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DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

Feleségemmel és három ki-
sebbik gyermekemmel vo-
nattal látogattuk meg Bu-

dapesten tanuló fiam, menyem, 
kisunokám. Mehettünk volna 
személygépkocsival, mint más-
kor, nyolc-kilenc órás viszonylag 
tempós autózással, az 52 kilomé-
teres erdélyi autópályán megta-
posva a gázpedált. Repülőjára-
tot már nem választhattunk vol-
na, legalábbis Marosvásárhelyről 
nem. Új élményeket keresve a vo-
natozás mellett döntöttünk.

Időben érkeztünk a felújítás 
alatt álló marosvásárhelyi vas-
útállomásra. Ott már többször 
jártunk a Boldogasszony-vonat 
áthaladásakor szervezett ün-
nepélyes fogadtatásokon. Az 
utóbbi két évben nyak- és lábtö-
rő körülmények között. De egy-
szer csak befejezik a korszerű-
sítést! (És a fasiszta őseink tet-

teire emlékeztető márványtáb-
lát is visszateszik bizonyára.) 
A kinézetében megújuló, Buda-
pestre tartó nemzetközi vona-
ton még nem utaztunk, sőt ki-
sebbik lányomnak ez ígérkezett 
élete legelső vonatozásának. 
Kellőképpen izgult, miközben 
felszálltunk az indulásra kész 
két vagon egyikébe.

Vásárhelyi pályaudvarok

Az előzetes híresztelések elle-
nére, mivel a marosbogáti híd 
helyrehozatala már befejező-
dött, a vonat időben és a megszo-
kott irányba, Székelykocsárd fe-
lé indult el. Előtte viszont hosz-
szú hónapokig egy órával koráb-
ban indult, és Déda felé közle-
kedett. Ám alig vett lendületet, 
máris megállt valahol a külvá-
rosban, számomra ekkor tuda-
tosították két nyelven, hogy Ma-
rosvásárhelynek van Déli Pálya-
udvara (is). A Nagyállomáson kí-
vüli Északi Pályaudvarról, azaz 
a Kisállomásról már régóta tudo-
másom volt, sokszor szálltam fel 
itt a vonatra egyetemista korom-
ban. Akkoriban, az „aranykor-
szakban” két átszállással lehe-
tett eljutni a vasúti összeköttetés 
szempontjából mélységesen pro-
vinciának számító Marosvásár-
helyről Szatmárnémetibe. Több 
mint tíz, inkább tizenegy órás vo-
natozással. De az Északi Pálya-
udvarhoz kötődik az a kilencve-
nes évekbeli „újkori” történet is, 
amikor Brassai professzor angol 
vendége itt szállt le, miközben őt 
a nagyállomáson várták, és ami-
re vendéglátói megérkeztek hoz-
zá, a bőröndjének már lába kelt.

Kéregetők rohama

A mi nemzetközi „gyorsvona-
tunk” megállóról megállóra fé-
kez. Kislányom őszinte meg-
lepetéssel kérdezi: még meny-
nyi van hátra? Nos, alig indul-
tunk el, szóval menetrend sze-
rint még tíz óra, hogy megérkez-
zünk Budapestre. A vagonunk-
ban négy különböző összetételű 
stabil utazó család üldögél, akik 
a végállomásig váltottak jegyet. 
Állomásról állomásra azonban 
fel-felszállnak különböző gya-
nús kinézetű fiatalok, gyerme-
kek és még gyermekebbek, ké-
regetők, magukat süketnémák-
nak tettetők, nyomorékok, mos-
datlanok és még mosdatlanab-
bak. Diákkorom emléke kí-
sért, amikor egyik év karácso-
nya előtti hazamenetelemkor a 
nagyváradi gyorsra épphogy fel-
kapaszkodtam, és a folyosón áll-
va-préselődve bekecses juhá-
szok bűzétől ájuldoztam. Nem 
volt mit tennem... A mostani ka-
lauzunk nem a tettek embere, 
számonkérésünkre a vállát vo-
nogatja: van jegyük! Számom-
ra enyhén szólva logikai ellent-
mondás, hogy a kéregető nincs-
teleneknek vonatjegyre bezzeg 
akad pénzük. Mindenesetre a 
csomagjainkra jól odafigyelünk.

