
Majdán Já nos egy ki sebb ta nul mány ban –
Az Orient Exp ressz: a kelet–nyugati kap -
cso lat – kö ve ti vé gig a hí res vas út vo nal
meg va ló su lá sá nak kö rül mé nye it, il let ve a
20. szá zad utol só év ti ze dé ig tar tó tör té ne -
tét. Az Eu ró pa nyu ga ti és kö zép sõ ré szét
a Bal kán nal, pon to sab ban Isz tam bul lal
össze kö tõ vas út vo nal az ered mé nyes ma -
gyar lob bi nak, il let ve a Budapest–Belgrád
vas út vo nal meg épí té sé nek kö szön he tõ en
Ma gya ror szá gon, Bu da pes ten ke resz tül
ha ladt át. Az Orient Exp ressz fény ko rát
1889–1914 kö zött él te, és a Párizs–
München–Bécs–Budapest–Belgrád–Szófia
–Isztambul vo na lon köz le ke dett. A 20.
szá zad ese mé nyei több eset ben mó do sí -
tot ták me net irá nyát, vagy át me ne ti leg
egy-egy vo nal sza kasz le zá rá sá ra ke rült
sor. A 20. szá zad vé gé re az Orient Exp -
resszt is mét köz le ked tet ték, gaz dag úti -
tár sak mú lat ták ide jü ket a több na pos út
alatt. A hí res vo nat fon tos sá gát el ve szí tet -
te, de tör té ne ti em lék ként meg ma radt.

A kö te tet A ma gyar ha tár két ol da lán
1918–1996 kö zött cí mû ta nul mány zár ja.
A ma gyar ál lam te rü le tén az el sõ vi lág há -
bo rú ig több mint huszonkétezer ki lo mé -
te ren zaj lott vas úti for ga lom. A tri a no ni
szer zõ dés alá írá sa után 7255 km pá lya
ma radt Ma gyar or szág te rü le tén. A ki je lölt
új ha tá rok ötvenegy pon ton met szet ték a
ko ráb bi vasutvonalakat. Majdán Já nos ta -
nul má nyá ban vé gig kö ve ti a ha tár men ti

és a ha tá ro kon át íve lõ vas úti for ga lom
ala ku lá sát. A 20. szá zad fo lya mán a fõ -
vas út vo na la kon és ha tár át ke lõhe lye ken
fej lesz té sek in dul tak be, ez zel pár hu za -
mo san azon ban több ha tár men ti mel lék -
vo nal meg szûnt. Az 1990-es évek tõl
szem lé let vál tás kö vet ke zett be. A vas út
mint kör nye zet ba rát köz le ke dé si esz köz a
ha tár men ti tér sé gek fej lesz té sé nek és a
ha tár két ol da lán élõk na pi kap cso lat tar -
tá sá nak le he tõ sé gét nyújtja.

Majdán Já nos ta nul mány kö te te a ma -
gyar vas út tör té net el múlt száz öt ven évé -
nek ke vés bé is mert rész le te i vel is mer te ti
meg az ol va sót. Szé che nyi vas út há ló zat-
ter ve, a ma gyar vas út vo na lak for ga lom -
szer ve zõ ké pes sé ge, a vas út vo na lak pol -
gá ro sí tó ha tá sa, az el sõ vas úti sztrájk, az
Orient Exp ressz vagy a ha tá rok ál tal el vá -
lasz tott vas út vo na lak is mer te té se hoz zá -
se gít a vas út gaz da ság szer ve zõ, ci vi li zá ci -
ós mo del le ket köz ve tí tõ és ál la mok köz ti
kap cso lat erõ sí tõ sze re pé nek meg is me -
ré sé hez.

