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LA DIK KA TA LIN

A vo na tok ról
Új vi dé ken, az az Novi Sadon 1989-ben na pon ta há rom vo nat ro bog át, de 

ami a leg fon to sabb – meg is áll, hogy fel ve gye az uta so kat. Én is Új vi dé ken 
száll tam fel, és most itt ülök egy meg ol dat lan rej tél  lyel: va jon az „utol só vo nat-
ra” száll tam-e fel. Azt mond ják, min dig van egy „utol só vo nat”, de én nem 
vá gyom en nek az „utol só vo nat nak” uta sa len ni. És ha még is így van, ak kor 
nem sze ret ném tud ni, hogy ez az utol só vo nat, ha nem mint egy ta lá lom ra, sze-
szély bõl száll jak fel egy ép pen in du ló vo nat ra, és ne is tud jam, mi lyen irány ba, 
mind egy, csak moz dul jak in nen jó tá vol ra, de még se na gyon mes  szi re. En gem 
vis  sza tart a szü lõ vá ro som, a „köl dök zsi nór”, de ne jus sak „hal ló tá vol sá gon” 
kí vül re, mert ha nem hall gat ha tom a ju go szláv rá dió ál lo más ok hang ját, meg-
ful lad nék a lég szomj tól; és ne jus sak „hal ló tá vol sá gon” kí vül a ma gyar rá dió-
adók hang já tól sem, mert ak kor sü ket nek és né má nak érez ném ma gam. De hát 
ho vá utaz zak elég tá vol ra, de még se túl mes  szi re?

Ki né zek az üveg aj tón, s a ku pé aj tón be lé põ táj ra fi gye lek. Ho mo kos ta laj ra 
épült szte re o tip eme le tes há zak, jel leg ze tes ke let-kö zép-eu ró pai új la kó ne-
gyed. Ér zõ dik a Du na kö zel sé ge. Ho mo kos a ta laj, ár te rü let, ná das volt ez 
még gyer mek ko rom ban. A mos ta ni új vi dé ki új vas úti pá lya ud var he lyén li ba-
le ge lõ volt, nem mes  sze szü lõ há zam tól, a Kiszácsi ut cá tól. Ez az ut ca ar ról 
lett ne ve ze tes, hogy eb ben az ut cá ban lak tak Mileva Marić, Al bert Einstein 
el sõ fe le sé gé nek szü lei. Mileva Marić a zü ric hi ter mé szet tu do má nyi egye tem 
ma te ma ti ka és fi zi ka sza kán ta nult, és itt is mer ke dett meg a ná la négy év vel fi a-
ta labb Al bert Einstein nel. A két fi a tal tu dós ös  sze há za so dott. A há zas ság ban 
to vább foly tat ták a tu do má nyos ku ta tá so kat. Mi ként Al bert nek, Milevának 
is volt mû vé szi te het sé ge. Az ut ó kor, saj nos, igaz ság ta la nul el hagy ja Mileva 
Marić ne vét Al bert Einsteiné mel lõl, pe dig Einstein a fe le sé ge nél kül alig ha 
ju tott vol na azok ra a tu do má nyos fel fe de zé sek re, ame lyek meg ha tá roz ták 
ko runk és va ló szí nû leg az el jö ven dõ kor tu do má nyos vi lág né zet ét.

Már ja vá ban ben ne va gyunk a „zsí ros” bács kai táj ban, tér de met fel hú zom 
a mel let tem le võ üres hely re, és fel idé zem ma gam ban Kosz to lá nyi De zsõ Ez 
a be teg, bo ros, bús, lom ha Bács ka cí mû ver sét: „Itt fél ve jár az úri kis gye rek. 
/ Mér ges vi rá gok, nyisz lett em be rek. / Egy tá vol to rony fer de lán go lás ba. / 
Mé reg gel mart, fe hér, vi rá gos or cák. / Láng gal ri kí tó sely mek, rác menny or-
szág. / Ne héz arany pénz a lá nyok nya kán, / mind egyik oly fi nom és halavány. 
/ A trom bi ták estente mint a ször nyek / egy vö rös korcs ma-ab lak ból rö fög nek. 
/ Trá gár ti vor nya, ré szeg és tu nya. / Sír a be teg és mé la, szláv du da. / Most 
resz ke tek. Azt mond ják, hogy mu lat nak. / Si pít a síp, csö röm pöl min den ab lak, 
/ bo ros az asz tal, vé re sek a ké sek, / az ör dög is föl pánt li káz va lum pol, / fes tett 
le á nyok les nek a zsa luk ból, / s én meg ha lok, ha egy szer oda né zek.”

– A ko rom íze – mond ja va la ki a fül ké ben. Ez be lém ha sít. Igen, min den 
kor nak meg van a ma ga íze, za ma ta. Va jon mi lyen ízû le he tek most, eb ben 
a kor ban? Mi lyen íze le he tett a ko rom nak egy rég múlt kor ban? Mi lyen ízû 
len ne a ko rom egy jö ven dõ kor ban? Mi lyen ko rú a ko rom eb ben a kor ban? 
És a vo nat ko rom? Va jon ko rom-ko rú-e ez a Pasoška kontrola / Vám vizs gá-
lat fel ira tot be fe dõ ko rom? Ko rom má vált-e gyer mek ko rom: meg ma radt-e 
va la mi ab ból a ko rom ból, amit a kes keny vá gá nyú vo nat moz do nya ha gyott 
az Ad ri ai-ten ger hez ve ze tõ és Di ná ri-he gye ket át sze lõ vas út alag út ja i ban? 
Ko romízû volt a tes tem ti zen öt éves ko rom ban, ami kor elõ ször meg lát tam 
az Ad ri ai-ten gert. Ko romízû volt a ten ger víz is né hány na pig. Az ole an der 
vi rág já nak ko romil la tát és -ízét hord tam az or rom ban, a blú zom ban. Es tén ként 
a pár nám is ko romil la tú volt, az ál ma im pe dig csil lo gó ko rom tól ra gyog tak 
fi a tal lány ko rom ban.

Erõ tel jes ko pog ta tás a ku pé aj ta ján:
– Dobro veče! Jó es tét! Vám vizs gá lat!
Ki nyi tom a tás ká mat. Az egyen ru hás fér fi meg kér de zi tõ lem:
– Ezt a köny vet ma ga ír ta?
– Igen – vá la szo lom.
– Mond ja, ma ga a vas út nál dol go zik? – kér de zi tõ lem a vám tiszt.
– Miért gon dol ja ezt? – kér de zem tõ le.
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– Azért, mert vo na tok ról ír ver set, nem is egyet. Nem sze re tem a ver se ket, de ezek a 
vo na tok ról szó ló ver sek ér de kel nek. Ne kem ad ná a köny vét?

– Sajnos, nem ad ha tom oda, mert aján dék ba vi szem és már de di kál tam, de ha van egy 
kis ide je, szí ve sen fel ol va som õket itt, hely ben.

Az uta sok kí ván csi an vár ják a fej le ményt. A zöld egyen ru hás fér fi rá néz órá já ra, majd 
bel jebb jön, há tá val ne ki tá masz ko dik az üveg aj tó nak és rá gyújt. El kez dem fel ol vas ni a 
ver se ket:

Polónia exp res  sz
Fér gek s visz ke teg ség nél kül vá ra ko zik a Ke le ti ben.
Ta vasz alu mí ni um fó li á ban.
Rü gyet hajt.
Ha jön, jön – ha nem, ki vár ja.

Pan nó nia exp res  sz
Ha tal mas gyü mölcs fa.
Köd elõt te, Ma gyar or szág utá na.
Haynau Co ca-co lát iszik.

Pus kin exp res  sz
Sö tét egyen ru hák.
Egy ko ri köl tõ tár sam,
Te én nél kü lem, én te nél kü led,
Ös  sze zár va va co gunk.

Me ri di án exp res  sz
Ke let-Ber lin ben a mus kát lik
Most haj ta nak rü gyet.
Belg rád kert je i ben
Mág lyák füs tö lög nek.

Ab ba ha gyom az ol va sást. Ci ga ret ta füst- és ko romízû a szám. A vám tiszt meg kö szö rü li 
tor kát, a fé lig nyi tott ab la kon át ki dob ja a ci ga ret ta vé get, majd cin ko san rám ka csint:

– Leg kö ze lebb már er rõl a vo nat ról, a Bal kán exp res  szrõl is ír egy ver set, ugye? Na, 
vi szont lá tás ra! – A zöld ka bát si et ve el tû nik az aj tó ból, és már is egy má sik ku pé aj ta ján 
ko pog tat.

Az ölem bõl le esik a könyv. Le ha jo lok ér te. Lent, a ci põm nél, az ülés alatt, szu szo gást 
hal lok, és egy fe ke te bõ rû kéz raj zo ló dik ki a fél ho mály ban. Hal kan fel si kol tok. Min den-
ki oda néz. Egy fér fi al szik a pad lón, az ülés alatt. Ri a da lom tá mad. Jön nek a rend õrök. 
Ki rán ci gál ják a fér fit az ülés alól. A fe ke te fér fi se ho gyan sem tud ma gá hoz tér ni a 
ká bult ság tól. Le ta szi gál ják a vo nat ról. Nincs ná la sem mi pog  gyász. Ez után még há rom 
em bert to lon col nak le a vo nat ról. Azok nál sincs pog  gyász.

Hir te len fel ál lok. Úti tár sa im meg le põd nek. A vo nat nél kü lem ér Bu da pest re, a Ke le ti 
pá lya ud var ra.

Amint vis  sza ér tem Új vi dék re, meg ír tam a Bal kán exp res  sz cí mû ver set. Né hány 
év vel ké sõbb még há rom, vo na tok ról szó ló ver set ír tam. 
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Bal kán exp res  sz
A vis  sza té rõ vi lá gok! ahogy
kör be fo rog nak ki szag ga tott sze gél  lyel,
egy mind egy-hol hul ló pil la na tot,
mely nek nél kü lem kell el vesz nie.

Tandori De zsõ

Tá vo labb va gyok most tõ led,
mint óce án já ró a ku ko ri ca föl de ken.
A szá gul dó vil lany póz nák, fe ke te ár bo cok.
Tá vo labb va gyok, sem hogy gyõz tes vi tor la ként
szét sza kad jak,
még tá vo labb le szek, ha meg ér ke zem.

Itt szom jú ság van és mély bõl jö võ, fáj dal mas hang.
Csak álom az egész – sut to gom ih let tel.
Itt teg nap le zu hant egy an gyal.

Most min den ki nap lót ír,
és sza po rít ja a tör té nel met.
Az aj tó ban hat  tyú és gép fegy ver ölel ke zik.
A moz dony ve ze tõ egy ha mu szín,
üres szem göd rû em ber.

Egy re tá vo labb tõ led, ahogy fe léd kö ze le dem,
egy ve réb ütõ dik az ab lak üveg hez.
Ha tal mas, fe ke te kály ha csö vek
üvöl te nek fel ben nem,
hol vagy? Itt sö tét van és döb be net.
Ha ez a tör té ne lem, hát nem érin te lek meg,
ne várj rám, ami kor meg ér ke zem.

Maestral
Dal má cia fe lõl a me leg szél
sí ne ket bor zol.
A Ba la ton ban mos sa comb ja it
kéj szom jas moz do nyok nak.

Avala
Ölé ben a Du na és a Szá va ölel ke zik,
ha lá los szo rí tás ban,
hör gé sük sze rel met
és gyû lö le tet za ka tol.

Ivo Andrić
Vér a hí don.
Vér a hí don, a Drínán.
Vér a hí don, Mos tar ban.
Vér a hí don, Belg rád ban.
Vér a hí don, Új vi dé ken.
Vér a hi da kon, a Bal ká non.
Vér a hi da kon, Eu ró pá ban.
Vér zõ sí ne ken me ne kül.
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GÉCZI JÁ NOS

In dó ház
Ba ra nyá ban több olyan vas út vo nal ta lál ha tó, ame lyet 

nem hasz nál a MÁV – ol va som a he lyi új ság ban, Pé csett. 
A MÁV igaz ga tó sá gi meg bí zott ja prog ra mot in dít a for-
ga lom szü ne tel te tés alatt lé võ vas út vo na lak õr zé sé nek és 
vé del mé nek meg ol dá sá ra, mi vel at tól tart, a „szü ne tel te-
tés” mi att va gyon el tu laj do ní tá sok tö me ge csök ken ti az 
amúgy is tõ ke hi á nyos vál la lat va gyo nát. A moz ga lom-
nak az len ne a cél ja, hogy meg ma rad ja nak a sí nek és a 
talp fák. Csak ta valy har minc há rom eset ben szed ték fel az 
or szág ban a sí ne ket: így vált hasz nál ha tat lan ná pél dá ul a 
Középrigóc–Villány el ága zás nyolc van, s a Pécsvárad–
Bátaszék kö zöt ti sza kasz negy ven há rom ki lo mé te re. 

Azon azon ban el ne ve tem ma ga mat, ami kor ki de rül, 
sze zon ja van az ilyen lo pás nak: ké sõ ta vasz tól ko ra nyá-
rig, to váb bá õsz ele jén. Mert mi fé le az a gon dol ko dás, 
amely éva dok ra ké pes osz ta ni a jog ta lan el tu laj do ní tást, 
még pe dig si ke re sek re és si ker te le nek re? Hát a ma gyar, 
mint az enyém. Ta lán a sa ját meg kö ze lí té sem a hi bás. 
Más ként ér tem a sze zont, mint az egyez mé nyes je len té-
se. A szó tár lap ja it más ként for ga tom. Egy ha lom szó val 
va gyok így: a töl tés, a csi ga, a rak lap, a talp fa sa ját és köz-
hasz ná la tú je len té se kö zött el té rés mu tat ko zik. S ilyen az 
in dó ház sza vam is. Az tán rá jö vök: sok-sok mon da tot kell 
ah hoz mon da nom, hogy a ma gyar nyelv in dó ház-sû rû sé-
ge fenn ma rad jon.