Vécére jobb nem menni

„Nem adnának egy kis mele-
get?” – kérleli a kalauzt az egyik 
utas. „Még öt perc, és Kocsárdon 
leszünk, onnan pedig lesz fűtés” 
– hangzik a megnyugtató válasz. 
Igaz, már majdnem másfél órája 
a vonatban ülünk, többnyire uta-
zunk. Az ülések amúgy kényel-
mesek, az asztal kimondottan 
hasznos, viszonylagos a tiszta-
ság, és sok minden az utas elő-
nyére változott, amióta nem ül-
tem hasonló vonaton. Például 
gombok nyitják az ajtókat, bár 
egyesek elfelejtik megnyom-
ni minden egyes alkalommal. A 
kulturális hiányosságokat azért 
leginkább a vécék állapota tük-
rözi. „Azt hittem, meghalok!” – 
nyugtázta kamasz lányom.

Sok minden változott még. A 
csomagjainkat üveglapos tar-
tókon helyezzük el, a szemetes 

kosarakat a lábunk alatt rug-
dosgatjuk, az ablakokat pedig 
nem lehet nyitogatni. És van 
három képernyő a vagonban, 
igaz, kezdettől fogva csak esz-
tétikai jelleggel bírnak. A négy-
nyelvű feliratok közül eltűnt az 
orosz, de még nem jelent meg 
az angol. Románul, a művelteb-
bek pedig franciául, németül és 
olaszul olvashatják a vízhasz-
nálat vagy az ajtónyitás utasí-
tásait. Az utazási szabályzat 
viszont csak román nyelvű, és 
– példának okáért – abban még 
a 2002-es dohányzási törvény 
tiltása szerepel az azt felülíró 
legújabb 2016-os helyett. Meg-
bocsátható.

Ártatlan kérdések, vicces ország

A székelykocsárdi állomásról 
Dsida Jenő Nagycsütörtök című 
verse jut eszembe. „Nem volt 
csatlakozás. Hat óra késést je-
leztek, / s a fullatag sötétben hat 
órát üldögéltem/ a kocsárdi vá-
róteremben, Nagycsütörtökön.”

Vonatunk továbbra sem repül, 
csak cammog. Aranyosgyéresen 
a szemetesek is nemzeti színű-
ek. Később legfeljebb tíz kilo-
méteres óránkénti sebességgel 
veszünk egy akadályt, ami nem 
más, mint az országút felüljáró-
ja. Tíz perc múlva a nyílt mezőn 
állunk meg, mire az egyik utas 
viccesen megjegyzi: talán elvet-
ték a villanyt? Várunk, szemből 
nem érkezik szerelvény, indu-
lunk tovább. Újabb tíz perc múl-

va fékcsikorgás, az asztalon 
meglódulnak a teás palackok, 
majd a vonaton először utazó 
Júlia lányunk kérdésén mosoly-
gunk: miért van eldőlve a vonat? 
Ebben az országban csakis ár-
tatlan kérdéseket feltéve és vic-
celődve érdemes élni.  

Két és fél órája indultunk el 
Marosvásárhelyről. Újabb meg-
álló, a vasúti épületen jól olvas-
hatóan írja: Valea Florilor. Töb-
ben leszállnak, átvágnak a me-
zőn, azon túl két várakozó au-
tóba szállnak be. Én is okosabb 
lettem egy helységnévvel, amely 
a nemzetközi vonatunk szokvá-
nyos megállóhelye. (Előtte egy 

gazzal övezett állomásépületen 
azt írta, hogy Halta Cînepiști, 
utána Tunel és Boju helységek-
ben áll meg a vonatunk.)

Következik Kolozs állomá-
sa: itt vasúti egyenruhás hölgy 
álldogál a jelzőtáblájával, előtte 
két kóbor kutya pihen, mögöt-
tük nemzeti színekben virító 
pad. Közben épülő paloták tu-
catjai szétszórva a szabadban, 
közeledünk Erdély legdinami-
kusabban fejlődő egykori fővá-
rosához. Majdnem három és fél 
óra alatt futunk be a kolozsvári 
állomásra, mire Júlia lányunk 
megkérdi: itt vagyunk a főál-
lomáson?

Némi pihenés és bonyolult 
manőverezés után negyedóra 
elteltével máris indulunk to-
vább. A sínek mentén muzeális 
értékű rozsdás mozdonyok és 
szerelvények, egyesek értéke 
graffitiművészek munkája ál-
tal megnövelve. Aztán az össz-
hangba teljes mértékben bele-
illő szabadtéri ipari roncsok, a 
majdani open-air ipari múze-
um kellékei.

