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Carlos Castán: A behavazottHólepte peron 

Andén de nieve () 

„”„Ha az ember nem reméli a nem remélhetőt, kitalálni nem fogja, mert nehezen kitalálható és hozzáférhető.” 

Hérakleitosz (Kerényi Károly fordítása) 

 

Egy gőzösgőzmozdony vontatta szerelvényen bármikor előfordulhat, hogy váratlanul összefutsz egy német 

katonával, és ha véletlenültörténetesen nincs nálad az útleveled, könnyen lehet, hogy le kell ugranod a vonatról a 

hóba. Akkor pedig egy háborúban álló háború dúlta Európa kellős közepén találod magad egy ködös erdőben, 

kibicsaklott bokával. Ezért ma már másmilyenek másfajta vonatok közlekednek. Ez így kényelmetlen lenne az 

utasok számára. 

A vasúti társaságokvasúttársaságok folyamatosan, már a Union Pacific óta folyamatosan küzdenekpróbálják 

visszaszorítani az ehhez hasonló megmagyarázhatatlan jelenségekkel szemben.jelenségeket. Titokban, anélkül, 

hogyügyelve arra, hogy ne keltsenek pánikot keltettek volna, sorban fölszámolták közülük azokat, amelyekről az 

isten háta mögötti vártornyokbaneldugott elefántcsonttornyokban végzett komoly kutatások alapján 

bebizonyosodott, hogy kiküszöbölhető apróságokon múlnak. Így, miután bizonyosegyes anyagokat másokkal 

helyettesítettek, elkerülték a kísértetvárosokat, rendszeresen átrendeztékösszekutyulták a menetrendet, 

megszentelték a gyártósorról legördülő mozdonyokat, és a forgalomban bevezették a hirtelen gyorsítást és 

fékezést, sőt a váratlan irányváltásokat, sikerült megszűntetniükmegszüntetniük a leglátványosabb furcsaságokat, 

s csakalig néhány túlélő maradt, de és ezek is csak hébe-hóba bukkantakbukkannak föl, kivételként, mely erősíti 

a normalitás szabályait, oly módon, hogy előfordul – bár nem biztos, hogy az érintett mesélne az esetről –, hogy 

valakinek hajóval kelljen visszatérnie rövidke útjárólkivételek, melyek erősítik a józan ész diktálta szabályokat, de 

ennek megfelelően mindig lesznek olyan utasok, akik, ha ép bőrrel akarnak visszatérni rövidke útjukról 

Leganésből, jobban teszik, ha inkább hajóra szállnak. Mindenesetre az igazat megvallvalássuk be, annyi év után 

már kevéssé valószínű, hogy napjainkban komancsok támadjanak meg minket egy vonaton, vagy a cár postájával 

kapcsolatos kalandba keveredjünk. ErrőlEzt már nekem is csak elvágyódva meséltekszép emlékként mesélték. 

Akik Azok, akik ma rejtélyek után kutatnak, több ezer kilométert járnak be anélkül, hogy akár egyet is 

találnának. Fáradhatatlanul jönnek-mennek, egyik városból a másikba, félig üres bőröndjükkel a kezükben, és 

gyűrött újságukkal a hónuk alatt. Néhányuk utazókalapot visel, és már mindannyian már többször 

isszámtalanszor föladták a reményt a peronon szakadó esőben – amelynél nincs gonoszabb, sem hidegebb – 

mert amely a legkönyörtelenebb és legfagyosabb mind közül –, mert a csodálatos dolgok elkerülik a 

jólértesülteket és a bűnbánó gyanakvókat és visszatérőketvisszajárókat, akik korábban a megfázástól való 

félelmüknek engedverettegve úgy intettek búcsút a kínálkozó alkalomnak, mint egy éjszakába vesző 

mozdonynak. KimerültenDe kimerülten, újra és újra, ezeregyedszer is fölszállnakfölkapaszkodnak majd a vagon 

vonat lépcsőjén, ólomnehezen az ülésbe roskadnak az ülésükbe, és oda sem nézve kinyitják újságjukat, miközben 

az ablaknak támasztott fejjel várják a sípszót, mely nagy nehezen újra felszítja majd a már-már kihunyni látszó 

lelkesedést. 

