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CHARLES DICKENS

NEW YORK
1

Ame ri ka gyö nyö rû vi lág vá ro sa sem mi eset re sem 
olyan vi lá gos vá ros, mint Bos ton, bár sok ut cá juk egy-
for ma; el te kint ve at tól, hogy a há zak nem an  nyi ra élénk 
szí nû ek, a cég táb lák nem an  nyi ra tar kák, az ara nyo zott 
be tû kön nincs an  nyi arany, a tég lák nem olyan vö rö sek, 
a kõ nem olyan fe hér, a re dõ nyök és a kor lá tok nem 
an  nyi ra zöl dek, a ka pu ki lin csek és ka pu táb lák nem olyan 
fé nye sek és csil lo gók. Sok a mel lék ut ca, szin te olyan sem-
mitmon dók a vi lá gos szí nû ek, és olyan ki fe je zõk a mocs-
ko sak, mint a lon do ni mel lék ut cák; és van egy vá ros rész, 
a Five Points2, amely a mo csok és a nyo mor te kin te té ben 
nyu god tan a Seven Dials3 vagy a hír hedt St. Giles bár-
mely más ré sze mel lé ál lít ha tó.

A nagy sze rû sé tány és fõ ut ca – aho gyan min den ki 
is me ri – a Broad way; szé les és nyüzs gõ ut ca, amely a 
Battery Gardens-tõl in dul va egy or szág út ba tor kol lik, s 
ta lán négy mér föld hos  szú. Le ül jünk-e a Carlton House 
Ho tel egyik eme le tén (New York lük te tõ fõ ut cá já nak leg-
elõ ke lõbb ré szén), és ha be le fá rad tunk, hogy le néz zünk az 
alant zaj ló élet re, in dul junk-e kart kar ba ölt ve, és ve gyül-
jünk-e az ára dó tö meg be?

For ró ság! A nap a fe jünk re tûz a nyi tott ab lak nál, mint-
ha su ga ra it gyúj tó len cse gyûj te né ös  sze; a nap a ze nit jén 
áll, az idõ pe dig rend kí vü li. Volt-e va la ha ut ca en  nyi re 
nap fé nyes, mint a Broad way? A jár da kö vet lép tek csi szol-
ják, míg új ra nem fény le nek; a há zak vö rös tég lái mint ha
még a for ró ége tõ ke men cé ben len né nek; és mint ha az 
om ni bu szok te te jé re vi zet ön töt tek vol na, sis te reg nek és 
füs töl nek, a sza guk pe dig olyan, mint a fé lig ki ol tott tû zé. 
Bõ ven van itt om ni busz! Pár perc alatt fél tu cat ha ladt el. 
Sok a bér- és dísz ko csi is; a gig, a phaeton, a nagy ke re kû 
tilburi4 és a ma gán hin tó – elég eset len, és nem sok ban
kü lön bö zik a tö meg köz le ke dé si esz köz tõl, vi szont al kal-
mas a vá ros kö ve ze tén tú li or mót lan uta kon. Né ger ko csi-
sok és fe hé rek; szal ma ka lap ban, fe ke te ka lap ban, fe hér 
ka lap ban, má zas sap ká ban, szõr mesap ká ban; drapp, fe ke-

te, bar na, zöld, kék, nanking5 ka bát ban; csí kos pa mut szö-
vet és vá szon; és lám (néz ze meg az em ber, ne hogy le ma-
rad jon ró la), még li bé ri á ban is. Az meg egy re pub li ká nus 
ér zel mû em ber, aki fe ke te szol gá it egyen ru há ba öl töz te ti, 
és szul tá ni te kin tély pom pá já val pöf fesz ke dik. Amaz 
pe dig, ahol az a phaeton a két jól nyírt szür ké vel meg állt 
– ép pen a fe jük nél áll most – egy yorkshire-i lo vász, aki 
még nem sok idõt töl tött a vi lág nak ezen a ré szén, és bá na-
tos te kin tet tel ke res egy pár ke mény szá rú csiz mát, amit 
– ha fél évig ke resz tül-ka sul jár ja is a vá rost – még sem
ta lál. Te jó sá gos ég! Hogy a nõk ho gyan öl töz köd nek?! 
Eb ben a tíz perc ben több színt lát tunk, mint lát tunk vol-
na más hol ugyan en  nyi nap alatt. Mi cso da nap er nyõk! 
Mi cso da szi vár vá nyos se lyem- és sza ténru hák! Mi cso da 
át tört vé kony ha ris nyák, meg szo ros és kes keny ci põk, és 
röp kö dõ sza la gok és se lyem roj tok, és dí sze sen kér ke dõ 
kö pe nyek fel tû nõ ka puc ni val és sze gél  lyel! Lá tod, a fi a tal-
em be rek sze re tik le haj ta ni az ing gal lér ju kat, és sze ret nek 
po fa sza kál lat nö vesz te ni, sõt sza kál lat is; de meg sem 
kö ze lí tik a nõ ket öl tö ze tük kel vagy vi se le tük kel, mi vel 
– az iga zat meg vall va – õk az em be ri ség egy egé szen
má sik faj tá ját kép vi se lik. Õk az író asz tal és pénz tár pult 
byronjai,6 de menj csak to vább és fi gyeld meg, mi fé lék 
azok az em be rek mö göt ted: az a két mun kás ün nep lõ ben, 
akik kö zül az egyik gyû rött pa pír da ra bot tart a ke zé ben, s 
ab ból pró bál ki si la bi zál ni egy ne vet, míg a má sik a sze mé-
vel für ké szi az aj tó kat és ki ra ka to kat.

Mind ket tõ ír!7 Fel is mer néd õket még ál arc ban is frak-
kos kék ka bát juk ról és a fé nyes gom bok ról, meg drapp 
nad rág juk ról, amit úgy vi sel nek, mint akik mun ka ru há hoz 
szok tak, s más ban nem ér zik jól ma gu kat. Ne héz len ne 
mû kö dés ben tar ta ni a min ta ál la mo kat az eh hez a két 
mun kás hoz ha son ló föld mû ve sek nél kül. Ki más ás na, 
és bá nyász na, és ro bo tol na, és len ne kis ipa ros, és épí te ne 
csa tor nát és uta kat, és va ló sí ta ná meg a nagy nem ze ti köz-
le ke dés há ló zat-fej lesz tést?! Mind ket ten írek, és rop pant 

1  Charles Dickens 1842 ja nu ár já tól jú ni u sig tar tó ame ri kai lá to ga tá sá ról szó ló be szá mo ló já nak 6. fe je ze te. Dickens 1842. feb ru ár 12-tõl már ci us 5-ig 
a New York-i Broadwayn a Carlton Ho tel ben szállt meg, majd jú ni us ban, ha za u ta zá sa elõtt még öt na pot töl tött a vá ros ban. (Jeremy Tambling, 
Lost in the American City, New York: Palgrave, 2001, 32–33. Ezt a köny vet Munteán Lász ló, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem ta ná ra bo csá-
tot ta ren del ke zé sem re.) A for dí tás az aláb bi ki adás alap ján ké szült: Charles Dickens, American Notes for General Circulation. Edi ted with an 
introduction by John S. Whitley and Ar nold Goldman, Penguin Books, 1972, 127–144. A jegy ze tek for rá sa az elõbb em lí tett kö tet és a kö vet ke zõ 
ki adás: Charles Dickens, American Notes for General Circulation. Edi ted with an introduction and notes by Patricia Ingham, Penguin Classics, 
2000. A jegy ze tek zá ró je les hi vat ko zá sa: évszám/oldal/jegyzet.

2 A Five Points a New York-i Broad way és a Bowery he gyesszö gû ta lál ko zá si pont ja, a sze gény ség és bû nö zés fész ke. (1972/340/1; 2000/292/1)
3  A Seven Dials a lon do ni St-Giles-in-the-Fields plé bá nia nyo mor ne gyed ének egyik te re, ahon nan hét út in dult ki, s mind a hét tel egy nap óra né zett

szem be egy osz lop ról, er rõl kap ta a ne vét. Az osz lo pot 1773-ban el bon tot ták. Dickens Sketches of Boz cím mel 1836-ban meg je len te tett ang li ai 
kar co la ta i nak „Seven Dials” cí mû ré sze azt jel zi, hogy szá má ra ez a vá ros rész lett Lon don emb lé má já vá. (1972/341/2; 2000/292/2)

4  Gig: kön  nyû, két ke re kû, egy lo vas ko csi. (1972/341/3) Phaeton: kön  nyû, gyors, négy ke re kû, ol dalt nyi tott, né ha fe dett, két lo vas ko csi; di va tos a 
19. szá zad el sõ fe lé ben. (1972/341/4; 2000/292/3) Tilburi: gigszerû, két sze mé lyes ko csi. (1972/341/5)

5 Nanking: ere de ti leg a kí nai Nankingból szár ma zó bar nás sár ga pa mut vá szon. (1972/341/7; 2000/292/4)
6  Rá me nõs, fi a tal, le en dõ hi va tal no kok és ke res ke dõ se gé dek, akik hi val ko dó an öl töz köd nek és sze ret nék, hogy azt gon dol ják ró luk: csi no sak, ro man-

ti ku sak és ve sze del me sek, mint Ge or ge Gor don, By ron ha to dik Lord ja (1788–1824). (2000/292/7)
7  A Kenneth T. Jackson szer kesz té sé ben meg je lent The Encyclopaedia of New York City (New Haven: Yale University Press, 1995) becs lé se sze rint 

a na pó le o ni há bo rúk után 12 000 ír élt a vá ros ban, az 1830-as évek ben azon ban már 200 000 ír ér ke zett New York ba, 1841-ben pe dig meg kezd te 
mû kö dé sét a New York-i Ír Emig rán sok Tár sa sá ga. Az Encyclopaedia azt is meg jegy zi a 199. ol da lon, hogy írek ás ták a Croton Reservoir (víz tá-
ro ló) csa tor na rend szer ét. (2001/204/21)
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ta nács ta la nok, ho gyan ta lál ják meg, amit ke res nek. Men-
jünk és se gít sünk ne kik hon fi tár si sze re tet bõl és a sza bad-
ság szel le mé vel, amely le he tõ vé te szi a tisz tes sé ges se gít-
sé get a tisz tes sé ges em be rek nek és a tisz tes sé ges mun kát 
a tisz tes sé ges meg él he té sért, bár mi le gyen is az.

