapja munkája jutalmát, nem kell tehát bú
sulni, jó egészség s kitartással el kell ezélomat érnem s akkor 
azután ismét közöttetek leszek, ott, abban az annyira szere
tett, kedves Magyarországban. 

Hogy vannak azok az én árva szeretett angyali gyerme
keim, óh istenem, mennyit gondolok én reájok, talán nem is 
képzelik; csak legyenek jók s méltókarra, hogy apj ok értök 
fáradjon. Ah! ők jók, hiszen édes anyjok természetével bír
nak, áldja meg őket a jó Isten, nekem pedig adjon egészséget 
•és kitartást. Az elsőt reménylem, a másodiknak pedig meg 
:kell lenni. 

Fonón szeretett jó atyám, most pedig arra kérve téged, 
hogy írj mielőbb s tudósíts mindnyájatok hogylétéről, zárom 
soraimat. Testvéreimet és szeretett gyermekeimet ezerszer 
csókolva, rokonaimat s barátaimat üdvözölve, áldást Mván 
magyar hazánkra forrón szerető s úgy kedves arezodat, mint 
kezeidet csókoló fiad BÁNÓ JENŐ. 

1889. évi szeptember 23-án. 
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Czimcm: Senor Don Eugenio de Bánó encargato a Senor 
Don Carlos Hallá, Pluma de Hidalgó. Estato: Oaxaca rep: 
Mexieo. 

Camilla-telep, 1889. november á-An (Mexikói köztársasági. 
Forrón szeretett jó Atyára ! 

Halottak napja, s így ünnep lévén, időm van pár órát 
veled cseveghetni. 

De éppen mert halottak napja van, két kedves halottról 
emlékszem meg, forrón szeretett anyámról és feledbetlen 
imádott nőmről; anyám egy éve, kedves Camillusom pedig 
két éve hogy elhunyt s elhagyott örökre; ligy téged, kedves 
atyáin, mint engem, óriási csapás ért; te elveszíted a nők leg
jobbikát, én elveszítem a legjobb anyát s elveszítem a leg
jobb feleséget; te egy halottat, én kettőt siratok. A könyek 
elárasztják szemeimet s én gyermek módjára zokogok, előt
tem áll mindkét kedves halottam angyali arcza, előttem áll
nak azon boldog órák, melyeket szép családi körünkben oly 
egyetértésben együtt tölténk; boldogok voltunk — talán 
nagyon is boldogok! s épp azért nem tarthatott soká a bol
dogság; te, jó atyám, szerencsésebb voltál, te 40 évet félthet
tél anyánkkal, én csak 8-at Camillusommal. Anyám gyerme
keit mind felnőve láthatta, Carmllusom csaknem csecsemőket 
•hagyott hátra. 

Teste mindkettőnek elporladt már, szelleme azonban 
mindkettőnek örökké közöttünk van. Engem egyedül Camil-
lám emléke s három kedves gyermekem tart fel, ő értök élek, 
értök fáradok. 

De nem zavarom többé nyugalmatokat, drága halottaim; 
Isten veled drága jó anyám, Isten veled forrón szeretett an
gyali nőm, lengjen örök béke hamvaid fölött!! 

Kedves jó atyám! 
Mint a keltezésről láthatod, soraimat már új kávétele

pemről írom, és pedig a Camilla-telepről. 
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Körülbelül három hete, hogy új otthonomban vagyok s 
megkezdettem erősen a munkát; egy részét az itt körülvevő 
őserdőnek már kivágattam s így elhangzott már az első fejszéi-
csapás, s én most már nemcsak a papiroson, de in natura is 
kávételepítvényes vagyok, a mennyiben már elkészítve a 
faiskolát, mintegy 20 font kávét elültettem, még egy régi 
mázsát kell elültetnem, hogy elérjem a 120—130 ezer fiatal 
plántának kikeltét. 

A fiatal plántákat az esős időnek beálltával, június hó 
végén avagy július elején fogom kezdeni beültetni a kiirtandó 
nagy erdő helyére, mely addigra szántóföldnek, illetve termő
földnek készül el. 

Az erdőírtás nagyban január elején fog megkezdődni s 
tart áprilisig, a mikor ugyanis elegendő talaj áll rendelke
zésemre 100—120 ezer kis plánta elfogadására (az első évben 
ennyit kívánok ültetni); május hóban készülnek az üregek 
a fiatal plánták beültetéséhez, úgy, hogy júniusban, mint túl
nan említem, az ültetés megkezdődhetik; az ültetés — júniust 
is beleszámítva — július és augusztusban folyik, úgy, hogy 
szeptember beálltával az első évi plantage készen áll; a plánta 
ily módon három évig erősbödik, mígnem gyümölcsét meg
hozza, és pedig az első gyümölcstermő évben, vagyis fejlődé
sének negyedik évében plántánként átlag egy fontot, a 6 éves 
plánta két, sőt bárom fontot is hoz. Jövő évben ismét 100 
ezer plántát szándékszom ültetni s azután ismét 100 ezret, 
oly módon, hogy három év alatt telepem 300 ezer plántát fog 
magában foglalni. 

Miután jó atyám, mint tudod, a telephez a pénzt hár
man adjuk, .a jövedelemben is hárman fogunk részesülni, és 
pedig három egyforma részben; a plantage Bánó & Companj. 
név alatt fog az okmányokban fungálni. Telepem nagysága 
olyan, hogy magam se tudom mily nagy, de legalább 1500— 
2000 magyar hold, s oly jó földdel bir, hogy szükség esetén 
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egy millió plánta is elfér rajta, de ez nem fog megtörténni, 
mi megelégszünk 300 ezer plántával is, vagyis annak termé
sével, mely hat év alatt bizonyára eléri a 6000 mázsát. Egy 
•mázsának az ára jelenleg loco-telep 20—22 mexikói dollár, 
vagyis 40—44 osztrák-magyar forint, C000 mázsának tebát 
120 ezer dollár, vagyis 240 ezer forint, mely összeget, vagyis 
annak egy harmadrészét, ha 5—6 éven át bezsebeljük, csinos 
kis vagyonkával rendelkezünk, — no de ne túlságos remé
nyekkel kecsegtessük magunkat, majd megválik tíz év múlva, 
hogy mire képes egy ember, kinek három gyermeke van, a 
kikért dolgoznia kell. 

Telepem, kedves jó atyám, mint már említem is, remek 
szép helyen fekszik, és pedig körülbelül 3000 láb magasság
ban, a legremekebb őserdő közepén, oly módon, hogy a lejtős 
részén kilátással bír a szép kékszínű beláthatatlan Csendes 
óceánra. Közvetetten szomszédom csak egyetlen egy van, és 
pedig Hoffmann úr (német), ki szintén egyedül szánta magát, 
ezen igazi remete-életre. 

Hoffmann úr igen egyszerű, de derék, egyenes jellemű 
ember, jelenleg egy indián kunyhóban lakótársak vagyunk 
s együtt viszszük a háztartást addig, míg kis lakóházam, me
lyet nem sokára építeni kezdek, elkészül. 

Miután tudom, hogy érdekel, hogy hogyan töltöm a na
pokat, elmondom, és pedig reggeltől másnap reggelig. 

Eeggel, a nap felkelte előtt, vagyis 5 órakor felkelek, 
papucsot húzok s megyek két lovamat «Magyart» és «Avart» 
megtisztítani, (mindkettő oly jámbor állat, hogy tisztogatá
suk semmi nehézséggel sem jár), elkészülvén ezzel, a czipők 
és csizmák tisztogatására kerül a sor, mi alatt Hoffmann úr 
elkészíti a reggelit, már tudniillik a teát és lágy tojásokat ; 
megkenetvén faggyúval a csizmák, kezdődik a gyomor még-
kenése. 

•' A reggeli 5—10 perczet vesz igénybe, most a kunyhó 



lesz kiseperve, a függő-ágy megvetve s jó magam megmosa
kodva ; a puska elöszedetik a sarokból, a mexikói sombrero 
íkalap) feltétetik a kopasz főre s Jenő úr siet indián munká
sait fölkeresni, kik egy elömunkás (mandador) vezetése alatt 
ugyancsak izzadnak Mexikó kék ege alatt. Kiadatván a dél
utáni munkára az ordre de bataille, s néha jó magam karjai
nak izmai is megpróbáltatván, pár óra niúlva visszaballagok a 
kunyhóba, melynek díszes asztala, már tudniillik a földre 
terített nádgyékény, ebéddel vár bennünket; az ebédet egy 
indián munkás jámbor felesége készíti el s nagy menüvel 
dicsekszik, az elmaradhatatlan tortillán kívül nem ritkán rizs, 
tojás, söt gyümölcs és sajt is kecsegteti kiéhezett gyomrun
kat, vasár- és ünnepnapokon egy-egy kodkodácsoló avagy 
kukurikoló szárnyasra is kimondatik a halálos ítélet, mert 
hisz ünnep lévén, a gyomornak is ünnepelni kell. 

Ebéd után egy czigarettára lesz gyújtva s a fáradt tagok 
egy függő-ágyra vetve s Hoffmann úron kívül két papagály-
lyal fecsegve, melyek szép nyelvünk iránt nagy hajlammal 
viseltetnek, mígnem a tropikus forróság s fáradság erőt véve 
rajtunk, — Morfeus úr karjai közé fogad. Az álom azonban 
nem tart soká, mert egy moszkitó niegirigyli azt s úgy orron 
csíp, hogy ijedve riadunk fel s rohanunk ismét azték mun
kásainknak látogatást tenni. Este 6 órakor, vagyis a napnak 
lementével jó indiánjaink mintegy commandó-szóra abba 
hagyják a munkát s ki-ki siet kunyhója felé, hogy kukorieza-
tortilláját élete párjával zavartalanul elkölthesse. A mi vacso
ránknak nevezett ozsonnánk szintén feltálaltatik s mi most 
már teljes kényelembe helyezve magunkat, elcsevegünk Hoff
mann úrral az elmúlt időkről, s néha-néha egy-egy könyet 
törülünk ki szemeinkből, midőn a beszéd azokra térül, ki
ket ott az ó-világban visszahagytunk s kiket olyannyira sze: 
retünk. 

Küencz órakor lefekszünk, kissé elcsevegünk még, s 



kunyhónk belsejében az egerek ós patkányok ezinczogásán 
kívül nemsokára két egészséges horkolás hallik. 

Kunyhónk éjjel is nyitva áll, mert hiszen életünk az 
indiánok között nagyobb biztonságban van, mint Európa leg
jobb rendőrfőnökeinek lakásán (Selley Sándorról nem beszé
lek, mert az kivételt képez). így telnek napjaink munkában 
s egyfomiaságbaii, kivételt csak az ünnepnapok képeznek, a 
midőn ugyanis néha-néha vadászni megyek, de miután er
deink annyira sűrtiek és telve vannak áthatolhatatlan növé
nyekkel, hogy alig lehet azokba bejutni a vadászat ered
ménye nem mindig kielégítő ; egy-egy vadpulyka avagy szarvas 
azonban nem ritkán hiányzik asztalunkról. Egy nagy ellen
sége, jobban mondva kettő van erdeinknek, az igen gyakori 
csörgő kigyó és a boa constrictor, egyik bár nem nagy, de 
ölő méreggel veszélyezteti az embert, a másik meg a bordák 
összetörésével fenyeget; mióta itt vagyok, egy középnagyságú 
boát és három csörgő kigyót öltünk meg, nem is szólva a 
skorpió, tarantella-pók s más veszélyes csúszó-mászó férgek 
elpusztításáról, melyek naponta kezünk elé kerülnek. Ezen 
utóbb említett bestiák talán az egyedüliek, melyek remete
nyugalmunkat kellemetlen megjelenésűkkel néha-néha za
varják. 

Hoffmann úron kívül, több napi járásra nem lakik mű
velt ember, s az egész lakosságot tiszta vérű indiánok képe
zik, kik még mai nap is a régi azték nyelvet beszélik s 
alig tudnak pár szót spanyolul, igen különös szokásaik van
nak, melyekkel majd máskor bővebben fogok foglalkozni. 
Jelenleg nálam hat munkás dolgozik, számuk azonban nem
sokára erősen szaporodni fog, mert sok teendőt kell végezni. 

Egy-egy munkás naponta 30—36 centavoszt vagyis 
60:—72 krajczárt kap, mi nem éppen kis bér, de miután a 
többi kávételepeken is ez a bér, én kivételt nem képezhetek. 
.... Néha ünnepnapokon kirándulok az innét 7 órányira 
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fekvő tengerpartra s megfürdöni az oczeán fodros habjaiban 
s azután friss erővel visszatérek telepemre s folytatom mun
kámat. Telepemről a távozás elég fáradsággal jár, mert elte
kintve bár, hogy minden lépés lóháton történik, útaim még 
nincsenek — vagy ha vannak is — a legprimitívebb álla
potban. 

A legközelebbi kávételepek, vagyis Pluma de Hidalgó, 
a hol Hallá úr (Cafetal Aleanza) telepe is van, innét két napi 
járásra fekszik, ott van egyszersmind a posta-állomás is, s ezen 
nagy távolság miatt természetesen legjobb esetben hetenként 
egyszer kapjuk a leveleket. Pár nap múlva Oaxakába, az 
állam fővárosába rnegyek Hallá úrral (hat napi lovaglás), hol 
több, telepemre vonatkozó ügyet kell elvégeznem, s egyes 
szükséges tárgyakat bevásárolnom. Hallá úr a kormányzónak 
is be fog mutatni, ki az állam legmagasabb hivatalos egyé
nisége lévén, az azzal való jó barátság reám nézve csakis 
előnyös lehet. 

Oaxaka, melyet ide utaztamban már passiroztam, körül
belül 30 ezer lakost számlál és igen szép vidéken fekszik s 
érdekes, régi kinézessél bír. Az európaiak között leginkább a 
németek, spanyolok s olaszok vannak képviselve, ós pedig 
többnyire kereskedői minőségben, magyar egy sincs; általá
ban honfitársaim az egész köztársaságban igen gyéren vannak 
képviselve. Állítólag egy magyar gróf, Manzano (felvett név, 
hihetőleg gróf Almássy) Tehuantepec városban (20 ezer la
kossal bír s innét három napi járásra a tengerparton fekszik), 
Effe politico, vagyis politikai főnök légyen. Miksa császárral 
jött ki s annak halála után itt letelepedett, nagy befolyással 
bír s mindenki által becsülésben részesül. Valószínű, hogy az 
év folyamán, illetve deczember végén megösmerkedem vele, 
mert dolgom leend Tehuantepec városában.' 

Pár nap előtt Mariska örvendeztetett meg kedves leve
lével, melyből örömömre megtudtam azt: is, hogy kedves 
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gyermekeim és ti is mindnyájan egészségesek vagytok és hogy 
vágyad teljesült, a mennyiben megláthattad a szép Parist s 
annak remek kiállítását. 

Kíváncsi vagyok megtudni, kedves Lederer barátommal 
találkoztál-e valahol, mert hiszen ö már régen Európában 
van. Ő bizonyosan meglátogatott s ha nem találkoztál vele, 
csakis párisi utazásod oka. Nagyon szerettem volna, ha ösz-
szejöttél volna vele. 

Elválásunk Mexikóban úgy Lederertől, mint a kedves 
Mihalovicstól, igen érzékeny volt, mindkettő kikísért a vasút
hoz s meleg baráti öleléssel váltunk el, különösen Mihalovies 
Józsi bácsi szemei teltek meg könyekkel midőn megcsókol
tam, s megígérte, hogy egy év lefolyása alatt meglátogat, mert 
hiszen felesége után, mint mondja, engem szeret legjobban. 

Nagyon kellemesen emlékszem vissza azon két hónapra, 
melyet Mexikó városban tölték, s talán alig van város, mely 
oly jó benyomást hagyott bennem hátra, mint az. 

A propos, kedves atyám, megkaptad úti leírásom második 
részét, melyet még Mexikóból küldék ezímed alatt? 

Most pedig, kedves atyám, miután már eleget kifecseg
tem magamat, első sorban az én kedves gyermekeimet s úgy 
testvéreimet csókolva számtalanszor, zárom soraimat, arra 
kérve, tudósíts, hogy töltéd Parisban az időt s kikkel utaztál 
együtt? 

Isten veled, kedves jó atyám, ölel s csókol forrón sze-

Czímem: Don Eugeno de Bánó, Cafetal Camilla. Correo 
Pluma de Hidalgó, via Mihnatlan. Estato: Oaxaca. (Republiea 
Mexico.) 

