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HOR VÁTH NÓ RA

Az ele gáns élet bá ja
– A ten ger par ti üdü lõ he lyek és a vas út há ló zat ki ala ku lá sa

a 19. szá zad vé gi Normandiában –
„Az uta sok, akik ad nak va la mit a fe jük re,
ké ret nek azt nem ki dug ni a ro bo gó vo nat ból,
mert el len ke zõ eset ben leguillotinozzák õket.”1

Téophile Gautier if jú új ság író ként ilyen és eh hez ha son-
ló jó ta ná csok kal lát ta el azo kat az ol va só kat, akik nek az 
1837-ben meg nyi tott el sõ fran cia or szá gi köz for gal mú vas-
út vo na lon, Pá rizs és Saint-Germain kö zött utaz ni tá madt 
vol na ked ve. Tö me gek rõl még iga zán nem be szél he tünk, 
de a Rothschildokkal ös  sze fo gó Pe re i re test vé rek a kö vet-
ke zõ év ti ze dek ben olyan fan tasz ti kus ter ve ket szõt tek az 
utas for ga lom nö ve lé sé re, ami nek már nem le he tett ha tárt 
szab ni. Émile és Isaac Pereirének, a Hausmann-féle nagy 
vá ros ren de zés hí ve i nek kö szön he ti pél dá ul Arcachon, 
hogy üdü lõ i vel és sza na tó ri u ma i val Fran cia or szág egyik 
leg gyor sab ban fej lõ dõ station balnéaire-évé vált, va gyis 
egy olyan új köz pont tá, mely a vá ro si elõ ke lõ sé gek szó-
ra ko zá sát hi va tott szol gál ni a ten ger par ton. A va rázs la tos 
ten ger part ok vi lá ga a vá ros la kók szem üve gén ke resz tül szü-
le tett meg, akik a zaj és a tö meg elõl me ne kül ve ke res tek 
pi he nést a kez det ben tá vo li nak tar tott vi dé ke ken. A 19. szá-
zad kö ze pé tõl gom ba mód sza po rod nak a szebb nél szebb 
vil lák és ka szi nók Fran cia or szág ha lász fal va i ban, a tem pó 
pe dig iga zán a vas út meg je le né sé vel gyor sult fel, amel  lyel 
egy új szó ra ko zá si for ma és egy új em ber tí pus szü le tett.

A vas út két ség te le nül vé get ve tett az el szi ge telt ség nek 
és kö zel hoz ta egy más hoz a te le pü lé se ket. Új te rek nyíl tak 
meg, a ré gi ér te lem ben vett „tér fo ga lom” át ala kult. Mi kor 
a 19. szá zad ele jén a vas út ról meg szü let tek az el sõ ér te ke-
zé sek, a szer zõk a tér és az idõ meg sem mi sí té sé rõl be szél-
tek. Az egyik hely rõl a má sik ba ve ze tõ út idõ tar ta ma a 
tech ni kai fej lõ dés tõl vált füg gõ vé: „Nem az ob jek tí ven 
mért tá vol ság dönt, ha nem a tá vol ság és le he tõ ség vi szo-
nya” – ír ta Erwin Straus a tá vol sá gok pszichológiájáról.2 
Fran cia or szág ban a gõz üze mû vas utak há ló za tá nak ki épí-
té se Ang li á hoz ké pest nagy ké sés sel in dult, de még így is 
a har ma dik or szág volt Eu ró pá ban, mely gõz üze mû vas-
utat tu dott meg nyit ni. Fran cia or szág ban so kat köl töt tek 
a ví zi köz le ke dés fej lesz té sé re – en nek, s ta lán an nak a 
vi tá nak tud ha tó be a kés le ke dés, mely a ma gán tõ ke be vo-
ná sa és az ál la mi vas út fej lesz tés hí vei kö zött ala kult ki. 
Az el sõ gõz üzem re épült köz for gal mú vas utat 1837-ben 
nyi tot ták meg, a ma gán- vagy ál lam vas út kér dé sé ben 
azon ban csak az 1842-es or szág gyû lé sen hoz tak dön tést. 
Az ún. ve gyes rend szert ve zet ték be, mely mind két ol dal 
igé nye it fi gye lem be kí ván ta ven ni. Eb ben le fek tet ték, 

hogy a kez de ti lé pé se ket az ál lam fi nan szí roz za, majd 
a fé lig kész vas utat át en ge dik a vál lal ko zó nak, aki nek a 
fel épít mény meg épí té se és az üze mel te tés a kötelessége.3 
A vas út há ló zat fej lõ dé se nem csak a ko ráb bi idõ- és tér fel-
fo gást vál toz tat ta meg, de a mû vé szek elõtt is új te re pet 
nyi tott. Egy re töb ben köl töz tek ki a sza bad ba, né há nyan 
pe dig az „új élet” do ku men tá ló i vá vál tak, mint pél dá ul 
Eugene Boudin vagy Claude Mo net. Az új vá ro sok és 
élet stí lus he lyet kap tak az iro da lom ban is, a meg vál to zott 
vi szo nyok a re gény hõ sök be szél ge té se i ben is fel lel he tõk. 
Anatole France hõ sei A vö rös li li om ban pél dá ul Dinardba 
lá to gat nak, Fran cia or szág bre ton part ja i hoz, a 19. szá zad 
vé gén. Dinard, egy a sok fran cia für dõ hely kö zül, amit 
az iro da lom nagy jai úsz tat tak be csó nak ja i kon a vi lág iro-
da lom ba. Bre tag ne a vas út ki épü lé se elõtt va ló ban egy 
el zárt vi lág volt, és a pá ri zsi für dõ ven dé gek meg je le né se 
elõtt nem is ju tott eszé be sen ki nek a ten ger örö me i nek 
fel fe de zé se. A ha lá szok há za i kat a ten ger nek hát tal épí tet-
ték, nép vi se let ük alap szí ne pe dig – kü lö nö sen Bigouden 
vi dé kén – a fe ke te volt, mert a sok el ve szí tett ten ge rész 
és ha lász mi att va la ki nek min dig fe ke té ben kel lett él ni a 
kis kö zös sé gek ben. Er rõl ta nús kod nak a Pont L’Abbé-i 
mú ze um ban ki ál lí tott em lé kek. Dinard azon ban a brit 
par tok hoz va ló kö zel sé ge – s így a ke res ke del mi kap cso-
la tok fel len dü lé se – mi att ro ham tem pó ban gaz da go dott, a 
má so dik csá szár ság alatt pe dig már a ki tû nõ klí má ja okán 
vált Eugenie csá szár né ked velt városává.4 Bár az újon nan 
ér ke zett vá ro si ak és a he lyi ek öl töz kö dé se köz ti kont raszt 
so ká ig meg ma radt, a he lyi ek vi se le té nek mó do su lá sa és 
nyelv hasz ná la tá nak meg vál to zá sa kön  nye dén nyo mon 
kö vet he tõ a 19. szá zad vé gé tõl a 20. szá zad kö ze pé ig. A 
Vö rös li li om ban ír ja France:

„– Saj nos – szólt Raymond-né […], a ré gi nép vi se let 
egy re rit kább lesz. Ez a vas út nak kö szön he tõ.

– Iga za van – szólt Montessuy -, ha vas út nem len ne, a 
pa rasz tok még ma is egy ko ri fes tõi vi se le tü ket hor da nák. 
Vi szont ak kor mi nem lát hat nánk õket.

– Hát az tán – vá gott rá Raymond-né –, leg fel jebb 
elképzelnénk!”5

A pá ri zsi ak szá má ra az el sõd le ges cél pont az 1860-as 
évek tõl Nor man dia, egész pon to san a Côte Fleurie-nek 
ne ve zett part sza kasz, Cal va dos ban, Al só-Nor man di á ban. 

1  Pop per Jó zsef köz lé se a Vas úti és Köz le ke dé si Köz löny 1929. évi 6. szá má ban; idé zi; Czére Bé la: A vas út tör té ne te, 52. o., Cor vi na Ki adó, Bu da-
pest, 1989.

2  Idé zi Wolfgang Schivelbusch, In: A vas úti uta zás tör té ne te, a tér és az idõ ipa ro so dá sa a 19. szá zad ban, 44. o., ford.: Laczházi Gyu la, Nap vi lág 
Ki adó, Bu da pest, 2008.

3 Vö.: Czére Bé la: A vas út tör té ne te, 51–52. o., Cor vi na Ki adó, Bu da pest, 1989.
4  2007-ben Dinard egy nagy sza bá sú ki ál lí tás sal em lé ke zett meg a vá ros fej lõ dé sé rõl és a strand élet ki ala ku lá sá ról. A ki ál lí tás cí me La plage des 

Elégantes 1880–1930 volt, 2007. jú ni us 30. és szep tem ber má so di ka kö zött lá to gat hat ták az ér dek lõ dõk, a Palais des Arts et du Festivalban. A 
ki ál lí tás hoz ka ta ló gus is ké szült: „Dinard, La Plage des Elégantes”, Réalisation: Ser vi ce Communication Mairie de Dinard, 2007.

5 Anatole France: A vö rös li li om, 298. o., ford.: Lá nyi Vik tor, in: A. F.: Thaisz, A vö rös li li om, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 1978.
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Itt ta lál ha tó töb bek közt Honfleur, Villerville, Trouville-
sur-Mer, Deauville, Benerville-sur-Mer, Tourgéville, 
Blonville-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Houlgate és Cabourg. 
A 19. szá zad vé gén tûn nek fel azok a vas úti pla ká tok, 
me lyek az At lan ti-part vi dék für dõ he lye i re va ló gyors 
el ju tást rek lá moz zák: „csak öt óra”, „csak négy óra” az 
út – hir de tik a szí nes plakátok6, me lyek kel in kább az el sõ 
osz tá lyon uta zó kö zön sé get cé loz zák meg. A ten ger par ti 
üdü lõ he lyek fel vi rág zá sa gyor san és lát vá nyo san zaj lott 
Al só-Nor man di á ban. A part sza kasz leg fé nye seb ben 
ra gyo gó csil la ga rö vid idõn be lül Deauville és Trouville 
lett. A két kis vá rost elõ ször komp, majd egy kis híd kö töt-
te ös  sze, de az épít ke zé sek oly kö zel hoz ták õket egy más-
hoz, hogy a vas úti pá lya ud va ruk kö zös lett, és mind a 
mai na pig a Gare de Trouville-Deauville táb lát lát hat juk 
a fa be ra ká sos épü le ten. Az 1830-as évek ben még sen ki 
sem gon dol hat ta, hogy a 20. szá zad ele jé re Deauville a 
vi lág egyik leg fel ka pot tabb üdü lõ he lye lesz. Mi kor id. 
Alexandre Du mas az 1830-as évek leg ele jén Trouville-
ba ér ke zett, még csak egy idil li ha lász fa lut ta lált egyet len 
fo ga dó val, ami nek a tu laj do no sát – Ozerais ma mát – meg 
is örö kí tet te mû ve i ben. Az Em lé ke im ben így ír:

„Az ak ko ri Trouville mind ös  sze né hány ha lász ház ból 
állt; a Touque jobb part ján so ra koz tak, ott, ahol ez a 
fo lyócs ka a ten ger be tor kol lik; a két par ton hú zó dó sze líd 
domb sor úgy fog ta kö rül ezt a tün dér völ gyet, mint egy 
ékszeresládikó a kin cse ket.”

