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FIASKÓ: George Clinton Gardner levelezése az amerikai–
mexikói határfelmérésről, 1849–1854

(FIASCO: George Clinton Gardner’s Correspondence from the U.S.-Mexico 
Boundary Survey, 1849–1854, ed. by David J. Weber and Jane Lenz Elder, 
Southern Methodist University Press, William P. Clements Center for 
Southwest Studies, DeGolyer Library, Dalls, TX, 2010, 381 o.)

Különleges dokumentumokat vehet kezébe az az olvasó, aki a David J. Weber 
és Jane Lenz Elder szerkesztésében 2010 tavaszán megjelent FIASCO: George 
Clinton Gardner’s Correspondence from the U.S.-Mexico Boundary Survey, 1849–

1854 kötetet kezdi el forgatni.
George Clinton Gardner mindössze tizenhét éves volt, amikor 1849 februárjában 

felkérték, vegyen részt az 1846–1848-as mexikói–amerikai háborút lezáró Guadalupe 
Hidalgó-i békében leírt mexikói–amerikai határ kijelölésében.

A háború nyomán Mexikó elveszítette területének több mint a felét. Ugyanakkor, 
az Amerikai Egyesült Államok nyugati terjeszkedése kiteljesedett, hiszen a mai Ka-
lifornia, Új-Mexikó, Nevada, Utah, Arizona valamint Wyoming, Colorado és Kansas 
nagy része is az övé lett. A megszerzett terület – az 1845-ben annektált Texast is bele-
értve – több mint kétmillió négyzetkilométer volt. Nagyobb, mint az 1803-ban a Napó-
leontól megvásárolt Louisiana Territórium vagy mint a függetlenségét kivívó Egyesült 
Államok 1787-ben, amikor alkotmányát elfogadták. A Guadalupe Hidalgó-i szerződés 
következtében az Egyesült Államok nyugaton és délen elérte mai határát.1

A békeszerződés ötödik cikkelye szerint annak érdekében, hogy „a határvonalat 
kellő pontossággal ki lehessen jelölni a hiteles térképeken, és hogy a két köztársaság 
ezen cikkelyben leírt határát kijelölő határköveket fel lehessen állítani”, mindkét kor-
mánynak ki kellett neveznie „egy megbízottat és egy földmérőt”. A szerződés ratifikált 
példányainak kicserélését követő egy éven belül találkozniuk kellett a kaliforniai San 
Diego kikötőjében, és „a nevezett határt teljes egészében meg kellett húzniuk és ki kel-
lett jelölniük” a Rio Grande folyó torkolatáig. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a két 
ország megbízottainak a Csendes-óceán partjától a Mexikói-öbölig húzódó, csaknem 
kétezer mérföldes (több mint háromezer kilométeres) határ felmérését és kijelölését 
kellett elvégezniük.2

A mexikói határkijelölő bizottság vezetője, García Conde becslése szerint a feladat 
végrehajtásához két évre lett volna szükség. Ehelyett azonban két év alatt a San Diegó-i 
öböltől csupán a Colorado folyóig jutottak el a földmérők.

A késlekedésnek számos oka volt, annak ellenére, hogy egy idő után a két bizott-
ság tagjai nem külön-külön készítették felméréseiket, majd a kölcsönös ellenőrzést 



202 Külügyi Szemle

Könyvekről

követően közösen állapodtak meg a kijelölendő határvonalban, hanem sok esetben 
egymás munkáját kiegészítve, segítve tulajdonképpen együtt dolgoztak.