NB. Nagyon kérlek, atyám, ha lehet a ((Budapesti Hír
lap »-ot vagy a «Pesti Napló »-t prenumeráltatni számomra, s 
összegyűjtve, hetenként egyszer küldetni keresztkötéssel czí-

Bánó J. TIti képek Amerikából. 11 



meni alatt (a szállítási díj 7 lap után 5 krajezár). Semmit 
*eni tudok otthoni állapotainkról. 

Még egyszer csókolja kezeidet JENŐ. 
Ha soraimat érdekeseknek tartod, adasd ki a lapokban, 

hadd tudjanak rólam barátaim, kiknek egyenként lehetetlen 
írnom. 

U. i. Képzelem, minő hűvös van már nálatok, itt most 
van az igazi nyár, folyton egy ingben járok s naponta kétszer 
fürdöm a patakban. 

Camilla-telep, Í8S9. deczeniber 4-én. 
Forrón szeretett kedves Atyám! 

A mai nap örömnap volt reám nézve, egyszerre négy 
levelet kaptam otthonról, egyet Korcsekné s gyermekeimtől, 
egyet Árpádtól s kettőt tőled kedves atyám (a tied egyik októ
ber 16-ikáról, a másik október 27-éről van keltezve). 

Mindannyi egyhangúlag mindnyájatok jó egészségét jelzi, 
a mi mindenesetre a legörvendetesebb hír. 

Miután mindent sorján kezdünk, én is, kedves atyám, 
először első leveledre válaszolok. 

Legelőször is örömömnek adok kifejezést, hogy párisi 
útadat jó egészségben és valószínűleg teljes megelégedésedre 
élted át; képzelem, sok szépet és újat láttál olyat, melyről 
nekünk fogalmunk sincsen. 

Most levelem fő czéljára térek át. 
Hogy te és mindnyájan, kedves atyám — nem igen ös--

merve az itteni viszonyokat, — nem helyeslitek kávéterme
lést ozélzó szándékaimat, nagyon is értem; s egy cseppet 
sem ütköztem meg azon, hogy úgy a te kedves atyai tanácsaid, 
mint szintén Árpád bátyám testvéri aggodalmai megegyeznek 
abban, hogy vállalkozásom nagyon is merésznek, nagyon is 
kétesnek tekintessék. Én nem is tagadom, hogy vállalaton! 
nem merész, de a mennyiben már régen meggyőződtem arról, 



hogy csakis merész vállalatok juttatják az embert vagyonhoz, 
s egyenletes, lassú munka — mint jó gazdáink helyzete is 
eléggé bizonyítja — az embert a tönkremenés révére vezérli, 
én felcsaptam igazi amerikainak s oly útra terelém működé
sem fonalát, a hol — kitartó munka mellett (nem úgy 
mint magyarországi gazdálkodásunknál) — csak nyerni 
lehet. 

Mindenesetre kényelmesebb életem lett volna, ha Mexikó
ban maradok a fővárosban s talán jó existentiám is lett volna, 
csakhogy elhagyva Európát, nem ez volt czélom; meglehet, 
Mexikóban is szert tettem volna néhány ezer dollárra s eset
leg szép állást is szereztem volna magamnak, de ez sem elé
gíti ki vágyamat, én meg akarok gazdagodni, s ezt -— meg
esmérve a körülményeket — a kávétermelés útján vélem leg
hamarabb elérhetőnek. 

Én nem kérek tőletek pénzt, ha azt hiszitek, hogy az 
nem hozza meg kamatját; pár ezer forintom (2000 frt) van 
még, azt használom fel czélom kiviteléhez, igaz, hogy több 
pénzzel függetlenül dolgozhattam volna s gyorsabban juthat
tam volna czélhoz, de annak hiányában vállalatomat mások 
segítségével és kisebb mérvben kezdem meg. Hogy kinek volt 
igaza, nektek-e kedves atyám, kik tőlem 4—5 ezer mérföldre 
vagytok s ellenzitek tervemet, vagy nekem, ki helyben vagyok 
s kissé körültekintettem, mielőtt hozzá kezdettem volna va
lamihez, az idő fogja megmutatni, természetesen, ha egész
ségem továbbra is olyan lesz, mint most. 

Azt írod, kedves atyám, leveledben, hogy négy évig ha
szon nélküli nagy munka vár reám, jó, elösmerem, hogy négy 
évig nem lesz jövedelmem, de nem ösmerhetem azt el, hogy 
négy évi munkám haszon nélküli lesz, mert hiszen összes 
négy évi költségeim a negyedik év végén (a legrosszabb szá 
mítás szerint is) nemcsak hogy visszafizetödnek, de már 
tiszta jövedelem is marad; a többi év pedig, (mindig a legrosz-
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szabb esetekről beszélek) annyi tiszta jövedelmet hoz, hogy 
arról szegény gazdáinknak csak álomban lehet fogalmuk. 

Én sem hittem sokat a kávétermelés jó eredményében 
addig, míg személyesen meg nem győződtem a valóságról; 
mióta azonban itt vagyok s látom — kivétel nélkül — az ösz-
szes kávétermelök gyarapodását, részemről észszerűtlennek 
tartanám most, midőn a jó eredmény reménye még jobban 
kecsegtet, lemondani szándékomról s más, igazán bizonyta
lanra fordítani erőmet. 

Bár nagyra becsülöm testvéreim véleményét, de kényte
len vagyok bevallani, hogy Lászlót kivéve, mindenikben 
kisebb-nagyobb mérvű conservativ szellem van, — kivéve 
Mariskát, ki, ha férfinak született volna, velem s Lászlóval 
egyetért — s így tehát conservativ szellemüknél fogva nagyon 
természetes, hogy szeretnek a réginél megmaradni s nem 
igen barátjai az újnak, az általuk nem ösmert terű működés
nek, a miért is velem ellenkező véleményök nagyon is ért
hető ; de, hogy kinek van igaza, ismét más kérdés; s nem 
fogják testvéreim rossz néven venni, hogy tekintve vas-, 
ernyedetlen szorgalmuk csekély eredményét, én ellenvéle
ményükkel szemben kénytelen vagyok Tamás szerepére vál
lalkozni. 

Soraid fonalát folytatva, a következőket olvasom, kedves 
jó atyám: «már maga a kávéplántának általad jelzett esalhata-
tatlansága, hogy t. i. minden plánta minden évben okvetetle
nül meghozza a kiszámított hasznot — nem állja ki a próbát, 
mert a mi a természetben nő és fejlődik, okvetetlenül ki van 
téve az idő viszontagságainak. Itt józan felfogás szerint nem 
tehet kivételt sem Amerika, sem Mexikó, és ezekben a kávé 
sem». 

Emlékszel-e, kedves atyám, hogy egy könyvben, mely 
Califomiáról ír, azt olvastam fel neked, hogy Califomia Csen
des-tenger-vidékén emberemlékezet, tehát az első telepítők 



korszakától kezdve, elemi csapás, tehát vihar, záporok, jég 
avagy egyéb okok miatt senki tulajdonában még kár nem 
történt, és ennek tulajdoníttatik az is, hogy a világ legmaga
sabb fái is e vidéken vannak. Tehát épp úgy mint Californiá-
ban, ösmeretlenek az elemi csapások, a károkat okozó viha
rok, jégeső avagy felhőszakadások, még inkább ösmeretlenek 
Mexikó Csendes-tenger-vidékein, s itt — kivéve a gyakori 
földrengéseket, melyek azonban akávét éppennem zavarják — 
oly egyenletes s szabályozott időjárás van, hogy az az euró
pai előtt megfoghatatlan, itt, mint bizonyára tudni fogod, 
lehet mondhatni, órára következnek be az esőzések és órára 
is végződnek; júniustól szeptemberig tart az esős időszak,, 
szeptembertől júniusig pedig a száraz ; a nedves időszakban 
az esőzések szabályosak és nem rohamosan jövők, tehát a 
kávét — mint nedvesség-kedvelő növényt — fejlesztők, a 
száraz időszakban pedig, midőn több hónapon át egy csöpp 
eső sem hull az égről, a kávét az éjjeli nagy harmatok éltetik 
és érlelik. Az ezektől eltérő időszakok, mint kivételek, a leg
nagyobb ritkaságok közé tartoznak. 

A hol tehát ily időjárások vannak, azt hiszem, joggal ki 
lehet számítani a kávétermés minimál jövedelmét, mint a 
hog}r én azt egyik s általad jelzett levelemben tevém, a nél
kül, hogy optimista legyen valaki; én kiszámításaimnál, ha 
nem csalódom, plántánként átlag egy font termésre számítot
tam, holott 6:—7 éves plánta két, sőt három fontot is hoz 
átlag, s az árt is alacsonynak, fontonként 10 avagy 15 centa-
vosnak vettem, holott jelenleg is 25 centavoson áll. 

A megtermett kávé az innét mintegy 7—8 mérföldre 
fekvő Port-Angel kikötőbe lesz öszvéreken szállítva s onnét 
a San-Franciskóból Panamába járó direkt gőzösökkel Pana
mán át Colonba vasúton, onnét hajón Európába avagy Port-
Angelből a Panamából visszatérő gőzösökkel San-Franciskőba> 
illetve Észak-Amerikába szállítva. A kávéeladás semmi gonddal 



sem jár B ha valaki loeo telep kívánja eladni termését, arra 
is bőven talál vevőt, csakhogy azt egy rationalis termelő sem 
teszi. Elég európai és amerikai nagykereskedő van, ki nagyobb 
áron, illetve az eladóm nézve nagyobb haszonnal, loeo Port-
Angel veszi meg az össze* termést. 

Annyira nagy a kávékereslet, hogy kereskedők önkényt 
ajánlanak előlegeket a megtermelendő kávéra és szívesen el
várnak egy, sőt két évig is a kávéra, csak hogy Schlusst (zár
latot i köthessenek az egyes termelőkkel. Az a szerencsés ter
melő, ki nem szorult reá ily előzetes zárlatokat kötni. 

Mobt még a pénz kérdését illetőleg akarok némi felvilá
gosítást adni. 

Én határozottan ugy emlékszem, hogy pénzt directe nem 
kértem, legalább szándékom nem volt kérni, én csak előad
tam a kávétermeles előnyeit s azon előnyöket, melyek azon 
esetben, ha birtokomat eladnám s a pénzt itt értékesíteném, 
reám háromolnának, s kértem e tekintetben véleményedet, 
de hogy az eladás határozott szándékom lett volna, arról 

Az tény, hogy reám nézve nagyon előnyös volna, ha 
több pénzzel rendelkezném s nagyobb mérvben kezdhetném 
meg működddésemet, de a mint egy szavad van ellene, el
állók e szándéktól s jelenlegi mérvben folytatom munkámat. 

Végül azt írod, kedves atyám, hogy nem indokoltam 
eléggé, hogy mi vezérelt azon új elhatározásomra, hogy kávé
termelő legyek'? Erre a válasz nagyon egyszerű, és pedig a 
meggazdagodás ily módoni legkönnyebb elérhetésének reménye. 

Igen örülök, kedves jó atyám, hogy úti vázlataim második 
része jobban tetszik az elsőnél, s ez talán abból származik, 
hogy a mexikói viszonyok jobban tetszenek az észak-ameri
kaiaknál s népe inkább megnyerte szimpathiámat, mint 

A mexikói nem annyira kiszámított hideg természetű, 



mint az észak-amerikai, több hajlammal bír a szép s nemen 
iránt s lelkesülni bír a művészetért, miről északi szomszéd
jának fogalma sincsen. Ezekből kifolyólag könnyebb szerepem 
volt, a midőn a mexikóiakat jellemeztem, mint midőn az 
észak-amerikaiakról írtam. Mexikó leírásánál több volt az 
anyag s könnyebben feldolgozható. 

Igen fognék örülni, ha munkámat sikerülne valaki által 
kiadatni s addig is egyes részeket képes lapokban közöltetni, 
s ha azokból emlékül egyes példányokat nekem megküldeni 
szíves volnál. 

Most pedig jó atyám, második leveledre térek át. 
Egészségem iránt ne nyugtalankodjál, hála az istennek, 

az eddig kitűnőnek mondható, úgy látszik, a tropikus égalj 
jól esik eleget fáradt lelkemnek, azon lázat kivéve, melyből 
indián öregem kigyógyított, eddig betegség avagy rosszul
létnek még nyoma sem környezett, s azon napontai izzadás, 
melyen itt keresztül megyek, teljesen megszabadított az Euró
pában oly sokat kiállott fejfájástól. 

Tömérdek mozgást teszek s ugyancsak próbára teszem 
izmaim erejét, s midőn úgy este lenyugszom kifáradtan a 
munkától, gyorsan szememre száll az álom s ón ott, közöt
tetek érzem magamat. Eeggel korán kelek s ismét hozzá kez
dek a munkához. 

A vadállatok veszélyétől megóv óvatosságom s azon fe
lettem őrködő szellem, mely egész utam alatt lépteimet 
kísérte; nem félek sem mérges kígyótól, sem vadállattól, nem 
keresem az összejövetelt velők, de ha utamba állnak, szembe 
szállok velők s szellemem segít s mindig én vagyok a győz
tes. Munkámban is egy szellem vezérel, elhunyt, imádott 
nőm szelleme s ez mindig arra int: csak előre, csak előre. 

A czél szent, mely előttem lebeg, — három anyátlan 
gyermek jövője — s itt is győztesnek kell maradnom. 

Még egyet akarok megírni, kedves at}'ám; ne gondoljátok 
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azt, hogy én teljesen s örökké e magányban akarom tölteni 
életemet, dehogy, most itt vagyok, hogy telepemet megte
remtsem, hogy kávémat elültessem, az utakat megcsináljam, 
egy szóval mindent rendbe csináljak, midőn az elkészül, két-
három évig nő a plánta, míg termését meghozza, az idő alatt 
én, ha kedvem tartja, Mexikóba megyek s időmet ismét más 
hasznosra fogom fordítani; addig, a míg itteni jelenlétemre 
nem lesz ismét szükség, ligy teszek, mint a többi kávétele
pítő, hogy csakis a terméshez jövök le s többi időm alatt 
más pénzkereséssel foglalkozandok; távollétem alatt egy 
olcsó s megbízható tisztre avagy gazdára bízom telepemet, 
később pedig hat-hét év múlva haza is mehetek, s évente 
egész nyugodtan bezsebelhetem a kávéból bejövő 30—40 ezer 
dollár évi jövedelmet s meghúzhatom magamat valahol 
Osztropatak egyik zugában. Ne haragudj kedves atyám, hogy 
oly könnyen hajigálódzom a dollárokkal, de tény az, hogy 
azon esetben, ha most három-négy év alatt 5—6 ezer dol
lárt belefektetnék kávételepemre, ha nem is éppen 40, de 
25—30 ezer dollár tiszta évi jövedelemre számíthatnék. 

Túlzottnak fogjátok talán találni — mint a hogy túlzott
nak találtátok eddigi számításaimat is — s így könnyen 
titokban talán svindlernek is tarthattok egy időre, de hát 
hiába, én meggyőzőbb érveket már fel nem hozhatok, mint 
a minőket felhoztam. 

Megnyugvásodul azonban a német konzul személyét ho
zom fel, ki szintén kávételepítő, Steinnak hívják s Oaxakában 
lakik, fordulj hozzá egész őszintén, s kérj tőle a kávétermelés 
jövedelmezőségére nézve felvilágosítást, s ha az ő adatai s az 
én adataim között eltérő különbségek lesznek, teljes joggal 
könnyelmű kalandornak tarthatsz. (Czíme: Al. Sennor Don 
Gustavo Stein, Console Alemano, Oaxaca, Eepublica Mexico.) 
Tudom, te nem fogsz hozzá fordulni, mert azt mondod ma
gadban, fiam szava nekem elég, én pedig nagyon szeretném, 
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ha hozzá fordulnál, hogy ez által, ha nem is egyebet, de leg
alább megnyugvást szereznél magadnak. 

Mióta Camilla-telepen vagyok s már komolyan hozzá 
láttam a munkához, ritkábban jövök össze Hallá Károly úr
ral, a mint azonban összejövök vele, a legnagyobb örömmel 
közlöm vele üzenetedet. 

Hogy Mexikó 60 év alatt, vagyis Sealsfield itt utazása óta 
sokat, és előnyére változott, igen természetes, ha tekintetbe 
veszszük, hogy képes volt lerázni magáról a spanyolokat, a 
jezsuiták befolyását s a jezsuiták pártfogása alatt állott csá
szárságot, melynek egyik szerencsétlen tagja Iturbide s másik, 
még szerencsétlenebb s mások által megcsalt tagja Miksa 
császár volt. 