Na vég re! Meg ta lál tuk a he lyes cí met, bár tény leg fur-
csán ve tet ték pa pír ra, és akár az ásó tom pa vé gé vel is ír hat-
ták vol na, amely nek hasz ná la tá hoz az író ja ke ze job ban
ido mult, mint a toll hoz. Út juk amar ra ve zet, de mi dol guk
ott? Meg ta ka rí tá suk van: fel hal moz nak? Nem. Fi vé rek õk 
ket ten. Egyi kük egye dül kelt át a ten ge ren, és ke mé nyen 
dol go zott fél évig, és még ke mé nyebb kö rül mé nyek közt 
él ve meg ta ka rí tott an  nyit, hogy a fi vér ét is ki jut tas sa. 
Az tán váll vet ve dol goz tak, szí ve sen osz toz tak újabb fél 
év ke mény mun ká ban, ke mény élet kö rül mé nyek közt, 
és ak kor a nõ vé re ik jöt tek ki, majd egy újabb fi vér ük, és 
vé gül öreg édes any juk. Most pe dig? Nos, a sze gény öreg-
as  szony nyug ta lan az ide gen föl dön, és só vá rog, mond ja, 
hogy csont jai nyu god ja nak az övéi kö zött az ott ho ni föld-
ben: így hát men nek, hogy ki fi zes sék a vis  sza té rõ át ke lé-
sét: és Is ten se gít se õt és õket is, és min den tisz ta szí vû 
em bert, és min den kit, aki if jú sá ga Je ru zsá le mé hez vissza-
tér, és ol tár tü zet gyújt8 atyá i nak ki hûlt csa lá di tûz he lyén.

Ez a nap sü töt te és nap per zsel te szûk ut ca a Wall 
Street: a New York-i Tõzs de és Lom bard Street.9 So kan 
gyor san gaz da god tak meg eb ben az ut cá ban, és nem 
ke vés bé gyor san so kan men tek itt tönk re. Ezek kö zül a 
ke res ke dõk kö zül, aki ket itt látsz lõ dö rög ni, van nak, akik 
pán cél szek rény ük be zár ták a pén zü ket, mint az Ezer egy 
éj sza ka sze rep lõ je, és ami kor ki akar ták õket nyit ni, csak 
her vadt le ve le ket ta lál tak.10 Len tebb, itt, a víz par ton, 
ahol a ha jók orr ár bo ca át nyú lik a jár da fö lött, és szin te az 
ab lak ba fú ró dik, itt hor go nyoz nak a nagy sze rû ame ri kai 
ten ger já rók, ame lyek a vi lág leg jobb pos ta ha jó-szol gá la-
tát te rem tet ték meg.11 Õk hoz ták ide a kül föl di e ket, akik-
tõl nyü zsög nek itt az ut cák: ta lán nem mint ha itt töb ben
len né nek, mint más ke res ke dõ vá ros ban; má sutt azon ban 
kü lön törzs he lyük van, szin te ku tat nod kell utá nuk; itt 
vi szont el le pik a vá rost.

Új ra ke resz tez zük a Broad wayt; a hõ ség el len fel üdít
az üz le tek be és sön té sek be hor dott ha tal mas, tisz ta jég-
töm bök lát vá nya; és az el adás ra kí nált ana nász és gö rög-
din  nye bõ sé ge. Nagy sze rû ut cák nagy sza bá sú há zak kal, 

ezt lá tod itt! – a Wall Street na gyon gyak ran 
ren dez te be és fosz tot ta ki több sé gü ket – és itt 
egy lom bok mé lyén zöl del lõ ház tömb. Légy 
nyu godt, ven dég sze re tõ ház ez benn la kó i val 
együtt, hogy sze re tet tel je sen em lé kezz rá min-
dig, aho vá sza bad be já rást és bent elég mu ta tós nö vé nye-
ket ta lálsz, és ahol az ab lak ból gyer mek sze mek örül nek 
az ut cán sé tál ta tott kis ku tyá nak. Tán cso dál ko zol, mit 
szol gál hat ez a ma gas zász ló rúd a mel lék ut cá ban a te te jén 
va la mi vel, ami ha son lít a Sza bad ság-szo bor fej dí szé re:12

hát én is. Azon ban er re fe lé szen ve dé lye sen ra jon ga nak a 
ma gas zász ló ru da kért, és öt per cen be lül iker test vé ré re 
akadsz, ha ked ved tart ja.

Megint át a Broadwayn, és így – el hagy va a sok szí nû 
tö me get és a káp rá za tos üz le te ket – egy má sik hos  szú 
fõ ut cá ba, ez a Bowery. Amott egy vas út, lá tod, ahol két 
jó hús ban lé võ ló ipar ko dik von tat ni húsz vagy negy ven 
em bert meg egy fa bár kát, elég kön  nye dén. Itt az üz le tek 
sze gé nye seb bek; az uta zók ke vés bé vi dá mak. Készru hák 
és kész étel kap ha tó ezen a kör nyé ken; és a ko csi for ga lom 
élénk for ga ta gát fel vál tot ta a kor dék és sze ke rek mély 
ro ba ja. A szá mos, fo lya mi bó já hoz vagy kis lég gömb höz 
ha son ló jel póz nák csú csán zsi nór vé gen leng ve hir de ti 
– fel néz ve te is lát ha tod – OSZTRIGA13 ÍZLÉS SZERINT. Ez 
leg in kább éj sza ka kí sér ti a vá gya ko zót, mert ak kor a ben-
nük foj tot tan de ren gõ gyer tyá nyi fény erõ ad he lyes meg vi-
lá gí tást ezek nek a ké nyes sza vak nak, s te szi, hogy a he rék
szá ján nyál cso rog, ahogy ol vas sák li heg ve.

Mi ez az el faj zot tan egyip to mi, ko mor hom lok za tú 
épü let tö meg, mint egy el va rá zsolt pa lo ta egy me lod rá má-
ban?! – hí res bör tön, a ne ve Sír-bolt.14 Be tér jünk-e?

Te hát. Hos  szú, szûk, ma gas épü let, kály ha fû té sû, mint 
rend sze rint, négy trepni15 egy más fö lött, kör be, lép csõ vel 
ös  sze köt ve. Mind egyik trepni két ol da la kö zött és kö zé pen 
híd a cél irá nyo sabb át ha la dás ér de ké ben. Mind egyik hí don 
ül egy em ber: bó bis kol vagy ol vas, vagy be szél get egy tét-
len tár sá val. Mind egyik eme le ten egy más sal szem ben kis 
vas aj tók so ra koz nak. Úgy néz nek ki, mint a ka zán aj tók, de 
hi de gek és fe ke ték, mint ha ki aludt vol na ben nük a tûz. Ket-
tõ vagy há rom nyit va van, és nõk be szél get nek bá gyadt, 
le hor gasz tott fej jel a benn lé võk kel. Az egé szet te tõ ab lak 
vi lá gít ja meg, de ez szi go rú an zárt; a te tõ rõl pe dig két 
ha szon ta lan szél vi tor la lóg le, er nyed ten és lany hán.

 8  Noé ál do za ti tü zet gyúj tott egy ol tá ron, hogy há la ál do za tot mu tas son be Is ten nek az özön víz el vo nul ta után. (2000/292/9) Vö. Te rem tés 8:20. 
Ugyan ak kor gon dol junk ar ra, hogy a ba bi lo ni fog ság ide jén mi ként éne kel tek a szám ûzöt tek Je ru zsá lem re em lé kez ve (Zsol tár 137[136]), majd 
ké sõbb a ha za té rõk (Zsol tár 126[125]), s egyéb ként a za rán do kok Je ru zsá lem ka pu já ban (Zsol tár 122[121]). L. még Izajás 51:17–52:2; 52:7–12; 
54:11–17; 60:1–22; 62:1–9; 66:10–13.

 9  A Wall Street a New York-i, a Lom bard Street pe dig a lon do ni pénz vi lág köz pont ja. (2000/292/10) A lon do ni Lom bard Street ne ve azok tól a lom bar-
di ai ke res ke dõk tõl szár ma zik, akik a 13. szá zad ban azért érkez tek Ang li á ba, hogy se gít se nek be gyûj te ni a pá pá nak fi ze ten dõ adót. (1972/341/8)

10  Az ara bul írt Ezer egy éj sza ka me séi cí mû gyûj te mény a 18. szá zad ban vált is mert té Eu ró pá ban Antoine Galland fran cia for dí tá sa ré vén. Az an gol
for dí tást több-ke ve sebb ki ha gyás sal Edward William Lane ké szí tet te 1840-ben. (1972/341/9)

11  A pos ta ha jó-szol gá lat hi va ta los kül de mé nye ket, le ve le ket, cso ma go kat, sze mé lye ket és te her árut szál lí tott me net rend sze rû en. Az el sõ ten ge ren tú li 
já ra to kat a New York-i ke res ke dõk in dí tot ták 1818-ban. Az át la gos me net idõ 1852-ben New York és Li ver pool kö zött 33 nap volt. Az utol só
já ra tot 1881-ben in dí tot ták. (1972/341/10; 2000/293/12)

12 A sza bad ság szob rok gyak ran kap nak kúpala kú sü ve get, ami lyent a ró mai kor ban a fel sza ba dí tott gö rög rab szol gák vi sel tek. (2000/293/13)
13  Dickens ba rá ta i hoz írt le ve le i ben több ször hi vat ko zik er re az ínyenc fa lat ra, ami ta lán nem nél kü lö zi az ez zel kap cso lat ban fel té te le zett aphrodi-

siacumi tu laj don sá ga i ra vo nat ko zó benn fog lalt uta lást sem. (2000/293/14)
14  The Tombs: az 1838-ban épí tett, egyip to mi stí lust után zó man hat ta ni bün te tés-vég re haj tá si in té zet fér fi el ítél tek ré szé re a Cen ter, Elm, Leonard 

és Frank lin ut cák kal je lölt he lyen; 1941-ben fel újí tot ták. (1972/341/11; 2000/293/15) Az egyip to mi stí lus után zat idõt len sé get su gall: a tör vény
õs ere de ti. (2001/36) A for dí tó en ge dett a kí sér tés nek, hogy az iro ni kus két ta gú név két ta gú sá gát hat vá nyo zot tan en ged je ér vé nye sül ni.