Más nap haj nal ban – már Veszp rém ben – za ka to lás 
éb reszt. Ép pen ség gel pi ros mo tor vo nat fé ke zett, majd állt 
be a kert ka pu és a la kás be já ra ta kö zé. Hos  sza mi att a talp-
fák ra ép pen csak el fér. Se elõ re, se hát ra nem tud el moz dul-
ni, ezért (eszem be sem jut, hogy más mi att) õrült mó don 
han gos. Fel is mer tem: a Studenka. A Studenka ne vet a 
cseh gyár tó ról kap ta volt, a Vagónka Studenka el ne ve zés 
nyo mán. Gim na zis ta ként ilyes for ma ko csi val jár tam hét-
vé gen ként Deb re cen bõl ha za, a szü le im hez, s per sze visz-
 sza is. Olyan kor es te volt már, s a pi ros ból va la mi ma szat 
lett a sö tét ben, idõ vel pe dig, ahogy egy re ké sõbb re ha lasz-
tot tam a kol lé gi um ba/al bér let be visz  sza me ne tet (to la tást), 
egy re maszatabb. A fes té se alap ján má sik, ke vés bé di csõ 
ne vet is vi selt: Pi ros ka. Ezt azon ban csak ha szid tam, 
ak kor hasz nál tam, lé vén te hén név, ami vel együtt jár a bar-
nás szõr zet és a ró zsa szín tõgy is.

A vo nat hoz, túl az is ko lá ba já rá son, hos  szú uta zá sok 
kap cso lód nak: azok, ami kor a nagy szü le im hez men tünk. 
Ez az út ál ló na pig tar tott a sí vóho mok dom bok közt meg-
hú zó dó Monostorpályi (a Debrecen–Sáránd–Létavértes, 
il let ve Sáránd–Nagykereki szár nyon), Deb re cen (1958-
ban új já é pí tett csar no ká ban Barcsay Je nõ pan nó já val), 
Szajol (az ár té zi kú té hoz ha son ló csö vek bõl for má zott kor-
lát tal), Szol nok (ahol emelt a sín köz, és a má so dik vá gány-
ról in du ló vo na tunk tól kar nyúj tás nyi ra volt a kon tyolt nye-
reg te tõs in dó ház kon zol so ron ülõ eres  szel, kö ze pén fel ma-
ga so dó hu szár to ron  nyal és tõ le nem mes  sze a víz ház zal), 
Bé kés csa ba (itt hos  szú és la pos a vá ró te rem), Kétegyháza, 
Medgyesegyháza út vo na lon, négy vagy öt át szál lás sal, 
reg gel hatkori in du lás sal, Deb re cen utá ni reg ge li vel s 
ebéd del, rán tott csir ké vel Szajol vagy Szol nok után. Az 
es te azon ban már a sok arany ko ro nás, fe ke te, la pos föld 

kö ze pén ál ló, fo nott ves  szõ ke rí tés sel kör be vett ta nyán 
ért, hol lo vak, puly kák és Hat  tyú, a ko mon dor vár tak. S 
kö zel volt, egy nyár fás-út nyi ra, a föld bõl és kõ zú za lék ból 
emelt gá ton hú zó dó, Bé kés csa bát Me zõ he gyes sel ös  sze-
kö tõ, nyíl egye nes vas úti pá lya. Gõ zös sel, s utóbb mint ha 
vil la nyos moz don  nyal, majd mo to ros sal men tünk volna. 
Az utol só sza kasz, azt hi szem, min dig dí ze les, az az gáz-
ola jos. Át ha tó, na gyon sze re tett sza ga a mai na pig vis  sza-
rém lik: az len ne az uta zás il la ta. Pon to sab ban: a Go kart 
(M32) dí zel sza ga az, ami az uta zá sé.

A Debrecen–Szajol–Békéscsaba vi szony lat ban ét ke-
zõ-, il let ve biszt ró ko csi köz le ke dett, pin cé rek kel, a szi-
var zse ben MÁV fel ira tú, szár nyak kö zé kényszerített jel-
vén  nyel. Ha gyors sal men tünk, a töb bi nél min dig fé nye-
sebb ke re kû kí sé rõ ko csi, il let ve pog  gyász va gon csat la-
ko zott a sze rel vény hez, mely nek ke re kei más ként kop-
pan tak, mint a töb bié, ami kor ka la pá csol ták, Szajolban, 
min dig csak Szajolban, s amely be szol gá lat kész vas uta-
sok több nyi re fel tet ték, amíg hasz ná lat ban volt, hú gom 
fém vá zas, négy ke re kû ba ba ko csi ját. A hos  szú sza ka szon 
szél irány tól füg gõ en le he tett az ab la kot le húz ni. A rosz-
 szul meg vá lasz tott ol da lon be szállt a ko rom, s olyan kor 
a sze münk re na gyon kel lett vi gyáz ni, ne hogy be le re pül-
jön a szik ra. A szik ra nyá ron vo nal tü zet oko zott, ám bár a 
tûz nem vo nal ban ter jedt, ha nem az árok par ton, fol to san. 
Volt, ami kor tûz ben ro bo gott a sze rel vé nyünk, szá gul dot-
tunk át a tû zön, lát tam, mi ként ham vad nak el az akác le ve-
lek, s om la nak alá a sze nes fa ágak. Té li haj na lo kon vagy 
es té ken pe dig hos  szú csó vát al kot va rep ked tek a szik rák 
a moz dony ké mé nyé bõl. A 375-ös bõl azon ban sok kal 
in kább, mint a Bi valy nak (vagy fu tá sa alap ján Nurminak) 
be cé zett 424-es bõl.

Az uta zás: iz ga lom, fe szes rend, ké nye lem, is me ret len 
vi dék, föl fe de zés, pe ron, szem pil lan tás nyi le he tõ sé gek lát-
vány ra, tö meg re, fal vak ra, táj él mény, ki dõlt ke resz tek, 
gyer mek száj („Bas  szá tok meg, meg dög lött a Jé zus ka!”), 
kar nyúj tás nyi ra el ro ha nó vil lany osz lop, em be rek, akik én 
is le het nék, pi ros te kin te tû cse resz nye fák, bo dza bok rok a 
töl tés al ján, bú csú zá sok és ta lál ko zá sok kön  nyei a zseb-
ken dõk ben, s ta ka ros ki csiny há zak, ame lyek elõtt pa la-
csin ta tá nyér ral a hó nuk alatt fér fi ak sza lu tál nak, tá nyér sap-
ka a fe jü kön, lakk csat a nad rág szí jon, fé nyes, ke rek or rú a 
ci põ a lá bu kon. Há tuk mö gött léc ke rí tés, a ke rí té sen ka kas 
vagy fel for dí tott cse rép edény.

Nincs me se, men ni kell. Szedd a lá bad, kis apám. In te-
gess az tán! Az in dó há zak, ame lyek egy for mák és azért 
min dig má sok.

Mi re ka masz ko rom ba be le nõt tem, mi ként kom ló haj-
tás a bak ter ház tetõjének cse re pei alá, az im már meg-
nevezetlenségben ma ra dó hely ség, a Debrecen–Szajol–
Békéscsaba vo nal vas út ál lo má sá nak vé gén, a vas úton 
va ló köz le ke dés ered mé nye ként meg szü le tett az a tér kép, 
amely a fi zi ka i lag ál ta lam is mert (ant ro po ló gi ai!) tér cent-
ru mát ad ja. Ma gyar or szág. Ke let- és Dél-Alföld. Észa kon 
a Hor to bág  gyal (ví zi ma da rak: vad lúd, ré ce, si rály! sirály!, 
és egy fél tú zok, a ci rok föld rõl felül fé lig ki ló gó tú zok), 
nyu ga ton a Ti szá val (a vo nat, mint a fil me ken lát tam, a fel-
rob ban tott híd ból a víz alá sza lad), dé len a ro mán ha tár ral, 
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amely fe lõl úgy ér kez nek a sze rel vé nyek, hogy a fül ke aj-
tók ban ha tár õrök tö me ge.

Leg job ban azon ban nem a moz dony, a vo nat sze rel-
vény, a vas uta sok, az uta zás vál tot ta ki ro kon szen ve met, 
ha nem a sín pár ok, le gye nek bár ma guk ban vagy pár ban, 
avagy trip lán – mi több: tö meg ben. Mel let tük hol ma gá-
nyos bak ter ház áll (ha a vas utat ke resz te zi a köz út), hol 
in dó ház (amely nél ki zá ró lag ak kor áll meg a vo nat, ha 
van föl- vagy le szál ló, avagy akad el szál lí tan dó te her áru, 
és ha a vo nal szárny vo nal), hol pe dig va ló di ál lo más (ha 
kö te le zõ a sze rel vény szá má ra a meg ál lás), és ak kor van 
vá ró te rem, res ti, vál tó, jegy ki adó fül ke, for gat ha tó tá nyér 
a pénz tá ros elõtt, s a pénz tá ros ból csak az lát szik, ami a 
szá ja fö lött van.

Sín pár ok! Dup la fém vo na luk olyan meg nyug ta tó an 
tart egy be, s a vég te len ben, ha csak nem ka nya rod tak ki 
lá tó te rem bõl vagy nem ágas kod nak a ké pe im elé hol mi 
tö mör dol gok, mint épü le tek, dom bor za ti tár gyak, fák, a 
vég te len ben ös  sze forr nak, egyet len pont ban ki huny nak.

Nem oly ré gen, feb ru ár ban Dél vi dé ken kó bo rol tam, 
Sza bad kán, Ka ni zsán, Új vi dé ken fény ké pe ket ké szí tet-
tem, s a né hány ház ból ál ló, Ti szá hoz kö ze li te le pen egy 
ró zsa szín fa lú, csu pa ku sza gal  lyú ba rack fák mö gé hú zó-
dó épü let mel lett vár tam szi ken élõ köl tõba rá tom fe le sé gé-
re. In dó ház volt az, el ha gyott vas úti pá lya mel lett. Ró zsa-
szín éhez il lett a rozs dás sín pár. Veszp rém ben ugyan csak 
van több, nem oly ré gen még el ha gyott, má ra ven dég lõ vé 
emel ke dett in dó ház (a Ba la ton hoz ve ze tõ egy ko ri mel lék-
szárny ra em lé kez te tõ ek), ame lye ket idõ rõl idõ re föl fe de-
zek ma gam nak, s ke ren gek kö rü löt tük, mint ha pány va tar-
ta na fog va, ak ként, mint ha Cholnoky Vik tor-no vel la hõ se 
len nék, s a meg ál ló nál a víz be fúlt, ám de uta zás ra és tár-
sal gás ra ké pes utas ra vár nék.

In dó ház ra (vas úti pá lya ház ra) szá mos em lé kem vo nat-
ko zik, pél dá ul át a sár ga vas út mel lé ül te tett há zak 
kö zött, át Er dé lyen és Ro má ni án, Sumenben (1967), 
Thesszalonikibõl Athén fe lé utaz va, ta lán Kavalában, 
ahol kí gyó esett az ál lo más te tõ rõl a lá bam elé (1973-
ban, ahogy meg ír tam Ke zét reá veté, hogy lásson… re gé-
nyem ben), vagy a Yunnan tar to mány be li kí nai vas út nál 
(Kunming, 2008), ahol a szo ká sos nál kes ke nyebb vá gá-
nyú, el ke se rí tõ en ka nyar gó vo nal ra buk kan tam (el kép zel-

tem, aho gyan csil lék gu rul nak a sí nen a mon szun dzsun-
gel alag út já ban), s mint meg tud tam, tart az egé szen Ti bet 
ha tá rá tól Vi et namig, az az ezer és ezer ki lo mé ter nél hosz-
 szab ban fut, fut, mint a spul ni ról a se lyem fo nál. Szép sé-
ges, ap ró in dó há zak, misz ti ku san gyö nyö rû ek, mint Carra 
ezo te ri kus sá ala kult Pó-völgyi bak ter há zai, mint Tol nai 
palicsi fel jegy zé se i nek épít mé nyei, min den fe lé ta lál ha-
tó ak. Leg több jük ma gá nyo san áll, több nyi re eme le tes, 
kert je vagy ápo lat lan, vagy ki et len, ezért csak ma don-
na li li o mok és pusz pán gok él nek meg ben nük; ezek az 
épü le tek, lát tam, ugyan olyan ok Eu ró pá ban, Ázsi á ban és 
Af ri ká ban, így az ál lan dó sá got és a biz ton sá got kép vi se-
lik a gye rek kor (Létavértes és Deb re cen, el sõ meg ál ló: 
Monostorpályi) és a mai élet tér kö zött.

A ki lenc ve nes évek ele jén, a Veszp rém ben meg te le-
pe dés vég le ges sé vá lá sa kor, ház vá sár lás kor szem pont tá 
emel ke dett a kert: a ku tyák szá má ra is szük sé ges volt (a 
leg fon to sabb ként elõ so rolt in dok), szá mom ra is (ker tész-
ke dés). A fél kész, de már hasz ná lat ba vett ház mély ud-
va ra csu pa sö tét zöld, hos  szú fû szál lal volt ki szö gez ve, 
a te rasz alatt be ton, tel ve a bor jú nyi eb ék te le nül for mát-
lan ürü lé ké vel és a zsa lu desz kák ból ki sza bott ku tya ól lal, 
a be ton ból ön tött tám fal fö lött a hegy re fel fu tó hát só kert 
pe dig csu pa tör me lék, ga zos, ápo lat lan és el va dult er dõ, 
cse ne vész fák kal, gör ge te gek kel és a vár ból alá eresz tett 
sze mét hal ma i val. A ház nál vi gasz ta la nabb lát vá nyú nak 
bi zo nyult e füg gõ le ges fal lal ket té ha sí tott, ko pár és sö tét 
kert. Évek be telt, amíg át ala kí tot tam.

Leg elõ ször a mély kert ön tött, ös vény sze rû be ton jár dá it 
tör tem föl, s ahol kel lett, a hul lá mos, gyep pel el lep le zett 
kály ha csem pe da rab ja i tól, üveg szi lánk ok tól, épí té si tör me-
lék tõl szen  nye zett ta lajt egyen get tem el. Az ága it vesz tõ, 
de mind ezt át vé sze lõ dió fa tö vé rõl le fej tet tem az év ti ze des 
tör me lé ket, két sa rok ba egy-egy négy szeg le tes, fél mé ter 
ma gas, em ber szé les föld ágyást emel tem, azo kat kõ da rab-
ok ból ra kott fal lal ke ret be is fog lal tam, az óta is egyik nek 
kö ze pén a ré gi la kó ál tal be szer zett ti sza fa nõ, ri gók ked-
ves fé szek he lye, feketészölden tart ja a há ló szo ba elõt ti, a 
ház fal és a kert fal közt kép zõ dött kes keny üre get, a má sik-
ban ja pá ni nyíl bam busz. Majd szob rok hoz ala kí tott töm-
bök rõl le fû ré szelt kõ vé gek bõl pa dok és asz ta lok is ke rül-
tek, vé gül ar ról kel lett dön te nem, mi fé le jár da fog ve zet-

Szamódy Zsolt fotója
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ni a bolt íves nek ra kott, el ret ten tõ en csú nya ka pu és a be já-
ra ti aj tó lép csõ fel já ra ta kö zött. A bolt ív re évek kel ké sõbb 
egy er dé lyi fes tõ tõl ka pott il la tos lon cot ve zet tem, ta kar-
ja el, a ka pu mel lett, be lül, na ran csos-pi ros, da masz ku szi-
nak ne ve zett táj ró zsa áll. A nap pa li elõt ti te rasz kug li bá-
bus kor lát ját le bon tot tam, s a te rasz új bo rí tást és há rom- 
fo kos lép csõt ka pott, kap cso la tot te remt ve az ud var ral. A 
be já rat hoz vi võ má sik lép csõt át he lyez tem, s im már a fal 
mel lett emel ke dik s kí nál ja fel a be lé põt a ház nak.