Iturbide s Miksa császár haláláért nem szabad ehtélnünk 
Mexikót. Miksa jellemes, jó ember volt, de mégis csak mások 
(Hl. Napóleon) gazsága által rábeszéltetve, erőszakkal fog
lalta el a trónt, melyhez sem örökség, sem tradíció nem köté 
s így a mexikóiak szeme előtt talán nem is egészen méltatla
nul, mint usurpator végeztetett ki. 

Lederer barátom kissé későbben ment Európába, mint
sem gondoltam s így ez az oka, hogy eddig még fel nem ke
resett; nekem határozottan megígérte, hogy elmegy Magyar
országba s felkeres benneteket, igen csodálnám, ha szavát 
be nem váltaná. 

Telepemen erősen folyik a munka, most utakat s mun
kás-házakat készíttetek, később, egy hó múlva pedig kezdem 
nagyban az irtást, hogy júniusban elkezdhessem a kávéplán-
tának a faiskolából való kiültetését. 

Most azonban, miután már nagyon is hosszúra nyúlik 
levelem, zárom azt és pedig arra kérve, csókold nevemben 
kedves gyermekeimet, testvéreimet s minden jó rokonomat, 
téged pedig ölelő karjaiba zár kézcsókoló, forrón szerető fiad 

BÁNÓ JENŐ. 



Caletal-Camilla, 1889. rleezember .SÍ-én. 

Forrón szeretett ,jú atyám ! 
Folyó év november dQ-án kelt kedves soraidat vettem K 

igen nagy örömömre szolgál, hogy Lederer Samu barátom 
meglátogatott s megnyerte teljes bizalmadat. Lederer érde
mes is mindenki bizalmára, mert őszinte, nyílt jellemű s va
lódi jóakarója annak, kit barátságával megajándékozott. Én 
szerenesés voltam vele teljes barátságot kötni, és méltánylom 
is azt teljes mértékben. 

Hogy Lederer vonzalmát bírja Gomes Farias, londoni 
nagykövet leányának, volt tudomásom, de hogy az el
jegyzés ily gyorsan történjék, s utána az esküvő, még sem 
hittem volna; Lederer különben Londonból értesített eljegy
zéséről, s így már soraid vétele előtt tudomásom volt róla, ós 
siettem is azonnal gratulálni neki. Ha Lederer mondotta, 
hogy esküvője után meg fog látogatni Osztropatakán, minden
esetre meg fogja tenni, mert mindig ura marad szavának; 
nejéveli látogatását remete-magányomban is kilátásba he
lyezte, s így már előre örvendek e kedves összejövetelnek. 

Eeám nézve Lederer ösmeretsége csakugyan szerencsés 
esemény, s magam is hiszem, hogy egyedül barátságának fo
gom köszönhetni, ha vagyoni helyzetem idővel előnyös fordu
latot nyerend. Jól esik hallani tőled, kedves atyám, hogy most 
már nem viseltetel bizalmatlansággal új vállalatom iránt, és 
reménylem, hogy testvéreim is, kik pláne kétes szemekkel 
tekintek vállalatomat, és talán szavaim igazságát is kétségbe 
vonták — idővel meg fognak nyugodni sorsomon. 

Igaz, hogy én sokszor változtattam pályámat ós nem sok 
időt tölték egy állásban sem, de miért? mert több után vágy
tam, mert nagyobbra törekedtem, és még sem láttam sehol 
kielégítve ambitiómat, és maga a sors is üldözött sokat, s ért 
csapás csapás után, a miért is nem csoda, hogy mindennel 
elégedetlen valék, s most utoljára még egyik szemem világát 
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is majd teljesen elveszítem. A szabad természet talán az.egye
düli, melynek légkörében szívesen tudok működni, s úgy lát
szik, természetem is élihez hajlik legjobban, meguntam a 
servilismust s az inczi-pinczi főnökök szeszélyeit s parancsoló 
modorát, magam ura akarok lenni s magamnak akarok dol
gozni. 

Árpádtól szintén kaptam egy jóakaró levelet, s úgy 
ebből mint egyebekből is örömmel látom, hogy teljesen 
birom testvéreim szeretetét, mert nagyon foglalkoznak, és 
pedig — aggódva —jövendő sorsommal; de bizony az aggo
dalom kölcsönös; kívánom, legyünk mindannyian rossz 
próféták, s változzék mindnyájunk sorsa jobbra, hogyr a 
Bánó-család ne csak szellemileg foglaljon kiváló állást Sáros-
megyében, de vagyonilag és erkölcsileg is. 

Gyermekeimről, hála istennek, jó hireim vannak, s így 
azok sorsa ü'ánt nem aggódom. 

Magamról írva, mondhatom, hogy egészséges vagyok, s 
dolgozom nagyban, s napról-napra jobban látszik annak 
eredménye, már mintegy 2 kilométer hosszú szerpentinákkal 
gazdag — utat vágtam az ős erdővel telt rengetegen át, s el-
juték egy magasan fekvő tisztáshoz, melynek egyik előnyős 
kilátással bíró sarkán fogom felállítani szerény lakomat. Most, 
mint tudod, ideiglenesen még mindig egy indián kunyhóban 
lakom, s innét járom be naponta terrénumom egy részét, hol 
az irtás már nagyban folyik; czédrusok, mahoni-fák, kaucsuk, 
kakaó s más európai által ritkaságnak nevezett fanemek 
törzsei egymáson keresztbe fekve henteregnek a földön, hogy 
a nemsokára bekövetkező enyésző tűznek (a lehullatott fák, 
ha kissé kiszáradnak, el lesznek égetve) martalékává legye
nek s örök búcsút mondjanak a vad rengetegnek, melynek 
eddig — talán ezredek óta — díszét képezek; a tisztáson, 
melyen most házam részére helyet egyenlítek, többféle régi 
edény darabjait leltük, még pedig néhány méter mélységben 



a föld alatt, miből azt következtetem, hogy ott, a hol egy-két 
hó múlva remete-lakom állani fog, régente a hires aztékek 
talán egy-egy remekül épült palotája állott, több az enyé
szetnek menő régi fal is Montezuma őseinek egykori itt léte
zését bizonyítja. 

Már alig várom, jó apáeskám, hogy kis lakom fel legyen 
állítva, s én, ha nem is kényelmesen, de tűrhetőleg elrendez
kedhessen! benne, mert bármennyire idyllikusan fekszik is 
ideiglenes kunyhóm, s az éjjeli szellők suhogása mulattat 
álmatlan éjjeleimen át, még sem kívánom benne bevárni az 
esős időszakot, hogy ürgék módjára kiöntessem abból. Az esős 
időszak nem ért tréfát, s ha bekövetkezik, ugyancsak önti 
áldását «pluvius» a szomjas földre, mely már hónapok óta 
várja száraz torokkal annak jótékony hatását, s úgy falja ma
gába a vizet, mint tót atyánkfiai a pálinkát. 

Kávéfa-iskolám már szépen zöldülni kezd, s ha szem-
mértékem nem csal, a beültetett 150,000 mag legnagyobb
részt ki is kelt már s gyorsan fejlődik az erős öntözés alatt, 
s várja szép türelemmel a júniust, hogy úgy mint én, ő is 
felcserélhesse ideiglenes helyét végleges lakával; de a mint 
én menekülök ideiglenes lakomból a véglegesbe az esőtől féle
lem miatt, úgy ő, a plánta menekülni fog már szűkké vált 
lakából, a tágas új lakra, vagyis a kiirtott erdő helyére, ke
resve az esőt. 

Szabad óráimat, mint tudod kedves atyám, levélírással 
és vadászattal töltöm, s néha-néha ejtek is egy-egy vadat, s 
ha erdőink nem volnának oly annyira sűrűk, s a mimosák s 
egyéb felfutók és rengeteg fű által csaknem járhatatlanokká 
téve, Nimród-passióm jobban kielégíttetnék, így azonban meg 
kell elégednem az út mentére avagy kunyhóm körül elterülő 
tisztásra tévedt egy-egy szarvas, vaddisznó avagy vad-pulyka 
elejtésével. 

Pár nap előtt vaddisznót lőttem, s nem kis meglepeté-
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semre szolgált az elejtett agyaras társainak megtámadtatása, 
melyek óriási dühvel rolianának reám, csakhogy Jenő úr sem 
szokott a maga árnyékától megijedni, mert egy kacskaringós 
magyar kiáltással úgy megrettenté az egyedül indián hang
hoz szokott bestiákat, hogy azok száguldó ördögök módjára 
siettek a pokolhoz hasonlító sűrű belsejébe; én utánuk rohan
tam, de akkor eszembe jutott Dante pokol kapujára írt mon
dása: (dasciate ogni speranza voi chi entrateu, s jobbnak 
láttam az említett költő módjára társul Virgiliust keresni, de 
miután Virgilius még a legegyszerűbb indián alakjában sem 
jelent meg, én — a poklot fel nem keresve, visszatértem a 
purgatoriumba — vagyis kunyhómba. Nem is képzeled, minő 
öröme volt munkásaimnak, midőn az utólag lakásomra hoza
tott vadkant felosztva, közöttük mindeniknek ízletes ingyen
lakomát szerzek. 

Pár nap előtt kis malőr ért, a mennyiben egyik lovam, 
«Avari), minden ösmert ok nélkül kimúlt a világból, való
színűleg csörgő-kígyó harapta meg, s midőn rosszullétét észre
vettem, minden gyógyítás meddő maradt már. Testét szegény
nek az erdőbe helyeztettem el, s ez egy kis kalandos vadá
szatra is okúi szolgált, és pedig a következő módon. Mindjárt 
első éjjel, miután lovam holt teste elhelyeztetett az erdőben, 
felriadtam álmomban a több vadállat marakodása folytán kel
tett zajra; figyelmessé lettem, s az állati hangokból tisztán 
kivehetém, hogy a marakodók között az itt tigrisnek nevezett, 
s a bennlakók által nagyon is respectált jaguárnak avagy 
párducznak is kell lennie. Még ez éjjel kedvem lett volna fel
keresni a veszélyes vérengzőket, hogy fegyverem torkával 
megösmertessem, de miután nagy volt a sötétség, s éjjeli Tál
lalatomhoz azonnal társat sem találtam, vadászatomat más
napra halásztam. Másnap, naplemente után azonnal három 
felfegyverkezett indiánt magammal véve, 12 lövetű Win
chesteremet vállamra helyezve, elindultam a les helyére s el-
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helyezkedtem csöndesen; indiánjaim kissé hátrább foglaltak 
helyet. Mintegy két órai várakozás után, a ló holtteste körül 
élénkülni kezdett a tér, egy-egy ravasz róka s eoyotte nem 
kissé harczolt az elsőség után, hogy a lakomát megkezd
hesse, a vadmacska és hiúz fára mászva szemlélte ezek vesze
kedését, hogy majd egy jó pillanatban ugrással hátán terem
jen egyik avagy másiknak, úgy én mint indiánjaim is, vissza
tartott lélegzettel szemléltük a félhomályon át alig kivehető 
mozgó alakok küzdelmét, midőn egyszerre egy velőtrázó ordí
tás hangzott a rengetegből felénk, a lakmározó kis emlősök 
elnémultak s futva kerestek menekvést az erdő sűrűjében, 
most hosszú csend következett s oly sötétes lett az éj, hogy 
szemeinket megerőltetve is alig láthattunk valamit; lassú 
léptek zaját véltük a távolból hallani, indiánjaim szorosabban 
hozzám húzódtak, s nem kis biztatásra volt szükség, hogy 
nyugodtan maradjanak. A hely, a hol mi állottunk, egy szikla 
aljában kis emelkedésen volt, a léptek zaja, mely azelőtt 
nem éppen távolból hallatszott, egy időre megszűnt; én már. 
azt hivém, hogy a kis emlősökre leskelődő jaguár avagy 
párducz, — mert, hogy mi volt, e pillanatban, még nem tud
tuk — látva a lakmározó kis emlősök megfutamodását, szin
tén eltávozott már, midőn magasan fejünk felett a bokrok 
recsegése figyelmeztetett ellenségünk jelenlétére; ón felegye
nesedve guggoló helyzetemből, fegyveremet czélozásra készen 
tartam, s szemeimmel keresem a veszélyes vadat, hogy meg-, 
pillantása esetében lőhessek; lövésre nem kerülhetett azon-, 
ban a sor, mert a jaguár a magasról megpillantva indiánjaim 
fehér ingét, egy óriási ugrással a szikláról beveté magát a kö-. 
rülöttünk elterülő sűrű cserjésbe — csakis ugrás közben lát-, 
tátva karcsú, hosszú testét, s eltűnt szemeink előtt. A három 
indián, mintegy vaxázsütésre egyszerre ugrott hozzám, s va-
czogó fogakkal kiálták: «il tigre, il tigre». Még hosszú ideig 
haliam a nagy macska több öles ugrásait, de testét sehol sem 



láthatám, s azután elcsendesült minden, s mi lassan, préda 
nélkül, visszaballagtunk kunyhóinkba. Több éjjen át ismét
lem kirándulásomat, de eredménytelenül, mert jaguár bará
tunk, valószínűleg előnyösebbnek tartva prédáját a fehér 
ember kunyhójától távolabban fekvő rengeteg mélyében ke
resni — nem jelent meg többé. 

E kis kalandokat csak azért írom le, kedves jó atyám, 
hogy fogalmad legyen, hogy szabad óráimban minő mulat
ságaim vannak. 

Igen örvendek kedves atyám, hogy «uti vázlataim» egyes 
részei a «Vasárnapi Újság »-ban meg fognak jelenni, így leg
alább barátaim s ösmerőseim némi tudomást szereznek hol
létemről. Légy szives a részleteket közlő lapból egy példányt 
czímem alatt megküldeni. 

Jó volna, ha munkám kiadására nézve vállalkozó akadna, 
talán — ha Divald nem — úgy Eévai avagy Grill, kinél 
Tettey Nándor a vezető, s kit személyesen igen jól ismerek, 
kiadnák azt. 

Ha kis munkám jövedelmet hozand, kérlek, íriildd meg 
a pénzt Ivánnak. 

Most pedig kedves jó atyám, miután másodszor kívánom 
a boldog új évet, zárom soraimat, és pedig teljes reményében 
annak, hogy azok a legjobb egészségben találnak. 

Budapesten lévő testvéreimet és azok kedves feleségeit 
számtalanszor csókolva ölel s csókol forrón szerető, kézcsó
koló fiad BÁNÓ JENŐ. 

«Camilla»-telep, 1890. év január 20. 
Forrón szeretett jó atyám! 

Miután ma vasárnap van, s én munkásaim kifizetésével 
elkészültem, legjobban s legkellemesebben vélem időmet el
tölteni, ha veled, forrón szerett jó atyám, kissé cseveghetek. 

Lederer Samu barátomtól pár nap előtt levelet kaptam,. 



ő exaltálva beszéli el a szíves fogadtatást, melyben kedves 
testvéreim s különösen a te részedről részesült, elmondja, 
hogy a nemzeti casinóban vendégetek volt. Hosszú levelében 
arról is említést tesz, hogy ígéretet tett neked, hogy fiatal fele
ségét esküvője után nemsokára felviszi Osztropatakára, s 
hogy ezen igéretét be is váltandja; végül levelében azt írja, 
hogy nemsokára Mexikóba kell jönnöm, és nem folyton az 
indiánusok között laknom, mint egy remetének; ha csak félig-
meddig rendbe hozom telepünket, nem is okvetetlenül szük
séges, hogy itt legyek. Gyakran meg kell azonban telepemet 
látogatni, hogy a munkálatokat, melyek egy megbízható 
vezető alatt folytatódni fognak, ellenőrizhessem. Hogy Lede-
rer mit szándékszik velem tenni, még nem tudom, de való
színű, hogy vasútjánál, és pedig az ő személye körül ajánl 
fel egy jövedelmező állást, ez minden esetre reám nézve igen 
előnyös volna, mert idővel két jövedelmi forrásom lenne. Ily 
módon sikerülne azt, a mit most kávé-telepünkbe befektetek, 
más módon visszanyerni. Általában kedves atyám, úgy lát
szik, mi nagy vállalatokba fogunk kezdeni, s nem lehetetlen, 
hogy a kávén kívül a kauesuk-fa termelését is megkezdendjük, 
és pedig nem kis mértékben; terrénumunkon vadon terem a 
kaucsuk, s rendes termelés mellett szép eredménynyel ke
csegtet. 

Ha csekély geológiai tudományom nem csal, úgy pár hét 
előtt véletlenül egy dús ezüstbányát és aranypor-telepet sike
rült felfedeznem, e telepek tőlem két napi járásnyi távolságban 
fekszenek; ha Mexikóba megyek, vizsgálat végett több homo
kot s erezet viszek Ledererhez, s az eredményről majd később 
értesítelek. Isten adná, hogy feltevésem nem csal, s dús ezüst-
s arany-telepre akadtam volna. 

