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KO VÁCS KRISZ TI NA

Vas út és iro da lom
– A vo nat ri tu á lis te re a mo dern ma gyar iro da lom ban –

A vo nat szim bo li ká já nak
ol va sá si le he tõ sé gei

Tol nai Ot tó leg újabb no vel lás kö tet ének (Gre na dír-
mars) egyik szö ve gé ben (Vo na ton. Négy litterula) Kosz-
to lá nyi vo na tok irán ti szen ve dé lyé rõl mint po é ti kus té má-
ról, az ér zé ke lés fo ko zot tan ér zé keny mód já ról ír. Tol nai 
sze rint Kosz to lá nyi, „[A]ki a vo na tok meg szál lott ja volt, 
a vi lá got leg in kább két ke re ten át tud ta meg les ni, tet ten 
ér ni, az egyik ilyen ke ret az ab lak volt, a má sik a vonat-
fülke.”1 A mo dern ség ma gyar és vi lág iro dal má val fog lal-
ko zó ta nul má nyok ter mé sze tes mó don ej te nek szót a szö-
ve gek azon cso port já ról, ame lyek a kü lön bö zõ köz le ke dé-
si esz kö zök szcé ná i ban ját szó dó tör té ne te ik hát te rét eb bõl 
a mo tí vum ból szö vik.

Ajtay-Horváth Mag da a szá zad for du ló ma gyar és 
an gol iro dal má nak sze ces  szi ós stí lus je gye it vizs gá ló kö te-
té ben a vo nat ról, mint a kor tech ni kai új don sá gá ról, mint 
egy új faj ta tér- és idõ ér tel me zést te rem tõ kö zeg rõl ír. A 
vo nat a mo dern ség szim bó lu má vá vált, s gyor sa sá gá nál 
fog va – akár csak a moz gó kép – a tü né keny sé get, a pil-
la nat nyi sá got, a hely és az idõ relativizálódásának él mé-
nyét je len tet te. A szép írói stí lus ban ez a je len ség ké zen-
fek võ mó don leg több ször az imp res  szi o nis ta je gyek és a 
sze ces  szi ós el vá gyó dás mo tí vu ma i nak hasz ná la tá ban nyil-
vá nult meg.2 A vas úti épít ke zés Oszt rák–Ma gyar Mo nar-
chi á ban je lent ke zõ uni for miz mu sa, amely a leg lát vá nyo-
sabb mó don az egy más hoz an  nyi ra ha son ló ál lo más épü le-
tek lát vá nyá ban tár gyi a sult, a bi ro da lom egy más tól tá vol 
esõ pont ja it ös  sze kö tõ kö zös kul tu rá lis nyelv ként ma ni-
fesz tá ló dott.

A vizs gált szö ve gek ben a vo nat he lyei egy szer re je len-
tek meg az ide ges, zak la tott mo dern élet te re i ként és a 
kü lön bö zõ ér zet kom bi ná ci ó kat egye sí tõ entitásként.3 A 
vá ro sok fe lé kö ze le dés él mé nye a vá gyott célt ide á lis 
kö zeg ként és az el vá gyó dás he lye ként, az el lent mon dá-
s ok te re pe ként egy aránt megjeleníthette.4 A mo dern ség 
ma gyar iro dal má ban e sze man ti kai tar to mány va la men-
 nyi le ága zá sá ra ta lál ha tunk pél dát. 

Ben ce Eri ka a vo nat kö zép-ke let-eu ró pai je len tés ré te ge-
i rõl szó ló írá sá ban a tér ség tér él mé nyé nek köz pon ti mo tí-
vu ma ként a sík föld egye nes vo na lá nak raj zát je lö li meg 
fon tos dom bor za ti for ma ként. Ezt az alak za tot a lentség, 
a be ha tá rolt ság és a las sú moz gás je len té sei ala kít ják lét él-

mén  nyé. Eb ben a kö zeg ben olyan ér ze tek szü let nek meg, 
ame lyek az uta zást a más tér alak za tok fe lé tar tó köz tes 
lét for má ja ként láttatják.5 Az út irá nyát nyom vo na lá val 
ki je lö lõ vas út ilyen mó don az át me ne ti sé get-lak ha tat lan sá-
got, meg él he tet len sé get jel ké pe zõ pá lya ud var-lé tet szim-
bolizálhatja.6

Michel Foucault so kat idé zett tér fi lo zó fi ai el gon do-
lá sá ban nagy sze re pet szán azok nak az el len-szer ke ze-
ti he lyek nek, ame lyek meg va ló sult utó pi a ként rep re zen-
tál ják a va ló di he lye ket. Ezek az „el té rõ” te rek kül sõk 
min den hely hez ké pest, még is tö ké le te sen lokalizál-
hatók.7 Az ilyen mó don de fi ni ált heterotópiák le het nek 
olyan szent vagy til tott he lyek, ame lyek a vál ság hely zet-
be ke rü lõk élet te rei. A vál ság heterotópiái közt emblem-
atikus, a ma gyar iro dal mi mo dern ség ben sok szor fel buk-
ka nó locusként a vo nat el sõ sor ban a nász út hely szí ne. A 
fi a tal as  szo nyok szá má ra a vo nat és a szál lo da volt az a 
nem lé te zõ, heterotópikus kö zeg, amely ben a nász éj sza ka, 
a meny as  szony deflorációja vég beme he tett. A nász utas ok-
nak he lyet adó köz le ke dé si esz köz olyan „se hol”, föld raj-
zi meg je lö lés nél kü li hely, amely moz gás ban lé té vel is 
erõ sí tet te ezt a hiányt.8 A Nyu gat kö rül cso por to su ló szer-
zõk szö ve ge i ben a ve len cei vagy ab bá zi ai nász út to po szá-
val, il let ve en nek pa ró di á i val, szel le mes alak vál to za ta i val 
gyak ran ta lál koz ha tunk. A je le net motivikus is mét lõ dé se 
a Jan Assmann kul tú ra el mé le ti ol va sa tá ban sok szor em le-
ge tett ri tu á lis is mét lés funk ci ó já val bír. A szer zõ a kul tu rá-
lis em lé ke zet rõl írt mun ká já ban az ilyen tí pu sú is mét lõ dés 
sze re pét a cso port tér- és idõ be li ös  sze tar to zá sát ga ran tá ló 
elem ként ne ve zi meg.9 A vo nat kü lön le ges te re a Nyu gat 
szer zõ i nek szö ve ge i ben te hát rí tus ként je le nik meg. Az 
Assmann ál tal hang sú lyos nak tar tott je len ség, a ri tu á lis és 
textuális ko he ren cia kö zöt ti pa ra dig ma vál tás ter mé sze tes 
mó don ered mé nye zett olyan szö veg hal mazt, amely a va ri-
án so kat is ma gá ban hordozta.10 A vál to za tok a pa ró dia és 
az iró nia gaz dag re to ri kai for má it kí nál ták, en nek né hány 
pél dá ját vizs gá lom a to váb bi ak ban.