„Hos  szú kap cso la tom a ten ger rel … itt kez dõ dött, 
Trouville ten ge ri kikötõjében…”

„Trouville-nál el du got tabb he lyet kép zel ni se lehet…”7

Pár év alatt azon ban min den meg vál to zott:
„már érez tem an nak az idõ nek a kö ze led tét, ami kor 

az én Trouville-omból egy má so dik Dieppe, egy má so-
dik Boulogne, egy má so dik Ostende lesz... Sajnos, nem 
té ved tem! Trouville-ban ma tíz fo ga dó mû kö dik, a tel kek 
pe dig, me lye ket ak kor hol dan ként száz fran kért vesz te get-
tek, ma öt fran kot ér nek négyszöglábanként!”8

A cso dát Charles August Louis Joseph de Morny her-
ceg9 ál mod ta meg, mi kor Olliffe dok tor nál tett lá to ga tá sa-
kor rá cso dál ko zott a száz hat van hek tár nyi szûz te rü let re és 
a há rom ki lo mé te res ten ger part ra. El ha tá roz ták, hogy meg-
te rem tik az „ele gan cia ki rály sá gát”. A nagy vál lal ko zást 
Do non a ban kár és Breney, az épí tész se gí tet te. Olliffe és 
Do non lét re hoz ta a Sociétés des Terrains de Deauville-t 
és fel kér ték Desle Fran co is Breney-t az ur ba ni zá ci ós terv 
elkészítésére.10 A vas út Morny köz ben já rás ára 1863-ban 
ért Trouville-be, Lisieux-n ke resz tül, egy Pont-l’Eveque-
bõl in du ló szárny vo nal nak kö szön he tõ en. A kör nye zõ te le-

pü lé sek ve ze tõi és a be fek te tõi cso por tok min dent el kö-
vet tek, hogy mi nél több hely re és mi nél ké nyel me seb ben 
le hes sen el jut ni vas úton, köz vet le nül Pá rizs ból. A vo na to-
zás kul tú rá já ról szin tén hos  szan le het ne ír ni, de ap ró tör té-
ne tek is so kat el árul nak a vo na ton ér zé kel he tõ tár sa dal mi 
kü lönb sé gek rõl. 1852-ben Louis Hachette az zal a ké rés sel 
fo lya mo dott a fran cia vas út tár sa ság hoz, hogy a vo nat tal 
tör té nõ uta zá sok egy han gú sá ga mi att hoz za nak lét re egy 
ki ter jedt könyv ke res ke dést, mely ben is me ret ter jesz tõ és 
re gény iro dal mat, va la mint úti ka la u zo kat kí nál hat ná nak 
az uta zó kö zön ség nek. Hachette zse ni á lis öt le te nyo mán 
két év alatt hat van fi ók kez dett el üze mel ni Fran cia or szág-
ban, a for ga lom ból pe dig a vas út tár sa sá gok har minc szá-
za lék ban ré sze sül tek. Az 1860-as évek ele jén még ar ra is 
volt pél da, hogy a vas úti ke res ke dé sek ben több köny vet 
ad tak el, mint folyóiratot.11 Az uta zás alat ti ol va sás csak 
a ma ga sabb tár sa dal mi osz tá lyok tag jai szá má ra volt egy-
ér tel mû, hisz az el sõ- és má sod osz tá lyú ko csik ban csak 
fül kék ben le he tett utaz ni, a har mad- és ne gyed osz tá lyú, 
egy te rû ko csik zsú folt sá gá ban azon ban sok kal kön  nyeb-
ben ala kult ki kom mu ni ká ció az uta zók kö zött. „Ami kor 
egye dül utaz tam, vagy olyan em be rek kel ho zott ös  sze 
a sors, akik kel sem mit sem le he tett kez de ni, gyakran 
… irigyeltem a har mad- és negyedosztályon uta zó kat, 
akik nek a zsú folt ko csi ja i ból vi dám tár sal gás és ne ve tés 
szû rõ dött be el szi ge telt fül kém unal má ba” – ír ta Paul D. 
Fischer 1895-ben.12 A Bretagne-ba és Normandiába tar tó 
vo na lak egyéb ként, 1855-tõl a Compagnie de l’Ouest fel-
ügye le te alá tar toz tak, amit a Pá rizs–Saint-Germain vo nal 
si ke rén fel buz dult Pe re i re test vé rek ala pí tot tak meg. A 
fõ vo na lak mel lé 1879-ben meg nyi tot ták a Mézidon és 
Dives-Cabourg köz ti szárny vo na lat, majd 1882-ben az 
Houlgate, Trouville és Villers-sur-Mer közöttit. 1871-ben 
õk ta lál ták ki a „train des ma ris”-nak ne ve zett já ra tot, 
ami szom bat dél utá non ként in dult Pá rizs ból Trouville-
Deauville-ba, és hét fõn dél elõtt in dult vis  sza. A „dol go zó 
fér je ket” szál lí tot ták az egész nya rat a ten ger par ton töl tõ 
csa lád juk hoz. A kez de ti gú nyos el ne ve zé sek hát tér be szo-
rul tak, mi kor a vas út tár sa ság Billet Bains de Mer-ként 
kezd te rek lá moz ni a ked vez mé nyes je gye ket, hogy mi nél 
több pá ri zsit csa lo gas sa nak a stran dok ra. A hu sza dik 
szá zad ele jén a jegy már csü tör tök es té tõl hét fõ ig volt 
felhasználható.13 Ez a tár sa ság in dí tot ta el a „train de luxe 
quotidien”-nek ne ve zett já ra tot is, mely sza lon ko csi kat 
köz le ked te tett Pá rizs és Trouville-Deauville kö zött, jú li us 
kö ze pé tõl szep tem ber végéig.14 1909 ja nu ár já ban a tár sa-
sá got be ol vasz tot ták a Chemin de fer de l’État-ba, va gyis 
az ál la mi vas út tár sa ság ba.

 6   2009 nya rán a Dinard a l’affiche c. ki ál lí tás ked vé ért meg nyi tot ták a kö zön ség elõtt a Vil la des Roches Brunes-t, Dinard ta lán leg szebb vil lá ját, 
ami ön ma gá ban meg tes te sí ti a Belle Epoque vi lá gát. A lá to ga tók íze lí tõt kap hat tak a 19–20. szá za di, fran cia vas út tár sa ság ál tal ren delt pla ká tok-
ból.

 7  Alexandre Du mas: Em lé ke im, 36. fe je zet, 391. o., Eu ró pa Könyv ki adó, 1966.
 8  I. m.: 402. o.
 9   (1811–1865) fran cia po li ti kus, mû gyûj tõ, III. Na pó le on fél test vé re, a her ce gi rang ját is tõ le kap ta, 1862-ben. Tör vény te len gyer mek nek szü le tett, 

any ja, Hortense de Beauharnais I. Na pó le on fi vér ének, Bo na par te La jos nak a kü lön vál tan élt fe le sé ge volt, ap ja pe dig Charles-Joseph, Flahaut 
gróf ja. Frédéric Loliée 1910-ben je len tet te meg nagy sza bá sú élet raj zát: l.: F. L.: Le duc de Morny – The Brother of an Emperor and the Maker 
of an Em pi re, Lon don – John Long Li mi ted, Norris Street, Haymarket – 1910.

10   Muriel Maurice-Juhasz: La Côte Fleurie d’Antan – Deauville, Trouville, Cabourg, Honfleur et les communes de la Côte Fleurie á travers la car te 
postale anciennes, 40. o., HC Éditions, Pa ris, 2005.

11 Wolfgang Schivelbusch: i. m.: 76. o.
12 Paul D. Fischer Egy Né met or szág ban uta zó né met fel jegy zé sei cí mû köny vét idé zi W. S. l.: i. m.: 77. o.
13  L. a négy órás utat rek lá mo zó pla ká tot, in: Les Marins Font la Mode – Avec la participations exceptionnelle de Jean-Paul Gaultier, 65. o., Musée 

national de la Marine/Gallimard, Pa ris, 2009.
14  Bruno Delarue: Les peintres a Trouville, Deauville et Villerville 1821–1950, 21., o., Le Tour de France de la Peinture, Terre en vue, France, 2007.
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A Côte Fleurie éle té ben az 1910-es, 20-as évek ide je 
má so dik arany kor nak is te kint he tõ. 1911-ben sors sze-
rû ta lál ko zón ál la po dott meg Désiré le Hoc, Deauville 
pol gár mes te re és Eugéne Cornuchè, a pá ri zsi Ma xim 
me ne dzse re a Casino, a Ho tel Normandy és a Royal 
fel épí té sé rõl. A Belle Epoque és az Années Folles15 idõ-
sza ká ban sze rez te meg Deauville azt a hír ne vet, ami a 
mai na pig oda vonz za a lá to ga tó kat. Fel épült a ka szi nó, 
az új ho te lek, a ló ver seny pá lya, ide köl töz tek az elõ ke-
lõ pá ri zsi bu ti kok – fo lya ma to san szol gál tat va a té mát 
olyan szer zõk nek, mint Sem16 a ka ri ka tu ris ta és Michel 
Georges-Michel17, aki ér zék le te sen át tud ta ad ni ol va só i-
nak a ki hí vó an csá bí tó nõk ló ver se nye ken fel vo nul ta tott 
to a lett je it. Deauville tár sa dal mi éle té nek szín te re az a har-
minc mé ter hos  szú ut cács ka lett, ami La Potiniére (plety-
ka sa rok) né ven ma radt fenn az utó kor szá má ra. A Ho tel 
de la Terasse Deauville mel let ti tér ká vé zó i ban adott 
egy más nak ran de vút „egész Pá rizs”, 12 és 2 óra kö zött. 
Az elõ ke lõ tár sa ság höl gyei és urai a leg pom pá za to sabb 
ru hák ban és ki egé szí tõk ben sé tál tak fel s alá a ki csiny 
sza ka szon. Flaubert18 „fel ci co má zott pá ri zsi ak nak” és 
„sár ga kesz tyûs pi per kõ cök nek” ti tu lál ja azo kat, akik rõl 
ma Eugéne Boudin fest mé nye i rõl al kot ha tunk hû ké pet. 
Az 1824-ben, Honfleurben szü le tett Boudin mes te ré nek, 
Isabey-nak a ta ná csá ra 1860 és 1896 kö zött olaj fest mé nye-
ken és ak va rel le ken örö kí tet te meg a ten ger part nyüzs gõ 
vi lá gát. A für dõ zõk ha mar fel fi gyel tek Boudin ké pe i re és 
pár év alatt hír név re tett szert. „Igen csak ked ve lik az én 
höl gyecs kék kel be né pe sí tett ten ger par ti ké pe i met, né há-
nyan még azt is mond ják, hogy va ló sá gos arany bá nya 
rej lik ben nük.” – ír ta. Tíz év alatt ké pe i nek ér té ke a tíz sze-
re sé re nõtt, és – bár Boudint né ha lelkiismeret-furdalás 
gyö tör te, ami ért el tá vo lo dott a pa rasz ti vi lág tól – ma az 
egész vi lág a ten ger par ti je le ne te ket meg örö kí tõ kön  nyed 
stí lu sá ért sze re ti. Baude laire sza va i val él ve, ezek ben a 
ké pek ben va la mi „il lé kony és lé gi es va rázs lat”-ot le het 
felfedezni.19 Trouville-ban 1866-ban nyi tot ta meg ka pu it 
a l’hotel des Roches Noires, Trouville el sõ lu xus szál lo dá-
ja, mely rõl Mo net 1870-ben ké szí tet te el vi lág hí rû vé vált 
fest mé nyét. A köz vet le nül a ten ger par ton ál ló ho tel csak 
1910-ig él vez het te egyed ural mát, mert ek kor ké szült el 
az új, két száz szo bás Trouville-Palace Ho tel, mely már 
elekt ro mos áram ra épü lõ vi lá gí tó rend szer rel vár ta a ven dé-
ge it. A lá to ga tó szá mok fo lya ma to san nõt tek, és az uta zók 
igé nye it a vas út tár sa sá gok is meg pró bál ták ma xi má li san 
ki elé gí te ni.

