ORIENT EXPRESS
Az 1960-as évek elején bő három évig teljesítettem szolgálatot a
Keleti pályaudvaron működő 15. vámhivatalnál. Egyik – talán a
legfontosabb – feladatunk volt a Hegyeshalom – Budapest
között közlekedő két pár nemzetközi vonat utasai vámáruinak
menet közbeni ellenőrzése.
A „Wiener Valcer” Budapest és Bécs, az „Orient” pedig
Bukarest és Aachen között közlekedett.
Az 1960-as évek „Orient”-e nem a ”vonatok királya és a
királyok vonata” volt.
A 135 évvel ezelőtt, 1883. október 4-től közlekedő Párizs – Bécs
– Budapest – Belgrád - Nis - Szófia – Konstantinápoly vonalon
közlekedő, 5 luxus kocsiból álló szerelvény 67 óra 35 perc alatt
tette meg az utat. Az utasok e hosszú idő alatt különböző
programokon vehettek részt. A szerelvénynek saját újságja volt,
s a hírek mellett a „házi” szokásokat is ismertette.
Legfőbb esemény a vacsora volt, erre a férfiak nyakkendős sötét
öltönybe, a hölgyek koktél ruhába, vagy estélyibe öltöztek. Aki
erre nem volt hajlandó, fülkéjébe kérette a vacsorát. A többi
étkezés etikettje nem volt ilyen szigorú.
Egy vacsora: tőkehalfilé boróka bogyóval és édeskömény
kompóttal; mustárkéregben sült bárányborda; ördöghal
sáfránnyal; borjúszűz édes borsfondue-vel; mascarpone marsala
borral.
Az „Orient” 135 éves történelme során helyi és világháborúk
zajlottak, csődök és gazdasági válságok siettették a változást, a
szerelvény minőségében, az útvonalában.
Napjainkban az eredeti pontos hasonmása közlekedik az eredeti
útvonalon. A személyzet ugyanolyan udvarias, a mustárkéregben
sült bárányborda ugyanolyan porhanyós.

A kerekeken gördülő operettszerű múlt.
Az úti költség (az eredeti a Párizs – Isztambul útra 249 arany
frank volt) aki még az idén igénybe akarja venni - az
elhelyezéstől függően – 2,4 és 6,2 millió forintot fizethet.
Hol van ez attól a vonattól, amin annak idején dolgoztunk?
Szagáról felismerhető volt, hogy svájci, vagy román vagonban
bontatom-e ki a bőröndöt.
Néha a Keleti pályaudvaron látni lehet a szerelvényt, kívülről is
csodálatos.
135. születésnapjára készült ez a megemlékezés.
Tánczos Imre