15  A trepni a ma gyar or szá gi bör tön be li szleng ben a bör tön bel sõ ol da la in fu tó, ál ta lá ban rá csos nyi tott fo lyo só, hogy a bör tön min den pont já ról min-
den egyes zár kát szem mel le hes sen tar ta ni. Bozzai Ju dit hív ta fel er re a szó ra a fi gyel me met.
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Egy em ber ér ke zik kul csok kal, hogy kör-
be ve zes sen min ket. Jó ké pû fi gu ra, és a ma ga
mód ján ud va ri as és szol gá lat kész.
– Azok a fe ke te aj tók a cel lák ba ve zet nek?
– Igen.

– Mind te le van?
– Hát, meg le he tõ sen, ez a hely zet, nincs más meg oldás.
– Az al só sor egész ség te len, ugye?
– No, oda tény leg csak szí ne se ket ra kunk. Ez az igaz ság.
– Mi kor vé gez nek egy kis moz gást a ra bok?
– Ugyan. Elég jól meg van nak nél kü le.
– So ha nem sé tál nak az ud va ron?
– Va ló já ban alig.
– Azért – gon do lom – né ha?
– Nos, rit kán. Egész re me kül tart ják ma gu kat nél kü le.
– Te gyük fel, va la ki itt tölt ke rek egy évet. Tu dom,

eb be a bör tön be csak sú lyo san bün te ten dõ cse lek mény 
vád já val ke rül nek bû nö zõk, amíg a tár gya lás ra vár nak 
vagy vizs gá la ti fog ság ban van nak, de itt a tör vény több 
ok ból is meg vá ra koz tat ja a bû nö zõ ket. Igaz, hogy új ra tár-
gya lá si in dít vány be nyúj tá sa vagy az íté let fel füg gesz té se 
mi att idõz het itt a rab akár ti zen két hó na pot is, vagy nem 
igaz?

– Hát, azt hi szem, igaz.
– Jól ér tem, hogy ak kor ez alatt az egész idõ alatt nem

jön ki azon a kis vas aj tón, hogy mo zog jon?
– Sé tál hat ta lán – de nem so kat.
– Ki nyit ná az egyik aj tót?
– Mind, ha tet szik.
A re te szek csi ko rog nak és ro pog nak, és az egyik aj tó

las san ki for dul a zsa nér ja in. Néz zünk be. Szûk, csu pasz 
cel la, aho vá a fény egy kes keny fa li hé za gon át szû rõ dik 
be. Bent egy ot rom ba mos dóal kal ma tos ság, egy asz tal, egy 
ágy áll vány. Ez utób bin egy hat va nas for ma em ber ül; ol vas.
Egy pil la nat ra fel néz; mo gor ván és tü rel met le nül meg ráz za 
a fe jét és a köny vé re me red is mét. Mi helyst vis  sza húz zuk a 
fe jün ket, rá zá ró dik az aj tó, és be re te sze lik, mint volt. Meg-
öl te a fe le sé gét, va ló szí nû leg föl akaszt ják.

– Mi ó ta van itt?
– Egy hó nap ja.
– Mi kor lesz a tár gya lá sa?
– A kö vet ke zõ ülés szak ban.
– Mi kor lesz az?
– A kö vet ke zõ hó nap ban.
– Ang li á ban, ha va la kit ha lál ra ítél nek, még ak kor is

le ve gõz het és mo zog hat egy ki csit bi zo nyos nap szakok-
ban.

– Va ló ban?
Mi lyen el ké pesz tõ és ki fe jez he tet len hû vös ség gel 

mond ja ezt, és mi lyen nem tö rõ döm mó don ve zet a nõk 
rész le gé hez: ahogy megy, af faj ta vas kasz ta nyet ta lesz a 
kulcs ból és a rács ból!

Itt mind egyik cel la aj tón négy szö gû nyí lás van. Egye-
sek nyug ta la nul les nek ki raj tuk a lép tek za já ra, má sok 
szé gyen kez ve el hú zód nak. – Va jon mi fé le vét sé gért zár-
ták be ide azt a tíz-ti zen két éves ma gá nyos gye re ket? De 
hisz fiú!? An nak a rab nak a fia, akit az imént lát tunk; ta nú
az ap ja el len; biz ton ság ban õr zik itt a tár gya lá sig; en  nyi 
az egész.

Még is bor zal mas hely ez a gye rek nek, hogy itt tölt se
eze ket a hos  szú nap pa lo kat és éj sza ká kat. Elég ke mény
bá nás mód ez egy fi a tal ta nú ese té ben, nem de? – Mit szól 
eh hez a ve ze tõnk?

– Hát, nem va la mi élet vi dám, az igaz!
Új ra csat tog tat ja a vas kasz ta nyet tát és rá érõ sen el ve zet 

min ket. Föl te szek ne ki egy kér dést, mi köz ben me gyünk.
– Kö nyör göm, mi ért hív ják ezt a bör tönt Sír-bolt nak?
– Mer’ csi bész nyel ven így hív ják.
– Tu dom. De mi ért?
– Ön gyil kos ság ok tör tén tek itt, ami kor fel épült. Azt 

hi szem, eb bõl szü le tett.
– Most jut eszem be, hogy an nak az em ber nek a ru hái

sza na széj jel he ver tek a cel la kö vén. Nem kö te le zik a ra bo-
kat, hogy ren det tart sa nak és el te gyék az ilyen dol go kat?

– Ho vá te gyék õket?
– Sem mi kép pen sem a kõ re. Mit szól na, ha fel akasz ta-

nák õket?
Meg áll és kö rül néz, hogy nyo ma té kot ad jon a mon dan-

dó já nak:
– Hát er rõl be szé lek! Ha len ne akasz tó juk, ma gu kat

akasz ta nák fel, ezért el tá vo lí tot ták õket mind egyik cel lá-
ból, és csak a nyo muk ma radt, ahol vol tak.

A bör tön ud var, ahol most meg áll, ször nyû ese mé nyek 
hely szí ne. Er re a kes keny, sír sze rû hely re hoz zák ki az 
em be re ket meg hal ni. A nyo mo rult alak az akasz tó fa alatt 
áll a föl dön; a kö tél a nya ká ban; és jel adás ra a má sik
vé gén súly zu han alá, és le ve gõ be ránt – egy hul lát.

A tör vény meg kí ván ja, hogy kik le gye nek je len en nél 
a sö tét lát vá nyos ság nál: a bí ró, az es küd tek és pol gá ri sze-
mé lyek, ös  sze sen hu szon öt em ber. A nagy kö zön ség elõl 
ez rejt ve ma rad.16 A fes let tek és a go no szok szá má ra ez 
ré misz tõ misz té ri um ma rad. A bû nö zõ és kö zé jük éke lõ-
dik a bör tön fal sû rû, sö tét le pel ként. Ez ha lá los ágyá nak 
füg gö nye, szem fe dõ je és sír göd re. Ez ki re kesz ti be lõ le az 
éle tet és a meg átal ko dott ság ból fa ka dó el len ál lás min den 
in du la tát eb ben az utol só órá ban, amely nek pusz ta ki lá-
tá sa és be kö vet kez te gyak ran tel je sen elég sé ges an nak 
el szen ve dé sé hez. Nin cse nek vak me rõ sze mek, hogy 
me rés  szé te gyék; nin cse nek gaz em be rek, hogy meg õriz-
zék egy gaz em ber ne vét. A kö nyör te len kõ fa lon túl a tér 
is me ret len ûr.

Men jünk ki új ra az ele ven ut cák ra.
Is mét a Broad way! Itt a már em lí tett nõk sé tál nak föl 

s alá pá ro sá val és egye dül; amott ugyan az a vi lá gos kék 
nap er nyõ, amely hús  szor ha ladt el oda s vis  sza a ho tel-
ab lak elõtt, amíg ott ültünk. Most itt át me gyünk a má sik
ol dal ra. Vi gyázz! Disz nók! Két kö vér ko ca dö cög er re a 
ko csi után, és vagy fél tu cat nyi vá lo ga tott úri kan for dult 
be ép pen a sar kon.