A munka elkezdését nehezítették a hatalmas távolságok. Főleg az amerikaiaknak 
nem volt egyszerű a szerződésben meghatározott találkozóhelyre, San Diegóba eljut-
niuk. Legtöbbjük a fővárosból, Washingtonból indult útnak. Egy meghatározott idő-
pontban New Orleansben kellett jelentkezniük, hogy aztán közösen hajóra szállva el-
jussanak Panamába, onnan pedig, szintén hajón, Kaliforniába. A több ezer kilométeres 
távolság megtételéhez már önmagában hetekre, hónapokra lett volna szükség. A szél-
sőséges időjárási körülmények (például az Ohio folyó befagyása, a Panamában tom-
boló hőség) vagy a kolerajárvány, mely New Orleansben és Panamában egyaránt ren-
geteg áldozatot követelt, legalább annyira nehezítették és késleltették az utazást, mint 
az 1848-ban kezdődő aranyláz miatti tömeges kivándorlás Kaliforniába. Panamában 
szinte lehetetlen volt feljutni a nyugati partra tartó hajókra – hiába voltak a határkijelö-
lő bizottság tagjai a kormány megbízottai. Arról nem is beszélve, hogy közülük jó néhá-
nyan maguk is inkább szerencsét próbálni indultak, főleg, hogy ellátásukat az amerikai 
kormány nem biztosította megfelelően. 

A pénzügyi nehézségeknek és a szervezés akadozásának politikai okai voltak.
Amikor ugyanis a határkijelölő bizottság vezetőjét és tagjait kiválasztották, még a de-

mokrata párti James K. Polk volt az Egyesült Államok elnöke. Az 1848-as választást 
azonban a képviselőházban is többséget szerző Whigek jelöltje, Zachary Taylor nyerte. 
Így a leköszönő elnök által kinevezett földmérők addig semmiféle támogatást nem re-
mélhettek Washingtontól, amíg az új kormány nem küldte a helyszínre saját megbízott-
ját. Szinte még útnak sem indultak, már bizonytalan volt a küldetésük sorsa. Ráadásul 
az új elnök által kinevezett új vezető, John C. Frémont, pozíciója elfoglalása és elődjének 
visszahívása helyett inkább Kalifornia szenátori székéért indult harcba (és nyert). 

Úgy tűnt, a politikai előnyszerzés fontosabb volt, mint hogy minél rövidebb idő alatt 
és minél kisebb költséggel teljesítsék a békeszerződés pontjait.

A határbizottságok végül 1853 őszére végezték el feladatukat.
Amikorra azonban befejezték a mexikói–amerikai határ kijelölését, egy új szerző-

dés tulajdonképpen feleslegessé is tette addigi munkájuk egy részét. 1853 júliusában 
ugyanis James Gadsden arra kapott megbízást az akkor már újra demokrata párti el-
nöktől, Franklin Pierce-től, hogy szerezze meg a korábban is vitatott, a Gila folyótól 
délre eső részt is Mexikótól. A Gadsden-vásárlás nyomán az Egyesült Államoké lett 
a Mesilla-völgy, az a keskeny földsáv, mely az Egyesült Államok számára feltétle-
nül szükséges volt az ország déli részén megépítendő transzkontinentális vasútvonal 
szempontjából.3 A mexikói és az amerikai kormány megbízottai 1854. november végén 
találkoztak, s a következő év szeptember végére elkészítették az új határ felmérését.

George Clinton Gardner levelezésében erről az időszakról már nem olvasha-
tunk, mert közben egy újabb megbízás miatt az északnyugati határvidékre, Oregon 
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Territóriumba utazott. Az 1849 és 1854 között írt leveleiben azonban részletesen beszá-
mol a Guadalupe Hidalgó-i békeszerződés kapcsán létrejött határbizottság munkájáról 
és viszontagságairól.