A vo nat te re moz gá sá ban és két vi lág közt le be gé sé ben 
át me ne ti ség gel te lí tett kö zeg. Ar nold van Gennep et nog-
rá fi át és kul tú ra tu do má nyo kat ala po zó írá sá ban (Át me-
ne ti rí tu sok) a két vi lág közt le be gõ uta zó, a kép lé keny 
iden ti tá sok át tet szõ fáty lá ból szi lárd kul tu rá lis min tát épí-
tõ em ber ge ne a ló gi á ját raj zol ja kö rül. A nagy ha tá sú, kul-
tu rá lis ant ro po ló gi á ba, drá ma el mé let be is be épü lõ el kép-
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  2   Ajtay-Horváth Mag da: A sze ces  szió stí lus je gyei a szá zad for du ló ma gyar és an gol iro dal má ban. Er dé lyi Tu do má nyos Fü ze tek 232. Sorozatszerk.: 
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  6 Uo. 98.
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ze lés az egyik te rü let rõl a má sik ra át uta zó iden ti tá sát spe-
ci á lis ha tár hely ze té ben (marge) ra gad ja meg.11 Az utas a 
ko ráb bi vi lág tól el vá lasz tó rí tu so kon (preliminális) megy 
ke resz tül, majd a ha tár hely zet alat ti rí tu so kat (liminális) 
vé gez, a fo lya mat az új vi lág ba va ló be fo ga dó szer tar tá-
sok kal (posztliminális) zá rul. A „kü szöb át lé pé sek” az új 
vi lág ba va ló be lé pést jelentik,12 a ha tá ron vég zett cse lek-
vé sek mo dell jé be a vizs gált vo na tos je le ne tek har mo ni ku-
san il leszt he tõk be.

A vas út a nász út és a sze re lem te re
(stí lus gya kor lat és iró nia)

Zygmunt Bauman a nagy vá ro si tér ben moz gó sze rep-
lõk ta lál ko zá sát olyan vál sá gok men tén szer ve zõ dõ pil la-
nat nak ne ve zi, amely egy részt nem el ke rül he tõ, ugyan ak-
kor azt az il lú zi ót te rem ti meg, mint ha va ló já ban nem is 
ta lál ko zás vol na. Ezek a „tévtalálkozások” a Nyu gat szö-
veg uni ver zu má ban új ra és új ra fel buk kan nak, sok szor 
pe dig a vo nat te ré ben játszódnak.13 Stu art Hall a kul tu-
rá lis iden ti tás ról írt egyik ta nul má nyá ban a szub jek tum 
ter mé sze tét ál lan dó moz gá sá ban vé li meg ra gad ha tó nak. 
Té zi sei, me lyek sze rint ta pasz ta lá sa ink so rán be le vet-
jük ma gun kat kü lön bö zõ kul tu rá lis vi lá gok ba, ezek el sa-
já tí tá sa so rán pe dig az iden ti tás „be varr ja” a szub jek tu-
mot a struk tú rá ba, a vo nat sze mi o ti ká já nak ér tel me zé sé-
hez is se gít sé get nyújthatnak.14 A mo dern tár sa dal mak a 
gyors, fo lya ma tos vál to zás for má ját öltik,15 ilyen jel le gû 
tér for mák ban ren de zõ dik el a vas út hoz kap cso ló dó szö-
veg vi lág. A ha ta lom és szub jek tum kap cso la ta it vizs gál-
va pe dig a Foucault ál tal sok szor em le ge tett fe gyel me zõ 
in téz mé nyek (is ko lák, bör tö nök, kór há zak) kö zé a vas úti 
ko csi spe ci á lis te re is kön  nyen oda il leszt he tõ. 

A vo na ton ját szó dó tör té ne tek nagy ré sze pub li cisz ti ka 
(pl.: tár ca) vagy no vel la, pon to sab ban olyan rö vid tör té net, 
ame lyek jel lem zõ je ként Thomka Be á ta az egyet len epi-
zód ra vagy még in kább hely zet re épü lõ szer kesz tést ne ve-
zi meg.16 A vo nat meg fi gye lõ nar rá to rai más short story-k 
el be szé lõ i hez ha son ló an port ré kat rajzolnak.17 Az egye di 
sa já tos sá gok a ke zük ben a tí pu sok és tár sa dal mi ré te gek 
ér zé keny be mu ta tá sá nak esz kö ze i vé vál nak.

Zsolt Bé la re gé nye i ben, no vel lá i ban a tár sa dal mi osz-
tá lyok köz ti ha tár hely ze tek szi tu á ci ó i nak fel raj zo ló ja. 
Kí mé let len tár sa da lom raj za i ban a vo nat szim bo li ká ja 
gyak ran fel buk kan. Ez tör té nik Kí nos ügy cí mû re gé nyé-
ben, mely a pol gá ri há zas ság és nász út kul tu rá lis kód ja i-
nak új ra mon dá sa he lyett an nak kí mé let len szar kaz mus sal 
áb rá zolt pa ró di á ját ad ja. Hell Mik sa fi a tal or vos há zas sá-

ga kez det tõl a ha tár szi tu á ci ók, egy más hoz prob le ma ti ku-
san kap cso ló dó vi lá gok se reg szem lé je. A ha gyo má nyos 
és szo ká sos ve len cei nász út pe dig egé szen vá rat lan for du-
la tot hoz, amen  nyi ben a nász éj sza ka az es kü võn bal ese tet 
szen ve dõ võ le gény „gyöt rel me i nek” he lyé vé vá lik. A jól 
is mert to posz ki for dí tá sa a gegek so ro za tá ra épül ve je le-
nik meg. „Az tán be kö vet ke zett az a bi zo nyos csend, amit 
csak õk ket ten hal lot tak a jó ked vû en csat to gó vo nat lár-
májában.”18 

A ha ta lom ál tal te rem tett és sza bá lyo zott ha gyo mány 
a re gény né hány szö veg he lyé ben a szo ká sok kény sze rí-
tõ ere jé vel szem be sít: „Jó, hát meg szó lal, bár nem tart-
ja túl sá go san ér tel mes és ní vós do log nak, hogy a ju go-
szláv szán tó föl dek kö zött, le ve gõ ben li be gõ moz gó ágy-
ban szank ci o nál jon olyan szolidnak, ál lan dó nak ké szü lõ 
kap cso la tot, mint a há zas ság és a csa lád. De mit csi nál-
jon, ha ezen a déli vasúti vo na lon ez a tradíció.”19 A „se be-
sült”, az es kü võn le ta po sott lá bú fér fi szen ve dé se i nek stá-
ci ói a moz gó köz le ke dé si esz köz szín pa di szi tu á ci ó já ban 
je len nek meg. A nar rá tor a sze xu á lis ak tus kény sze rén, 
a mi nél ki sebb fáj da lom ra tö rek vés vi sel ke dé si min tá ján 
él ce lõ dik: „De mingyárt az el sõ kí sér let után be le is ütöt-
te, hogy majd nem fel or dí tott a fáj da lom tól. Ez a fáj da lom 
egész éj jel tar tott és egy pil la na tig sem szü ne telt, ak kor 
sem, ami kor Aran ka a va ló ság ban is a fe le sé ge lett. S még 
ak kor is, ami kor a fel dúlt bol dog nõ csönd ben fe küdt mel-
let te, ál lan dó an manõvírozott, hogy a kis uj ja le he tõ leg 
hoz zá ne ér jen a ku pé falához.”20 

Né meth An dort a re gény rõl írt, a Nyu gat ban kö zölt kri-
ti ká já ban ép pen ez a narratíva nyû gö zi le, ami kor a stí lus 
biz tos vo nal ve ze té sé rõl, ira má ról, „jól el he lye zett s pon-
tos idõ ben rob ba nó iró nia-ak ná i ról” beszél.21 Ha son ló 
gon do la to kat fo gal maz meg Ta kács Fe renc a re gény új bó-
li ki adá sa, a szer zõ új ra ol va sá sa kap csán. Elem zé sé ben a 
re gény hi á nyos sá ga i nak, gyen ge sé ge i nek is mer te té se mel-
lett a szar kaz mus ele ven sé gé rõl, „szi go rú an iro ni kus tár sa-
da lom kri ti kai lát le let rõl” ír.22 