L. véleményemet kérte ki, s én azt szívesen meg is 
adtam, de természetesen le nem térve az óvatosságról, teljes 
őszinteséggel megírva s figyelmeztetve azon nehézségekre. 



melyek előadhatják inasokat. Ki Mexikóba szándékszik menüi, 
szükséges, hogy előre számítson minden eshetőséggel és tisz
tán, saját meggyőződését követve cselekedjék mindent; nem 
jó előre határozni, hogy mitévő leend; előbb körül néz az 
ember, s azután okulva kutatásának eredményén, cselekszi 
azt, mit legjobbnak vél. 

Elhagyva szép hazámat, magam sem tudtam, mit fogok 
majd Amerikában tenni, s elég darab földet bejártam, míg 
mostani foglalatosságomra határoztam magamat, s hogy ezen 
elhatározásom jó volt-e avagy rossz, csak az évek sora, fogja 
majd megmutatni. 

Hogy adjak én valakinek most tanácsot? holott pár hó
nappal azelőtt kevés kivételével, mindenki elitélte elhatáro
zásomat? az igaz, hogy L. azon kevesek közé tartozik, a 
ki nem helytelenítő kimenetelemet, de annál jobban elitéltek 
többen, s még pár héttel ezelőtt is A. egyik levelében (bár tel
jesen jóakarólag) oly hangon adta meg tanácsát s tévé meg 
ellenvetéseit, hogy magam is már azon kezdtem gondolkozni, 
nincsen-e eszem megtébolyodva. S most pár hét múlva, én ad
jak e tekintetben valakinek tanácsot? nem, azt nem tehetem. 

Örömöm végtelen lesz, s talán legtitkosabb vágyam fog 
teljesülni, ha éppen L. és I. (kik mint egyik levelemben emlí
tem is, nem oly conservativ természetűek) ide jönnek, H mi 
egyesült erővel fogunk működni; mindazonáltal sem egyik, 
sem másik nem veheti rossz néven, hogy véleményem nem 
hangzik oly biztatólag, mint ők azt talán szeretnék; de miért 
biztatni valakit, hogy aztán a tervek nem sikerülése esetén 
szemrehányás legyen a hála. 

L. ismeri ugyan az észak-amerikai viszonyokat, de azo
kat semmi tekintetben sem szabad a mexikói viszonyokkal 
összehasonlítani, egyik természete jobban összhangzik az 
északi államokéval, másiké jobban a mexikóival, én, mint ki 
mindég barátja valék az idealismusnak, Mexikóban több tápot 

B t a ó J . Ü Ü képek Amerikából. 12 
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találtam természetemnek, mint a semmiért lelkesülni nem 
tudó realisticus Észak-Amerikában. Beesülöm az észak-ame
rikaiakat mint a munkának nagy mestereit, de nem becsülöm 
őket egoistieus s idegenben ellenséget látó felfogásaikért. 

Míg az észak-amerikai hideg kiszámítással tesz mindent, 
s nehézségeket gördít egy új idegen telepítő prosperálása elé, 
s kaczag annak esetleges bukásán s a «segíts magadon» elvét 
a legvégtelenebb határig viszi, addig a mexikói szives, lekö
telező előzékenységgel fogadja az európait, s keresi annak 
barátságát, mint kitől ízlést és más sok jó tulajdont tanulni 
lehet; szükség esetében, a midőn azt veszélyben látja, nem 
rúg rajta egyet, mint északi szomszédja, de a veszélyben for
gónak kezét nyújtja oda, s megmenti az elmerüléstől. 

E két nemzet között, bár mindkettő köztársaság, néze
tem szerint óriási különbség van; némely ember kedvelője a 
hidegnek, másik meg a melegben érzi jól magát, én az 
utóbbinak vagyok barátja, s talán ennek tulajdoníthatom a 
mexikóiak iránti szimpathiámat. 

Talán jobb volna kevesebbet filozofálni, s azt mondani, 
gyertek gyerekek s dolgozzunk s fáradjunk együtt! de akkor 
eszembe jutnak azok feleségei s gyermekei, s szintén elszomo
rodom azon gondolatra, hogy hogyan fogják azok megszokni 
a sok nélkülözést? 

No de semmi, úgy rendezzük, hogy az asszonyok s gyer
mekek itt létök legnagyobb részét vagy Mexikóban, a fővá
rosban, vagy pedig egy másik városban, mint például Oaxa-
kában fognának lakni. 

Oh istenem, de jó lesz az, ha lesz hely, hol kissé ottho
nosnak érzendem magam. Tudom is én, kedves jó atyám, mi 
az, hogy szivem annyira telve van keserűségekkel, s nem tu
dok sehol vérző, nyughatatlan szivemre enyhülést találni? 

Dolgozom s minden tekintetben igyekszem magamat szó
rakoztatni, s mégis, mégis! úgy fáj valami itt belől. No de 
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mindegy, hadd fájjon, azt is eltűrjük, ne búsítson az téged 
egy cseppet sem. 

Miután most levelem erre vonatkozó részét befejeztem, 
talán érdekelni fog, ha kissé az itteni viszonyokról, jobban 
mondva, kedves indiánjaim szokásairól beszélek. 

Mint már többi leveleimben is említettem, az itteni mun
kás-osztályt (más osztály nem is létezik) tisztán indiánok kép
viselik; az indiánok vagyis a régi aztékek utódjai, Mexikóban 
tömérdek, némelyek szerint 30, sőt mások szerint, még ennél 
is több törzsre oszlanak, melyek mindenike más-más nyelvet 
beszél. 

Telepem körül a Misték- és Zapotée-törzs van leginkább 
képviselve, természetesen külön-külön nyelvvel, úgy annyira, 
hogy megtörténik nem egyszer, hogy egyik falu népe nem 
érti a szomszéd falu népének nyelvét, s így természetesen 
nekem, — mint idegennek — ki Quateniauk és Montezuma 
utódainak nyelvéből egy jottát sem értek, annál nehezebb a 
velők való megérthetés; egyedüli szerencse rám nézve, hogy 
vannak egyesek közöttük, kiknek némi fogalmuk van a spa
nyol nyelvről, s így ezek tolmácsolása s kézmozdulatok segít
ségével nagy nehezen megértjük egymást. Eleinte szándékom 
volt egyikét ezen dialectusoknak elsajátítani, nyelvbeli ösme-
reteimet egy indián nyelvvel is szaporítani, erről azonban 
kénytelen voltam lemondani, hacsak azt nem akartam elérni, 
hogy a régi babylon-templom munkásai példájára, a nagy 
nyelv-chaosban saját anyanyelvemet el ne felejtsem. 

Vallásra nézve itteni indiánjaim ugyan római katholi-
kusok lennének, — ha e vallás dogmáit betartanák — csak
hogy bizony ő kelméket még mai nap is inkább a régi po
gány vallás követőinek lehet tartani, mint katholikusoknak, 
mert szokásaikban annyira eltérnek e vallás elveitől, hogy 
XIII. Leo pápa bizonyára elszörnyűködnék azok hal
latára. 

12* 
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így például az itteni indiánoknál még mai nap is szo
kásban van a halotti tánez, melyet ök fandangónak neveztek 
el, természetesen elég heh telenül. i Fandangó alatt spanyol 
nemzeti tánc-zot értünk, és nem halotti tánezot.) Egy alka
lommal átutazva Quatuleo falun, (honnét szintén van egy-két 
munkásom I mélabús zene- és énekhangok üték meg füleimet: 
én ósztömiztetve a kíváne.-iságtól, lassííám lovam lépését s 
megkérdeztem a kunyhó előtt állókat, hogy minő ünnepélyes
séget ülnek? nagy meglepetésemre azon felvilágosítást nyer
tem, hogy X. X. raneheróuak (földművelő) gyermeke meghal
ván, most fandangó mellett segítenek a szegény megboldogult 
gyermek lelkének az ég felé való utazását megkönnyíteni. 
Természetesen a lódobogás figyelmessé tette úgy a házbelie-
ket, mint az egybegyűlt vendégséget, — csakhamar körülvet
tek s alázatos hajlongással engem is meghívtak e szomorú 
mulatságra. Miután meghívást visszautasítani az itteniek sze
mében legnagyobb gorombaság, nem volt más választásom, 
mint megköszönni a szívességet, s helyet foglalni a sírva-viga
dók között. 

A kunyhó közepén egy nagy mennyezet alatt szépen fel
öltöztetve s virágkoszorúk által körülvéve, s valamit kézben 
tartva, (de hogy mit, azt nem tudom) feküdt az ártatlan ha
lott, a vendégség egy nagy kört képezett, körülötte üres helyet 
hagyva a fandangót tánczolóknak; most megszólalt a gitár 
mélabús hangja, mire egy deli indián legény s egy karcsú, fes-
tőisen öltözött indián hajadon jelent meg a porondon. A gi
táron játszó művész lassan pengetve a húrokat, egy a gyermek-
sirást utánzó dallamot énekelt, mire a fiatal indián pár lassan 
kezdette a fandangót lejteni; én, ki eleinte bizonyos undoro-
dással léptem át a küszöböt, ezen, különösen a hajadon által 
mesterileg ellejtett tánczra bámulatba estem; hogy a tánczoló 
leány minő kecsesei tévé mozdulatait, s minő alig észre
vehető kaczérsággal forgatta két nagy fekete szemét, fel sem 
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tételezné az ember ezen félig vadnak nevezhető népről. Nem 
volt e leány tánczában semmi utánzat, semmi erőltetett, s 
mégis több kecsesei bírt, mint a czivilizált világ leghíresebb 
táuczosnéjának mozdulata, e lassú tánez s a fájdalmas 
zene oly összhangzatos szomorú hatást tett a megfigyelőre, 
hogy bizony jó magam is kénytelen valék néhány könnyet 
törülni szemeimből, s a kis halott lelki üdvéért imádkozni. 
A meghalt gyermek apja kisírt szemekkel járta körül vendé
geit — közöttük engemet is kínálva — egy a ezukornád szá
rából primitív módon készített szeszszel; a szeszt, a gyermek 
lelki üdvéért, mindenkinek meg kell inni. Az anya égre emelt 
szemekkel teljesen átszellemülten térdelt kedves kis halottja 
mellett, s imádkozott némán s oly mozdulatlanul maradva egy 
helyen, hogy szintén viaszból látszott lenni. Az ilyen halotti 
tánez a haláleset napjának estvéjén naplementével kezdődik, 
s a nap első sugarainak feljövetelével végződik; vagyis a nép 
véleménye szerint addig, míg a lélek a mennyországba jutott. 
Ezen jó teremtések azon babonában élnek, hogy a halott 
lelke könnyebben utazik az égbe, ha zene és tánez kiséri azt. 

Mint később hallottam, kedves jó.atyám, a felnőttek halá
lánál nincsen sem zene, sem tánez, mert miután az már nem 
ártatlan; kérdés, lelke a mennyországba száll-e? Az ivás azon
ban megmarad és pedig mérték nélkül, nem ritkán felhevülve 
a szesz hatásától, s összekapva egymás között, egy késszú
rással uj halottat is küldenek a halott után. Az indián csak 
ittas állapotban és bosszúból gyilkol, pénzért soha. Az indi
ánokat nem lehet túl-bigottaknak nevezni, vallásosnak azon
ban igen; a szentekben nem hisz, falujának védszentjét azon
ban, melyeket a régi papok reájuk octroyáltak, tiszteli. A va
sárnapi munkától nem riad vissza, de megkívánja, hogy az '& 
napi munkát jobban fizessék a többinél; s ebben teljesen igaza 
van, mert maga az isten is a hetedik napot pihenésre szánta, 
ha tehát azt akarjuk, hogy ő e napon is dolgozzék, méltán • 
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követelheti, hogy jól meg is fizessük. A pokol ós mennyország 
létezését biztosan hiszi, s ezért legtöbb babonája e kettőből 
veszi erdetét. 

A fehér embertől, mái- tudniillik a jó magarnfélétől fél, 
mert azt hiszi, hogy az az egek urával közelebbi összekötte
tésben áll, mint ö; sőt egyes vidékek indiánjai, kik ugyan 
soha sem láttak még fehéret, de mint félistenekről hallottak 
beszélni, biztosan hiszik, hogy azok örökké élnek. 

Az itteni népnél a pap által kötött, avagy czivilházasság, 
nem igen divat; elveszik egymást s élnek mint házas felek, 
s nem ritkán igen jó házas életet, elösmerve gyermekeiket 
törvényeseknek, de nem törődve sokat a pap áldásával, mely 
állításuk szerint, igen drága szokott lenni. 

A környék indián asszonyai, s különösen a leányok 
itt tartózkodásom első idejében, ha elhaladtam mellettök, 
futva menekültek pillantásom előtt, avagy ha idő a mene
külésre már nem volt, megfordultak, s hátat fordítva várták 
be áthaladásomat, s csak azután félve tekintenek utánam, 
mint oly lényre, ki — miután fehér — mondájuk szerint 
szemével megbűvöli avagy elkárhoztatja őket. Most már nem 
oly vadak, megszoktak, s igen szívesen fogadják a nekik 
nyújtott dohányt avagy szivarkát, melynek élvezete leg
nagyobb gyengéjök közé tartozik. 

Az indián nő 11—12 éves korában már teljesen ki van 
fejlődve, a férfi 14—15. évében, a midőn is kiválasztván élete 
párját, avval az európai szemében, bár tudta nélkül — vad 
házasságban él. Az itteni nép, miután korán fejlődik és korán 
kezd élni, nagyon korán meg is vénül; ritkán láttam öreg 
embert. Kövér indián nincsen, legalább én nem láttam, s 
ezt bizonyosan az örökös hőség okozza. 

Az indiánok egyedüli étkezését, a gyümölcsökön kívül, a 
kukoriczából készült tortilla (a kukoricza megfőzve egy kő-
henger segítségével egy négyszögletes kőlapon szétmorzsol-
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tátik, s abból lepény készíttetvén, palacsintánkhoz hasonlólag 
megsüttetik) és paprikával kevert paradicsom-ló (chili moli) 
képezi, nagy barátja azonban a húsnak is, ha természetesen 
hozzá juthat. 

Az indián munkás ritkán állandó, és pedig egyedül az öt 
annyira gyötrő honvágy miatt; ha egy hetet távol van falujá
tól, visszavágyik s nincs hatalom, mely őt visszatartsa; hegyei 
között marad néhány hétig, s azután ismét megjelenik régi 
gazdájánál. 

Egy munkás-telepemen 2Va—3 reált, vagyis pénzünk 
szerint 55—60 krajczárt kap; ez elég drága, de ily áron 
dolgoznak Pluma de Hidalgo-telepen is, s ettől eltérnem 
saját érdekemben nem lehetett. 

Az indián véghetetlen érzékeny, s azért nagyon csínján 
kell vele bánni, gorombának nem szabad velők lenni, mert 
akkor egyszerűen elhagyják munkájukat s a gazdát a fakép
nél hagyják. Jó tanácsokkal s szép szóval többre lehet velők 
menni, mint szigorral. Olyanok ők, mint az ambicionált gyer
mek, ki ugyan nem szól a büntetésért, de elkeseredik s kedv-
telenné lesz. 

Az igazi indián imádja a zenét, s hallásra nézve ugyan
csak versenyzik czigányainkkal, s alig van város, sőt falu is, 
a hol egy aránylag jól szervezett s indián karmester által veze
tett zenekar ne lenne. 

Nagy bámulattal hallgatják furulyám mélabús hangjait, 
leguggolnak előttem s ihlettel tekintenek reám, s úgy látszik, 
hazám szívhez szóló zenéje az ő szivök húrját is megpendíti, 
s nem egy sóhajt halottam kebelökből kitörni, midőn eljátszva 
a «Vesd reám szelíden kék szemed» avagy ((Szeretlek én 
egyetlenegy gaIambom» nótát, s búcsíit vettem tőlük, hogy 
nyugalomra térjek. 

Miután nyugalomról szólok, eszembe jut tényleg annak 
ideje, s most miután jó éjszakát kívánok neked kedves, szere-
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tett jó atyám, azon szóval Irányom be szemeimet, lebegjen 
mindnyájatok felett az egek urának jóságos gondviselése. 

Ölel, csókol forrón szerető fiad BÁNÓ JENŐ. ' 
NB. Kérlek írjatok czímemet következőleg: Senor Don 

Eugenio de Bánó (Cafetal Camilla), correo: Pluma de Hidalgó. 
Republica: Mexico. Estato: Oaxaea. 

