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Mikor végre sikerült bejutnom a váróterembe, diadalmaskodván egy 
meggémberedett vasutas rosszindulatán, ki csak hosszas vizsgálgatás után 
fogadta el jegyemet, azt a jóleső felszabadulást éreztem, mely rendszerint 
hosszú éjszakai lovaglás után áll be, mikor kiérünk nyomasztó sötétség s vil
lámló morajlások aggasztó váltakozásából. Csak annyit tudtam, hogy semmi 
áron sem szabad a vonatot elszalasztanom, bár fogalmam se volt róla, így 
menetrend nélkül, mikor indul. Az a felvilágosítás, amit az imént a pénztár
ablak mögül kaptam, se nagyon igazított útba, mert nehezen hallok. Most 
végre mégis itt vagyok s nem marad más hátra, mint türelmesnek lenni. 

A fülledt melegtől eltekintve, nem igen lehet mondani, hogy az a csalá
diasan mocskos helyiség, ahová végre annyi bolyongás után eljutottam, va
lami barátságosan fogadott. A fal minden dísze maga az idő volt, órákra és 
percekre osztva és szétterülve mogorva hirdetmények halott papírjaín, ért
hetetlen felsorolások tömkelegében. Nem tudom, hogy felejtődöttitt egy olyan 
régimódi kétkarú lámpa, festett pléh-ernyővel,mely a termet még komorabbá, 
még kietlenebbé tette. De mégis jobban tetszett ez, mint ha engedek egy fel
ötlő gondolatnak és kinyittatom az örökké zárt elsőosztályú várótermet. 
Az a kis fekete s bizonyára fagyosan hideg helyiség, a kandalló sírboltszerű
bronzdíszítésével és kilobbant tüzével, határozottan gyászosnak tetszett, s a 
tulsó ajtón benéző táj rideg vonalai sem enyhítették e szomorúságot. Igaz, 
hogy itt is csak meg kellett dörzsölnöm kesztyűm ujjával a párás ablaküveget 
s máris ott volt ugyanaz a nagy folyam, hármas kőpartjával, az éjből szikrá
zón besurranó vonalaival, melyek túlfelől semmi láthatóhoz nem csatlakoz
tak s előttem ezzel a roppant üres perronnal, melyre oly könnyű volt vissza
képzelni a vágóhídra induló ezredeket. 

Fizikai benyomások rohantak rá az emberre, mihelyt belépett ebbe a 
nagy, tisztátalan dobozba, melyből épp az imént özönlött ki a zsúfolt ember
áradat, hátrahagyva szagával s némileg szellemi zsibongásának emlékeivel, 
tekintélyes tömegű hulladékot, piszkos újságokat, gyümölcshéjat, üres üve
geket, egy sarokbadobott kis gyermekfőkötöt s odalenn a padlón minden utak 
és utcák piszkát és sarát. Odakünn egyébként hordárok dübörögtek vissza 
kézikocsijukkal s ott messze mintha rémlenék a reménytelenül novemberi 
éjszakában egy elmenő vonat távoli zaja ... Kész az első transzport ! 

A jelzőharang mind sebesebben szól. Hajnali kettő. Micsoda magány! 
Igyekezzünk hát megtudni, hol vagyunk s ahelyett, hogy kitennők ma

gunkat annak amegalázó balsikernek, mely idegenek és süketek mindennapi 
kenyere, próbáljunk magunk kiigazodni a rendelkezésünkre álló eszközökkel. 
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Annyi név van ezen a táblán, hogy igazán ezerencsétlen lennék, ha nem tud
nám kibogozni belőle az én útitervemet. De vajjon szűktávlatúkis jövőről van-e 
szó, vagy arról, hogy jövendő történésekhez fűzzem az eddig bejárt utat, 
furcsa városok zilált tömegét, melyeknek véletlen sora alkotta földi életemet 1 
Vajjon miben tér el, tehetném hozzá, ez a Váróterem az összes többitől, 
melyeket folyósók, hajóhidak, sínek és tengerjárók kibogozhatatlan labirin
tusa kapcsol össze, s melyeknek elvonulása méri éveimet és hónapjaimat, --
ha nem abban, hogy ez az utolsó 1 Ezek a legkülönfélébb partokon többé
kevésbbé elnyúló állomások, a maguk teljes érdektelenségében, mik voltak, 
ha nem kibővitett és kényelmesebbé tett várótermek, büffével, több mozgási 
szabadsággal, ahol lehetett újságokat kapni és családommallevelezni, miköz
ben fülemben szüntelen ott zsibongott a perron jelzőharangja1 Használjuk 
hát ki legalább az eddigi tapasztalatokat s próbáljuk megtalálni a rossz vilá
gítás és gyönge szemeim ellenére is, a sok mellékreláció között a megfelelő
rovatot, ahol annyi gondos fel- és lefeléolvasás, annyi számolgatás eredményét 
egy váratlanul előbukkanó megjegyzés nem teszi egészen tönkre. 

