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Azt hiszem ebben a szóban minden benne van. Minden, amire kevesen számítottunk rendszerváltásunk idején. Ebben a szóban benne van a kiszolgáltatottság, a megalázottság, a bizonytalanság és a keserűség. Benne van még családok tragédiája, a bizonytalan jövő és gyerekek – akik semmiről sem tehetnek – éhezése. Vajon mi egyszerű állampolgárok, tényleg ezt akartuk? Ezt akartuk 16 éve, amikor az újra, a demokráciára szavaztunk? Nem hiszem. Mint ahogy azt sem hiszem, hogy ez a demokrácia. Vajon miért nevezik demokráciának azt, amikor minden eddiginél nagyobb a létbizonytalanság és szinte senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő. A minap ezt megkérdeztem valakitől, valakitől aki nagyobb tudású a témában mint én. Ő azt felelte, a demokrácia ismérve az, amikor szabadok vagyunk, amikor senki és semmi nem gátol minket józan cselekedeteinkbe, amikor szabadon járhatunk, kelhetünk, határaink nyitva vannak mindenki előtt. - És mi van a munkához való joggal? – kérdeztem. Ő azt felelte, jogunk van dolgozni, de már nem kötelességünk. Ízlelgettem ezt a két szót: Nem kötelességünk. Nem kötelességünk. Akárhogy is forgattam szájamban e rövid mondatott, nem ízlett. Abszolút nem. Valamikor régen, amikor a munka jog is volt, meg kötelesség is, akkor is éltek emberek. Mert volt ilyen is. Ezt csak úgy mondom, azoknak mondom, akik fiatalok, akik tán még sosem hallottak erről. Azokról az időkről mesélek, amikor mindenkinek volt munkahelye. Jó, nem gazdagodott meg belőle. Tán autót is nehezen vehetett az ember a munkabéréből. De legalább volt munkabére. Érezte, hogy ott ahol dolgozik, szükség van rá. Azt nem tudom, megbecsülték-e? Volt akit igen, és volt akit nem. De! Volt valamiféle jövőkép. És ami nagyon fontos, minden este volt vacsora az asztalon. Nem volt az, mint most, hogy egy pillanat alatt utcára kerül a dolgozó. Egy pillanat alatt álmok omlanak össze, családok kerülnek rettenetes helyzetbe. És akkor onnan kezdve az ember már nem dolgozó. Az ember, a kiszolgáltatott ember, örül ha megtudja őrizni emberségét, emberi méltóságát. Maga előtt és családja előtt. Mert onnan kezdve az embernek meg kell alázkodnia a munkaügyi központban, lehet kuncsorogni segélyért különféle hivatalokban – ha ugyan jár segély - és lehet álmatlanul forgolódni, hogy vajon holnap mit fognak enni a gyerekek? És sokszor szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy 35-40 évesen már nem kell a munkáltatóknak. Szembesülnie kell azzal, hogy már leírták, nem számítanak rá, a kutyát sem érdekli, hogy mi van, mi lesz vele. És akiknek ez ellen tenniük kellene, akiknek meg kellene találniuk a megoldást a munkanélküliség megszüntetésére, és sok más problémára, azok csak ülnek az Ország Házában – ha ott vannak egyáltalán – és egymásra kiáltanak kígyót-békát. Tenni, nagyon keveset tesznek értünk. Pedig általunk kerültek oda, jó helyre, jó pénzért. Én nem vagyok politikus. Se jó, se rossz. Én csak egy ember vagyok sok százezred magammal. Egy munkanélküli ember. Hallod demokrácia? Sok százezren vagyunk! Munka nélkül vagyunk! Jövő nélkül vagyunk! Hahó! Itt vagyunk Magyarországon, 2005-ben!                 