Trouville, Deauville, Cabourg nagy szál lói új sá gok ban 
csá bí tot ták a nagy ér de mût. Meg al kot ták a hang za tos jel zõ-
ket: Trouville „a stran dok királynõje”20, Houlgate „a part 

gyöngye”21, Cabourg „a vi rá gok strandja”22 és Deauville 
„a vi rág zó part”23. 1907-ben egy ilyen rek lám ked vé ért 
szán ta rá ma gát a fá rasz tó uta zás ra Cabourgba Marcel 
Proust is, az El tûnt idõ hal ha tat lan író ja, aki re gé nyé-
ben a fik tív Balbecet ru ház ta fel mind az zal, ami a Côte 
Fleurie vá ros ká it jel le mez het te az õ ko rá ban. Gyer mek- 
és fi a tal ko rá ban a nya ra kat Normandiában töl töt te, az 
édes any já val és nagy any já val tett ki rán du lá sok em lé kei 
be le ol vad tak nagy re gé nyé nek tör té ne té be, kü lö nö sen a 
Bim bó zó lá nyok ár nyé ká ban cí mû rész be. 1895-ben ze ne-
szer zõ ba rát já val, Reynaldo Hahn-nal uta zott Dieppe-be. 
Madeleine Lemaire24 há zá ban ven dé ges ked tek, ahol meg-
is mer ked tek Saint-Saëns-szal. Vé ge lát ha tat lan, ti zen négy 
órás vo na to zás sal ju tot tak el Bretagne-ba, hogy ha jó val 
kel je nek át pi he né sük fõ hely szí né re, Belle-Île-en-Mer 
szigetére.25 Az ak ko ri bol dog sá ga azon ban saj nos már 
so ha nem tért vis  sza. 1907-ben, au gusz tus 5-én in dult el 
Cabourgba, és az uta zás kü lö nö sen fáj dal mas le he tett szá-
má ra, mert any ja el vesz té se óta nem járt a ten ger par ton. 
Mint min den, Normandiába in du ló já rat ese tén, a Saint-
Lazare pá lya ud va ron kel lett vo nat ra száll ni, cabourgi 
úticél ese tén a Cherbourg fe lé tar tó ra. Mézidonban 
át szál lí tot ták az uta so kat egy ki sebb vo nat ra, ami Dives-
Cabourg ál lo má sig min den hol meg állt, így öt és fél óra 
alatt le he tett a fõ vá ros ból az egyik leg szebb ten ger par ti 
üdü lõ hely re ér ni. Ruskin, aki nek az írá sa it Proust min den-
ho va ma gá val vit te, em be ri cso ma gok nak ne ve zi azo kat, 
akik a vas utat hasz nál va érik el cél ju kat, s ab ban az ál la pot-
ban ér kez nek meg, ahogy az in du lás nál fog lal tak he lyet 
ku pé ik ban. Úgy vé li, szá muk ra nem az uta zás a lé nyeg, 
ha nem a tá vol ság le gyõ zé se, ki sza ba du lás az egyik hely-
rõl és meg ér ke zés a vá gyott, áhí tott vi dék re. Proust igen 
ér zék le te sen ír ja le azo kat a ve gyes ér zé se ket, ami ket egy, 
az ott ho ná hoz mér he tet le nül ra gasz ko dó, de azért új ka lan-
do kat is áhí tó uta zó él het át a vas út ál lo más okon:

„…sajnos, e cso dá la tos he lyek, va gyis a vas úti ál lo-
má sok, ahon nan va la mi tá vo li ren del te tés re in du lunk el, 
egy ben tra gi kus he lyek is, mert ha meg tör té nik a cso da, 
amely nek ré vén az ed dig csak gon do lat ban élõ tá jak a mi 
éle tünk va ló sá gos, kör nye zõ tá ja i vá ala kul nak, ugyan en-
nél az ok nál fog va már a vá ró te rem bõl jö vet le kell mon-
da nunk ar ról, hogy egy ha mar vi szont lát juk azt a szo bát, 
ahol egy pil la nat tal elõbb még oly ott ho no san vol tunk. Le 
kell mon da nunk ar ról a re mény ség rõl, hogy oda ha za al ha-
tunk, ha egy szer el szán tuk ma gunk ar ra, hogy be ha to lunk 
ab ba a bûz bar lang ba, ame lyen át el ér jük a tit kok tit kát, 
egy olyan üveg hom bár ba, mint ami lyen a Saint-Lazare 
pá lya ud var, aho va a balbeci vo nat ke re sé sé re jöt tem 
– amely a té pett tes tû vá ros fö lé va la mi rop pant, nyers 

15 A „Szép kor szak” és a „Bo lon dos hú szas évek”.
16 Georges Goursat (1863–1934) író, rek lám ké szí tõ, ka ri ka tu ris ta, a mon dén vi lág kró ni ká sa.
17 Georges Dreyfus (1883–1985) író, fes tõ, pub li cis ta; több köny ve is meg je lent a Deauville-i tár sa sá gi élet rõl.
18  Flau bert édes ap ja, Achille Flau bert 1837-ben vet te meg azt a bir to kot (Coteau bir tok), amit 1870-ben to vább adott Hen ri de Rothschildnak, 

de vé gül a Strassburger csa lád épí tet te fel rá azt a cso dá la tos vil lát, ami ma Deauville egyik szim bó lu ma. L.: Natascha Penot – Carine Merlin 
– Stéphanie Debord: Un grand week-end á Deauville-Trouville-Honfleur, 34. o., Hachette Livre (Hachette Tourisme), France, 2006.

19 Geskó Ju dit (szerk.): Mo net és ba rá tai, 170. o., Vin ce Ki adó, Szép mû vé sze ti Mú ze um, Bu da pest, 2003.
20 La Reine des plages.
21 La Perle de la cote.
22 La plage des fleurs.
23 La plage fleurie.
24 Madeleine Lemaire (1845–1928) fes tõ, aki nek pá ri zsi Sza lon já ban a kor szak mû vé sze i nek szí ne-ja va meg for dult. 
25 Nadine Beauthéac: Les promenades de Marcel Proust, 46. o., Éditions du Chéne – Hachette Livre, Pa ris, 1997.
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szí nû és drá mai szo ron gás sal telt eget tárt szét –, mint 
Mantegna vagy Veronese nem egy, majd nem pá ri zsi an 
mo dern ege, amely alatt csak ret te ne tes és ün ne pi dol gok 
tör tén het nek, mint ami lyen egy vo nat in du lá sa vagy a 
ke reszt fa felállítása.”26 

1907-ben Proust Cabourgba ér ke zé se elõtt egy hó nap-
pal ké szült el a nor man di ai part vi dék ad di gi leg na gyobb 
és leg pom pá za to sabb ho tel je, a Grand Hôtel. A leg mo der-
nebb be ren de zé sek kel el lá tott ho tel ben új szol gál ta tás ként 
au tó kat le he tett bé rel ni, so fõr rel. Az egyik el sõ au tó bér-
lõ ügy nök ség, a Taximétres Unic igaz ga tó ja Jacques 
Bi zet – a ze ne szer zõ fia – volt. A nyá ri hó na pok ban 
Cabourgban, té len Mo na có ban bé rel het tek tõ le au tó kat a 
va ká ci ó zók. Proust a Taximétres Unicen ke resz tül is mer-
te meg azt a két fi a tal em bert (Odilon Albaret és Alfred 
Agostinelli), akik meg ha tá ro zó sze re pet ját szot tak az éle-
té ben és alap ve tõ en be fo lyá sol ták a re gény tör té ne té nek 
alakulását.27 Proust Agostinelli pi ros ta xi ján vé gig jár ta a 
nor man di ai part vi dé ket és olyan jól érez te ma gát, hogy a 
kö vet ke zõ évek ben rend sze re sen vis  sza té rõ ven dé ge lett 
a Grand Hôtelnek, egé szen 1914-ig, mi kor utol já ra, nagy 
ne héz sé gek kö ze pet te uta zott Normandiába, le gen dás sá 
vált cse léd jé vel, Cél es te Albaret-val és a svéd ko mor-
nyik kal, Ernest Forssgrennel.28 Mind ket ten meg ír ták a 
há bo rú ki tö ré se mi at ti gyöt rel mes vo na to zás tör té ne tét, 
bár egy más tól meg le he tõ sen el té rõ rész le tek kel szol-
gál nak. A se be sül tek szál lí tá sa és el he lye zé se mi att a 
Normandiába tar tó vo na tok las san és ki szá mít ha tat la nul 
jár tak, a cabourgi Nagy szál ló pe dig rész ben ka to nai kór-
ház zá alakult.29 Hen ry James negy ven év vel ko ráb ban, 
1875 nya rán ér ke zett Normandiába, hogy tu dó sí tá so kat, 
amo lyan le ve le ket ír jon a New York Tribune ame ri kai 
ol va só i nak. Az au gusz tus negyedikei cik két a kö vet ke zõk-
kel in dít ja: „Normandiában és Pikárdiában, Trouville-tõl 
Boulogne-ig, a fran ci ák ál tal für dõ köz pon tok nak ne ve zett 
te le pü lé sek lán co la ta található… vannak ra gyo gó he lyek, 
mint Trouville és Dieppe, s olya nok, me lyek ol csók és 
si vá rak, mint pl. Fécamp és Cabourg.”30 En  nyit tesz pár 

év ti zed nyi kü lönb ség. Amit Proust már ra gyo gó, gaz dag 
ho te lek kel és pá ri zsi ak kal be né pe sí tett vá ros nak lá tott, az 
Hen ry James sze mé ben még si vár és ki et len, ol csó hely.

