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Töprengés az ugaron

Hegyesi János Szolnokon, 1990. március 12-én

Esik a jeges tavaszi eső, veri a világot, mondják a parasztok,
aranyat ér ez az eső, aranyat ér a földnek, a vetésnek. Vasárnap
meglátogatott az apám. Szomorkásán ült a szobámban és
egyszerre indulatosan megjegyezte: nincsenek megművelve a
földek. Nem lesz itt kenyér. Parlagon hagyták, ezek, az
országot. így mondja, ezek, s ennél a szelíd embernél az ilyen
szavak a mélységes megbántottság jelei. Kubikos volt, mit
neki a föld! S lám, a föld neki mégiscsak az, ami azoknak, akik
megművelik. Élet, az élet teste. Közel van hozzá, nem csak,

mert lapátolta, nem csak, mert állt a cséplőgép mellett, nem
csak, mert izzadt a kukoricatörésben, nem csak, mert mértani
pontossággal mérte ki a kertünkben a sétálóutakat a vetemé-
nyek között. A földből gyúrtság emlékezeten túli, teremtő
pillanata éled meg benne, ha kinéz a vonatablakon és földekre
lát. Megműveletlen, szomorú földekre.

Üldögélünk, és azt kérdezgetjük egymástól, mi lesz. Mi
lesz, mi lesz? Erre persze a kormány illetékes cáfolója azonnal
rávágja, hogy nézzük meg a nyugati lapokat, az van, az
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elismerő nyilatkozatok vannak a magyar gazdaság sikereiről,
nézzünk körül, egy házon sem vöröslik már a csillag, a volt
kommunistákat is - szép lassan, módszeresen, humánusan és
magasabb szempontokat figyelembe véve - kiebrudalják a
hatalomból. S be kell lássuk, ebben valóban van valami. Ha
nem is igazság, de valószert!. Valószert! valami. És a dolgok
igazi rendje, hogy lennie kell milliomosoknak és lennie kell
koldusoknak, akiknek egy tál meleg ételre sem telik. S talán
már azt a tál lencsét sem kíhálgatják olyan nagyon, amelyért
eladhatná. Mit is adhatna még el? De hát ez nem is olyan fontos
most. Lehet éhezni, de nem kell szóvá tenni, lehet kiábrándul-
ni, de nem kell nagydobra verni, lehet lázongani, de nem túl
hangosan. Mert aki nem ezt teszi, az a fejlődés útjába áll, a
megújulás kerékkötője lesz és a felelőtlen hőzöngők malmára
hajtja a vizet. Mindenfajta kritikáért hálás a hatalom, de
egyértelműen csak az őt dícsérővel szemben megértő és az őt
dicsőítőért hálás. Mintha emlékeztetne ez a hatalmi nézőpont
valami előzőre. Ezzel persze korántsem azt akartam mondani,
hogy ez a mostani hatalom a kommunisták kurzusának a
folytatója. Aki ezt mondja, feltehetően ostobaságot fecsereg.
Dehogy mondom ezt. Csak azon egyszerű és közhelyes megál-
lapítás kering az agyamban, hogy a hatalom végső soron
egyforma. Egyforma önmagával. Annak a szemszögéből per-
sze nem egészen van ez így, akit éppen sújt, vagy akit épp
nagyon szeret. De mi van azokkal, akiket minden hatalom sújt
és azokkal, akiket minden hatalom szeret?

Akik az előző rendszerben nem harácsolták, csalták, hazud-
tak, hatalomkodták össze az újrakezdéshez szükséges súlyos
milliókat. Akik nem tudnak nagy kárpótlási összegeket vissza-
igényelni, mert akkor sem voltak senkik, és nem volt semmi-
jük, gazdag apjuk, fényes családjuk, foszladozó kutyabőrrel.
Akik sem befektetni, sem lefektetni, sem lefeküdni nem tudnak
és (talán vagy) nem akarnak, nincs elég eszük sem az üzlethez,
sem a csaláshoz, jószerével sem a boldogsághoz, sem a
családhoz, lám, miket kihoz az emberből a rímkényszer?

Nos, nekik, nyilván nekik katasztrófa, ha nem vetik be a
földeket, ha szén helyett elégetik a búzát. A föld nem ismeri a
hatalmi harcokat, a politika nem kenyeret termel, hanem
frázisokat, melyekkel inkább lehet torkig lenni, mint jóllakni.
Ül apám a hintaszékben, én meg üldögélek a fejében, bámuljuk
azt az országot, amelyik mindkettőnknek hely és gond. Ame-
lyik mindinkább csak az eltakarást vállalja, az ápolást nem.
Nehéz a szegénységet ismét látni. Ez van a fejében, erre gondol
a földek szomorúsága után. Pedig még nem ment le a metróba,
hogy látná a vizeletükben üldögélő részeg (vagy beteg, agyalá-
gyult, emberségüket elveszített) koldusokat, nem látja a levá-
gott lábcsonkukat, rothadó, nedvedző húsukat felmutató kére-
getőket, a harmonikázó vak kalapozókat, hónuk alatt elrettent
háromgyermekükkel, a metró kényelmetlen székein a kukák-
ból guberált rágható szemetet szájukba gyömöszölő hajléktala-
nokat, feljőve a levegősebbnek képzelt felszínre, a hidegtől
elzöldült arccal kéregető rongyos kicsiny cigánygyerekeket a
puccosra vágott Vörösmarty-téren, jaj, papa, te még nem is
láttál semmit ebből az új nyomorból!