E csodakeresők közül is a legreménytelenebbek közé tartozik Segriá úr, akit néhány éve egy Talgo vonaton 
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ismertem meg, és aki azt a szerelemet    találta meg egy vasúti kocsiban megtalálta a szerelemet, mit azelőtt hiába 

keresett az utcákon, szállodákban, bárokban vagy parkokban. Úgy mesélte: leült vele szemben ült, szőke haja és 

gyöngyházberakásos öngyújtója volt. Azt mondta, lehetetlen kitörölni az emlékezetéből a parfümjét. Rögtön 

Azonnal úgy érezte, hogy ismeri valahonnan, de nemsokára elvetette a lehetőséget, hogy már korábban röviddel 

később kizárta, hogy már találkoztak azelőtt, és elkönyvelte, hogy csak Schumann Tavaszi szimfóniájának 

larghettója miatt érzi ismerősnek. Azt mondta, hogy egész egyszerűen pontosan ugyanolyan volt. Ilyesmiket 

mondott. Sosem lehet tudni, hogy érdemes-e odafigyelnünk a szerelmesek szavára, fölszerelkezve jó adag 

cinizmussal, hogy hinni tudjunkhiggyünk-e nekik, eldönthető-e bűntudatunkat félretéve;    az is rejtély, hogy csak 

a szívük vezeti a gondolataikat, vagy valóban össze tudnak hasonlítani egy nőt egy zeneművel. Az viszont tény, 

hogy hosszú kilométereken át szerette őt. Már azon az úton is, majd azt követően többször, a Costa Braván, és a 

hálókocsikban. Amíg a szerelem tartott, megkerülhette volna az egész világotMegkerülhette volna az egész 

világot, míg tartott ez a szerelem. 

A túlsúlyosTúlsúlyos katalán utazóutazónk végre szeretett volna találni nekia nő számára egy szilárd zugot a 

szárazföldön, venni neki egy lakást, vagy elvinni moziba, együtt sétálgatni vele az oldalán sétálni az utcán, még 

ha más nem is jöhetjöhetett szóba, hát betérni vele egy kávézóba, megnézni együtt egy filmet, és tudják, hogy 

van az, bemutatni őt a barátoknak. Ő De a nő mindig visszautasította. Majd mosolyogva elárulta a következő 

utazásútjának helyét és idejét. Ha a férfi nem tágított, szertefoszlott minden, a nő elkomorodott, és már csak 

aludni akart vagy a magazinjait olvasgatni. Amikor olvasgatta volna. De ha lezárta a kérdést, a nő ismét úgy 

viselkedett, mint azelőtt.korábban. Minden rendben is lett volna így, évekig tarthatott volna a viszony. Sergiá 

Segriá megelégedhetett volna azzal, hogy menetrend szerint érkezzenérkezzék a boldogság, hogy a vonat – mint 

egyfajtaamolyan vágy-metafora – ringató mozgásával újra ésmetaforaként – ringatózó mozgással újra magával 

vigyeés újra behatoljon az éjszakába. Akár naponta, ha úgy akarta volna. Mégis követnie kellett. És Párizsban 

megtörtént. – Esett? Mintha azt mondta volna, hogy esett. – Miután szokás szerint elbúcsúztak a peronon, 

Segriá úgy tett, mintha a taxidroszt felé indulnavenné az irányt, mégis követni kezdte a nőta nő nyomába eredt a 

járdán. (Megfigyelte, mennyire más volt a járása a szilárd talajon.) Tudta, hogy helytelenül cselekszik, és hogy 

ezért keményen meg fog bűnhődni. Hirtelen rosszullét fogta el.Hirtelen szédülni kezdett. Szörnyű pánik tört 

rápánikba esett, hogy soha többé nem látjafogja már látni a nőt, és ahogy befordult a sarkon, már nem is látta 

többet. Szó szerint eltűnt. Így történt, ebben a sorrendben: először tudta, hogy soha többé nem fogja látni, 

azután elfogta a félelem, és végül örökre elvesztette. Körös-körül nem voltak ajtók, sem ablakok, nem voltak 

üzletek vagy bárok, amelyekbe bemehetett volna. Azon a hajnali órán autók sem jártak az utcán. Segriá önmagát 

is meglepve nyitott csatornanyílásthiányzó csatornafedelet keresett a környéken, tekintetetekintetét 

megszállottan rebbentkapkodta ide-oda, föl és alá, míg végül zokogni nem kezdett; kezeivel a málló vakolatú 

falnak támaszkodott, amellyé átváltozni látszott a szerelmesemintha átváltozott szerelmesét keresné benne, majd 

végül összeroskadva leült a bőrből készült bőröndjére. A torkában újra összegyűlt a fájdalom, és elöntötte 

mindenét,majd elárasztotta minden elevenélő porcikáját az átázott kabátja alatt. Nem visszhangzott 

hegedűszonáta a levegőben, csak a egy keserű fogadalom, hogy újra meg fogja találni újra. 