Az arisz tok rá cia a hu sza dik szá zad ele jé tõl már in kább 
az au to mo bilt vá lasz tot ta, a vo na to zás és ki kap cso ló dás 
örö me pe dig el ért a pol gár ság hoz, így az utas for ga lom a 
30-as évek kö ze pé ig fo lya ma to san nö ve ke dett. Proust a 
Pá rizs és Balbec köz ti uta zás sal kap cso lat ban ír ta:

„Ezt az utat ma biz to san au to mo bi lon ten nék meg, 
ab ban a hit ben, hogy így kel le me sebb. Lát ni fog juk, hogy 
ily mó don bi zo nyos szem pont ból iga zabb is, mi vel így 
köz vet le neb bül és kö ze lebb rõl kö vet het nénk a föld fe lü let 
kü lön bö zõ fo ko za tú vál to zá sa it. De vég re is az uta zás nak 
nem az a kü lön le ges örö me, hogy út köz ben ki száll ha tunk 
és meg áll ha tunk, ha fá rad tak va gyunk, ha nem hogy az 
in du lás és az ér ke zés kü lönb sé gét a le he tõ leg mé lyeb bé, 
nem pe dig ész re vét len né tegyük…”31

Ke ve sen él ték át olyan mé lyen az uta zás bol dog sá gát, 
mint Marcel Proust, de a ten ger par ti für dõ he lyek ele-
gáns vi lá gá nak at mosz fé rá ja so ka kat meg ih le tett. Mit is 
je lent az ele gáns élet? Bal zac sze rint „e fo ga lom tá gabb 
je len tõ sé gét vé ve ala pul, a nyu ga lom meg ele ve ní té sé nek 
mûvészete”.32 Sem mit te vés, az élet mû vé sze te, „a mo dor 
ele gan ci á ja, az a bi zo nyos „je ne sais quoi”33.34 Bár a La 
Potiniére ma már szin te üres, a ló ver seny pá lya és a desz-
kák kal le ra kott ten ger par ti sé tány azért még ma is meg-
un ha tat lan szó ra ko zást tud nyúj ta ni a ro man ti kus, múlt ba 
ré ve dõ uta zók nak, akik Pá rizs ból még a 21. szá zad ban is 
a Saint-Lazare-ról in dul va, Trouville-Deauville vég ál lo-
más ra ér kez het nek. Bár a 19. szá zad ele jén Gautier az új 
vo na ton nem ér tet te, hogy „mi ként me rész ked he tett egy 
ma gá ra va la mit adó pol gár nõ vagy pol gár lány utas ként 
er re az új, de an nál er kölcs te le nebb köz le ke dé si ta lál-
mány ra felszállni”35, azért én még is ar ra buz dí tok min den-
kit, hogy az „er kölcs te len ala gu tak” el le né re se hagy jon ki 
egy ilyen ka lan dot!

26  Marcel Proust: Az el tûnt idõ nyo má ban II., A bim bó zó lá nyok ár nyé ká ban, 260–261. o., ford.: Gyergyai Al bert, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 
1983

27 William C. Carter: Proust in Love, 69. o., Yale University Press, New Haven & London, 2006.
28  Az utol só cabourgi tar tóz ko dás él mé nyei rész ben a Szo do ma és Gomorra cí mû kö tet ben tûn nek fel: „Lá to ga tá sok má so dik és egy ben utol só 

balbeci utam elõtt – Meg ér ke zé sem Balbecbe”, in: M. P.: Az el tûnt idõ nyo má ban – Szo do ma és Gomorra, 45–211. o., ford.: Jancsó Jú lia, At lan-
tisz Ki adó, 1995.

29  L.: Cél es te Albaret: Monsieur Proust, 27–38. o., New York Review Books, New York, 2003.; ill. The Memoirs of Ernest A. Forssgren, Proust’s 
Swedish Valet, 37–48. o., Edi ted and Annotated by William C. Carter, Yale University Press, New Haven & Lon don, 2006.

30  Hen ry James: Parisian Sketches, Letters to the New York Tribune 1875–1876, 198. o., Greenwood Press, Publishers, Westport, Con nec ti cut, 
USA, 1978.

31  Marcel Proust: Az el tûnt idõ nyo má ban II., A bim bó zó lá nyok ár nyé ká ban, 259. o., ford.: Gyergyai Al bert, Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da pest, 
1983.

32 Bal zac: Az ele gáns élet fi zi o ló gi á ja, 18. o., ford.: Balla Ig nác, 1913, Ré vai Ki adás.
33 Pet rar ca és Mon tes quieu hí res mon dá sa volt a szép ség rõl, hogy az, „az a bi zo nyos nem tu dom mi cso da” (je ne sais quoi).
34 Bal zac: i. m.: 39. o.
35  Pop per Jó zsef köz lé se a Vas úti és Köz le ke dé si Köz löny 1929. évi 6. szá má ban, idé zi: Czére Bé la: A vas út tör té ne te, 52. o., Cor vi na Ki adó, 

Bu da pest, 1989.
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BÁ LINT PÉ TER

Pon to sí tás ra szo ru ló tör té ne tek
1.

„Nem ref lek tál ni – ha nem je len va ló vá ten ni, ez Proust 
el já rá sa. Hi szen át ha tot ta õt an nak igaz sá ga: egyikõnknek 
sem jut ide je ar ra, hogy a szá má ra ren del te tett itt lét igaz 
drá má ját él je. Et tõl öreg szünk. Sem mi más tól. A rán cok 
és re dõk az ar con, ezek a nagy szen ve dé lyek, a bû nös szen-
ve dé lyek, a fel is me ré sek be vé sett nyo mai – ezek lá to gat-
tak meg min ket –, de mi, az ura ság nem tar tóz kod tunk ott-
hon.”1 – ír ja Benjamin az Ada lék a Proust-képhez es  szé-
jé ben. Nem tar tóz ko dunk ott hon, mert az egyik nagy és 
bû nös szen ve dé lyünk nek, az uta zás nak hó do lunk, vo na-
ton szel jük ke resz tül Er délyt és per sze Nyu gat-Eu ró pát, 
aho va meg szá mol ha tat la nul sok Vá rad-, Ko lozs vár-, Bras-
só-, Pá rizs-, Mün chen - és Lon don-já ró mû vé szünk épp oly 
bû nös szen ve dél  lyel és „fel is me ré sek be vé sett nyo ma it” 
új ra lát ni utaz tak ko ráb ban, mint ahogy mi uta zunk a het-
ve nes évek má so dik fe lé tõl.

Va la mi sze mé lye set kel le ne ír nom a vo na ton-uta zás-
ról, vis  sza fog ni ana li ti kus haj la mo mat, s nem ref lek tál-
ni; ma gya rán mond va: ön ma gam ra, sze mé lyem re kel le-
ne vo nat koz tat ni nem csak az em lé ke ze tem ben õr zött 
(enyém és má sok tól hal lott, va gyis enyém mé is lett) élet-
él mé nyek, sors-narratívák itt lé tem rõl szó ló „igaz drá má-
ját”, de más írók „lát vány ka val kád ját”, és más gon dol-
ko dók „vo nat ab la kon” ke resz tül ki fe lé és be fe lé for du lá-
sá nak, em lék fel idé zé sé nek és kép ze let mû kö dé sé nek, idõ-
él mé nyé nek és ön fag ga tá sá nak sok szo ros tü kör já té kát is. 
Az uta zás ról szó ló írás per sze min dig sze mé lyes ügy: az 
én ügyem, an  nyi ra az enyém, hogy író ként el töp reng he-
tünk raj ta: mi ért is ol vas sák má sok fel jegy zé se in ket (Mar-
tin du Gard mon dott ha son lót a nap ló írás ról). A „vo nat ab-
lak” pers pek tí vá ja ép pen meg fe le lõ a szá mom ra: ki in du lá-
si pont ként, hogy ma gam ra és ma gam ba lás sak: fe lül rõl 
és mé lyen. S ha már lát ni, lát tat ni aka rok va la mit ma gam-
ból, le gyen se gít sé gem re Mé szöly és Proust és per sze Kaf-
ka, már csak an nál fog va is, mi vel hogy Mé szöly is fo lya-
ma to san pon to sít ja tör té ne te it, hol Ko lozs vár fe lé, hol 
Pá rizs fe lé, „út köz ben”, mi ként ma gam is pon to sí tom 
ön ma gam szá má ra (je len va ló-lét té ava tás okán) Pá rizs-
, és Mé szöly-, és Proust- és Kaf ka-él mé nye met, me lyek 
meg an  nyi em lék szi lánk ban és szö veg tö re dék ben rög zül-
tek: nap ló fel jegy zé se im ben és re gé nye im ben, szi go rú an 
min dig ott hon el nyer ve vég sõ for má ju kat.

A vo na ton uta zás ról szó ló be szé dem sze mé lyes sé-
gét egy fe lõl az uta zás nak kö szön he tõ ott-lé tem: Pá rizs-, 
Ko lozs vár-já rá som, más fe lõl az uta zá suk ról hírt adó írók-
kal foly ta tott meg hitt pár be szé dem nyil vá nos ság ra ho za-
ta la biz to sít hat ja. Mind két eset ben meg nyi tom ma gam, s 
hogy írok: meg nyí lok a köl csö nös ség, az egy be fog lal ha tó-
ság, a hul lám zó bel sõ ten ger szá má ra. Nem ref lek tál ni!

Va la hány szor vo nat ra száll tam – a ko ráb bi ta pasz ta-
la tok bir to ká ban, hogy tud ni il lik a lát ván  nyal együtt el il-
lan tak a gon do lat se bes sé gé vel ér ke zõ/szá gul dó gon do la-

tok, be nyo má sok, em lé kek, és so ha töb bé ak ként vis  sza 
nem idéz he tõn/élet re kelt he tõn –, jegy zet fü ze tet és tol lat 
tet tem a ke zem ügyé be, hogy a kéz nél lé võ dol gok azon 
nyom ban rög zül hes se nek, s majd, va la mi kor, ta lán ha zaér-
ke zé sem után, el nyer jék vég sõ for má ju kat: ke dé lyem sze-
rint át ala kít va min dent, a ref lek tá lás és in terp re tá lás ket-
tõs sé gé ben, úgysem el len õriz he tõ a vál toz ta tás, leg fel-
jebb a kéz irat bú vá rok szá má ra. Ki ve szõfél ben lé võ ál lat-
faj. A vo nat ab la kon át a kül sõ lát ványt szem lél ni és a 
tü kör ként szol gá ló ab lak üveg se gít sé gé vel ma gam ba pil-
lan ta ni, a je lent és múl tat egy ide jû vé ten ni, az írás örök-
ké va ló ság nak szá ná sá val, a ha lál utá ni lé te zé sem re só vá-
rog va (Gide: a ha lál tól meg ment ve va la mit), olyas faj ta 
szel lem- és tü kör já ték, mely re min dig is nyi tott vol tam. 
Te gyem hoz zá rög tön, vo nat ra száll ni és sa ját könyv tár-
szo bánk ban egy köny vet kéz be ven ni: az uta zás nak majd-
nem ugyan azt az él mé nyét nyújt ja. En nek el lent mon da-
ni lát szik Sten dhal egy fi gye lem re mél tó meg jegy zé se: 
„Ak kor ta nul sá gos az uta zás, ha az út köz ben lá tott kü lön-
fé le dol gok ról al ko tott íté le tek kí sé rik. Ami kor Itá li á ba 
ér kez tem, nem is mer tem Fran cia or szá got; uta zá som te hát 
csak ak kor le het hasz nos, ha már is mer ni fo gom Fran cia-
or szá got vagy va la mely más or szá got, és mó dom ban áll 
ös  sze ha son lí tá so kat ten ni.”2