A vas út a 21. szá zad ener gia vál sá gá -
ban is mét re ne szán szát él he ti, meg ol dást
kí nál hat egy kör nye zet ba rát köz le ke dé si
rend szer ki ala kí tá sá ra. A vas út je le né nek,
jö võ be li sze re pé nek meg ér té sé hez kí nál
meg ke rül he tet len tám pon tot a Majdán 
Já nos ál tal köz re a dott ta nul mány kö tet.
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„HO GYAN NE ÍR JUNK RE CEN ZI ÓT?”
Láng Zsolt: Tó ja vagy tottja?

Koinónia, Kvár, 2008.

Ál ta lá nos ta nács: sze rez zük be a köny -
vet, és egy sze les, fû tet len té li es tén néz -
zünk ala po san szem be ve le. Tû nõd jünk
ke ve set a cím és al cím nyel vi-for mai rejt -
vé nyén, majd la poz zuk fel, és ku tas sunk a
le het sé ges kul csok után. Ha meg ta lál tuk,
ne fe led jük ide má sol ni a cím meg fej té sét:
„Hát gyar ma to sí tó ja vagy tottja le szek én

a ro má ni ai ma gyar iro da lom nak?”. Õ.
Már mint Láng Zsolt. He gyez zünk ce ru zát,
és vizs gál juk meg a tar ta lom jegy zé ket. Ne
ke rül je el fi gyel mün ket a könyv két szer -
ke ze ti egy sé ge, a ki sebb Tó ja? meg a nagy
Tottja?, és mu lasszuk el fel vá zol ni ko ra -
szü lött meg fi gye lé se in ket. Ve gyük ek kor
ész re, hogy az el sõ írás a könyv al cím ét



vi se li, így: „A” „ro má ni ai” „ma gyar” „iro -
da lom” „tör té ne te”. Mi ért ke rült min den
egyes szó idé zõ jel be, még a név elõ is? És
va jon itt va ló ban min den ro má ni ai lesz?
És ma gyar? És tör té net? E kér dé sek re ne
akar junk vá laszt ad ni a re cen zió ele jén,
hi szen még nem tud juk. Lás suk be alá zat -
tal, hogy nem is me rünk min den szer zõt,
kik nek kö te té rõl vizs gá lat fo lyik majd,
mû vet meg ta lán an nál is ke ve seb bet. 
Fe dez zük fel vi szont Umberto Eco ven -
dég sze rep lés ét a ma gyar ne vû szer zõk 
kö zött. Mint ka kukk to jás ra, la poz zunk rá,
és vall juk itt be, hogy a lángzsolti nyel ve -
zet bõl ezt az esszét, fõ ként en nek
zárókérdését vá lasz tot tuk re cen zió in dí tó -
nak, a kö tet han gu la tá nak csi pet nyi min -
tá já ul. Nyug táz zuk beismerõleg, hogy
nem igen si ke rült, ez zel még nem let tünk
lángzsoltok, és tu laj don kép pen ne künk is
in kább meg fe lel ne ide má sol ni a köny vet
ele jé tõl a vé gé ig, csak ne kell jen ki hagy ni
be lõ le sem mit, de ezt gyor san el vet jük,
hisz mint azt ma ga a szer zõ is vall ja, a tö -
ké le tes re cen zió egy hal maz el mé le ti pa -
ra do xon, szín tisz ta le he tet len ség. 

Mé lán nyá laz zunk egyet a ce ru zán, és
ol vas suk hát ele jé tõl.

Az az hogy elõbb szá mol juk össze. Az
el sõ fe je zet hét ter je del mes esszét sor jáz, a
má so dik negy ven ki lenc rö vi det, és össze -
sen het ven há rom láb jegy zet re há rul a kör -
kép ki tel je sí té sé nek fel ada ta. El sõ meg je -
le né sük idõ rend jé ben be ke rült írá sok
ezek, lát szó lag vé let len sze rû en, de ko -
ránt sem cél ta la nul szer kesz tett sor rend -
ben. Így, az egy elõ re meg írat lan ro má ni ai
ma gyar iro da lom tör té ne té nek váz la tán és
szá mos kor társ szer zõ kö te té nek kri ti ká -
ján, is mer te tõ jén, re cen zi ó ján túl ta lá lunk
itt két, kon fe ren ci án el hang zott elõ adást
is a tör té nel mi mû vek, historizáló nép raj -
zi mun kák, egy ké pes könyv-, szín mû-,
me mo ár kö tet- és két drá ma elem zés szom -
széd sá gá ban. Tu laj don kép pen, de nem ki -
mon dot tan: esszé ket.