Polk elnök eredetileg a West Pointot végzett William H. Emory őrnagyot választotta 
a határbizottság vezetőjének. Emory 1838-as megalakításától fogva tagja volt a Védelmi 
Minisztérium alá rendelt Térképészeti Hadtestnek, s az 1849-es felkérés előtt már két-
éves tapasztalatot szerzett a kanadai–amerikai határ kijelölésében.4 Ezen kívül ő volt 
az egyetlen olyan amerikai tudós, aki Santa Fétől egészen Los Angelesig bejárta már 
az Egyesült Államok délnyugati részét is. Amikor 1846-ban kitört a mexikói–ameri-
kai háború, Emory megbízást kapott, hogy kísérje el Stephen Watts Kearny tábornokot 
több mint három és fél ezer mérföldes útján Új-Mexikóba és Kaliforniába. Emory feltér-
képezte az útvonalat, és hazatérése után tudományos beszámolót készített. Így azután 
nem csupán a katonák, de a korabeli természettudósok körében is nagy tiszteletnek 
örvendett. Ráadásul, erős szálak fűzték a Demokrata Párt politikusaihoz is. Így nem 
véletlen, hogy rá esett Polk választása. Az elnök azzal a kikötéssel ajánlotta fel Emory 
számára a határbizottság vezetői tisztét, ha leszerel a hadseregtől. Az őrnagy erre nem 
volt hajlandó, viszont vállalta, hogy a bizottság vezető csillagászaként szolgál, és ő lesz 
a munkát biztosítani hivatott katonai kíséret parancsnoka.

Emory helyett Polk 1848 decemberében A. K. Seviert, a korábbi arkansasi szená-
tort kérte fel, ő azonban váratlanul meghalt, mielőtt kinevezését az amerikai szenátus 
megerősíthette volna. 1849. január közepén végül John B. Weller kapta meg a pozíciót. 
Wellernek egyáltalán nem volt tapasztalata a földmérésben, viszont neves ügyvéd volt, 
aki három cikluson át képviselte Ohio államot a kongresszus alsóházában, szolgált 
a mexikói–amerikai háborúban, s épp hogy alulmaradt a kormányzóválasztáson Ohió-
ban. A politikai szereppel gyakorlatilag már nem rendelkező Polk elnök leköszönése 
előtti utolsó pillanatban hozott döntése felháborította a Whigeket. Zachary Taylor, aki 
a törvények szerint március 5-én kellett, hogy letegye a hivatali esküt, alig várta, hogy 
felfüggessze a kormány támogatását.5 

Ebben a helyzetben Weller személyes találkozót kért a leendő elnöktől, aki ekkor 
kevésbé tűnt elutasítónak, így Weller útnak indult Kaliforniába.

A békeszerződésben lefektetettek alapján a határbizottság vezetője mellé egy föld-
mérőt is ki kellett jelölni. Ezt a feladatot Andrew B. Gray kapta. A virginiainak már volt 
tapasztalata a földmérésben: korábban a Texasi Köztársaság számára végzett munkát. 
Az a tény azonban, hogy csillagászati ismeretei igen csekélyek voltak, ráadásul civil-
ként került a bizottság élére, kezdettől fogva feszültséget keltett közte és a West Pointot 
végzett földmérők – Emory és két csillagász-asszisztense, Edmund L. F. Hardcastle 
kapitány és Amiel Weeks Whipple hadnagy – között. 

A politikai kinevezettek és a szakemberek közötti konfliktusok végig akadályozták 
a határkijelölő bizottság munkáját. Az expedíció védelmével megbízott katonákkal sem 
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volt éppen feszültségek nélküli a viszony. A helyzetet pedig végképp kilátástalanná 
tették a washingtoni pártpolitikai csatározások.

Ilyen körülmények között kapta meg asszisztensi kinevezését George Clinton Gardner. 
A kötet szerkesztői egy húszoldalas bevezető után kilenc fejezetre bontották az ifjú 

földmérő levelezését. Ezek többsége a dallasi Southern Methodist University DeGolyer 
könyvtárának kéziratos gyűjteményéből származik: száztizenhét olyan levél, amelyet 
családtagokhoz és barátokhoz írt és harmincegy olyan, amelyet tőlük kapott. További 
harminchét levél más gyűjteményekből került a kiadott források közé. Az egyes fejeze-
tek kronológiai rendben követik végig az eseményeket a megbízólevél átvételétől a San 
Diegóba vezető úton át a határbizottság munkájának lezárultáig. Minden fejezet elején 
található egy bevezető, amely Gardner leveleit szélesebb összefüggésbe helyezve magya-
rázza. Az olvasót tovább segíti, hogy minden levelet részletes lábjegyzet-apparátus kísér.