Az a beszélgetésA beszélgetésünk után – ami végül több olyan gyanút is megerősített bennem, melyeket 

azelőtt még magamnak sem mertem megfogalmazni, sorra igazoltam, hogy  –, többször is meggyőződtem arról, 
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hogy az utasok közül sokan azonnalrögtön eltűnnek, ahogy amint elhagyják a vasútállomás területét, ezt bárki 

könnyedén ellenőrizheti. Elég követni őket követni, miután leszállnak a vonatról, ismerik a legeldugottabb 

utcácskákat is – ismerhetnek egyáltalán bármi mást a vonataikon kívül –, és elindulnak feléjük, bátortalanul? –, 

és már mennek is, félszegen egyensúlyozva, idegesennyugtalanul, sebesen lépdelneklépdelve, apró 

egérmozdulatokkal haladnak. Amint elérkezik a megfelelő pillanat, köddé válnak. Vannak közöttük elég 

ügyetlenek is, ezért nem teljesen kizárt, hogy szemtanúi legyünk a távollét e lélegzetelállító eseménynek, az 

eltűnésnek, ahogy hirtelen befordulnak az univerzum, a nemlétroppant megnyilvánulásának,    ahogy a világ egy 

utcájába hirtelen benyomul a nemlét. Aztán másnap újra testet öltenek ugyanannak a vonatnakegy mosdóban, 

ugyanazon a vonaton vagy egy másiknak a mosdójában.másikon. Ezért alighogy a szerelvény elindul, talán már 

maguk is megfigyelték, alighogy a szerelvény elindul, valaki mindig kijön egy mosdóból, melykilép valamelyik    –––– 

még másodpercekkel azelőtt is üres voltüresen álló – mosdóból. 

Nem tudom, hogyan keletkeznek, sem hogy milyen gondolat ül ki elsőként az arcukra, hogy külsejüket 

megelőző századok halottaitól kölcsönzik-e, esetleg szimfóniáktól, ahogy azt Segriá gyanította, vagy talán rég 

elfelejtett festményektől.festményekről. Azt viszont tudom, hogy nem születnek, iskolába sem járnak, hogy a 

nyelv, amit beszélnek hamis, csak megjátsszák a magányt, hiszen nem ismerik az élet drámáját, emlékeik 

homályosak és oly változók, mintmegfoghatatlanok, mint maguk az árnyak, melyek közt elillannak. Hús-vér 

emberek, de nem vár rájuk ravatalozó; nevetnek, de boldogságuk értelmetlen, mert semmit sem tudnak a 

fájdalomról, soha senki nem ríkatta még meg őket, soha nem merültek még feledésbe. Nem vagyok őrült. Én 

sem tagadom, hogy egy hétköznapi vagonbanvonaton az utasok többsége olyan, mint maga vagy én, emberek, 

akik az egyik városból a másikba utaznak egy kis levegőváltozásért, temetésekre igyekeznek, szerelmeket akarnak 

megmenteni, vagy sürgős üzleti ügyekben járnak el. Így igaz. De azok a lények, akikről beszélek, a látszólagosnál 

nagyobb számban vannak jelen, és már a látszólagos sem kevés, ha tudjuk, hogyan vegyük őket észre őket, ha a 

mi tekintetünket nem rontották meg saját szakállukra a szemek között. Lassan már elviselhetetlen ez a 

bizalmatlanság. Hozzátenném, hogy, ha még nem sorvadt el teljesen a belső látásunk attól, hogy megpróbáljuk 

szemmel tartani őket.    Kezdek belefáradni a gyanakvásba. Hozzáteszem, a vasúti rejtélyek sora még nem érért 

véget ezekkel a szépséges börtönlakókkalfoglyokkal, akik bőröndjükkel, keményített gallérjukkal, tojással 

megrakott kosarukkal és vagy sportnapilapjukkal felvértezve próbálják hasztalanul megváltoztatni az életünket 

az alatt a rövidke idő alatt, amit az útszakasz megszablehetővé tesz számukra. 

De vannakVannak ennél meglepőbb esetek is. Sikerült elérnem, hogy egy részeg alak, akit a környéken csak 

Vasutas Macariónak gúnyolnak – a sapkája miatt, és mert amikor koldulkéreget, mindig azt mondja, hogy a 

vonatra kell –, elmesélje nekem a történetét. 