Mert bár egyik-má sik tö ké le te sen be -
vál na a tár gyalt kö tet elõ sza vá nak, utó -
hang já nak, kri ti ká já nak, könyv be mu ta tós
fel kon fe rá ló be szé lyé nek (ami ként né me -
lyi kük az is volt egy ko ron, a köny vek ele -

jén-vé gén, fo lyó irat ok ban, iro dal mi tea -
dél után ok al kal má val), a mû vek elé tar -
tott lángzsolti tü kör meg le põ já ték ká vá -
lik. Hoz zá szó lá sa i ban (né hány pil la na tig
e sem le ges mû faj ál cá val kí sér le te zek) 
ne megy szer vérprofin tárgyilagosítja a
„men ni-meg ma rad ni” transz szil ván kér -
dés kört be bo lyon gó haj da ni szer zõk
emel ke dett han gu la tát, majd ez zel össz -
hang ban elem zés alá von ja né mely kor -
társ nak a fe le lõs ség vál la lás és kol lek ti vi -
tás iro dal má ba va ló visszamenekvését,
rög tön utá na pe dig a leg szi go rúb ban pa -
te ti kus vagy me red ten pá lya kez dõi te kin -
tet mel lõl is ki csal pár vi dám szar ka lá bat.
Ké pes bár mi kor át nyúl ni a ma gyar és a
vi lág iro da lom va la mely klasszi kus vagy
kor társ író já nak élet mû vé be az ép pen
per zsá ra hí vott szer zõ egy toll csú szá sát
mér le ge len dõ. Más hol össze vont szem öl -
dök kel fe je li vissza az író mon da tát, hogy
rö vid del azu tán egy má si kat csúsz tas son
mo soly gós-büsz kén mi e lénk. És megint
más hol egy sze rû en egy más mel lé te szi az
idé ze te ket, érez zünk csak ró luk be lá tá -
sunk sze rint.

A bõ ség za va rá ban, a nem ze dé kek és
iro dal mi ré te gek ka val kád já ban ka pasz -
ko dók ra van szük sé günk, a mû egé szén
vé gig sza la dó biz tos pon tok ra, me lye ken
recenzensi ki fe hé re dett uj jak kal ta po ga -
tóz va part ra ér he tünk. A szer zõ sze ren -
csénk re e te kin tet ben el iga zí tást tart ne -
künk  „A” „ro má ni ai” „ma gyar” „iro da -
lom” „történeté”-ben, ahol egy la za, for dí -
tott iro dal mi re vi zi o niz mus sal Er dély hez
csa tol ja a Partiumot és Bu ka res tet, meg ta -
lál va a ma gyar-ma gyar, ma gyar-né met és
ma gyar-ro mán egy más mel lett al ko tás
csat la ko zá si pont ja it, de egy ben le is
mond va ró luk a mû for dí tás ok és együtt -
mû kö dé sek da cá ra. Mind ezt het ven év -
ben, hisz ezt az iro dal mat ro má ni ai ma -
gyar nak csu pán 1920 és 1990 kö zött volt
szo kás ne vez ni, az óta er dé lyi ma gyar, és
az tel je sen más. Lát ja to váb bá, amint a ki -
sebb sé gi lét ben szü let nek nagy mû vek,
aho gyan azt is ér zé ke li, hogy a Ma gya ror -
szág ra ki te le pül tek gör csö sen ha za ír nak,
nem ta lál ván he lyü ket az anya or szá gi ká -
non ban. Be jár ja ezt a kor sza kot a kol lek -

