
     Hajadon haladt feléje, lábolt leffentyűs cipővel tengërnek jeges me-
zőin, beláthatatlan lapályon. (112) 
     Kullervo, Kalervo sarja ló futását visszafogta, száját szóra is nyitot-
ta, igazítva ily igékre: „Gyere szánomba, gyönyörű, kasomba, világ 
virága!” (118) 
     Hajadon hevesen mondta, leffentyűs cipős felelte: „Halál hágjon föl 
kasodba, öregördög útitársnak!” (122) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye fürgéjét faron le-
gyinti, gyöngyös gyeplővel noszítja. Fürge fut, utat fogyasztva, szán-
kója szalad nyomában. Szánjával suhant sebësen, mérve hófehér mező-
ket északi kopár hazában, Lappország lapos vidékin. (132) 
     Hajadon haladt feléje, cincsatos lëány csapongva északi kopár 
vidékën, Lappország lapos honában. (136) 
     Kullervo, Kalervo sarja ló futását visszafogta, száját szóra is nyitot-
ta, igazítva ily igékre: „Gyere szánomba, gyönyörűm, takaróm alá, ara-
nyom! Adok almát kóstolóra, mogyorót ropogtatóra!” (144) 
     Hajadon hevesen mondta, cincsatos csëpülte-szidta: „Köpök rossz 
kasodra, kódis, szánodra, csaló csibésze! Bundádon fagyos fekünni, 
szánodon sivár az élet!” (150) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye hajadont kasába 
kapta, fektette a szán farába, bundájával bétakarta, takaróját ráterítve. 
(156) 
     Hajadon haragra gerjedt, cincsatos lëány csatázott: „Eressz el, bo-
csáss utamra, hadd fusson a gyönge gyermëk, në lëgyën bëtyár babája, 
cselédje cudar csihésnek! Szánod szétrúgom különben, léceit 
lëhasogatom, fonatos kasod kidöntöm, rongyos szánkód összeron-
tom!” (166) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye kincsësládáját ki-
nyitva, cifra pántját fölpattintva ezüstpénzit mëgmutatta, kelméit 
kiterëgette, harisnyát aranykötővel, öveket ezüstcsatokkal. (174) 
     Lyány a kelmétől juházott, pénztől párolgott haragja, ezüst fénye 
engesztelte, arany csillogása csalta. (178) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye ott a lányt igën 
igézte, cicërézgette-bëcézte, gyeplőt fogva félkezével, másikkal mellét 
tapintva. (184) 

3002                                         Kalevala 

Tóth Károly Antal interjúja Adorjáni Imre Istvánnal 
 

Út a magányos tüntetésig 
 

Egy erdélyi magyar esete a Scania birodalommal 
 

 
Előszó 

 
Midőn a munka és vagyon 
Egymástól messzi esnek, 
És a tökélyre vitt csalást 
Mondhatni rendszeresnek...   
(ARANY JÁNOS) 

 
Egy olyan ember nyugati élményeiről szól ez a könyv, aki tudta 

ugyan, hogy a nagy pénzeket nem munkával keresik, mégis úgy hitte, 
hogy a szorgalom és a hozzáértés a „szabad világban” mégiscsak 
megbecsülésre talál, és meghozza a maga gyümölcsét. Egy 
Svédországban székelő nemzetközi óriáscéggel „jegyezte el magát” 
majd húsz esztendővel ezelőtt, és a sorra felbukkanó ellentétes jelek 
dacára, sokáig – talán túlságosan is sokáig – jóhiszeműen bízott 
viszonyuk szolidáris voltának kölcsönösségében.  

Ma sem érti, tíz év után miért döntött úgy a vállalat vezetősége, 
hogy „ejti” őt. Ezt soha neki egyenesen és nyíltan senki meg nem 
mondta. Ehelyett inkább ürügyeket kreáltak, amelyeket a francia 
munkaügyi bíróság később egy mozdulattal félresöpört.  

Lehet, a vele történtek igazi okára találgatásokkal nehezen 
bukkanhatunk rá. Főnökei előtt azonban biztosan nem talált tetszésre, 
hogy nem hagyta szó nélkül az őt ért igazságtalanságokat. Mert nem 
tudta természetesnek venni a hátrányos megkülönböztetést. Egy cég 
urai számára valamely alkalmazott indokolt elégedetlensége is elegendő 
ok arra, hogy felmondjanak neki. 