Mikor nagyot sóhajtva s teljesen eredménytelenül végre sikerült levenni 
szemern erről a bűvös erejű papírlapról, észrevettem, hogy már nem vagyok 
egyedül. Valóban, a váróterem megtelt és percről-percre jöttek friss csapatok, 
míg odakünn egyre hallatszott a közeledő lépések zaja. Mi volna ebben meg
lepő, hiszen ez a magányos pályaudvar háromszoros vagy négyszeres keresz
teződés csomópontja, mely egy egész fontos vidék forgaimát vezeti le 1 Ezért 
ennyire változatosak ezek a különböző társadalmi és népi osztályhoz tartozó 
emberpéldányok, kik most az alvás idejébőlelrabolt legédesebb órában a terem 
körbefutó padjainak hivatalos jellegű kényelmére fanyalodtak, nem is szólva 
a sok poggyász és cókmók tarka összevisszaságáról. Itt volt mindenekelőttaz 
elkerülhetetlen gyászos hölgy, kisírt szemével: ő az, ki a keresztény országok
ban nyilvános alkalmakkor míndíg első helyen jelenik meg. Aztán a falusiak, 
férfiak is, nők is, kiknek fekete ruha az ünneplőjük. Rikítónyakkendős garázs
kezelő, néhány sovány, iszákos munkás. Egy pillanatra el kellett szenvednünk 
egy csapat fiatal katona berontását, de az ő gyermekes zajosságuk is rögtön 
belehullt ennek a zsúfolt heringesdoboznak álmos, elégedetlen légkörébe, hol 
a nagy lámpa szabályos himbálózása már a vasúti kocsi álmosító ringását 
keverte az idő érzetébe. Aztán fiatal papok, hátukon az előírásos batyúval, 
kik egy ősz misszionáriust kísértek. És persze gyerekek, az egyik bebugyolálva, 
a másik ott bóbiskolva anyjának vagy nénjének ölében. Ha a vidéki irodákban 
száradó tintatartók mélyéből, amint sokan állitják, csakugyan valami furcsa 
népség sarjad, éppen úgy, ahogy az ólomból készült lefolyócsövek kedveznek 
a svábbogarak légióinak, akkor ez a megyei hivatalnok, ki törvénytudókhoz 
illő kérlelhetetlenséggel szorítva össze állkapcsát, ott turkált fekete körmével 
piszkos papírjai között, melyeket gumiszalaggal átkötött zsíros oldaltáreá
jába készült visszatenni, - bizonyára a tintafajzatoknak ehhez az ékes osztá-
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lyához tartozott. Az a kövér nő pedig, amott a sarokban, mikor fejezi már be 
gyóntat6székhez ill5 suttogását ahhoz a sovány leányhoz, kinek feje olyan, 
mint egy virágvázából előmeredő koponya? És egyszerre, végre! mint a vad
szamár iázása vagy mint a végtelen sivatagban Allahot idéző müezzin kiál
tása, kitör, amire mindnyájan vártunk, a mi közös törődöttségünk méltó meg
nyilatkozása, a hajnali háromnak megfelelő horkolás, az alvó ember előbb
bizonytalan és akadozó hangja, melyből lassan mégis valami panaszos líraiság 
ritmusa és komor méltósága alakul ki, mely egyszerre hasonlít a haldokló 
hörgéséhez s a nyomorult kórágyról Teremtőjét vádló Jób siralmaihoz! 

Még néhány elkésett utas, ki futva érkezik, nedvesen az éjszaka könnyeitől
s most félénk, komoran fogadott mosolyt küld felénk. Most minden rendben, 
teljes a létszám, már senki sem hiányzik. Kész a társaság. Születésünk napja 
óta a csillagok arra szemeltek ki, a legkülönbözőbb hívások a legfurcsább úton
módon arra biztattak, hogy végre együtt töltsük ezt az éjszakát s hogy így 
összeforrva, közösen alkossuk nehány léleknek sorsa által különösképen össze
válogatott csoportját, melyet most íme ez a közömbös szerelvény készül be
fogadni. Mindenki érzi, már nem kell sokáig várakozni. Már közeleg a vonat. 
Biztosan most ér az utolsó fordulóhoz. Az alvók felébredtek. Mindenki szám
lál és csomagjait szedegeti. A mamák megigazítják gyermekeik kabátját, 
kalapját. Ott a sarokban katonaköpenyegek, a rendőrsapkák és vastag kék 
lábikrák zavaros tömege is végre alakot öltött. A papok becsukták a breviári
umot s az öreg misszionárius keményen megragadja botját. 6, most hiába 
próbálnának visszatartani, hiába beszélnének családunkról, ismerőseinkről,

hazánkról! Szemünk csak arra az ajtóra tapad, mely íme azonnal kitárul. 
Szívünket egészen betölti az az érzés, melyet a latin költő írt le, mikor a végzet 
partjain bolyongó árnyakról beszél, kik tétován tárják karjukat a túlpart 
homályos vonala felé: 

Tendebantque manus ripae ulterioris amore. 

Még pár pillanat, pár pillanat még s máris megcsikordul a zár, ezen az 
ajtón, amelyet durván megráz a vasuti altiszt, hogy némi ellenállás után csak
ugyan kinyíljék! De mindez nem igazolja azt a hisztérikus sikolyt, mely 
látom, ott lappang már annak a szegény leánynak megkínzott mellében. Se 
ennek a kerekarcú öregasszonynak táguló szemeit, réveteg mosolyát, remegő
kezét, mellyel megakadni készülő szívét keresgéli. Se ezeket az egymással vál
tott pillantésokat, mintha bűntársak lennénk, kiknek mindjárt kiderül egész 
multjuk ! 

De végeredményben miről van sző ? Minden valószínűség'szerint soha
sem térünk ide vissza. De ha ez a Váróterem a fenti körülmények következté
ben nem jutott volna ily különös jelentőséghez, akkor az a gondolat, hogy ide 
többé a lábamat be nem teszem, be kell vallanom, elviselhető lenne. 

Gáldi László fordítása. 
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