Mexikó, 1890. február 24-én. 
Kedves jó Atyám! 

Tudom, csodálkozni fogsz, hogy jelen soraimat Mexikó
ból intézem hozzád, de ennek egyszerű magyarázata abban 
rejlik, hogy több s talán reám nézve előnyös ügy elintézése 
hívott ide. 

Kávé-telepünk terrénumának nevünkre való irása érde
kében is szükségem volt Mexikóba, jönni, azonkívül több 
a személyes érintkezést megkívánó ügyek elintézése is elke
rülhetetlenné tevék ideutazásomat. 

Most röviden csak annyit írhatok, hogy ügyeim előnyös 
rendezésétől függ, fogok-e néhány ezer dollárt nyerni, avagy 

Én ugyanis, ki bár rövid idő óta vagyok Oaxaka állam 
lakosa, Oaxaka város munieipiumának nevében felszólíttat-
tam, hogy eszközöljek ki a város részére egy millió dollár köl
csönt Mexikóban, miután, mint tudják, jó barátságban állok 
Bleichröder berlini bankár képviselőjével. Én szívesen ma
gamra vállaltam a megbízást, ide jöttem, érintkezésbe léptem 
Bleichröder képviselőjével, s nagy reményem van, hogy az 
említett kölcsönt kieszközlendem. 

Ha a kölesönt kieszközlendem, mint közvetítőt a kölcsön.-
egy, legrosszabb esetben fél perczentje illet, mi szintén ötezer 
dollár volna. 

Ezenkívül megbíztak egy nagy ezüstbánya elárusításával, 
melynek sikere esetében szintén nyernék valamit. A bánya. 
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olárusítása ügyében már szintén tárgyalásokat folytatok, s 
van reményem, hogy fáradságomat siker koronázza. 

Legnagyobb baj az egészben az, hogy Lederer barátomat, 
kinek személyes ittléte sokat segített volna vállalatomban, 
honn nem találtam, ö vasútja érdekében rögtön ismét Lon
donba utazni volt kénytelen; most az egész rendezését ma
gamnak kell végezni. 

Ügyeim eredményteljes végzése esetében azonnal érte
síteni foglak. 

Kávé-telepünkön nagyban folyik az irtási munka, s való
színű, hogy az ápríl hó végén be fog fejeződni, a midőn is a 
faiskolából kiemelt plánták beültetését kezdem. Ittlétem alatt 
egy megbízható major domo végzi teendőimet. 

Társaimmal együtt egy negyvenezer plántát magában 
foglaló s Carnilla-teleppel határos fiatal, kész kávé-ültetvényt 
vettem, mely előnyös fekvésénél fogva új telepünket hasz
nosan fogja kiegészíteni. 

A kávén kívül valószínű, hogy nagyobb mértékű kau-
•csukfa-ültetmény is gazdagítandja új telepünket, mely jDlánat 
szintén előnyös jövedelemmel fizeti vissza a befektetett pénzt 
a fáradságot. 

Ennyit a gescheftről, most jön levelem fontosabb része: 
Mi az oka annak, kedves jó atyám, hogy több hónap óta 

sem tőled, sem gyermekeimtől tudósítást nem kaptam, s test
véreim is hallgatnak? Csak nem történt baj, avagy nem érte 
valami szerencsétlenség családunkat? Én véghetetlen nyug
talan vagyok, ezt különben egyrészt tulajdonítsd annak, hogy 
gyakran hozzám intézett kedves soraiddal elkényeztettél. 
Most, ha két-három hét alatt nem nyerek otthonról tudósí
tást, már is nyugtalanságot érzek. Talán a havazások, s ennek 
folytán a vasutak pihenése okozza a oorrespondenczia késlel
tetését ? ezt azért hiszem, mert újságom is véghetetlen rendet
lenül érkezik. 
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Nagyon kérlek, azonnal tudósíts és pedig Camilla-telepre, 
a hová pár hét imilva visszatérendek, hogy megkezdett nagy 
munkámat folytathassam, hogylétetekről. 

Hogy állanak, szeretett, kedves jó atyám, az ügyek L. 
K I. ide való kijövetelét illetőleg? Még mindég megmarad
nak szándékuknál ? s ha igen, mikor utaznak ? Keménylem 
az én angyali gyermekeimet is magukkal hozzák ? 

Daczára, hogy oly régen hírt nem kaptam felőletek, 
mégis azt reménylem, mindnyájan egészségesek vagytok. Én 
hála erős izomerőmnek, daczára a rettentő melegnek, mely 
telepemen uralkodik, eddig minden nyavalyától megkímél
tettem, s a mindenható talán leend oly kegyes, továbbra is 
hosszú időn át megtartja egészségemet, hogy kedves gyerme
keim érdekében akadálytalanul folytathassam megkezdett 
munkáimat. 

A munka nehéz, de hiszem, elég siker fogja koronázni. 
Mihalovies Józsi bácsi s kedves neje véghetetlen meg

örültek viszontlátásomon, ugyancsak gyakori vendége vagyok 
ezen a magyar vendégszeretetet teljes mértékben gyakorló 
háznak: úgy bánnak velem, mint saját gyermekökkel. (Józsi 
bácsi, tudja isten hányszor fejezte már ki előttem, hogy saját 
fiát — ha volna — jobban nem kedvelhetné nálamnál.) 

No tudod kedves atyám, ón olyan kiállhatatlan vagyok — 
a mint Józsi bácsinak mondani szoktam, — s így nem csoda, 
hogy ki nem állhat; ilyenkor csókot nyom a homlokomra, 
megölel, és furcsa: úgy az én mint az ő szemeit könyek áraszt
ják el. 

Ilyenek vagyunk mi itt Mexikóban, vadak és szívtelenek, 
és azután meg, mint Európában gondolni szeretik, teljesen, 
műveletlenek. 

Mily öröme volt a viszontlátáskor többi mexikói, de nem-
magyar barátaimnak is, alig lehet fogalmad; úgy beczéznek, 
úgy bánnak velem, mintha egy haza gyermekei lennénk. 
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Valószínű, pár nap múlva fog négy nyelven (angol, fran-
ezia, spanyol és német) megjelenni egy a mexikói kávéterme
lésre vonatkozó kis czikkem egy itteni fontos lapban, az úgy
nevezett «Mexicanische Finanz-llevue»-ben, az eredetijét 
czikkemnek — mely magyar nyelven készült — a lapnak meg
jelenése után a lappal együtt megküklendem; ha magyar 
lapjaink egyike esetleg közölni kívánná, add át kéziratomat. 

Most, miután már eléggé fecsegtem, zárom soraimat, és 
pedig kérve a mindenhatót, hogy levelem mindnyájatokat a 
legjobb egészségben találjon, s hogy te kedves atyám, úgy 
mint eddig, ezentiil is szeresd forrón szerető, ölelő fiadat 

BÁNÓ jENő-t. 
Czímem: Sen. Don Eugenio de Bánó «Cafetal Camilla», 

correo: Pluma de Hidalgó, Eepublioa: Mexieo. Estető: 
Oaxaca. 

NB. Találkozott már vállalkozó, ki kiadja úti leírásomat? 
XJ. i. Lederer valószínűleg pár hét múlva térend vissza 

Európából. JENŐ. 
Ha esetleg megjelent volna tőlem valami a magyar la

pokban, küldd meg kedves jó atyám. 

Mexikó. 1*90. mávezius (i-án. 
Forrón szeretett jó Atyám! 

Bár midőn e sorokat veszed, régen elmúlt már névnapod, 
én mégis gyermeki kötelességemnek tartom, tiszta szívből 
eredő üdvkívánataimat megküldeni neked, kérve a minden
hatót, hogy egészségben, gyermekeidben és unokáidban való 
teljes megelégedésben tartson meg sokáig számunkra és a 
haza számára; legyenek napjaid vígabbak, mint az utolsó két 
évben, s azon rettentő csapás fájdalmait, mely hozzám hason-
lólag szétdúlta teljes boldogságodat, enyhítse azon tudat, 
hogy anyánk imádva volt általunk, s szelleme örökké közöt
tünk él. 
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Még egyszer kérem tehát az istent, hogy Józsi bátyám, s 
kis fiacskámmal együtt sokáig éltessen. 

Eeménylem, kedves jó atyám, hogy legutóbb Mexikóból 
írt levelemet megkaptad, s így tudod, hogy egészségem jó s 
mi ezél vezetett Mexikóba; még néhány hétig itt maradok, 
mert ügyemet el kell végeznem, s azután visszatérek «Ca-
millan-telepre, hogy a megkezdett nehéz munkát folytassam. 

L.-tól tegnap egy igen kedves levelet kaptam, mely
ben írja, hogy ő is kávét szeretne termelni s velem, kompá
niába lépni, én előre is kijelentem, hogy azon esetben, ha 
jelenlegi conrpaiiistáimnak kifogása nincsen — de miért le
gyen — s én képes leendek megfelelő terrénumot kaphatni, — 
L. indítványát szó nélkül elfogadom. 

Azt nem ajánlom, hogy fennálló szövetségünkbe lépjen, 
mert az nem volua sem reá, sem companistáimra előnyös, 
mindenesetre a külön szövetség idővel több anyagi haszon
nal járna. Igaz, hogy reám nézve is előnyösebb, s ezt nem is 
tagadom, de elhiheti L., hogy nem ez az oka annak, hogy 
a külön szövetséget ajánlom. Biztos választ azonban Lederer 
visszatértéig nem írhatok, s akkor is nagyon utána kell néznem, 
hogy egyáltalában lesz-e oly megfelelő terrénum, a melynek 
kezelését a jelenlegi kávé-teleppel együtt elintézhetem? 

Nézetem az, hogy L. jobban tenné, ha maga jönne 
ide s közbenjárásommal, illetve segítségemmel terrénumot 
keresne, s azt szintén segítségemmel berendezné s egyedüli 
ura lenne, avagy ha kívánja, felesek lennénk, de költség tekin
tetében is. Én úgy combinálok, hogy négy év alatt, vagyis a 
kávé megterméséig nagyon parányi részét költené itt család
jával együtt annak a nagy jövedelmi külömbségnek, mely őt 
idővel illetné, ha a saját ura lenne, avagy ha velem com* 
pániába lépne ugyan, de költségek tekintetében is, vagyis ha 
együttesen adnánk a tőkét. Később, ha berendeztük kávé-tele
pünket, szükségtelen, hogy a telepen lakjunk, tartunk majd 
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egy jó tisztet, (administrador) s mi, lm tetszik, lakunk vagy 
Oaxaka fővárostíban, vagy még czélszerűbb Mexikóban, hol 
időnket .szintén hasznosra fordíthatjuk. 

Ki tudja, nem sikerülne-e a kávétermelésen kívül L.-n;tk 
itt Mexikóban egy gépgyárat állítani, még pedig mint rész
vény-társulatot, s magát annak igazgatójává tenni, én azt 
hiszem, még ez is menne, s csakhamar megszereznénk a rész
vényeseket, ebben mindenesetre Lederer s Bleichröder berlini 
bankár képviselője, — L.-nak zürichi öt-meröse, — Bluni 
Sándor honfitársunk nagy szolgálatára lehetne, nekem is van 
mái' kis ösniereti-égem, s így szintén segíthetnék valamiben. 

Nem szabad azonban L.-nak e tekintetben semmiféle 
vérmes reményekkel kecsegtetni magát, mert ezen terv 
egyszerűen csak legújabb időben fogamzott meg az én szűk 
agyamban, s lehet, hogy épp oly rossz, mint száz más, a 
mi már ebben a haj nélküli tarkóban megszülemlett. 

A főczél tehát, mely őt ide hozza, legyen a kávéter
melés, mely maga is bőven ad okot arra, hogy az ember meg
tegye ezen valóban érdekes és szép utat. Természetesen nem 
szabad az embernek, különösen ha családdal jón, sok ideig 
az északi államokban tartózkodni, mert ott bizony drága 
az élet. 

Ez az én szerény véleményem; soha nem jó távolról 
intézni a vagyoni állapotokat, még akkor sem, ha az illető 
intéző közvetítő jó barát, kiben teljesen megbízhatunk. De 
miután a jó barát sincsen vasból, s így könnyen baj érheti 
s esetleg el is halhat, mily rettentő kellemetlen helyzetbe 
hozhatná ez L.-t, ki fél vagyonát bízta ő reá. Nem szabad 
felednünk, hogy bár Mexikóban kedvesek az emberek s az élet 
is kellemes, az állapotok azonban még nincsenek annyira 
rendezve, mint vén Európánk ozivilizált államaiban. 

Egész más az eset Lederer, Mais és közöttem, kik Mexi
kóban lakván, ösmerve a szokások, viszonyok s törvényé-
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ket, szükség esetében azonnal intézkedhetnek befektetett pén
zük biztosítása iránt: de mit tenne L., ki 5000 mérföld 
távolságra van tőlem, szerencsétlenség esetében? Nem, nem! 
ez részéről túlságos riskirt dolog volna, neje s gyermekei 
vannak, ilyen manővereket tennie nem szabad; jöjjön ő 
csak ide, s azután riskirozhatunk együttesen többet, mert 
egymást kisegíthetjük, s még baj esetében is van segítség. 

A múlt levelemben említett s kávéról írt kis czikkem 
eredetijének másolatát, mely az itteni «Finanz-Kevue» keres
kedelmi heti lapban fordításban franczia, angol, spanyol és 
német nyelven megjelent, mellékelve küldöm át oly kéréssel 
édes jó atyám, hogy azon esetben, ha azt valamelyik fővárosi 
hírlapunk, mint p. o. a ('Budapesti Hírlapu, «Pesti Naplón 
avagy más lap közölni akarná, bocsásd rendelkezésére, s a 
közölt lap egy példányát küldd meg nekem. 

Az utolsó levelemben említett ügyek bár nincsenek befe
jezve, eddig jó stádiumban állanak. 

Czikkem L.-t, mint esetleg jövendőbeli kávé-telepítőt 
valószínűleg szintén érdekelni fogja. 

Gyermekeimről és -tői jó híreket kaptam, s így e tekin
tetben meg vagyok nyugodva, tőled azonban, jó apáeskám, 
már régen nem érkezett levél, habár tudom, hogy egészséges 
vagy, — mert hála istennek, L. nem constatálja az ellen
kezőt — mégis igen szeretném, mielőbb és minél gyakrabban 
olvashatni kedves soraidat. 

Az influenza, mely Európában s szép magyar hazánkban 
is oly erősen pusztított, itt is tömérdek áldozatot követelt, s 
alig van jobb család, hol egy-egy tag meg nem vált volna, 
az élettől, — gyász és gyász jelzi e pusztító rém nyomait 
mindenütt. 

Keám nem bírt imiuenciával az influenza; úgy látszik, 
egyénemmel nem tud sympathiálni, s ez okozza örvendetes 
távol maradását. Ösmerőseim közül —bár szerencsés kimene-
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téllel — alig menekült tőle valaki; az én kedves Józsi bácsim, 
Mihalovicsot érteni, szintén benne volt nejével s anyósával. 
Apropos Józsi bácsi, — kinek neve szintén Józsi — név
napodra, bár ösrneretlenül, kiváló gratulatióit küldi s elfo
gadta vice-versa, hogy nevedben meg én gratulálok neki, és 
iszom egészségére annyit, a mennyit csak torkom s üres kopo
nyám megbír, — ez utóbbiakat persze csakis a saját ne
vemben. 

Hallom, a «Vasárnapi Ujság»-ban megjelent egy levelem 
töredéke, nem lehetne azt megkapnom? hogy kedves Miha-
lovics bátyámat, ki rettentően érdeklődik czikkeim kánt, s 
valóságos aranyszájú szent Jánosnak tart (de valószínűleg 
csak talmi) egy példánynyal megajándékozhassam. 

Legutóbbi időben tömérdek levelet kaptam Magvaror
szágból, ösmerösöktől és idegenektől, kik mind a kávétermelés 
titkaival kívánnának megösmerkedni, s előnyös válaszom ese
tében kijönni. 