Ki ter jedt kap cso lat rend szert épí tet tem ki, ami lyen re, 
hit tem ko ráb ban, csak va la ki vaj da sá gi me ne kült ké pes, 
he te kig szer vez tem, bo nyo lí tot tam, kér tem, és hasz nos 
cse ré ket ígér tem, míg nem meg tud tam, hogy a vár pa lo-
tai MÁV te le pén kap ha tó és a vas uta sok szá má ra tû zi fa-
ként meg vá sá rol ha tó a Veszp rém–Zirc kö zött fel sze dett 
és újab bak ra cse rélt talp fa. Né hány te le fon után, bár nem 
si ke rült vas utas-is me ret ség re szert ten nem, hoz zá is fér-
tem a hasz nált és il le té ke sek ér dek lõ dé sét el vesz tett talp-
fák ma rad vá nyá hoz. Hogy ma ra dék volt mind, s nem is 
oly jó mi nõ sé gû, csöp pet sem za vart. Fá radt olaj ban át áz-
ta tott, vé gü kön vas pánt ok kal meg erõ sí tett, két ujj nyi szé-
les szö gek kel át ütött, le csa va ro zott talp fák bol dog tu laj-
do no sa let tem. Az em ber nyi, ne héz, fil lé re kért ki áru sí tott 
rön kö ket da rus te her au tó val, ép pen a te her szál lí tás ra sza-
ko so dott te lek szom szé dom jó vol tá ból szál lí tot tuk, majd 
emel tük át a kert fa lon.

A bû zös fa ra kás egye dül a ku tyá im szá má ra je len tett 
ri a dal mat. A szom szé dok nak el tud tam ugyan is ma gya ráz-
ni, mi vég re a ké szü lõ dé sem. A talp fá kat elõ ször a pán tos 
vé gük tõl fosz tot tam meg, e mun kát apám tól ka pott fû ré-
szem bán ta. Majd szé les és la pos ár kot ás tam, azok ba, egy-
más mel lett arasz nyi val el tol va, le fek tet tem a rön kö ket, 
ügyel ve, hogy fel sõ, ég nek for dí tott fe lü le tük ne ké pez zen 
egyet len, azo nos sí kot, hogy akik vé gig ha lad nak raj tuk, 
lép tük kel mint egy ér zé kel jék a za ka to lást. Majd be lo csol-
tam a szé les ré sek be töm kö dött ka vi csot, hogy biz to san 
he ver je nek, el ne moz dul ja nak ágyuk ban a jár dá vá át kép-
zett fa da rab ok.

A víz tõl min den be lé jük rej tett szag elõ pá rol gott. Leg-
erõ sebb a szu ro ké volt, majd a gáz ola jé, ame lyet mint egy 
ér zé ki vé ár nyalt az em ber ürü lék és a vi ze let mély bar na és 
foj tós-szú rós odo ra. A talp fá kat haj dan el áz ta tó ürü lék fé-
le sé gek és vi ze let vál to za tok va la men  nyi je meg idé zõ dött a 
ró zsa fa és a nye sett fû kö zött, s az el kö vet ke zõ évek ben, 
ahány szor esõ hullt, köd per me te zett, hó ol vadt, biz to sí tot-
ta vas út ál lo má si éb re dé se im nek han gu la tát.

Fé lál mom ban vo na tok sü ví te nek át a ker te men, a lonc 
íve alatt ki csa pó dik a ne héz fa lap ok ból ké szült, ha sán pos-
ta lá dát ci pe lõ ka pu, a hu zat ban meg re meg a kert fal mel-
lett ál ló, pe re men át kö nyök lõ da masz ku szi ró zsa, il la tot 
bo csá ta nak ki a pi ros vi rág fe jek, olyan tü ze set és éde set, 
ami lyet csak a há zam fö lé ma ga so dó vár szé kes egy há zá-
nak mi nist rán sai ké pe sek szer te len get ni a hí vek kö zött a 
füs tö lõ ik bõl, szir mok hull nak alá, egy-ket tõ csó nak ként 
sod ró dik ha ma ro san ker ti ta vam víz tük rén, a fe hér tün-
dér ró zsa és a ví zi tök le ve lei kö zött, míg nem ki köt nek a 
kö vek nél, az ár nyék li li om, a tócsagaz, a szi bé ri ai nõ szi-
rom, a li la akác vagy a meténg le ve le i nek kö zös ár nyé ká-
ban, avagy a sár ga nõ szi rom, vid ra fû, ré ti füzény, csí kos 
szit  tyó, kálmos és a zsur ló le ve lei-szá rai kö zé szo rul va 
ki lá tó pon tot nyúj ta nak va la me lyik er re té ve dõ kék szi ta-
kö tõ nek, pi ros pot ro hú ké rész nek vagy lószúnyognak. S a 
moz dony be gör dül az ud var ra, a rém sé ge sen uga tó ku tyák 

kö zött szu szog, gõz go mo lya got és ned ves füs töt ere get a 
tüs két len ró zsám te raszt el ta ka ró füg gö nyé re s az alat ta 
meg hú zó dó ár nyék tû rõk re, ös  sze ke ni sza gá val a pa rázs ró-
zsát, a sár ga le ve lû kecs ke rá gó bok rocs ká ját, a fa héj fát, a 
kint te le lõ ken der pál má mat és a kar csú, de még kö lyök 
cip rust, a gyors el vi rág zás hoz szo kott pün kös di ró zsát, a 
sár ga vi o lát és min den fé le, vi rá gos mu tat vá nya i kat kü lön-
bö zõ idõ szak ok ban elõ adó nö vény tár sa i kat. Az tán szu-
szog va, üt kö zõ it a tü dõ- és me di ter rán föld-vö rös szí nek 
köz ti ár nya la tú lép csõ egyik fo ká hoz érint ve meg áll a 
moz dony, ad dig vár, amíg az uta sok le-, majd fel ká szá lód-
nak a gõz be bur ko ló zó va go nok ba, hos  szan sí pol és el in-
dul. Hogy mely táj ra és ho gyan, ar ról azon ban nincs tu do-
má som, mert ezen a pon ton min dig föl éb re dek. Ta lán a 
le ve gõ be emel ke dik, ta lán mi ni a tü ri zá ló dik, és a ház alá 
búj va be ha tol a hegy be, s a vár alatt ha lad va la mer re nyu-
ga ti irány ba.

Ha fel sze dik a vas út vo na lak sín je it, meg ma rad-e a mel-
lé emelt épü le tek, a pá lya há zak ne ve? Med dig in dó ház az 
in dó ház? Ta lán ha kur zív! 

Monostorpályi, Hosszúpályi, Hajdúbagos, Sáránd, 
Mikepércs, Szepes, Szepeshalom, Tég lás kert, Deb re cen, 
On dód, Ebes, Vér völgy, Haj dú szo bosz ló, Benedekvölgy, 
Kaba, Kelenc, Püs pök la dány, Apa vá ra, Kar cag, Kar-
ca gi pusz ta, Kis új szál lás, Turgony, Fenyvernek-
Örményes, Pusz ta sza kál las, Barta, Törökszentmiklós, 
Pusztaszuri, Szajol, Szolnok-Alcsi, Szol nok, Szolnok-
Alcsi, Szajol, Tenyõszállás, Tuszatenyõ, Pusztapó, Kétpó, 
Csugar, Me zõ túr, Nagylapos, Gyoma, Csár da szál lás, 
Mezõberény, Murony, Mezõmegyer, Bé kés csa ba, Sza-
bad kí gyós, Kétegyházi ta nyák, Kétegyháza, Bán kút, 
Medgyesegyháza.

Az Is ko la kul tú ra mun ka tár sa, ami kor be le pil lan tott a szö-
veg be, ezt ír ta szá mom ra: vas úti szak ér tõ kol lé gám mal, ami-
kor el ol vas tuk a pé csi MÁV-al kal ma zott fel hí vá sát, igen 
jól szó ra koz tunk. Egy részt azért, mert rész le te sen is mer-
te ti a „ve szé lyez te tett” hely szí ne ket – aki sínt akar lop ni, 
an nak ez a leg hasz no sabb ol vas mány. Más részt mert a vas-
úti pá lya a Ma gyar Ál lam tu laj do na, azt a MÁV Zrt. csak 
ke ze li. Ha nem ké pes meg vé de ni a ke ze lé sé be adott ál la mi 
tu laj dont, az zal a cég gya kor la ti lag sa ját al kal mat lan sá gát 
is me ri be or szág-vi lág elõtt. Har mad részt a Ma gyar Ál lam 
al kal mat lan sá gá ra is rá vi lá gít, hi szen az úgy ne ve zett „ide-
ig le nes szü ne tel te tés” olyan gya lá za tos eu fe miz mus, ami-
rõl va ló já ban min den ki tud ja, hogy fel szá mo lást je lent, meg-
szün te tést, de azt még se le het ki mon da ni, mert ak kor a re kul-
ti vá ció költ sé gei a MÁV-ot ter hel nék, amely nek a fe de zé sé-
re ter mé sze te sen is mét csak nem ké pes. Va gyis csak a szo-
ká sos ma gyar mó di: ha zu dunk, mint a víz fo lyás, én tu dom, 
hogy te tu dod, hogy én tu dom, és köz ben ro had és enyé szik 
széj jel min den.

Még egy ada lék: Az ed di gi leg ré geb bi sín, amit ta lál-
tunk a ré gi ó ban, 1882-ben ké szült, az az 127 éves. Az em le-
ge tett Villány–Középrigóc vo na lon ta lál tuk. Kb. há rom éve 
ezen a sí nen még sze mély vo nat ok köz le ked tek. De ta lál tunk 
1883-as sínt a Lepsény–Enying vo na lon is (a né hai Lepsény–
Dombóvár vo nal ma rad vá nya), ahol szar va sok ug rál tak át 
az or runk elõtt a vas úti töl té sen. Eset leg fény ké pe ket is tu dok 
kül de ni, a sí nek rõl is, vagy a fürgedi vas út ál lo más hûlt he lyé-
rõl, ame lyet pár év alatt vis  sza fog lalt a ter mé szet... (a fi a tal 
fák közt még ott áll, büsz kén, egy vé cé-csé sze).
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TANDORI DE ZSÕ

Írás és vas út
1

Itt azért lesz még meg le pe tés. Ami a cí met il le ti.

2

De most, el sõ re, mint ha nem, mint ha még sem. Ma gam 
„to la kod tam” egy má sik fo lyó irat nál, hogy te ma ti kus szá-
muk ba (nem áru lom el a la pot, így a cí met sem) ír has sak. 
S mi de rült ki? Tel tek a he tek, csak gát lá sa i mat érez tem. 
Pe dig a té ma ilyes mi volt, mond juk: „Fa lu”; „Ke rü let”; 
„Tör té nel mi hegy ség”; „Ár te rü let”; „Há bo rús em lé ke im”. 
S én nem és nem.

Ez új fej le mény, érez tem. Köz ben – ezt már el áru lom 
– az új vi dé ki HÍD-nak, 1965–76 köz ti anya fo lyó ira tom-
nak, pro pa gá lóm nak, se gí tõm nek (mai vál to za tá nak, de 
lé nye gé ben oda így, ugyan oda, mint egy kor) meg ír tam 
jószerén ön szor ga lom ból, alt ru is ta mód egy dol go za tot 
pró za és gon do lat rajz vi szo nyá ról, mû for dí tás ról, ami a 
„sa ját-írás nak” ka ta li zá to ra (lett, s hogy ho gyan lett), s 
így to vább. Sze ret ném hin ni, ez a két té ma kör: árul ko dó. 
(Szól mai ér zü le tem rõl. Írást csak írá sos sá gi kö zép pont-
tal! Er rõl.) Nos, akkor…

Hogy ezt a vo nat-vas út írá so mat el kez de ni (egy ál ta-
lán) bír jam, ide kel lett big  gyesz te nem (s ez a ki sebb, a 
még „sem mi” meg le pe tés): ír nom an  nyi ra csak az írá sos-
ság kér dé se i nek je gyé ben le het, hogy még in ni sem így az 
ital je gyé ben, ne tán sze re tést gya ko rol ni pusz tán a sze re-
lem, a sze re tés je gyé ben. Ma gya rán: ér zü le tem sze rint ma 
(ne kem) még sze ret nem is le het ne sze re tés nél kül, in nom 
ital nél kül, de nem le het ír nom pusz tán szel lem bõl, rész vé-
te li igénybõl… nem, ír nom ne kem ma csak is írás ból, „az 
írás ból” ki in dul va le het. Ám ezt nem ne vez he ti majd sen-
ki sem „ön ma gá ért va ló írás nak”. Írá som te hát nem su han-
ni vagy kat tog ni fog, mint a vo nat, hanem…

De lás sunk hoz zá.

3

Fél re ér tés le het, ha va la ki azt gon dol ja itt, hogy ne kem 
az írás töb bé nem te ma ti kus, ha nem eset leg a struk tu rá lis 
iro da lom hoz, a „nyelv iro da lom hoz” té rek vis  sza. (Uta lok 
Ferencz Gyõ zõ, mé lyen ér tõ kri ti ku som haj da ni joyce-i le ké-
pe zé sû-je gyû bon co lá sá ra, ré gi-ré gi Hungarian Quarterly; 
ill. fõ leg újabb, már ci u si Nép sza bad ság-be li rö vid, lé nyeg-
vá gó elem zé sé re.) A vas út, a vo nat most is élet-ér zü let bõl 
és élet-tör me lé kek bõl áll hat ne kem írá sos mû be. Így mind-
járt ide big  gyesz tek egy be ve ze tõt, utá na szer ve sen (temati-
kusan) foly ta tom.

