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ARANYKAPU
Az ezer vonatot fogadó, menesztő Záhony fortyog, füstöl, sípol, dudál. A hangosanbezelőkön családias hangú utasítások váltják a hivatalosat.
— Józsi, Józsi, figyelsz? A nyolcvanötösön át lökdeld le a ciszternákat, menj előre a
^2-re, várd meg míg elhalad a Csap, szedd magadra az Ik-rönkösöket, akaszd a Szolnok 11re
> állj l e a 24-es tartalékra, ott várj, majd jövök érted!
Józsit nem látom. Nem túlzok, ahogy oldalt álldogálok biciklim kormányába kapaszkodVa
> legalább húsz szerelvény mozgását számolhatom meg laikus szemmel bámulva. Bizonyosan nagy rend szerint mozognak, de nekem csak látvány, mint a mezőhegyesi kifűrészporozott
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ardában a galopp előtti séta. Jönnek, mennek a lovak, látszatra a maguk akarata szerint.
Pedig dehogy. Minden mozdulat mögött emberi akarat rejtőzik, csak ahogy Józsit nem látom,
a hang gazdáját sem.
Vonatvezető-e a Józsi, kocsirendező vagy masiniszta? Hogy Józsi valamilyen szerkezeten
Vls
szaszólhat-e az erős embernek, aki a hangosítóval tíz kilométer hosszan hallatszik Záhonytol Fényeslitkéig. Zavar-e valakit? Nem tudjuk.
A szerelvények mozognak. Tolatnak, csörömpölve rúgják el maguktól a leakasztott koc k á t . Fékek csikorognak. Ugyanaz az erős hang, valakiknek hivatalosan szól: 421-es, figyeeni
! Húzzon a 100-as jelzőig, onnét toljon vissza a Tulipánra, vegye magára a tíz kocsiból álló
ra
kományt, várja az indulást jelző bejelentésemet.
Kik azok? Kerek képűek, fiatalok, tapasztalt javakorabeliek, nem tudhatom meg soha.
^z émelyítően zümmögő villanymozdonyok belefurakodnak gondolataimba.
Nyersanyagszükségletünk 40 százaléka itt kopogtat be hozzánk. A gördülő olajat KomoPumpálják át hazai szerelvényekbe. Tuzséren kötik meg a Szegedre induló fenyőlápokat.
Jkenézen köszön be Magyarországra a villamos távvezeték.
1946-ig mint jelentéktelen kicsi állomásocska 14 vasutassal, napi ötvagonos forgalommal
Működött, most 800—1000 vagonos átrakodással nyüzsög.
A mai vasutasváros hajdan avarok, szlávok lakhelyéül a Tisza jobb partján, Ung megyétanyázott. A vizek, áradások átszorították a mai jobb partra, Szabolcs megyébe. Neve egy
tőről fakad a Mikes Kelemen szülőfalujának nevével. Bolgárul kétholdnyi nagyságú földdarabot
jelent.
De hát ezek csak ismeretfoszlányok, nyugtomat akkor találom, ha mindent magamba
^ívhatok! S rááll a könyököm, hogy útitársamat, a jó öreg tanítót vallomásra buzdítsam. Az
e
Jszaka úgy megszoktam, mintha örökösen a hónom alatt tartózkodna. Hanem ő elköszönt
Mellőlem a fiaihoz sietve, de nekem erősen meghagyva, hogy a kilenckor nyitó restiben találkozzunk !
Az ámulatba csavart révedezés cövekeli lábamat. Legalább húsz pár sínen forgalmaznak
a v
asúti üzem gépei, emberei. Nyolcezren dolgoznak itt. Odajön hozzám egy barnapirossal
s
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megszegett sapkájú atyafi, karján kormos, olajos karszalag, nagy R betű rajta, ami nekem
semmit sem mond.
— Mi járatban erre, itt nem tud keresztülmenni, hiába várja, hogy elmenjenek a szerelvények? — kérdi az atyafi.
— Nem várom én, csak bámulok.
Jól végigmér, a tapasztalt ember vizsgálódásával, s látja, mi tagadás, nem ennek a környéknek vagyok a lakosa. A biciklimre csatolt hátizsák, sátorlap, a nyakamban himbálódó
fényképezőgép afféle turistának mutat az R-betűs előtt.
— Igazolványa van-e ?