Adorjáni Imre István képes volt visszautasítani a lelépéséért 
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felajánlott nagy összeget, és megtagadni, hogy jószántából aláírja a 
felmondását. Mi több: elbocsátása után perre vitte az ügyét, és nem 
átallott egyedül tüntetésre kiállni Svédországban a cég központi épülete 
elé. Mindez a pénz urai előtt „aberráns viselkedés”. Ők ahhoz szoktak, 
hogy a gazdasági hatalom előtt engedelmesekké válnak az emberek.   

*  
Általában mindenki tudja, aki felnőtt korában elhagyja a 

szülőföldjét, hogy soha többé nem lesz igazán otthon a világban. 
Teljesen racionálisan átlátható, hogy ahova megy, az nem az a közeg, 
amit megszokott, és ha idegen országba távozik, az anyanyelvét akár el 
is vesztheti, de a másnyelvűség akkor sem lép ennek a helyébe. 
Napjainkban elvileg visszatérhet oda, ahonnan elszármazott, de már 
nem azt a világot találja, amelyet elhagyott. Márpedig csak az lehet az 
otthonunk, amelybe a lelkünkkel is belenőttünk. Mindennek az eléggé 
fájdalmas jelentősége csak akkor lesz számunkra igazán érthető, ha a 
róla való elvont tudás a tapasztalattal egészül ki.   

Persze mindenki azon igyekszik, hogy otthont teremtsen abban az új 
világban, amelybe elkerült. Egy jobb anyagi helyzet némi kárpótlást 
nyújthat azért, amit belül hiányolunk, és lehetővé teszi, hogy 
megszerezzük az otthon tárgyi külsőségeit.  

De ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, mindenképpen szükségünk 
van megbecsülésre. Márpedig a Nyugat – tisztelet az egyéni 
kivételeknek – nem sokra becsüli, inkább lenézi a keletről érkezőket, 
még ha ma nemzetközi egyezményekkel is alátámasztott társadalmi 
elvárás az, hogy megtűrje őket. Adorjáni Imre István esete ezt 
illusztrálja.  

Magyarország egyik (jelenleg is hivatalban levő) miniszterelnöke 
nem oly rég erőteljesen kifogásolta, hogy a hazai fiatalság nem akar 
tömegesen az Európai Unió más országaiban megtelepedni. Mintha 
felháborítónak tartaná, hogy a magyar ifjúság zöme a saját országában 
szeretné otthon érezni magát, és nem hajlandó az otthontalanság 
külföldi megtapasztalásával kísérletezni.  