George Clinton Gardner igen jónevű családból származott, felmenői fontos szerepet 
játszottak az amerikai függetlenségi háborúban. Édesapja New Jersey területén szüle-
tett, majd családjával New Yorkba költözött, s a katonai pályát választotta. Részt vett 
az 1812–14-es angol–amerikai háborúban. Amikor leszerelt, két hadgyakorlattal és kato-
nai szabályzattal foglalkozó könyvet is megjelentetett, s kipróbálta magát újságíróként 
is. Andrew Jackson elnök 1828-as győzelmét követően számos, a Demokrata Párthoz kö-
tődő hivatalt kapott, melyek – a Whig-kormányzat alatti időszakokat kivéve – élete vé-
géig tisztes megélhetést biztosítottak neki és családjának. Velük együtt azért is költözött 
Washington D.C.-be, hogy közelebb legyen a tűzhöz. A határbizottság megalakulása 
idején a főváros postamestere volt, s befolyása révén szerezte meg fiának a kinevezést.

Az ifjú Gardner éppen matematikát, mechanikát és általános mérnöki ismereteket 
tanult a Columbia College másodéves hallgatójaként, amikor Emory őrnagytól meg-
kapta megbízólevelét. Emory valószínűleg tisztában volt azzal, hogy nem csupán poli-
tikai szívességet tesz a családnak, hanem ő is nyer egy művelt és rátermett fiatalembert 
az expedíció számára. George Clinton Gardner levelei arról árulkodnak, hogy jóval 
nagyobb politikai tájékozottságról tett tanúbizonyságot, mint egy tizenhét évestől el-
várható lett volna. Tisztában volt családja privilegizált társadalmi helyzetével, s mind 
viselkedésében, mind öltözködésében megpróbálta azt megőrizni a határvidék igen 
puritán viszonyai között is.6 A körülményekre ritkán panaszkodott, inkább igyekezett 
kalandként feltüntetni viszontagságait.

Levelei sokat elárulnak értékrendjéről, amely természetesen tükrözte korának 
és azoknak a köröknek a felfogását is, amelyekben mozgott. Témájuk függött attól, 
hogy éppen melyik családtagnak címezte őket. Érthető módon édesapjával főleg a po-
litikai és üzleti életről, anyagi kérdésekről cserélt véleményt, nagybátyjával a katonai 
pálya lehetőségeiről, míg húgával leginkább a társasági életről, vagy – a határvidéki 
körülmények között – éppen annak hiányáról, a közös barátokról és az otthon maradt 
ifjú hölgyekről.
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Minthogy Gardner születésekor a család már Maryland területén élt – apjának rab-
szolgái is voltak –, a déliek mentalitása jellemezte. A fiatalember beszámolói arról árul-
kodnak, hogy a határkijelölés során nemegyszer előítélettel viseltetett a bizottság jenki 
tagjaival szemben. Ugyanakkor, kortársaihoz hasonlóan, ő is kalandra vágyott – leve-
leiben többször tett utalást Don Quijotéra. Vonzódott a katonai pálya, illetve a katonai 
megbízás iránt is – különösen akkor, ha alkalom nyílt egy-egy összecsapásra a határ-
vidék indiánjaival vagy éppen a mexikóiakkal. Az őslakosokkal kapcsolatos véleménye 
árnyaltabb volt, mint a korszakban uralkodó negatív felfogás. Szerinte voltak „hasz-
nos” törzsek, és voltak olyanok – például az apacsok –, melyeket el kellene távolítani 
az amerikai kontinensről. Utóbbiak esetében még azt is javasolta, hogy a keleti parti 
törzseket használják fel ellenük, mivel azok jobban tudják, hogyan lehet leszámolni 
velük, mint a fehér katonák. 