 A meg-is me rés nek, a ta pasz ta lat szer zés nek, a szer zett 
él mé nyek és kü lön bö zõ kul tú rák ös  sze vet he tõ sé gé nek a 
sze mé lyes érin tett ség, az ott lét va ló ban fon tos té nye zõ je, 
el len ben az uta zásél mény egy sa ját la gos for má ja át él he-
tõ/meg te remt he tõ má sok szö veg te ré ben is, anél kül, hogy 
ki lép nénk a szo bánk ból. Mert hogy ref lek tá ló lé nyek 
va gyunk. Bal ga, ki azt hi szi, hogy a pe ron, a vo nat fül ke, 
a ka la uz és a vo nat fütty va ló sá ga meg-különbözteti az uta-
zást a foly to nos ref lek tá lás ra kész te tõ ol va sás tól. Leg fel-
jebb, ha a ro bo gó vo nat ból ér zé kel he tõ kin ti vi lág el-moz-
du lá sa, a vil lany osz lop ok és fa sor ok el-su ha ná sa és a szo-
ba bel sõ ál lan dó sá ga, a könyv szek rény bõl rám le sel ke dõ 
kö te tek író i nak szel le mi ki-su gár zá sa közt tu da to sít ha tó a 
kü lönb ség. Ezt a meg ál la pí tást né mi képp ár nyal ja, ha a 
ma gam faj ta uta zó a vo nat fül ké ben köny vet ol vas; va gyis 
nem a he gye ket, pusz ta sá got, far mo kat és ide gen lé nye-
ket szem lé li, ha nem a be tû ket és a szö veg fel-idézte él mé-
nye ket von ja egyet len ér tel me zé si me zõ be. Konnotál. Ha 
az uta zás ról kell ír nom, leg alább an  nyit tud nék me sél ni 
Gide-rõl, Proustról, Flau bert -rõl, mint a Kár pá tok ról vagy 
az el zá szi vi dék rõl, az al föl di ta nya vi lág ról és az er dé lyi 
fal vak szé lén fel vert ci gány tá bo rok ról, vagy mint az ide-
gent egy má sik, más hon nan is me rõs sel ös  sze ve tõ szel le-
mi tor na mu tat vá nyom ról (lásd Márai Af ri ká ban írá som 
er rõl).

Flau bert egyik Kons tan ti ná poly ból írott le ve lé ben3 
ar ról szól, hogy: „Ha mind meg tud nám ír ni ne ked, amin 
uta zá som mal kap cso lat ban tû nõd tem, va gyis ha ke zem-
ben tol lal is meg ta lál nám mind azt, ami meg for dul a 
fe jem ben, s ami re azt mon dom ma gam ban, hogy ‚no, ezt 

1 Walter Benjamin: „A szirének hallgatása”, Válogatott írások (fordította: Szabó Csaba), Osiris, Bp., 2001. 135–136.
2 Stendhal 13.
3 Flauert 84.



149

meg írom ne ki’, ak kor ta lán va ló ban mu lat sá gos le ve le-
ket kap nál tõ lem” –; s va ló ban mu lat sá gos vagy egé szen 
nyo masz tó gon do la tok, ele ve le vél for má ba kí ván ko zó 
meg jegy zé sek so ra ju tott eszem be a vo nat fül ké ben vagy 
az ét ke zõ ben, va la hány szor egy ott hon-ha gyott sze mély-
re gon dol tam egy be nyo má som, egy ref le xi óm okán. 
Ezek a fe jem ben meg for du ló és le vél be kí ván ko zó gon-
do la tok kö ze lebb hoz ták a má si kat, tá vol-lé tét meg szün-
tet ve je len va ló vá tet ték õt, anél kül, hogy az ál ta lam lát-
tat ni óhaj tott él ményt, vé gig gon dolt gon do lat okát nél kü-
lem lát hat ta, ért het te vol na; s hogy ott volt/ le he tett mel-
let tem, a bel sõ han gok köz ve tí tet tek kö zöt tünk, s mind eb-
bõl sen ki sem lát ha tott, ért he tett sem mit: leg fel jebb fin-
to ra im és szem hu nyor ga tá som árul ko dott e bû vö let rõl. 
Min den eset re e káp rá za tos meg-idé zés nek volt egy jó té-
kony ho za ma: meg szün tet tem ma gá nyos sá go mat, tár sa sá-
got te rem tet tem ma gam nak, úti tár sa im mal mit sem tö rõd-
ve egy rö vid ide ig.

De a kéz nél lé võ jegy zet fü zet be írás ról, il let ve a frag-
men tu mok ott ho ni át ala kí tá sá ról és egy be fé sü lé sé rõl, pon-
to sab ban szól va an nak ku dar cá ról rög tön eszem be jut 
má sik nagy uta zóm fel is me ré se, mely le het ne akár a sa já-
to mé is, hogy ref lek tá lok rá, nyom ban a ma ga mé vá is 
te szem: „Em lék szem, egy uta zá son egy szer a vo nat ab la-
ká ból igye kez tem be nyo má so kat gyûj te ni az elõt tem el vo-
nu ló táj ról. Min dent le ír tam, amit lát tam, aho gyan el su-
hant a kis vi dé ki te me tõ, fel je gyez tem a fé nyes nap sá vo-
kat a fá kon, az ös vény men tén a vi rá go kat (…). Az óta 
gyak ran pró bál tam fel idéz ni azt a na pot, ahogy vis  sza gon-
dol tam a fény csí koz ta fák ra, a kis fa lu si te me tõ re, úgy 
ér tem, a na pot ön ma gát, és nem ri deg szel lem ké pét. Nem 
si ke rült so ha, és vég leg le is tet tem ró la, míg a mi nap ebéd 
köz ben tá nyé rom ra nem ej tet tem a ka na lat. És ak kor a vál-
tó õrök ka la pá csá nak hang ja kelt élet re, ugyan az a hang, 
mint az nap, ami kor a vo nat ke re ket ütö get ték az ál lo má-
so kon. Ab ban a pil la nat ban fel éledt ben nem az ége tõ és 
va kí tó óra, ami kor az a zaj csen dült, az egész nap a ma ga 
köl tõ i sé gé ben, ami csu pán a szán dé kos meg fi gye lés szá-
má ra volt el ér he tet len.”4 – ír ja Marcel Proust, e rö vid pas-
 szus ban is ér zé kel tet ve (a ki eme lé sek tõ lem va lók) az 
idõ, az oly sok szel le mi tor na mu tat vány ré vén meg ta lál-
ha tó idõ prob lé má ját. Ez a le ír tak ról és meg fe lel te té sé rõl 
szó ló töp ren gés gya nak vó vá tesz ben nün ket a „vo nat ab-
lak ból” lá tot tak hi te les sé gé vel szem ben, s föl ve tõ dik ben-
nünk a kér dés: va jon a még oly hi te les és rész le tes, épp a 
rész le tes le írá sok, kom men tá rok, ös  sze ve té sek ré vén hi te-
le sí te ni szán dé kolt út le írás ok, regénynarratívák mind egyi-
ke nem épp oly ka lan dos uta zást ígér szá munk ra még is, 
mint ha ma gunk is ott let tünk vol na? Va gyis hogy (még 
egy szer hang sú lyo zom), az ol va sás és az uta zás közt va ló-
ban oly nagy a tá vol ság, az el té rés, mi ként el sõ pil la nat-
ban gon dol juk?

2.

Mé szöly Pon tos tör té ne tek, út köz ben re gé nye va la-
men  nyi ünk ott honel ha gyás ra kész te tõ je, iro dal mi for-
rás él mé nye és nél kü löz he tet len úti ka la u za volt a het-
ve nes évek vé gén és a nyolc va nas évek ele jén, ami-
kor vo nat ra száll tunk, Püs pök la dány ban, hogy a ko ráb-

ban ol va sott „tör té ne te ket” pon to sít suk, ahogy Amb rus 
La jos ír ja: Mé szöly „ ‚Pontosságát’ min dig új ra kell ír ni 
– ta lán ép pen ezért jó.” Ta lán. Még pon to sab ban azért 
jók Mé szöly „tör té ne tei”, mert egy más mel lett gyors vo-
nat se bes sé gé vel el szá gul dó narratívák jön nek lét re: han-
gok ból, me lyek épp an  nyit en ged nek tud ni és lát ni a hoz-
zá juk ren delt sze mély ter mé sze té bõl, mint a fran cia új re-
gény egyik re mek mû ve: a Jalousie (mely nek ma gya rí tott 
cí me ár nyal tab ban fe je zi ki, amit kell, mint az ere de ti: A 
fél té keny ség ré sei). Proust ír ja egy he lyütt: „Van nak pil la-
na tok, ami kor, ha tel jes va ló já ban aka runk meg je le ní te ni 
va la kit, a hang ját is le kel le ne kottáznunk…”. A vo nat ab-
la kon ke resz tül lá tott tá jat le- és kö rül ír ni sza vak kal, kép-
pé vis  sza ala kí ta ni az ér zé ke lés és ész le lés dol ga: egy faj-
ta tu dat já ték (Cassirer Goet hé rõl és Starobinski Kaf ká ról 
szó ló írá sa épp ide kí ván ko zik: ref lek tá lan dó). Ám va la ki 
hang já nak a föl-idé zé se szen ve dé lyes em lé ke zet fag ga tás 

és egy faj ta idõ uta zás is a múlt ban le zárt ként tu dott vi lág-
ba, mely nek sa já tos tér- és idõ szer ke ze te van. S mi köz-
ben vis  sza ke re sünk, azt his  szük, hogy az em lé ke ze tünk 
csal ha tat lan lé vén, pon to san vis  sza is ta lá lunk oda, ahol 
meg rög zí tett nek vél tük az él ményt, de a vis  sza ke re sés 
so rán ész lel jük, hogy a dol go kat és em lé ke ket bir tok ló 
tu da tunk, és a min dent át- és fö lül ír ni szán dé ko zó kép ze-
le tünk, a vál toz ta tás jo gá ra igényt tart va, el-távolítja, át-
alakítja a ke re sett sze mélyt és hang ját, nem ke vés nyug ta-
lan sá got okoz va ez zel a vá rat lan tá vol ság te rem tés sel.