Persze vannak, akik ma is veszik a vándorbotot. Aki megy, az jó, ha 
számot vet azzal, hogy a több pénzért esetleg egyéniségének egy 
részével is fizetnie kell. Mert világunkban, amelyre a pénz birtokosai 
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     Kalervo fejét vakarta, mondta néki ily szavakkal: „Evezősnek nëm 
vëhetlek: ágasvillákat lëverted, gyökérgyűrűket lëtépted, nyárfasajkám 
összetörted. Menj amoda, víz-kavarni, halat hálóba zavarni!” (40) 
     Kullervo, Kalervo sarja mënt a halriogatókhoz. Zurbolók helyére 
érve, kezdte kérdëzgetni tőlük: „Vállbul verjem-é keményen, erőmet 
nekieresztve, vagy csak kípesint kavarjam, ahogy a dolog kíván-
ja?” (48) 
     Hálóhúzója felelte: „Hogy riaszthat úgy valaki, hogy a vállából në 
verje, erejét ki në eressze?” (52) 
     Kullervo, Kalervo sarja vállbul kezdte hát kavarni, erejét nekiereszt-
ve. Vizet kásává kavarta, hálót kócosra kuszálta, halat pozdorjává 
pallva. (58) 
     Kalervo fejét vakarta, szóla hozzá ily szavakkal: „Nëm való vagy 
zurbolónak: hálót kócosra kuszáltad, úszókat törekre törted, hurkokat 
dirib-darabra. Eriggy el adót lëróni, árëndánkat mëgfizetni; jobb lëszël 
talán utasnak, ügyintézőnek ügyesebb.” (68) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye – lobogó sörénye 
sárga, cifra leffentyűs cipője – mënt az árëndát mëgadni, földadójukat 
fizetni. (74) 
     Árëndájukat mëgadva, földadójuk mëgfizetve, magát szánjára 
vetëtte, elfeküdt fonott kasában, immár visszaindulóban hazája határai-
ra. (80) 
     Szánkója suhant sebësen, mérve hófehér mezőket, Väinö puszta 
parlagait, rég nëm szántott rónaságot. (84) 
     Hajadon haladt feléje, fatalpon aranyfonatos Väinö puszta 
parlagain, rég nëm szántott rónaságon. (88) 
     Kullervo, Kalervo sarja, ló futását visszafogva, kislëánnyal szólni 
kezdëtt, csalogatva-csábítgatva: „Szállj föl, szép lëány, kasomba, hátul 
bundámon heverni!” (94) 
     Lány a lécéről felelte, hótalpárul válaszolta: „Kórság szálljon föl 
kasodba, bundádon halál heverjën!”(98) 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye fürgéjét faron le-
gyinti, gyöngyostorával noszítja. Fürge fut, fogyogat útja, ropogva 
rëpül a szánka. Szánjával suhan sebësen, mérve hófehér mezőket, 
tengër téreire térve, beláthatatlan lapályra. (108) 
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szamócaszëdni, málnázgatni mënt a málra; odalëtt piciny pipécske, 
mëghala szëgény madárka szótlan-hírtelen halállal, mëlynek még nevét 
së tudni. (218) 
     „Gyermëkét ki gyászolhatja? Bizony, csak szëgény szülője. Hiányát 
örökre hordja, őt keresi, őt kutatja. Mëntem én, szëgény szülője 
lëányom nyomát kutatni; mëntem medveként vadonba, nádban vidra-
ként verődtem. Mëntem ëgy nap, második nap, harmadikon is halad-
tam. Nëgyedik napon mëgálltam, hét is elmúlt, hogy elértem, hágtam 
ëgy magas halomra, messze láttató tetőre. Kiabálni kezdtem ottan, szép 
szülöttem szólogatva: ’Hol vagy, merre vagy, lëányom? Jöjj haza ve-
lem, virágom!’” (236) 
     „Hát így hívtam-hívogattam, szólongattam szép szülöttem. Hëgyek 
hangosan feleltek, harsogott a hangapuszta: ’Sosë hívogasd a lányod! 
Minek hujjogatsz hiába? Odavan az már örökre, soha vissza nëm vető-
dik szülőanyja szállására, atyjaura udvarába.’” (246) 
 
 
                          HARMINCÖTÖDIK ÉNËK 
      Kullervo otthon is hasznavëhetetlen. Tragikus találkozása                                  
                                          húgával 
 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye hát csak éleéldëgéle 
szülei szërény lakában. Eszësebb nëm lëtt eközben, értelmesebbé nëm 
érëtt. Félre volt szëgény nevelve, elrontva kicsiny korában rossz neve-
lői kezében, durva dajkái körében. (10) 
     Küldték kétkezi dologra, külső munkára mënesztve. Elindult előbb 
halászni, húzóhálóval evezni. Kezdte kérdëzgetni akkor, evezőlapát-
emelve: „Húzzam-é, ahogy akarom, evezve egész erőbül, vagy ahogy a 
bárka bírja, mint az alkalom kívánja?” (20) 
     Kormányos ladik farábul válaszát így adta vissza: „Húzhatod, 
ahogy akarod, evezhetsz egész erődbül, nëm mëgy tönkre tán a csónak, 
nëm törik lë tán a villa.” (26) 
     Kullervo, Kalervo sarja mëghúzta, ahogy akarta, evezëtt egész 
erőbül: ágasvillákat lëverte, gyökérgyűrűket lëtépte, nyárfasajkát ösz-
szetörte. (32) 
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mindinkább kiterjesztik hatalmukat, azoknak van több esélye az 
érvényesülésre, akik az anyagiakon kívül lehetőleg semmi máshoz nem 
kötődnek. Beleértve saját emberi méltóságukat is.  

* 
Ennek a munkának az alapját egy 2002 februárjában készült 

magnós interjú képezi. Az azután történtek leírásához levelek és 
telefonbeszélgetések szolgáltatták az anyagot, valamint az a nagy 
mennyiségű dokumentum, amelyet Adorjáni Imre István küldött el 
nekem. Számos esemény részleteit és összefüggéseit a villámposta 
segítségével tisztáztuk; együttműködésünk tehát folyamatos volt. Sok 
háttérforrást találtam a világhálón is. 