— Akad egy-kettő — s adom is, a jól nevelt állampolgár előzékenységével. Ő meg a jártas igazoltató mozdulataival lapoz. A személyi számot a tizenegyedik oldalon összeveti az első
oldal adataival. De nem lehet elégedett, mert másik igazolvány után érdeklődik.
— Katonai megfelel?
Csak int, hogy igen. A húsz évvel ezelőtt kiállított igazolványban is úgy járkál, mint a saját udvarán. Magamfajta tartalékos békekatonának nem csereberélik akármikor az obsitra
váró papírját. Amikor azt megírta a Kiég, hát éppen az utolsó évemet szolgáltam az egyetemen, s annak a nyoma benne. Haptákba vágta magát az R-es szalagú vasutas.
— Drága tanársegéd elvtárs, ne vegye okvetetlenkedésnek, hogy itten az igazolványait
kérem. Ha belépne a bódémba, jó, reggelre való szilvával is megkínálom, mert éppen lejárt a
szolgálatom, örülök, hogy találkoztunk!
Tudja, engem 15 évvel ezelőtt vakbélgyulladással megoperált Nyíregyházán egy tanársegéd. A baj olyan hirtelen tört rám, hogy reggel fütyölve álltam szolgálatba, délben már ne®
láttam, este megoperált a tanársegéd perforált vakbélgyulladással. Mondták, ha csak egy órát
késnek velem, hát én már a túlvilági vasútnál rendészkedem. Akkor megfogadtam, hogy hálás
leszek a tanársegédnek. Nem lett belőle semmi. Mire kiengedtek, az illető már nem volt seholCsak vendégeskedett az itteni kórházban. Játékosan visszalökdelt az árnyékvilágba, s elmentMikor fölocsúdtam, megmutatta a vakbelet. Olyan görbe volt, duzzadt, mint a fagyos
kutyaf...a. No, mondom, akadjon még életemben egy tanársegéd, azt felköszöntőm. S né,
hát kirendelte a sors, hogy maga idejött.
— Jó ember, én csak jámbor egysejtű bölcsész tanársegéd voltam a sors különös szeszélye révén, ennélfogva egy tavasziban fölröppenő cserebogár hasát föl nem metszettem.
Az R-es nem hagyta magát ünneplési vágyától eltéríteni.
— Mindegy az, hallja! Bölcsész vagy orvos! Hát meddig keressek én másik tanársegédet ? Mit tudom én, meddig élek. Ugyan vakbélgyulladás már nem visz el, de nekem ki kell töltenem a vágyamat. Tíz évinél is több ideje, hogy fenem a fogam, csak rendelne elém az isten
egy akármilyen kicsinyke tanársegédet, hogy megünnepelném vele életben maradásomat. Sokat gondoltam rá. Ugyan Pesten jártamban, látom a Kruspér utcában egy zománcos táblán,
hogy med. univ. X. Y., egyetemi tanársegéd. Akkor is nagyon talpon állt bennem a megköszönhetnék, hát becsöngetek eszetlenül. A kukucskálón kifélszemezett egy szép hangú szőkeség. Hogy a doktor úr csak öt óra után rendel, de ez ki is van a táblájára írva. Mondom neki,
én csak a 15 évvel ezelőtti műtétjét jöttem megjöszönni. A szőke hölgy nevetgélt, s a másik
szemével nézett ki a kukucskán.
Este őt után én már Mátészalkán is túl voltam hazafelé vonatoztomban. így aztán csak
nem bírtam megköszönni a tanársegédnek, hogy visszaráncigált az árnyékvilág innenső partjaira. Hanem, igyunk egyet rája, hiszen semmi sem tart örökké.
— Csak lassan a testtel, kedves életben maradott, mert ahogy magának, nekem is lábon
kellene azért állnom. Nem azért küldtek engem ide, hogy a pálinkájukat apasszam.
— Nana, hiszen nekem se örül az asszony, ha szolgálatból jövet, keresztben áll a szemem !
Kilenckor a resti előtt toporgok. Jön az én Öreg tanítóm is pontosan. Elállhatna patikusnak, hajszálra érkezik.
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— Igyunk! Kicsit eltikkadtam. Azután együnk, s fejezzem be a mondókámat. Nem szed t e m semmit félbehagyni. Azt az embert is utáltam világéletemben, aki belekapott valamibe,
mmt kislány a szöszbe, aztán úgy hagyta felében-harmadában.
— Az összes fülem nyitva!