Nem ke vés fej tö rést okoz szá munk ra a fe le dés be 
ve szett hang fosz lá nyo kat ki-tol dó kép ze let al kot ta „hang-
já ték” sem, amely ben ba jo san tud juk le vá lasz ta ni a va ló-
sá gos ról a ki ta lált vagy má sutt, más va la ki tõl ol va sott 
hango(ka)t, s ek kor épp úgy el ját szunk ez zel a mély bõl 
föl-csen dü lõ hang gal, akár egy re génye vagy drá ma hõ sé-
vel, oly kor hi szünk ne ki, más kor fenn tar tá sa ink nak adunk 
han got. Mé szöly a ha gyo má nyos pár be széd he lyett/el le né-
ben te remt bel sõ han go kat, me lye ket a tu dat szi ge tel/
vá laszt el egy más tól; szá munk ra el dönt he tet len, hogy 
va ló ban el hang zot tak-e a vo na ton uta zók kö zött, ek ként 
let tek-e ki mond va a Ko lozs vár ra igyek võ vo nat fél ho má-
lyos fül ké jé ben, avagy az író agyá ban kép zõd tek meg 
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így el vá lasz tott sá guk ban és egy be fog lalt sá guk ban. Ez is 
ala po sabb ref lek tá lást igé nyel ne! S bár a Mé szöly-kö tet 
bel sõ hang jai ön ma guk ban is lét re hoz nak egy narratívát, 
kü lön-kü lön egyet, de a má sik hoz va ló vi szo nyu lá suk-
ban a meg nyí lás ra kép te len sé get, az Én és Te kö zött zaj-
ló, vagy ép pen el-aka dó, meg-sza ka dó, fo lya ma to san aka-
do zó pár be széd ben a sze re tet- és fe le lõs ség hi ányt, a meg-
szó lít ha tat lan sá got és pro fán lé te zést át ita tó szo ron gást 
sej te ti meg (Buber Én és Te, Lévinas Nyelv és kö zel ség 
e te kin tet ben kö te le zõ ol vas mány, nem le het meg spó rol-
ni). „Na gyon sze ret nék már ott hon len ni. Ott hon biz ton-
ság ban ér zi ma gát az em ber. Ha nem ve szik el a kam rá mat 
meg a kony hát, ak kor bol dog va gyok. Dol goz ni kell, az 
a fon tos. Va la mit kell csi nál ni az élet ben. Én dol go zom, 
az tán el me gyek a temp lom ba” – mond ja az észa ki Kár-
pá tok egy el du gott fa lu já ba igyek võ as  szony, s ne künk 
két sé ge ink van nak, a szün te len el hall ga tás ra, pa rancs ba 
adott ti tok õr zés re, az egyén meg szó lít ha tat lan sá gá ra épí-
tett, „szo ci a liz mus nak” hí vott össz né pi bo hóc já ték is me re-
té ben, hogy a ha za fe lé uta zás köz ben fel rém lõ, az ide gen-
ben kí vá na tos nak tû nõ ott hon va ló ban biz ton sá gos hely-e, 
avagy csak a meg szo kás ból: a já ték sza bály ok be tar tá sa és 

vá rat lan be-ha to lá sok el há rí tá sa (de nem el há rít ha tó sá ga) 
okán tû nik an nak az em ber szá má ra. A vi lág ban le vés és 
az ott hon ra le lés meg fe lel te té se in kább csak vágy ma rad 
meg an  nyi ref lek tá lás el le né re is.

Vé gül, Mé szöly kö te té ben az idé zõ jel be „zárt” han go-
kat foly ton ös  sze kö ti, mó do sít ja, ár nyal ja, va la mi kép pen 
(a stí lus lé nye gi kér dé se: a va la mi kép pen), a je lö let len 
gon do lat-han gok so ka sá ga, me lyek fo gan ta tá sá ról, tu laj-
do no sá ról (egy egyén vagy a kö zös ség böl cse le te), re le-
van ci á já ról óva to san le het csak szól ni. Ami lyen óva tos-
ság gal tet te ma ga Mé szöly, az ef fé le mon da tok ban: „Te lít-
ve va gyok az egye zé sek kel; ugyan ak kor sem mi sem egye-
zik elég jól”. Hely ben is vol nánk; a re gény tár gyát nem az 
er dé lyi uta zás, az év ti ze dek kel ké sõb bi ha zaté rés és em lé-
ke zet ben rög zült dol gok vis  sza ke re sé se, ha nem épp ez a 
meg ál la pí tás ké pe zi: „sem mi sem egye zik elég jól”. Eb bõl 
a nem-egye zés bõl, me lyet a sem mi egye te mes és örök ké-
va ló nak tû nõ lét él mén  nyé tesz, kö vet kez tet he tünk, per sze 
min dig csak utó lag, az év ti ze de ket vis  sza per get ve, kény-
sze re sen, bi zo nyos sors ese mé nye ket sze mé lyes sé át lé-
nye gít ve, az idõt itt lé tünk és ref le xi vi tá sunk há ló já ba fog-

va, a sö tét vo nat fül ke me ta fo rá já nak, a si ke tek pár be széd-
ének, a szo ron gást és fé lel met oko zó ha lál hoz vi szo nyu-
lás elõl ki té ré sünk ér tel mé re. „Egy mû va ló di té má ja te hát 
nem az a tárgy, amely rõl szól, a tu da tos és akart, a sza vak 
je len té sé vel ös  sze ol va dó tárgy, ha nem a tu dat ta lan té mák, 
aka rat lan ar che tí pu sok: a sza vak, sõt, a szí nek és a han-
gok is ezek bõl me rí tik az ér tel mü ket és ele ven sé gü ket”. 
Deleuze fo gó dzót nyújt a Pon tos tör té ne tek hez, az „egy-
be fog lalt ság” pon tos ér tel me zé se ré vén: im már nem csak 
Mé szöly, de Deleuze tük ré ben/ol va sa tá ban is foly ton pon-
to sí ta nunk kell narratívaértelmezéseinket: a ma gunk nar-
ratíváját is. Te het jük, hi szen Mé szöl  lyel együtt ott ülünk 
a vo nat fül ké ben, lát ha tat la nul, a két as  szony mel lett, va la-
hol Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban uta zunk, s az üte mes ke rék-
kat to gás köz ben han go kat hal lunk. Mint Vir gi nia Woolf 
a Hul lám tö rõk ben.

3.

Mé szöly fi a tal as  szo nya Ko lozs vár ra uta zik „ha za lá to-
ga tó ba”. Ma gam a „ha za” szó in terp re tá lá sa kor óva to-
sabb és kö rül mé nye sebb vol tam, mert apai nagy anyám 
bihardiószegi szár ma zá sa (mely az ott lét nek, a más ho va 
tar to zás nak kín zó és foj to ga tó él mé nyét kényszerítette az 
ott-mar adot tak ra, mind ös  sze né hány ki lo mé ter tá vol ság ra 
az örö kös gyo mor gör csöt és meg ha tá roz ha tat lan fé lel met 
oko zó, az itt lét és ide tar to zás sem mi vel sem ke vés bé kín-
zó és foj to ga tó él mé nyét tu da to sí tó ha tár tól), nem jo go-
sí tott föl sem mi fé le mell dön ge tés re. A Partium az nem 
Er dély. Óva tos sá go mat az is in do kol ta, hogy iro da lom és 
tör té ne lem sza kos egye te mis ta ként nem állt mes  sze tõ lem 
a „va ló sá gos ként” és más vo nat ko zás ban „ma gas ban” 
tu dott ként lé te zõ „cson kí tat lan ha za” azo nos sá gá nak az 
ér ze te sem, ami a mi „tör té ne te in ket” író, sa ját kar ri er jü-
ket e jelentésnarratívák lét re ho zá sá val elõ moz dí tó be sú gó-
ink örök zöld té má já nak szá mí tott. Má ig meg él nek be lõ-
le: ki-ki a ma ga poszt ján. A „pon tos tör té ne tek” leg kü lön-
bö zõbb ér zel mi, er köl csi, po li ti kai in dít ta tá sú narratívá-
ja, mint „igaz élet tör té net” és oly kor „ha zug ság me se” 
volt is me rõs a szá mom ra, is. Az el hall ga tott vagy csa lá-
di le gen dá ri u mot ké pe zõ élet tör té ne tek, mint anyai nagy-
apám Er dély vis  sza csa to lá sa kor tör tént „be vo nu lá sa” a 
fa pa dos ká vé da rá ló kon (tar ta lé kos tiszt ként be vo nul tat-
ha tó, s nem „há bo rús bû nös” volt), s apám Bihardiószeg 
és Bagamér köz ti úton zöty kö lõ dõ lo vas sze ké ren szü le té-
se, épp úgy „pon to sí tás ra” szo rult e le gen dá ri u mot új ra- 
és új ra hall ga tó kis gyer mek szá má ra, akár a ké sõb bi egye-
te mis tá é ra is, akit az „egye tem fu ra urai” nem ke ve sebb 
„me sé vel” igye kez tek el-kápráztatni hos  szú éve ken át. A 
me se irán ti von zal mam ek ko ri ban kez dõ dött, ké sõbb már 
csak az in terp re tá lás tech ni ká it kel lett el sa já tí ta nom, vég-
té re is az utób bin mú lik a lé te zés.

A tör té ne tek „pon to sí tá sá ra” alig ha akad jobb al ka lom 
és mód, mint há ti zsá kot a hát ra, vo nat je gyet a kéz be ven-
ni, s fel száll ni ar ra a bi zo nyos Ko lozs vár ra, pon to sab ban 
egé szen Bras só ig me nõ vo nat ra (a „Ko ro na” exp res  szre), 
mely ben el fész kel ve ma gun kat („Meg ké rem, hogy ne az 
én ol da lam ra ül jön, le aka rok fe küd ni, alud ni sze ret nék.”), 
a min dig ré szeg utas kí sé rõ azt ta ná csol ta, hogy a ha tár át-
lé pés után jó erõ sen kö töz zük/dró toz zuk be az aj tót, elõ vi-
gyá za tos ság ból. De még ott volt az elõt te: a ha tá ron ál lás 
szá raz kö hö gés re in ger lõ rém sé ge: a fegy ve res ka to nák, 
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a min de nü vé be szi ma to ló ku tyák, a nyílt te rep, a szö kés/
tû nés kí sér té sé nek til tott zó ná ja, me lyet, bár mely irány-
ban is lép ted át a ha tárt, min de nütt fogd me gek õriz tek: 
fé le lem és resz ke tés, bé nult ság és örök ké va ló ság ér ze tét 
kelt ve. („A ha tár nál ide ges kö hö gés vesz erõt raj ta. Hal-
kan, ki tar tó an kö hög. Hos  szan állt a vo nat. Amen  nyi re 
a kö hö gés en ge di, egy tör té net be kezd, hogy mi ért kell 
vi gyáz ni a cso ma gok ra.”) A gyógy sze re ket a té li ka bát 
bel sõ bé lé sét ki sza kít va ra gasz tot tuk fel, a biz ton ság oká-
ért seb ta pas  szal; egy csík sze re dai fi a tal as  szony kér te a 
fo gam zás gát lót, mond ván, elég ne ki a két gye rek. Egy 
év re va ló ne ki, ket tõt el adunk va la ki ide gen nek, egy hé tig 
meg élünk be lõ le; az ap ró sá gok, mint ká vé, szap pan, ci ga-
ret ta, Marlboro, Ke let-Eu ró pá ban csak ez a kur rens, jó 
lesz bak sis nak, min de nütt dí vik a kor rup ció, a vá mo sok 
közt is. („Én iga zán nem vi szek sem mit, az em ber még is 
fél, hogy nem tet szik ne kik va la mi.”) A Mé szöly em lí tet-
te va la mi az, ami re ref lek tál nom kell. A ki szá mol ha tat lan-
ság, a vo nat ról „le szál lí tás” szé gye ne, az elõ ál lí tás és vá ra-
koz ta tás a ha tár õr sön, mint a bûn nél kü li bûn tu dat ál tal 
ve zek lés re kész te tés gya ko ri sá ga, mely in kább az ott hon 
ma ra dás ra ösz tö nöz, a ki szol gál ta tott ság és társ ta lan ság, 
a ve led-lé võt sem me red hoz zád-tar to zó nak val la ni: olyas-
faj ta já ték sza bály, me lyet a fogd me gek ké nyük-ked vük 
sze rint al kal maz tak és vál toz tat tak meg, a „szo ci a lis ták” 
test vé ri sé ge és in ter na ci o na liz mu sa szel le mé ben.