Úgy látszik Mexikó ege alatt nemsokára egy ma
gyar colonia fog keletkezni, melyért majd Tisza Kálmán 
úr in contumaciam halálos ítéletet mond reám s összes ká
vémra, — melynek levét azonban bizonyára ő kívánná meg
inni. Meg is ihatja a levét, de nem annak, hanem Magyar
ország kiszívott zsírján készült bouillon-levesének, rnely bizo
nyára ebben az influenzás világban fog influencával bírni 
ez új honalapítóra, ki már elég anyagot gyűjtött 15 évi ural
kodása alatt arra, hogy szegény hazám oszlopai meginog
janak; az oszlopok ugyan inognak, de a tetőről csak egyes 
cserepek hullanak le, s jó lesz Tiszának vigyázni, hogy egyik 
a feje búbjára ne essék. Igaz, hogy nem illik hozzám a 
politizálás, mert nem értek hozzá, de azt értem és látom, 
hogy a jelen kormány alatt szép hazánk minden tekintetben 
sülyed hátra felé, s nemsokára oly válság fog bekövetkezni, 
hogy az addig teljesen német szóhoz szoktatott honvédség, 
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dicső magvar lehérváry k. k. generális úrral együtt, ki néni 
húzza belőle. 

ilettentö jók vagyunk mi magyarok, hogy az ilyen Csáky 
szalmája gazdálkodást (persze Csáky is gazdálkodik) így szó 
nélkül tűrjük, s nemcsak hogy ezt tűrjük, de megaláztatá
sunkat az osztrák előtt is meghunyászkodva vettük. Én sze
retem a királyt, mint Magyarország apostoli felségét, s sze
mélyét szentnek és sérthetetlennek tartom, de nem szeretem 
a közösséget. 

Sokszor elfacsarodott már a szivem, ha úgy utaztomban 
a külföldi államok fő- s nagyobb városaiban ott láttam egy-egy 
szebb épület kapuja felett díszelegni a kis Eománia, Szerbia, 
avagy — Magyarország egyik megyéjénél kisebb — sz.-domin-
gói köztársaság vagy éppenséggel a Havai-szigetek eonsu-
latusi ezégérét, de a magyar eonsulatusét avagy nagykö
vetjéét sehol. S ha az «Ungarisch» szót olvastam is néhol, azt 
mindég egy kétfejű sas díszítette, s a «k. k. Oesterreich» 
előzte meg. 

Hidd el kedves apám, könyek gyűlnek sokszor a sze
membe, ha látom a lelkesedést idegen államok országaiban 
egyes nemzeti ünnepek alkalmával, minden nemzeti ott, s 
nincs semmi idegen, mely az összhangot sértené, mely a nem
zeti érzületnek fájdalmat okozna. 

Hiszen mi Magyarországon is tudunk lelkesülni nemzeti 
ünnepek alkalmával, de élvezhetjük-e háborítatlanul ez ünne
peket? nem-e sérti önérzetünket egy-egy feltűnő kétfejű sasos 
lobogó utálatos sárga-fekete színeivel? avagy nem lobogtatja 
azt a kivonuló közösnek nevezett osztrák hadsereg minden 
egyes ezrede, melyek generálisai gúnymosolylyal nézik az 
egyes házakon szomorúan lengő trieolorokat, azon utógondo
lattal, hogy «csak egy szavamba kerülne s helyettetek az én 
színeim lobognának)), mert a hol az erő, ott a hatalom is, s 
miután a katonaságé az erő, —> ott van a hatalom is. 



No de eleget is fecsegtem már... nemde jó apácskáin ? 
de lásd, úgy fáj a szivem, ha Magyarországra gondolok, azon 
kedves földre, melyet az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak ko
rában oly nagy mértékben irigyeltek az idegenek tőlünk, s mely
nek határai 3 tenger által keríttettek be. Most határaink nin
csenek, legalább idegenek előtt nincsenek, s a térképeken 
Ausztria provincziája-képen szereplünk; vagy nem hiszi Tisza 
Kálmán, küldök néhány példányt. 

Isten veled kedves jó atyám, csókol ezerszer forrón sze
rető fiad BÁNÓ JENŐ. 

NB. Kórlek, ne ezímezzétek többé Hallá Károlyhoz leve
leimet, hanem a következőleg: Sr. Don E.de Bánó, «Cafetal 
Camillai), Pluma de Hidalgó, Eepublica: Mesieo, Bstato 
Oaxaca. 

Az újságok is ily czímen küldendők. Hallá vagy 12 mér
földre lakik tőlem. 

Mexikó. 1890. márczius 26-án. 
Forrón szeretett jó Atyám ! 

Legelőször is értesítelek, kedves jó atyám, hogy f. év 
január 29-én írt leveledet Mexikóba való utazásom folytán 
meglehetősen késve kaptam kezeimhez s nem válaszoltam 
azonnal reá, és pedig azért, mert nem régen L.-nak írtam 
egy meglehetősen kimerítő levelet, alakulandó új válla
latunk ügyében; L. bizonyára elolvasta soraimat neked, 
s így ma már te is tudni fogod nézetemet az új assoeiatióra 

Lederer csak 1—2 hét múlva fog visszatérni második 
londoni útjából, (a hova vasútja ügyében oly gyorsan és 
váratlanul kellett újra mennie) mikor azután értekezhetvén 
vele, megadom L.-nak a határozott választ. 

Nagyon örülök, kedves atyám, hogy most már jobban 
meg vagy nyugodva jövőm iránt s én hiszem, hogy ezen még± 
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nyugvásod teljesen okadatolva is lesz egy-két évi itt műkö
désem után. 

Hogy visszatértemet «Cainilla-telepre» kissé elhalasz
tottam, onnét van, hogy mindenáron akarok Ledererrel talál
kozni s így itt Mexikóban bevárom érkezését. 

Űj L.-val való konxpanistaságunkon kívül még tömér-
,dek más ügyünk is van megbeszélendő és pedig Camilla-telepre 
nézve. Nekem ugyanis szándékom e telepen a munkálatokat 
az eddiginél még sokkal nagyobb mértékben kiterjeszteni, 
6—7 százezer plánta kávén kívül szeretnék 2—3 százezer 
kaucsukfát ültetni, mely ültetvényhez a fiatal plántákat 
nagy kiterjedésű erdőnkben vad állapotban lehetne meg
szerezni. 

A kaucsuktermelés talán még a kávé termelésénél is 
előnyösebb, de amannál még nagyobb türelmet igényel, a 
mennyiben a fát csak 7—8 éves korában lehet, már tudni-
illik reális termete mellett először megcsapolni. A kaucsukfa 
(spanyolul Hule) éppen úgy mint a kávé, első termésekor 
egy font anyagot nyújt, a mennyiség azonban évről-évre 
szaporodik, a fának 50—60 éves koráig. A kaucsuk-termelés 
nagy türelmet, de a kávétermelésnél sokkal kevesebb fárad
ságot igényel; 7 —S éves fanem igényel többé semmi gondo
zást s csakis mint a telt hordó, csapra veretik, hogy meg
adja a telepítőnek busás termését, melynek vám-mázsája 
34—36 dollárt jövedelmez, vagyis a mi pénzünk szerint 
70 forintot. 

Camilla-telep pár év múlva oly nagy kiterjedést fog 
nyerni, hogy könnyen 150—200 napi munkásra leend szük
ségünk, s miután ezen mennyiség a környék gyér számú 
indiánjaiból alig lesz fedezhető, igen valószínű, hogy idegen 
emigratióval segítünk a munkás-hiányon; hogy az emigrán
sokat Ázsiából avagy Európából fogjuk-e ide telepíteni, 
még bizonytalan; ez nagyrészt az itteni köztársasági kor-



mány nézetétől is függ, azt hiszem, úgy a kormán}- mint én 
is az európai emigratiónak adjuk az előnyt s nem hozzuk 
be — csakis a legnagyobb szükség esetében — a kínaiakat 
kik Californiát s Eszakamerika nyugati partjait már annyira 
elárasztották, hogy az amerikaiak már mindenáron mene
külni kívánnak tőlük. 

A tótjaink sokkal okosabban tennék, ha már egyáltalá
ban ki akarnak vándorolni hazánk felső vidékeiről, ha ide 
jönnének és nem a szerencsétlen Északamerikába, a hol őket 
igavonó állatoknak tekintik. 

Ha L.-val csinálunk új telepet, mindenesetre szintén 
kell gondoskodnunk emigránsokról. Hazám több részéről 
érkeztek hozzám levelek felvilágosítási kérdésekkel, úgy 
látszik, többen lennének hajlandók ide jönni s pénzöket itt 
kamatoztatni. 

A mexikói kormány már eddig is köszönettel tartozik 
nekem, hogy egyes kis ezikkeirnmel, melyek a Vasárnapi Új
ságban, Szepesi Lapokban és ha nem csalódom a Bpesti Hírlap
ban is megjelentek, az itteni kávétermelésnek kis propagan
dát csináltam; hogy magyarországi kormányunk mit szól 
majd ehhez, nem tudom, de én bizony nem sokat törődöm 
velők. Miért nem gondolkoznak ők azon, hogy fiaik otthon 
is megélhessenek? 

Most áttérve pénzügyi viszonyaimra a következőket 
tudatom veled, kedves jó atyám: a «Camilla-telep» felvirágo-
zásához a mennyiben oda Lederer s Mais urak adják a 
pénzt, nekem pénzre most nincsen szükségem, és pedig azért 
nem, mert többé velők a szövetséget fel nem bonthatom ; 
nem mintha fel nem bonthatnám, — mert hiszen semmi
féle contractus nem köt hozzájuk — de tisztán becsületből 
nem bonthatom fel; hálátlanság volna tőlem most azt mon
dani : miután magamnak is van már pénzem, nincsen reá
tok szükségem többé. Ők bíztak bennem s nekem most 
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kötelességem mi0mutatm hog\ ezen bírálom bnsasxn meg 
hozxndja nekik a kunitot 

Hí izonbm pénzhez juthatnék m is tekintetből A oln i 
rtara előmos doszoi is L \al lephetnek coinpamaba 
ma<*odszoi pedig 1 ezdhetnek itt Mexikóban eg\ es ]ol jo^ e 
dcimezo \dlhlatot 

Nézetem c tekintetben a/ hog\ I elad isi ug\et nem 
h/abad eioszikolm ha azonban )o \evo a lakú avag\ 
i telkoek legemet puczellmkcnt espeligjo aion me,; 
vennék azt hiszem csak előmos "solna ieam En I on 
hoha sem fogok lakni rneit ez ueni vag\am de ha íz Isten 
megsegít \ állalatomban s en pénzzel telhetek hígamba ugs 
egész ma» heh az mehet biztosítani szándekoznam 

Ha tehát keches atsam I íh módon eladható volna 
igen örvendenek mmk másként azonban ne foicnozzuk 
az eladást 

4. íegalebol betohando összeg nant mai egyik levelem 
ben intézkedtem s mais e szándékom mellett mai adok meg 

Lehet hog^ azon esetben ha sikeiulni íog Oaxal a 
város részeié íz eg% mülio dollárnyi kölcsönt megszeiezni s 
egy dus ezustban^ anak eladását közvetíteni általában nem 
lesz otthomol penzie szuksegem de meg az esetben sem 
elleneznem I eladását 

Az említett ezustbanj a eladásának közvetítése mai ug-s 
látszik sikerülni fog a főteteleké nézve az eg\essegmai meg 
is történt most mai csak kisebb íeszletek kiegyenlítése van 
iiátia ezt azonban lemenylem hogy szinten keiesztul viszem 

Az amagi haszon e banya eladásából reám nézve nem 
lesz ugjan nagy de nagy leszt hozza fog jaiulni a kol 
csőn sikeies kieszkozlesehez a mennyiben abanja vevője 
valamint az említett kölcsön adója Bleichiodei berlini ban 
kár leend Ha igaz ? 

Hogy e ket üzlet sikerulese eseteben mennyit kapok 

file:///dlhlatot


197 

majd nagy kérdés, de néhány ezer forintot mindenesetre, 
mely esetben otthonról nem leend pénzre szükségem. Camilla-
telepen eddig, az onnét tiszttartómtól kapott hirek szerint, 
már mintegy 80 hold erdő van kiirtva, s kis házam is, mely 
három szobából fog állani, nagyban közeledik befejezése' 
felé. Jelenleg naponta 30—40 munkás dolgozik az irtáson. 

Áprilisban befejeződnek az irtási munkálatok s reá nem 
sokára kezdődnek a plánták beültetéséhez szükséges üregek 
kiásatásának munkálatai; júniusban kezdem az ültetést s meg
feszített erővel óhajtok augusztus végéig százezer plántát be
ültetni. 

«Bismark»-telepet, mely közvetetten közelünkben van s 
melyen negyvenezer másfél és két éves plánta készen dísze
leg már, megveszszük, arra nézve már megegyeztünk s 
most csak a terrénumok rendezése van hátra s e telep be fog 
olvasztatni Camilla-telepbe s így ez év folyamán új telepünk 
kávéplánta-mennyisége 140 ezer darabot fog kitenni, jövőre 
ismét annyit szándékszom ültetni, és így tovább. 

Lederer megérkezése után mindenről felvilágosít, s ak
kor többet irhatok e közös jó barátról. Én természetesen 
itteni tartózkodásom alatt az ő lakásán lakom. 

Mihalovics Józsi bátyám, ki unokatestvére Mihalovies 
Károly, volt országgyűlési képviselőnek, a legmelegebb üdvöz
letét küldi, legfőbb vág3'a egyikének tartja azt, hogy veled, 
kedves atyám, megösmerkedhessék s reményli is, hogy ez 
bekövetkezend. 

Józsi bácsi nagy szipkagyűjteménynyel rendelkezvén, 
megígértem neki, hogy dupla czímerünkkel ellátott szipkával 
ajándékozom meg, miután azonban itt Mexikóban a tajték-
gyártás mesterségét nem ösmerik, arra kérlek kedves atyám, 
lennél szives számomra Bpestén egy ily szipkát megrendel
tetni s árát magadnak Iván útján megfizettetni. A szipká
nak a legfinomabb tajtékból kell készítve lenni, dupla Bánó-



ezímerünkkel; formára nézve magyar legyen és ne nagyon 
nagy. Az árát reád bízom s nincsen ellenvetésem ha 20—30 
avagy negyven forintba kerül is. 

Ha a szipka készen van, küldd postán a következő ezim 
alatt: Sennor Don Jose de Mihalovics, Mexico Plasuella Sn-
Femando Xr. 1. 

Most pedig, kedves jó atyám, azon reményben, hogy 
soraim mindnyájatokat a legjobb egészségben találnak, ölel 
s csókol forrón szerető fiad 

BÁNÓ JENŐ. 

NB. A leveleket légy szives továbbra is Camilla-telepre 
czimezni, mert így kapom meg leggyorsabban. 

Az újságok igen rendetlenül járnak, nem tudom mi annak 
az oka. A Vasárnapi Újságot, melyben kis czikkem megjelent, 
meg nem kaptam, kérlek küldesd meg pótlólag. 

A levelekre elég bélyeget ragasztol. Igen sajnálom, hogy 
uti leírásomra nem akad kiadó, pedig elég munkába került. 
Ha van Ivánnál felesleges pénzem, adasd ki saját költsége
men és pedig Díváidnál. 

Művem kiadatása s annak később spanyolra való fordí
tása nagy jövőmre lehet Mexikóban, mert az talán az első, 
mely jó akarólag de igazságosan ítéli meg az itteni állapo
tokat. Szeretném, ha diszes volna a kiadás. 

Szegény angyali Tini néni halála valamint Jeszenszky 
Jancsié is véghetetlenül lesújtott, gyász s folytonos gyász ér 
bennünket. Mikor virradnak már szebb napok reánk? 

Kedves gyermekeimről már régebben nem kaptam hírt, 
de remén}iem mind három egészséges s úgy szellemileg 
mint testileg is szépen fejlődnek. Áldja meg őket a min
denható. 



Mexikó. 1890. ápulis I3-.in. 
Forrón szeretett jó Atyára ! 

Márczius 5-én kelt kedves soraidat tegnap vettem es 
sietek is azonnal válaszolni rá. 

Legelőször is tudatom veled, kedves jó atyám, hogy Ledi -
rer Samu barátunk pár nap előtt jött meg második európai 
útjából; nagy örömmel fogadott s elmondta, bogy két napi 
Bpesten léte alatt meglátogatott, s hála a mindenhatónak 
teljes egészségben talált. 

Kedves leveledben irod, jó atyám, hogy hozzád intézett 
soraim valódi forrongást idéznek elő rokonaim kozótt, vala
mint a fiatalság kozott is, hogy soraimnak és egyes lapokban 
kiadott czikkeimnek ^ olt némi hatása a magyar fiatalságra, 
onnét következtetem, hogy egy idő óta csaknem naponta 
hoz a posta egy-egy osmerősomtól levelet, kik a kérdések ózo
nevei árasztanak el; tömérdek idegen ember is, kinek nevé
ről avagy létezéséről eddig fogalmam sem volt, intéznek hoz
zám sorokat, teimeszetesen en mmdemkie a legszívesebbe)i 
válaszolok. 