Ha son ló pél da ként kí nál ko zik Ba bits Mi hály Ha lál fi ai 
cí mû re gé nye, amely a dzsent ri élet for ma pusz tu lá sá nak 
tab ló ja. Lány szök te té ses je le ne té ben a dzsent ri ar che tí pu-
sa ként meg je le nõ Hintáss Gyu la egy fér jes as  szonyt már 
ter mé sze te sen nem hin tón vagy lo von, ha nem „vo nat tal” 
szök tet meg. Ez a hely zet a szen ve dé lyes sé get nél kü lö zõ 
aka rat lan ság ból, a gyen ge ség bõl épí ti ko mi ku mát. A nõ 
el bu ká sá nak lát szó la gos oka csu pán az, hogy a férj le ké-
si a vo na tot. A bot rány el ke rü lé sé nek, el há rí tá sá nak ap ró 
lé pé sei vé gül va ló di skan da lum hoz ve zet nek. Az egész 
szö ve get az át me ne ti ség ural ja, az élet for ma hal dok lá sát 
nem is le het ne al kal ma sabb hely szín se gít sé gé vel mo del-

11  Ar nold van Gennep: Át me ne ti rí tu sok. Ford.: Vargyas G. Kul tú rák ke reszt út ján 9. Sorozatszerk.: Vargyas Gá bor. MTA Nép raj zi Ku ta tó in té ze te 
– TE Nép rajz–Kul tu rá lis Ant ro po ló gia Tan szék – L’Harmattan. 2007. 53.

12 Uo. 55.
13  Zygmunt Bauman: Mo dern ség és am bi va len cia. Ford.: Pász tor P. In: Multikulturalizmus. Sorozatszerk.: Babarczy Esz ter, Er dé lyi Ág nes. Szerk.: 

Feischmidt Mar git. Osiris–Láthatatlan Kol lé gi um. Bp., 1997. 45–59, 51-52. A tévtalálkozás ki fe je zést Bauman Mar tin Bubertõl köl csön zi.
14 Stu art Hall: A kul tu rá lis iden ti tás ról. In: Uo. 60–85., 61.
15 Uo. 62.
16 Thomka Be á ta: A pil la nat for mái. A rö vid tör té net szer ke ze te és mû fa ja. Fo rum. Új vi dék, 1986. 16–17.
17 Uo. 107. 112.
18 Uo. 39.
19 Uo. 39–40.
20 Uo. 40. 
21 Né meth An dor: Zsolt Bé la: Kí nos ügy. Nyu gat (28), 1935. 7. sz. 50.
22 Ta kács Fe renc: Re gény fé le. Moz gó Vi lág (31), 2008. 10. sz. 108–111., 110.
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lez ni. A hût len fe le ség, Nel li, már „el rab lá sát” meg elõ zõ 
elõ ér ze te i ben is csak eb ben a moz gás ból ki bom ló ide ig le-
nes ség ben lát ja sa ját ma gát: „Mint ha vo na ton ül ne, vagy 
vá ró te rem ben, éle té nek egy fé lel me tes és ide gen sze rû uta-
zá sán; ide gen úti tár sak vagy olya nok közt, akik kel vé let le-
nül ta lál ko zott, s akik tõl mind járt el fog válni.”23 

Élet mód ja bör tön aj tó ként zá rul rá, ez zel a sok szo ros 
be ha tá rolt ság gal a vas úti ko csi me ne kü lé si le he tõ sé get 
nem kí ná ló kö ze gé ben ta lál ko zik. A ha tár sáv iz gal ma, 
a vál tók nak ki szol gál ta tott vá lasz út ké pe sok szor je le-
nik meg a ma gyar iro dal mi mo dern ség ben. A te he tet len-
ség, cse lek vés kép te len ség men tá lis te ré hez a szûk he lyek 
kön  nyen kap cso lód nak Az idé zett szö veg hely ezt a ki szol-
gál ta tott sá got tük rö zi: „A ko csi ré gi mó di volt, nem fo lyo-
sós, s alig hogy Gyu la Nel li után ug rott, a ka la uz rá csap ta 
az aj tót, le kat tin tot ta a re teszt és füt  tyen tett. Gyu la ne ve-
tett, kéz moz du lat tal je lez te, hogy nincs átjárás.”24 „És 
Nel li ben föl újult az ér zés, hogy most már min den hi á ba, 
s ez a vo nat meg ál lít ha tat la nul vi szi õt ször nyû bûn hõ dé-
se felé.”25 A fi u mei gyors vo nat ra át száll va is mét az es kü-
võt kö ve tõ uta zás ha gyo má nyá nak pa ra frá zi sá val találko-
zunk,26 a re gény kö vet ke zõ fe je ze te ter mé sze tes mó don 
kap ja A ret te ne tes nász út cí met. 

Sza bó De zsõ a kö tet rõl írt bí rá la tá ban (Fi lo zop ter az 
iro da lom ban) ezt a je le ne tet el sõ sor ban ki dol go zat lan sá-
gá ért bí rál ta, át me ne ti sé gé ben rej lõ ko mi ku mát vi szont 
fel is mer te. Ta lá ló meg jegy zé se sze rint Nel li úgy lesz 
hût len és sze rel mes, hogy va ló já ban egyik ér zést sem 
éli át.27 Sze mé lyes sér tett sé get sem nél kü lö zõ kri ti ká já-
ban Sza bó De zsõ Nel lit „sóti sze gény ség gé kol lok vált 
Bovárynéként” ír ta le.28 Meg jegy zé se azon ban az el fo-
gult in du lat kon tex tu sá ról le vá laszt va is tar to gat ter mé-
keny elem zé si uta kat. Va ló igaz, a Ha lál fi ai vas úti lány-
szök te té sé rõl kön  nyen jut hat eszünk be a Bovaryné konf-
li sos pász tor órá ja. A sze re lem és a szen ve dély hi á nya 
egy élet for ma ha lál tán cát idé zi, ezt a kö rül ményt Föl di 
Mi hály a Nyu gat ban írt is mer te té sé ben ép pen eb ben a vas-
úti je le net ben lát ja legerõsebbnek.29 

A Ha lál fi a i hoz Pót lék ként il lesz tett szö ve gek kö zé 
tar to zik a Hat hol das ró zsa kert, amely ben új ra a vas út a 
me ne kü lés esz kö ze. A le gény bú csú után nagy báty já hoz 
uta zó Gruber Fran ci szá má ra a vas úti sí nek el ága zá sa az 
át lé pett Rubicont, az el jegy zés fel bon tá sá nak vis  sza for dít-
ha tat lan sá gát je len ti. A las san höm pöly gõ sze mély vo na-
tot ke resz te zõ fi u mei gyors mint a sza bad ság, egy má sik 
élet le he tõ sé ge vil lan fel, majd tû nik el hir te len: „Mi kor a 

vo nat Nagyhajmásra ért, ahol a fi u mei ke resz te zi, Fran ci 
két sür gönyt adott fel.” A hõs két vi lág közt le be gé sé nek 
kö ze ge vé gül a vál to zat lan, re mény te len ál lan dó ság ál la-
po tát te rem ti meg: „Itt állt min den bõl ki sza kad va, szök-
ve, az ide gen ben, pog  gyász nél kül, la kás nél kül s el vág va 
a vis  sza té rés hídját.”30