4

Már ma dár ká im szü le tés nap ja it is fe lejt ge tem, nem 
tu dom te hát pon to san je löl ni az évet, mi kor (több tu cat-
nyi ily egy-két na pos utam so rá ban) egy szer (na gyon ked-

vem el le né re) Bécs be men tem vol na. A Ke le ti pá lya ud va-
ron fel is száll tam, a vo nat vo na kod va in dult, majd huza-
kodva-tolatósan meg állt (még Jó zsef vá ros ban), az tán állt, 
állt. Ab ban az idõ ben (er re még vis  sza té rek) ke ve seb ben 
utaz tak a haj na li Da cia exp res  szel, mint ma, s így fül ké-
hez jut hat tam az ese tek 95%-ában, ahol ma gam ül dö gél-
tem, fél nem sem igen kel lett (aho gyan ma ily ma gány ban, 
el zár tan stb. nem érez ném jól ma gam), dol goz gat hat tam, 
írhattam… er rõl lesz még lé nye gi szó, sõt!) – a kö rül mé-
nyek te hát meg vol tak. Ital, fe ke te ká vé nem volt ve lem, 
vol tak azon ban ag gasz tó gon do la ta im, szo ron gá sa im. 14 
és fél éves, Szu szi ne vû fe hér, nagy bun dás ku tyánk (ke ve-
rék ju hász-fé le?) mi att. Fe le sé gem (nem túl zok: hõ si es, 
oda adó/ra jon gó) nagy mun ká val ápol ta, men tet te õt (Szu-
szit, aki le lenc volt, de ez itt nem szá mít), tö mér dek or vos-
ság gal, rá fi gye lés sel, las san hoz zá ér tés sel is – én há rom 
nap ra így nyu god tan me het tem vol na (köny vek ügyé-
ben) Bécs be. A sze rep lé se ket, az ilyen kül föl de zést, de 
a ló fog adást is ab ba hagy tam ak kor ra már körülbelül. Ez 
sem té mám eb ben az írás ban. Még is, meg is mét lem, nagy 
nyug ta lan ság élt ben nem. Ho lott ma dár ká ink mel lõl, kez-
det ben ku tyánk mel lõl is kü lön-kü lön (fe le sé gem kü lön, 
én kü lön) elég so kat utaz tunk, s pár kap cso la tunk nak ez 
ugyan úgy volt hasz na, mint nehezítõje… s ezt sem tag la-
lom, nincs is iga zi rá lá tá som. El len ben ahogy a vo nat csak 
állt… állt… majd vis  sza to la tott a Keletibe…

Én meg ra gad tam az al kal mat. Va gyis sport tás ká mat, 
váll szaty ro mat, és si et ve le ká szá lód tam a vo nat ról, uzs-
gyi ha za. Gya log a vá ro son át, ak ko ri ban még tud tam ren-
de sen jár ni (ma alig), köz ben há rom-négy de ci vö rös  bort 
felhajtottam… s ha za ér tem. Kész, ez az uta zás így vég-
zõ dött.

S ha nem ezen az éj sza kán lett is utol já ra ros  szul sze-
gény drá gánk, Szu szi, de két-há rom igen nyo mo rult na pot 
élt, s har mad nap ra, ne gyed nap ra, épp vis  sza éré sem haj na-
lá ra (vagy éjé re, nem em lék szem) örök re itt ha gyott min-
ket.

Szo bám ban ös  sze vis  sza cet lik és ké pes lap ok van nak 
ki tûz köd ve-be tûz köd ve, meg né zem Szu szit is: de nem… 
itt épp nem az õ ha lá la idõ pont ja van ki fir kant va, ha nem 
Ru di verébkénké, aki 14 és ½ évet élt stb. Mind egy.

A vo nat áram ki ma ra dás, fel sõve ze ték- hi ba mi att tért 
vis  sza a fej pá lya ud var ra, ez a sors ujj mu ta tá sa volt, vé gig-
él het tem (ide ha za) ku tyánk utol só nap ja it, én fe dez tem föl 
holt te te mét a kis elõ szo bá ban, va gyis hogy két-há rom per-
ce hal ha tott meg stb.

Vo nat, vas út.
Nem tu dom, mai pró za iro dal munk nak a ma gam iro-

dal má tól majd nem hom lo ke gye nest el té rõ pri o ri tá sai és 
be ideg zé sei en ge dik-e, hogy épp ezt a köz lé se met, élet-
té nye met bár ki is lé nye ges nek tart has sa (úgy ér tem, szá za-
lék ban ki fe jez ve egy adott tö me gecs ke, 20–30 ol va só leg-
alább), még sem vál toz tat ha tok a ma gam evidencia-sor-
rendjein… én más mi lyen va gyok a pró zai köny ve im mel, 
mint a mai di vat, „be fo ga dott ság” több ága. Egy ko ri „evi-
den cia tör té ne tek” és „katasztrófák”-könyveim így-úgy 
vissz hang ra ta lál tak, de min den ment to vább.

Pil la nat nyi ér zü let-ál la gom ból adó dik két do log.
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A) Az em le ge tett fo lyó irat nak is csak e vas út–vo nat- 
kí sér let von za ta ként tu dom majd meg ír ni a „fa lu”, „ke rü-
let” stb. ál cí mek kel il le tett tematizmust… ke ser ve sen 
te hát. Nem evi dens sem mi val lo más (ma gam ról, ne kem). 
Áru lás nak ér zem ki csit. Lel kem ben (sem mi Tolsz toj! 
sem mi Salinger, Kaf ka!) ér dem ben túl es tem az iro da lom 
írá sos ré szén (az írás iro dal mas ré szén). Van lecsengés… 
és a ver sek egy elõ re ma ka csul tart ják ma gu kat, de a ver-
sek ne kem in kább (fej lesz té si) pro duk ci ók, már nem val-
lo má sok.

B) En nek mint egy rész-kér dé se: ír tam, ugye, leg cent-
rá li sabb ér zel mi vallomásomként/ul egy Zen. Ko a la. Kár-
tya c. köny vet. Ahol va ló ban sze re tés volt a kö zép vo nal, a 
vízjel… a tö mér dek ada tot gör ge tõ „cse lek mény” mö gött, 
ab ban „ben ne”. Ne vet nem mon dok, ál ta lam hi te les nek 
nem ér zett (dol gom ban nem hi te les) kri ti ku som mint-
egy csak nem-ol vas ha tat lan köny vem nek ne vez te e mun-
ká mat. Íme, mond tam ak kor, a 35 éve zaj ló, med vé i met 
és ma da ra i mat sze re pel te tõ, szak sze rû en bo nyo lí tott (rend-
szer al ko tó) kár tya köny vem épp a mély (re mé lem, mély) 
ér zel mek okán tá vo li az ol va sók bi zo nyos tí pu sá tól (nyil-
ván igen so kak tól így).

Rö vid re fo gom. Mos tan ság ma gát a 36. éve zaj ló 
kártyabajnokságosdit is kész let tem vol na (rész ben ma gán-
em be ri, más fe lõl ben sõ-meg szû né si okok ból) ab ba hagy-
ni. Foly ta tó dik. (Ez más té ma.)

De hogy ilyen ele mi (sze rény ke re te im közt ele mi) vál-
to zá sok, pro fi ab ba ha gyá sok kö ve zik ki éle tem útját… 
ló ver seny fo ga dás ab ba ma ra dá sa, sem mi re pü lés töb bé, 
nyista Pá rizs, Lon don, Köln… de nyista Ba la ton, Le ány-
fa lu, Pi lis, Gyõr, Ta ta, Sze ged, Pécs… ele mi en nem és 
nem… hát nem tu dom. Köz ben „Is ten”-hez sok kal kö ze-
lebb ke rül tem. Az an gya lok hoz fel tét le nül. (Tö mény te len 
bal ese tek túl élé se ré vén.) Pri o ri tá sa im (nem is mét lem töb-
bé e szót) nem meg vál toz tak, ha nem egy bi zo nyos irány-
ba/jel leg gel vál toz tak. Ho gyan jön ez a vas út hoz, s mi ként 
te szem ezt írásossággá… ez lesz az ígért ki csiny meg le pe-
tés. Va la mi nagy do log ra sen ki ne szá mít son.

5

Elõbb azon ban itt most na gyon szép vo nat–vas út dol-
gok ról.

Apám egy sze rû nek ne vez he tõ csa lád ból szár ma zott. 
(Élt: 1895–1979.) Nagy apám ve gyes bol tos volt, kocs-
má ros, táv író sze re lõ, ipa ros em ber, nem is olyan egy sze-
rû, bo csá nat. Kis fa há zuk volt 1905-ig a Ró zsa dom bon, 
ké sõbb, 1920 kö rül, Kelenvölgyben, majd az Is ten he gyi 
úton, vé gül (nagy apám) kecs ke mé ti évek után Má té szal-
kán, idõ sek ott ho ná ban halt meg, apám csak le vél ben tar-
tott ve le kap cso la tot, na gyon szo mo rú an vet te tu do má sul 
nagy anyá mék válását… nagy ma mi élt ve lünk a Lánc híd 
ut cá ban, a II. vi lág há bo rú utol só nap ja i ban halt meg, a fel-
jö võ Du na vi ze hoz ta tü dõ gyul la dá sát a pin cé ben. Nagy-
apá im 1949-ig él tek, egy nap kü lönb ség gel hal tak meg, 
fu ra, hogy egy más ra rá kér dez tek. (Nem va la mi nagy evi-
den cia tör té net, de csa lá di le gen da – volt. Múl nak el a csa-
lá dok, ha múl nak.)

Apám 1914-ben ka to ná nak állt, nagy apám nem ta nít tat-
ta to vább. A had szín tér rõl (Bal kán) járt ha za a jo gi egye-
tem re, 1920 kö rül dip lo má zott, jog- és- államtudomány. 
Mun ka he lyei: Pénz ügy mi nisz té ri um, MÁV (vas út!) stb. 

A há bo rú után hi va tal nok egy sze rel vény vál la lat nál. (A 
vas út nál apám na gyon ked velt, ma gas ál lá sú em ber volt, 
meg úsz ta azon ban a dol go kat, mert úgy ne ve zett kor mány-
zó sér té si per rel – nagy ka mu volt! – 1941-ben kény szer-
nyug dí jaz ták, ak kor ügy véd ként élt 1944-ig, 1945-ben 
mint ki bom bá zot tak is tel je sen tönk re men tünk stb. Más 
té ma.)

Ma radt azon ban apám nak vas úti sza bad je gye. Így 
so kat jár tunk le a Ba la ton ra (jóbarátokhoz; aho vá apá mék 
en gem nya ral ni „ad tak be”, erõs ma gá nyom ott ala kult 
ki, hét éves ko rom tól strabancoltam ma gam, spor tol tam 
is stb., de va la hogy már ak kor az iro da lom „bûv kör ében” 
kel lett ma rad nom, nyolcévesen… így nem linkültem el az 
át lag nál job ban, sõt; nem let tem for ma sze rin ti vagány/
kodó etc., sem pro fi spor to ló, sem mi ilyen; 1957-ben föl-
vet tek az egye tem re, ta nul má nya i mat el lóg tam, ál lást se 
kap tam 1962-ben, 1971-ig pá lya szé li ta ná ri-ne ve lõi mun-
ká im vol tak, de már 1965-ben el in dult a mû for dí tás, de re-
kas, jó szí vû se gí tõk kel, mun ka adók kal – nem so ro lom, 
lé te zik „ve re bes cím la pú” bib li og rá fi ám, Ger gely Fe renc 
és Ko vács Ákos mû ve, ott lát ha tó mindez)… te hát vas-
út és Ba la ton. Aki is me ri ez ér zést, tud ja. Fõ leg a bú csút 
le het mé lyen át él ni.

Ma gam az 1962-ig ér vé nyes sza bad je gye met nem 
hasz nál tam ki iga zán. Jó, vagy ti zen öt he lyen jártam… 
de jár hat tam vol na száz he lyen is. Igaz, 1958-tól idegen-
vezetõsködni kezd tem, ez elég va gány mun ka volt nya-
ran ta, õszönte… ha az egy ko ri NDK ma Né met or szág, 
hát a ké sõb bi Köln, Frank furt, Bo chum, Ham burg, Han-
no ver, Mün chen, Ba den-Ba den, Stutt gart, Heidelberg, 
Duisburg, Mülheim, Düs sel dorf stb. „mel lett” igen sok-
fe lé jár tam, ide gen ve ze tõ ként vagy 20 vá ros ban, szi ge-
ten, pl. Rügenen is töl töt tem he te ket etc. S jól meg ta nul-
tam né me tül. An goltu dá so mat már csak 1988 után dró toz-
gat tam job ban ös  sze. Fõ leg re pü lõ vel jár tam ak kor min-
den ho vá, és akár hi szi va la ki, akár nem, író gé pe met is 
vit tem, utaim költ sé ge it a szin tén ma gam mal vitt – köny-
 nyû – mû for dí tás ok kal meg ke res tem, és ló fog adá si lag is 
in kább igen je les, fan tasz ti kus nye re mé nyek kel büsz kél-
ked het tem – ma nem ér de kel már –, sem mint hogy a sok-
sok-sok egy-egy font nyi, tíz már ká nyi vesz te ség ron tot ta 
vol na a bü dzsét.

Bár vagy tíz-tíz írhoni és ang li ai vá ros ban jár tam 
lópályán, fo gad ni dön tõ en a lon do ni iro dá kon fo gad-
tam. El len ben mú ze um má ni ám okán csak 1988-ban is 
ti zen hét ang li ai-skó ci ai vá rost lá to gat tam meg, negy ven 
mú ze u mot lát tam (mi ni mum), és ez mind vo na to zást 
je len tett. Nagy él mény volt át utaz gat ni Ír or szá gon ke let-
nek, délnek… hét vé ge ken (nagy han gu la tú ír tár sa sá gok-
ban, bár magányosan)… csön des hét köz nap okon, mi kor 
eset leg egy-egy kis vá ros ban lak tam, on nét men tem 
Limerickbe, Tipperarybe, Corkba, hí res írók vá ro sa i ba 
stb. Ezek nem fog ha tó ak má sok Ame ri ka-, Auszt rá lia-, 
Ázsia-be uta zá sa i hoz, de en gem a fe le sé gem és ma dár csa-
pa tom várt itt hon, így is rossz volt sok szor a lel ki is me-
re tem. Fe le sé gem in kább ma gyar föl dön utaz ga tott, de 
kül föld re is járt, míg Szu szi ku tyánk egész sé gi ál la po ta 
engedte… új ku tyán kat, Lottit, a ka ta lán pász tort, ha nem 
is Katalóniából, de Nyu gat-Fran cia or szág ból kap tuk aján-
dék ba (te nyész tés re nemigen al kal mas jó szág), ér te ment 
ki õ, az óta is itt hon van, vi dék re jár nak együtt szép idõk 
évadain… té len meg fe le sé gem az ál ta lam húsz éve ab ba-
ha gyott, kör nyé ki-kin ti cinke-vörösbegy-rigó-etetést 
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foly tat ja, ez igen ki ké szí tõ le ges mû ve let, sok min den-
nel (pénz, fá ra dás, ko rai ke lés, örök ag gály) jár együtt. 
De fe le sé gem se vo na to zik, csak bu szo zik, én meg most 
egy-egy nap ra kint vol tam ugyan Bécs ben, de… Er rõl 
ké sõbb, er rõl majd vé gül.