Itt egy ma gá nyos ser tés egye dül csám páz ha za fe lé. 
Csak egy fü le van; a má sik tól vá ro si kuj tor gá sai so rán 
vált meg, ami kor kó bor ku tyák kal ta lál ko zott. Vi szont 
na gyon jól bol do gul nél kü le; csa tan gol va, kó szál va úri 
éle tet él, töb bé-ke vés bé úgy, mint a ha zai klub tag ok. 
Min den reg gel el megy szál lás he lyé rõl egy adott órá ban,
be le ve ti ma gát a vá ros ba, ma gá nak tet szõ en töl ti a nap-
ját, és rend sze rint éj sza ka je le nik meg is mét sa ját la ká sa 
aj ta já nál, mint Gil Blas ti tok za tos ura.17 Õ egy sza bad és 

16 Ez zel a gya kor lat tal el len tét ben, Ang li á ban a nyil vá nos akasz tás 1866-ig ér vény ben volt. (2000/293/17)
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fesz te len, gond ta lan, nem tö rõ döm faj ta disz nó, aki nagy 
is me ret ség gel ren del ke zik a töb bi ha son szõ rû disz nó kö ré-
ben, aki ket fõ leg lá tás ból is mer, nem pe dig be szél ge tés 
kap csán, hi szen alig za var tat ja ma gát az zal, hogy me gáll-
jon ud va ri as kod ni, in kább csak vé gig rö fög az ól ban, és 
a vá ro si hí rek bõl meg plety ká ból csak a ká posz ta tor zsát 
és a mos lé kot sze me zi ki, ami nek se fü le se far ka, mert 
far ka csak ne ki van: az vi szont kur ta, mert õsi el len sé gei, 
a ku tyák ne ki es tek, és alig hagy tak ne ki be lõ le va la mit, 
hogy di cse ked hes sék ve le. Õ min den te kin tet ben egy 
re pub li ká nus ér zel mû disz nó, oda megy, aho vá ne ki tet-
szik, a leg elõ ke lõbb tár sa ság ban fo rog, azo nos – ha ugyan 
nem na gyobb – tisz te le tet él vez ve, ugyan is min den ki utat 
en ged ne ki, ami kor meg je le nik, és még a leg döly fö seb bek 
is a jár da bel sõ fe lé re en ge dik, ha kí ván ja. Õ nagy böl cse-
lõ, alig in dít ja meg va la mi, ha csak az elõbb em lí tett ku tyák 
nem. Va ló ban, gyak ran lát ni ap ró sze mét, amint egy-egy 
le vá gott tár sá ra pis log, akik nek a te te me a hen tes bolt aj tó-
fél fá ját dí szí ti, de csak an  nyit röf fent, hogy „Ilyen az élet: a 
test hús!” és már fúr ja is az or rát is mét a sár ba, majd vé gig-
dö cög a ka ná lis ban: az zal a gon do lat tal vi gasz tal ja ma gát, 
hogy min den eset re csak an  nyi tör tént, hogy egy po fá val 
ke ve sebb le si az el hul lott ká posz ta tor zsá kat.

Õk a vá ro si köz tisz ta sá gi ak, ezek a disz nók. Rút ál la-
tok; leg több jük há ta bar ná ra ko pott, mint a ré gi ló szõr rel 
bo rí tott uta zó lá dák fe de le, és be te ges fe ke te ke lé sek tõl 
fol to sak. Lá buk is hos  szú és so vány, a po fá juk beesett, s 
ha egyi kõ jük rá ve he tõ len ne, hogy port ré ké szül jön ró la, 
sen ki sem is mer né fel a disz nó ké pét és ha son la tos sá gát. 
Sen ki nem gon doz za, nem ete ti, nem te re li õket, nem is 
fog ja be, ha nem sa ját ta lá lé kony sá guk ra tá masz kod nak 
ma lacko ruk óta, és ezért utol ér he tet len tu dás ra tesz nek 
szert. Mind egyik disz nó tud ja, hol la kik, pon to sab ban más 
sem tud ná meg mon da ni ne kik. Eb ben az órá ban, ami kor
az es te le eresz ke dik, lát ni, ho gyan bók lász nak tu cat já val 
nyug vó he lyük fe lé, amint egész úton fal nak végestelen 
vé gig. Né ha azok a sül dõk, akik túl et ték ma gu kat, vagy 
aki ket ku tyák zak lat tak, fé lén ken ko cog nak ha za fe lé, mint 
egy té koz ló fiú;18 ez azon ban rit ka: tö ké le tes ön ura lom és 
ön bi za lom, va la mint nyu ga lom az õ leg fõbb jel lem zõ jük.

Az ut cá kat és üz le te ket ki vi lá gí tot ták most; és ahogy 
a szem vé gig pil lant ezen a gáz égõk fé nyé vel pon to zott 
hos  szú ut cán, az Ox ford Street és a Picadilly jut eszem-
be. Imitt-amott egy sor szé les, kõ bõl ké szült pin ce lép csõ 
mu tat ko zik, és egy má zas lám pa irá nyít a te ke- vagy kug-

li pá lya fe lé; a tíz bá bus kug li ban a sze ren cse já-
ték és az ügyes ség egye sült, ak kor ta lál ták ki, 
ami kor a tör vény ho zás be til tot ta a ki lenc bá bus 
kug lit.19 Más le fe lé ve ze tõ lép csõ sor ok nál más 
lám pák van nak, ame lyek ar ról tá jé koz tat nak, 
hol van nak az oszt ri ga te le pek – kel le mes ta nyák, én 
mon dom: nem csak szin te saj tostál nagy sá gú oszt ri ga cso-
dá ik mi att (vagy a ba rát sá go dért, te, a gö rög pro fes  szo rok 
leg job bi ka!),20 ha nem azért is, mert a min den faj ta hal-, 
hús- és szár nyasétel fo gyasz tói kö zül egye dül az oszt-
ri ga nye lõk nem tár sa ság ked ve lõk; õk ugyan is – ahogy 
il lik – ma gu ké vá te szik an nak a ter mé sze tét, ami nek a 
mû ve lé sé be be le me rül nek, és rep ro du kál va an nak sze mér-
mes sé gét, amit szá juk ba vesz nek, fél re vo nul nak el füg gö-
nyö zött fül kék be, egy kö zös ülés re pá ro sá val, nem pe dig
szá za sá val.

Mi lyen csön de sek azon ban az ut cák! Nin cse nek ut cai 
ze né szek; se fú vós, se hú ros hang sze rek? Nin cse nek, 
egy sincs. Nap pal sin cse nek bá bo sok, ma ri o net te sek, 
ku tya tán col ta tók, zsong lõ rök, bû vé szek, kin tor ná sok 
vagy verk li sek? Nin cse nek, egy sincs. Na, de em lék szem 
egy re. Egy verk lis re és egy tán co ló ma jom ra – tré fás volt, 
de ha mar el fá sult, ha szon le sõ po já ca.21 Ezenkí vül sem mi 
élet; sem mi, még an  nyi sem, mint egy fe hér egér egy 
mó kus ke rék ben.

Nincs szó ra ko zás? De hogy nincs. Ott egy elõ adó te rem 
az ut ca túl só ol da lán, ahon nan az a fény nya láb ki szû rõ dik, 
ott tar ta nak he ten te há rom szor vagy több ször is es ti is ten-
tisz te le tet a höl gyek nek. A fi a tal em be rek nek ott az iro da, az 
üz let, a bár te rem: az utób bi ban – lát ni eze ken az ab la ko kon 
ke resz tül – telt ház. Hall ga! Csen gõ hang gal ha sít jég töm bö-
ket a ka la pács, és la zán ko tyog a zú zott jég, ami kor italt 
ke ver ve po ha rak tel nek! Hogy nincs szó ra ko zás? Mi ért szi-
va roz nak ak kor, és mi ért szo po gat nak itt erõs ita lo kat azok, 
akik nek száz fe lé áll lá ba, ka lap ja, ha nem szó ra koz nak? 
Mi ért van itt vagy fél száz új ság, ami ket azok a ko ra vén 
si he de rek rik kancs ként kür töl nek ut cahos  szat, és ami ket
bent is kí nál nak, mi ért, ha nem szó ra ko zás vé gett? Ez 
nem pos hadt, vi ze zett kö rí tés, ha nem a ja va, vas tag ja; nyílt 
gya láz ko dás és ne vek mocs ko lá sa; ma gán éle ti be te kin tés 
te tõ kön át, ahogy a Sán ta Ör dög tet te Spa nyol or szág ban;22

se lyem fi úk és vá szon cse lé dek min den ne mû fes lett haj lam 
sze rint, és ki mó dolt ha zug sá gok az al ha si tel he tet len ség 
ki elé gí té sé re; a köz élet min den kép vi se lõ jét vád ló dur va 
és al jas in do kok; min den tisz ta lel ki is me re tû sza ma ri tá-

17  Alain-René Le Sage (1668–1747) Gil Blas (1715–1735) cí mû re gé nyé ben, ame lyet Tobias Ge or ge Smollett (1721–1771) for dí tott le an gol ra, Gil 
Blas Mad rid ba megy, és bel sõ inas ként egy fu ra idõs úr nál kap mun kát. Csak an  nyit kell ten nie, hogy reg ge len te le ke fél je a por tól ura ru há ját, 
majd es te vár ja az aj tó ban. Gil azt hi szi, hogy a fér fi tol vaj, má sok azt hi szik, hogy kém, azon ban ki de rül, hogy kasz tí li ai ne mes, aki fi lo zo fi kus 
meg gyõ zõ dés bõl egész nap sé tál, mást sem té ve. (1972/341–342/12; 2000/293/18)

18 Vö.: Lk 15:11–32. (2000/293/20)
19  A hol land te le pe sek kel ke rült a ki lenc bá bu val ját szott kug li Ame ri ká ba a 17. szá zad ban. A 19. szá zad ele jén an  nyi ra nép sze rû lett, hogy szé les

kör ben fo ga dá so kat kö töt tek rá, ami nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy Con nec ti cut ál lam ban 1841-ben, New York ál lam ban és má sutt pe dig
rö vid del ezután tör vé nyi leg be til tot ták. A tör vényt úgy ke rül ték meg, hogy a bá buk szá mát eg  gyel nö vel ték. (1972/342/13; 2000/293/21)

20  Cornelius Conway Felton (1807–1862), aki a Har vard Egye tem gö rög pro fes  szo ra (1832–1860) és el nö ke (1860–1861) volt. Dickens ki vá ló 
ba rát ja lett az író ame ri kai lá to ga tá sa alatt, és meg lá to gat ta a re gény írót Ang li á ban 1853-ban. (1972/342/14)