téka

115



tív tör té nel mi él mény meg ha tá roz ta hõ -
sök láb nyo mán, mi köz ben az anekdo-
tizáló haj lam és lí ra i ság for rá sa it ke re si a
transz szil ván el csuk lás ban. „Di vat Er -
délyt a no vel la ha zá já nak ne vez ni, mert -
hogy geopoétikailag ez a dom bok és vi zek
ál tal »kicsiny tájegységekre« szab dalt
fenn sík, a ma ga emel ke dett sé gé vel és le -
foj tott tek to ni ká já val a rö vid lé leg ze tû
»drámai-lírai formának« ked vez. – mond -
ja, és szin te el is hisszük ne ki, ha nem
ten né rög tön hoz zá – Ez mar ha ság.” Majd
Szil ágyi Ist ván és Bo dor Ádám re gé nye i -
vel el len pél dáz, bár be lát ja, re gény bõl
tény leg ke vés van. Vé gül a ro má ni ai ma -
gyar szen ve dés tör té net ma gas sá gai és
mély sé gei vizs gá la tá nál a kí mé let len ség
hi á nyát ve ti a meg ide o lo gi zált szen ve dés -
tör té net sze mé re, hisz ami ki szá mí tott
cél sze rû sé gé ben pa te ti kus, nem sze líd és
nem szi go rú, az rit kán szen ve dé lyes,
rész vé tet sem szül, ma rad hát a si mu lé -
kony ön saj ná lat, ami ön ma gá ban se bez -
he tõ, és et tõl szük ség te len. A fel ve tett
kér dé sek tõl itt nem bú csú zik, ké sõbb is
szem be sít ve lük Komoróczy Gé za Be zár -
kó zás a nem ze ti ha gyo mány ba, a Le het –
nem le het. Ki sebb sé gi lét ér tel me zé sek
1937–1987–1995, Hajdú-Farkas Zol tán Az
ide gen ség dícsérete, va la mint a Cs. Sza bó
Lász ló ket tõs könyv be mu ta tá sa kap csán.
Ta lán az egy más mel lett élés vo nu la tát
érez zük kontûrösebbnek a Hor váth An -
dor for dí tá sá ban össze gyûj tött ro mán me -
mo á rok, Hajdú-Farkas Zol tán Szé ke lyek
és szá szok, a Csi rák Csa ba szer kesz tet te
Szat má ri zsi dó em lékek és Szá vai Gé za
Szé kely Je ru zsá lem címû kö te te i rõl szóló
ér te ke zé sek mennyi sé ge miatt, ám nem
tud juk nem fel fe dez ni eb ben is a lángz-
solti arány ér zék és tel jes ség re va ló tö rek -
vés bû bá ját.

Elem zõ kol lé gái kö zött is név sor ol va -
sást tart, a ’90-es és 2000-es évek iro da -
lom kri ti ku sa i nak ér tel me zé si pa ra dig má -
it la tol gat ja, nem ze dé ki és szak ava tott sá -
gi meg kü lön böz te tés nél kül. Ér tel me zé se -
i ket gyak ran az idõtállás szem pont já ból
vizs gál ja (mint Vallasek Jú lia és Szil ágyi
Jú lia ese té ben), más hol a köl tõi pre ci zi -
tást és stí lu sos am bi va len ci át di csé ri (Ba -