Krúdy Szindbád-történetei kö zül az Uta zás éj jel cí mû 
no vel la vo na ta egy eré nyes fi a tal hölgy meg szök te té sé-
nek esz kö ze. A csá bí tó Szindbád bib li á ja a me net rend, 
amely a bot rány el ke rü lé sé nek leg fõbb esz kö zé vé vá lik. 
Olyan két tör té ne ti kor közt le be gõ hõs sel ta lál ko zunk, 
aki az új don sá go kat is gyor san sa ját já vá te szi: „Ked ve-
sem, a me net rend bõl tud juk, hogy egy éj sza kai vo nat 
ta lál ko zik a mi vo na tunk kal a kö vet ke zõ ál lo má son. 
Az zal vis  sza té rünk. Haj nal ban ott hon van… És sen ki 
sem tud ja meg a dolgot.”31

A Nyu gat har ma dik nem ze dé ké hez kap cso ló dó no vel-
lis ta, Hunyady Sán dor né hány rö vid pró zá ja a mi ti kus vas-
út kró ni ká ja. A szer zõ a vo na tot ki ve ze ti a vál sá gok te ré-
nek tar to má nyá ból és min dent el ren de zõ, ide á lis hel  lyé 
te szi. Ka taszt ró fa cí mû szö ve gé nek (má sik vál to za ta Vas-
úti szerencsétlenség32) egyik va rázs la tos te re olyan vas úti 
ko csi, amely kü lön le ges tér- és idõ vi szo nyok közt szü le tõ 
kü lön le ges kap cso lat tör té ne te. A szö veg fel üté sé ben a jól 
is mert kar ne vá li hely zet tel, az éj sza ka kon tú rok nél kü li 
tér be li sé gé vel, az ér zé ke lõ pon tok hi á nyá val ta lál ko zunk: 
„[T]élen kez dõ dött […] far sang idején”33. 

A kü lön le ges hely szín sa ját mû kö dé si mód ja it a ro ko ni 
kap cso lat ta bu ja fo koz za: „Azt hi szem, na gyon ter mé sze-
tes do log, ha az em ber az uno ka test vé ré be sze ret bele.”34 
A vi szony egy szer re ti los és természetes35, eb bõl a szem-
pont ból van kü lö nös je len tõ sé ge an nak, hogy az uno ka-
test vé rek kö zöt ti kap cso lat be tel je sü lé sé nek „ter ve zett” 
te re pe a válság-heterotópiák kö zé so rolt vo nat. A „se hol” 
he lyén, egy föld raj zi kö rül ha tá rolt ság gal nem ren del ke zõ 
tér ben mo zog va a „so ha meg nem tör tén het” uta sí tá sá val 
ta lál ko zunk. Az uno ka test vé rek kö zöt ti ész re ve he tõ ha son-
ló ság vé gig, má sok szá má ra is lát ha tó an élet ben tart egy 
ta but. Az üres, ugyan ak kor pénz nél kül el ér he tet len el sõ 
osz tály vá gyott, sze pa rált te re i nek ké pé vel hi e rar chi kus 
vi szony té te le zõ dik. Az el sõ osz tá lyú va gon olyan nyi tó-
zá ró ter mé sze tû heterotópia, amely nem sza ba don meg kö-
ze lít he tõ, és a be lé pés hez be ava tá si szer tar tás ra van szük-
ség. Az éj sza ka mel lett a vo nat fi zi o ló gi ai ha tá sa is a 
ta buk fel ol dá sá nak irá nyá ba hat, ha min den ki al szik, ami 
meg tör tén het, va ló já ban rejt ve ma rad hat. 

23 Ba bits Mi hály: Ha lál fi ai. I–II. kö tet. Athenaeum. Bp., 1926. I. k. 124.
24 Uo. 129.
25 Uo. 130.
26 Uo. 133.
27 Sza bó De zsõ: Fi lo zop ter az iro da lom ban. Ba bits Mi hály: Ha lál fi ai. Re gény. Kri ti kai Fü ze tek. I. f. 1929. szep tem ber 5–45., 6.
28 Uo. 9.
29 Föl di Mi hály: Ha lál fi ai. Ba bits Mi hály re gé nye. Nyu gat (20) 1927. 5. sz. P 771–787., 778.
30 Ba bits Mi hály: Hat hol das ró zsa kert. No vel lák. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1978. 5–82., 74–75.
31 Krúdy Gyu la: Uta zás éj jel. In: Uõ.: Szindbád. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1975. 122–125., 125.
32 Hunyady Sán dor: Vas úti sze ren csét len ség. In: Serenissimus: el be szé lé sek. Fil lé res Fü ze tek. Hunga-Print. Bp., 1993., 40–46.
33 Hunyady Sán dor: Ka taszt ró fa. In: Uõ.: Raz zia az „Arany Sas”-ban. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1976., 75–87.
34  Uo. 75. A je lent referencialitással erõ sen te lí tett. A Bródy-Hunyady csa lá di le gen dá ri um ré szé vé vál va az ön meg ha tá ro zás erõs esz kö ze lett. Jó 

pél da er re Hunyady uno ka öc  cse, Ale xan der Bródy leg utób bi vis  sza em lé ke zé se. Ale xan der Bródy: Akit min den ki sze re tett. Em lé ke zés Hunyady 
Sán dor ra. Hol mi (20) 2008. 2. sz. 230–233.

35  Az uno ka test vér-sze re lem él mé nye Hunyady több szö vegé ben fel buk kan (pl.: Csa lá di al bum, A jó ked vû ör mény te me té se). A Ka taszt ró fa 
ké sõb bi, kis re gény-fel dol go zá sá ban, a Sze rel mes uno ka test vé rek ben ez a kap cso lat már nem hor doz za a til tást, ter mé sze tes, az endogámmá 
vá ló csa lá dot ös  sze tar tó elem ként je le nik meg. (Hunyady Sán dor: Sze rel mes uno ka test vé rek. Kis re gény és el be szé lé sek. Uni kum Köny vek. 
K.u.K. Ki adó. Bp., 2002.)
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A fel so rolt pél dák ból lát ha tó, a kü lön le ges hely meg-
erõ sít he ti a hét köz na pi tér struk tú rá ját, de fel is füg geszt-
he ti azt. A ná bob ka land ja cí mû Hunyady-novellában a 
vo nat már olyan hely szín, amely ide ig le ne sen ér vény te le-
ní ti a tár sa dal mi hi e rar chi át. A tér ethosza és a kö rül mé-
nyek tö ké le tes egyen lõ sé get va ló sí ta nak meg. Hunyady 
a ku pé ban a ke res ke dõk kel kár tyá zó arisz tok ra ta ké pét 
en nek az el ha tá ro ló, de egy szer smind egye sí tõ kö zeg-
nek az áb rá zo lá sá ra hasz nál ja: „Ek kor ra már az eti kett 
is meg vál to zott a kom pá ni á ban. Az alá za tos „ké zit csó ko-
lom” el ma radt, a ré szeg ku pe cek te gez ték és disz nóz ták 
a nábobot.”36 A vo nat a vál sá gok mé di u ma, olyan hely, 
ahol el ren de zõd nek a dol gok. Ez tör té nik Hunyady Há ló-
ko csin cí mû szö ve gé nek vas úti fül ké jé ben, ahol a ha lá los 
el len sé gek az in tim kö zel ség ha tá sá ra lesz nek barátok.37 
A ha son ló an szer ve zõ dõ írá sok ról Mi ha il Bahtyin kar ne-
vá li tér-idõ rõl szó ló gon do la tai jut hat nak eszünk be. A 
kar ne vá li szcé nák is mert sa já tos sá ga a tö ké le tes egyen lõ-
ség, a hi e rar chia el tör lé se. En nek egyik fon tos esz kö ze a 
hu mor, amely a vég le ges dol go kat ide ig le nes sé teszi.38

