
81

BAICS GER GELY

Afro-amerikai tánc pi a con és pin cé ben
New York a 19. szá zad el sõ fe lén•

A meg él he tés szín pa dai: tánc ról
tár sa da lom tör té ne ti szem lé let tel

A mai Lower East Side te rü le tén ta lál ha tó Catharine
Market a 19. szá zad el sõ fe lé ben Man hat tan ti zen négy 
élel mi szer pi a ca kö zül mind vé gig a je len tõ seb bek kö zé 
tar to zott. A szá zad ele jén öt ve nez res vá ros ból fél év szá-
zad alatt fél mil li ós met ro po lis  szá vá ló New York egyik 
for má ló dó, et ni kai és fa ji szem pont ból is sok szí nû be ván-
dor ló- és mun kás ne gyed ét lát ta el alap ve tõ élel mi sze rek-
kel. Sa já tos mó don azon ban a Catharine-pi ac nem csak a 
ne gyed la kó i nak lét szük ség le te i rõl gon dos ko dott, ha nem 
az 1820-as évek vé gé ig a vá ros  szer te hí res sé vált afro-
amerikai tánc ver se nyek szín pa dá ul is szol gált: a New 
York ál lam ban 1827-ben le zá rult eman ci pá ció köz tes év ti-
ze de i ben rab szol gák és fel sza ba dí tott fe ke ték egy aránt 
tán col tak itt a vá sá ro zók szó ra koz ta tá sá ra. 

A fe ke ték nyil vá nos tán cai nem kor lá to zód tak er re az 
egy hely szín re. Ko ráb ban, a 18. szá zad fo lya mán, az úgy-
ne ve zett Pinkster-ün nep éven te egy hét vé gé re fel füg gesz-
tet te az ural ko dó tár sa dal mi vi szo nyo kat, és át en ged te a 
vá ros fon to sabb köz te re it a rab szol gák ze né jé nek és tán cá-
nak. A 19. szá zad ele jé tõl pe dig az Al só-Man hat tant, így 
a Catharine-pi ac kör nyé két is el le põ zsú folt bér há zak pin-
cé i ben afro-amerikai tánc ren dez vé nyek so ra köl csön zött 
sa já tos han gu la tot a New York-i éj sza ká nak. Igaz, né hány
el hí re sült le buj tól el te kint ve ez utób bi ak már nem a nyil-
vá nos ság te rei vol tak: in kább a ma gán- és a köz tér kö zöt ti 
köz tes te rek, aho vá csak a be ava tot tak nak volt be já rá suk. 

A tör té net iga zi ta lá nya a kro no ló gi á ban rej lik. Ho gyan 
ma gya ráz ha tó, hogy az 1820-as évek vé gé re, mi kor ra a 
rabszolga-felszabadítás fáj dal ma san las sú fo lya ma ta vég re 
ki tel je se dett, és a New York-ba irá nyu ló fe ke te mig rá ció 
tö me ges mé re tû vé vált, az afro-amerikai tánc ver se nyek 
szín te re a Catharine-pi ac par excellence köz te ré rõl mind in-
kább a pin cék félnyilvánosságába szo rult? Az ese mé nyek 
el sõ hal lás ra meg le põ lo gi ká ját meg fej ten dõ, a Catharine-
pi a con és az al só-man hat ta ni bér há zak pin cé i ben a szá zad
el sõ har ma dá ban vi rág zó fe ke te tánc kul tú ra tár sa da lom tör-
té ne ti elem zé sé re te szek kí sér le tet. Ilyen ér te lem ben a tánc 
ma ga ke vés bé fog lal koz tat, mint a mö göt tes élet kö rül mé-

nyek és hét köz nap ok: ér tel me zé sem ben pi ac és a bér há zi 
pin ce a meg él he tés és tánc szín pa dai.

Tánc pén zért és an gol ná ért:
a Catharine-pi ac szín pa dán 

A Catharine-pi ac mu lan dó tánc ver se nyei két for rás
alap ján re konst ru ál ha tók: az egyik egy 25x30 cm-es 
kor társ nép mû vé sze ti rajz, míg a má sik a hen tes bõl lett 
an tik vá ri us tör té nész, Thomas De Voe New York-i pi a-
cok tör té ne tét fel dol go zó 1862-ben meg je lent köny ve 
– a The Market Book alap já ul szol gá ló ku ta tás tel jes 
forrássanyagát a New York-i Tör té ne ti Tár sa ság le vél tá ra 
õr zi.1

A Catharine-pi a ci nyil vá nos tán cok hagyományát, 
De Voe sze rint, a Long Island-i rab szol gák te rem tet ték 
meg. Csó nak ja ik kal a vá rost lá to gat va ün nep nap ok, így 
Pinkster ide jén, tu laj do no suk ter mé ke i vel és sa ját sze dett-
ve dett por té ká ik kal – gyö ke rek, gyógy fü vek, sár ga ri gó és 
más ma da rak, hal, kagy ló és oszt ri ga – ke res ked tek, hogy 
az tán a nap hát ra le võ ré szé ben, zseb pénz re mé nyé ben, 
spon tán tánc ver se nyek kel szó ra koz tas sák a nagy ér de mût. 
Nem so ká ra 

„né hány jó ked vû hen tes és má sok is fel fo gad ták 
õket, hogy dzsig get vagy break-downt jár ja nak, 
ahogy sza bad ide jük ben szok ták [...] azok pe dig,
akik nek ked vük re volt, és ér tet tek a tánc hoz, egész 
kis zseb pénzt ös  sze szed tek, míg má sok, ahe lyett, 
hogy fel vet ték vol na a ha gyo má nyos »shake-
down« rit mu sát, fé lén ken elódalogtak az er re ki je-
lölt hely rõl, mi nek utá na a tán cot egy »szín pad ra« 
(ahogy õk hív ták, desz ká ra) kor lá toz ták, ahon nan 
nem volt sza bad le lép ni ük; itt kel lett meg mu tat-
ni uk tu dá su kat, mi vel pe dig töb ben vol tak egy 
csa pat ban, mind a ma ga »desz ká ját« hoz ta [...] A 
ze nét és rit must a csa pat egyik tag ja ad ta lá bai ol da-
lát ütö get ve, vagy sar ká val a föl det ver ve.”2

A Bear-pi a con vá sá ro zó New Jersey-beli rab szol gák a 
ké sei da gályt ki hasz nál va ma guk is el inal tak a Catharine- 

Ez az írás a 19. szá zad el sõ fe lé nek New York-i pi a ca i ról szó ló ku ta tás egy rész le te. A mun ká hoz nél kü löz he tet len segítséget kap tam a 
Northwestern Egye te men Josef Bartontól és Ken Aldertõl. Tü rel mes és konst ruk tív kri ti ká ju kért õszin te há lá val tar to zom. Ugyan csak kö szö nöm 
Geoffrey Scott ba rá tom nak, hogy szám ta lan be szél ge té sünk so rán fel hív ta fi gyel me met a té ma szín há zi as pek tu sa i ra. A dol go zat bõbeszédûbb 
változatát Ma gyar or szá gon né hai Benda Gyu la ol vas ta és kom men tál ta. Már csak re mél he tem, hogy si ke rült rész ben meg fe lel ni az ál ta la min-
dig olyan ma gas ra tett mér cé nek. Ne ki nem csak ezért a dol go za tért, ha nem hét év tü rel mes, meg ér tõ men to ri tá mo ga tá sá ért, em be ri és szak mai
pél da mu ta tá sá ért sze ret ném örök há lá mat ki fe jez ni.

1 Thomas F. De Voe, The Market Book (New York: Printed for the author, 1862), 344–45.
2 De Voe, 344.
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pi ac ra, hogy a meg nyer he tõ pénz és an gol na 
re mé nyé ben fel ve gyék a Long Island-iekkel 
a ver senyt.3 Mi kor pe dig a tánc ver se nyek-
nek vá ros  szer te hí re kelt, a pi ac ra csa lo-
gat va a vá ros sok szí nû kö zön sé gét, a New 

York-be li fe ke ték is, rab szol gák és sza ba dok egy aránt, 
csat la koz tak a ver se nyek hez. 