Még más körülmények között, élte rendezett életet éltéletét, amikor egy júliusi napon estefelé Madridba 

tartott, hol várt ráahol a családja várt rá, hogy majdkésőbb együtt menjenek ki a strandra. Már majdnem 

befutott a vonat – Guadalajarát már jó ideje elhagyták – amikor egészen megdöbbentő kép fogadta: sűrű 

jegenyefenyő-erdő terült el az ablakablaka mögött. Ezeréves fák magasodtak – mit mondjak, méltóságteljesen? – 

egy lankás hegyoldalon, amelyen kis, átlátszó vízfolyások látszottak.vízfolyásokat fedezett föl. Az órájára nézett, 

megdörzsölte a szemét, megint a hólepte talajú behavazott erdőre meredt, azután összezavarodva kilépett a 

fülkéből, amiben egyedül utazott. Kikönyökölt a folyosó ablakába, és megkönnyebbülve nézteA folyosón 
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kikönyökölt az ablakba, és megkönnyebbülten szemlélte az Alcalá de Henares környékimelletti gyárcsarnokokat, 

a rozsdás olajoshordókkal, sittel, autógumikkal, villanyoszlopokkalautógumival, villanypóznákkal teli területek 

régótaplaccok megnyugtatóan ismerős látványát.képét. Teljesen lehúzta az ablakot, és jókedvre derülve mélyet 

szippantott a kinti levegőből, az ő levegőjéből. Jó helyen jártvolt, nemsokára meg fog érkezni Madridba. Abban a 

pillanatban lépett be megintMegint belépett a fülkébe, éppen abban a pillanatban, amikor az ablaküveg 

túloldalán egy mókus kezdett akrobatamutatványokba kezdett a magasban. Újra a folyosó felé fordult, és látta 

megcsillanni a napfényt egy szemetes konzervdobozaina napfényben megcsillanó konzervdobozok látványa 

fogadta egy szeméttelepen, másodrendű utak kereszteződéseit látta, hatalmas bútor- és fém-

raktáráruházakat.raktáráruházak suhantak el a szeme előtt. Belesüppedt az ülésébe, de ezúttal nyitva hagyta a 

fülke folyosóra vezető nyíló ajtaját, hogy a másik ablakot is láthassa.szemmel tarthassa. Megpróbálta kicsit 

fölitatniletörölni magáról az izzadtságot, és rágyújtott egy cigarettára. Nem akart hinnihitt a szemének. Ha balra 

nézett, autótemetőket, azbesztpala- és bádogútvesztőket látott, a korallszínű eget, és San Fernando vagy Barajas 

lakótömbjeit; ha jobbra nézett, ismét szembesült a sűrűn benőtt erdős területekrészek látványával, mezőket 

látott legelésző tehenekkel, távoli hegyláncokat, a hóban pedig füstölgő kéményű házak bejáratánál véget érő 

bejáratához vezető ösvényeket a hóban. Arra gondolt, hogy esetleg meghalt, anélkül, hogy észre vette volna, de 

ezen kívül az ostobaságon kívül más nem jutott eszébe. Egyre gyorsabban kapkodta ide-oda a tekintetétfejét, míg 

bele nem fáradt. Végül lehajtotta a fejét, és hagyta magát sodródni Végül elcsüggedve hagyta, hogy sodorják 

magukkal az események. 

A vonat – a baloldali része – már lassan gördült befelé a Chamartín pályaudvarra. Erős késztetést érzett, 

hogy balra leugorjon a bal oldalon, és, és az összegubancolódott vágányokon gyalog tegye meg az utolsó 

métereket az összegubancolódott vágányokon, de végül nem így tett. Az izzadtságtól átázott inge a testére 

tapadt, a halántékán érezte szíve lüktetését. Nem akart odanézni, de mégis újra jobbra fordult. Abban a 

pillanatban a vonat, csikorogva fékezni kezdett, és végül megállt. Teljesenmegállapodott. Ő pedig mozdulatlanná 

dermedt attól, amit látotta látványtól, ami fogadta: a teljesen behavazott hólepte peronon – amiről úgy tűntlátta, 

hogy egy kis faluhoz tartozó megálló lehet – ott állt egyedülmagában egy fekete ruhás nő, szelíden mosolyogva a 

nevén szólította, és várta, hogy leszálljon. Az arca lélegzetelállítóan gyönyörű volt. Azonnal tudta, hogy időtlen 

idők óta ismeri azt a nőt, hiszen öröktől fogva ő volt álmai asszonya, pontosabban álmai asszonyai, mert 

mindegyikük ott volt, egyszerre, abban a nőben. A nő, akiAki gyengéden beadta neki a kanalas orvosságot, 

amikor beteg volt; a nő, aki éjszaka átmászott a laktanya kerítésén, hogy mellé bújhasson a priccsén; a nő, aki 

tajtékozva szálltaki mániákusan repülőkre szállt, hogy láthassa őt; a nő, aki megőrült érte, és csak azokat a 

ruhákat hordta, amelyeket magányos sétái soránsétáin ő választott neki a kirakatokból; a nő, aki, mivel nem 

létezett, az egész életét egy nyomorult, kietlensivár pusztasággá tette.változtatta. Külsőre egy kicsit emlékeztette 

az első szerelmére, de az arcvonásai lágyabbak és szebbeknemesebbek voltak, valószerűtlenebb, magasabb volt, 

számottevőenlényegesen szebb. Nem, másmilyen volt, mint az első szerelme, olyan volt, ahogy énekelt az első 

szerelmemint az első szerelmének éneke, ő volt az a keringő. 