A mexikóiakkal kapcsolatban osztotta azt a korabeli nézetet, amely alacsonyabb ren-
dűként kezelte s katolikus vallásuk miatt megvetette őket. Igaz, azzal is tisztában volt, 
hogy nem szabad az egész mexikói társadalmat a határvidéken tapasztaltak alapján 
megítélnie. Sőt San Diegóban gyakran élvezte a mexikói elithez tartozók társaságát is.

Jellemző módon azonban inkább bemutatta a környezetében lévőket, semmint 
elemezte volna helyzetüket. Arra nem találunk magyarázatot, hogy miért harcoltak 
az apacsok, vagy miért voltak szegények a határvidéken élő törzsek.

Ennek talán az is oka lehet, hogy leveleket írt és nem naplót vagy publikálásra szánt 
művet. Az egyes vidékek földrajzáról, a helyi szokásokról kezdetben bővebb, később vi-
szonylag rövidebb leírásokat találunk. Panamáról és San Diegóról még részletesen beszá-
molt, mire azonban Texasba értek, nagyrészt személyes, családi ügyekről szóltak a levelei.

Ezek a levelek sokat elárulnak George Clinton Gardnerről, de jó néhány olyan dolog 
is van, amiről nem szólnak. Bár a 19. század közepe az az időszak volt, amikor az ame-
rikai terjeszkedés kiteljesedett a kontinensen, s számos kalandor vállalkozás és egyéni 
földfoglaló akció célpontja volt Mexikó, sőt Kuba is, Gardner levelezésében semmiféle 
utalást nem találunk rájuk. Annak ellenére sem, hogy a Demokrata Párt híveként bizo-
nyára maga is az expanzió pártján volt.

Ennél érdekesebb, hogy a nehézségek és a viták ismertetésén túl viszonylag kevés 
információval szolgál a határbizottság egyes tagjainak konkrét munkájáról. Pedig nem 
csupán társairól, de a mexikói bizottság tevékenységéről is bőven rendelkezett isme-
retekkel, hisz a határkijelölés során Emory titkára lett, s így közvetlenebb betekintést 
nyert az egyes résztvevők által elvégzett feladatokba.

Ma már, amikor a hírekben sokszor hallani arról, hogy az Egyesült Államok alig 
tudja feltartóztatni a mexikói bevándorlók áradatát, s hogy a szögesdrótkerítésen kí-
vül a határ egyes szakaszain fal megépítését tervezik az amerikai hatóságok, nehezen 
tudjuk elképzelni, milyen is lehetett a vidék a 19. század közepén. A földrajzi adottsá-
gok, a végtelennek tűnő száraz és kopár területek, a nyári hőség, amely ma is jellemzi 
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a határvidéket, csak egy részét jelentették azoknak a nehézségeknek, amelyekkel a ha-
tárkijelölő bizottság tagjainak nap mint nap meg kellett küzdeniük. Települést – San 
Diego, El Paso del Norte és Matamoros kis városán kívül – egyet sem találtak út köz-
ben. Néhány szakaszon a Gila, illetve a Rio Grande folyómedrének legmélyebb részén 
kellett kijelölniük a határt, ami már önmagában véve is kemény feladat volt. Máshol 
viszont, „tereptárgyak” és egyéb viszonyítási pontok hiányában, tulajdonképpen 
a „semmi közepén” kellett kimérniük, kijelölniük azt – a fontosabb pontokon a keleti 
partról hozatott márvány, illetve vas oszlopokkal. Mindezt egy olyan vidéken, amelyen 
akkoriban még nagyrészt különböző indián törzsek éltek, akiknek semmi okuk nem 
volt arra, hogy figyelembe vegyék a két szomszédos ország diplomatái által megálla-
pított határokat. Így aztán nem csoda, hogy a munka közben szinte végig anyagi ne-
hézségekkel, eszköz- és utánpótláshiánnyal küzdő amerikai határbizottság, amelynek 
létszáma néha a negyven főt is elérte, gyakran megfogyatkozott. 