A «Szepesi Lapok» febiuái á ik szama, — melyet ide 
mellékelve küldök — egjik, iparához intézett levelemet közli, 
most pedig nemsokai a tog benne megjelenni e£,v hosszabb 
tárczaczikk jó indiánjaim \ állasán ol, szokasanol és erköl
cseiről; miután tudom, bog) cidekel leg\ sznes azt magad
nak Iglóról ipám utján megkuldetni 

L. barátom, ki mint soiaidbau említed, nálad volt 
pár nap előtt, hosszú levéllel keresett fel, melyre én termé
szetesen azonnal terjedelmesen válaszoltam is már. L. egyike 
azon fiatal embereknek, kik iránt mindég nagy rokonszenv
vel viseltettem, kedves, szimpatikus és igen tehetséges 
gyerek; ily honfiak szomszédsága mindenkor kellemes leend 
számomra; igen valószínű, hogy ezen ifjú barátom őszszel 
kijön Mexikóba. 
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Azt hiszem, a Bpesti Hirlap is fog tőlem ismét egy tárcza-
ezikket közölni vagy már talán közölte is, de eddig még meg 
nem kaptam, azon esetben azonban, ba nem volna hajlandó 
kiadatni — jó volna a szerkesztőtől kéziratomat elkérni. 

A Bpesti Hirlap márczius 1-ji lapját meg nem kaptam, 
nem volnál oly szives, azt nekem megküldetni, valamint azon 
Vasárnapi Újságot is, mely egyik levelemet közölte (az sem 
érkezett niegl E lapokat azért szeretném megkapni, vala
mint minden lapot, melyben valami tőlem megjelenik, hogy 
azt a köztársasági elnöknek, ki ezikkeim iránt nagy érdek
lődéssel viseltetik s magának azok tartalmát nagyjából lefor
díttatja — presentálhassam; itteni mexikói barátaim is igen 
érdeklődnek Magyarországban kiadott közleményeim iránt, s 
azon őszinte nézetűknek adnak kifejezést, hogy én igen sok 
hasznot teszek hazájuknak, miért örök hálával tartoznak; 
miután elmondatják magoknak, hogy mit irok, azt mond
ják, hogy talán én vagyok az első európai, ki őszinte jóaka
rattal ítélem meg az itteni viszonyokat. Hogy jóakarattal 
viseltetem irántuk, igen természetes, mert megérdemlik ; hogy 
kissé elnéző vagyok egyes gyöngéjük iránt, szintén természe
tes, mert ösmerem a köztársaság fiatal életét és tudom, 
hogy ily rövid idő alatt le nem vétkezhették teljesen, a 
spanyoloktól átvett egyes rossz szokásokat. De ez Diaz elnök 
vaskezü kormányzata alatt gyorsan fog menni, s mi, Mexikó
ban élő idegenek csakhamar azon veszszük észre magunkat, 
hogy Mexikó a ezivilizáczióban nem áll az európai államok 
mögött. 

Kedves soraidban említett, de meg nem nevezett ma
gyar író levelét már alig várom, s véghetetlen lekötelező, 
sőt buzdító lesz reám nézve azon tudat, hogy hazám első 
íróinak egyike foglalkozik csekély személyemmel s leveleimet 
jóakarólag ítéli meg. 

Kis müvem kiadatását saját költségemen kívánóim eszkö-
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Most neliany hétig nem íogsz tőlem levelet kapni, mert 
utazásom teljes időmet igénybe veendi, a mint azonban meg-



érkezem Camilla-telepre, rögtön értesítelek. Lászlónak is 
fogok terjedelmesebben irni. 

Megkaptad, kedves apám, a kávétermelésről írt czikke-
met, mely itt fr.mczia, spanyol, angol és német nyelven 
éppen most lesz közölve. A mint az egész csikk kiadatik, el
küldöm a lapokat. 

Barátaim, Lederer és Józsi bácsi, kik számtalanszor üdvö
zölnek, jól vannak, s már előre is sajnálkoznak elutazásom 
miatt. 

Hoti'mannt, kivéve, (ki azonban nemsokára el fog innét 
menni, már tudniillik — ha rnegveszszük «Bismark»-tele-
pet) nincsen az egész vidéken intelligens ember, kivel egyszer 
s máskor összejöhetnék. 

Tanácsodat követve, vettem kis fényképező gépet, és 
igy telepemre való érkeztem után több útközben felvett 
érdekes kép birtokában leszek, melyek természetesen te hoz
zád fognak vándorolni, kedves jó atyám. 

Gyermekeimtől jó híreket kaptam s így e tekintetben 
nyugodt vagyok. Mindkét fiam levelet írt és pedig igen 
kedveset. 

Most pedig kedves atyáin, csókolva összes testvéreimet, 
sógornét és rokont, zárva soraimat, kebelére ölel forrón sze
rető kézcsókoló fiad BÁNÓ JENŐ. 

Camilla-telep 1890. május 18-án. 
Forrón szeretett, kedves jó Atyám ! 

Legelőször is értesítelek, hogy néhány hét óta ismét 
lakója lettem kedves «Camilla» -telepemnek s folytatom a 
nehéz, de valószínűleg nagy sikerrel koronázandó munkát. 

Mexikóban több igen hathatós ajánlatra tettem szert az 
oasakai kormányzóhoz és a. hasonnevű, állam több befolyá
sos egyénéhez. Az ajánló levelek között mindenesetre leg
fontosabb volt Diaz tábornok köztársasági elnöknek a kor-



mányzóhoz meleg s lekötelező hangon irt levele, melyben 
felszólítja Sertuche tábornok kormányzó urat, hogy- min
den tekintetben járjon kezemre, s minden vállalatom elé 
gördülő nehézségeket oszlasson el s ha ilyenek léteznének, azok 
neki távirati utón esetről-esetre azonnal tudomására hozan
dók. Diaz elnök megtudta többektől, hogy én Mexikóról 
a magyar lapokban igazságos, de jóakaró ítéletet nyilvánítot
tam, s hogy kis művet adok ki hazám nyelvén, foglalkozva 
abban a mexikói viszonyokkal is, s végül, hogy a lapokban írt 
czikkeim, a hozzád s barátaimhoz írt levelek folytán több 
jó módú honfitársam hozzám hasonlólag a kávétermelést 
óhajtaná cultiválni. 

Diaz egy nagyobb társaság előtt reám nézve igen bizel-
gőleg nyilatkozott, többek között azt mondotta, «ha min
den idegen csak egy részét tanúsítaná azon jóakaratnak* 
nemzete iránt, melyet én tanúsítok, ma Mexikó Európa 
előtt más színben állana». 

Diaz elnök Mexikó legtehetségesebb s legjellemesebb 
egyénisége, kiváló rokonszenvvel viseltetik azon kevés honfi
társam iránt, kik második hazájokat e paradicsomi földön 
lelek; hogy Mexikó jelenlegi elnöke jó szívvel is bír, azt már 
Miksa császár idejében is bebizonyította, a midőn daczára, 
hogy bár a hareztéren annak ellensége volt, minden befolyá
sával megmentésén fáradozott. 

A császárság megszüntetésével az összes osztrák s ma
gyar foglyok Diaz keze alá jutottak s ő oly emberséges mó
don bánt azokkal, hogy az itt maradottak még ma is emle
getik nagylelkűségét. 

Diaz kiváló európai műveltséggel biró ember, ki halad a 
korral, egy czélt tűzve ki maga elé, — nemzetét boldoggá és 
nagygyá tenni, s Mexikó hitelét, melyet az forradalmak s 
belháboruk folytán elveszített, ismét felemelni. Diaz ajánló 
levelén kívül Pachecó tábornok, közlekedési s földművelési 
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miniszter úr iLederer kitűnő barátja), is adott ponrpás leve
let s megígérte, hogy minden tekintetben segítségemre fog 
lenni s oly előnyökben részesít, a minőkben még senki sem 
részesült: így pl. a gummifa-termesztéshez elég nagy subven-
tiút igért, s a jövő fogja megmutatni, vájjon ezen előnyös jó
akaratot igénybe veendem-e ? Most föczólom a kávéültetés, 
gummifát csak azon esetben ültethetnék, ha időm megengedné 
s elég munkaerővel rendelkeznék, ez utóbbira azonban egy
előre uincBen kilátásom, úgyannyira, hogy a kávé megműve
léséhez is emigratióra leend szükségünk. 

Hogy mily erősen dolgoztatok, láthatod abból, kedves 
atyám, hogy több mint száz katasztrális hold ki van már az 
erdőből irtva s kileiicz munkás-ház hetven emberrel van 
megtöltve, már tudniillik huszonhat munkás, annak nejei- s 
gyermekeivel együtt. 

Június közepén kezdem az átültetést s addigra százezer 
üregnek (a beültetendő plánták részére, mint a gyümölcsfák
nak, üregeket kell előre készíttetni) készen kell lennie, ma 
csaknem húszezer áll már készen. Holnap vagyis hétfőn 
reménylem, munkásaim száma megkétszereződik s ón még 
nagyobb erővel folytattatom a munkát. «Bismark»-telepet 
megvettük s az most mint az igazi Bismark is, letűnt a lát
határról, a mennyiben beolvasztatott az általam alapított 
telepbe. 

Bisniark-telep, daczára hogy egy része csak egy éves, 
fele pedig két éves, már ez év végén is ad vagy hatvan mázsa 
kávét, mi körülbelül 2400 frtot representál. 

Mexikóból való visszatértemkor természetesen Oaxa-
kát, a fővárost is érintettem, mintegy másfél hetet töltve 
benne. 

Ezen idő alatt Mexikó egyik főnevezetességét, Humbold 
Sándor hires német természettudós szerint, a világ második 
legnagyobb fáját, a tulei «Sabinát» megtekintettem. (Hum-



bold szerint ennél csak Afrikában van még egy valamivel 
nagyobb fa.) 

Hogy fogalmad legyen annak terjedelméről, tudatom 
veled, hogy ezen fa törzsének kerülete negyvenhét méter és 
húsz centiméter, (a Californiában lévő Deed-C-íigant, melyet 
eddig legnagyobbnak véltem, csak harmincznégy méter kerü
lettel bír), átmérője a legszélesebb helyen tizenhét méter. 
A fának úgy törzse, mint lombozata teljesen ép s még van 
kilátása élhetni több ezer évet. 

Huinbold Sándor, ki lSáO-ban e fát szintén megláto
gatta, műveiben említést tesz ez élő óriásról: az utókor meg
emlékezett ezen látogatásról, egy táblát rakatott egy már 
olvashatatlan felírással e híres ember emlékére. Magyar em
ber eddig még nem látta e fát, s így büszkén mondhatom, én 
írtam be a nagy könyvbe nevemet honfitársaim közül első
nek és pedig e szavak kíséretében, «Hazádnak rendületlenül 
légy híve oh magyar!» 

Velem együtt egy társaság is kirándult Oaxakából, 
melyhez a fa két órányira fekszik, és pedig egy fotográfus 
kíséretében, ki le is vette a fát a lovon ülő Jenő úrral 
együtt. Az öszvér, mely szép füleivel szintén a fa törzse mel
lett díszeleg — s bizonyára azon gondolkozik, hogy minő 
incidens folytán kell neki tulajdonképpen szintén ott 
állania — hasonlólag Jenő úr tulajdonát képezi. 

A többi társaságot két német, Müller és Stamer úr, egy 
spanyol, két mexikói, az én kis szolgám Nicolas és több falu
beli indián képezi. A képet, mely eddig meg nem külde
tett nekem, később indítom útnak, addig azonban egy más 
példányt küldök egy régibb felvételről, mely szintén a Sta-
Maria de Tule «Sabináját» jelképezi. Azon kívül küldök egy 
fotográfiát a mitlai azték romokról, Oaxaka egyik teréről, egy 
Oaxaka mellett lévő vízesésről, s egy spanyolok által épített 
templomról, s végül fiziognomiáját a «Camilla»-telepbeli.új 
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«bőrharisn>iának», ki bár nem bír sólyom-szemmel, de min
denesetre sólyom-orral. 

A fotográfia nem igen finom, de azért eléggé visszaadja 
eredetiben azon déli pofát, melynek másolatát képezi. 

Most kedves atyám legalább némi fogalmatok van, 
bog}' minő costuni fedi termetemet itt a rengetegben, s 
hogy fiad itt a szép vad természet keretében inkább hasonlít 
egy olasz brigantihoz, mint egy szelid természetű «kávé-
kapálgatólioz"; s ha van is arczélében valami, ami emlékeztet 
a renaissance-kor művészeinek mintáihoz a mennyiben azok 
nagy kedvelői voltak a satiricus alakoknak is, Jenő úr inkább 
hasonlít Cooper egyik regénye hőséhez, ki szintén indiá
nok között élve küzdött át az életen, mint a renaissanee-
korban esetleg a Mediciek által elkényeztetett s rococo 
öltözetbe burkolt bár szabályos arozczal de tejfölös szájjal 
bű-ó elegáns udvaronczhoz. 

Node most eleget fecsegtem badarságokat, már ideje, 
hogy kissé okosan is szóljak. 

Kedves soraidat rnárczius 16-áról keltezve nagy öröm
mel vettem s kiváltképpen jól esett olvasnom, hogy oly sok 
kellemes ért egy hét alatt. Lederer Sanra barátom, ki természe
tesen azóta már régen vissza érkezett, elmondta, hogy hogyan 
lepett meg tégedet, hogy hogyan keresett fel, s hogyan talál
kozott veled. Elmondta, hogy Mariska nővérem épp egy 
nappal előbb indult vissza Kis-Sárosra, s hogy így elég 
sajnálatára nem ösmerkedhetett meg véle. 

Samu barátunk összes európai ügyeit jól intézte el. 
A 27a milliót az újonnan felállítandó ezüst-olvaszdája részére 
vette föl, mely Mexikó egyik nagy városában, Montereyben 
fog működni. Vasúti ügyeit is megelégedésére fejezte be. 

Szegény Kürthy Antal bátyám halála hírét Samutól 
hallottam; nagyon levert az, egy derék magyar emberrel 
ismét kevesebb van. 
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Az Oaxaka város részére felvenni szándékolt kölcsön 
valószínűleg sikerülni fog. Az ezüstbánya és aranypor csü
törtököt mondott, — bár az mindkettő csak talmi, épp úgy 
mint Jenő úr mineralogiai tudománya is. 

Mihalovics Józsi bátyámtól a búcsú, ép úgy Samu bará
tomtól is nagyon érzékeny volt. Könnyen lehet, hogy Józsi 
bácsi nemsokára Európába menve, meglátogat s akkor tudom, 
neked is alkalmad nyílik őt úgy megszeretni, mint a hogy én 
őt megszerettem. 

Most pedig kedves jó atyám, csókolva s ölelve minden 
testvéremet, zárom soraimat, kérve az istent, hogy levelem a 
legjobb egészségben találja az én kedves apácskámat, kinek 
kezeit csókoltatva s ölelve, maradok szerető fia 

BÁNÓ JENŐ. 



A MEXIKÓI KÁVÉ ÉS ANNAK TERMELÉSE.* 

Az emberi ozivilizáczió fejlődésének nagyságától teszik 
egyes statisztikusok függővé a szappan és czukor fogyasztásá
nak mennyiségét és méltán tekintik azon államokat a legkul-
tiváltabbaknak, a hol a legtöbb szappan fogy s legnagyobb 
menm'iségű czukor emésztetik fel. 

Én ezen adatok igazságát nemcsak hogy megczáfolni 
nem akarom, de sőt vitatni sem; de elösmerve azok helyes
ségét, adataikat kiegészítem azzal, hogy e két ozivilizáczió 
hírnökéhez egy harmadikat és talán a leghatalmasabbat, a 
«kávét» is hozzá számítom. 

Megezáfolhatatlan tény az, hogy a ozivilizáczió fejlődésé
vel nagy mértékben szaporodik a kávé fogyasztásának meny-
nyisége és ennek folytán természetesen annak termesztése is; 
azon plánta, mely első napvilágát India, Ceylon s Mocca 
melegítő égöve alatt pillantotta meg, csakhamar megjelent 
az újvilágban is, és rövid pár év alatt Cuba szigetét, az óriási 
Braziliát (Santos, Eio, Bachia stb., stb.), a kies és gazdag 
Costa-Biccát, a termékeny Quatemalát s végre a fejlődésében 
oly óriási léptekkel előre haladó Mexikót is szülőföldjének 
tekinté. 

* Megjelent a mexikói «Finanz-Kevue»-ben franűzia, angol, spa
nyol és német nyelven. 
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Engem, s talán szíves olvasóim nagy részét is a mexikói 
kávé érdekelvén legjobban, megengedik, hogy azzal foglal
kozzam. 