S ezen aligha változtat, hogy nem látja az alakuló elitklubo-
kat, a meztelen lányokkal berendezett drága bárokat, a most-
gazdagodottak erődöket, várkastélyokat megidéző épülő palo-

táit sem. Azokéit, kiket nem érinti a föld, a föld azokat érinti,
akik megszámlálható pénzüket akarják majd kenyérre, parizer-
re, nadrágra-kabátra költeni. A balek milliókról van tehát szó.
ók csak aggódjanak a bevetetlen földek miatt. A spekuláció-
kon, a szegény piac hirtelen föltalált, hihetetlenül gazdag
lehetőségeket kínáló alagútjaiban megtollasodott újbárókat
nem fogja a bevetetlen föld izgatni. Egyáltalán, a föld trágya-
szagú valamicsoda, olyan izéknek... olyan parasztoknak való.
S a rajta gondolkodás is. Ha a kommunistákat nem is, lehet,
előbb-utóbb a műanyagfröccsöntőket visszasírjuk. Persze, ez
amolyan kelet- európai elérzékenyülés, és fejletlen moralizál-
gatás. Nem is helyénvaló. Nagy dolog, hogy a fröccsöntő
legalább megdolgozott a vagyonáért. Két keze fáradt, és az
arca, a saját tulajdon arca, verejtékezett.

Na jó. Ismerjük el, nehéz megszokni a kapitalizmust. Ebben
a barbár formájában, ahogyan most nálunk jelentkezik, leg-
alábbis nehéz. A kommunisták okosabb forgatókönyvet írtak.
Ők maguk természetesen forgatókönyvön és ellenőrzésen fe-
lül- kívül álltak. Minden egyéb halandó és történő egy közép-
arányos felé konvergáló szemlélet irányítása alá esett. Hát
igen, álságos volt, de a földet legalább rendesen művel(tet)ték.
Megérte a művelet, nekik, a művelőknek. S ezen a ponton
elfog a rémület. Mi történik akkor, ha a mai gyakorlatot
alkalmazva, valaki kideríti, hogy a magyar mezőgazdaságot
szanálni kell, mert nem éri meg hogy legyen, mert gazdaságta-
lan, s akkor leccgó, privatizálni kell a földeket, az elterülő
javakat. Oly sok derék külföldi tőkefölösleges vár előnyös -
csak számára előnyös - lehetőségekre! Teszem azt, búza
helyett golflabdákat fog ezentúl teremni a nagy magyar Alföld.
Egyébként is, a búza sok helyet foglal el, aztán pedig meg-
eszik, tehát minden szempontból gazdaságtalan képződmény.
Nem jövőkompatibilis. Még leginkább tüzelőnek lehetne elfo-
gadni, ehhez persze egyeztetni kellene a nagy olajcégekkel,
akik nyilván épp a kalászos olajcserje kinemesítésén dolgoz-
nak, bevonulni szándékozván szerényen a magyar ugarra,
honnan épp most vonul ki a törődés és a tőke. Egyeztetés nincs.

Ül apám, hetven év ül a hintaszékben, s a gének tiltakoznak.
Hozzák az üzenetet, az életről - a föld lelke üzen. Nevezhető ez
anakronisztikusnak, korszerűtlennek, valami üzenet nyilván
megfogta a lelkét (az én apám lelke - milyen szép és bonyolult
képlet!), s nem hagyja nyugodni sem a vonat ablakában, sem a
hintaszékben elringatózva. Az embert nem a kétségbeesésben
lehet megtörni. Nem a szélsőséges, a kreált, a pokoli helyze-
tekben. Azokat kibírja, hiszen az ellenállás az emberi lényeg
egyik legfontosabb éltetője. Az embert az általa (is) választott
rendszer csődje - nevezzük nevén a gyermeket, árulása -
rendítheti, majd törheti meg.

Mármost érdekel-e az valakit rajtam kívül, hogy az apámat,
hetven éves, tönkredolgozott szervezet, elfáradt kubikos, szó-
val, hogy őt mi nyugtalanítja? Nem ringatom magamat illúzi-
ókban: olyan túl sok embert nem érdekel. Olyan túl sok ember
nem néz ki a vonatablakon, hogy a parlagon hagyott föld
bánatát átérezze. Hümmögök, elballagok borért. Az egyetlen,
ami biztosan megmaradt még. De lesz-e hozzá majd búza, s
amiben a legkevésbé reménykedem: békesség?
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