Az 1820-ban is me ret len mû vész ál tal ké szí tett raj zon 
egy há romfõs fe ke ték bõl ál ló tánc csa pat lát ha tó; ket ten 
tán col nak, a har ma dik a rit must ad ja. A hát tér ben a di na-
mi kus fej lõ dés nek in dult New York fa ji, et ni kai és osz-
tály szem pont ból is sok szí nû la kos sá gá ból ver bu vá ló dott 
kö zön ség né zi az elõ adást. A tán co sok mel lett, a hal pi ac 
és komp ki kö tõ kö zöt ti al kal mi szín pa don, há rom pi a ci 
hen tes, ki ál toz va és vic ce lõd ve – egyi kük még egy szi var-
ra is rá gyúj tott –, szinpadias gesz tu sok kal ve szi ki ré szét

az elõ adás ból.5 A hen te sek ma ga biz to sak, lát ha tó an a pi ac
te rén te kin té lyes he lyet fog lal nak el. A vá szon pa pír ra szí-
nes tus sal dol go zó mû vész a rajz elõ te rét tán co sok és hen-
te sek kö zött egyen lõ en osz tot ta fel. Árul ko dó a mû vész
né zõ pont ja is: egy hal pi a ci stand pá ho lyá ból örö kí ti meg a 
tánc pil la na tát – mint lát ha tó, a bó dé fa szer ke ze te szol gál 
raj za ke re té ül. Ér de kes, hogy az elõ adók – tán co sok és 
hen te sek egy aránt – há tat for dí ta nak a kö zön ség nek, mint-
ha a mû vész nek, vagy egy más nak pro du kál nák ma gu kat. 
Ez per sze le het ko ra be li ábrázolásbeli kon ven ció is, de 
még is, mint ha a hen te se ket job ban le köt né a ma guk szó-
ra ko zá sa, mint a kö zön sé gé, an nak el le né re, hogy fi zet tek 
a mû so rért. 

Akar va-aka rat lan, a tus mé lyebb tár sa dal mi vi szo nyok-
ról ta nús ko dik, hi te le sen tol má csol va a pi ac bel sõ hier-
arhicáját és ben ne a fe ke te tán co sok he lyét. Ha hi he tünk 
De Voe be szá mo ló já nak, a tánc ver se nyek ko re og rá fu sai 
a hen te sek vol tak: õk fo gad ták fel a tán co so kat, je löl ték 
ki az elõ adás he lyét, és al kal ma sint ma guk is ri val da fény-
be áll tak. Más részt a tán co sok és hen te sek köz ti te ret a 
tár sa dal mi vi szo nyok komp lex há ló ja szõt te át. Fon tos 
fel fi gyel ni a hen te sek tré fál ko zó, még is te kin tély rõl, a tán-
co sok fe let ti ha ta lom ról árul ko dó gesz tu sa i ra. Ak tu suk kal 
a pi ac stá tus vi szo nya i nak ad tak han got, egy szer re játsz va 
el a pi ac pát ri ár ká i nak és a tán co sok – rab szol gák vagy 
már fel sza ba dult fe ke ték – pat ró nu sa i nak sze re pét. Alig-
ha té ves kö vet kez te tés, hogy a hen te sek és tán co sok köz ti 
kö te lék a pi ac te ré ben rep ro du kál ta a gaz da sá gi ki zsák-
má nyo lás és le eresz ke dõ párt fo gás fur csa egy ve le gé bõl 
ke ve re dõ rab szol ga ság vi szo nya it. 

A hen te sek párt fo gá sá val ugyan ak kor egyes tán co-
sok nak al kal ma nyí lott te het sé gük ki fe je zé sé re is. Né me-
lyek, így Jack, Francis (ali as Ned), és Bob Rowley (ali as 
Bobolink Bob), mind hár man Long Island-i rab szol gák, 
vá ros  szer te hí res tán co sok ká vál tak. Ta lá ló a kultúrtörté-
nész Lhamon ér tel me zé se, mi kor e tán co so kat az 1830-as 
évek tõl nép sze rû vé vált minstrelsy mû faj – a fe ke té nek 
öl tö zött és masz kí ro zott éne kes és tán cos cso por tok – elõ-
fu tá ra i nak te kin ti: õk és má sok, a Catharine-pi ac al kal mi 
szín pa dán, rab szol ga ság és eman ci pá ció, ki zsák má nyo lás 
és patronázs köz tes te ré ben tán col tak pén zért és an gol ná-
ért.6

De mi ként ala kult a Catharine-pi a con hen te sek és 
fe ke te tán co sok vi szo nya, mi kor a rab szol ga ság in téz-
mé nye meg szûnt? De Voe sze rint a hí res tán cost, a 
rab szol ga Jacket egy bi zo nyos Mr. De Voo ne vû far-
mer ne vel te fel, aki sok ra tar tot ta õt, és az nap, mi kor
Jack sza bad sá gát el nyer te, te tõ tõl tal pig fel öl töz tet te, 
ele gáns öl tönyt adott rá, majd ezt kér dez te tõ le: „Jack, 
ha ha za jössz ve lem, ígérem, so ha szük sé get nem szen-
vedsz, ám ha most el hagysz, töb bé ott ho nom ban ne 
lás sa lak.” Hi á ba gyõz köd ték Jacket a Catharine-pi ac
„hen te sei kö zül so kan, meg má sok is, õ csak nem volt 
haj lan dó ha za men ni, in kább a vá ros ban ma radt”. Sor-
sá ról a kró ni kás De Voe csak an  nyit tu dott meg, hogy 
„nem sok kal azu tán, hogy Jack a tör vé nyek sze rint 
fel sza ba dult, nap lo pó lett be lõ le, majd pe dig ezen a 
pi a con halt meg”.7

Jack nagy árat fi ze tett a sza bad sá gért: nem csak ott-
ho nát, meg él he té sét, de a Catharine-pi ac kis vi lá gá ban 
ki ví vott státusát is el vesz tet te. New York-ba köl töz-

Tánc a Catharine-pi a con an gol ná ért, 18204

Aligha meg le põ, hogy né mi zseb pénz re mé nyé ben a te het sé ge seb bek nyílvánosan is meg mé ret ték tánc tu dá su kat. De a hír né ven túl, mi ért csá bí tot-
ta õket a nyer te sek nek já ró an gol na? Az egyik ma gya rá zat sze rint az an gol na, mint iga zi cse me ge a pi a con köny  nyen át vált ha tó volt pénz re. Az 
an gol na bõr nek azon ban ön ma gá ban is ér té ke volt. Fi nom anya ga, sok fé le szín ár nya la ta mi att al kal mas volt a mar ha bõr ki vál tá sá ra. Még fon to sabb, 
hogy az afro-amerikai kul tú rá ban a haj nak kü lön le ges sze rep ju tott a test dí szí té sé ben. De Voe sze rint a Long Island-iek copf ba fon ták ha ju kat, 
amit az tán szá rí tott an gol na bõr rel kö töz tek meg. A szá rí tott an gol na bõr emel lett gyógy szer ként is szol gált: test re csa var va gyó gyí tott re u mát, funk-
ci o nált görcs ol dó ként, eny hí tet te a csuk ló- és hát fá jást, és min de nek elõtt, meg gyor sí tot ta a haj nö ve ke dé sét. Shane White, “A Question of Style: 
Blacks in and around New York City in the 18th Century,” Jo ur nal of American Folklore 102, No. 403, 1989: 23-44.

4 Shane White, „The Death of James Johnson”, American Quarterly 51, No. 4, 1999: 753–795.
De Voe le írá sa és a pi ac 1835-ös terv raj za alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az elõ adás hely szí ne a hal pi ac volt. The Ground Plan of the Fourteen Markets 
of the City of New York, 1835, Thomas F. De Voe, New York City Markets Collection, ca. 1817 – ca. 1878, Box 1, New York Historical Society.
W. T. Jr. Lhamon, „Dancing for Eels at Catharine Market”, American Literary Studies: a Methodological Reader, Michael A. Elliott, and 
Claudia Stokes (New York: New York University Press, 2003), 155.

7 De Voe, The Market Book, 344–345.
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ve hi á ba ke re sett ma gá nak mun kát és haj lé kot, és a 
pi a con is mind in kább lum pen nek néz ték. Sze mé lyes 
sor sá ban más részt a nagy át ala ku lás mé lyebb fo lya-
ma tai is ki raj zo lód nak: így a rabszolgafelszabadítás 
ki tel je sü lé se, a nagy vá ro si mig rá ció tö me ges sé vá lá sa, 
New York di na mi kus fej lõ dé se, a sza bad mun ka erõ- és 
in gat lan pi ac, il let ve az osz tály ala pú tár sa da lom vi szo-
nya i nak rög zü lé se.8 E mé lyebb kér dé se ket sem fi gyel-
men kí vül hagy va a kö vet ke zõk ben a fe ke te tánc ver se-
nye ket, a hen te sek és a tán co sok vi szo nyát a Catharine 
pi ac rö vid tör té ne té nek és bel sõ ha tal mi vi szo nya i nak 
kon tex tu sá ba he lyez ve ér tel me zem.