21  Dickens az uti li ta riz mus hí ve i re, Jeremy Bentham (1772–1832) kö ve tõ i re utal – kö zé jük tar to zott John Stu art Mill (1806–1873) is, az „Uti li ta riz-
mus” (Utilitarianism, 1863) szer zõ je –, akik min den in téz mé nyes meg nyil vá nu lá si for mát a sze rint mi nõ sí tet tek az ér te lem és a jó zan ság alap ján, 
hogy hasz nos-e – az az a leg na gyobb bol do gu lást biz to sít ják-e a leg több em ber nek. El szán tan el le nez ték õket Carlyle, Newman és Dickens, aki a 
Hard Ti mes (Ne héz idõk, 1854) cí mû re gé nyé ben he ve sen tá mad ta túl zá sa i kat. (1972/342/17; 2000/294/24)

22  La Sage Le Diable Boiteux (1707) cí mû re gé nyé ben Asmodée, az ör dög, egy ret te ne tes, kecs ke lá bú tör pe man kón sán ti kál va cir kál Mad rid ban, és 
az zal szó ra koz tat ja gaz dá ját, hogy le eme li a ház te tõ ket, és így sza ti ri kus élet ké pe ket vil lant fel. (1972/342/18) Vö. Tó bi ás 3:8; Azmodeus ne vé nek 
je len té se ta lán „a rom bo ló” (lásd még: 2Sá mu el 24:16, Böl cses ség 18:25, Je le né sek 9:11).
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nus23 el ri asz tá sa a hát ba tá ma dott és föld re te rí-
tett ál lam tól; és go nosz fér gek meg ve le jü kig 
rom lott ra ga do zók uszí tá sa üvölt ve, fü tyül ve, 
és szen  nyes ke ze ket taps ra ös  sze ver ve. – Sem-
mi szó ra ko zás!

Gye rünk to vább; men jünk el en nek a szál lo dá nak a 
va don ja, föld szin ti üz let so ra mel lett, amely olyan, mint-
ha hol mi eu ró pai szín ház, vagy a lon do ni Ope ra ház len-
ne meg foszt va osz lop so rá tól, és me rül jünk be le a Five 
Points tit ka i ba. Elõbb azon ban kí sé rõk re van szük sé günk, 
két rend õri sze mély re, akik szi go rú és jól kép zett rend-
õr nek szá mí ta ná nak a Sza ha rá ban. Már amen  nyi re igaz, 
hogy bi zo nyos te vé keny sé gek, bár hol vé gez zék is õket, 
ugyan az zal a vo nás sal jel lem zik az em be re ket. Ez a két 
fér fi akár a Bow Street szü lött je is le he tett vol na.24

Kol du so kat nem lát tunk sem éj jel, sem nap pal; más 
tén fer gõt azon ban so kat. A sze gény ség, a nyo mor és a 
bû nö zés elég ál ta lá nos ar ra fe lé, aho vá most me gyünk.

A hely szín: jobb ra-bal ra el ága zó szûk ut cák, min de nütt 
kosz és pi szok bûz lik. Az ilyen élet itt ugyan olyan gyü-
möl csöt te rem, mint má sutt. A dur va és püf fedt ar cok az 
aj tók ban a ha za i a kat idé zik, és a töb bit a föld ke rek sé gén. 
A rom lott ság ma gu kat a há za kat is idõ nap elõtt le pusz tult-
tá tet te. Nézd, hogy le dõl nek a kor hadt ge ren dák, és hogy 
mi lyen zord és tört te kin te tû ek a ro zo ga és re pedt ab la kok, 
mint a ré szeg ve sze ke dés ben sé rült sze mek. Azok kö zül 
a disz nók kö zül sok itt la kik. Va la ha is el tû nõd nek-e, gaz-
dá ik mi ért fel egye ne sed ve jár nak, és nem négy kéz láb? És 
hogy mi ért be szél nek rö fö gés he lyett?

Mind ed dig szin te mind egyik épü let ol csó kocs ma; és 
a bár ter mek fa lán szí nes nyo mat Wa shing ton, az an gol
Vik tó ria ki rály nõ és az ame ri kai Sas ké pé vel. Az üveg tár-
ló re ke szek kö zött sík üveg és szí nes pa pír da rab kái, hisz 
még er re fe lé is mu tat ko zik va la mi fé le szép ér zék. Mi vel 
pe dig ten ge ré szek lá to gat ják leg gyak rab ban eze ket az 
ivó he lye ket, tu cat já val tûn nek fel ten ge részké pek: mat-
ró zok és ked ve se ik bú csúz ko dá sa, a bal la da bé li Vil mos 
és a fe ke te sze mû Zsu zsan na arc ké pe;25 Vi gyá zó Vi li, a 
me rész csem pész ké pe;26 Paul Jo nes, a ka lóz port ré ja;27

és más ef fé lé ké: ame lyek kö zött Vik tó ria ki rály nõ üres 
te kin te te, rá adá sul Wa shing to né is olyan fur csa tár sa sá-
gon nyug szik, mint ami lyen je le ne tek meg ele ve ned nek 
meg le põ je len lét ük ben.

Mily hely ez, aho vá ez a nyo mo rú sá gos ut ca visz 
min ket? Hol mi lep ra épü le tek tömb je, ame lyek né me lyi-
ke csak kí vül rõl kö ze lít he tõ meg roz zant fa lép csõn. Mi 
la pul az in ga tag, lép te ink alatt re cse gõ lép csõn túl? – egy 
si ral mas szo ba egy szál gyer tya fél ho má lyá ban min den 
ké nye lem nél kül, le szá mít va azt, ami egy gyat ra ágy 
ké pé ben meg búj hat. Mel let te ül egy em ber: kö nyö ke a 
tér dén: hom lo kát a mar ká ba te me ti. „Mi a ba ja?” – kér di

az el sõ ként be lé põ rend õr. „A láz” – vá la szol ko mo ran, 
fel se néz ve. Kép zeld el egy lá zas el me kép ze let vi lá gát 
egy ilyen he lyen!

Men jünk fel a ko romsö tét ben28 ezen a lép csõn,
ügyel ve a hi bás fok ra, a moz gó desz ká ra, és a sö tét ben 
ta po ga tóz va ke resd ve lem együtt az utat eb ben a ke gyet-
len odú ban, ahol – úgy tû nik – se fény su gár, se lég já rás. 
Egy né ger fiú ri ad fel ál má ból a rend õr hang já ra – jól 
is me ri –, de meg nyu god va at tól, hogy meg tud ja tõ le, 
nem el jár ni jött, buz gól kod va ipar ko dik gyer tyát gyúj-
ta ni. A gyu fa fel lob ban egy pil la nat ra, és lát ni en ged
nagy ha lom po ros ron gyo t a pad lón; ahogy ki huny, 
az elõb bi nél sû rûb bé áll ös  sze a sö tét, mint ha fo koz ni 
le het ne a mér ték te lent. Le bo tor kál a lép csõn, de tüs tént 
vis  sza jön, ke zé vel ár nyé kol egy lo bo gó ka nó cot. Ek kor 
a rongy hal mok lát ha tó an meg moz dul nak és las san föl-
áll nak, és egy cso mó ál má ból éb re dõ né ger nõ ta kar ja 
el a pad lót: fe hér fo guk va cog, fé nyes sze mük vil log,
és min den fe lé vib rál a döb be net tõl és fé le lem tõl, mind 
egyet len meg ri adt af ri kai arc meg an  nyi vis  sza ve rõ dé se 
egy fur csa tü kör ben.

A kö vet ke zõ lép csõ kön nem ke ve sebb óva tos ság gal 
má szunk fel (hisz csap da és ke lep ce les itt azok ra, akik-
nek nincs olyan jó kí sé re te, mint ne künk) a ház leg fel sõ 
szint jé re, ahol csu pasz ge ren dák és sza ru fák ta lál koz-
nak a fe jünk fö lött, és a csen des éj te kint le ránk a te tõ
re pe dé se in ke resz tül. Ki nyit juk az egyik, al vó né ge rek-
kel te le zsú folt ket rec aj ta ját. Phû! Fa szén nel tü zel nek 
oda bent; per zse lõ dõ ru ha vagy hús szag lik, an  nyi ra 
szo ro san tö mö rül nek a tûz tér kö rül; a ki pá rol gó gõz csí-
pi a sze met és foj to gat. Ahogy kör be pil lant az em ber
ezek ben a zu gok ban, min den szeg let bõl fé lig éb redt ala-
kok von szo lód nak elõ, mint ha ütött vol na már a vég sõ
óra, és mind egyik un dok sír ki hány ná ha lott ját. Aho vá 
a ku tyák vo nít va kus had ná nak, oda nõk és fér fi ak és 
gye re kek som for dál nak alud ni ar ra kény sze rít ve a fel-
vert pat ká nyo kat, hogy má sutt ke res se nek jobb szál lást
ma guk nak.

Er re fe lé is szûk ut cács kák és kö zök ve zet nek – tér-
dig sár ral bo rít va – az alag so ri ter mek hez, ahol tán col-
nak és ját sza nak; a fa la kat da ra bo san vá zolt ha jók, erõ-
dök, zász lók és ame ri kai sa sok bo rít ják szá mo lat la nul; 
ro mos épü le tek, az ut cá ra nyíl nak, ahon nét a fal szé les
re pe dé se in ke resz tül egyéb ro mok öt le nek a szem be,
mint ha a bûn és nyo mor vi lá ga mást se tud na mu tat-
ni; för tel mes bér le mé nyek, ame lyek ne ve rab lás ból és 
gyil kos me rény bõl ered: mind ez ir tóz ta tó, le han go ló és 
szét esõ.

Ve ze tõnk ke ze az „Almack” ki lin csén, és oda ki ált 
ne künk a lép csõ al já ról; ugyan is a Five Points tár sa sá gi 
dísz ter me alá szál lás sal kö ze lít he tõ meg.29 Be men jünk? 