A vo nat a vi lág to ta li tá sát 
meg je le ní tõ kö zeg

Kosz to lá nyi De zsõ egyik leg is mer tebb vo na tos „no vel-
lá ja”, az Es ti Kor nél har ma dik fe je ze te, a Csók cí men is 
is mert tör té net. A fi u mei gyors vo nat ban fi gye lõ nar rá tor 
a vo nat kis vi lá gá ban kép zõ dõ to ta li tás ta pasz ta la tát is me ri 
fel: „Es ti most fe dez te föl, hogy a vo nat fül ke mi cso da jó té-
ko nyan el més hely. Itt az ide gen em be rek éle te mint egy 
ke reszt met szet ben – egy szer re és tö mö rít ve – je le nik meg 
elõt tünk, akár egy re gény ben, me lyet ta lá lom ra fel ütünk 
va la hol a közepén.”39 Yoo Jin-Il Kosz to lá nyi novellisz-
tikájának fé le lemmo tí vu ma it vizs gá ló kö te té ben az Es ti 
Kor nél 3. fe je ze tét az õrült ség tõl va ló fé le lem egyik leg-
erõ sebb áb rá zo lá sa ként ne ve zi meg. Az el me be teg lány az 
ér te lem és az esz té ti kum szfé rá já ban egy aránt nyo masz tó 
ha tás sal van Es ti re. Az esz té ti kai lát vány ból szü le tõ el len-
szenv a csú nya lány el ide ge ní tõ vi sel ke dé sé vel, gesz tu sa i-
val csak erõsödik.40 Az éj sza kai vo na tút ta szí tó csók já ról 
ki de rül, hogy fur csa, de va ló di be ava tás.

Kosz to lá nyi egy szel le mes pub li cisz ti ká ja a tér be la ká-
sá nak sza bá lya it vizs gál ja. A Cse ve gés az uta zás ról és az 
uta sok ról a he lyek szel le mé be, szociokulturális hasz ná la-
ti sza bá lya i ba be ve ze tõ írás, amely esz kö zé ül az uta sok 
se reg szem lé jét vá laszt ja: „A hi pok rí zis a vo na ton csak 
az el sõ ne gyed órá ban ural ko dik. Azu tán õszin te, ára dó 
és fesz te len az élet. Min den kit el fog a val lo má sok kény-

sze re […] A le ve gõ ben ka taszt ró fák, üz le ti spe ku lá ci ók, 
ijedt si et sé gek iz gal ma le beg. Cso mag já ban mind egyik 
rej te get egy re gény re va ló anya got. A ha zug sá gok kí vül 
ma rad tak. Itt a föl fo ko zott, kon den zált élet nagy sze rû sé-
ge hul lám zik, itt iga zabb a szó, õszin tébb a pa nasz, és az 
em be rek majd nem mind egy for mák. Csak a sír ban és a 
gõz für dõ ben ilyen egyformák.”41 

Lát ha tó, a hely szín nyel ve a szín há zé, amely a vas-
út hoz ha son ló an mû kö dõ kö zeg. Nem vé let len, hogy 
Foucault idé zett ta nul má nyá ban az egy szer re nyi tott és 
zárt te rek kö zött a szín pa dot is em lí ti. Kosz to lá nyi vas úti 
ko csi ja a kö zeg to ta li tá sá ból és egye di sé gé bõl egy szer re 
épül: „Az itt ural ko dó lát szó la gos ren det len ség egy cso dá-
la tos hi e rar chia ha tá sa, s meg tud juk, hogy e fur csa tár sa-
ság […] báb a ku pé in gó ta la ján, […] s az a kis tér, ho va 
pár órá ra be szál lunk, ma gá nak a ki csiny sé gek ben oly any-
 nyi ra bõ vel ke dõ lét harc nak mik ro koz mo sza. […] Ez az 
élet az em be ri ség kró ni ká já nak csí põs ízû sza tí rá ja, de a 
ko mor vas úti ko csi kon tra gé di ák ját szód nak le, szûk sza-
vú, iz ga tott, mo dern tra gé di ák és ko mé di ák, a tár sa da lom 
ki csi nyes és szí nes kar ne vá li bo hó sá gai és ha ho tá zó arisz-
to pha né szi ko mé di ák. „Min den ami az élet ben ko moly és 
vi dám, itt új ra ját szó dik. Min den ér zés és gon do lat föl újul 
a ko csi zakatolására.”42 Jog gal ne ve zi Kosz to lá nyi hu mo-
rá ról, az éles meg fi gye lés, ti pi zá lás ta nul sá ga i ról szól va 
Bá nyai Já nos ezt a lá tás mó dot spe ci a li zált, iro ni kus meg-
fi gye lõi pozíciónak.43

E narratíva ha son ló an szép pél dá ja Ady Szaffó a vo na-
ton cí mû no vel lá ja. Hõ se, Regensen Hil da, a „dán Szaffó” 
a cse ré lõ dõ ar cok kró ni ká sa, alak já ban a jegy ze te lõ, port-
rét raj zo ló író to po szát je le ní ti meg.44 Thomka Be á ta a 
no vel la szer ke ze tét vizs gá ló és ti po ló gi á ját rend sze re zõ 
kö te té ben (A pil la nat for mái. A rö vid tör té net szer ke ze te, 
és mû fa jai) ép pen ezt a ma ga tar tást ne ve zi meg a rö vid tör-
té net egyik fõ sajátosságaként.45

A vo nat a vál sá gok te re pe

Csáth Gé za Vas út cí mû no vel lá ja a lát ványt szen ve dé-
lye sen be fo ga dó szem lé lõ ké pé vel in dul: „Érez te a lágy, 
il la tos szel lõt, amely idõn ként be leb bent a ko csi nyi tott 
ab la kán, ma gá ba szív ta a pu ha, ned ves pá rá kat, ame lyek-
ben csak épp az imént für dött meg az ara nyos nap su gár, 
és kön  nyes, rö vid lá tó sze me meg in dul tan it ta föl a csip te-
tõ üve gén ke resz tül is a las san ván dor ló fák el mo só dó folt-
ja it […] Õ tud ni il lik nem volt hi va tá sos ter mé szet él ve zõ, 
aki ke re si és ki pé cé zi ma gá nak az ef fé le látvá nyokat.”46 
A pá lya ud var az ott ho nos ság kép zet kö rét idé zi: „A túl só 

36 Hunyady Sán dor: A ná bob ka land ja. In: Uo. 556–563., 558.
37 Hunyady Sán dor: Há ló ko csin. In: Uõ.: Olasz ven dég lõ. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1956. 384–388.
38  Mi ha il Mihajlovics Bahtyin: A né pi ne ve tés kul tú ra és a gro teszk. Ford.: Kõrösi Jó zsef. In: Uõ.: A szó esz té ti ká ja. (Vá lo ga tott ta nul má nyok.) Vál. 