A fe ke te tánc he lye
a Catharine-pi ac te ré ben 

A ko ra-köz tár sa ság ko ri ön kor mány za ti ság szel le mi sé-
ge sze rint, a kör nyék la ko sai és a pi a ci áru sok pe tí ci ó ja 
alap ján, a vá ros ve ze tés 1786-ban dön tött a Catharine-pi ac
meg nyi tá sá ról. Az inf rast ruk tú rá ba fek te tett költ sé gek jó 
be fek te tés nek bi zo nyul tak: a pi ac gyor san be né pe sült a 
vá sá ro zó hen te sek kel, ha la sok kal és far me rek kel. A 19. 
szá zad el sõ év ti ze de i ben New York ti zen négy pi a ca kö zül 
a kö ze pes mé re tû Catharine-pi ac volt az egyik leg jö ve del-
me zõbb.9

Nem so ká ig. Egy részt az 1830-as évek tõl a New York-i 
élel mi szer pi a cok nak ál ta lá ban le ál do zott. Az ön kor mány-
zat, hogy ki ke rül je a pi a ci stan dok bér le ti dí ja kö rü li 
ha gyo má nyos egyez ke dést a cé hek be tö mö rült hen te sek-
kel, in kább úgy pró bál ta meg be vé te le it nö vel ni, hogy 
li be rá li sabb po li ti kát foly ta tott a kon ku rens hen tes bolt ok 
és kö zér tek en ge dé lye zé se kor. Az 1830-as és negy ve nes 
éve ket vé gig kí sé rõ „hen tes bolt vi tá ban” el vi leg mind két 
fél a köz jó elõ moz dí tá sán fá ra do zott. A mes ter sé gük re 
oly büsz ke hen te sek azon ban hi á ba pré di kál tak mo rá lis 
gaz da ság ról, a re cip ro ci tás és mél tá nyos ság el ve i rõl, 
mi kor az ön kor mány zat egy re in kább a sza bad ver seny-
ben vél te meg lát ni a köz jó leg fõbb biz to sí té kát. Így az tán
az 1850-re fél mil li ós New York la kos sá gát ugyan az a 
ti zen négy pi ac szol gál ta ki, mint az 1830-ban ott élõ két-
száz ezer em bert.10

Más részt a Catharine-pi ac sor sát a pi a co lók bel sõ el len-
té tei is meg mé te lyez ték; a sza bad ver seny vi szo nya i nak 
ki tel je se dé se a pi ac mo rá lis rend jét is mind in kább ki kezd-
te. A pi ac rend jét ha gyo má nyo san a hen te sek tar tot ták a 
ke zük ben. Vi lá go san lát ha tó ez a pi a ci tér, min de nek elõtt 
a stan dok fel osz tá sá ban.11 A hen te sek, e jól szer ve zett és 
nagymúltú vá ro si mes ter ség kép vi se lõi, al ku erõ-po zí ci ó ju-
kat ki hasz nál va a Catharine-pi ac te ré ben do mi náns po zí ci-
ó ra tet tek szert. A pi ac két csar no ka lé nye gé ben az õ stand-

ja ik kal volt te le. A ha la sok, a hen te sek kel 
ví vott ki sebb vi ták el le né re is, biz tos he lyet 
sze rez tek; por té ká juk áru sí tá sá ra a hal ke res-
ke de lem ben ér de kelt ön kor mány zat az East 
River mel lett je lölt ki szá muk ra stan do kat. 
A pi a ci tér kö rü li vi as ko dás vesz te sei a kör nye zõ te le pü-
lé sek rõl por té ká i kat – zöld sé get, gyü möl csöt, szár nyast, 
tej ter mé ket – he ti több ször is pi ac ra ho zó far me rek vol tak. 
Egy sor ké re lem ben for dul tak az ön kor mány zat hoz több 
és jobb stand fel ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sé ért. Mind hi á ba: 
a gyak ran he lyi la ko sok ál tal is alá írt pe tí ci ó ik a hen te sek 
ma kacs és ki csi nyes el len ál lá sán rend re meg buk tak. 

Az is igaz, hogy so kan kö zü lük nem „tisz te let re mél tó 
far me rek”, ha nem en ge dély nél kü li, ha tet szik, in for má lis, 
ut cai áru sok vol tak, akik, a tisz tes áru sok pa na szai sze rint, 
a stand bér le tén spó rol va a „mél tá nyos” árak alá kí nál tak. 
Tény, nem csak a hen tes De Voe, de az ere de ti ön kor mány-
za ti jegy zõ köny vek is gyak ran em lí tik az ut cai áru sí tás 
meg re gu láz ha tat lan sá gát. És a Catharine-pi ac mel let ti 
kis ut cá kat szó sze rint el lep ték a sze dett-ve dett pul tok ról, 
vagy gyak ran a föld rõl en ge dély nél kül, meg bíz ha tat lan 
ere de tû és mi nõ sé gû ter mé kek kel ke res ke dõ ut cai áru sok. 

Az ön kor mány za tot nem csak a „tisz tes” pi a co lók ká ra, de 
az ut cai áru sí tás okoz ta for gal mi ká osz és a po ten ci á lis 
köz egész ség- ügyi ve szély is ag gasz tot ta. 1830–31-ben a 
Catharine-pi ac kör nyé kén az ut cai árusítás olyan ka o ti kus 
mé re te ket öl tött, hogy a vá ros ve ze tés már a pi ac be zá rá sát 
is mér le gel te. 

Mél tány ta lan vol na azon ban az ut cai áru sí tás kér dé sét 
ilyen egy sí kú an ér tel mez ni. A prob lé ma pon to sabb meg-
ér tésé hez fon tos fel idéz ni a Catharine-pi ac vá ros ne gyed-
ének tár sa dal mi ös  sze té tel ét. A kü lön fé le for rá sok – így 
Scherzer 1830-as és 45-ös nép szám lá lások ra épü lõ kvan-

8   Polányi Kár oly, A nagy át ala ku lás: ko runk gaz da sá gi és po li ti kai gyö ke rei (Bu da pest: Mé szá ros Gá bor ki adá sa, 1997).
A Catharine-pi ac elem zé se alap ve tõ en két for rás ra, De Voe ide  vo nat ko zó fe je ze té re és a vá ro si ön kor mány zat jegy zõ köny ve i re épül. De Voe, 
The Market Book, 341–370.; Minutes of the Common Council of the City of New York, 1784–1831 (New York: City of New York, 1930): 11 
No vem ber 1784 (98); 20 January 1804 (456); 20 May 1805 (3); 10 August 1807, (520); 21 August 1809 (645); 9 April 1810 (154); 29 March 
1813, (416); 26 July 1813 (527); 27 June 1814 (785–786); 25 March 1816 (459); 13 January 1817, (754); 10 February 1817 (15); 8 June 1818 
(687); 12 April 1819 (333–34); 14 June 1819 (436); 28 June 1819 (464); 28 February 1820 (745); 10 April 1820 (61); 9 April, 1821 (571); 29 
October 1821 (71); 4 February 1822 (203); 16 February 1824, (542); 12 September 1825 (756–757); 19 June 1826 (466); 29 June 1826 (489); 
18 June 1827 (338); 15 June 1829 (188).