Mindaz, ami történt, az interjúkészítés előtt sem volt ismeretlen 
előttem. Adorjáni Imrével 1988 nyarán ismerkedtünk meg, és attól 
kezdve gyakran hívott fel engem. A telefonbeszélgetéseink akkor 
váltak igazán sűrűvé, amikor a franciaországi Scania üzemben 
megindult ellene a hadjárat. Ennek minden mozzanatáról szinte 
naprakészen értesültem, de nem készítettem róluk jegyzeteket. Akkor 
még nem sejtettem, hogy később, sok munkával, megpróbálom majd 
mások számára is tanulságossá tenni az ő esetét.  

Ez úton mondok köszönetet feleségemnek, Tóth Ilonának, valamint 
Takács Ferenc László barátomnak a szöveg javítását szolgáló fontos 
észrevételeikért.  

 
Göteborg, 2006. május 25.                               Tóth Károly Antal  
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A „Scania-lelkület” - Adorjáni Imre István 
 
Melegen verő szív 

A „Scania-lelkület” (svédül: „Scania andan”; Angers-ban:  

„l’Esprit Scania”) egy kissé homályos, de talán éppen ezért sugallatos 
fogalom. Inkább csak utalni szoktak rá, a tartalmának tárgyszerű 
megfogalmazásával én soha nem találkoztam. Ez a lelkület a 
vállalatnál dolgozó embereket hatja át (esetleg kell vagy kellene 
áthassa), egyéni és egyben közös ügyükké téve a cég érdekeit.  

