Pikakuvia New Yorkista
Vili.
Kesäisessä rahamyllyssä.
"Taitava liikemies” nykyisen
järjestelmän
katsantokannan
mukaan on sellainen, joka osaa
käyttää kaikkea hyväkseen an
saitakseen itselleen voittoja suu
relta yleisöltä, ja siinä suhtees
sa kilvoitelee amerikkalainen
maailman ensimäisten liikekansojen kanssa. Tuskin löytyy yh
tään alaa, jolla ei keinoja olisi
keksitty keinottelijan kukkaron
kasvattamiseksi, ja niin taita
vasti pannaan tämä täytäntöön,
että yleisö, joka rahapussinsa
nauhoja saa hellittää, tekee sen
useissa tapauksissa aivan hyvän
tahtoisesti ja mielihyvällä. Sel
laisen voi sanoa asianlaidan ole
van ainakin sellaisiin humbuukikeinottelijoihin nähden, jotka ovat valinneet kesäisen kuumuu
den välineeksi, jonka avulla he
irrottavat rahoja tavallisen ylei
sön taskuista.
Jokainen newyorkitäinen kuul
lessaan kesäiseen aikaan Coney
Islandin nimen tietää, mitä se
merkitsee, jos hän on vähän
kään seurannut mukana New
Yorkin kesäisessä elämässä. Jos
kaan hän ei olisi siellä käynyt,
on hän varmasti käynyt jossain
monista muista samantapaisista,
vaikka pienemmistä huvipaikois
ta, joita on melkein joka suun
nalle New Yorkia. Mutta hen
kilön, joka haluaa nähdä kesäi
sen humhuukin huipussaan, on
nähtävä Coney Island helteisenä
juhlapäivänä päästäkseen täy
—

teen käsitykseen siitä. Eikä hä
nen silloin tarvitse olla ainoa
muukalainen, joka kulkunsa sin
ne suuntaa.
Itse asemansa puolesta Coney
Island kyllä onkin paikka, johon
tukahduttavaan kaupungin il
maan tuskaantunut työnraataja
vapaahetkenään kernaasti mat
kansa ohjaa. Sijaiten aukean
meren rannalla tarjoo sen vil
poisa vesi mainion uimapaikan
sileähietäisillä rannoillaan ja viileät tuulet ulapalta jähdyttävät
erinomaisesti suurkaupungin ah-'
tailla kasarmi kujilla ja tukah
duttavissa raatajien asuntopahasissa kuumeeseen saakka hiostuneet ruumiit. Suurine kylpylaitoksineen olisi se melkein
parhain virvotuspaikka, mitä
suurkaupunkiin sulloutunut vähempivarainen väki voi toivoa
ollessaan kykenemätön varak
kaiden esimerkkiä seuraamaan
matkatakseen näiden tavoin kuu
miksi ajoiksi rauhalliseen maaelämän siimekseen vuoristoihin
tai järvien tai merenlahdelmten
rantamille lepohetkiään viettä
mään ja kesän suloista nautti
maan. Mutta kullan himo on
täällä kuten muuallakin poista
nut rauhan ja luonnollisuuden
ja luonut Coney Islandista pai
kan, joka pikemmin uuvuttaa
ja hermostuttaa, kuin rauhottaa
ja virkistää ja lisäksi siirtää vaivaloisesti ansaitut rahat kaiken
laatuisten
h umbuuki mestari en
kjrstuihin. Siitä huolimatta on
se paikka, joka aina vetää puo
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leensa kymmeniä ja satoja tu
hansia, kun vain vapaahetkeä
on olemassa ja helteinen päivä
uhkaa kaupunkia.
Voidakseen Coney Islandin
nähdä oikeassa karvassaan on
siellä käynnille valittava juhlatai sunnuntai päivä "kuuman
aallon” muutamia päiviä jo val
littua kaupungissa. Töissä ra
sittuneet ja kuumat yönsä ah
taissa vuokrakasarmeissa unet
tomina viettäneet niin nuoret
kuin vanhat kilvan kiiruhtavat
käyttämään hyväkseen edes ai
noata päivää viikossa, jolloin he
voivat riistäytyä irti raadannas
taan, vaikka se kysyisikin koko
viikon säästöjä, ja jokainen
kulkuneuvo, joka vain on .vä
hempi varaisen
käytettävissä,
Aatamin ajopeleistä ilma- ja
maanalaisiin rautateihin saakka,
jo aamusta varhain alkaa kuljet
taa kaupungin satoja tuhansia
kaikkialle, missä vain luonto tai
vesistöt tarjoavat jonkun verran
huojennusta poltteista kuumuut*
ta vastaan. Ja Coney Island
heistä suurimman osan saa puo
leensa yksityisistä paikoista.