10 Helen Tangires, Public Markets and Civic Culture in Nineteenth-century America (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003), XV–XVII, 3–25.
Az elem zés el mé le ti ke re tét a mar xis ta kri ti kai föld rajz tól köl csö nöz tem. Hen ri Lefebvre, The Production of Space (Ox ford, UK; Camb rid ge, 
Mass.: Blackwell, 1991).; David Harvey, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (Edin burgh: Edin burgh University Press, 2001).
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ti ta tív vá ros öko ló gi ai elem zé se; a ne gyed
la kos sá gát meg ti ze de lõ sár ga láz és az 
egyéb jár vá nyo kat kö ve tõ köz egész ség- ügyi 
la kás kö rül mény-fel mé ré sek; to váb bá az úti-
nap lók ból, New York-i pol gá rok fel jegy zé-

se i bõl ös  sze gyûjt he tõ in for má ci ók – ös  sze ve té se alap ján 
meg ál la pít ha tó: a szá zad for du lón tisz tes jó mód ban élõ 
ke res ke dõk és ipa ro sok lak ta vá ros ne gyed a 19. szá zad 
har min cas éve i re New York egyik for má ló dó be ván dor ló- 
és mun kás ne gyed évé ala kult át.12

Az ur ba ni zá ció lo gi ká ja sze rint New York né pes sé gét 
a tö me ges sé vá ló mig rá ció – idõ sza kos és ál lan dó, he lyi, 
re gi o ná lis vagy transzatlanti – fo lya ma tai duz zasz tot ták. 
A vá ros tér be li ex pan zi ó ja rend re át raj zol ta a kü lön bö-
zõ vá ros ne gye dek ar cu la tát. Ha nem is be szél he tünk a 
chicagói is ko la se ma ti kus szeg re gá ci ós mo dell jé rõl, a 
mo dern vá ro si tér osz tály, et ni kai és fa ji ér te lem ben ho ri-
zon tá li san szegregált vi szo nyai a ko ra be li New York-ban 
is mind in kább ér vé nye sül tek.13 Eb ben az egyen let ben 
pe dig a Catharine-pi ac és kör nyé ke a be ván dor lók és más 
sze gé nyebb ré te gek ott ho na lett: 1845-re a ne gyed la kos-
sá gá nak nem ke ve sebb mint 51%-a kül föld ön szü le tett 
– 38% Ír or szág ban, 6% a né met te rü le te ken –, míg a pi ac
melletti Bancker Street bér há zai New York egyik fe ke te 
ko ló ni á já nak ad tak ott hont. A tár sa dal mi egyen lõt len sé-
gek vi szo nyai emel lett a tér be li szeg re gá ció ra va szabb 
lo gi ká ját is ér vé nye sí tet ték. Az ál ta lá ban is sze gé nyes 
és zsú folt bér há zak so rá ban a szi get sze rû en meg bú vó 
nyo mor ta nyák, ut cács kák a tár sa dal mi lét ra al sóbb fo kát 
je len tet ték. In nen már csak az ud va ri la ká sok ba és a pin ce
mé lyé re ve ze tett az út: itt lak tak a vá ro si pro le ta ri á tus leg-
nyo mo rul tabb jai, így a fe ke te la kos ság ne gye de. 

A nyo mo rú sá gos élet ki lá tá sok el le né re, mint ar ra a 
tán cos Jack tör té ne te is utal, New York mág nes ként 
von zot ta a fel sza ba dult fe ke té ket; a fo lya ma tot csak az 
1834-es eman ci pá ció-el le nes lá za dá sok las sí tot ták le. A 
szá zad for du lón ha tez res fe ke te kö zös ség 1840-re már 
ti zen hat ezer lel ket szám lált. Az is igaz, hogy mi u tán 
a transzatlanti mig rá ció az 1830-as évek ben len dü le tet 
vett, a fe hér né pes ség gyor sab ban gya ra po dott: míg New 
York szá zad for du lón öt ve nez res né pes sé gé nek még 
9–10%-a, az 1840-re há rom szá zez res vá ros 5%-a volt 
csak fe ke te. A mig rá ci ót táp lá ló rab szol ga-fel sza ba dí tás 
fo ko za to san bon ta ko zott ki: 1790-ben a vá ros fe ke te 
la kos sá gá nak két har ma da, 1800-ban 44, 1810-ben 16, 
1820-ban pe dig már csak 5%-a volt rab szol ga. A fo lya-
mat 1827-ben vált tel jes sé.14

A sza bad ság nak azon ban ára volt: a far mot el ha gyó 
fe ke ték egy szer re vesz tet ték el haj lé ku kat és meg él he té sü-
ket, hogy az tán a for má ló dó, et ni kai és fa ji szem pont ból 
sok szí nû ame ri kai nagy vá ro si pro le ta ri á tus so ra it gya ra pít-
sák. A mes ter sé gek ben já ra tos mu latt la kos ság még csak -
csak el bol do gult. A fe ke ték több sé gé nek azon ban csak 
két ke zi, al kal mi mun ka ju tott. So kan dol goz tak olyan 
ke vés sé kí vá na tos szol gál ta tá sok ban, mint pl. a ké mény-
sep rés, az áru szál lí tás, ko csi sok, vagy ár nyék szék tisz tí tók 
let tek, míg a nõk szá má ra az egyet len le he tõ ség a cse léd-
ség volt. Jö ve del mü ket ki egé szí ten dõ so kan pró bál koz tak 
al kal mi vagy rend sze res ut cai áru sí tás sal. A vá ros sze gé-
nyebb ne gye de i ben, így Al só-Man hat tan zsú folt ut cá in és 
pi a ca in, ahol a sze gény ség je len tõs ke res le tet tá masz tott 
az ol csó és gyak ran rossz mi nõ sé gû élel mi sze rek és por-
té kák iránt, va ló ság gal hem zseg tek az ut cai áru sok, akik 
kö zül nagy arány ban kép vi sel tet ték ma gu kat az afro-
amerikaiak. A fe ke te ku ko ri ca- és oszt ri ga-árus szin te a 
vá ros kép tar to zé ká vá vált. A rassz iz mus sa já tos lo gi ká ja, 
hogy a har min cas évek tõl, még ezek bõl a leg ke vés bé kí vá-
na tos mes ter sé gek bõl is mind in kább ki szo rul tak a Yankee 
la kos ság sze mé ben má so dik leg ros  szabb nak te kin tett írek-
kel szem ben. Rö vi den el mond ha tó te hát: a vá ros ba ván-
do rolt volt rab szol gák tö me gei a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra 
szo rul tak – így Jack is, a va la ha hí res tán cos.15

E hos  szas ki té rõ után vis  sza tér he tünk a tánc kér dé-
sé re, és min de nek elõtt az írás ele jén meg fo gal ma zott 
kro no ló gi ai di lem má ra. Ho gyan ma gya ráz ha tó, hogy a 
Catharine-pi ac fe ke te tánc ver se nye i nek az 1820-as évek 
vé gén, har min cas évek ele jén ál do zott le, va gyis ép pen 
mi kor az eman ci pá ció ki tel je se dett, a fe ke ték vá ro si mig-
rá ci ó ja re kor do kat dön tött, a pi ac pe dig re mek üz le tet 
bo nyo lí tott? Alig ha hi he tõ, hogy a pi ac kö rül lóf rá ló Jack 
ne akart vol na ös  sze tán col ni egy pin ce la kás nál él he tõbb 
al bér let re va lót. A vá lasz kul csa, vé le mé nyem sze rint, a 
Catharine-pi ac és ne gye de élet kö rül mé nye i ben, il let ve a 
pi a co lók bel sõ vi szo nya i ban ke re sen dõ. 

Va ló szí nû, hogy a ha gyo mányt a tánc ver se nyek ko re-
og rá fu sai, a pi ac pát ri ár kái, a hen te sek rúg ták fel. A 
pi a ci sze rep lõk – hen te sek, ha la sok, far me rek – köz ti 
tár sa dal mi hi e rar chia ha gyo má nyos vi szo nya it Weber stá-
tusz-ré teg zõ dés el ve ír ja le a leg ta lá lób ban.16 A rab szol-
ga ság ke re tei, tu laj don és patronázs erõ te ré ben, pon to san 
definiálták a Catharine-pi a con tán co ló fe ke ték he lyét a 
pi a ci tér ben és e stá tus vi szo nyok kö zött. Az eman ci pá ció 
el len ben meg kér dõ je lez te ezt a lo gi kát; a rab szol gá ból lett 
sza bad mun ka vál la ló a státus-hierarchia leg al já ról an nak 

Kenneth Scherzer, The Unbounded Community: Neighborhood Life and Social Structure in New York City, 1830–1875 (Durham: Duke University 
Press, 1992), 49–96.; Her bert Asbury, The Gangs of  New York: an Informal History of the Underworld (New York; Lon don: Knopf, 1928), 
46–62.; Ge or ge G. Foster, New York by Gas-Light and other Urban Sketches (1854) (Berke ley: University of California Press, 1990).; John H. 
Griscom, The Sanitary Condition of the La bor ing Population of New York. With Suggestions for its Improvement (New York: Arno, 1845).; A
Statement of Facts Relative to the Late Fever, which Appeared at Bancker Street and its Vicinity. Published by Order of the Board of Health 
(New York: J. Seymour, Prin ter, 1821).