lázs Im re Jó zsef nél), odébb Se lyem Zsu -
zsa fe gyel me zett pon tos sá gá ra és alá za tos
szi go rá ra hív ja fel a fi gyel met. Cs.
Gyimesi Éva meg nem al ku vá sát, tehet-
ségfelismerését, egy bi zo nyos tör té nel mi
múlt tal szem be me nõ ál lás pont ját nem
csu pán a Kri ti kai mo za ik kap csán em le ge -
ti fel, de sok szor idé zi szép iro dal mi ve sé -
zé se i ben is. És tud rá érõ sen me ta fo ri kus
ké pet fes te ni láb jegy zet ben, ha úgy ér zi,
az em ber Szil ágyi Jú li á ról nem mon dott
el min dent: „SziJúban van va la mi in di á -
nos, az ar cá ban, a tar tá sá ban, a szí vós sá -
gá ban, ab ban, ahogy be le il lik a szo bá já -
ba, ahogy macs ká já val, bú to ra i val össz -
han got al kot, ahogy a köny vek ele del lé
vál nak a ke zé ben: mint ha szá rí tott 
bö lény húst osz to gat na a törzs tag ja i nak,
bölcs asszony, a fõ nök fe le sé ge, aki a 
fõ nök nél is töb bet tud, de nem mond ja,
vi szont min den moz du la tá ban ben ne van
(...).”

A szép iro dal mi vagy azt leg in kább
meg kö ze lí tõ kö te tek fö lé nyes gyõ zel me a
könyv írá sai kö zött ért he tõ, hisz Láng
Zsolt ma ga is el sõ sor ban pró za író. Et tõl
ke vés vi szont a ver ses kö tet-be mu ta tó,
épp annyi ra mint a drá ma- vagy szín mû -
elem zés. El sõ sor ban kö ze li is me rõ sei lí -
rá já ról ér te ke zik, min dig tá vol ság tar tó an,
de min dig érez he tõ me leg ség gel. Ko vács
And rás Fe renc „szer te len sze rep ját szá sa”
már nem meg le põ, meg le põ tud len ni vi -
szont min den egyes újabb so ra, és ne vet -
te tõ az a „kar ne vá li an szit ko zó dó”, még is
emel ke dett han gú ver se lés, amely hez
KAF a Tom pa Gá bor ral kö zö sen írt két -
bal ke ze se i bõl me rít me rész sé get. Visky
And rás lí rá ja vi szont „mély és in ten zív”,
me rész sé ge is más ter mé sze tû, „a csönd
õr kö dik fe let te”. Ba lázs Im re Jó zsef mí -
tosz te rem tõs Vid ra köny vé re rög tön zött,
le gen dás han gu la tú szen ten ci ák kal sum -
máz: „a le he tet len ke re sé se õrü let, a le -
het sé ge sé köl té szet” vagy „a kon ven ci o -
ná lis ból ki lép ve, át él he tõ a rá ta lá lás iga zi
örö me”.  

Fi gyel mét leg in kább pró za író tár sa i ra
for dít ja, is mét nem ze dé ki meg kü lön böz -
te tés nél kül, vi szo nyu lá sá ban a gya kor -
lott hoz és pá lya kez dõ höz nem érez ni sem116
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117kol le gi á li san hátbaveregetõs, sem öreg -
apó san fej csó vá lós at ti tûd vál tást. Mol nár
Vil mos „okos író”, te hát mel let te „nem
sza bad el bu tul nunk”, Kisgyörgy Ré ka no -
vel lá i ban az ösz tö nök fe lü le té nek „szá la i -
ra szed he tõ” per zsa szõ nye ge fö lött is ösz -
tö nök van nak, Vá ri At ti la ad ha tott vol na
más cí met, és ha nem kép zet len, ak kor
mi ért köz he lyes, bár hát bor zon ga tó an
szép? És ha Bá lint Ti bor a Ba bits sze rint
„el ké nyez te tett ma gyar ol va só kö zön ség”
igé nye it igyek szik messze me nõ en ki elé -
gí te ni, mi ért süllyed re gé nyé nek szö ve te
a pe pi ta raffiaszatyrok szint jé re, vagy
lám-lám, Szil ágyi Ist ván ki tud lép ni a
„ful lasz tó an szû kös tör té nel mi idõ bõl, és
a já ték bol to za ta alatt me sél ni el tör té ne -
tét”. Zsi dó Fe renc pél dá ul sok szor fel csi -
gáz, csil lo gást hív az ol va só sze mé be,
majd mi kor me sél ni kezd, hagy ja, hogy
lan kad jon a fi gye lem, mert szá má ra „a
tör té net mon dás nem könnyû fel adat”,
vagy „mert szé gyel li, hogy ennyi re te het -
sé ges”. Az tán meg Sza bó Ró bert Csa bá nál
bár „túl sok akiamiaholamikoramiért” 
és „azon” van, „a szõ nyeg re vo nat ko zó
be tol dás vi szont fon tos, és so kat mon dó-
 an pon tos is”. Bartis At ti lá nak írói ré mü -
le te, hogy „va la mi (a re gény) el vész!”
„...szokatlanul fel iz zít ré sze ket, és ez az
iz zás ké pes össze tar ta ni az egé szet. Ha
van szét hul lás, az a ma ga so rán csak lát -
vá nyo sab bá te szi az össze for rást.”