A 4-es kamiontípus 1995-ös bevezetésére emlékezve, az európai 
reklámkampány irányítójával, Claes Torénnel jóval később készült 
interjú így szól az akkori időkről: „Claes Torénre nagy hatással volt az 
a lelkesedés és lojalitás, amelyet minden együttműködőnél talált. – «A 
híres Scania-lelkület kézzelfogható volt. Ez úgy jön létre, hogy az 
emberek ismerik egymást, többek között azért, mert sokan már régen a 
vállalatnál voltak. Az összetartást tovább növelik a szervezett 
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lapályin, határán halas vizeknek.” (136) 
     „Ó, aranyszavú anyóka, mondd mëg, édës jó anyóka, hogy jutok el 
én odáig, mëlyik úton kéne mënnëm?” (140) 
     „Nëm nagyon nehéz az útja, magad könnyen mëgtalálod. Vágj a 
vad bozóton által, a futó folyót követve. Ëgy nap, másnap mëndëgélve, 
harmadikon is haladva, ëgyre északnak-nyugatnak, érsz ëgy hosszú 
hëgy tövébe. Hëgy alatt tovább haladva, hëgyet balfeledre hagyva, ta-
lálsz ottan ëgy patakra, jobb felől futó folyóra. Aztat fölfelé követve, 
három sellőt hátrahagyva érsz ëgy földnyelvnek fokára, hosszú félszi-
get hëgyére. Viskó áll a földnyelv végin, halászházikóra bukkansz: az 
lakása éd’sapádnak, szerelmetës szép szülédnek, tanyája testvéreidnek, 
két kisasszonyka-húgodnak.” (162) 
     Kullervo, Kalervo sarja akkor útrakelt azonnal. Mënt egész nap, 
méne másnap, harmadikat is haladta, ëgyre északnak-nyugatnak. Ért 
ëgy hosszú hëgy tövébe, dombnak déli oldalára. Annak bal felén halad-
va már a mély folyót elérte. Partja mëntén mëndëgélve, baloldalán ban-
dukolva, három sellőt hátrahagyva ért a félsziget fokára, hosszú föld-
nyelvnek hëgyére. Viskó állt a földnyelv végin, halászház a fok 
hëgyében. (178) 
     Hogy a házukba belépëtt, bámulták mint ösmeretlent: „Honnan jő a 
vízi vándor, tán a tengër túlfelérül?” (182) 
     „Nëm ismerëd fël fiadat, të szërëncsétlen szülötted, kit elhurcoltak 
honukba untamói martalócok, még arasznyi kiskoromban, gyűszűnyi 
gyerëkkoromban?” (188) 
     Szóla akkor asszonyanyja, így beszéle szép szüléje: „Jaj fiam, 
szëgény szülöttem, jaj, aranygombos galambom! Mëgjövél hát mégis 
épën, elevenën szép szëmëddel? Oly sok évig sírtam érted, holtnak hit-
telek bizonnyal.” (196) 
     „Két fiam is volt valaha, hozzá két kicsiny lëányom, kik közül a két 
idősebb elmënt tőlem mindörökre: had fosztott mëg szép fiamtul, lá-
nyomnak nyomát së leltem. Fiam mëgjött nagysokára, de lányomhoz 
nincs reményëm.” (204) 
     Kullervo, Kalervo sarja mëgkérdëzte, közbeszólva: „Azt a lányodat 
mi lelte, hova tűnt szülém szülötte?” (208) 
     Anyja szólt ezën szavakkal, maga mondta, elbeszélte: „Hogy 
lëányomat mi lelte, hova tűnt szüléd szülötte? Erdőn járt 
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szeretetébül, ahogy én vagyok terëmtve, Istentől ide taszítva, csérëk 
csőrének kitéve, zajló tengër zátonyára. Fëcske fényës napra ébred, 
verebecske virradatra, ég madarai örömre: én vagyok csak virradatlan, 
sorsom mëgmarad sötétnek, örökre örömtelennek.” (70) 
     „Nëm tudom, ki tëtt e földre, kitől vettetém világra. Tán ruca rakott 
a rétre, kácsa költött a mocsárra, vízityúk a puszta partra, szárcsa szik-
larésbe rejtve. (76) 
     „Apámtul aprókoromban, váltam gyermëkül anyámtul. Mind a ket-
ten mëghalának, kiveszëtt egész családom. Jégcsizma maradt utánuk, 
örökül hideg harisnya: abban járhatok a jégën, gömbölyű 
gërëndapallón, honnan lábam lápba fordul, mocsár mélyébe merül-
ve.” (86) 
     Mindazonáltal azonban olyan könnyen nëm kerülök lápra láb alá 
valónak, kátyúban kepesztetőnek; nëm merülök én mocsárba, míg erő 
van két karomban, összefoghatom öt ujjam, karmolhatok tíz köröm-
mel!” (94) 
     Akkor az jutott eszébe, kezdte forgatni fejében: mëgy Untamo ud-
varába apja vesztit mëgtorolni, apja-anyja szenvedésit, maga 
mëgcsúfoltatásit. (100) 
     Szóval mondta, fölfelelte: „Várj csak, várj csak, Untamoinen! Várj, 
családom vérszopója! Ha ellenëd hadba szállok, hamu lësz hamar a 
házad, tanyád tűznek martaléka!” (106) 
     Asszony jött feléje akkor, kék köpönyegës anyóka. Az a száját szóra 
nyitva, tudakolta, kérdve tőle: „Hova készülsz, Kullervoinen, merre 
mégy, Kalervo sarja?” (112) 
     Kullervo, Kalervo sarja válaszát így adta vissza: „Hát csak az jutott 
eszëmbe, mind azt forgatom fejemben: messzi földre kéne mënnëm, 
Untamoinen udvarába, népem vesztit mëgtorolni, apám-anyám szenve-
désit, házukat hamuvá tënni, porrá përzsëlni tanyájok.” (122) 
     Válaszolt neki a néne, maga mondta, fölfelelte: „Nincs a nemzetëd 
kiirtva, nëm veszëtt el még Kalervo! Éd’sapád-anyád is élnek, mind a 
ketten mëgmaradtak.” (128) 
     „Ó, aranyszavú anyóka, mondd mëg, édës jó anyóka, hol találok rá 
apámra, szerető szülőanyámra?” (132) 
     „Ott akadhatsz rá apádra, szerető szülőanyádra: Lappföld végtelen 
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egyesületek és tevékenységek» – mondja” 
Az erre a lelkületre vonatkozó legpatetikusabb megfogalmazást 

Leif Östlingnek, a konszern elnök vezérigazgatójának azokban a 
beszédeiben találtam, amelyeket a Scania-részvényesek 2002-es és 
2003-as évi tanácskozásán mondott: „A Scania tekintélye a mi globális 
szervezetünkben levő emberekre épül. Arra a technikára és minőségre, 
amelyet ők építenek be a termékeinkbe és az ügyfeleinkkel való 
kapcsolatba.” Ez adja tekintélyét. „Mi, a Scaniánál, mindent 
megteszünk, hogy megfeleljünk ennek a tekintélynek. Ezt csak 
elkötelezett munkatársak segítségével tudjuk megtenni, akik egy 
melegen verő Scania-szívvel ügyfeleink érdekében fejlesztik 
termékeinket, szolgáltatásainkat és a finanszírozási lehetőségeket.”  Ez 
a szöveg mindkét alkalommal szó szerint így hangzott el.  