6

Per sze, a kis Lotti, ma hat éves ka ta lán pász to runk 
ha za ho za ta la is vo nat tal tör tént. Egy õrült uta zás le he-
tett. Farkaskutyakölyök-szerû, pár hó na pos kis ebet kép-
zeljünk… itt hon a sám li alá befért… de egy éj sza kai út 
Zü rich bõl (oda hoz ták el a dijoni te nyész tõk, s kés tek 
vagy 4 órát, fe le sé gem a zü ric hi vi lág ból a pá lya ud var 
mel let ti ½ négy zet ki lo mé te res te ret is me ri, max., hát az 
ál la tok nak így add a szí ved, ha tény leg adod… de meg-
éri), el len ben ne kem már az ilyen utak nem va lók.

Fe le sé gem sem na gyobb hõs, mint én… is me re tes, min-
dig va la ki nek a párt ját fog ja a külvilág… a férjnek… a 
feleségnek… még a kár tya baj nok ság gal is van nak bel sõ 
gon dok oly kor, de nem igaziak… el len ben az már szin-
te ku tya menny or szág, ma dár menny or szág, ami itt zaj lott, 
zaj lik. Fáj dal mak: ma ütöt te el a Lotti ap ró ku tya ba rát-
ját egy busz az ut cánk ban, vé ge, kész. En gem a B. Bé la 
úton üt he tett vol na el két sor au tó, vil la mos, két busz… 
meg úsz tam. Ezek nem vo natkér dé sek, nem tar toz nak ide, 
csak az an gya lok hoz. Ké szül ilyen köny vem: Ril ke és ang-
yalai… re mél jük, meglesz… foly ta tás ként (ki adó i lag is) 
a Tandori–Pilinszky (így volt a cím la pon) raj zos-ver ses 
könyv nek (raj zok tõ lem). El ne ki a bál jam, vas úti bal eset 
még nem fe nye ge tett.

Sok fé le kép pen utaz tam. Az ide gen ve ze tõs utak… iszo-
nyú hos  szú vo na to zá sok Prá gán át Drez dá ig, Lip csé ig 
(Ber lin ben csak egy szer vol tam, 1999-ben, 2 na pot, nem 
va gyok ber li ni, mai-né met ho ni író, jól le het a leg na gyobb 
ot ta ni ki tün te té sek egyi két, a pénz nél kü li Goe the -me dált 
kap tam meg… tu dó si-mû for dí tói díj, ah, én, az egye tem 
el ló gó ja a pro fes  szor mel lett egye dü li it te ni né met sza-
kos ként kap tam a me dált 2007-ben… mó kás az élet), 
Rügenig… a Harz hegységbe… utaz tam kis vas úton ott 
a he gyek közt, Rügenen a he lyi csoda-vicinálison… de 
ké sõbb, mi kor 1990-et kö ve tõ en, ak ko ri ban lel ki sza bad-
sá got is érez ve na gyon ne ki ló dul tam Németországnak… 
fe küd tem cso mag tar tó ban a Raj na mel lett vé gig ro bo-
gó exp res  szen, an  nyi ra nem volt más hely, így lát tam a 
Loreley-sziklát, Koblenzet stb., volt né met or szá gi vas út-
bér le tem, angliai… már a ma gam pénzén… s ha Düs sel-
dorf ban lak tam épp, leg alább hét hely re el utaz tam on nét 
(mú ze u mot és ló ver senyt néz ni, de még vá ro so kat jár ni 
is, csak egy ál ta lán), ír tam vas úti ver se ket (so kat nem!, 
de nagy ér zel mek kel, pl. Duisburgban, ahogy té len a 
ke zem csak nem le fa gyott húsz má sod perc nyi toll-szorí-
tástól…), in ni nem it tam ak kor két és fél évig, pres  szó ba 
ne: hát az ut cán, a kis er dõ ben, a vas úti töl tés mel lett fir-
kál gat tam ös  sze Vagy majd nem az c. kö te tem vi szony lag 
leg jobb darabjait… Ma dár zso ké etc., és utaz tam fõ leg 
lópályákra/ról (Gladbach, Mönchengladbach, Krefeld, 
Dortmund, Bo chum, Mülheim – sok szor épp itt lak tam, 
a csu dás Mülheimben, a lópálya és a szín ház mellett… 
ott, meg Bécs ben is, a ló és a kul tú ra azo nos aján ló fü ze-
tek ben sze re pelt min dig, gon do lom, ma is, egyik vi lá got 
sem is me rem már), fõ leg Dinslaken és üge tõ je em lé ke-

ze tes, ott éj sza kai ver se nyek vol tak, s én fut va tet tem 
meg a szá mom ra még el ér he tõ utol só fu tam után az 
el ér he tõ utol só vonatot… sok szor az egész ko csi ban 
ma gam ültem… de Köln éj fél után is iga zi, fé nyes, 
ká vé ház te ra szos világváros… él ve zet volt ha za sé tál ni 
ho te lom ba stb.

Ak ko ri ban há rom vá ros ba vált hat tam oda-vis  sza je gyet 
Kölnbõl… ma egy vá ros ba „oda”, an  nyi jön ne ki ab ból a 
pénz bõl. Mi köz ben az itt ho ni ho no rá ri u ma im alig men tek 
föl jebb, sõt.

7

Egy jó vas út tör té net volt ez: meg ír tam az evi den cia tör té-
ne tek közt, de az oly rég volt, ti zen va la hány éve: Köln ben 
nagy imp res  szi o nis ta ki ál lí tást lát tam (ma gyar kép is volt, 
sejt he tõ, ki tõl, Sz.-Merse Pál), szé dül tem az éh ség tõl, el ne 
zu han jak. Nem it tam ak ko ri ban sem (egyéb ként ma sem, 
fél éve, és tu dom, nem is se gít „az én ba ja i mon” már, az 
itt ho ni ba jo kon etc. sem mi ital, elég a víz), s az ital lak tat. 
Éhem ben hát csak nem el ájul tam. Nem em lék szem, ho te-
lom ban mi ért nem reg ge liz tem be ren de sen. Ki a mú ze um-
ból: – 1989 volt, vagy 1990. Irány a pá lya ud var. Egy virs-
li. Vas út jegy. Fel egy vo nat ra. Krefeldbe ment. S tud tam, 
van ott egy mú ze um, ahol ren ge teg a „fe hér kép”. Meg ér-
kez tem, jár tam a hét köz na pi a san üres ter me ket (a vo na ton 
jól ki fújt a szél, szép volt az élet, a vo nat is üres volt, lo bog-
tak a hu zat ban a füg gö nyök!), és egy mo der nis ta te rem be 
ju tot tam, ahol volt egy „Zen gõ priccs” ne vû al ko tás. Nem 
fek szem vé gig? Ezt kér dez te a te rem õr. Jó ég, én Köln ben 
két órá ja majd nem a föld re es tem s el fe küd tem, itt meg… 
szin tén egy múzeumban… ilyen az élet.

8

Volt-e leg ked ve sebb vo nat él mé nyem? Ah, má sok 
hadd ír ja nak sza gok ról, sí nek pengésérõl… én in kább 
köny ve ket em lí tek. 1958 feb ru ár já ban meg vá sá rol tam 
(két-há rom na pi, anyám tól ka pott ebéd pén ze men) Ottlik 
alap köny vét, Haj na li ház te tõk. Lett Mándym is (Ide-
gen szo bák), Mé szöly tõl meg (ké sõbb de di kál ták mind) 
Lellén vet tem meg a Sö tét je lek cí mût.

Így fel vér tez ve ül tem a kis lellei ál lo má son. De na gyon 
is mer tem 1945–54 közt, ké sõbb ke ve seb bet jár tam ar ra. 
So sem lát tam ad dig a be fa gyott lellei ki kö tõt. Hát most. 
Cso da él mé nyek vol tak, ma da rak kal, nem me sé lem. De 
es te, a ha za vo na tot vár va, a sö tét ál lo más te ra szon ül tem 
ma gá nyo san, vál to gat va ol vas tam há rom mes te re met.

A vo nat me le gé ben az tán fõ leg már csak aludtam…

9

Ál lo má sok és vá sár lá sok. Norwich: le szál lí tott áron 
a ked venc an gol fes tõ im rõl (Vir gi nia Woolf is me rõ sei, 
szeg rõl-vég rõl) egy könyv, mely öröm. Az él ve ze tes 
ang li ai pá lya ud var ok, sok szor ka nyar ban, ívelt pe ro nok-
kal. Southamptonban nem ta lál tam a mú ze u mot, mert 
nem tud tam, két vas út ál lo más van, s így min dent 90 
fok kal más képp mu ta tott a tér ké pem. Ó, én an nak ide-
jén ki jegy ze tel tem a mú ze u mo kat, szá mol tam az ál lo-
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má so kat. Má sok nak biz to san ha tal ma sabb él mé nyei a 
kí nai va su ta zá sok, a gyö nyö rû he gyek közt. De nem 
Kö zép-Ang lia kis csa tor nái a la kó ha jók kal, egyebek-
kel… ál mok má ig.

S Ang lia még, Lon don: a Paddington pá lya ud var. 
Men  nyit lak tam ar ra fe lé, leg alább hét-nyolc ho tel ben, 
men nyit ér kez tem oda, ha más sal nem, met ró val. De 
mi kor 1995 kö rül meg vet tem a kis Paddington-medvét 
(fél arasz nyi alig!), nem tud tam, a sors ke gye meg hoz za 
ne kem, mint mû for dí tó nak azt a nagy aján dé kot, hogy a 
Paddington pá lya ud var ról el ne ve zett, ikon sze rû kis med-
ve vi lág iro dal mi ran gú ka land ja it for dít ha tom köny vek 
so rán át… a de re kas ság ju tal ma, mond ja a német… de 
hát én ma gam ról ilyet? Nem. Vi szont mint for dí tót „med-
ve szak ér tõ”-ként di csér tek meg egy lap ban.

Tes sék vá sá rol ni Paddington ka land ja it, mást nem 
mon dok!

10

S egy pil la nat ra azt hit tem, ez lesz a po én, a meg le pe-
tés. Ami itt jön. Hogy tud ni il lik va la ki nek (bé csi il le tõ-
ség, ki adó, egy ál ta lam ké szí tett for dí tás ügye… bi zony, 
elég gé mel lõz ve va gyok így sok dí jam, plecs nim, élet-
mun kás sá gom stb. ellenére… az élet a gya kor lat vo na lán 
megy to vább, ez a rend), igen, egy ked ves szer kesz tõ nek 
ma gya ráz tam: nem, nem hi á ba is gon dol ták, hogy ne tán 
ott le szek a le for dí tott köl tõ estjén… én ré gen ren ge te get 
sze re pel tem Auszt ri á ban, s még Pá rizs ban, Lon don ban, 
Né met or szág ban is lép tem fel, sõt, an go lul zár tam egy 
rot ter da mi költészetfesztivált… de töb bé nem és nem. 
Nem vo na to zom Dél-Ti rol ba, Salz burg ba, Inns bruck ba, 
Graz ba, Linz be. Pe dig de imá dom a bé csi pá lya ud va ro-
kat: Süd- és Westbahnhof! Éle tem volt mind ket tõn. Kocs-

má ro sok, lóirodák, újságosok… te rek, csak úgy, haj na-
lok, es ték. Nem.

Bi zony, mond tam (elõ ször mond tam ki), én a Ke le ti 
pá lya ud var ra nem va gyok haj lan dó ki men ni; a vo na ton az 
utas tár sak je len lét ét el tûr ni; vo nat hoz haj nal ban föl kel ni; 
ter mé sze tes éle te met felrúgni… nem. Elõ ször mond tam 
ki ezt. Au tó szó ba se jön.

De nem ez a meg le pe tés itt.

11

Meg le põ lesz-e vi szont? Mi kor rég-rég még nem ter-
mes ko csi ba ül tem, biztos-ami-biztos, meg fül ké ben 
na gyon a nya kad ra is te lep sze nek, a „ter mes” ma gas 
ülésháttámlái mö gé jól be le het búj ni (ol vas gat va a pá lya-
ud var okon vett oszt rák újsághalmokat)… ám így sem sze-
re tem az úti tár sa kat, tá vol ból sem… te hát a fül kék haj na-
li ho má lyán, mi kor még ol vas gat nom nem le he tett (ó, 
Wittgensteint is így is mer tem meg, Bécs ben vett élet rajz-
könyv bõl, élet re-ta nul sá gok kal), ak kor kis no te szom ba 
ír ni kezd tem. Szös  sze ne te ket, vers ré sze ket. Nem idé zek 
ide ef fé lé ket, mert nem tu dom, hol az a sok-sok fü ze tecs-
ke. De még ma ga mat is for dí tot tam né met re. Mel lé kes.

A lé nyeg: lám pát nem gyújt va, ahogy ír tam, a szem 
fi zi kai sa já tos sá ga i nál fog va (vagy ho gyan) azt „lát tam”, 
van már írás a kis la po kon. Ott, aho va én írok, ír ni ké szü-
lök, van már írás.

Az elõ dö ké? A vi lá gé? A szel le mé? Nem ját szom nagy 
fo gal mak kal. A vo na tok ho má lyán érez tem rá egy bi zarr 
do log ra, amint az imént mond tam. Öcsi, aho vá írsz, ott 
már van írás, ele ve van!

En  nyi volt dol go zat zá ró meg le pe té secs kém. Ele fánt 
és orosz lán és szafari he lyett: írói kis kert, ré tecs kén kis 
kecs kém.

