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A magyar út őre
Miért? Miért fogadjuk őt ilyen sze-

retettel, csodálattal, fölnézve e kicsi
emberre?

Nem egészen így, de valami ilyes-
mit kérdezett tőlem, amikor a nyolc-
vanas évek legelején a Fiatal Alkotók
Körébe kényszerített középkorú békés-
vármegyei tollforgatók Hegyesi- estjé-
ről indultunk hazafele. Mások őt leg-
följebb semmibe vették. S mi mást
válaszolhattam: mert példaképnek te-
kintjük.

Ahogy az utcán fölnézett rám, a
nála valamivel magasabbra nőtt ifjú
férfira! Mármint hogy őt, e jó negyven
évig semmibe vett parasztpolitikust,
parasztköltőt?

Hogy feledhetném örömét! Ha nem
is részleteztem, tudta, miért példa ő
nekünk.

A nyolcvanas évek elején még igen
kemény volt a diktatúra, de bennünk az

önkény hatása egyre gyengült, kezd-
tünk megbátorodni: ki-ki a maga alka-
tának megfelelő mértékben kezdett
mind nyíltabban szembefordulni a
muszkavilággal. S milyen jó volt, hogy
volt kihez fordulni, volt kitől mintát
venni!

Hegyesi János volt az egyik.
Szegényember fia, a két háború

közt, majd 1949-től újra útőr odaha-
za, Füzesgyarmaton. Közben a Nem-
zeti Parasztpárt egyik vezetőjeként,
országgyűlési képviselőként próbált
segíteni fajtáján. Mígnem világossá
vált számára: 1949-től nem járhat a
Rákosi útján.

Hazament újfent: utat készíteni. Ha
már az Ország Útjáról leparancsolta a
becsület, legalább a községi útról ka-
parhassa le a sarat. Hogy vállalta volna
az Ország Útjának elzárását?! Útőrként
ő mást tanult

Mást tanult sárréti falujában: tisz-
tességet. Tisztaságot. Feltétlen hitet,
hogy csak a jót szabad szolgálni. Ám
azt híven mindhalálig! Agyon is verték
ötvenhatban a pufajkások; mégis meg-
maradt! Elhunyt 92 és fél évesen az Úr
1992. évében.

Megmarad bennünk örökre.
Ahogy megmarad bennem hun-

cutsága is. Tán szeghalmi közös
író- olvasó találkozónk után mellé-
ült a nemkülönben huncut, igen jó
formájú fiatal színészné, és játszani
kezdett Jani bácsival. A nyolc-
vanegynéhány éves ember kihúzta
magát, a bajszát kezdte pödörni, és
sugárzott róla a tettvágy: kisasz-
szony, állok elébe!

Aki nem tudta, van-é magyar út,
megkérdezhette volna a hat elemit vég-
zett Hegyesi Jánostól.

Uraim, Önök megint elkéstek!

A Nemzeti Parasztpárt gyűlésén. Felső sor jobbról balra: Veres Péter és Kovács Imre.
Középső sor: a gyorsírók mögött (előre néz) Hegyesi János. Legalsó sor bal szélén Szabó Pál író.