A melegen verő Scania-szívet, amelyet én itt kiemeltem, még 
meghatónak is találhatná valaki, ha nem lenne sírnivalóan nevetséges, 
különösen, ha egybevetjük a vállalat belső viszonyainak valóságával.  

Az azóta tartott két tanácskozáson (2004-ben és 2005-ben) a 
vezérigazgató az ilyen fellengzős megfogalmazásoktól tartózkodott.  

Volt olyan kiadvány is, ahol őszintébb megnyilatkozásra leltem. A 
cég francia nyelvű belső lapjának egyik cikke az ügyfelek anyagi 
ügyeinek intézését vállaló Scania Finance France új vezetőjének 
kinevezése alkalmából, miközben dicséri az Európai Unió nagy ipari és 
kereskedelmi lehetőségeit, megjegyzi: „A Csehországban, 
Szlovákiában, Luxemburgban létrehozott pénzügyi társaságok… azért 
vannak ott, hogy tanúskodjanak a Scania-lelkület európai voltáról.” Ez 
leplezetlen bepillantást enged ennek a lelkületnek a piachódító 
törekvéseibe (lám, ettől mindjárt európaivá is lesz), és nyilván a 
fogalomnak nem ez az értelme volt az, amelyet Bernard Proux, az 
angers-i személyzeti igazgató kiröhögött, amikor gyötörtetéseim során 
egyik alkalommal megkérdeztem tőle, hogy a viselkedésében hol van 
vajon az a híres Scania-lelkület.  

T. K. A.: A „Scania-lelkület” minden bizonnyal a vállalati 
ideológia része. Ez egy magatartásformáló eszköz; a célja az, hogy az 
alkalmazottak az elvárt módon viszonyuljanak munkaadójukhoz. 
Kidolgozására és reklámozására – különösen az óriáscégek – mind 
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több pénzt és energiát áldoznak.  
Itt sem történik másként. Egy belső üzemi kiadványban 

olvashatjuk: „A Scania 2002-ben megfogalmazta, hogy mint globális 
szereplő hogyan fog eljárni mind belső, mind pedig külső 
kapcsolataiban. A kidolgozott stratégia szerint minden tevékenységének 
három központi érték a kiindulópontja: az ügyfél mindenekelőtt, az 
egyén iránti tisztelet és a minőség, valamint az OECD irányelvei.”  

Az idézett cikk szerint: „A Scaniában egyáltalán nem jelent 
újdonságot az etikai elvek figyelembevétele; ez hagyományosan alapját 
képezi minden munkának, és feltételét annak, hogy folyamatosan egy 
gazdaságos termelésnövekedést hozzanak létre. Most csak annyival 
történik több, hogy konkretizálják a vállalat állásfoglalását.”  

A „Scania-lelkület” fogalma is régi, de ez szó szerint nem került 
bele a vállalati stratégia újonnan kidolgozott írásos dokumentumaiba. 
Ettől függetlenül halhatatlan és az etikai elvektől elválaszthatatlan. Mert 
miközben – mint az előbb hivatkozott szöveg megállapítja – az „utóbbi 
két esztendőben a Scania etikai nézeteinek külön fejezetet szentelnek az 
évi jelentésben”, Leif Östling vezérigazgató a részvényesek 
közgyűlésein éppen ebben a periódusban említi két ízben is a melegen 
verő Scania-szíveket.  

Én barátja lennék egy olyan Scania-lelkületnek, amely szerint 
mindenkit igazságosan kezelnek és cselekedetei szerint ítélnek meg. De 
nem erről van szó. 

Az előbbiekben felsorolt három központi etikai érték cikkekben és 
beszédekben újra és újra előjön, a leggyakrabban és a legnagyobb 
hangsúllyal talán – hadd érezzék minél jobban érintve, megtisztelve 
magukat az alkalmazottak – az egyén iránti tisztelet.  