Tällaiset päivät ovat Brook
lynin raitiotietrusteille todellisia
kultaisia satopäiviä. Jokainen
ilmarautatiejuna, vaikka niitä
kulkeekin niin taajaan kuin mo
net radat ja vaihteet vain par
haimmalla järjestyksellä voivat
liikkeelle laskea, on tungokseen
asti täynnä Coneyyn matkaajia
samassa hetkessä kuin vaunujen
portit ovat avatut, ja kymmenil
lä järjestyksen valvojilla on enemmän kuin riittävästi työtä
estäessä tungosta tulemasta niin
suureksi, ettei heikompien nais
—

ten ja lasten henki joudu tosi
vaaraan tuhansien tunkeilevien
keskellä.
Samallainen tungos
vallitsee myös kaikilla katuvaunuradoilla; kaikkialta ympäri
kaupunkia, sekä Manhattanista
että Brooklynista tulvitaan Coney'yn.
Eikä tungos suinkaan vähene,
kun ahdetut junat ja katuvaunut
purkavat sisällyksensä huvisaaren kaduille. Kymmenet tuhan
net jo aikuisemmin saapuneet
juhlapukuiset ja huvitteluun
valmiit ihmiset tunkeilevat ystä
vällisessä sopusoinnussa ahtail
la katukäytävillä, automobiilit ja
muut ajoneuvot vyöryvät yhtä
mittaisena jonona katuja pitkin,
ilman täyttää huumaava melu
ihmisten äänistä, karusellien,
ravintoloinen ja tanssisalien
musiikista, torvien puhalluksista
ja kellojen soittamisesta sekä
“ barkeri en” (jlmotushuutaj ien)
ulvonnasta. Babeliin uskoo ensi
kenialainen tuleensa kaiken tä
män nähdessään. Katu vierus
toilla kohoaa yksi toistaan räikeämpivärisiä
huvipaikkoja,
humbuukipaikkoja, elävien ku
vien teattereita, ravintoloita, va«
lokuva-ateliereja, "roller coastereita” ("pirunkelkkoja”), ka
ruselleja, kaikkea, mikä vain
voi vetää puoleensa huolensa hy
länneen amerikkalaisen keskija
työläisluolqan huvittelijan
huomion.
Maili m ääriä on katujen ulko
muoto pienillä poikkeuksilla sa
ma ja yleisö niihin soveltuvaa,
Kaikilla nävttää olevan halu
"huvitella”, "barkerien” huudot
viekottelevat kaduilta aina uu
sia ihmisjoukkoja erilaisiin hu
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vipaikkoihin, jokaiseen näyttää miin. Niin ei kuitenkaan ole
tarttuneen Coney Islantiin ilma, kokonaan asianlaita. Coneyssa
jokainen näyttää olevan valmis riittää väkeä kaikeen. Sen sa
kaikkeen, mitä Coney tarjoaa ja doissa tuhansissa huvittelijoissa
humpuukipaikkojen
omistajat löytyy myös satoja, tuhansia,
hierovat tyytyväisinä käsiään jotka osaavat arvonsa antaa me
nähdessään, miten hyväntahtoi relle ja sen jakamalle v ire y 
sesti yleisö heille rahojaan työn delle. Tunkeuduttua huvittele
van väentungoksen läpi varsi
tää.
naiselle rantamalle kohtaa sil
Eikä säästäväisyyttä
näytä
Coneyssa tunnettavan. Viiden mää kokonaan toisellainen nä
tai kuuden dollarin viikkopal- ky. Mikäli silmä yltää pitkin
kalla työskentelevä konttoristi hietaista rantaa, jossa vesirajas
ta kauempana kohoaa toinen
tuntee itsensä upporikkaaksi
toisensa vieressä uimalaitoksia
nuoren "heilansa” riippuessa
hänen käsipuolessaan; tapsivau- ja ravintoloita, on rantamahieknuja vaimonsa puolesta lykkää ka täynnänsä väkeä, uimapu
vä raskaan työnraataja on val kuista ja tavallista, miestä,
mis uhraamaan ehkä suurella naista ja lasta, nauttien joko kyl
vystä tai meren jäähdyttävästä
kin vaivalla koottuja senttejään
istuutuakseen olut-lasin ja "kuu= tuulesta, leikkien laineissa tai
mien koirien” (Frankfurter mak hiekkaan itseään hautaillen tai
karoiden) ääreen puolihämärään kisaillen eri tavoilla. Ja New
elävien kuvien teatteriin; suu Yorkin itäosain asukkaat, ne
ressa laumassa naurusuin kul jotka kaupungin pahimman hel
jeksivat puoti- tai ompelijatytöt teen saavat kokea, ovat lukuivalokuvaavat itseään Renoon simmin täällä edustettuina. Kyni
matkaavissa “pikajunissa”, tai mentuhatlukuisina antavat he
ilmalaivoissa, pureksivat “pop laineiden edes päiväksi poistaa
cornia” tai imeksivät jäätelösup- kuumeen ruumiista ja tuhatlu
piloita, ja yksin senttejänsä vii kuisina odottaa heitä vuoroaan
kon varrella säästelleet lapsu täynänsä olevien uimalaitosten
kaiset koettavat parhaimpansa ympärillä. He ottavat Coneyn
mukaan sijotella makeisiin ja sellaiselta kannalta, jota se to
huveihin vähäisiä viikkosäästö- dellisuudessa — yhtenä maail
man enimmin käytetyistä meren
jään. jokainen näyttää tulleen
Conevyn tuhlaamaan ja hullutte- ranta-kylpypaikoista on. — Toilemaan eikä kukaan näytä kiin senlaatuistakin väkeä on, joka
nittävän huomiota siihen, mitä osaa Coneysta nauttia luonnon
kannalta ja niinä ovat tuhannet
hän rahansa edestä saa.