23 Lk 10:33–36 (2000/294/26)
24 A Bow Street a nagy-lon do ni rend õr ség köz pont ja a Covent Garden kö ze lé ben. (2000/294/28)
25 A „Sweet William’s Farewell to Black-Ey’d Susan: A Ballad” (A drá ga Vil mos bú csú ja a fe ke te sze mû Zsu zsan ná tól) John Gray (1685–1732) 

ver se, ezen ala pul Douglas Jarrold da rab ja, a „Black-Eyed Susan” (1829). (1972/342/20)
26 John Davy (1763–1824) bal la dá já nak cí me „Will Watch the Smuggler” (Vi gyá zó Vi li, a csem pész). (1972/342/21)
27  John Paul Jo nes (1747–1792) skót ka lan dor az ame ri kai ten ge ré szet so ra i ba lépett 1775-ben, és brit ha jó kat tá madt meg. Ké sõbb egy rö vid ide ig

az orosz ten ge ré szet ben szol gált, majd Pá rizs ban te le pe dett le. James Fenimore Coo per The Pilot (1823) és Herman Melville Israel Potter (1855) 
cí mû re gé nyé ben is fel tû nik. (1972/343/22)

28  Dickens be szá mo ló já nak kom po zí ci ó já ban az éj sza ká ra idõ zí tett lá to ga tás a Five Points vi dé kén mint ha fel erõ sí te né, vagy meg te rem te né az egyéb-
ként itt ural ko dó sö tét sé get, fe ke te sé get. (2001/37)
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Csak egy pil la nat ra.
Ej ha! Az Almack há zi as  szo nya vi rág zik! Egy be gyes,

vas tag mu latt nõ szik rá zó sze mek kel, a fe jét sok szí nû 
ken dõ cif rán dí szí ti. A há zi gaz da pom pá ja sem sok kal 
ma rad el mö göt te: ki öl töz kö dött sik kes kék za kó ban, 
mint egy ha jós inas, kis uj ján vas tag arany gyû rû, a nya ká-
ban csil lo gó arany óra lánc. Mi lyen szí ve sen lát min ket!
Mit sze ret nénk ren del ni? Tán col ni? Azon nal, uram: „egy 
ren des lej tés”.30

A tes tes fe ke te he ge dûs és csör gõ do bos tár sa föl pat tan 
a ze ne ka ruk emel vé nyé nek desz ká i ra, és egy für ge tánc ba 
kez de nek. Öt vagy hat pár tánc ra ke re ke dik, egy len dü le-
tes fi a tal né ger ve ze ti õket, õ a tán cos ös  sze jö ve tel lel ke és 
a leg is mer tebb tán cos.31 Nem hagy fel a fur csa gri ma szok-
kal, és min den kit ma gá val ra gad, sza ka dat lan fü lig sza lad 
a szá ja. A tán co sok kö zött van két fi a tal mu latt lány is, 
ha tal mas fe ke te sze mü ket le sü tik, fej dísz ük a há zi as  szo-
ny ét má sol ja, és an  nyi ra szé gyen lõ sek, vagy csak szín le-
lik, mint ha még so ha nem tán col tak vol na, sze mér me te-
sek a lá to ga tók elõtt, s part ne re ik mást se lát hat nak, csak 
hos  szú szem pil lá i kat.

El kez dõ dik a tánc. Mind egyik fi a tal em ber ad dig tán col 
a part ner nõ jé vel, il let ve a hölgy a part ne ré vel, amed dig 
ne kik tet szik, de an  nyi ra las sú ak, hogy a szó ra ko zás kezd 
el er nyed ni, ami kor az tán a lel kes hõs új ra len dü le tet ad. 
Hir te len a he ge dûs szé le sen el mo so lyo dik és tem pót dik-
tál; új erõ re kap a csör gõ dob; fris sül a tán co sok ne ve té se; 
friss mo soly árad a há zi as  szony ar cán; új ra elé ge dett a 
há zi gaz da; fel fény le nek a gyer tyák. Ol dal lé pés egy, ket tõ, 
ke reszt lé pés egy, ket tõ; ujj pat tin tás, szem for ga tás, tér dek
be fe lé, láb fej elõ re, pö rög láb ujj he gyen, fo rog a sar kán,
mint sen ki más, leg fel jebb a do bos uj ja a csör gõ do bon; 
tán col két bal láb bal, két jobb láb bal, két fa láb bal, két drót-
láb bal – föl dön és a le ve gõ ben –, mi az ne ki? És mi lyen
pá lyán – jár va vagy tán col va –, kap az em ber va la ha is 
olyan lel ke sí tõ taps vi hart, mint õ, aki mi u tán le tán col ta 
a part ne rét a lá bá ról, és le tán col ta a sa ját lá bát is, úgy ér 
vé get, hogy pa za rul föl ug rik a bár pult ra és italt ren del
ha mis var jak32 ez re i nek csuk ló ne ve té sét utá noz va egyet-
len utá noz ha tat lan hang gal!

A le ve gõ még eb ben a zi lált vá ros rész ben is friss az 
épü le tek foj to ga tó lég kö re után; és most, hogy egy szé le-
sebb ut cá ra ju tunk ki, tisz tább lég áram lat ér ben nün ket, és 
a csil la gok új ra ra gyog nak. Itt a Sír-bolt is mét. A vá ro si 
hely õr ség is eb ben az épü let ben ka pott he lyet. Ez ter mé-
sze te sen so ron kö ve ti az imént el ha gyott lát ni va ló kat. 
Néz zük meg ezt is, az tán irány az ágy!

Tes sék!? Ma guk a vá ros ren dé sze ti fe gyel mét sér tõ 
át lag bû nö zõ ket ilyen ve rem be ve tik? A fér fi ak és a nõk, 

akik kel szem ben nincs bi zo nyí tott bûn, egész éj jel tel jes
sö tét ség ben itt kus had nak eb ben az un do rí tó ki gõ zöl gés-
ben, amely a ne künk vi lág ló lám pás kö rül ka va rog, és 
ezt az ocs mány és ár tó bûzt lé leg zik be! Na hát! Az ilyen 
vis  sza ta szí tó, bû zös ver mek, mint ezek a zár kák, szé gyent
hoz ná nak még az ön kény ural mi rend sze rek re is a vi lá gon! 
Néz ze meg õket, em ber – ma ga, aki min den éj jel lát ja
õket és õr zi a kul csot. Lát ja ma ga, mik õk? Tud ja ma ga,
mi lyen a szenny víz csa tor na, és men  nyi ben más az em be ri 
fer tõ, nem szá mít va az ál lan dó pan gást?

Ugyan, de hogy tud ja. Egy szer hu szon öt fi a tal nõ re kel-
lett vi gyáz nia, akik mind eb be a cel lá ba vol tak be zár va. 
Ész re se vet te, mi lyen szép  ar cú ak is vol tak köz tük.

Az Is ten sze rel mé re! Le gyen már rá zár va az az aj tó
ar ra a nyo mo rult te rem tés re, aki most van bent, és be csül-
jük több re ezt a vé dõ rá csot an nál a hely nél, amely Eu ró pa 
leg rom lot tabb ré gi vá ro sa, és elég pá rat lan min den bû né-
vel, mu lasz tá sá val és go nosz sá gá val egye tem ben.

Tény leg ezek ben a sö tét kut ri cák ban éj sza káz nak az 
em be rek ki hall ga tás nél kül? – Min den éj jel. Az õri zet es te
hét kor kez dõ dik. A bí ró reg gel öt kor kez di a hi va ta lát. Ez 
a leg ko ráb bi idõ pont, ami kor az el sõ fo goly el bo csát ha tó; 
ha vi szont egy õr fel lép el le ne, nem ke rül ki ki lenc vagy 

29  Az „Almack” a lon do ni King Stree ten ta lál ha tó Almack’s As sembly Room után kap ta a ne vét, majd Dickens lá to ga tá sát kö ve tõ en az irán ta va ló
tisz te let bõl „Dickens’s Place” lett a ne ve. „Tu laj do no sa, Peter Williams mû ked ve lõ szí nész volt, aki lel ke sen pár tol ta a színielõadásokat, s al kal-
man ként da ra bo kat is mu ta tott be sa ját párt fo gó inak. Elõ adá sa it fõ leg a fel szol gá lók mu tat ták be, akik több sze re pet is el ját szot tak éne kes ként, 
tán cos ként.” (Eileen Southern, The Music of Black Americans: A History; in 1972/343/23)

30 A „regular break-down” ta lán egy tánc ne ve. (2000/294/32)
31  „Juba” né ven is mer ték az ak ko ri leg nagy sze rûbb tán cost, William Hen ry Lane-t (kb. 1825–1853). Ván dor mu tat vá nyo sok kal tú rá zott az Egye sült

Ál la mok ban és Eu ró pá ban. Egyi ke an nak a ke vés né ger nek, akik ugyan azon a pla ká ton sze re pel tek a fe hé rek kel együtt. Az Illustrated Lon don
News szem lé je az 1848-as elõ adá sá val kap cso lat ban meg jegy zi, hogy Dickens hal ha tat lan ná tet te, és ezt a di csõ sé get meg is ér de mel te. A Five 
Points tánc ter mei vol tak az elõ dei az 1920-as évek ka ba ré i nak a New York-i Har lem ben. (1972/343/24)

32 A „Jim Crow” (Var jú Jákó?) név szlen ges uta lás a né ge rek re egy ül tet vé nyes ván dor ének cí mé bõl és ref rén jé bõl ere dez tet ve, míg a „ha mis”
meg je lö lés va ló szí nû leg a be fe ke tí tett ar cú ván dor ló éne ke sek re vo nat ko zik, akik iga zá ból nem fe ke ték vol tak, ha nem fe hé rek. (1972/343/25; 
2000/295/36) Ez a tí pus név ugyan ak kor a né ger ül dö zés cím ké je is le he tett („lá tok én majd ka rón varjút”!?).
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tíz óra elõtt. – És ha meg hal va la me lyik ük idõ-
köz ben, mint nem rég egy fér fi? Nos ak kor egy 
óra le for gá sa alatt a pat ká nyok fé lig föl fal ják; 
ahogy õt is; itt a vé ge.