Az tán még is csak sze ren csé sen át lép tük a ha tárt; el ké-
pe dé sünk re ki de rült, hogy a vo nat fo lyo só ján, elõ te ré ben, 
a fül ké ben mi min den nyit ha tó, és kezd tük ér te ni a mód-
sze res el len õr zést, a vá mo sok és kis ka to nák ri deg sé gét 
(a fog lyok együttér zé se a fogláraikkal, is me rõs pszi chés 
re ak ció), s mo hó igye ke zet tel kö töz tük be ma dzag gal a fül-
ke aj tót. Ne hogy ránk tör je nek, be to la kod ja nak, helyt kér-
je nek, mert mi, akik bent va gyunk, már ös  sze tar to zunk, 
még ha gya nak szunk is egy más ra. („De hi szen csak ket-
ten va gyunk.”, „Azt so se le het tud ni.”) Va ló ban nem. 
Em lék szem, a Pest és Pá rizs közt köz le ke dõ exp res  szre 
egy sza bad sá golt ka to na szállt fel éj fél után, ta lán a fran-
cia ha tá ron, vagy ta lán Reims-ben, s a ve lem szem köz ti 
plüssülé sen dõlt ha nyatt, lá bát a fül ke aj tó hoz szo rít va. Az 
egyen ru ha meg nyug ta tott, s szó nél kül to vább alud tam; 
fer tály órá val ké sõbb ar ra ri ad tam, hogy egy für tös fér fi-
fej kuk kant be az aj tón, vizs la ként kö rül szi ma tol, de a tag-
ba sza kadt ka to na nyom ban fe lült, s erõ bõl be rán tot ta az 
aj tót az ide gen or ra elõtt. Jó for mán még vis  sza sem szen-
de red tem, ami kor se gély ki ál tást hal lot tunk a szom szé dos 
fül ké bõl, ri ad tan si kol to zó nõi han got, s a ka to na szem-
vil la nás alatt el tûnt. Kis vár tat va új ból meg je lent a fül ké-
ben, s fog hegy rõl oda ve tet te: „un sale étranger”, s hogy 
rám te kin tett, a tu ris tá ra, ki egé szí tés ként hoz zá tet te: „un 
voleur arabe!”5, s mint ha már nem ké ne õriz ni töb bé az 
aj tót, ma ga alá húz ta a lá bát, csiz má já val nem érin tet te a 
plüsskár pi tot. Márai re gé nye és Il  lyés Hu nok Pá rizs ban-
ja meg ele ve ne dett.

„És a vo nat ból lá tott tá jak egy sé ge nem ma gán az el szi-
ge telt ré sze it meg tar tó kö rön ke let ke zik, nem is a sa ját 
zárt ré sze it meg sok szo ro zó szem lélt do log ban, ha nem egy 
olyan át já ró ban, ame lyet az ‚egyik ab lak tól a má si kig’ sza-
lad va új ra és új ra be já runk. An  nyi ra így van ez, hogy 
az uta zás nem kö ti ös  sze a he lye ket, nem egye sí ti õket, 

ha nem csak a köz tük lé võ kü lönb sé get ál lít ja mind ket tõ-
rõl (ez a kö zös ál lí tás más szin ten he lyez ke dik el, mint 
az ál lí tott kü lönb ség – az át já ró ban)”6 – ír ja Deleuze. Az 
er dé lyi és du nán tú li táj, a tokaj-hegyaljai és cham pagne -i 
szü ret kü lönb sé gét le le het ne ír ni, fes tõi ké pek, kul tu rá lis 
em lék szi lán kok, sza vak, je lek, me lyek ki bon tás ra és ér tel-
me zés re vár nak, gon dol ko dás ra ösz tö nöz nek, az „át já ró-
ban” el nye rik ér tel mü ket. A vo nat ro bo gá sa fel pör ge ti a 
táj vál to zá sát és a be nyo má sok el-mozdulnak, csak a ref-
lek tá ló ér te lem mû kö dik ál lan dó an.

A nyílt pá lyán egy szer csak meg állt a vo nat, Ko lozs-
vár elõtt, s ké re ge tõ gye re kek tûn tek elõ szin te a sem mi-
bõl, ug rál tak az ab lak elõtt, se gély ké rõ ke zek a ma gas ban, 
Guer ni ca -ke zek, éh ség tõl beesett ar cok, fel puf fadt ha sak: 
mind-mind ref lek tá lás ra vá ró je lek. A bát rab bak át mász-
tak a vo nat alatt, a ke re kek közt, hogy a má sik ol da lon is 
pró bál koz za nak, fé lig el fo gyasz tott szend vi csek és cu kor-
kák re pül tek ki az ab la kon. Fé le lem és szé gyen járt át 
„egyik ab lak tól a má si kig” ha lad va: a dik ta tú ra gyû lö le te 
csak az „át já ró ban” nye ri el ér tel mét. A nyu ga ti tu ris ták 
sza lá mis zsem lé vel és édes ség gel etet ték õket, mint ál lat-
kert ben az ál la to kat, szó ra koz va mu tat tak hol az egyik-
re, hol a má sik ra, s he ves gesz tu sok kí sé re té ben je lez ték, 
hogy most a hát rább ál lók nak, a sze ren csét le nek nek, a 
fé lõ sök nek dob nak, meg kü lön böz tet ve a meg kü lön böz tet-
he tet lent. Ka rám ba zárt ál lat nak vél tem ma gam is, meg íté-
lé sem sem mi ben sem kü lön bö zött a ké re ge tõ ké tõl. Ököl-
be szo rult a ke zem.

És em lé ke ze tem sze rint Csík sze re da és Gyer gyó szent-
miklós kö zött is meg állt a haj na li fa pa dos, va la hol a 
he gyek kö zött; nyolc van há rom no vem be rét ír tuk, mí nusz 
har minc fok le he tett oda künn, a vo nat ab lak nem zárt ren-
de sen, fû tés nem volt, egyet len csu pasz lám pa kör te égett, 
a fém cso mag tar tó ról jég csap ok csüng tek. Én és a ba rá tom 
ke gyet le nül fáz tunk, a vas tag pu ló ver és a ka bát sem se gí-
tett, ide ge sen jár kál tunk, to pog tunk és szû köl tünk a hi deg-
ben, mint ka rám ba zárt ál la tok. „Van ma guk kal W. C.-
papír?” –, kér dez te egy öreg bá csi, ki sem lát szott vas utas 
bun dá já ból, csak a ba ju sza, s há bo rús ta pasz ta la ta it moz-
gó sít va, több ré teg ben be te ker te lá bun kat az ér des pa pír-
ral, alig fért vis  sza a lá bunk a ba kancs ba. „Har minc nyolc-
ban is ezek a vo na tok jár tak er refe lé”, mond ta, „ak kor még 
kály há val fû töt ték”, s egy korty szil vó ri u mot kí nált fe lénk: 
gyógy ír ként. Kö hög tünk és ha rá kol tunk, a szil va pá lin ka 
úgy vá gott mell be, mint ami kor a ku bai szi vart tü dõz tem 
le ott hon a kocs má ban. „A fi a tal urak nin cse nek szok va”, 
s el mo so lyo dott; a mo soly: nem a meg szé gye ní tés, sok kal 
in kább a saj nál ko zás je le volt. A két nem ze dék túl élé si 
stra té gi ái és ta pasz ta la tai lát ha tó an nem vol tak azo no sak, 
nem le he tett egy más nak meg-feleltetni õket, vagy, ahogy 
Mé szöly ír ta: „sem mi sem egye zik elég jól”. Nagy apám túl-
élé si stra té gi á ját és ta pasz ta la ta it éve kig igye kez tem egyez-
tet ni a ma ga mé val; a csa lá di le gen dá ri u mot ké pe zõ há bo-
rús és ha di fog ság be li tör té ne te it, az „Orosz or szág” fe lé 
ha di fog lyo kat szál lí tó mar ha va gon ok és em be ri ron cso kat 
ha zaho zó vo na tok le írá sa it ha lá la után évek kel ké sõbb is 
fel tu dom idéz ni, még is úgy ér zem, „sem mi sem egye zik 
elég jól”. Mert a ke let re me nõ és a nyu gat ra me nõ vo na tok 
sem ugyan azok: létlehetõség-feltétel-választás. Er re most 
nem ref lek tá lok.

5 Egy mocskos idegen, agy tolvaj arab.
6 Deleuze: Prowst, 125-126.
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Stró fák, so rok, sí nek
avagy mi kor in dul a vo nat?

Ho vá visz a vo nat? Min dig va la ho va.
Hon nan jön a vo nat? Min dig va la hon nan.
Jó zsef At ti la két hí res és is mert ver sé ben is min dig a vé gén jön a vo nat és visz va la-

ho vá. Az Esz mé let ben csak né zi, fi gye li és oda kép ze li ma gát min den fül ke fény be. Er rõl 
a be fe je zõ stró fá ról ezt ír ja Ne mes Nagy Ág nes: „Ez a vo nat egyet len ha son lat sín jén a 
vég te len be fut, fül ke fé nyé ben az esz mél ke dés örök köl tõi ma ga tar tá sá val.”

Vas út nál la kom. Er re sok
vo nat jön-megy és el-el né zem,
hogy’ száll nak fé nyes ab la kok
a len ge de zõ szösz-sö tét ben.
Igy iram la nak örök éj ben
ki vi lá gí tott nap pa lok
s én ál lok min den fül ke-fény ben,
én kö nyök lök és hall ga tok. 

(1933–1934 te le)

A má sik idé zen dõ Jó zsef At ti la vers az Óda Mel lék da la: eb ben vo nat vi szi a köl tõt 
egy el kép zelt (egy szer lá tott) as  szony hoz. A Mel lék dal meg fejt he tet len, meg ma gya ráz-
ha tat lan szép sé gû két stró fa, utá noz ha tat lan nyolc sor, szer kesz té si bra vúr. Bi zo nyos, 
hogy a va la ho vá vi võ vo nat al le gó ri á ja nél kül erõt len len ne. A pár hu za mo sok – ilye nek 
a sí nek is – a vég te len ben ta lál koz nak: ez is ben ne van e nyolc sor ban. De a sze rel me sek-
nek sok szor elõbb. Ta lán ez is ben ne van a Mel lék dal ban.