Szamódy Zsolt fotója
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JÓ KAI AN NA

A moz dony füt  tye
... Ne kem a vo nat: nosz tal gia.
... Ne kem a vo nat: bú csú.
... Ne kem a vo nat: vég zet.
... A vo nat: ér rend szer.

... A vo nat füt  tye pe dig édes-bús em lék. Ma nap ság már re ked ten, 
szag ga tot tan du dál a ma si na. Mint egy nagy ál lat-mu táns, bõ gés sze rû 
han got ad, si ví tás ba csap, ha ve szélyt lát a sí ne ken. Vo na tot vár ni, fütty 
nél kül, nem ugyan az.

Gyer mek ko rom ban kü lö nö sen von zód tam az es ti vo na tok hoz. Nya-
ran ta, pa rá nyi nya ra lónk kert jé ben a tob zó dó szar ka lá bak kö zött, a fa ke rí-
tés ta lap za tá ra csim pasz kod va les tem a tá vo li vo na to kat. A fütty fosz lány 
je lez te, jobb ról jön-e vagy bal ról a ki vi lá gí tott ab lak sor. A tü csök ci ri pe-
lés be a mes  szi, lágy za ka to lás be le si mult. A víz szin tes fény folt ha mar 
el su hant – s egy ki csit ve le su han tam én is. Ma gá nyos, el vá gyó dó 
gyer mek vol tam. Ját szó tár sak se hol. Fan tá zia vi lá gom – egyet len una-
lom ûzõm az ol va sá son kí vül – óri á si ra da gadt. „Visz a vo nat, me gyek 
utá nad” – hon nan is mer het tem vol na Jó zsef At ti lát? Csak ugyan azt a 
vá gyó dást érez tem, tíz éve sen is: kö vet ni, fel lel ni azt a má sik „uta zót” a 
kö zös idõ ben-tér ben, aki meg fej ti majd éle tem tit kát: mi ért is pottya n tam 
a Földre…? Me sé ket gyár tot tam: kik ül nek az ab la kok mö gött? Ho va 
men nek? Hon nan jöt tek? Az erõ sö dõ fütty szó ba bo nás re mény; a hal ku-
ló-ele nyé szõ a re a li tás szo mo rú sá ga. Úgy kel lett a ke rí tés rõl le fej te ni; 
két vo nat kö zött ka pasz ko dott a sze mem a csil la gok ba.

Gyer mek nek ko ra érett – fi a tal nak kis sé éret len, így lá tom ma ga mat. 
Nincs a tu da tom ban, hogy olyas va la kit vár tam, aki meg is ér ke zett. Lel-
kem ben a pá lya ud var nem a ta lál ko zá sok, ha nem a bú csúk te re pe.

... Ülök a vas úti ku pé ban, és me gyek el. Akit el ha gyok, an nak csak a 
fe jét lá tom, a be pá rá so dott szem üveg mö gött a sö tét lõ, fáj dal mas te kin te-
tet. Ahogy to vább zök ken a ko csi, úgy vá gó dik le az ad dig ked ves arc ból 
egy-egy sze let, míg ki nem zá ró dik a kép bõl egé szen és vég le ge sen.

... Áll a há ló ko csi ab la ká ban, ha nya gul ki kö nyö köl a pe rem re. Me rev 
a mo so lya, a kis uj ját le nyújt ja, fen sõbb sé ges gesz tus, ha mis. Meg ra ga-
dom a kis uj jat, majd kény sze rû en el eresz tem, ha nem aka rok az in du lás-
nál has ra es ni. Túl ha mar húz za vis  sza a nya kát, la zán, csuk ló ból in te get. 
Én nem in te ge tek. Õszin tén: rossz utat kí vá nok ne ki, nem jó utat.

A vo nat vonz za a tra gé di át. El hur col tak és ki te le pí tet tek mar ha va-
gon jai. Ka to na-trup pok a ha lál ba. Iro dal mi ala kok és az iro dal mi hõ sök 
hús-vér te rem tõi gyak ran vég zik a vo nat ke re kei alatt. Karenina An na. 
Jó zsef At ti la. Latinovits. A köz em ber is – még ön pusz tí tá sá ban is – éhes 
a ro man ti ká ra. Ve szé lyes a sí nek pár hu za mos har mó ni á ja, in ger lõ; a két-
ség beesett em ber csakazértis „ke reszt be fek szik”.

Még is: mint az ér rend szer, a vo nat az, ami be há lóz za az ország-
testet.

Ne szed jé tek fel a sí ne ket.
Az uta so kat ne do bál já tok meg kõ vel.
Ne ha ji gál já tok ki az üve ge ket.
A ko csi kat ne pin gál já tok ös  sze szórófestékkel.
Az ele ven há ló za tot ne szab dal já tok széj jel.
A köl té szet lá zas vo nat-szim bó lu mai és a hét köz nap ok jó zan, gya kor-

la ti „me het nék jei” egy aránt fon to sak. Õriz zük azt a ke ve set, ami még 
egy be köt.

A vo nat füt  tye el ha gyott. De még csat tog nak a ke re kek. Tõ lünk függ, 
mi lyen dal la mot kép ze lünk hoz zá.
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FÜZI LÁSZ LÓ

Vo nat
Ha kö zös ség re gon do lok, ak kor azt kell mon da nom, 

hogy az én éle tem ben a fa lu ját szot ta a leg na gyobb sze-
re pet. Ta lán en nél is pon to sabb, ha azt mon dom, hogy 
gye rek ko rom ban szá mom ra a fa lu tör vé nyei sze rint ren de-
zõ dött el a vi lág, s a fa lu for dí tot ta át a vi lág tör vé nye it a 
ma gam éle té re.

Azt, hogy is me rem az em be re ket, má ig, s nem azo kat, 
aki ket ott hon meg is mer tem, ha nem azo kat is, akik szer te 
a vi lág ban él nek, a fa lu nak kö szön he tem. An nak a fa lu-
nak, ame lyik ben fel nõt tem, úgy, aho gyan más a ta nyá nak 
vagy a vá ros nak kö szön he ti a ma ga va ló ság is me re tét. 
An nak a ta nyá nak, vagy vá ros nak, vá ros rész nek, ame lyik-
ben fel nõtt.

Ak ko ri vi lá gom nak, mint min den ki má sé nak, meg vol-
tak az ös  sze te või. Az em be rek re, a mun ká ra, a kap cso la-
tok ra, a já ték ra, az el ren de zett ség re és a ki szol gál ta tott ság-
ra gon do lok, ha ar ra a vi lág ra gon do lok. An nak a vi lág nak 
az ös  sze te võ it mind le kel le ne ír nom. Nem tu dom, hogy 
az em be rek rõl, élõk rõl vagy hol tak ról, má ig kö zel áll nak 
hoz zám, tu dok-e majd ír ni.

A leg fon to sabb az volt, hogy ak kor minden nek érez-
tem a he lyét. Le het, hogy a vi lág ak kor is hi ány zott, a 
na gyob bik rész min dig hi ány zik az em ber nek, de mint ha 
ke vés bé hi ány zott vol na, mint ma, ami kor jó val töb bet 
is me rek be lõ le. Le het, hogy jó ide ig a na gyob bik rész rõl 
nem is tud tam, mert az ott hon, az ott ho nos ság le fed te azt, 
amit vi lág nak gon dol tam.

Töb bet is me rek-e ma a vi lág ból, mint ak kor? Ma nem 
is me rek töb bet a vi lág ból, mint ré gen, in kább más ként 
is me rem azt, amit is me rek, pél dát is ho zok er re. Gye-
rek ko rom ban an  nyi min den mel lett írók ról is ta nul tunk, 
köz tük olyan író ról, aki rõl fel nõtt éle tem ben szá mos ta nul-
mányt ír tam, köny vet is, száz nál több le ve let kö zöl tem a 
le ve le zé sé bõl. Né ha rá kér de zek ma gam ra, va jon töb bet 
tu dok-e ró la most, ami kor min dent el ol vas tam, amit írt, s 
azt hi szem, azt is, amit köny ve i rõl, gon dol ko dá sá ról ír tak, 
mint ak kor, ami kor csak elõ re ki ala kí tott sé má kat ta ní tot-
tak ve le kap cso lat ban. Ab ban a rend szer ben, ame lyik be 
ak kor he lyez ték, biz to san nem tu dok töb bet a mun kás sá-
gá ról, mert most egé szen más kép pen tu dok min dent, mint 
ahogy ak kor tud tam bár mit is. Ak ko ri tu dá som és a mos ta-
ni nem ve tít he tõ egy más ra.

Az sem, amit ak kor tud tam a vi lág ról, s amit most 
tu dok. Nem a va la mi ko ri, gye rek ként meg is mert vi lá gom 
bõ vült ki, ha nem mint ha egy má sik ke rült vol na a he lyé re, 
ezért van nak ál lan dó hi ány ér ze te im.

Ak kor szá mom ra a vá ros is a fa lu ré sze volt. Az óta szá-
mos írást ol vas tam a vá ros ról és an nak vi dé ké rõl, szo ci o ló-
gi ai ér te lem ben biz to san így van ez, min den vá ros nak lé te-
zik vi dé ke, kör ze te, von zás kör ze te, ez az el lá tá sá ban vesz 
részt. For dít va is van kap cso lat a vá ros és a fa lu kö zött, 
a vá ros ki szol gál ja a fa lu la kók igé nye it. Mind egyik fa lu, 
szin te ki vé tel nél kül egy-egy vá ros vi dé ké hez tar to zik.

Szá mom ra a vi lág azo nos volt a fa lu val, ezért a vá rost a 
fa lu füg ge lé ké nek lát tam. Nem is lát hat tam más nak. Igaz, 
a kö zép pont ból egy má sik vi lág fe lé nyílt út, de ab ban a 

má sik vi lág ban mi so ha nem le het tünk ott hon. Ott, ab ban 
az ak ko ri vá ro si vi lág ban nem, eb ben a mos ta ni ban igen, 
mert szá mom ra most ez je len ti a tel jes vi lá got.

A vá ros volt az a hely, ahol vá sá rol ni le he tett, aho va 
is ko lá ba, kö zép is ko lá ba jár tunk, ahol az ügye in ket in téz-
tük. Ha kel lett va la mi, be men tünk a vá ros ba, de nem a 
vá ros ban él tünk, a vá rost csak hasz nál tuk, ezért ak kor 
is, ami kor vá ra koz tunk, az ut cá kon, a vá ró ter mek ben 
tet tük azt.

A vá ros ban az ut cá kat jár tuk, így töl töt tük el a vá ra-
ko zá sok hos  szú per ce it. Pró bá lok pon to san em lé kez ni, a 
négy év alatt, míg kö zép is ko lá ba jár tam, egyet len vá ro si 
la kást lát tam, egy szer. Egyéb ként az ut cá kon, te re ken, 
vá ró ter mek ben töl töt tem az idõ met.

A leg kö ze leb bi ál lo más hoz zánk a petõházi volt, in nét 
jár tunk Sop ron ba. Jó val mes  szebb, szin te a fa lu szer da he-
lyi ré szén túl, ugyan azon a vo na lon volt a szentmiklósi 
ál lo más, a gyors vo nat ok csak itt áll tak meg. Uta zás elõtt, 
uta zás után azt az egy órát, amen  nyi a nagy ál lo más el éré-
sé hez kel lett, so ha nem gya lo gol tuk le. Így sze mély vo nat-
tal utaz tunk min den ho va, Sop ron ba há rom ne gyed óra 
volt az út, Gyõr be egy órá nál va la mi vel több, ha Pest re 
men tünk, ak kor az a gyõ ri vá ra ko zás sal, át szál lás sal öt 
órát is igény be vett.

Ami kor én a vá ros ba jár tam, még lé te zett a celin vas út 
is. Ná lunk nem csak a Gyõr és Sop ron kö zöt ti vo na lon, 
ha nem a Sop ron–Cell dö mölk kö zöt ti vo na lon is fel le he-
tett száll ni a vo nat ra, csak az ut cán kon a má sik irány ba 
kel lett for dul nunk, a kis ál lo más fe lé.

Cell dö mölk az óta is ré sze se a ma gán vi lá gom nak, pe dig 
so ha nem jár tam ott. Sop ron tól Szentmiklósig ugyan az a 
pá lya ve ze tett, s ment to vább, Petõházát, Ka pu várt, Csor-
nát érint ve Gyõr be. Er rõl a fõ vo nal ról Szentmiklósnál 
ága zott le a Cell dö mölk re me nõ sín pár, ez elõ ször a 
kis ál lo mást érin tet te. Mi a petõházi ál lo mást és a kis ál lo-
mást ös  sze kö tõ úton lak tunk, így egy aránt hasz nál hat tuk 
mind két vo na lat. Szom ba ton csak öt órám volt, 12.35-kor 
csön get tek ki, 12.50-kor in dult a celli vo nat, fu tot tam a 
vas út ra, hogy el ér jem a vo na tot. Min dig el ér tem, en  nyi re 
nem sze ret tem ak kor a vá ros ban len ni.

A celli vo na lon ré gi mo tor vo nat járt, te len te alul ról 
be fúj ta a szél a fel ka vart ha vat. Ka bát ban ül tünk a ko csi-
ban, de mind egy volt, men tem-me het tem ha za. Né ha 
ko csi kat is akasz tot tak a mo tor vo nat mö gé, ré gi, fa pa dos 
ko csi kat. Úgy is hív tuk az egész vo na lat: fa pa dos nak.

Az tán a celli vo na lat meg szün tet ték, egy idõ után a 
sí ne ket is fel szed ték, így a töl té sen nyu god tan bi cik liz-
het tünk, a kis ál lo más épü le te pe dig mál la doz ni kez dett. 
So ha nem tu dom meg már, hogy ál lo másnév ként mi sze-
re pelt raj ta. 

A má sik vo na lon, igaz, in kább ké sõbb, utaz tam Gyõr 
irá nyá ba is, ezen a vo na lon so ha sem men tem Cell dö mölk 
fe lé, egyet len ál lo más ere jé ig sem, így azt sem tud tam 
meg, hogy eb ben az irány ban mi volt a fa lun túl.

Az is ko lá ban be já ró vol tam, ami azt je len tet te, hogy 
to vább ra is a fa lu ban él tem, a ko ráb bi évek kel ös  sze vet ve 
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csak an  nyi vál to zott, hogy reg gel el in dul tam ott hon ról, s 
dél után ha za ér tem, ebé del ni is min dig ott hon ebé del tem, 
aho gyan a test vé re im is, és min den ki, aki be já ró volt. 
Ak kor el kép zel he tet len volt, hogy a vá ros ban együnk 
va la mit, csak a ma gunk kal vitt tí zó ra it et tük meg dél elõt-
tön ként, be ül ni sem ült be se ho va sen ki, er re pén zünk 
sem volt.