Mi ez az el vi sel he tet le nül nagy ha rang zú gás 
és ke rék csat to gás és ki a bá lás a tá vol ban? Tûz. És mi az 
a mély vö rös fény a má sik irány ban? Az is tûz. És ezek 
az el sze ne se dett és meg fe ke te dett fa lak elõt tünk? Egy 
ki égett la kás. Több volt a sej te tés nél, ami egy hi va ta los 
je len tés ben sze re pelt nem rég, hogy tud ni il lik az ilyen tûz-
vé szek nem tel je sen vé let le nek, ha nem a spe ku lá ció és a 
vál lal ko zói kedv te remt így te ret a ki bon ta ko zás hoz még a 
tû zön át is: ám bár akár hogy le gyen is, teg nap éj jel is volt 
egy tûz, ma éj jel ket tõ, és nyu god tan fo gad ha tunk, hogy 
hol nap is lesz leg alább egy. Szol gál jon te hát ez vi ga szul 
szá munk ra, és mond junk jó  éj sza kát. Men jünk fel, fe küd-
jünk le.

• • •
Egyik nap New York-i tar tóz ko dá som alatt meg lá to gat-

tam Long Island vagy Rhode Island – nem is em lék szem, 
me lyik vá ros rész – kü lön fé le ál la mi in té ze te it.33 Az egyik 
egy el me gyógy in té zet. Az épü let szép; lép csõ há za fel tû nõ-
en tá gas és ele gáns. Még nincs tel je sen kész, de már most 
te kin té lyes mé re tû és ki ter je dé sû, és nagyszá mú be te get 
ké pes be fo gad ni.

Nem mond ha tom, hogy nagy vi gaszt nyer tem en nek
a jó té kony sá gi in téz mény nek a meg lá to ga tá sá ból. A kór-
ter mek tisz táb bak és ren de zet teb bek le het tek vol na; nem 
ta pasz tal tam sem mit ab ból az üd vös rend bõl, ami má sutt
an  nyi ra ked ve zõ be nyo mást tett rám; minden nek tu nya,
fá sult, õrül tek há za lég kö re volt, ami fáj dal ma san ha tott. 
A le ku co ro dott, hos  szú és zi lált ha jú mé la idi ó ta; ir tóz ta-
tó ne ve té sé vel és me redt uj já val a zagy vál va dü hön gõ; 
az üres te kin te tû, az ádáz ar cú, a ke zét tör de lõ, az aj kát
mor zso ló, a kör möt rá gó: mind ott volt, lep le zet le nül, 
me zí te len rút ság ban és ré mül ten. Az ét kez dé ben – ezen a 
csu pasz, ho má lyos, si vár he lyen, ahol sem min meg nem 
pi hen het a szem, ha csak a pusz ta fa lon nem – egy nõ volt 
be zár va egyes egye dül. Úgy mond ták, azon volt, hogy 
ön gyil kos sá got kö ves sen el. Ha bár mi meg erõ sít het te vol-
na el ha tá ro zá sá ban, az biz to san az ilyen lé te zés egy han gú-
sá ga le he tett vol na.

Az az iszo nyú tö meg, amel  lyel ezek a ter mek és fo lyo-
sók tel tek, an  nyi ra sok kolt en gem, hogy rö vid re fog tam 
itt-tar tóz ko dá so mat, és le mond tam ar ról, hogy lás sam az 
épü let nek azt a ré szét, ahol a ke zel he tet len dü hön gõ ket 
tar tot ták szi go rú õri zet alatt. Nincs két sé gem afe lõl, hogy 
az az úri em ber, aki be szá mo lóm ide jén ve zet te az in té ze-
tet, al kal mas ve ze tõ volt, és min den tõ le tel he tõt meg tett, 
hogy elõ moz dít sa an nak hasz nos sá gát: de ki hi szi el, 
hogy a pár tos ér zel mû si ral mas igye ke zet a szen ve dõ 
és meg alá zott em be ri nem nek eb be a szo mo rú me ne dé-
ké be is el jut? Ki hi szi el, hogy azok nak a sze mek nek, 
ame lyek nek az el mék ku sza sá gát kel le ne óva fi gyel ni ük 
és rend be ten ni ük, és amely el mék ku sza sá gá ra irá nyult 

ez az iga zi fé lel met éb resz tõ lá to ga tás, amely fé le lem nek 
em be ri ter mé sze tünk ki van té ve, nos azok nak a sze mek-
nek az ön zõ po li ti kai sar la tán ság szá nal ma san párt fo go ló 
szem üveg ét kell vi sel ni ük? Ki hi szi el, hogy egy ilyen ház 
ve ze tõ jét a sze rint ne ve zik ki, és moz dít ják el, és cse ré lik 
le ál lan dó an, ahogy a pár tok ala kul nak és mó do sul nak, és 
ahogy nem te len szél ka ka suk a szél já rás sal hol er re, hol 
ar ra for dul? He ten te száz szor hív ta fel ma gá ra a fi gyel me-
met an nak a szûk lá tó kö rû és kár té kony párt szel lem nek az 
új sü te tû, ret ten tõ hit vány meg nyil vá nu lá sa, ami Ame ri ka 
szá mu ma,34 amely el sor vaszt ja és fel per zseli az egész sé-
ges élet min den je lét, ami hez hoz zá fér; azon ban so ha 
nem for dí tot tam ne ki há tat olyan mély rõl jö võ un dor ral 
és mér he tet len meg ve tés sel, mint ami kor át lép tem en nek 
az el me gyógy in té zet nek a kü szö bét.

Nincs mes  sze et tõl az épü let tõl egy má sik, ame lyet
Sze re tet ott hon nak hív nak, ez a New York-i sze gény ház. 
Ez is egy nagy in téz mény: azt hi szem, ami kor ott jár tam,
majd nem ezer sze gény lak ta. A szel lõ zte té se és a meg vi-
lá gí tá sa rossz; nem volt iga zán tisz ta; egé szé ben na gyon 
nyug ta la ní tó an ha tott rám. Em lé kez ni kell azon ban ar ra,
hogy New York – mint nagy ke res ke del mi köz pont, és 
mint olyan hely, ahol az em be rek ál ta lá ban me ne dé ket 
ke res nek, de nem csak az Ál la mok más ré sze i bõl, ha nem 
a vi lág leg több ré szé rõl is – a sze gé nyek nek min dig nagy 
tö me gét fo gad ja be, akik nek gon dos ko dást nyújt; ezért 
eb ben a te kin tet ben sa já tos ne héz sé gek kel küsz kö dik. 
Az sem fe lejt he tõ el, hogy New York nagy vá ros, és hogy 
min den nagy vá ros ban ren ge teg jó és rossz ele gye dik és 
bo nyo ló dik.

Ugyan ezen a kör nyé ken van a Farm, ahol fi a tal ár vá kat 
gon doz nak és ne vel nek. Én nem lát tam, de azt hi szem,
jól mû kö dik; és ezt an nál is in kább hi he tem, mert tu dom,
men  nyi re oda fi gyel nek Ame ri ká ban rend sze rint ar ra a 
szép kö nyör gés re, amely ben min den be teg rõl és gyer mek-
rõl meg em lé kez nek.35

Ví zi úton vit tek ezek hez az in téz mé nyek hez, egy a 
Long Island-i bör tön höz tar to zó csó nak ban, amely ben 
az el ítél tek kö zül ki ál lí tott le gény ség eve zett, akik fe ke-
te-bar nás sár ga csí ko zá sú egyen ru hát vi sel tek, amely ben 
úgy néz tek ki, mint ki fa kult tig ri sek. Egyút tal el vit tek a 
bör tön be is.

Ez egy ré gi bör tön, de egé szen út tö rõ in téz mény a már 
ko ráb ban le írt el gon do lás sze rint. Öröm mel hal lot tam ezt, 
mert ez két ség te le nül je len tõ ség nél kül va ló. Ugyan ak kor 
a ren del ke zés re ál ló esz kö zök bõl a le he tõ leg töb bet hoz-
ták ki, és olyan jól igaz gat ják, amen  nyi re egy ilyen in téz-
ményt csak le het.

A nõk egy fe dett szín ben dol goz nak, ame lyet er re a 
cél ra emel tek. Ha jól em lék szem, a fér fi ak nak nincs mû he-
lyük, de bár hogy le gyen is, a zö mük a kö ze li kõ fej tõ ben 
dol go zik. Mi vel a na pi idõ já rás na gyon csa pa dé kos, a 
mun kát fel füg gesz tet ték, és az el ítél tek vis  sza men tek a zár-
ká ik ba. Kép zeld el eze ket a zár ká kat, vagy két-há rom száz 
van be lõ lük, és mind egyik ben egy em ber, be zár va; emez 

33 Va ló já ban Blackwell Island (a mai Roose velt Island) a hely szín. (2000/295/37; 2001/37)
34  A szá mum por- és ho mok vi har ral együtt já ró, for ró, szá raz, vi ha ros ere jû szél a Sza ha rá ban, va la mint Ará bia és Szí ria si va ta gos te rü le te in. (Ba kos 

Fe renc, szerk., Ide gen sza vak és ki fe je zé sek szó tá ra, Bu da pest: Aka dé mi ai Ki adó, 2002.)
35  „Tet szé sed sze rint õrizd meg a szá raz föld ön és ví zen uta zó kat, a gyer mek szü lõ as  szo nyo kat, a be te ge ket és a gyer me ke ket; és kö nyö rülj a bör tön-

ben és fog ság ban síny lõ dõ kön.” Kö nyör gés az ang li kán ima könyv bõl (Book of Common Prayer, 1549–1552). (1972/343/27; 2000/295/39)
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az aj ta já nál le ve gõ ért kap kod a ke zét ki dug va a rá cson; ez 
itt ágy ban van (a nap kö ze pén, ne fe ledd); ez meg a föld re
rogy va fe szí ti a fe jét a re tesz nek, mint egy vad ál lat. Végy 
pa ta kok ban le zú du ló esõt kint re. Ál líts ál lan dó an égõ kály-
hát kö zép re; le gyen for ró, foj to ga tó és gõz ter me lõ, mint 
a bo szor kány kat lan. Adj hoz zá vá lo ga tott sza go kat, mint 
pél dá ul olyant, ami lyen vagy ezer át ázott pe né szes es er-
nyõ bõl árad, és ezer ves  szõ ko sár ból, ame lyek te le van nak 
fe hér ne mû vel, amely nek meg mu tat ták a vi zet – és ak kor
kész a bör tön, mint az nap.