•— Hol is hagytuk abba? Igen, ott, ahol egyik tanítványom hajót akar venni az idevalósidnak, hogy sétafikáljanak rajta.
Kitellene tanítványaimból egy jó népes falu. Egy népes faluból kitellik minden. A börtöntöltelék éppúgy, mint a magabíró, érték-előállító ember. Szerencsére ebből áll a többség. De a
börtönből szabadult, egykori tanítványom is mellém kuporodik, mint a szürke átlag. A kedy
embe igyekszik járni. Telente hurokkal fogott nyulat küld, disznóvágáskor kóstolót. Hogy
értsem meg? Börtönlakottól nem fogadom el?
Amúgy is szerették aranyoskodásból a tanítót ugrasztani. Mire tanította aranyos mester,
b°gy ez meg ez a Csillagban kötött ki. Tudtunk mi is visszaaranyoskodni, hogy ja, barátom,
1,11
csak mindig hozott anyagból dolgozunk. Darócból nem lehet selyem tunikát varrni! Azzal
a
Pedagógiai vitának vége is valahányszor.
Egy gyerekemről sem gondoltam, hogy a bűnözők közé cseppen. Nem egyszerű a gyermeki lélekbe látni. Ha kicsi korában elcsen egy tűt, abból nem következik, hogy felnőtté válva
ellopja az ökröt. Az élet meggörbíti az útjait némelyik embernek. Rengeteg csapdát állít, akadályt. Ki hogy jut át rajta, azt a puttonyában levő örökölt tulajdonsága is lendíti, de a sors vár
atlan fordulatai is. De azért a kis fa megmutatja, hová veti nagy korában az árnyékát.
Volt egy jó eszű tanítványom a sok között. Azzal csillant ki, hogy rettentően takarékosa d o n . A füzetében ceruzával írt. Amikor betellt, kenyérbéllel kitörölte a sorokat, elölről
*ezdett benne írni. Egész évben ezzel az egy füzettel élt. Nagyramenő mintagazda csöpörödött
Öl belőle. Vagyonkát is kuporitott. Úgy házasodott, hogy az asszonynak is volt földje. Az ista
"ó hídlásáról a trágyáié betonmedencébe csurgott. Az utolsó cseppig édesítette vele földjeit.
Innenső világ széléig megragasztott magának vagy 14 hold homokot. Persze, hogy támaszra
bányta a lábát a közössel szemben. Minél inkább ellenkezett, annál jobban szorongatták. Két
ev
'g hányódott a kuláklistán. Börtön szagú volt körülötte a levegő. Keresték rajta a fogódzót,
mert földjei nélkül is halálpontosan tudta teljesíteni a kiszabottakat. Egyszer fölszámolt. Elment az asszony szülőföldjére, Fülesdre. Ott kocsisnak állt. Figyelmével, szorgalmával kitűnt
a
többi dolgos kőzött. 56 után elnöknek tették. Virágba borította a tájékot. A híre eljárt hoz^ánkig. Mentek érte, hogy hé, gyere haza, itt vessed a virágmagot, megszenvedtél a tudásoer
t- Hazapakolt. Virágoskertet teremtett. Ha sajnálni akarják, hogy mekkora tandíjat fizete
tt, elhárítja magától a szánalmat.
— A szánk se ér össze ingyen! Mindenért fizetni kell!
Nem néztem volna ki belőle, meg tudta magát is újítani.
Aranyoskodtak vele, hogy volt tizennégy holdadnak a százszorosát mondhatod a magadnak ! Csak bazsalyog rajta.
Ha elvennék, tudnád elölről kezdeni? Hajaj, mondta, három falu határában is tudnám.
, niintha megjövendölte volna. Jöttek más községek, a politikai akarat is ezt rajzolta elő, az
etl e
gykori, kenyérbéllel füzetet radírozó gyerekem 6 ezer holdon szánt, vet. Nyomás szava
ut
án nyugodtan lépdelnek az emberek. Rajta sem látszott, mi válik, válhat belőle. Egy-két tünet
- A takarékosság. Az vezeti most is, meg a munka megbecsülése. Ha egy szál szénát letap s
° nak a takarmányosok, nem bírja szó nélkül hagyni.
— Hé, aztán otthon is így csurgatod, mint a közösét? Hát ez nem a tied?
Ha már a dicsekvésnél tartok, nem bírom elhallgatni egy másik jelessé lett tanítványombak a sorsát sem.
