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A HAPAG német–amerikai hajótársaság Fürst Bismarck nevű óceánjárója kilenc 
napos út után egy szeptemberi reggelen befutott a New York-i kikötőbe. A 
járványügyi ellenőrzést és a vámvizsgálatot követően az utasokat kis bárkákba 
terelték át. Árvaiék alig tudtak moccanni, akkora volt a szorosság az új vízi járműn, és 
dideregtek a fáradtságtól meg az izgalomtól. De megkönnyebbültek, hogy 
megszabadultak végre a nagy hajótól, a bezártságtól, a hőségtől, a bűztől, főként 
azonban a rossz ivóvíztől. Mert az volt, rossz, az ivóvíz, szinte ihatatlan, és 
megállapították, hogy életükben nem ittak annyi állott, poshadt vizet, mint azon a 
hatalmas hajón. Csak olyat adtak nekik, hiába kértek mást, jobbat. Helyesebben, 
adtak volna hideg, hűtött vizet is, még jéggel is, csakhogy azért külön fizetni kellett 
volna, ám ők erre nem voltak hajlandók. 

Lábuk közt a poggyásszal István és Anna hunyorogva nézte az eléjük táruló 
látványt, a sok hajót, a kikötőt, a dokkokat, az épületeket, a dokkokon túl a várost, az 
egymáshoz szoruló, magas házakat. A két gyerek ebből kimaradt. Bözsike édesdeden 
aludt az anyja karján, Imruska pedig az apja combjához tapadt, és bárhogy 
ágaskodott, csak idegen ülepeket, nadrágokat, szoknyákat látott, amelyek nemcsak 
eltakartak előle mindent, de viselőik állandóan összenyomással is fenyegették. 

A bárka a Manhattan déli csücskével szemben lévő Ellis Island szigetre vitte őket. 
Ott volt a kihajózási hely, a fogadóállomás, ott várta őket a mindenható bevándorlási 
hatóság. Az előző, a régi, manhatteni, a hírhedt Castle Garden, amelyet a régi 
amerikások sajátságos magyar amerikaisággal Keszegárdának hívtak, pár éve 
megszűnt. Az új abban a reményben létesült, hogy jobb lesz, jobban megfelel a célnak, 
és emberibb körülményeket teremtenek majd a bebocsájtásért folyamodóknak. 
Nagyobb lett, tágasabb, de nem jobb, hanem talán inkább rosszabb. Nem sikerült 
száműzni a korrupciót, és fokozódott a tortúra, a megpróbáltatás, a 
kiszolgáltatottakra gyakorolt lelki nyomás. Hosszadalmasabb, rafináltabb lett a 
procedúra, maradt a megalázó bánásmód, és a feltételek ugyanolyan hosszú sorának 
kellett megfelelni. És aki fennakadt a rostán – naponta több száz ilyen volt –, az 
megnézhette magát. Azt könyörtelenül visszafordították, és még örülhetett, ha 
azonnal, és nem kellett hetekig szabadságától megfosztva, rács mögött az őt kihozó 
hajótársaság visszatérő hajójára várnia. 

(...) 

A vasútállomásról táviratot küldtek Paja bátyjuknak Toledóba. Értesítették, hogy 
megérkeztek, és kérték, hogy várja őket a toledói állomáson. Ebben a gömöri ember 
segített nekik. Megkereste velük a távírdát, és angolul bediktálta a szöveget. Aztán 
magukra hagyta őket. Másik vonatra szállt, más irányba, a virginiai Dantéba utazott, 
ahol legutóbb egy szénbányában dolgozott, és most is ott várta munka. Mielőtt 
elköszönt volna tőlük, figyelmeztette őket, hogy a vonatjegyüket tűzzék a sapkájuk 
mellé, mert az itt így szokás. Csodálkoztak, de akként cselekedtek. Annának ez, nem 
lévén sapkája, némi gondot okozott, de aztán nagy nehezen előkotort egy biztosítótűt, 
és a fejkendőjéhez szúrta vele a magáét. 



Délután egy körül járt az idő. Még volt egy órájuk a vonatindulásig. A poggyászért 
nem kellett külön fizetni, ezért egy kosár kivételével feladták, és letelepedtek egy 
padra a váróteremben. Imruska folyton elkóborolt, és az apjának minduntalan utána 
kellett mennie és visszaparancsolnia. Bözsikét tisztába tette az anyja és megszoptatta. 
Eszükbe jutott, hogy reggel óta semmit se ettek. Felcihelődtek, és kimerészkedtek az 
állomás előtti térre. Élénk volt a forgalom, lovaskocsik, gyalogosok jöttek-mentek, 
egy-egy autót is lehetett látni. A tér túloldalából egy utca nyílt mindenféle üzletekkel. 
Némi habozás után átvágtak oda, és vaktában elindultak rajta. Találgatták, melyik 
boltban mit árulhatnak, mert nem mindegyiknek volt kirakata. Az egyikből egy ember 
lépett ki egy hosszú nyújtófa alakú kenyérszerűséggel. Oda bementek. Pékség volt. 
Rámutattak egy vekni rendes kenyérre. Tejet is árultak. Azt is vettek egy üveggel, 
Bözsikének. Mást nem. Aztán visszaindultak az állomásra. Közben különös 
élményben volt részük. Először láttak négert, egy férfit. Szembejött velük, és 
koromfekete volt a bőre. Anna megijedt és ki akarta kerülni, de István visszatartotta. 
Apró sikolyt hallatott, és villámgyorsan Imruska szemére tette a kezét, hogy az ne 
lássa, nehogy elsírja magát. István csak nevetett, és azt mondta, hogy ő inkább 
utánamenne, megnyálazná az ujját, és végighúzná a bőrén, hogy fog-e az a feketeség. 

A váróteremben megint helyet foglaltak. Elővették a maradék szalonnájukat – már 
igen olvadt, szinte zsírt eresztett –, és csak úgy kézből szalonnázni kezdtek. István a 
bicskájával Imruskának katonákat vágott, és sóhajtva állapította meg, hogy de jó 
volna egy kis zöldpaprika is, vagy legalább vöröshagyma. Ez utóbbit hoztak hazulról, 
de még a hajón elfogyott. Ezzel a szalonnaevéssel nagy feltűnést keltettek, de nem 
zavartatták magukat. 