Az OECD irányelvei közül kettő kapcsolódik az én esetemhez. Az 
egyik: „Tiszteld az emberi jogokat, és segítsd elő mind a vállalat, mind 
pedig alkalmazottainak hosszú távú fejlődését.” Mint a francia bírósági 
döntés is bizonyítja, a vállalat az én emberi jogaimat lényegében 
semmibe vette, és nem elég, hogy többször is hiába kértem, küldjenek 
továbbképzésre, végül még „hosszú távú” munkanélküliségre is ítéltek. 
A másik: „Minden érdekelttel oszd meg a lényeges információkat”. Én 
mindmáig nem tudom, hogy – noha szakmailag csak elismeréssel 
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     Így lőn ifjasszony mënése, szép háziasszony halála, kit ugyancsak 
udvaroltak, oly sokáig ostromoltak, míg Ilmarinak öröme, neje lëtt 
örök kovácsnak. (296) 
 
                HARMINCNËGYEDIK ÉNËK 
     Kullervo mëgtalálja a szüleit. Az árva panaszkodása. 
 
 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye, lobogó sörénye 
sárga, cifra leffentyűs cipője – indult immáron sietve Ilmari kovács 
lakábul, mielőtt a férj fülébe jutna párja pusztulása, s mëgszomorodva 
szívében verekëdésre vadulna. (10) 
     Hangoskodva mënt a háztul, kurjongatva a kovácstul, földjeirül 
füttyögetve, rétjeirül réjjogatva. Döng a föld, mezők mozognak, 
vadonbul verődik vissza Kullervo kurjongatása, garázdának gajdolása. 
(18) 
     Mëghallotta azt a mestër, műhelyében csak mëgállott, kiugrott az 
útra végül, mënt a házba mëgkérdëzni, ki zajong a zelnicésben, hanga-
síkokon ki harsog? (24) 
     Szörnyű látvány tűnt szëmébe, mëgmásíthatatlan átok: szíve höl-
gyének halála, kedves párja pusztulása saját hírës hajlokában, oltalma-
zó otthonában. (30) 
     Kovács ott igën kesergëtt, szomorúsággal szívében. Érte jajgat 
éjjelënte, sok sohajtással siratja. Mint korom, sötét a kedve, szíve, mint 
szurok, fekete. (36) 
     Kullervo pedig bolyongott, erre-arra bódorogva, ördögerdőn 
őgyelëgve, mély vadonban vánszorogva. Hogy az este éjbe fordult, 
lërogyott ëgy fűcsomóra. Ott kucorgott és kesergëtt, apátlan-anyátlan 
árva: „Én szëgény, mire születtem, csak bánatra-búra lëttem, itten kó-
dorgok kivetve, nincs hová fejem lëhajtsam.” (48) 
     „Mások mënnek otthonukba, van hálnivaló tanyájuk: én erdőben 
estvélëdtem, csak a puszta földön fekszëm, hajamat a szél zilálja, feje-
met eső füröszti.” (54) 
     „Terëmtő, në tégy sohasë valakit e bús világba félrefajzott rossza-
ságnak, mindënből kisëmmizëttnek: apja-anyja oltalmábul, szülei 
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     Kuporodott is közéjük tőgyeik tejét kifejni. Húzta ëgyszër, húzta 
másszor, hát a harmadik húzásra fene farkas rontott rája, medve bő-
szen mëgrohanta, farkasfog akadt nyakába, medve mancsa vékonyába, 
tompora húsát harapva, lábáról a húst lemarva. (218) 
     Kullervo, Kalervo sarja fehérnépnek így fizetëtt, csúfot űző 
nőcselédën. rossz boszorkán bosszút állva. (222) 
     Ilmari neje nagyasszony keservesen sírni kezdëtt, szóval mondta-
mondogatta: „Rosszul tëtted, rossz cselédëm: medvéket hozál a házba, 
toportyánokat tanyámra.” (228) 
     Kullervo, Kalervo sarja válaszát így adta vissza: „Rosszat tëttem, 
rossz cselédëd, të së jobbat, rossz boszorka: kënyerembe kődarabot, 
kavicsot tëvél cipómba! Késëm kődarabba szegtem, kavicsban ketté 
törettem, mit örököltem apámtul, ëgyetlen családi kincsëm!” (238) 
     Ilmariné mondta néki: „Ó, cselédëm, jó családom! Állj el szörnyű 
szándokodtul, vond vissza varázsolásod, végy ki farkasok fogábul, 
ments ki medve karmaibul! Hímës inggel ékësítlek, nadrágot adok 
alája, ëtetlek vajas kaláccsal, friss fejésëmbül itatlak, tétlen tartalak 
ëgy évig, munkátalan másik évig.” (250) 
     „Sürgősen ha nëm segítesz, könyörületëd ha késik, hamar itt lelëm 
halálom, por s hamu marad belőlem.” (254) 
      Kullervo, Kalervo sarja így felelt neki szavára: „Mëghalhatsz 
ugyan miattam, veszhetsz, ha elér a végzet: të is elférsz ott a földben, 
jut hely mindën holtnak ottan, mégha mégoly terjëdelmes, mégha ëgy 
is széle-hossza!” (262) 
Ilmariné így kiáltott: „Ó, Ukko, hatalmas Isten! Rémës íjad kapd ke-
zedbe, erős ívedet emelve, réznyilad idegre nyomva, húrjára hatékony 
íjnak; lángoló nyilad lövellve, réznyílvessződet röpítve, hónalja alá 
hajítva, válla húsát általütve: Kalervo fiát mëgöljed, haramját halálba 
küldjed acélos hëgyű nyiladdal, rézvessződdel általverve!” (276) 
     Kullervo, Kalervo sarja Istent sürgette imígyen: „Ó, Ukko, hatal-
mas Isten! Nyiladat në rám röpítsed: lőjed Ilmari nejébe, fúrd a förtel-
mes banyába, hogy mozdulatlan maradjon, ëgy álltó helyébe hal-
jon!” (284) 
     Ilmariné asszony akkor, neje vasverő kovácsnak fordult hályogos 
halálba, kotla korma lëtt belőle saját úri udvarában, oltalmazó otthoná-
ban. (290) 
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nyugtázták munkámat – miért akartak minden áron megszabadulni 
tőlem? Pedig számomra ez igazán „lényeges információ” lenne.  