Szelíd képű, szőke fejű, csöndös kis gyerekem volt. Nagy lélekszámú, nincstelen családöl járt a kezem alá. Nemcsak a jelenlétemben jókodott, ahogy némelyik gyerek megtévesztő
módon cselekszik, hogy ha elfordultam, szalad a padok tetején, mintha az lenne neki az orSz
ágút. Ő a természetében hordta a komolyságot. Tűzész hajtotta. Más szegény kis gyerekek,
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sok nehéz években, olyan vékony fülekkel jártak, átsütött rajtuk a nap. Nem kaptak enniNem volt miből kenyerezzenek. Pici korukban éhen bőgtek, pálinkás gőrhét csócsáltak nekik*
attól aludtak szegények. A harmincas években minden évben jártak pálinkás görhét reggeliző
gyerekek. Bákán bóbiskoltak. Sajnáltam őket, én enni nem tudtam adni nekik. Az én szőke
fejű fájintos kisgyerekem nem ismerte a mákonyt. Szedett föl minden ismeretet, ahogy spof
gya a nedvességet. Nem jósoltam mást neki sem, mint a tisztességes szegény emberek sorsát'
Hiába áhítoztuk őseimmel együtt évszázadokon át, ha mi vesszük sorsunk gyöplűjét a ke*
zünkbe, akkor másképp lesz. A vágy és remény nem azonos a valósággal. Vágytam az újat, de
hogy ránk köszön, alig hittem. Még a háború utáni nyomorúságos években sem, hogy a mi napunk jár az égen.
Annak meg kellett tüzesedni. Na, fölsütött. Az én szőke fejű surbankó gyerekem hazatalált alatta.
Még nekem, akkor majdnem ötvenéves embernek is, új hivatalt kínált az új rend. Gárdonyi az utánajövő összes tanítónemzedéknek megfonta az őrökké zöldellő glóriát.
A fölszabadulás utáni évek éhezték az értelmiség hiányát. Egy részüket elpusztította a háború, más részük oly mértékig kiszolgálta a régi rendet, hogy az innenső világ nem kívánta a
működésüket. Tömegesen maradt tisztán a néptanítóság. A nemzet napszámosai. Lett belőlük miniszter, kormánybiztos és sokféle hites ember. Engem is megszólítottak. No, nem a miniszteri széket kínálták, csak amolyan járási tanfütyülő félét. Valamikor nagyon félelmes úfl
foglalkozásnak számított az. Mumusolták vele a pedagógusokat. Negyvenhat éves koromban
nem kívánkoztam én el a falusi vert falú iskolámból. Meglombosodott családomban éppen
akkoriban tokosodtak a fiókák. Kit merre vitt tanulási vágya. Válogathatott. A kollégiumokban sárgarépa-főzeléken éltek a kollégisták. A falu meg termelt. Kapáltunk, kaszáltunk, állatot tartottunk, hogy eltarthassuk a gyerekeinket.
Az én lángeszű gyerekem ahogy kimaradt az elemiből, mindenféle iskolákat próbált. Telente az apjával surjázta a téeszcsé fasorait, szelektorozott a magtárakban, almát csomagolt*
mikor mire szólította őket családostól a kenyér utáni lehetőség. Amikor 1949-ben megszólalt a
párt trombitája, hogy minden tanulni vágyó sorakozzon, éppen valamilyen bognári szakma
után kapadozott. Mondom neki, ide induljon el. Hová? Hát tanítónak. Elindult, ahogy végzett, ott dolgozott velem, az egyre terebélyesedő faluban. Illett neki a pálya, mintha arra szerkesztették volna a szülei. Ugyan minden foglalkozás, mesterség illett volna rája. Fiatalon nősült, házat vert magának, sokfelé kezdett elindázódni a figyelme, képessége. Az ifjúsági szervezeteket, az egyéb társadalmi alakulásokat mozgatta. Nem muszájból, de érdeklődő élvezetből. Mintatanító. Nem csak én húztam ki a mellem mellette, sokkal inkább, mint a saját gyerekem mellett*, de a járás, a megye is dicsekedett vele. Nem ok nélkül. Éppen az iskolareformoktól, az új tankönyvek vitájától visszhangzott az ország. Az én nevelt gyerekem kardos értelemmel forgatta magát benne. Mintatanítására építve megyei tanácskozást szerveztek a falunkban. Hogy megbánhatták! Nagy csihi-puhi keveredett belőle, mert az én gyerekem odadörzsölt a tudós könyvíróknak.