és szerk.: Könczöl Csa ba. Gon do lat. Bp., 1976. 303–353., 309.
39 Kosz to lá nyi De zsõ: Es ti Kor nél. Genius. Bp., 1932. 35.
40  Yoo Jin-Il: Kosz to lá nyi novellisztikájának fé le lem-mo tí vu mai. Studia Hungarica 1. Sorozatszerk.: Ba lázs Ti bor, Gintli Ti bor. Litera No va. Bp., 

2003. 50., 51.
41  Kosz to lá nyi De zsõ: Cse ve gés az uta zás ról és az uta sok ról. In: Uõ.: Álom és ólom. Vál. és szerk.: Réz Pál. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1969. 

388–393., 389.
42 Uo. 389., 390.
43 Bá nyai Já nos: Iró nia és ün ne pé lyes ség. In: Uo. 176–184., 183.
44 Ady End re: Szaffó a vo na ton. In: Ady End re ös  szes no vel lái. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1961. 515–518.
45 Thomka Be á ta: A pil la nat for mái. A rö vid tör té net szer ke ze te és mû fa ja. Fo rum. Új vi dék, 1986. 16–17.
46 Csáth Gé za: Vas út. In: A va rázs ló ha lá la. Szép iro dal mi Könyv ki adó. Bp., 1972. 299–306., 299–300.
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ol da lon a lám pa fé nyes, kõ szén füs tös pá lya ud var te rült 
el, a nyá ri es te üde le ve gõ jé ben me gif jod va, sok sza lad-
gá ló em ber rel, nagy, sé tá ló, vi dé ki kö zön ség gel a pe ro-
non. Ha tá ro zott öröm ér zés vett raj ta erõt. A pá lya ud vart 
több íz ben lát ta már, de csak té len és nap pal. Most újabb-
nak, pom pá sabb nak, nagyvárosiasabbnak tûnt. Van nak 
azért szép, gaz dag, nagy vi dé ki vá ro sok is Ma gyar or szá-
gon! – mon dot ta ma gá ban Bartos.”47 A no vel la vas út ál-
lo má sa egy meg alá zó köz já ték mi att a meg vert, majd szé-
gye né ben el zül lött hi va tal nok kál vá ri á já nak kez dõ pont já-
vá vá lik.

Ady End re Csó kok a Karsz ton cí mû tör té ne te az el len-
té tek bõl épít ke zõ szer ke ze té vel a krí zis terapikus fel dol go-
zá sá nak pél dá ja. Az éj sza kai élet be be le fá sult szí nész nõk 
a vo nat sö tét és hi deg te ré ben egy el jö ven dõ ide á lis kö ze-
grõl, a ten ger és a ha jó me leg és vi lá gos ér ze té rõl álmo-
doznak.48 

Álom sze rû ha tár át lé pé sek,
a vo nat mint mi ti kus tér

A vo nat az is me ret le nek kel va ló ta lál ko zás te re pe, sa já-
tos tér el vá lasz tói meg sok szo roz hat ják a ren del ke zés re 
ál ló he lye ket. Az Esz ter csó ko kat küld, egy má sik Ady-
tex tus ki in du ló hely ze té ben az omnipotens nar rá tor ön ké-
nye sen sa ját élet tör té ne té be il lesz ti egy is me ret len há zas-
pár ral va ló ta lál ko zá sá nak tör té ne tét. A tü kör és az üveg-
ab lak a sze mé lyi ség meg ket tõ zõ dé sét elõ se gí tõ lát vány-
ként mû köd nek. A szem köz ti ab lak köz ve tí té sé vel az 
ab szo lút ide ig le nes ség kö ze gé ben két is me ret len közt fur-
csa né ma já ték jön létre.49 „Ár nyak sza lad gál tak ve lünk a 
sû rû kék ség ben, me lyet át fúrt foly to nos gõg ben a vo nat. 
Az ár nyak kö zött hir te le nül ele ven ar cot lá tok. Esz ter 
ar ca.” „És csó kol tuk egy mást. Ab la ka ink ho má lyo sak és 
gõ zöl gõk let tek szá ja ink for ró sá gá tól. Ho lott egy más fe lé 
sem for dul tunk. Ám fe jem fö lött egy tü kör ló gott. Hi val-
ko dott, kí nál ta ma gát Esz ter urának.”50 „Kik vol tak? So se 
tu dom meg.”51

Walter Benjamin frag men tu mok ból épít ke zõ szö ve gé-
ben, a Pas  szá zsok ban két tü kör ta lál ko zá sá ról mint vég-
te len te re ket nyi tó já té ká ról ír.52 Az Esz ter csó ko kat küld 
vas úti ko csi já nak ilyen mó don meg sok szo ro zó dó te re a 
min den tu dás ott ho nos sá gát és sej tel mes is me ret len sé gét 
egy vo nás sal meg raj zo ló hely.

Az Orient Expressz her ceg nõ je cí mû no vel lá ban Ady 
a vas úti ko csit már nem csak mi ti kus tér ként te rem ti meg. 
A le gen da kép zés re is al kal mas he lyet élõ lény ként, or ga ni-
kus en ti tás ként ír ja le. A hí res vas út vo na lon szü le tõ le gen-

da a plety ka szü le té sét vizs gál va a mi ti kus szö ve gek ol va-
sá si mód ja it köl csön zi. „Az Orient Expressz még té to váz-
va ál lott, mint egy jól nem la kott sze rel mes, aki nek dü hö-
sen, szo mo rú an, de el kell hagy nia Pá rizst. Bú csúz ko dott, 
kért, kér de zett, lár má zott, nyüzs gött en nek a leg tar kább, 
leg fur csább né pû eu ró pai vo nat nak, en nek a mo dern Noé-
bár ká nak min den uta sa.” „Le gen da szü le tett, egy her ceg-
nõ legendája.”53 Az uta zás vé gén a be ava tá si szer tar tás 
el vesz ti fon tos sá gát, a ti tok za tos her ceg nõ és kí sé re te 
vé gül hét köz na pi zsi dó pol gár csa lád nak bi zo nyul, aki ket 
a kö zös ség el en ge dõ gesz tu sok kal bo csát el. „[D]ühösek 
vol tak ma guk ra és a le gen dá ra, mely Pá rizs tól a Ke let 
ka pu já ig éb ren tar tot ta õket.”54

Krúdy egyik Szindbád-történetében (Du na men tén) e 
ti po ló gia ár nyalt meg fo gal ma zá sá val ta lál ko zunk. A vo na-
tok tí pu sok, se bes ség és ar cu lat te kin te té ben is el kü lö nül-
nek. A kü lön bö zõ vas úti vo na la kat mint sze re pe ket öl ti 
ma gá ra a le he tõ sé gek ben tob zó dó Szindbád. „A nagy, 
fe ke te gé pek, ame lyek gyors ke re ke i ken si et ve gu rul tak 
to va, idõ vel élõlé nyek alak já ban je lent kez tek Szindbád 
képzeletében.”55 „A hos  szú ko csik si et ve fut nak cél ja-
ik fe lé, és egy úr a ke zét fog ja egy úr nõ nek az utol só 
ko csi fo lyo só ján. (Szindbád ter mé sze te sen nász utas sze-
re tett vol na len ni, aki a zöld pam la gon most néz elõ ször 
ko mo lyan egy fi a tal le ány sze mé be, de az aj tón diszk ré ten 
ko pog a fe hér ka bá tos pin cér: tá lal va van…)”56 