Az ál la mi bör tön vi szont – a Sing Sing – min ta bör tön. 
Azt hi szem, ez és az Auburn a leg na gyobb és leg jobb pél-
dá ja a zár ka rend szer nek.36

A vá ros egy má sik ré szén van az El ha gyot tak Men he-
lye: az in té zet cél ja, hogy át ne vel je a fi a tal ko rú bû nö zõ ket; 
fi ú kat és lá nyo kat, fe ke té ket és fe hé re ket, vá lo ga tás nél-
kül; hogy hasz nál ha tó szak mát ta nít son ne kik; ki ta nít tat ja 
õket, hogy tisz tes sé ges szak em be rek le gye nek, és hogy a 
tár sa da lom ér té kes tag já vá vál ja nak. En nek szer ke ze te jól 
lát ha tó an ha son lít a bos to ni hoz; és ez sem ke vés bé tisz te-
let re, il let ve cso dá lat ra mél tó in téz mény. Azon ban gya nú
vil lant át az agya mon, mi köz ben ezt a ne mes jó té konys ági 
in téz ményt lá to gat tam: va jon a fõ fel ügye lõ elég gé is me-
ri-e a vi lá got, ren del ke zik-e meg fe le lõ em ber is me ret tel; 
és va jon nem kö ve tett-e el nagy hi bát ak kor, ami kor 
úgy bánt né hány nagy lán  nyal, akik min den te kin tet ben 
– ko ruk és élet ta pasz ta la tuk alap ján – nõk vol tak, mint ha
kis gye re kek let tek vol na; ami bi zony ne vet sé ges nek tûnt 
az én sze mem ben, és ha nem té ve dek na gyot, ak kor az 
övé ké ben is. Mi vel azon ban az in téz mény min dig egy 
nagy in tel li gen ci á jú és nagy ta pasz ta la tú fér fi tes tü let éber 
fel ügye le te alatt áll, nem csúsz hat hi ba a jó ügy in té zés be; 
és akár iga zam van eb ben a cse kély rész let ben, akár nincs, 
ez lé nyeg te len az in téz mény ér de me i hez és jel le gé hez 
ké pest, amit ne héz len ne túl ér té kel ni.

Eze ken az in téz mé nye ken túl van nak még New York-
ban ki vá ló kór há zak és is ko lák, iro dal mi in té ze tek és 
könyv tá rak; egy cso dá la tos tûz ol tó ság (ami lyen kell is, 
hogy le gyen az ál lan dó ki ve zény lé sek mi att), és min den fé-
le jó té kony sá gi szer ve zet. A kül vá ros ok ban tá gas te me tõ 
ta lál ha tó; be vé ge zet len még, de min dennap kö ze lebb jut a 
tel jes ség hez. A leg el szo mo rí tóbb sír, amit lát tam, ez volt: 
„Az Ide ge nek Sír ja a vá ro si szál lo dák nak ajánl va.”

New York ban há rom ve ze tõ szín ház mû kö dik. Kö zü-
lük ket tõ, a Park és a Bowery nagy, ele gáns és szép épü-
let ben ta lál ha tó, de – fáj da lom mal kell ír nom – ál ta lá ban 
üre sen áll nak. A har ma dik, az Olympic egy pa rá nyi elõ-
adó tér a ka ba ré és bur leszk mû fa já ban. Ezt kü lön le ge sen 
jól igaz gat ja Mr. Mitchell,37 a nagy sze rû hu mo rá ról és 
ere de ti sé gé rõl hí res ko mi kus, akit a lon do ni szín ház lá to-

ga tó kö zön ség em lé ke ze té ben õriz és tisz tel.
Örö möm re szol gál, hogy azt ír ha tom er rõl a 
ki vá ló úr ról, hogy elõ adá sa it rend sze rint telt-
ház elõtt tart ja, és hogy szín há za min den es te 
jó kedv tõl han gos. Majd nem meg fe led kez tem 
egy ki csi nyá ri szín ház ról, a ne ve Niblo,38 kert és sza bad-
té ri szó ra koz ta tó le he tõ sé gek tar toz nak hoz zá; azt hi szem
azon ban, hogy ez sem ke rül te el azt az ál ta lá nos ní vót-
lan sá got, ami tõl a szín há zi vi lág, vagy amit hu mo ro san 
an nak ne vez nek, saj nos szen ved.

A New York kö rü li táj fe lül múl ha tat la nul és pá rat la nul 
lát vá nyos. Az ég haj lat, ahogy már cé loz tam rá, meg le he-
tõ sen me leg. Hogy mi lyen len ne a gyö nyö rû Öböl irá nyá-
ból, a ten ger fe lõl ér ke zõ es ti szel lõ nél kül, en nek fir ta tá-
sá val nem iz ga tom fel ol va só i mat.

Eb ben a vá ros ban az elõ ke lõ tár sa ság jel le ge ha son-
la tos Bos to né hoz; imitt-amott ta lán job ban ér vé nye sül 
a ke res ke dõ szel lem be fo lyá sa, de meg nyil vá nu lá suk 
ál ta lá ban vá lasz té kos és ki fi no mult és min dig fe let tébb 
ven dég sze re tõ. Ott ho na ik és a ven dég fo ga dás ele gáns; 
ki kap cso ló dá suk ké sõi órán kez dõ dik és mu la tós; ta lán 
erõ sebb köz tük a ver sen gés szel le me, ami az öl töz kö dést, 
va la mint a te he tõs és pa zar élet vi tel meg mu ta tá sát il le ti. 
A höl gyek rend kí vül szé pek.

Mi e lõtt el hagy tam New Yor kot, meg vál tot tam a ha jó je-
gye met a Ge or ge Wa shing ton ról el ne ve zett pos ta ha jó ra, 
amely nek az in du lá sát jú ni us ra hir det ték: úgy dön töt tem, 
eb ben a hó nap ban uta zom el Ame ri ká ból, ha csak ka lan do-
zá sa im so rán meg nem aka dá lyoz za ezt va la mi.

So ha nem gon dol tam vol na, hogy az Ang li á ba tör té nõ 
vis  sza té rés al kal má val – a vis  sza té rés al kal má val azok-
hoz, akik szá mom ra ked ve sek, és azok hoz a te en dõk höz, 
ame lyek ész re vét le nül vál tak ter mé sze tem ré szé vé – olyan 
nagy szo mo rú sá got ér zek majd, mint amek ko rát el vi sel-
tem, ami kor vé gül el bú csúz tam, már en nek a ha jó nak a 
fe dél ze tén, a ba rá ta im tól, akik ki kí sér tek eb bõl a vá ros-
ból. So ha nem gon dol tam vol na, hogy egy en  nyi re tá vo li 
és ilyen ké sõn meg is mert hely ne ve bár mi kor is ös  sze kap-
cso lód jék el mém ben olyan ked ves em lé kek tö me gé vel, 
ame lyek most le ra kód nak kö ré je. Él nek eb ben a vá ros ban 
olya nok, akik szá mom ra meg fé nye sí tet ték a leg sö té tebb 
té li na pot is, bár mi kor de ren gett is fel és hunyt ki Lapp föl-
dön; és akik nek a je len lét ében még Ho mé rosz is el hal vá-
nyult, ami kor be szél ge tés be mé lyed tem ve lük ar ról a fá jó
szó ról, amely be le ve gyül min den na pi gon do la ta ink ba és 
tet te ink be; amely már gyer mek ko runk ban nyug ta la nít ja 
csöpp nyi agyun kat, és éle tünk ki lá tá sát ár nyé kol ja be 
öreg ko runk ban.

Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa

36  A Sing Sing 1824-ben épült Ossingban 30 mér föld re New York tól észak ra, és 1824-ben nyi tot ták meg. Auburnben 1816-ban épült és 1819-ben 
nyi tot ták meg a bör tönt. A zár ka rend szer ben az el ítél tek egye dül vol tak a cel lá ban, és csen det kel lett tar ta ni uk. (1972/343/28–29; 2000/295/41)

37  William Mitchell (1798–1856) Ang li á ban szü le tett és 1836-ban köl tö zött az Egye sült Ál la mok ba. Az Olympic Szín ház irá nyí tá sát 1839-ben vet-
te át. Hí res imp res  szá rió és szí nész volt, egyik leg hí re sebb sze re pé ben Vincent Crummlest ala kí tot ta a Nicholas Nickleby cí mû Dickens -re gény 
szín pa di adap tá ci ó já ban. Ját szot ta Sam Weller sze re pét is a Pickwick Papers cí mû Dickens -adap tá ci ó ban. Lon do ni elõ adá sa it Dickens ma ga is 
lát ta. (1972/343/30; 2000/295/42)

38  A Niblo’s Garden (Niblo Kert je) ere de ti leg nyá ri szó ra ko zó hely ként mû kö dött. William Niblo nyi tot ta meg a Broad way és a Prince Street sar kán.
Itt épült a Sans Souci szín ház 1828-ban, cir ku szi elõ adá so kat tar tot tak és iga zi drá mát ját szot tak, míg le nem égett 1846-ban; majd 1849-ben 
új já é pí tet ték, vé gül 1895-ben le bon tot ták. (1972/343–344/31)