13 Robert E. Park ed., The City and Human Ecology (Glencoe: Free Press, 1952).
Leslie M. Harris, In the Shadow of Slavery. African Americans in New York City, 1626–1863 (Chi ca go, Lon don: The University of Chi ca go Press, 
2003), 74–76.; Shane White, „We Dwell in Safety and Pursue our Hon est Callings”, Free Blacks in New York City, 1783–1810,” The Jo ur nal of 
American History 75, No. 2, 1988: 447–451, 460–467.; Graham Russell Hodges, Root & Branch: African Americans in New York & East Jer sey, 
1613–1863 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999), 163, 193, 210, 230, 279–280.

15 White, We Dwell in Safety, 451–459.; Hodges, 204–213, 232–236.
Max Weber, „Distribution of Power: Class, Sta tus, Party”, in Economy and Society, ed. Guenther Roth, and Claus Wittich (Los An ge les: 
University of California Press, 1978), Vol. 2, 938.
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szé lé re, lég üres tér be szo rult – De Voe sza va i val, lum pen 
lett. A mun ka bér bõl élõ fe ke ték tár sa dal mi hely ze té nek 
meg ha tá ro zá sa kor ér de me sebb ek kor már az osz tály ré teg-
zõ dés el vét kö vet ni. 

A tár sa dal mi ré teg zõ dés struk tu rá lis vi szo nya i nak át ala-
ku lá sa más vál to zást is ho zott a pi ac hét köz nap ja i ban. Az 
osz tály vi szo nyok elõ re tö ré sét mu tat ja a ha gyo má nyos pi a-
ci ren det fel rú gó, mind el len õriz he tet le neb bé vá ló ut cai 
áru sí tás. Egy részt az áru sok nagy ré sze kép zet len, fe hér 
(gyak ran ír) és fe ke te be ván dor lók ból ke rült ki. Más részt 
a Catharine-pi ac vá ros ne gye de is mind in kább a be ván dor-
lók ból ver bu vá ló dott nagy vá ro si pro le ta ri á tus ott ho na lett. 
Az ál ta lá nos sá vá ló sze gény ség je len tõs ke res le tet tá masz-
tott az en ge dély nél kü li ut cai áru sí tás nak, ami pe dig fo ko-
za to san ero dál ta a pi ac bel sõ rend jét, stá tusvi szo nya it. 

Ér ve lé sem sze rint te hát a tánc ver se nyek ép pen az eman-
ci pá ció ki tel je se dé sé vel vesz tet ték el kon tex tu su kat. Míg 
a rab szol ga ság in téz mé nye állt, a hen te sek le eresz ke dõ 
párt fo gá sa a tán co sok nak is he lyet kí nált a pi a ci tér ben. A 
pi ac kö rül lé zen gõ és gyak ran kon ku ren ci át ál lí tó fe ke te 
áru sok el len ben alig ha szá mít hat tak a hen te sek véd nök sé-
gé re. A kro no ló gia paradoxona he lyett ér de me sebb ezért 
az eman ci pá ció paradoxonáról be szél ni: a Catharine-pi ac
nyil vá nos sá ga elõtt ren de zett tánc ver seny a köz szem lé re 
tett szol ga ság ha gyo má nya volt. Az eman ci pá ció ki tel je-
se dé sé vel a fe ke te tánc kul tú ra a bér há zi pin cék félnyil-
vánosságába hú zó dott vis  sza. 

Tánc pin cék ben és le bu jok ban

A pin cék ben meg bú vó afro-amerikai tánc ren dez vé-
nyek a 18. szá zad vé gé tõl a New York-i fe ke te kul tú ra 
fon tos szín he lye i vé vál tak. A nyil vá nos ság szem pont já ból 
ér de mes ket té vá lasz ta ni e te re ket: köz tér rõl be szél he tünk 
a vá ros  szer te is mert, ké tes hí rû fe ke te ze nés-tán cos szó ra-
ko zó he lyek ese té ben, mely rõl szá mos ér dek lõ dõ kor társ, 
uta zó, vá ro si pol gár, író, így Charles Dickens, ké szí tett 
fel jegy zé se ket, míg a félnyilvánosság te ré hez tar toz tak 
a be lé põ díj el le né ben pin ce la kás ok ban ren de zett par tik; 
nem meg le põ, hogy a for rá sok ez utób bi ak ese té ben igen-
csak szû kö sek – egy-egy rend õr sé gi ri port, tár gya lá si jegy-
zõ könyv, új ság cikk szol gál irány tû ül. E rö vid át te kin tést 
még is ez utób bi val kez dem, hi szen két ség te le nül ez volt 
az „au ten ti kus” fe ke te tánc kul tú ra fon to sabb hely szí ne.

A 19. szá za di nagy vá ro si fe ke te kul tú ra leg ki vá lóbb 
is me rõi, Shane White és Leslie Harris, a he lyi új sá gok 
köz biz ton ság ra vo nat ko zó ro va ta i ban egy sor anek do tát 
ta lál tak a bér há zi pin ce la kás ok ban meg bú vó tánc ren dez vé-
nyek rõl. Így 1799 feb ru ár já ban a Daily Advertiser hir de té-
se sze rint a 18 éves mu latt szár ma zá sú szö kött rab szol ga, 
Peter kü lö nös is mer te tõ je gyei kö zé tar to zott, hogy „ki vá-
ló an tán colt, és he ves vér mér sék le tû volt”. Petert ha ma-
ro san el fog ták és el ad ták. Má jus ban már új tu laj do no sa 
ke res te a szö kött rab szol gát, „akit jól is mer tek a Lumber 
ut ca kör nyé kén, és a Bancker ut ca be li né ger tán cos pin cék-

ben” – ér de mes fel idéz ni: a Bancker ut ca a 
Catharine- pi ac mel let ti fe ke te ko ló nia köz-
pont ja volt.17 Vagy: 1834. ok tó ber 23-án, 
a The Sun rend õr sé gi raz zi ák ról ké szí tett 
ös  sze fog la ló ja így szá molt be a Peter Delany 
pin ce la ká sá ban, a hír hedt Five Points ne gyed ben ren de-
zett par ti ról, alig öt perc nyi re a Catharine-pi ac tól.

„A szenny ezen gyûj tõ he lyén vagy öt ven fér fi és 
nõ kár tyá zott, ré sze ge dett le, és kö ve tett el még 
en nél is er kölcs te le nebb, bé két le nebb dol go kat. 
A szû kös la kás ban he rin gek mód já ra ös  sze zsú fo-
ló dott mu la to zók er köl csi korlátaikat le vet kõz ve, 
egy más ölé ben ül ve kár tyáz tak, haj tot ták fel a 
ko misz pá lin kát, csó kol gat ták sze re tõ i ket, és 
ká rom kod tak na gyo kat.”18

Ugyan csak 1834-ben, egy nyá ri éj sza kán, a Five Points 
kocs má i ra és pin cé i re ki ter je dõ raz zia so rán nem ke ve-
sebb, mint 133 mu la to zót – me lyek mind egyi ke fe ke te 
volt – tar tóz tat tak le.19

Mind eb bõl per sze nem sok min den de rül ki ar ról, mi 
is tör tént va ló já ban egy-egy tánc ren dez vény al kal má val. 

Az ide vo nat ko zó leg be szé de sebb for rás a színesbõrû 
James Johnson 1810-es bí ró sá gi tár gya lá sá nak jegy zõ-
köny ve.20 Johnsont egy Lewis Ro bin son ne vû fe ke te 
fér fi meg gyil ko lá sa mi att a bí ró ság a Bridewell fegy in-
té zet elõt ti nyil vá nos akasz tás ra ítél te. A gyil kos ság ra 
egy ked di éj sza kán ke rült sor a Johnson pin ce la ká sá ban 
ren de zett tán cos par ti al kal má val. A hely szín új fent a 
Five Points. A sze ren csét len vé let le nek so ro za tá ból ál ló 
tra gi kus eset mint ha egy bra zil szap pan ope ra lo gi ká ját 
kö vet né: Johnson egy oszt ri ga pu co ló kés sel éj fél tájt 
szúr ta le Ro bin sont, mert az nem fi ze tett be lé põ dí jat, 
és ál lí tó lag fe le sé gé nek lá bá ra ta po sott. James Diamond 
ta nú val lo má sa sze rint Ro bin son hit ve se hi á ba pró bál ta 
meg fé kez ni a ré szeg Johnsont, aki egész éj sza ka csak a 
le he tõ sé get ke res te, hogy be le köt hes sen Ro bin son ba.