A sze mély vo na to kat unal muk és las sú sá guk, fel bom-
ló és le las su ló idõ szek ven ci á ik te szik a tö ké le tes bol dog-
ság he lyé vé: „Majd kö hög ve és már mes  szi rõl zö rög ve 
buk kan fel a ka nya ru lat nál a személyvonat… A ko pot tas, 
po ros sze mély szál lí tó ko csik fá radt egy ked vû ség gel so ra-
koz nak egy más után, de oda bent az ab la kok mö gött víg 
élet van, ke rek sze mû gye re kek bá mész kod nak a fa lu ra, a 
bõr ka na pé kon fû zõ nél kül ül nek kö vér kés ma mák, és ki te-
rí tett szal vé tán son ka cson tot esz nek. […] A fér fi ak ingujj-
ban… egy ko pasz em ber ép pen a füg gönyt eresz ti le gon-
dosan…”57 Szindbád tá ja kon és idõn át szá gul dó vo na tá-
ban a vi lág tel jes meg ta pasz ta lá sá nak él mé nyét haj szol ja. 
Ez a cél a leg egy sze rûb ben a hó dí tó ka la uz sze re pé ben 
mu tat ja meg ma gát: „Szindbádunk vas úti ka la uz sze re tett 
vol na len ni; mi dõn is fe hér kesz tyû ben lép ne a nõi osz tály-
ba, ahol a me leg mi att ki bon tott ru há ban ül dö gél egy le sü-
tött sze mû me nyecs ke, aki kö rül mé nye sen tu da ko zód na a 
vo na tok ér ke zé sé rõl, in du lá sá ról, és a ka la uz csen de sen 
be zár ná az aj tót ma ga mögött…”58

Egy má sik Krúdy-tör té net a Nõi arc kép a kis vá ros ban 
em lé ke zés tech ni kái a vo nat spe ci á lis ér zé ke lé si for má i-
hoz kö tõd nek. Így buk kan fel a va la mi kor sze re tett Len-
ke em lé ke egy ró la szó ló történetben,59 ame lyet az em lé-

47 Uo. 301.
48 Ady End re: Csó kok a Karsz ton. In: Ady i. m: 126–128.
49 Ady End re: Esz ter csó ko kat küld. In: Uo. 519–522. 
50 Uo. 520–521.
51 Uo. 522. 
52  Walter Benjamin: Pas  szá zsok. In: „A szi ré nek hall ga tá sa.” Vá lo ga tott írá sok. Vál., ford. és szerk.: Sza bó Csa ba. Osiris. Bp., 2001, 201–245, 

213, 214.
53 Ady End re: Az Orient-Expressz her ceg nõ je. In: Ady i. m: 1192–1195.
54 Uo. 1195.
55 Krúdy Gyu la: Du na men tén. In: Krúdy i. m: 17–125., 118.
56 Uo. 119.
57 Uo. 119.
58 Uo. 120.
59 Krúdy Gyu la: Nõi arc kép a kis vá ros ban. In: Krúdy i. m: 42–151.
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ke zés bi zony ta lan po zí ci ó ján túl a men tá lis tér sa ját sá gai 
(a ke re kek kat to gá sa, egy fél álom ban hal lott be szél ge tés-
fosz lány) is álom sze rû vé tesz nek.

A vo nat és a ha tár ta lál ko zá sa

A szép iro da lom vo na tá nak gya ko ri úticélja a pro vin ci á-
lis kis vá ros, mind un ta lan is mét lõ dõ lét hely ze tek kel. Ez a 
kör nye zet az el hagy ha tat lan ság kép ze te it idé zi, így a vas-
út ál lo más a rab ság és sza bad ság ket tõs sé gé nek hely szí-
ne, amely men tes a tör té ne lem elõ re ha la dó moz gá sá tól, a 
köz na pi ság ba záródik.60 A sok fé le el ha tá rolt ság, az el zárt-
ság él mé nye nem csak Kosz to lá nyi emblematikus Sza bad-
ka-re gé nye i ben (Pa csir ta, Arany sár kány) té te le zõ dik. A 
Kosz to lá nyi-pró za a min den tõl el sza kí tott szü lõ vá rost a 
meg tört élet for ma te re pe ként ábrázolja.61 A moz gás ban 
lé võ vo nat sok szor még is a re mény je le ként szá guld át a 
szö ve ge ken, fel vil lant va a sza ba du lá sok le he tõ sé ge it. 

A ma gyar iro da lom Fi u me-to po szát elem zõ írá sok sok-
szor hang sú lyoz zák a meg ér ke zés, a vá ros ba ér ke zés el sõ 
pil la na tá nak ki emelt motívikus je len tõ sé gét. Az ott ho nos-
sá rög zült lát vány, mely nek so rán az uta zó a vo nat ab la ká-
ból meg pil lant ja a ten gert, a föl is me rés, a ta lál ko zás pilla-
nata.62 Ez a lá tás mód a tá vol ság, a pe rem hely zet, a ter mé-
sze ti és kul tu rá lis-nyel vi kü lön bö zõ sé gek fel is me ré sé nek 
él mé nyé vel is megajándékozhat.63

A kor szak uta zó-utaz ta tó szö ve ge i nek má sik gya ko ri 
je le ne te a ha tár és a vas út ta lál ko zá sa. A ha tár lát vá nya a 
kul tu rá lis vál to zás, ide gen ség, hoz zá fér he tet len ség alak za-
ta. E geokulturális tér el vá lasz tó meg pil lan tá sa az a ta pasz-
ta lat, amely Jurij Lotman meg fo gal ma zá sá ban a szemio-
tizálás, je len tés kép zõ dés él mé nyé vel aján dé koz meg min-
ket. Az ese mé nyek a ha tár tar to má nya i ban im már nem-
csak ön ma guk ban ér tel mez he tõ ob jek tu mok, ha nem kul-
tu rá lis fak to rok, ame lye ket a sa já tos köz tes hely zet ben 
ta pasz tal ha tunk meg.64

He ve si And rás Pá ri zsi esõ cí mû re gé nyé nek utol só, a 
ha za ér ke zés pil la na tát rög zí tõ je le ne té ben nincs szük ség 
a ha tár vo na lak konk rét vi zu á lis él mé nyé nek fel idé zé sé re. 
A táj jel le gé nek, dom bor za ti for má i nak vál to zá sa, vagy 
a ké zen fek võ nyom távvál tás mi at ti moz dony cse re ak tu sa 
he lyett a hõs már Pá rizs ban az ál lo má son áll va meg kép-
zi sa ját, ott ho nos kul tu rá lis te rét. A ma gány és ott hon ta-
lan ság e po é ti kus szö ve gé nek zár la tá ban már a Gare de 
l’Esten meg szü le tik az an  nyi ra áhí tott ha za té rés il lú zi ó-
ja. „A tö mér dek he lyi ér de kû vo nat kö zött meg ta lál tam a 
bé csit. Kön  nyû volt meg ta lál nom, ki rán du ló ma gyar di á-

kok ha za fi as da lo kat éne kel tek. Az egész pá lya ud var har-
so gott be lé […] Ez már Magyarország.”65