Reg gel há rom ne gyed hét kor in dult a vo nat, fél nyolc-
ra ér tem a vá ros ba, en  nyi idõ kel lett, hogy a hu szon hét 
ki lo mé tert meg te gyük, az ál lo má so kat, sor rend ben bár mi-
kor el mon dom. Petõházán száll tam fel a vo nat ra, majd 
Szentmiklós – Hegy kõ – Pinnye – Nagycenk – Fertõboz 
– Balf, az tán Sop ron kö vet ke zett. A vo nat nagy, nyu godt 
ív ben ka nya ro dott be a sop ro ni pá lya ud var ra, a meg ér ke-
zés elõtt még a vá gó híd ra vet het tünk egy pil lan tást. S a 
gyö nyö rû, ak kor is szõ lõ vel telt domb ol da lak ra. Az ál lo-
más épü le te még a ré gi volt, az én idõm ben épí tet ték meg 
az új, mo dern pá lya ud vart, így azt is meg is mer tem. Vis  sza 
ugyan így, fél há rom kor in dul tunk, ne gyed négy re ér tünk 
ha za, négy év alatt, nyolc száz nap pal szá mol va leg alább 
ezer két száz órát töl töt tem vo na ton, s nyil ván töb bet is.

Sok ez, vagy ke vés, nem tu dom. A vo na ton úgy él tük 
az éle tün ket, mint ha ott hon let tünk vol na – volt, ami kor 
ta nul tunk, volt, ami kor kár tyáz tunk, volt, ami kor be szél-
get tünk. Volt, ami kor ol vas tam. Ott hon is so kat ol vas tam, 
a vo na ton is. A vá ros ezen a te rü le ten szá mos vál to zást 
ho zott az éle tem be. El sõ, meg spó rolt pén ze men új sá go-
kat, fo lyó irat-szá mo kat, köny ve ket vá sá rol tam, eze ket 
min dig a vo na ton kezd tem el ol vas ni. A vo na ton ol vas-
tam, hogy Ma gyar Re mek írók cím mel so ro zat in dul, a 
so ro zat kö te te it mind meg vet tem, ott, a vo na ton ter vez-
tem el, hogy könyv tá ram lesz. A vá ros ban köny ves bolt ba 
jár tam, néz tem na pon ta a ki ra ka tát.

A vo na ton di ák ko csi volt, el sõ fe le a lá nyo ké volt, a hát-
só a fi ú ké, ma már el kép zel he tet len len ne ez így biz to san. A 
di ák ko csi ban fenn tar tott he lyek vol tak, szin te min den ki nek 
meg volt a ma ga he lye, ne fe lejt sük el, hos szú éve ken ke resz-
tül na pon ta ugyan azok kal vo na toz tunk. Tár sa sá gok, kár tya-
tár sa sá gok is ala kul tak, köz ben õriz tük a he lye ket a ké sõb bi 
ál lo má son fel szál lók nak. Idõn ként ját szot tunk a ka la uz zal, 
még in kább a fõjegyvizsgálóval, a kár tyá zás szak ki fe je zé se-
it ki a bál tuk, hol a szá munk ra adott hely egyik vé gén, hol a 
má si kon, õ ro han gált a sza kasz egyik vé gé bõl a má sik ba. 
Ma már tu dom, ol csó kis já ték volt ez.

A di ák ko csi nak kü lön tár sa dal mi éle te volt, a fel sõ sök 
elõ jo go kat él vez tek, az ab lak mel lé ül het tek, meg vá lo gat-
hat ták a tár sa sá gu kat, s így to vább. Ne kik min dig volt 
ülõ hely ük. A vo nat né ha ké sett, er rõl iga zo lást ad tak, így, 
ke zünk ben az iga zo lás sal nyu god tan lép het tünk be az osz-
tály ba. Volt olyan ta ná runk, aki nem kér te az iga zo lást, 
ezért az õ órá i ra szin te min dig kés ve ér kez tünk. Dol go-
za tok írá sa kor majd hogy nem imád koz tunk azért, hogy 
a vo nat mi nél ké sõbb ér jen be az ál lo más ra. Gye re kek, 
di á kok vol tunk.

Az egyik év ben két hé tig nem járt a vo nat, leg alább-
is em lé ke ze tem ezt így õr zi. Nagy tél volt, hi deg gel, 
ha tal mas hó val, erõs sze lek kel, ná lunk min dig fújt a 
szél, hó fú vás ok kal. Reg gel nyolc ra ki men tem a vas út ra, 
meg kér dez tem, mer re jár a vo nat, men  nyit ké sik. Enesén 
gõzt fej leszt, mond ták, így az tán, még ha jött vol na, ak kor 
sem lett vol na ér tel me fe lül ni rá. El in dul tam a ha tár ba, 

ak kor sze ret tem meg a sü ví tõ sze le ket, hófúvásokat… 
Más kor Bozon fél re ál lí tot ták a vo na tun kat, órá kat állt a 
sze rel vény, mert egy párt ve ze tõ, az ak ko ri egyet len párt-
nak nem az egyet len, ha nem az egyik ve ze tõ je Gyõr bõl 
Sop ron ba uta zott. Elõ fu tó is volt a vo nat elõtt, ha va la ki 
rob ban ta ni akar na, ak kor hadd rob ban jon fel az. Nem 
ér tet tem, ho gyan rob bant ha tott vol na ak kor bár ki is?

Au tó ról ak kor áb rán doz ni sem na gyon tud tunk, má sok 
sem, a busz já ra tok rit kán jár tak, a vi lág nak eb ben az el ren-
de zett sé gé ben a vo nat nak ki emel ke dõ sze rep ju tott. Ez a 
meg fo gal ma zás mint ha a vá lasz tás le he tõ sé gé re utal na, 
pe dig vá lasz tá si le he tõ sé günk nem volt, a mi éle tünk a 
vo nat tal nõtt ös  sze. A vo na ton nem csak utaz tunk, él tünk 
is. Az ak ko ri vá rost so ha nem érez tem az éle tem te ré nek, 
mos ta ni ki fe je zés ez, ak kor ilye ne ken nem is gon dol koz-
tam, a vo nat tal, na pon ta hasz nál tam, ilyen el len ér zé se im 
nem vol tak.

Mond ha tom azt is, hogy a me net rend alap ján él tem, 
reg gel tud tam, mi kor kell el in dul nom ott hon ról, hogy a 
vo na tot el ér jem, dél után pe dig azt tud tam, hogy a köz pont-
ból mi kor kell az ál lo más irá nyá ba for dul nom. Ma sincs 
szük sé gem órá ra, pon to san ér zem min den perc ben az 
idõt. A gye re kek kel ját szot tunk is ez zel: egy-két perc nél 
töb bet so ha nem té ved tem.

Hogy van to vább? Mit mond ha tok még a vo nat ról?
Ki lép tem a fa lu ból, elõbb ka to na let tem, igaz, in kább 

csak egyen ru hát ad tak rám, az ér tel mét nem érez tem, 
az tán az egye te men kol lé gis ta ként, majd a kol lé gis ta sá got 
le vet kõz ve vá ros la kó, az óta is. Szá mo lom a ki lo mé te re-
ket: ott hon tól jó négy száz ki lo mé ter re vol tam ka to na, 
az tán egye te mis ta, a het ve nes évek ben ha tal mas tá vol ság-
nak szá mí tott ez. Kü lö nö sen an nak, aki ad dig na pi hu szon-
hét ki lo mé tert vo na to zott oda, s hu szon he tet vis sza. Volt, 
hogy el tá vo zás ra pén tek dél után en ged tek el, ké sõ es té re 
ér tem Pest re, ott vár tam haj na lig, szom bat dél ben ér tem 
ha za, s más nap dél elõtt in dul tam vis  sza.

Egye te mis ta ként is rend sze re sen jár tam ha za, gyö nyö-
rû Hús vé tok ra em lék szem, ad dig ben ne él tem a fa lu ban, 
ter mé sze tes kö ze gem volt, et tõl kezd ve már kí vül vol tam 
raj ta, ezért ke rül he tett be a tu da tom ba a táj, a kert szép sé-
ge. Em lék szem ar ra a pil la nat ra, ami kor mind er re rá döb-
ben tem. Ad dig ott hon min dent ter mé sze te sen lé te zõ nek 
gon dol tam, sem mit nem tud tam más hoz ha son lí ta ni.

Az tán per sze a fa lu ból is ki ke rül tem. A vo nat hoz 
vi szont hoz zá szok tat tam ma gam, au tót nem ve ze tek, ha 
egye dül kell el men nem va la ho va, min dig a vo na tot vá lasz-
tom. Az egyik év ben ös  sze szá mol tam, át lag ban min den 
hét re ju tott egy hos  szabb út, az óta ez a szám, azt hi szem, 
fo lya ma to san nö vek szik. Sze ged re, Pest re he ten te akár 
több ször is me gyek, vo nat tal, IC-ko csi ban. De így is át él-
tem már ká bel lo pást, sok-sok órás ké sés sel, bom ba ri a dót, 
még sztráj kot is. Nosz tal gia vo nat ra egy szer száll tunk fel, 
Po zsony ba men tünk el, ba rá ti tár sa ság gal, iri gyel tük a 
ré gi idõk han gu la tos vas úti ko csi it.

Ti zen ki len ce dik szá za di orosz re gé nyek ben, de még 
Ajtmatovnál is so kat ol vas tam hos  szú, na po kon át tar tó 
vo na to zá sok ról, nem tu dom, hogy el in dul nék-e ha son-
lók ra. Nem a vo na to zás tól fé lek, azt nem tu dom, hogy 
en  nyi idõt és en  nyi nyu gal mat tud nék-e a ma gam szá má ra 
te rem te ni.

Be já ró ként ezt a di lem mát még nem is mer tem.
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TÕ ZSÉR ÁR PÁD

Intertáltos 
Umberto Eco sze rint a túl vi lág
olyan sar ka az egye tem nek,
ahol a põ re univerzáliák
re á li ák nél kül le beg nek.

Vo nat ban az el ag gott itt lét resz ket,
kinn aká cok so ra vi rág zik,
óri ás tü dõk lé le gez nek,
va la mi még is hi ány zik.

A fák is a lét rõl le vál va nyíl nak, 
s ott, ahol a zár kó zott intertáltos
fut, nincs a vi rág hoz il lat,
s vi rág sincs a vi rág hoz.

Westernvonat
Vad nyu gat, ban di ták, al ko nyat. –
Mi zsong-bong?, mi ez a rém-ze ne?
Vi szi zord mí to szát egy vo nat,
vi lá gít Gyil kos Frank kék sze me.

Ál mo san ara szol a vo nat, 
Denwert még Flagstonba át von ja. –
Ki vo nat, be vo nat, le vo nat,
le hull az éj, sö tét áfo nya.

Ssúú-ssúú! A vo nat ban lég vo nat
s két ré szeg in di án he ge dül.
Szél von ja a vo nót s hét ko nyak,
s hall gat ja Charles Bronson egye dül.

A vo nat ide top, oda top,
a moz dony ve ze tõ le pi hent.
Már a szél von ja a vo na tot
meg a vég, a wes tern happy end.

Zsemlye Ildikó szobra
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MARNO JÁ NOS

Tûz van ba bám
„Ami re rá jössz, az a vo nat már min dig el ment.”

Comb já ból tó csát csa pol a bõr ülés,
ti zen hét lesz hol nap hoz egy hét re, és
ak kor meg bu kik, és kész. Mi mi oda
lesz majd tõ le. A Formant nem lát ta még,
ta lán most for gat ják ép pen, Óbu da
jön, azu tán Üröm, Vörösváron fog
le száll ni a Bö be. Ha ja tûz vö rös,
emitt-amott üsz kös is már szin te, tré-
fá ból már be le ült az ölé be egy
íz ben. De ka bát ban, mert fa gyott, s a fû-
tõ test ben sem mi lé lek, raj ta düf tin
nad rág ja, me lyet rág nak most a mo lyok.

An na
mint en ni va ló a szem nek s a száj nak
ígé ret: sír ni va ló ki zá ró lag
a szem nek. In nen az ut cá ról épp csak
be pil lant va, ûzöt ten fel a vas út-
ál lo más ra, vagy más el sze ne se dõ
táj ba, mely bõl már is ki ve he tõ
a szem fe hé re s a száj ró zsa szí ne.
A nyelv, mint egy rossz lel ki is me ret bõl
ölt ve, le pe dé kes. An na lep ké vel
hál egy pil le ágyon – vagy fû ben tér del,
ma gá ba bom ló haj jal, vagy fel tûz ve
konty ba. Pon gyo lá ja a nap he vé ben.

An na
in te get utá nunk pöt  työs ken dõ jét
lo bog tat va in ge rül ten, gyom runk ba
le ve gõ szo rul, rá nyom va bé lye gét
el uta zá sunk ra. Er re ké sõbb még
vis  sza té rünk. Évek vagy év ti ze dek 
múl va, mert az év szá zad ok már a tört-
énészek dol ga, hogy mes  szebb re most itt
ne men jünk. Sem mé lyebb re, mint a ré gész,
aki vel együtt ás tuk be ma gun kat
nem egy szo kás ba, mely a szen ve dé lyünk
lett, s amely ma már mind amel lett un tat.
Unal munk kön  nyû s pu ha, mint a tõ zeg.
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An na
don gó val, mely él, és õ sem ke vés bé,
raj tunk meg át fúj a szél, ing ujj ban, egy
sö tét alag út ban; lán gol a don gó,
kis uj junk ban a vi dék, a ki égett
ven dég lõ, ahol ha mut szór a ven dég
a ke nyér be lé re, vi dá man, hecc bõl
mint egy, 1974-ben.
Spric cel a kön  nyünk, az unicum ol csó,
s ha meg hal nánk még is, út hen ger hajt son
ke resz tül puf fadt te te mün kön. Az tán
vis  sza eresz ked vén a völgy be, gya log
vá gunk ne ki a vas úti töl té sen.