A szûk pin cé ben nem ke ve sebb, mint húsz-har minc fér-

17 Daily Advertiser, 15 February 1799; Daily Advertiser, 7 May 1799. Idé zet he lye: White, The Death of James Johnson, 758.
18 The Sun, 23 October 1834. Idé zet he lye: Harris, footnote, 78.
19 Morning Courier and New York Enquirer, 27 July 1833. Idé zet he lye: Harris, footnote, 43.

James Johnson, John Frederick Sinclair and William Sampson, Murders. Report of the Trial of James Johnson… (New York: Southwick and 
Pelsue, 1811). A tár gya lás ról re mek elem zést írt: White, The Death of James Johnson.
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fi és nõ mu la tott és tán colt a he ge dû mu zsi ká-
já ra. A be ren de zés mind ös  sze két asz tal ból 
állt: itt ren dez te be Johnson fe le sé ge a bár-
pul tot, ahol egy shil lin gért oszt ri gát, ru mot 
és gro got árult. És itt he vert az oszt ri ga pu co-

ló kés is, ami vel Johnson a sze ren csét len Ro bin sont le döf-
te. A par ti alatt a ven dé gek ki-be jár kál tak az iz zad ság tól 
és do hány füst tõl fül ledt pin ce és a ro mos bér há zak kö zöt ti 
ut cács ka kö zött. A du la ko dás so ka kat a le já rat ban, ut ca- 
és pin ce aj tó kö zött ért. Az éj je li õr tõl fél ve a mu la to zók 
ha mar el ol tot ták a pin ce la kást hal vá nyan meg vi lá gí tó 
gyer tyá kat és gáz lám pát, so kan pe dig az éj sza ka lep le 
alatt el inal tak. Johnsont alig tíz perc cel a gyil kos ság után 
fog ta el az éj je li õr ség: a be já ra ti aj tó mel lett, egy ha lom
üres oszt ri ga héj alatt rej tõz kö dött. 

A tör té net ta nul sá gos rész le te a tánc és az oszt ri ga kap-
cso la ta.21 Jól mu tat ja, hogy a Johnson és fe le sé ge ál tal 
ren de zett par ti a tár sa sá gi élet di men zi ó ja mel lett a meg-
él he tés kon tex tu sá ba he lyez ve ér tel me zen dõ. Akár csak a 
vá ros fe ke te la kos sá gá nak ne gye de, a sza bad fe ke te há zas-
pár is nyo mo rú sá gos kö rül mé nyek kö zött, pin ce la kás ban 
ten get te éle tét. Az al kal mi tánc mu lat ság ból sze dett be lé-
põ díj jal, il let ve az al ko hol- és oszt ri ga áru sí tás ból be folyt 
pénz zel pró bál tak né mi mel lé kes jö ve de lem re szert ten ni.
Mind ez be vett gya kor lat volt; a Catharine-pi ac kö ze lé ben 
lé võ Bancker és Water ut cák ban la kó fe ke ték gyak ran ren-
dez tek ha son ló par ti kat, ha gyo má nyo san egy shil ling be lé-
põ ért.22 Az ef fé le mu lat ság emel lett má sok nak is ho zott 
egy ke ve set a kony há ra – ke re sett a he ge dûs, és né mi 
pén zért fel lép het tek itt hí res juba tán co sok is.  

Fon tos emel lett ki tér ni a tánc idõ pont já ra és hely szí-
né re. Alig ha meg le põ, hogy a tánc mu lat ság ok éj sza ka 
zaj lot tak. A fe ke ték szá má ra még is kü lö nös je len tõ ség gel 
bírt, hogy míg nap köz ben a vá ros köz te rei el len sé ges, sõt, 
ve szé lyes te rep nek szá mí tot tak – a min den na pos zak la tá-
sok mel lett a vá ros ut cá it jár ták a szö kött rab szol gák után 
va dá szó rab szol ga fel haj tók is –, az éj sza ka lep le lé nye ge-
sen több sza bad sá got kí nált.23 A pin cék te re rejt ve ma radt 
az éj je li õr sze me elõl. A ren dez vé nyek hí re amúgy is 
csak in for má lis csa tor ná kon, meg hí vó alap ján ter jedt. A 
pin ce félnyilvánossága így mint egy biz to sí té kot kí nált, 
hogy il le ték te le nek ne zak las sák a tán co ló kat. És no ha a 
Johnson ál tal ren de zett tánc mu lat ság részt ve või vél he tõ en 
sza ba dok vol tak, ami re az utal, hogy so kan kö zü lük há zas-
ság ban él tek, Peter ese te rá mu tat, hogy a rab szol gák kö zül 
töb ben meg lép tek egy éj sza kai tánc ra, a vá ros te kin té lyes 
lét szá mú sza bad fe ke te kö zös sé ge pe dig so kuk nak kí nált 
buj do só he lyet. 

Ilyen ér te lem ben a bér há zi pin ce félnyilvános tér nek
szá mí tott; és ép pen eb ben rej lett a sza bad ság zá lo ga. 
Szem ben a Catharine-pi ac nyil vá nos te ré vel, ahol a hen-

te sek, mint egy a pi ac pát ri ár kái, ked vük re ren del kez tek 
a tánc ver se nyek rõl, a pin cék vi lá gát a tán co lók lé nye ge-
sen na gyobb mér ték ben kont rol lál ták. Az eman ci pá ció 
paradoxonának má sik ol da la a lát ha tat lan ság sza bad sá ga. 
Ért he tõ, hogy míg a Catharine-pi ac nyil vá nos szín pa dá ról 
a tánc a hú szas évek vé gé re el tûnt, a pin cék vi lá ga ez zel 
egyidõben mind nép sze rûb bé vált. 

Más részt a vá ros iz gal mas afro-amerikai underground 
kul tú rá ját mind töb ben fe dez ték fel; köz tük so kan fe hé-
rek, vá ro si pol gá rok és uta zók, akik ben egy szer re kel tett 
von zal mat és fé lel met Gotham eg zo ti ku ma. Ért he tõ, hogy 
a nyil vá nos ság elõtt is is mert fe ke te tán cos mu la tó he lyek-
rõl több for rás is be szá mol, ki vált kép pen a har min cas 
évek után. A leg ko ráb bi is mert le írás a mat róz Horace 
Lanetõl va ló, aki 1803-ban egy cim bo rá já val az éj sza kát 
egy ilyen tán cos pin ce klub ban töl töt te. Él mé nye it így örö-
kí tet te meg:

„Egy nagy da rab, iz zadt, sö tét bõ rû fér fi a sa rok ban 
ül ve húz ta a mu zsi kát; fe jét, lá ba it, egész tes tét
he ve sen ráz ta a ze né re. A han gu lat és a jó kedv
fo ko zá sá ra a mel let te ál ló ma gas, füs tös ké pû 
nõ szo kat lan élénk ség gel és ügyes ség gel ráz ta a 
csör gõ do bot; az egész elõ adás be te tõ zé se kép pen 
ha tan-nyol can má sok a te rem kö ze pén ug rál tak, 
te ker get ve, csa var gat va csuk ló i kat és bo ká i kat, 
mint ha csak lá buk kal a pad lót si kál nák.”24

Lane be nyo má sai rend re vis  sza kö szön nek a ké sõb bi 
for rá sok ban, me lyek kö zül a leg em lé ke ze te sebb, két ség-
kí vül, Charles Dickens le írá sa ame ri kai úti nap ló já ban. 
A fi a tal Dickens 1842-ben New York leg hí re sebb fe ke te 
le bu ját, Pe te kocs má ját lá to gat ta meg, hogy meg te kint se 
az itt rend sze re sen fel lé põ hí res tán cost, az Eu ró pá ban is 
tur né zó William Hen ry Lanet, aki a Juba mû vész ne vet 
vet te fel. Dickens re nem tett mély be nyo mást New York; 
el len ben a fe ke te fér fi tán ca tel jes ség gel le nyû göz te õt. 