Végre felveszünk egy kis uta-
zósebességet, talán felzárkó-
zunk a hatvan-hetven kilo-
méteres sebességhez. Sztána 
után sínjavítás miatt újra le-

lassulunk, és felelevenítjük 
Kós Ká roly emlékét, aki an-
nak idején jókat vonatozott 
Bánffyhunyadra, Kolozsvár-
ra vagy éppenséggel Buda-
pestre. Közben kiszámítom, 
hogy amennyiben a Marosvá-
sárhely–Kolozsvár táv megté-
teléhez három és fél óra kel-
lett, úgy Budapestig 18–20 órá-
ra lenne szükség. Jó hír vi-
szont, hogy újabb egy óra alatt 
Bánffyhunyadon vagyunk. Ösz-
szesen négy és fél óra vonattal 
Marosvásárhelyről, autóval két 
óra vagy alig több. Az út men-
tén leselkedő rendőrök számá-
tól függően.

Nem repülő, de ez is vonat

Ahogy vonatunk elhagyja a tör-
ténelmi Erdélyt, már-már szá-
guldásba kezd. Nagyváradig 
próbát tart, majd a határellen-
őrzések után a kezdetekhez ké-
pest „repülő vonattá” válik. Nin-
csenek kéregetők, civilizált kö-
rülmények, csend és nyugalom 
honol. A magyarországi útsza-
kaszt annyi idő alatt teszi meg, 
mint a Marosvásárhely és Ko-
lozsvár közöttit.  Végül negyven 
perces késéssel és több mint 11 
órás utazás után érkezünk meg 
a Keletibe. Boldogan, vaskos 
könyveink olvasásában elme-
rülve, lábainkat kinyújtóztat-
va. Talán Júlia a legboldogabb, 
mert a vonaton egy kitűnő ját-
szótársra talált, akivel melles-
leg iskolatárs.

Ide kívánkozik még egy 
adat: a legendás hírű japán 
shinkansen a Marosvásárhely–
Budapest távval hozzávetőlege-
sen egyenértékű Tokió–Kiotó 
távolságot két és fél óra alatt te-
szi meg. Késés nélkül. Ez utób-
bi csak olyankor fordul elő, 
amikor nehéz szelek fújnak a 
Fuji-san felől. Na, az már való-
ban repülő vonat. A miénk nem 
repülő, de ez is vonat.

Lassabban mint a gőzős

A magyarországi útszakaszt annyi idő alatt teszi 
meg, mint a Marosvásárhely és Kolozsvár közöttit.  
Végül negyvenperces késéssel és több mint 11 órás 
utazás után érkezünk meg a Keletibe.

Az unión belüli választóvonal

Visszajövet „csupán” harminc perces késéssel, mégis tíz perc hí-
ján 12 órás vonatozással érkeztünk meg Marosvásárhely igencsak 
elsötétített állomására. Egyébként a határt átlépve igénytelen-
ség és pusztulás látványa fogadott: vasúti sínek menti szemét, tö-
vis és bozót, rozsdás vasszörnyek és málladozó betonmaradvá-
nyok, sorsukra hagyott egykori bakterházak, a háttérben felépült 
és épülőfélben levő palotákkal. A közvagyon elherdálása vegyült a 
harácsolás megalomániájával. Szemmel is érzékelhető volt bárki 
számára az Európai Unión belüli kirívó választóvonal. Filmezőgép 
nélkül, agytekervényeink puszta adottságaival rögzíthető volt a 
kontraszt. Most vonaton utazva tapasztaltuk, máskor autóval köz-
lekedve. (Javasolom a Băsescu-kaliberű politikusoknak, hogy egy-
szer vonattal utazzanak Bukarestből Budapestre, majd utána 
döntsék el, hogy a „vasúti múzeumot” szeretnék-e kiterjeszteni a 
Tiszáig, avagy inkább európai színvonalhoz közelítenék a többnyi-
re monarchiás időkből származó erdélyi vasúti közlekedést.)

Egy hosszú út kezdete. Marosvásárhelyről fél napba telik eljutni Budapestre
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Vonatunk továbbra sem repül, csak cammog. 
Aranyosgyéresen a szemetesek is nemzeti 
színűek. Később legfeljebb tíz kilométeres 
óránkénti sebességgel veszünk egy akadályt, 
ami nem más, mint az országút felüljárója.