A kávé Mexikóban még igen fiatal életet élt s így ter
mészetesen annak termesztése is a legújabb idők-e esik; ezen 
oknál fogva éppen nagy érdem illeti a kávétermelők első baj
nokait, kik leküzdve a kezdet nehézségeit, azon plántát, mely 
azelőtt alig 25—30 évvel mint dísznövény díszelgett még 
e8y~egy ügyesebb kertész cserepében, csakhamar Mexikó ke
reskedelmének egyik hatalmas kiviteli czikkévé emelték. 

Hol még azelőtt pár évvel az ezredéves törzsek díszes 
koronája emelkedett az ég felé s a folyondárok ezrei átkarolt 
karokkal törekedtek a napnak a sűrűségen át nem hatolható 
sugarait elérni, és a néma csendet legfeljebb egy átiramodó 
szarvas, a lusta tapir avagy a prédája után leskelődő párducz 
és puma zavarta meg, ma gyönyörűen zöldülő kávételepek, 
szorgalmas indián munkásaikkal s a barátságosan füstölgő 
kunyhók előtt játszadozó s hangosan nevető gyermekcsoport
jaikkal, terülnek el. 

Hol még ezelőtt talán 4—5 évvel a vadul rohanó erdei 
patakban legfeljebb egy-egy kis pisztráng küzdött az ár ellen 
s egy szikla mélyében keresett menekvést a nagyobb raga
dozó hal előtt, ma a víz meg van fékezve s abban kaczagó 
indián leánykák áztatják a plántájáról éppen most leszedett 
kávé gyümölcsét. 

A czivilizáczió bajnokai betették lábukat az ezredéves 
vad rengetegbe, mert talaját a ltávétemieléshez jónak találták. 

Mielőtt folytatnám kis ezikkemet, szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy megfigyeléseimet Oaxaka-állam legdélnyu-
gatibb részén fekvő kávételepein tevém meg, tehát adataim 
is ezen telepek viszonyaihoz vannak mérve. 

Mint minden plánta eredménydús termesztése első sor
ban a talaj jó megválasztásában rejlik, kétségtelen, hogy a 



kávé termesztésénél is ez a fő tényező, s éppen ezért, ha az 
meg nem felel a plántának, biztosak lehetünk a felöl, hogy 
minden fáradság, jóakarat, sőt tudomány is meddő marad, 
s a befektetett pénz egyszerűen kidobottnak tekinthető. 

A fődolog tehát a talaj megválasztásánál első sorban 
arra figyelni, hogy az erdőrcsz (Oaxakában kávétenneléshez 
kivétel nélkül csak erdőt használnak), melyet irtani akarunk 
s melynek helyére kívánjuk ültetvényünket helyezni, még a 
száraz időszak második felében is bőven nedvességgel bír
jon ; mit egyszerűen az erdőnek egészséges zöld színéből Ítél
hetünk meg. A mely erdőrész február és márczius hónapok
ban már sárguló lombozattal bír, annak földje nem való kávé
ültetéshez. 

A legjobb föld kávéhoz a mély és porhanyós himrus, 
mely azonban csekély mennyiségben agyagot s az azzal meg
kötött kevés homokot is tartalmazhat; színre nézve a sötét 
csokoládé-barnát tartják legelőnyösebbnek. 

A talaj megválasztásánál még arra is kiválóan kell figyel
nünk, hogy az ne legyen 4000 lábnál magasabban a tenger 
színe felett s az 1500 lábat azonban mindenesetre el kell 
érnie; ezen tényező figyelmen kívül hagyását már sok kávé
termelő megkeserülte. 

A kávéplánta nagyon szereti a meleg ködöt s az éjjeli 
nagy harmatot is, mely utóbbi nem ritkán C—7 hónapon át 
képezi egyedüli táplálékát. 

A kávé a melegítő napnak is nagy kedvelője, s ki is jut 
neki belőle ugyancsak a száraz időszakban; de miután túl
ságos mennyiségben minden megárt, az árnyéktól sem sza
bad különösen a fiatal plántát teljesen megfosztani. Túlságos 
nap ellen jó védőszerül használnak a levágott s még el nem 
rothadt törzsek és egyes az irtványban meghagyott nagyobb 
fák lombozatai is. Sokan a telepítők közül banánt, gummi-
fát s más, a kávénál gyorsabban fejlődő plántát ültetnek a 
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kávé közé, hogy annak árnyékot szerezzenek, de azok bizo
nyára nem gondolták meg azt, hogy ezen növények kiszíván 
a földnek termékenyítő erejét, sokkal többet rabolnak el a 
kávétól, mint a mennyit az erőszakosan szerzett árnyékkal 
visszaadhatni képesek. 

Ki oly szerencsés helyzetben van s bőven rendelkezik 
terrénummal, legokosabban jár el, ha első sorban az északra 
fekvő lejtöket használja fel ültetésre, melyeken a nap sugarai 
nem érintvén a plántát derékszög alatt, azt bár melogökkel 
érlelik, de nem égetik el, mint gyakran a déli oldalon fek
vőkét. 

A talaj megválasztása után második fötónyező a faiskola 
(almasico) elkészítése; ennek felfektetésénél különösen ki
váló figyelemmel kell lennünk arra, hogy a föld, melybe a 
magot beültetni kívánjuk, a legkitűnőbb minőségű legyen és 
közvetetlenül folyó avagy patak partján feküdjék a napontai 
megöntözés könnyebb eszközölhetóse végett. 

Miután az erdőrészt, melyben faiskolánkat ültetni kíván
juk, kiirtottuk s a nap sugarainak erős behatása ellen ele
gendő árnyékot hagyánk, minden növény, kő és egyéb az 
érzékeny kis plántát fejlődósében akadályozható tárgyaktól a 
földet jól megtisztítottuk, szükséges, hogy Va egész s,'i vára 
(rőf) mélységben felássuk azt s kézzel szétmorzsolva, lazává 
és porhanyóssá tegyük. 

Midőn ily módon elkészíttetett a föld, azt, mint a zöld
séges kerteket, utacskák által elválasztott táblákra osztjuk 
fel és a már ültetésre kész kávészemeket óvatosan beültetjük. 
A táblák hosszúsága tetszés szerinti lehet, szélessége azon
ban — könnyebb kezelés végett — jó, ha az egy rőföt (varat) 
túl nem lépi. 

A kávészemeket legozélszerübb 8—10 centiméter távol
ságra fekvő sorokban, egymástól 5—8 centiméternyire ültetni, 
és pedig csak oly mélyen a föld alá, hogy azt lehetőleg saját 

14* 
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vastagságával egyenlő réteg borítsa (a mély ültetés késlelteti 
a plánta kikeltét). 

A kávé ültetésénél arra is figyelemmel kell lennünk, hogy 
a mag lapos felületén lévő hasadék lefelé fordítva feküdjék a 
földben, hogy a hasadáson kibúvó esira azonnal és egyenes 
irányban foghasson gyökeret. Ezen szabály betartása a plánta 
sugár növését hozza magával. 

Miután a kávé-faiskola (almasico) elkészítése többnyire a 
száraz időszakra esik, a beültetett magot naponta, avagy leg
alább is minden másodnap egyszer bőségesen meg kell ön
tözni (az öntözést legczélszerübb a kertészek által használt 
öntözőkannával [regadeza] eszközölni); jónak bizonyult a 
már maggal elültetett táblákra vékony rétegben füvet avagy 
leveleket helyezni, melyek a nedvességet magukba szíván, 
a földnek állandó meleg nyirkosságot kölcsönöznek; a kis 
plánta kibúvásakor azonban a fü vagy levelek azonnal lesze-
dendők, nehogy, bár csekély súlyuk által, a véghetetlen érzé
keny növénykét fejlődésében visszatartsák. 

A kávéval beültetett táblák legalább kéthetenként egy
szer gyomlálandók, hogy az idegen elemektől teljesen mentve 
legyenek. 

A kis plánta addig marad a faiskolában s lesz rendsze
resen megöntözve, a míg be nem következik az esős időszak, 
vagyis legtöbbnyire június elejéig. 

Az ültetésre szánt kávémag beültetése előtt pár nappal 
szedendő csak le a növényről, és gyümölcs alakjában, tehát 
cseresznyeburkolatjával együtt, vízbe tétetvén, két vagy három 
napig ázik; a midőn a cseresznyeburkolat a víz hatása alatt 
megpuhult, kézzel leválasztatik az egymáson fekvő két mag
ról. Azért szükséges, hogy kézzel ós nem holmi segédeszköz
zel választassák le a burkolat, mert a legcsekélyebb módon 
megsértett mag is esiraképtelenné válik. 

A cseresznyeburkolattól megszabadult magok ismét vízbe 
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teendők és megmosandók, hogy nyálkás felült-tűktől megtisz
títtassanak és a csiraképtelenek, melyek ürességok, illetve 
könnyűségok folytán a víz színén úsznak, eltávolíttassanak. 

A faiskolákhoz legjobb mindig oly plánták magját hasz
nálni, melyek első termésüket hozták meg, amennyiben ezek 
több esh-aképessegi erővel bírnak s állítólag aromájok is jobb, 
mint az idősebb növények utódaié. 

A faiskola elkészítése után kezdődik a tulajdonkepeni 
erdőirtás, mely bizony, tekintve Oaxaka-állam óriási torzsek
kel, véghetetelen buja növényekkel bíró őserdeit, a káveter-
rnelés egyik legnehezebb feladatát képezi. 

Az erdő legelőször is a felfutó- (vejuoo) s egyéb növé
nyektől a nagy kés (machetta) segélyével lesz megtisztítva, 
hogy az abban való behaladás s a fejsze kezelese lehetségessé 
váljék. 

Midőn az erdő a számos parasitától megmentetett, kez
dődik a fejsze nehéz munkája s tart egészen márezius köze
péig, avagy április elejéig. 

A levágandó fák nem közvetetlenül a föld felületén, de 
attól 1 — 1 Vs vára magasságban fosztatnak meg törzseiktől; 
a megmaradt csonka törzsek teljes elrothadásukig(l—2 évig) 
szintén jótékony árnyékot vetnek a fiatal, fejlődésnek induló 
plántára. 

Az erdő, mely ily módon elpusztíttatott, most átadatik 
a tűz emésztő lángjának, hogy a már levágott s a nap hevé
től már ki is szárított növények, levelek, ágak s kisebb fatör
zsek pár nap alatt hamuvá tétessenek s a kávéültetés mun
kája folytatható legyen. 

Kisebb telepítők nem égetik el a levágott anyagot, csak 
eltávolítják, ez mindenesetre jobb is, a mennyiben tetszés 
szerint hagyhatnak árnyék kedveért egyes fákat érintetlenül. 
Nagyobb telepeknél azonban ez csaknem kivihetetlen dolog 
és óriási költséggel járó, s a mennyiben az ilyen módoni irtás 
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nem áll az anyagi haszon arányában, most a nagyobb ter; 
melők által nem alkalmaztatik többé. 

Április és május, esetleg június hónapokban is, a faisko
lákból kiültetendő plánták részére szükséges üregek (cajetes) 
készíttetnek el, az úgynevezett (fél ásóhoz hasonló) coas segé
lyével, és pedig megfeszített erővel, nehogy kifogyjunk az 
időből. 

Ezen üregek egyes telepeken 3 D vára, másokon pedig 
áVa—-lli D vára távolságban helyeztetnek el, és pedig leg
gyakrabban üregenként fél vára mélységgel s ugyanannyi 
négyzet vára szélességgel. Vízszintes felületű talajnál jobb a 
nagyobb távolságot betartani az üregek készítésénél, míg lej
tős felületűnél teljesen megfelelő a 2XA D vára távolság, a 
mennyiben ennél a plánta szabadon állván, úgy a levegő, 
mint a nap sugaraitól is elegendőleg érintetik. 

Az üregeknek egymástól egyenlő távolságban ós minden 
oldalról tekintve, egyenes sorban kell lenniök. Az esőzések 
bekövetkeztével kezdődik a plánta ültetése; a kis plánták 
ugyanis kiszedetvén a faiskolából, a gyökér közüli földdel 
együtt beültettetnek a kiirtott talaj kiásott üregeibe. 

Az ültetést legczélszerűbb mindig esőben végezni, hogy 
a plánta nedvesen helyeztessék az eső által feláztatott földbe. 
A plánta ültetése sokkal gyorsabban megy, mint az üregek 
készítése, mert míg az utóbbiból a legügyesebb munkás na
ponta 80—90-et készíthet csak el, plántát 6—8 százat ültet
het be. 

Legalább is egy hóval az esős időszak befejezte előtt 
készen kell lenniök az ültetési munkálatoknak, hogy még a 
legutóbb beültetett plánta is elegendő nedvességet kapjon 
megerősödéséhez s gyökereinek kifejlődéséhez. Azon plánták, 
melyek ültetése összeesik az esős időszak megszűnésével, 
vagy elcsenevésznek, vagy teljesen kivesznek. 

Mint minden gyümölcsfánál, úgy a kávénál is arra kell 
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figyelni, hogy az ne a magasságban, hanem szélességében 
fejlődjék, miért is igen ezélszeríí a 2—27a éves plántának 
legfelsőbb hajtásait körömmel lecsípni; ez igen egyszerű 
munka s gyorsan végezhető. Ugyancsak leszedendő); az alsó, 
úgynevezett bitanghajtások is, molyok galylyá fejlődve, sok 
erőt rabolnak el a növénytől s a gyümölcsre úgy mennyiség, 
mint minőség tekintetében igen kártékonyán hatnak. 

A kávéplánta 3—37a évig fejlődik, míg az első tekin
tetbe vehető gyümölcsét megtermi. A gyümölcsszedés (pisca) 
idejének kezdete bizonytalan, néhol már augusztusban kez
dik, másutt szeptember-, sőt októberben is, ez a klimatikus 
talaj és magassági viszonyoktól is függ. 

Szerencse a termelőre, hogy a kávé nem egyszerre érik, 
de ideje van három, sőt négy hónapon át a tcmiést össze
gyűjteni. A kávégyüjtéshez ügyes gyermekek s nök legjobban 
alkalmazhatók, s munkájuk nagyobb eredményt mutat, mint 
a férfiaké. 

A 3—37a éves plánta termését átlag egy fontnak, vagyis 
1200—1400 magnak számítják; 5—6 éves plánta azonban 
ennek kétszeresét, sőt háromszorosát is megadhatja. 

Jó talajban a kávéplánta 20—25 évig is elél a nélkül, 
hogy trágyázást igényelne, ezen időn túl már szükségessé 
válik, sőt rationalis termelők be nem várják a föld erejének 
teljes kiszívását, de már 12—15 éves plánták földjének is 
megadják a már hiányzó ehemiai anyagot. 

Hamburgban egy társulat alakult, mely kitűnő minőségű 
kávétrágyát bocsájt aránylag mérsékelt áron a kávétermelők 
rendelkezésére. Megrendelés esetében azonban — igen he
lyesen -— szükséges, hogy az illető termelő trágyázást igénylő 
földjéből néhány fontot küldjön ehemiai megvizsgálás végett, 
hogy annak eredménye szerint megküldhessék a szükséges 
anyagot. 

A kávéplánta talaja évente háromszor, sőt négyszer is 
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megtisztítandó a kibúvó idegen növényektől, melyek buja 
földben rapidé megújulnak, ezen munka nagy óvatosságot 
igényel s a kávétermelés legköltségesebbjeihez tartozik. 

A kávétermelés többi részével, már tudniillik a magnak 
piaezra viteléhez való elkészítésével, a mennyiben az már a 
technikai részt illeti, jelenleg foglalkozni nem akarok, de az 
új kávét termelni kívánók érdekében szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy a munkáshiány úgy a köztársaság minden 
részében, mint Oaxaka államban is, daczára az elegendő ma
gas áraknak, (Oaxakában a kávételepeken 2Va—3 reált, tehát 
frankokban kifejezve 1 és egy negyed, 1 és fél frankot nyer
het naponta a munkás) nagyon érezhető, s ha a köztársasági 
kormány — mely különben minden tekintetben hathatósan 
jár el nemzete felvirágozásának érdekében — ez irányban 
nem intézkedik, a kávétermelés Mexikóban a termelők leg
jobb akarata mellett sem fejlődhetik azon színvonalra, melyre 
emelkednie kellene, s legyen bárminő jó minőségű, —• mert 
tény, hogy talán legjobb az összes kávék között — nem fogja 
meghódítani a világpiaezon megérdemelt helyét. 

BÁNÓ JENŐ. 

mmlEíml^TTri 