„Cso szog egy irány ba, cso szog mind két irány ba,
át vág, majd harántvág; uj ja i val cset tint, for gat ja 
sze mét, ki csa var ja tér de it, lá ba i nak hát só ré szét 
elöl rõl mu tat ja, láb uj ja in és sar kán meg pör dül, oly 
kön  nye dén, mint ahogy az uj jak mo zog nak a csör-
gõ do bon; tán col két bal láb bal, két jobb láb bal, két 
faláb bal, két drótláb bal, két ru gós láb bal – min den-
fé le láb bal és lá bak nél kül – mint ha mind ez sem mi-
ség vol na ne ki.”25

Mr. Pe te alig ha bán ta az in gyen rek lá mot – szó ra-
ko zó hely ét csak „Dickens he lye ként” em le get ték. A 
Catharine-pi ac és Bancker ut ca kö ze lé ben lé võ Water 
és James ut cai dok kok nál vagy negy ven ha son ló kocs ma 
szom széd sá gá ban ta lál ha tó mu la tó ha mar fel ke rült a New 

Az oszt ri ga New York egyik leg ked vel tebb cse me gé jé nek szá mí tott. Ki-ki pénz tár cá ja sze rint fo gyasz tott be lõ le – árul ták pi a con, ut cai bó dék ban, 
ele gáns ét ter mek ben. A vá ros fe ke te la kos sá ga, az ut cai áru sí tás tól a volt rab szol ga Downing úr pa ti nás broad wa yi ét ter mén át, nagy arány ban
kép vi sel tet te ma gát az oszt ri ga-ke res ke de lem ben. Mark Kurlansky, The Big Oyster: History on the Half Shell, (New York: Ballantine Books, 
2006).

22 Asbury, 46–62.
23 Harris, 92.

Horace Lane, The Wandering Boy, Careless Sailor, and Result of Inconsideration. A True Narrative (1839). Idé zet he lye: Paul A. Gilje and 
Howard B. Rock, eds., Keepers of the Revolution: New Yorkers at Work in the Early Republic (Itha ca, NY: Cornell University Press, 1992), 
177–179.

25 Charles Dickens, American Notes and Pictures from Italy (New York, 1866), 90–91. Baics Ger gely for dí tá sa.
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York-i éj sza ka kö te le zõ ké tes hí rû lát ni va ló inak lis tá já-
ra.26 A ne ves pin ce klub ban még a nagy vá ro si éj sza ka 
er köl csi fer tõ jét – kocs mák, kup le rá jok, osztrigázóhe-
lyek és já ték bar lang ok (al)világát –hevesen tá ma dó úri-
em be rek is meg for dul tak. Így a pub li cis ták és no vel lis ták, 
akik a gothami éj sza ka „sö tét sé gé nek mé lyét” meg jár va, 
mint tró fe á kat tár ták szé le se dõ ol va só kö zön ség ük elé 
a nagy vá ro si eg zo ti kum újabb és újabb sze le te it. New 
York la kói las san fel fe dez ték az ant ro po ló gi ai „má sik” 
lé te zé sét ci vi li zált vá ro suk ban. Két pél da – a New York-i 
hét köz nap ok di va tos pub li cis tá já nak, Fosternek, il let ve a 
pony va re gény író Ned Buntlinenak – a tol lá ból ele gen dõ 
en nek szem lél te té sé re.

Foster egy év ti zed del Dickens után jár ha tott Pe te kocs-
má já ban. A pub li cis ta egy több ál lo más ból ál ló, a nagy vá-
ro si de ka den ci át fel tá ró kocs ma-ex pe dí ció so rán ve tõ dött 
el Dickens he lyé re. Az egy shil ling be lé põ meg fi ze té se 
után, óva tos lép tek kel eresz ke dett le a ha lo vány fé nyû 
lép csõ so ron. A zsú folt pin cé ben „tol va jok, csa var gók, 
pros ti tu ál tak, du ha jok és be csü le tes, szor gal mas né pek 
is” mu la toz tak. Foster meg lep ve ta pasz tal ta, hogy a meg-
szo kott he ge dûst itt egész kis ze ne kar kí sér te. A ze ne szó 
ka val kád já ban fül sü ke tí tõ éles ség gel hal lot ta ki a „vö rös
áb rá za tú trom bi tást”, míg a do bos „a rit mus min den tör-
vé nyét fél re dob va,” meg ré sze ged ve ver te hang szer ét. A 
tö meg jó har ma da „min den faj ta szí nû és ár nya la tú né ger 
nõk bõl állt”, akik nek „fá tyo los sze mû, egy ügyû, dur va” 
fe hér fér fi ak ha da csap ta a sze let. Foster ha ma ro san 
to vább állt egy má sik le buj ba. Eg zo ti kum és nyílt sze xu-
a li tás irán ti fé le lem mel ve gyes iz ga lom mal szem be sí tet te 
ol va só it  az „er kölcs te len ség” egy még nyil ván va lóbb 
ese té vel.27

„Az ala csony, füs tös szo ba kö ze pét a fü zér tánc 
va rázs la tá ban el ve szett csa pat fog lal ta el, akik nek
a sa rok ban ál ló, hor dó te te jén ülõ he ge dûs húz ta a 
talp alá va lót. A tán co sok [...] el osz lá sa a ma te ma ti-
ka min den lo gi ká ját fel rúg ta – a négy nõ kö zül ket-
tõ fe hér, a má sik ket tõ fe ke te volt; és míg ez utób bi-
ak két ra gyo gó bõ rû né ger rel, az elõb bi ek né hány 
le ré sze ge dett mat róz zal tán col tak. A lá nyok nem 
vi sel ték ép pen a leg szi go rúbb bá li ru hát – az egyik 
né ger nõn csak ing volt, a fe hér nõk kö zül az egyik 
pe dig tel je sen mez te len re vet kõ zött [...] Vég re az 
egyik né ger nõ, vé let le nül vagy aka rat tal, el esik, 
mi re az egész csa pat el vá gó dik raj ta, hogy az tán
egy po kol be li szaturnáliát is meg csú fol va, ha tal-
mas ki ál to zá sok, si kon ga tá sok és ne vet gé lé sek 
kö ze pet te, vé gig gu rul ja nak a tánc pad lón.”28

Nem csak a tény fel tá ró új ság írás, a pony va iro da lom 
is ha mar fel fe dez te a té má ban rej lõ le he tõ sé ge ket. Ta lán 
mind kö zül a leg nép sze rûbb Ned Buntline nagy vá ro-
si nyo mort és er köl csi fer tõt fel tá ró so ro za tá nak New 
York-ról szó ló fe je ze te volt. A fik tív tú ra hõ se ez út tal 
Precise úr, aki fe ke te szol gá já val a Five Points nyo mor-

ne gyed ben tu ris tás ko dik. Éj fél tájt tér nek 
be Pe te pin ce kocs má já ba. Meg döb be né sé re 
a pin cé ben vagy két szá zan le het nek, mind 
fe ke ték. So kan „egy más ba csim pasz kod va” 
tán col nak a he ge dû, csör gõ és egy öreg gi tár
„in kább erõ vel, mint kel lem mel” ját szott ze né jé re. Má sok 
asz ta lok kö ré ül ve ita loz nak, do há nyoz nak.  Precise urat 
ha ma ro san még a skót min tás mel lényt és cif ra nyak ken-
dõt vi se lõ „szén fe ke te” tu laj nak, Pe te Williamsnek is 
be mu tat ják. Mi kor azon ban fel fi gyel a hát só szo bá ban 
sze ren cse já té ko zók ra, fel há bo ro dá sá ban azon nal tá voz ni 
akar. Ép pen el hagy ná a hely sé get, mi kor

„a tánc egy szer re csak alább ha gyott, mert egy 
»juba« tán cos lé pett a par kett re. Fi a tal mu latt fér-
fi volt, aki a leg élén kebb ze né re, amit a ze né szek 
csak ját sza ni tud tak, be mu tat ta tu dá sát, öt vöz ve 
a »hornpipe« (mat róz tánc), »fling« (skót tánc) 
»reel« (skót tánc), stb. min den is mert lé pé sét; 
dup la cso szo gás, pör gés láb uj ja kon és sar kon, 
ki-be for gás, le ve gõ be ug rás, sa roktö rés, majd 
vé ge ze tül, mind kö zül a leg ne ve ze te sebb lé pést, a 
haj lon gó pen gét ad ta elõ.”