An na
a vo na ton egy re gény ben tû nik fel
az ab lak nál ül ve, amely fé lig le-
húz va be szo rult egy szer a tok já ba,
és az óta nem ta lál em be ré re.
Most sincs egy szá las le gény a fül ké ben,
sem olyan, akit a re gény iga zán
ér de kel ne. Az üve gek kö zé kent
táj ból csu pán a nyo mor ki ve he tõ,
a le ve gõ pe dig olyan, ami lyen,
idõ vel jobb lesz, ha nem na gyon kap kod
utá na az em ber. El len ben hagy ja
el hûl ni ma gá tól, amit csak ked vel.

Zsemlye Ildikó szobra
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VÖ RÖS IST VÁN

Vo na ton tá vo lod va
ön ma gunk tól

A le ma ra dó

Le ma ra dok,
mint a vis  sza adott pénz,
két fo rin tos,
ami tárcamélybõl néz,

le ma ra dok,
mint ha ez ver seny len ne,
itt a cél, de
fu tok a vég te len be,

le ma ra dok,
mint éke zet a szó ról,
vagy a szó,
mit va la ki le spó rol

a le vél rõl,
le ve lét meg se ír ja,
nem is üzen,
má sok csend je nem hív ja,

még sem hall gat,
csak lo csog ál mos szem mel,
le ma ra dok,
mint ma gá ról az em ber,

mint utas ról
a vo nat, nem vár ja meg.
Bár ho vá tart,
az út ja hát ra me net.

Le ma ra dok,
mint vil lám ról a dör gés,
mint aszály kor
vad ár víz rõl a töl tés,

de a fo lyó
azért még nem tû nik el,
a jég esõ
ne ki ta lán nagy si ker.

Keats a Ba la to non

De mi sze me a Ba la ton, ha nem
a ten ge ré? Vagy egy nap szem üveg?
Szé les fény ál ló sáv a Föld anyán?
Mo rog a pusz ta part, ha ott vo nat
csat tog a hul lá mok fö lött su nyin.

Az út a ta von át ve zet ta lán?
Szent Ce cí lia fel si kolt, ahogy
a vas ke rék alatt li heg a sín,
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ta lált hang szer re csap egy moz du lat,
a bil len tyûk ha tá rán át ra gyog,

a dis  szo nan cia kö re sza kad.
A se kély víz a part fe lé to lat,
nem hal lod meg a nim fák éne két,
egy fény nya lá bot, mint je ge nye fát,

a föld re dönt a motorosfürész,
s ki hull fész ké bõl egy kék fény ma dár.
Fel hõt len ég bõl jég esõ esik,
a nyár sok fé le képp ide ge sít.

Mandelstamhoz

Én már csak rád irigy ke dem,
Mandelstam, drá ga Oszipom,
mint ha fent áll nék egy he gyen,
nyel ve met né ha ki du gom.

A sö tét ség bar lang já ban
nincs tel jes sö tét.
A fény ven dég csak itt ná lam,
el ka pom fü lét,
ez nem örök lét,
de nem is az el mú lás.

A sö tét és a ha lál egy ál lam,
ezt nem tud ják ál ta lá ban.
Fe jek a bör tö nei.
Sa ját bör tö nünk ben élünk,
ezt tud tad, drá ga Oszip,
a ha lál úgy jön elé bünk,
mint aki még tar to zik
ne künk va la mi vel.
És meg vál tást ci pel.

Ki ug rot tál az el sõ eme le ti
kór ház ab la kon,
de bá tor sá god ki ne ve ti
egy õz a ha von.
Néz csak a far ka sok sze mé be,
azt mond ja, még így is meg ér te.

Ülsz a vo na ton,
én meg hall ga tom:
az idõ csö pög egy edény be.

Macs kát ölt az egér ke,
val la tó tisz ted azt el ér te,
hogy szél sö pör jön a fal va kon
éh sé get és ha vat ke resz tül.
Sor sod fö lött ke reszt ül,
hom lo ko don egy csil lag süt ke resz tül.

Le csöp pen az utol só csepp idõ.
Kö zel sé ged szép, tá vol sá god rémitõ.
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BÁTHORI CSA BA

Ér zel mes uta zás
Men  nyi sö tét ség, mi re a mes  sze ség ben ki pu ha tol juk
ön ma gun kat. Men  nyi üres ség, mi re ide gen ben fel is mer jük
ott ho nun kat. Men  nyi zûr za var, men  nyi sé re lem és zu ha nás,
mi re meg ért jük, hogy az em ber csak vi lá gos ság ban él het.

Nagy út jaj ezer út mes  sze túl vi lág la ni a ros  szon, és köz ben
nem ki ürül ni a jó tól. Mert köz tem és köz ted min den lé pés
kü lön tûz, és a csil la gok is át fény le nek saj gó seb he lye ink hez.
Nem va gyok se hol, és ho gyan is szól nék gyö kér te le nül.

Mes  szi re me gyek, hogy itt hon fel is merj, mint a lük te tõ
kínt. Mes  szi re me gyek, hogy ne láss reg gel tõl es tig, és
egyet len hi bás nap sely mes oxi gén jé ben új ra egye sül jünk.
Ne lás sa lak, hogy szí vünk együtt el fér jen a vég te len ben.

Az ér zés, hogy be lõ lem ki lenc vagy ket tõ is ki tel nék.
Az ér zés, hogy a se bes ség bõl si ke rül het új já szü let ni.
Az ér zés, hogy óri á sok va gyunk ke re kek és az ûr közt.
Az ér zés, hogy aki me ne kül, más vi dé ken ki iz zad ja cél ját.
 
Lás sa min den ki, hogy õsz va gyok, gyors és vál to zé kony.
Más va gyok, bár az idõ már nem al kal mas a szü le tés re.
Hi deg boly gók nyel vét is be szé lem, és azo kat is meg ér tem,
akik csak kín ja ik ból nyúj tóz kod nak az örök ké va ló ig.

Ma gam ba szí vom min den em ber té ve dé sét, mert ami
egy hely ben té ve dés, az úton és köl té szet ben igaz ság.
A sen ki né ha csak el vil lám lott hõs, vagy el ha nya gol ha tó
lé lek, aki vis  sza út nél kü li égi ház tá ja kon jár.

Lesz aki meg sem is mer, mi re vis  sza té rek. Né ha új pán célt
és friss vért ad az egye dül lét. Es te úgy tû nik, min dig a
kö zel ben van a sem mi. De a tá vo li sem mi a va ló di mág lya:
hogy õt el ér jük, azért in du lunk el és azért nem ér ke zünk meg.
              
Min den út nö ve li és el ta kar ja a szo ron gást. A szo ron gás
nö ve li a pon tat lan sá got, de egy ben vis  sza szó lít a gyö ke rek hez.
Mint ha te rem te nénk, vagy új ra te rem te né is ten a föl det, hogy
ide gen ben rá is mer jünk ma gunk ra, hogy ha meg ha lunk is.

Zsemlye Ildikó szobra
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JÁSZ AT TI LA

Vasutas önéletrajzaimból
„S így fogaskerékszerkezetben 
forgatja játékát az ész, 
a kis felhúzós-vasutat, mely 
a szívrõl kapta nevét.” 

(Fernando Pessoa, Nemes Nagy Ágnes ford.) 

„A jó vágyak csak vonatokat ötlenek ki. 
Csak az elsõ nap utazik rajtuk az Úr.” 

(Tomaz Salamun, Lukács Zsolt ford.)

Még is
Na gyon is von zott, va la mi kor ré gen, a vo nat té ma.
Ha csak el hú zott mel let tem a me zõn, már ben ne
is vol tam, ül tem csak az ab lak nál, és fi gyel tem
ma ga mat. Ahogy sé tál ta tom a ku tyát. Ép pen
ar ra já rok, reg ge li után, ká vé és mun ka elõtt.

Va la mi kor von zott na gyon, de tény leg, a vo nat.
Ki néz tem az ab la kon, és eu fó ri kus ér zés fo gott el
a su ha nó, maszálódó táj tól. Hogy egy szer tény leg
meg hú zom a vész fé ket. És le szál lok. El in du lok, el-
tû nök, mo só dom el a táj kép pil la nat nyi rész le té ben.

Ma már nem. Nem ál lí ta nám meg, rop pant kul tú rált
ko csik van nak. Ol va sok. Nem né ze lõ döm, nem aka rok
fel tét le nül le száll ni Szár nál, és az alsógallai hat aj tós
há za kat se bá mu lom meg ren dül ve. Ez is azt je len ti,
nem ér de kel már túl zot tan a vo nat té ma. Azt hi szem.

Em lék
Nem hi á ba a sze re lem szim bó lu ma a vo nat.
Ré gen tör tént, er rõl még mit se tud tam, hogy
ez en  nyi re evi dens do log. Csu pán sze rel mes
vol tam egy lány ba, és na gyon hi ány zott. És
sze re t tem vol na lát ni, és érin te ni né hány 
pil la nat ra leg alább. De nyár volt és le he tet len.
Én pe dig te he tet len, mert épp az or szág má sik
fe lé ben ül tem a szü le im mel. És nem bír tam
to vább, egy dél után ne ki in dul tam. Tud tam,
hogy nem lesz kön  nyû, de a sze re lem, a fi a tal
len dü let vitt. És a na gyon rit kán köz le ke dõ 
vo na tok is. Míg fél úton el nem fogy tak. Nem
jár tak to vább, csak haj nal tól új ra. Én meg egy
szál pó ló ban egy te her va gon ba hú zód tam. Rá-
zott a hi deg, de a szerelem… Igen, em lék szem.

Ek ko ra
Sé ta köz ben a vas úti sín túl ol da lán re ked nek a ku tyák.
Egy ír és egy an gol. Vá rat la nul jön a vo nat, elõ buk kan
a ka nyar ból, nincs idõ. Mes  sze van nak még, én meg
ki a bá lok, le ül. És az ír szetter le is ül, a má sik, a Má kos,
az an gol szetter meg jön ne csak át. Meg van ijed ve, mit
csi nál jon a túl ol da lon nél kü lem. Bepánikol. Fé lel mé nél
erõ sebb a ra gasz ko dá sa. Ne ki fut hát, jön ne át a ke re kek
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közt. Te her vo nat ter mé sze te sen. Egye ne sen ne ki a kere-
keknek. Nem jut át köz tük. A szá gul dó vo nat lég ör vé nye
be ránt ja, ne ki vág ja a ke re kek nek, és le te szi sí nek mel lé a
töl tés re. Ott fek szik a ne mes test egyet len kar co lás nél kül.
Tény leg mint ha alud na csak . Mint ha mû tét után vin ném
az el al ta tott ku tyát öl ben. De egy re ne he zebb lesz. Lé lek
nél kül mi lyen ne héz min den. Sok kal ne he zebb. El ásom,
cso dál ko zom. En  nyi sze re tet, hogy fért el ek ko ra test ben.

Sen ki
„Ré gen, aki meg akar ta õriz ni a tit kát,
fel má szott egy hegy re, ke re sett ott egy
fát, odút vájt be le és ab ba sut tog ta a
tit kát, az tán be ta pasz tot ta sár ral, így
az tán so ha sen ki nem tud ta meg azt.”

Egy film ren de zõ sze rint idõn ként egy-
egy ti tok za tos vo nat in dul 2046-ba. És
min den utas nak ugyan az a cél ja. Az az,
hogy meg ta lál ja el ve szí tett em lé ke it.
Mert 2046-ban meg áll az idõ. És akit
el hagy tál, vagy aki el ha gyott, ott vár 
rád. Kapsz egy újabb esélyt, amit új ra
el ront hatsz, vagy... Most épp a vo nat ról
írok ne ked, nem tu dom, meg ta lál lak-e.
Meg ta lá lom-e azt az odút még egy szer.
Tíz kö röm mel ka par nám ki a tit kun kat.
Te nye rem mel me le gí te ném föl a di der gõ
tes tecs két, tes te det szá raz aj kam mal. De
hogy igaz-e mind ez, nem tud ja sen ki.
Még sen ki nem tért vis  sza a vo nat tal.

Zsemlye Ildikó szobra
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KA LÁSZ MÁR TON

Vonatutak
(Pfalzi de rû)

Mi kor ken dõ vel fel kö tik ál lunk, ke zünk be ke resz tet nyom nak,
Va la hol ku tya csa hol és csil lag ra gyog.

Czesław Miłosz

S a szõ lõk közt, az ud var ház ud va ra
kö ze pén, haj nal tájt, itt, e he lyen – ki lép ve
vá rat lan ös  sze es nénk? Ál mon esz mél nék? (Rég egy bal ká ni
 szál lo dám ban),
szá jon-e dur va íz, fel hõ-ka ron me rõ vér; hogy ronc  csá ha rap va.
Epileptikum, tü net ma: „ha za ér ve agy ér-
fes tés” – hogy má sutt ko csi ba
dac ból e nap; õrült ként vé gig szá guld hat nék két au tó pá lyán –
ön-szo rí tás: nyo mát ha rap ván. Mind, e mû vész ház õsz ud va ri éj je lén,
itt, la pít hat nánk, csil la pod hat nánk, ma gán
be le szip pant va egy hét vé gi szü ret il la tá ba,
pász táz va, s hisz a táj ból – lá tott-e még is kint va la ki.
Moses, így hív ták a ház konturját, fe jem mi helyt rá föl emel ném –
ar com hoz dör göl te kan dúr-fe jét. Még tud hat nám, mi ó ta várt ott.
Sze münk ez tán egy ide ig sû rûb ben hát ra vil lan. Árny ként ked vel nem
 jár tunk ban; tüs tént – ha ki tért.

(Me ne kü lés)

Egy köl tõ arc kép éhez

Bo lon dok há zá ba be me ne kül ni –
elé gi kus ret te gés, má sutt: he lye van.
Kis kö teg vers bök. Még sur ran nék – éj re
halk rég e por tás, föl néz, fél re néz. Épp ügye le tes, rá konzilius –
ki se sely pít. Ki hal kan – s kik elõl? Vagy szemre-vét,
objekt-romlásunkból min dent ki ol vas. Iga zi
sze ren cse: ints; ma bé kült agy fo gó –
nagy ban ös  sze fir kált, gyûrt pa pírt föl tûrsz, ös  sze vetsz.
Hûlt la pok épp ott e ta ka rón, üre sen?
S a tû rõ kö pe nyét; aka rat lan, ért het – mert lop va jön,
to ló szé ke okoz utó lag ret te gést.
Mást is las sú kert be vitt ki (há tul tit kon ki tolt
ut cá ra, ko csi ig?) Kelt het, s míg vis  sza? (Lon don; hi va ta lo san –
exitünk szol gá la ta. To vább: Blatný – érv ként. „He lye van?”)