(Visz a vo nat, me gyek utá nad,
ta lán ma még meg is ta lál lak,
ta lán ki hûl e lán go ló arc,
ta lán csen de sen meg is szó lalsz:

Cso bog a lan gyos víz, fü rödj meg!
Ime a ken dõ, tö rül közz meg!
Sül a hús, eny hít se ét vá gyad!
Ahol én fek szem, az az ágyad.)

1933. jún.

Mé szöly Mik lós Tér kép Aliscáról cí mû no vel lá já ban is az utol só mon dat ban je le nik 
meg a vo nat, a pes ti gyors: „Idõnk van, sem mi se sür get – mond ja –, s bõ ven elég, ha hét 
vé gé re me gyünk vis  sza Aliscába, csak ak kor kez dõd nek a nagy farkasáldozatok, ér kez-
nek Ró má ból is ven dé gek, Pest rõl a fil lé res gyors sal, mert ép pen hold töl te vár ha tó, s 
le het, hogy a jel zõ tü ze ket is új ra meggyújtják…”

Ami kor ezt a no vel lát il luszt rál nom kel lett fo tó val, úgy vél tem, hogy kön  nyû 
dol gom lesz, csak elõ kell ven nem a ré gi ne ga tí vot és ki na gyí ta ni. Csak hogy olyan 
ne ga tív nem volt a fi ó kom ban, csu pán csak az em lé ke im kö zött élt egy szek szár di 
vo nat ké pe. Bátaszékrõl utaz tam egy ko ra reg ge li órá ban Szek szárd ra 1964 te lén. 
Za ka tol va, sö tét füs töt ereszt ve vitt a gõ zös a me gye szék hely re – ak kor még nem 
tud tam, hogy Mé szöly, Ba ka Ist ván vá ro sa az an gya lok vá ro sa –, amely mel les leg 
ne kem is szü lõ vá ro som. Én ak kor még ott hon, a Tol na me gyei Tevelen lak tam, ké pe-
sí tés nél kül ta ní tot tam az al só ta go zat ban, s Bátaszékre azért men tem, mert egyik volt 
év fo lyam tár sam ne kem ad ta a há zi lag ké szült na gyí tó gé pét a lo gar lé cért cse ré be. (Jó 
cse re volt, há lás va gyok ér te, hisz õt a mû sza ki egye tem re, en gem a böl csész kar ra 
vet tek fel: én a lo gar léc nek sem mi hasz nát nem vet tem vol na, de az zal a na gyí tó gép-
pel öt évig dol goz tam.)

Ahány szor au tó val me gyek Bátaszékrõl Szek szárd fe lé, a vá ros elõt ti vas úti át já ró ban 
min dig az a ko ra reg gel jut eszem be, a za ka to ló vo nat a vas tag füs töt ere ge tõ moz dony-
 nyal, ame lyik már nincs. Csak én lá tom és hal lom. S ezt kép ze lem oda Mé szöly no vel lá-
já nak vé gé re is. És egy má sik ele jé re, aho vá még job ban il lett vol na. A Meg bo csá tás ra 
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gon do lok, amely nek él mé nyét én nem Szek szár don, ha nem a móriapócsi bú csú ból jö vet 
él tem át egy szer, ré gen:

„A vo nat már rég ki fu tott az ál lo más ról, a hos  szan kí gyó zó füst csík ott fe lej tet te ma gát 
a le ve gõ ben. Az lett vol na va la mi lyen gyõ ze lem, ha ez a füst csík nem fosz lik szét, to vább-
ra is ott ma rad a vá ros szél fö lött, ott érik az év szak ok, túl éli a kép vi se lõ-vá lasz tást, a 
fõ vá ros ból ér ke zõ ‚fil lé res’ vo na to kat, a bú csú kat és Porszki úr te me té sét. Ha be le si mul 
az ég bolt vis  sza té rõ min den nap ja i ba. Volt is re mény er re, mert még es te nyolc kor sem 
fosz lott szét, fel tû nés nél kül a he lyén ma radt, mint ha pusz ta fel hõ alak zat vol na, mely 
olyan dön tés re ju tott, hogy nem kí ván meg hal ni.”

*

Sze re tem azo kat a sí ne ket fény ké pez ni, ame lyek nem visz nek se ho va. 
Ta lán ezért sze re tem azo kat az ál lo má so kat, ame lye ket vég ál lo más ok nak ne ve zünk, 

ahol a sí nek vé get ér nek. Ahon nan nincs to vább. Sok van ilyen, de em lé keim kö zött 
most Szakolca je le nik meg. A cseh–mor va ha tá ron fek võ vá ros ba Ju hász Gyu la nyo ma-
it, em lé ke it ke res ve utaz tam föl. Be kel lett lát nom, hogy fo tóz nom alig volt mit, vi szont 
az örö met je len tett, hogy ezen em lé kek bõl töb bet õriz nek az itt szü le tett ver sei. Itt író dott 
töb bek mel lett a Vé ge ken, A Vé ge ken, észa kon, a Vég ál lo más az õsz ben, de er rõl szól a 
Szakolcai em lék is.

Pö sze cse léd, kis tót le ány zó
– Mint ódon mor va ol tár ké pe ken –
Lo hol va ment ki a vég ál lo más hoz,
Hogy est vé re ott hon le gyen.

De a vo nat – ó sor sunk gyor sa sá ga –
Már ví gan füt  tyent és elol da log,
An csa tó tul kér dez te: Moravába
Le kés tem már a vo na tot?

Be le néz tem ned ves kö kény sze mé be,
Mely tágranyílt és ké rõn rámmeredt
És lát tam ben ne nagy, bús mes  sze sé get,
Ma gát a mély, kék vég te lent!

„A mon da sze rint Szakolcán szü le tett Vak Bé la ki rály – ír ja Szalatnai Re zsõ a vá ros-
ról szó ló szép köny vé ben –, aki há lá ból szü lõ vá ro sa iránt fal lal vé tet te kö rül a vég he lyet. 
1860-ban Ipo lyi Ar nold a négy szö gû, fa ra gott kö vek bõl épült, ma gas fa lat még »szép 
arányban« he lyén ta lál ta, s pat ri ó ta ér zel mek kel el me ren gett alat ta. Ju hász Gyu la azon-
ban hos  szas tû nõ dés után így éne kel ró la: Utol só ál lo más, kö zöm bös, ár va köz ség, / Hol 

Móser Zoltán fotója
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fonnyad az öröm és el her vad a vágy, / Hol las san omladoz az ava tag örök ség / S Vak 
Bé la lel ke sír mo hos to rony falán…

Meg ren dí tõ kép: a vak ki rály kön  nye pe reg alá az át szel le mí tett to rony ból, mint a 
har mat, szin te ar cun kon érez zük a szo mo rú ság könny csepp je it. S lát juk a csend ben por-
la do zó vá rat, amely bõl min den nap le vá lik egy-egy kõ da rab, s le gu rul a len szõ ke ho mok-
domb ról a völgy be.” A völgy ben, ahol a mos ta ni vá ros fek szik, a ma gas hegy orom 
alatt egy XII. szá zad ból va ló, ro mán stí lu sú Szent György-ká pol na ta lál ha tó. Va la ha itt 
áll ha tott a ré gi vár, ame lyet az or szág ha tár vé del mé re emel tek. „A ki rá lyi aka rat ren del te 
el, õr ál ló ja le gyen az észa ki út nak. Az el sõ ki rá lyi ok irat, II. End réé, mely ezt a föl det 
1217-ben Ta más comesnek, a Szentgyörgyiek õsé nek ado má nyoz ta, nyil ván ha tár vé del-
mi ér de me i ért. Szakolca a vár alatt ke let ke zett, köz ség bõl fej lõ dött vá ros sá félszabad 
né pek ide te le pí té sé vel.” 

Az 1911-ben szü le tett A rohteci Má ri á nál cí mû Ju hász Gyu la-vers ben sze rep lõ kép 
is ér de kelt, hisz ez a mor va or szá gi kis köz ség csak né hány ki lo mé ter re van Szakolcától. 
De ami kor e vers szín he lyé re, a szom szé dos fa lu ba is át men tünk vol na, a vá rost el hagy-
va vá rat la nul egy szer csak egy stop és vám fel ira tú táb lá val ta lál tuk ma gun kat szem be. 
Ré gen ez volt a tör té nel mi Ma gyar or szág ha tá ra, ma pe dig ez a cseh–szlo vák ha tár. 
(Er rõl szól A ma gyar so rom pó cí mû Ju hász-vers is.) Aki ve lem volt, nem ho zott út le ve-
let, ezért nem me het tünk to vább. Vis  sza for dul va a vas út ál lo más nál áll tunk meg, ahol 
egy ma gá nyos sze rel vény vá ra ko zott. Már eb bõl is, de még inkább az itt vé get érõ 
sín pár ból biz to san tud ni le het, hogy itt ez volt és ma is ez az utol só ál lo más. Ahon nan 
csak egy irány ba le het men ni, s aho vá csak egy irány ból ér ke zik vo nat. Ugyan úgy, 
mi ként Dobsinán, ame lyet 1921. szep tem ber vé gén vers be fog lalt Reményik Sán dor. 
Az õ ver sé vel zá rom ezt az ér zel mes lel tárt – a sí nek rõl és a régenvolt ál lo má sok ról 
szó ló tû nõ dést.

Vég ál lo más
Vo nat csak egy irány ból ér ke zik,
S csak egy irány ba megy,
A sinek út ját más vi lág fe lé
El áll ta itt a hegy.
A vál tó és a sze ma for
Zöld fé nye csu pán egy fe lé mu tat,
Mély he gyi utak, kis gya log csa pá sok
Vál tot ták fel a büsz ke vas-utat.

Jel zõ ha rang csak egy irány ba kon dul
S csak egy irány ból je lez vo na tot;
Más ol dal ról csu pán a szél izenget
S hoz za szár nyán a fe nyõ il la tot.
Leg ott fa nyar édes ség tá mad,
Ha fe nyõ il lat s kõ szén füst ve gyül,
Ez a vég ál lo más ok il la ta,
És én itt ál mo do zom egye dül. 

Pa tak cso bog sze líd sö tét ben,
Ziz zen ve hull a lomb,
A vasuti õr, mint egy je ge nye,
Ma ga elé bo rong,
És ha be jött az éj fé li vo nat
S pár fá radt, ké sõ utas ve le jött,
El al szik szé pen az egyet len lám pa
Az ál lo más elõtt.

A nagy he gyek re ko moly csend te rül,
Sze kér se dü bö rög...
Tü csök zeng õszi csil lag fény alatt
És hall gat ja sok élõ-ha lott rög.
E pil la nat ban még is bé ke van,
A szí vem ben is bé ke, sem mi más.
Ó len ne ez a pil la nat örök,