Ha son ló pél dá val szol gál egy ma már ke vés bé is mert 
szer zõ, Pász tor Ár pád re gé nye. Pász tor ko rá nak nép sze-
rû és ter mé keny író ja, pub li cis ta, dal szö veg- és re gény író, 
szín pa di szer zõ. Ven ger kák cí mû re gé nye egy fõ vá ro si szí-
ni nö ven dék orosz or szá gi kar ri er jé nek tör té ne te. A té mát 
el sõ sor ban Szép Er nõ Li la ákác cí mû re gé nyé bõl és szín-
da rab já ból, va la mint a re gény két fil mes adap tá ci ó já ból 
is mer het jük. A Szép Er nõ-re gény zár la ta, az Orosz or szág-
ba szer zõ dõ ma gyar tán cos nõ tör té ne te Pász tor re gé nyé-
ben foly ta tó dik. A kül föld ön kar ri ert re mé lõ éne kes nõk 
éle te a re gény szö ve gé ben be ava tá si rí tu sok ra oszt ha tó, 
va ló di és vir tu á lis ha tár át lé pé sek bõl áll, amely ben a vo nat 
és a ha tár él mé nye idõ rõl idõ re sze re pet kap. A moszk-
vai vo nat mé re te i vel nyû gö zi le az ide gen kul tú rát ér zé-
ke lõ el be szé lõt. A tör té net ki is hasz nál ja eze ket az erõ-
sen di dak ti kus le he tõ sé ge ket: „A sín szé le sebb, a ko csi 
na gyobb, a fo lyo só ja két szer olyan tág, mint a mi vasú-
tunké, és a bár sony ülé se ken csak ket ten ülhetnek.”66 A 
ha za ér ke zés ké pé hez a sa ját kul tu rá lis kö zeg meg ta pasz ta-
lá sa is hoz zá tar to zik. A re gény egyik je le ne té ben a lem-
berg–lavocsnei gyors vo na ton a ha tár sá vot a ma gyar saj-
tó ter mé kek meg je le né se jel zi: „[M]iskolcon fel ka pasz ko-
dott Az Est… Odahaza volt…”67 „Kint rõl, az ab lak alatt 
be lo bo gott az el sõ ma gyar csend õr zöld be-kék be ját szó 
ka kas tol la. A ven ger ka hazaért.”68

A tény le ges ha tár át lé pés szi tu á ci ó já hoz kap csol ha tó a 
Szindbád az ál lo má son cí mû no vel la. A tár sa dal mi tí pu-
sok a vas úti ko csi hoz ha son ló le be gés ben ta lál koz nak, a 
pá lya ud va ri res ti ben gyü le kez nek. A két vi lág közt ál lás 
hely ze te, amely a Ven ger kák ban a na gyobb nyom táv ra 
ál lí tást vá ró, vesz teg lõ vo nat ké pé ben rep re zen tá ló dott, 
Krúdy nál álom sze rû vízió.69 Az áb rá zo lást a sze ces  szió 
stí lus je gyei ár nyal ják, ez az ér zet a haj nal kö dös au rá ja, 
az ér zé ke lést za va ró kö rül mé nyek hang sú lyo zá sá ból szü-
le tik: „Már a dér tõl csil lo gó sín is ide gen, a he gyek má so-
ké, a fák ba rát ság ta la nok.” […] „Itt õgyel gett Szindbád 
nap hos  szat, ét te rem ben és a sí nek kö zött, mert va la mely 
tán cos nõt várt Orosz or szág fe lõl, aki nek ezen az ál lo má-
son le het csak megérkezni.”70 A hely zet ko mi kum ra épü lõ 
rö vid tör té net a tár ca sa ját sá ga i ból is köl csö nöz. A tán cos-
nõ rõl vé gül ki de rül, hogy Ko vács Bös ke, az egy ko ri víz-
áruslány a li get bõl.

Bo ri Im re Krúdy-mo nog rá fi á já ban Szindbád al ka tá ban 
a sze ces  szi ós em ber ar che tí pu sá nak sa ját sá ga it ra gad ja 
meg. Az em ber, aki ben a je len és a múlt di a lek ti ká ja fo gal-
ma zó dik meg, tör té ne te it is a két idõ ha tá rá ra helyezi.71 

60 Mi ha il Mihajlovics Bahtyin: A tér és az idõ a re gény ben. Ford.: Könczöl Csa ba. In: Uo. 257–302., 300. 
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Nem is te het né ezt al kal ma sabb hely szí ne ken, mint az 
idõ- és tér tu da tok fe lett le be gõ át me ne ti ség ben, pos ta ko-
csin, konf li son, vo na ton. Eh hez tár sul „az em be rek rej tett 
szi tu á ci ó ból va ló meg fi gye lé sé nek vá gya”, ame lyet Fü löp 
Lász ló a Krúdy-no vel lisz ti ka fõ tu laj don sá ga ként említ.72 
Ha mind ezt ki egé szít jük Fried Ist ván meg jegy zé sé vel, 
amely ben a Krúdy-ku ta tás mo nar chi kus ol va sa tok tól va ló 
el vá laszt ha tat lan sá gá nak kon tex tu sá ra hív ja fel a figyel-
met,73 lát hat juk, hogy az Osztrák–Magyar-Monarchia 
szép iro dal mi uni ver zu má ban az itt vá zolt hoz ha son ló 
mó don buk kan fel új ra és új ra a vo nat mo tí vu ma. 

Ös  szeg zés, ki já rat

A tér ség él mé nye örö költ táj ból bom lik ki, mely ben 
a tér ér ze tek és kép ze tek ha son ló mó don fo gal ma zód hat-
nak meg. Az ész le lés, el ha tá ro lás fent em lí tett él mé nyei 
re le váns, a leg újabb idõk szö ve ge it is szer ve zõ for mák. 
A vo nat ról meg fi gyelt bács kai táj lát vá nya a kor társ szép-

iro dal mat és kul tu rá lis ha gyo mányt ös  sze tar tó alak zat-
ként él to vább. A szá mos pél da kö zül elég csak a Kosz-
to lá nyi elõtt sok szor és szí ve sen fe jet haj tó élet mû vet, a 
be ve ze tõ ben idé zett Tol nai Ot tó vi lá gát, vagy a táj és a 
vas út szim bi ó zi sát ár nyal tan be mu ta tó Miroslav Krleža 
re gé nye it em lí te nünk. A vo nat Danilo Kiš pró zá ján is 
vé gig vo nu ló ha tás, Fö veny óra cí mû re gé nyé nek alább 
idé zett je le ne te az el vá lasz tás for má i nak plasz ti kus raj-
za: „Mi u tán át ment a má sod osz tály ra, mit ér zett? Min-
de nek elõtt sza go kat. Mi lye ne ket? Mo sat lan lá bak, ázott 
tyú kok, a ko misz ru ha, ázott bõr uj ja sok, ázott posz tó, 
vi zes ci põk, fok hagy ma, ka pa do hány, szel len té sek sza-
ga.” […] „Ki ket lá tott? Ka to ná kat, pa rasz to kat, pénz-
ügyõrõket, er dõ ke rü lõ ket, vas uta so kat, ke res ke dõ ket, 
feketézõket.”74 A Fö veny óra nar rá to ra a vas úti ko csi kis 
kö zös sé gé ben a tör té nel met és a köz ér ze tet egy más tól 
el vá laszt ha tat lan él mény ként ér zé ke li. E rész le tet ol vas-
va az le het az ér zé sünk, hogy a mo dern ség ha gyo má nya-
it kö vet ke ze te sen foly ta tó, egy más ba ol va dó szö ve gek 
há ló za tá ba lép tünk.
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