pienokaiset äiteineen. Tuskin
Ensi vaikutus kaikesta tästä tyytyväisempiä olentoja on näh
onkin, ettei saarella muuta osata tävissä kuin 3— 6 vuotiaat lap
kuin hullutella ja hermostuttaa
itseään ja että alkuperäinen me sukaiset, jotka lahkeet tai hel
renranta-huvipaikan merkitys on mat ylös käärittyinä kahlailevat
kokonaan supistunut olematto laakealla hietikkorannalla tai
—
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leikkivät hietikossa nauttien täy
sin siemauksin elämisensä koke
muksistaan Coneyssa.
Ja kaiken aikaa syöksevät saa
relle tulevat junat yhä uusia huvinhaluisia ja kaupungin kuu
muuteen kyllästyneitä tuhansia,
kunnes hämärän tullen kaikki
paikat saarella ovat täynnä ja
sähkövalojen sytytettyä koko hu
vipaikka on yhtenä amerikkalai
seen tapaan huvitelevaa, huo
letonta ja ylenmäärin hermos
tuneesti iloitsevaa yleisöä kihi
sevänä pesänä. Ja juhlavalaistus kaikkialla yhtyy sopusointui
sena yleisön mielialaan, sillä yh
tä silmiinpistävän räikeätä kuin
on yleisön hulluttelu, on valais
tuskin miljoonine sähkölamppuineen, joita kimaltelee kaikkialla
ja joista saaren pääpaikka, Luna Park, suoranaisesti loistaa
yhtenä tulimerenä. Koko yleisvaikutus on loistavan kiiltävää
ilmotusta, sopivaa huvituksille,
joita ne valaisevat ja yleisölle,
joka niiden valossa huvitelee
joutamatta muuta ajattelemaan
kuin hetken huvia.
Kun viimein yön lähestyminen
alkaa karkottaa huvittelevaa yleisöä viileästä saaresta yhä
paahtavan tukahduttavaan kau
punkiin, kiiruhtaa raittiiseen
meri-ilmaan muka viikon vai

voista ja kaupungin helteestä le
päämään ja virkistymään mat
kannut yleisö kilvan ja entistä
hermostuneempana ja
uupuneempana odottaviin juniin ja
paikan siellä saatua kiidetään
jälleen kaupungiin ja aamulla
alkaviin viikon töihin torkkuen,
mutta vakaumuksessa, että päi
vä oli mainiosti vietetty ja le
poa kunnolleen hankittu viikon
rasituksien varalle, Ja samaan
aikaan alkavat Coneyn humbuuki-huvipaikkojen omistajat tyy*
tvväisin mielin laskea kassalaatikkojaan nähdäkseen,
miten
paljon päivän kuumuus oli hei
dän raha-arkkujensa painoa kar
tuttanut.
Yleisö, suurkaupun
gin hermostuttamana ei ole huo
mannut, että heidän lepohetkensä on muodostettu liike-elämän
edun vuoksi rahantekopäiväksi
kaikenlisille humbuukeilla, vä
hääkään välittämätä siitä onko
sille pienintäkään vastaavaa etua tällaisesta hermostuttavasta
lepopäivästä ollut.
Niin, Coney Island on todella
kuva kehittyneestä humbuukista ja sellaisena on se näkemi
sen arvoinen, joskaan sillä ei
mitään arvoa ole todellisen merihuvittelun ja virkistyksen alalla ainakaan suurimmalle osal
le siellä vierailevaa yleisöä.
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