Gárdonyival szólva zokogta föl, hogy ma is azok a „tanszamarak" írnak tankönyveket,
akik tíz percig sem álltak a gyerekek előtt, akik nem tudnak gyerekésszel gondolkodni, gyereknyelven beszélni! A kilencéves gyerek olvasókönyve hamarébb akarja rátanítani az emberpalántát az eszkimók, jéghegyek világának az ismeretére, mint a saját hazája felfedezéséreEgy olvasmány alapján a munkafüzetben azt kívánja vissza a gyerektől, hogy mondja meg,
hogyan alakult ki a gondolatkicserélés eszköze, a nyelv. A magyar történelemből olyan részletkérdéseket sugalmaz, amit csak sok magyarázattal, egyéb olvasmányokkal lehet a gyerek
eszébe tölcsérezni. Ha nincs amihez kösse az új ismereteit, hát kövön kopog a vetőmag! Nei»
is ereszt gyökeret.
A munkafüzet ilyet kérdez a kilencéves gyerektől: Mire oktatja Géza fejedelem a fiát?
De hát ki az? Mi a fejedelem? Ki az István? Ki a Witemír atya? A besenyők, a lázadók,
ki Koppány, miért ellenkezik Istvánnal?
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Az olvasmány természetesnek tartja, hogy az ismeretlen elemek ismertek a kilencéves
gyerek előtt. Talán városi, tanári családokban. De az sem bizonyos, hogy azok reggelizés közben Vata lázadásáról társalognak, a magyarok királykoronázási szokásairól, a tatárjárásról,
Rogérius püspök meneküléséről!
Sorolta az én gyerekem az utolsó lapig az ellenvetéseit. Nem is akármelyik szerző győzte
türelemmel a jégesőként kopogó érveket. Volt, aki félidőt sem kuporgott ki a tetves falusi tanítót hallgatva. Megindult gyalog, se buszt, se társakat nem várva.
Hanem az erősebb tanhatóságiak fordítottak a szón. Mondták, ha már ilyen jól tudja,
bogy s mint kellene, hát írjon ő olyat, amelyik a gyerek ismeretének talajába veti az új vetőntagot!
írjon, vállaljon, ne csak a száját jártassa!
A helyi művelődés emberei meg azzal búcsúztak, hogy éppen üres a járási művelődésügy
karosszéke, hát települjön csak bele! Éppen őrá lestek.
Nagy rábeszélésre ment el járásinak, hogy mekkora egy hatalmas tanterem az, egy ültőbelyben nem is lát el a katedrától a hátsó padig.
— Hát nagy, szoktatni kell a szemet hozzá! — biztattam. Tiszta eszű, szemű ember
va
8y, elláthatsz az ország túlsó csücskéig is.
Nagy nehezen beleült. De olyan aggodalmassá lett a széktől, hogy szinte szédült. Csak fogódzott a karfájába. Egyik keze se maradt szabadon, amelyikkel dolgozni tudott volna. Ha
jöttek tanítótársai, hogy nyisson már ajtót valamelyik jó eszű kisgyereknek, hát megtagadta a
segítséget, szidva az átkozott protekcionizmust! Menjen mindenki a saját tehetsége szerint!
mondta. És nem mozdult, pedig tudta, hogy a legragyogóbb eszű surbankó sem tudhatja,
melyik ajtó kilincsét kell lenyomnia, hogy igaz utakra lépjen. Ahhoz értő kéz kell!
A földek tagosítása után a sárospataki diákok dűlőnévgyűjtésre jártak ki a falvakba. A
mi járásunk névkincsét is szépen összegereblyézték, hiszen tíz-húsz év múltán elfelejtődik az
év
századok óta meglevő névanyagunk. Művelődési osztály vezetője volt az én tanitótársam.
Mentek hozzá a neves pataki nyelvész tanárral, hogy itt a kincs, ki kellene nyomtatni. Pénz is
v
°lt rá a járásnál, ok is, nem lett kiadva mégsem, mert az én kollégám nem vállalta érte a rizikót. Ami nincs, abból nem lehet baj! Dűlőnevek! Teli egyházias kifejezésekkel, meg paráznasá
gokkal. Mint szakember tudta pedig, mi az érték. Nem vállalta a felelősséget. S mennyi
mindennek kicsavarhatta a nyakát, amit mi észre sem vettünk. Öt év után szépen kipaszírozták. Egész életére sértett ember.
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