Precise úr meg ba bo náz va szólt szol gá já hoz: „mi cso da 
haj lé kony ság [...], káp rá za tos für ge ség; mint ha a tán cos
tes te haj szál ru gók ból áll na, lá ba alig érin ti a ta lajt”.29

E rész le tek nem csak át él he tõb bé te szik a tánc és szó-
ra ko zó he lyek han gu la tát, de rá mu tat nak, hogy a pin ce klu-
bok nyil vá nos sá got te rem tet tek a fe ke te tánc kul tú rá nak. 
A Catharine-pi ac ról a hú szas évek vé gén el tû nõ tánc a 
pincepartik félnyilvánosságán túl egy sor szó ra ko zó he-
lyen is to vább élt. Ké tes hí rük el le né re a New York-i 
la kos ság fe hér több sé ge, és nem csak a sze gé nyeb bek 
– be ván dor lók, mat ró zok, mun ká sok –, de né hány ne ve-
ze tes hely, így Pe te kocs má ja ese té ben, tisz tes pol gá rok 
kö zül is so kan meg for dul tak ezek ben a mu la tók ban. 
Gotham fe ke te pin ce kul tú rá já nak eg zo ti ku ma, a juba tán-
co sok lé leg zet el ál lí tó elõ adá sa, a tár sa sá gi élet, ital, szex 
és kár tya já ték csá bí tá sa mág nes ként von zot ta ide a szó-

26 Asbury, 46–62.
27 Foster, 140–149.
28 Foster, 183. 

Edward Zane Carroll Judson, The Mysteries and Miseries of New York: a Story of Real Life (New York: E. Z. C. Judson, 1848), 89–90. Baics 
Ger gely for dí tá sa.
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tár sa da lom tör té ne ti szem mel – a tánc, ha tet szik, volt 
a kons tans, a tánc kon tex tu sa, szín pa da és tár sa dal mi 
kö ze ge, a vál to zó. Ezért kö vet tem a fe ke te tán co ló kat 
a Catharine-pi ac ról a bér há zi pin cé ken át a hí re sebb 
pinceklubokba: így vált az elem zés so rán, a for rá sok 
hi á nyai el le né re, a tánc kro no ló gi á já nak paradoxona az 
eman ci pá ció paradoxonává. 

Míg a Catharine-pi ac nyil vá nos sá ga elõtt tán co lók, 
rab szol ga ság és sza bad ság kö zött fél úton, a hen te sek 
stá tusel ven nyug vó párt fo gá sa mel lett ver seng tek pén-
zért és an gol ná ért, a pin ce la kás ok félnyilvánossága az 
eman ci pá ció hét köz nap ja i nak ma xi mu mát kép vi sel te. 
A rab szol ga ság in téz mé nyé nek el mú lá sá val a vá ros ba 
ván do rolt fe ke ték a pro le ta ri á tus sok szí nû tö me gé ben 
a leg sze gé nyebb ré te get kép vi sel ték: több sé gük al kal mi 
mun ká ból, így pl. ut cai áru sí tás ból élt, nyo mo rult al bér-
le tek ben, pin ce la kás ok ban. A va la ha hí res tán co sok, így 
Jack, a hen te sek ke gye it el veszt ve a húszas évek vé gén a 
Catharine-pi ac mû so rá ról is le ke rül tek. Az emancipáció 
el len ben meg ter mé ke nyí tet te a fe ke te tánc két má sik
hely szí nét: a bér há zi pin cé ket és le bu jo kat. Az elõb bi ek, 
rég óta a szociabilitás és meg él he tés, az utób bi ak, a har-
min cas évek tõl, az egy re szé le sebb kö zön ség szá má ra 
is mert New York-i underground kul tú ra szín pa dai vol-
tak. S míg a pin ce klu bok mind vé gig az eg zo ti kum fél ho-
má lyá ba bur ko lóz tak, a fe ke te tánc ki fe hé rí tett vál to za ta, 
a minstrelsy, az 1830-as évek so rán a szín ház nyil vá nos-
sá gá nak ri val da fé nyé be lé pett.

ra koz ni vá gyó kat, a tár sa dal mi prob lé mák 
iránt ér zé keny pol gá ro kat, a „nagy vá ro si 
fer tõt” pub li ci tás ra vál tó fir ká szo kat, vagy 
a fa ri ze us er kölcs csõ szö ket. Tény: so kan e 
kocs má kat a po kol he te dik bugy rá nak te kin-

tet ték – elég a fa jok köz ti sze xu a li tás, az úgy ne ve zett 
„amalgamáció” ta bu já nak még a rab szol ga-fel sza ba dí tás 
ra di ká li sabb hí vei kö ré ben is el fo gad ha tat lan meg sze gé sé-
re gon dol ni. 

Más részt Pe te kocs má ja a jég hegy csú csa volt. A fe ke-
te kö zös sé gi tánc dön tõ részt a szé le sebb nyil vá nos ság 
elõtt is me ret len le bu jok ban, meg hí vá sos pin ce la kás be li 
par ti kon zaj lott. Még ha Pe te kocs má ja a bé kés egy más 
mel lett élés il lú zi ó ját kel te né is, a va ló ság ez zel szö ges 
el len tét ben állt: az eman ci pá ció el len sé gei nyil vá nos 
erõ szak kal ter ro ri zál ták az 1834-es fa ji lá za dá sok so rán 
az alig hogy fel sza ba dult fe ke te ki sebb sé gét. A bér há zi 
pin ce félnyilvánossága egy szer re volt te hát anya gi kor lát 
és lét biz ton ság – és ma radt is az a hu sza dik szá zad fo lya-
mán.30

Ne héz meg ítél ni, hogy va jon pl. Pe te mu la tó ja men-
 nyi re szol gál ta ki a vá ros szé le sebb kö zön sé gét. A juba 
tán co sok hí re el vég re Eu ró pá ba is el ju tott, jo gos te hát a 
fel te vés, hogy a nyil vá nos mu la tók ba in kább be ha tolt a 
kommercializált showbusiness, mint a zárt kö rû par tik ra. 
Er re utal, hogy ép pen a har min cas évek re vált a New 
York-i szín há zi tö meg kul tú ra leg ked vel tebb mû fa já vá 
a minstrelsy, va gyis a fe ke té re masz kí ro zott, ko mi kus, 
éne kes- és tán cos cso por tok. Thomas D. Rice, min den
idõk leg hí re sebb minstrelsy elõ adó mû vé sze pe dig ép pen 
a Catharine-pi ac kör nyé kén nõtt fel, és ta lál ta ki az ál ta-
la meg sze mé lye sí tett Jim Crow-fi gu rát. Ugyan csak a 
Catharine-pi a con, a komp ki kö tõ és hal pi ac – a tánc ver se-
nyek színpada – mel lett volt kö zér tes Micah Hawkins, aki 
pult alat ti zon go rá ján egy sor a ko rai New York-i minstre-
sly ál tal fel dol go zott nó tát szer zett. Íme a har ma dik pa ra-
do xon: mi kor a fe ke te tánc meg hó dí tot ta a szín ház va ló di 
színpadát, ép pen csak az elõ adók nem vol tak fe ke ték. Ez 
azon ban már egy má sik tör té net.31

„A szín ház zsú fol va volt a zsöl  lyé tõl a pá ho lyig. 
Az ame ri kai né ger ál ta lunk is mert leg ki vá lóbb kép-
vi se lõ je káp ráz tat ta el a nagy ér de mût. Mi cso da ter-
mé sze tes test tar tás, mi cso da ne ve tés, mi lyen kön-
 nye dén eme li kar ja it és vál la it! A par excellence 
né ger: so ká ig él jen a ne mes James Crow.”32

Zár szó

Ös  szeg zés he lyett zár szó, hi szen e rö vid írás ban szá-
mos szá lat meg bon tot tam, és hagy tam el var rat la nul. 
Igye kez tem mind vé gig a 19. szá zad elsõ fe lé nek New 
York-i afro-amerikai tánc kul tú rá já ra össz pon to sí ta ni Thomas D. Rice ali as Jim Crow33

30 Mindenekelõtt az 1920-as évek har le mi re ne szán szá nak hí res be lé põ díj el le né ben ren de zett rentparty-jaira uta lok.
31 Hans Nathan, Dan Emmett and the Rise of Early Negro Minstrelsy (Nor man: University of Oklahoma Press, 1962); Lhamon, Dancing for Eel.
32 Idézet he lye: Allan W. C. Green, „Jim Crow,” „Zip Coon”: The Northern Origins of Negro Minstrelsy, The Massachusetts Review Spring 1970, 391.
33 Nathan, 51. 