A két szer zõs kö te tek re te relt fi gyel me
stí lu so san két pó lu sú fe le se lõ já ték. És
nem csu pán az írók hang já ra adott vá la -
sza i ban érez ni e ket tõs sé get, a mû faj hoz
és az írá sok jel le gé hez egy aránt si mu ló
ha tá so kat kelt vé le ke dé se i ben. KAF és
Tom pa Gá bor négy ke ze se, a Depressio
Transsylvaniae iró ni á ját ek ként mu tat ja

meg: „[...] fer ge te ges pár vi a dal zaj lik. Mes -
te rek tor ná ja! Rímrehívás, szó fer dí té si ve -
tél ke dõ, szé dí tõ ül dö zé sek, el fû ré szelt pal -
lók, fa le ve lek kel ál cá zott ver mek, ke lep cék
és há lók, al ta tó kok té lok, tüsszen tõ por ok,
ta lá nyos üze ne tek, tré fák – meg un ha tat lan
já ték...” Demény Pé ter és Papp Sán dor
Zsig mond egy be gyûj tött pub li cisz ti kái, a
Meg hí vás min den kedd re elõ sza vá ban ér -
zék le tes pró zai lé pe ge tés sel tol má csol ja az
egy más hoz ha son la tos szem lé le tek, de el -
té rõ írói ma ga tar tá sok sakk játsz má ját:
„Demény a fel tûrt uj jú, Papsi a pan tal lós.
Elõb bi a meg mon dó, utób bi a ki mon dó.
[...] Papsi a szat má ri jam pi, Demény a ko -
lozs vá ri jassz. Egyi kük cu kor ral issza a te -
át, má si kuk a mé zet is meg sóz za. [...]
Demény az iro dal mi, Papsi a tár sa dal mi,
még is: elõb bi a né pi, utób bi az ur bá nus.
Az tán meg cse rél nek...”

Ha re cen zi ónk ban nem res tell tük ma -
ga san ki emel ni a lángzsolti hu mort, ki -
me rít he tet len sé ge foly tán zár juk is az zal.
A Kin cses Ké pes könyv rõl va ló ér te ke zé se
olyan, mint a raj zok: his to ri ku san gü gyö -
gõ, kér dés fel te võ, he lyen ként anak ro nisz -
ti kus, me se fás. Gye rek ko rá ból, a Zsoltika
kor szak ból em lék szik, hogy nagy any ja
„szo bá já ban állt egy asz tal ka, azon volt
egy lá va kõ bõl fa ra gott fe ke te szob rocs ka,
még pe dig egy fi úcs ka, mel let te egy ku -
tyács ka, az a szá já ban tar tott egy cson -
tocs kát”. Nem kell hát cso dál koz ni, ha a
fel nõtt Láng Zsolt ol vas má nyi be kö ze lí té -
se i ben nem csak az asz tal sar ka vá lik hi -
he tet len rész let gaz dag sá gá ban fon tos sá,
de a fi úcs ka mel lett ál ló ku tyács ka szá já -
ban tar tott cson tocs ka is. Épp úgy, mint az
idé zõ je lek öle lé sé bõl ki ka csin tó név elõ.

Ferenczi Szi lárd