A másik oldalról már észrevették a gyerekei, ésfiai, türelmetlenül kopogtak az ujjukkal az ablakon, és közben 

uzsonnáztak, és tele volt a szájuk olajjal és kenyérbéllel. Néhány méterre mögöttük ott állt a felesége és kiabált 

nekik valamit, bizonyára azt, hogy ne másszanak föl a kocsira. Az arcára volt írva, hogy torkig van már a 
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gyerekneveléssel, elege van a visszereiből és a késve érkező vonatból. Eszébe jutott, hogy elfelejtett elintézni 

néhány fontos apróságot, és a feje is fájt. Jobb felől a nő még mindig szólongatta, intett a kezével, és egy faház 

büféfából épült vendégfogadó mellett várakozó lovaskocsi felé mutatott, a fák alatt megbújó út irányába. A 

behavazotthólepte peronon valaki a sípjába fújt, a kocsi közben már kiürült a kocsi. Le kellene végre szállnia, 

de… melyik oldalon? Sírni kezdett.Sírva fakadt. A fekete ruhás nő odajött az ablakhoz, és megkocogtatta az 

üveget. A férfi görcsösen összeszorította a szemét, kitört belőle egy különös sóhaj, és egy ugrással leszállt a másik 

oldalon.majd az ellenkező irányba vetette magát. Két hosszú lépés után már Madrid sűrű levegőjét szívta 

be.levegője járta át a tüdejét. „Miért kell mindig te szállsz le utolsóként leszállnod?” Hallotta. Be kell még 

ugraniuk Presen nénihez, mert megígérték neki, milyenjaj de későre jár, a kisfiuk nem tudott velük jönni, mert 

belázasodott, valamit még meg kell venniük az odaútonútközben, ügyeljen a gyerekekre, hogy ne menjenek át 

lépjenek az úttestenúttestre anélkül, hogy körülnéztek volna, és hogy hagyják abba a verekedést; nagymamával és 

Mari Purival majd a szállodában találkoznak. 

Azt kívánta, bárcsak ott helyben elnyelné a föld. Két vagon között áthajolva megnézte a vonat túloldalát, de 

nem látott mást, csak peronokat, deám mindegyikük a Chamartín pályaudvarhoz tartozott, és mindegyikükön 

júliusban jártak.július volt. Attól a pillanattól kezdve életének egyetlen értelme maradt, kereste azt a második 

esélyt, amely amelyet soha nem jöhetett el.adhatott meg neki a sors. Csak a kevés megmaradt reménye 

vittehajtotta előre, harcolthogy harcba szálljon egy második fronton, mely épp oly lehetetlen elviselhetetlen és 

könyörtelen volt, mint a felejtés elleni harc.küzdelem. Bár elhagyta a családját, csak azért tett így, mert számára 

ők a történet szörnyű mementóivámementójává váltak, és ha csak arra gondolt, hogy velük van, ahelyett, hogy 

azzal a nővel lenne, akit nem azóta sem tudott kiverni a fejéből, a hányinger tört rá. A borozók ugyanezt a 

szerepet töltötték beEzt próbálta feledni a borozókban is. 

Maguk pedig csak ne ábrándozzanak. Pontosan tudom, melyik oldalon szálltak volna le a vonatról. De az én 

helyzetem más. Csak Viszont csak akkor marad még egy kis esélyem, ha a vasút nem szerez tudomást 

arrólneszeli meg, hogy tudok mindarról, amit most maguknak elmeséltem. Úgyhogy lakat a szájra.senkinek egy 

szót se! De maguknak nem is okoz majd gondotesik majd nehezükre, hogy tartsák a szájukat, mert egy pillanatig 

sem hittek nekem. Tudom, nincs könnyű dolgom, nem is fűzök a dologhoztáplálok túl sok reményt. AddigDe 

addig is, gyakran utazom vonaton: beszélgetek az utasokkal, amikor már nem bírom tovább hallgatni az 

embereket. 

 

K. G. fordítása 