George Clinton Gardner végigjárta az egész útvonalat – bizonyos szakaszait nem 
is egyszer –, s bár az amerikai és a mexikói bizottság számos magas rangú tagjától 
maradt fenn írásos beszámoló, amelyek közül néhányat ki is adtak, az ő levelezése 
teljesen más nézőpontból mutatja be a földmérők munkáját. Beosztottként dolgozott, 
de jól ismerte mindazokat a feladatokat, a szervezés logisztikai és anyagi nehézségeit 
és a háttérben húzódó politikai csatározásokat, amelyek közepette végül kijelölték az új 
határt. Személyes hangvételű levelei különleges forrásai a korszak történetének. Olva-
sásuk közben az is nyilvánvalóvá válik, mire utal a címben a fiaskó, miért tekinthető 
a határbizottság több mint öt évig tartó tevékenysége kudarcnak.

A kötet szerkesztői, Jane Lenz Elder és David J. Weber fontos adalékkal szolgálnak 
a mexikói–amerikai határvidék történetéhez. 1996-ban közösen alapították a dallasi So-
uthern Methodist University történelem tanszékéhez kötődően az Egyesült Államok 
délnyugati határvidékének kutatására specializálódó intézetet (William P. Clements 
Center for Southwest Studies). Jane Lenz Elder 2001 óta vezető könyvtárosként dolgo-
zik, kiállításokat rendez és publikál. David J. Weber pedig az intézetet olyan történész-
műhellyé és kutatóközponttá alakította, amely számos mesterszakos és doktorandusz 
hallgató pályájának kiindulópontjává, a szakma legrangosabb képviselőinek bázisává 
vált. Sajnos, mialatt a Gardner-levelezés kiadásán dolgozott, gyógyíthatatlan betegség-
gel kellett megküzdenie, s 2010 augusztusában, néhány hónappal a kötet megjelenése 
után elhunyt. Az utolsó munkájáról készült ismertetővel David J. Weber emléke előtt 
is kívánok tisztelegni.

Kökény Andrea
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Jegyzetek
 1 Csupán egy keskeny földsáv, az Arizona és Új-Mexikó területén a Gila folyótól délre eső rész hiány-

zott még. Ezt a Gadsden-vásárlás révén 1853-ban szerezte meg az Egyesült Államok Mexikótól, tíz 
millió dollárért.

 2 A Guadalupe Hidalgó-i szerződés teljes szövegének magyar fordítását lásd: Békeszerződés az Egyesült 
Államok és Mexikó között (1848), ford. és sajtó alá rend. Kökény Andrea, Szeged, JATE Press, 2001. 

 3 A dolog pikantériája, hogy a mexikói kormány élére éppen csak visszakerült António López de 
Santa Anna elnökkel tárgyaló James Gadsden a Dél-karolinai Vasúttársaság elnöke volt, s e minősé-
gében mindent megtett azért, hogy a vasútvonal keleti végállomása Dél-Karolinában legyen.

 4 Az 1846-ban megkötött úgynevezett oregon szerződés nyomán a kanadai–amerikai határt a 49. szé-
lességi kör mentén meghosszabbították a Csendes-óceánig. Emory ennek a határkijelölő bizottság-
nak volt a tagja.

 5 A XX. alkotmánykiegészítés életbe lépését megelőzően (1933) az elnökválasztásra mindig novem-
berben, az új elnök beiktatására pedig a következő év március 5-én került sor. A köztes időszakban 
a leköszönő elnök lame duck, vagyis béna kacsa volt, hisz politikai döntéseket – elvben – már nem 
hozhatott.

 6 Szüleit több alkalommal is arra kérte, küldjenek neki különféle ruhákat, amelyek közül például egy 
tucat elegáns ingnek valószínűleg igazi hasznát nem vette a határvidéken. De az út elején, New 
Orleansben az is előfordult, hogy Andrew B. Gray-től kért kölcsön megfelelő öltözéket, hogy meg-
nézhessen egy Hamlet-előadást.