      
Vállalati etikai értékek 

A Scania etikai vállalásait a How is Scania Managed (Hogyan 
vezetik a Scaniát; a továbbiakban: HSM) című brosúra foglalja össze, 
amelyet 2003 januárjában valamennyi Scania-főnökhöz eljuttattak.  

„Minden főnök felel azért, hogy ezt az ismeretet átadja a 
munkatársainak, mert a belőle származó felelősség a vállalaton belül 
mindenkire kiterjed” – olvashatjuk Emma Norrmannak a Scania 
Worldből többször is idézett cikkében.  

A HSM nagy hangsúlyt helyez a „központi etikai értékekre”, 
közülük is főleg az egyén tiszteletére. A velem szembeni „tisztelet” 
nem akadályozta meg őket abban, hogy az évek során többször is 
átverjenek. De – mint ennek tanúja voltam másokkal kapcsolatban is – 
a tisztelet formailag is csak addig él, amíg az egyénre szükségük van. 
Amikor nem kívánják többé kihasználni az embert, már a látszatot sem 
nagyon igyekeznek fenntartani.  

Az egyén iránti tisztelet fontosságával kapcsolatban a HSM 
megjegyzi: „A munkatársak véleményének a meghallgatása a 
mindennapi döntések alapját képezi.” Mint emlékszünk, engem a 
végén azzal vádoltak, hogy bíráltam a feletteseim kapkodó, költséges és 
irracionális intézkedéseit, amelyekkel engem kiszorítani kívántak, és 
amelyek végül – elbocsátásom után – balesetekhez is vezettek. És 
ugyancsak ebben az időszakban – feltehetőleg a Scania központi 
értékeinek a nevében – tiltották meg, hogy egyáltalán szót kérjek a 
technológuscsoport gyűlésein a felvetődött mindennapi ügyekben. 
Vajon a kollégáim véleményének, egyéniségének szabad 
megnyilvánulását bizonyította az is, hogy sokan közülük féltek 
ekkoriban velem szóba állni, mellettem tanúskodni pedig csak egy 
merészkedett, az, aki a perem idején már nem volt a vállalat 
alkalmazottja? 

Mint a következő példa bizonyítja, még egy főnök is kitörheti a 
nyakát, ha rosszul szól. Leif Östling elnök vezérigazgató 2003 
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decemberében a Holland Beers-hez utazott, amely a Scania 
leányvállalata. Én csak hallomásból, de lényeges tévedéseket kizáró 
forrásból ismerem az eseményeket. Östling leépítéseket szorgalmazott, 
mert ott több ember végezte azt a munkát, amelyet másutt kevesebb. Jan 
Terwee, a Beers igazgatója próbálta megmagyarázni, hogy ez miért nem 
megy Hollandiában. Állítólag Östling ezt válaszolta: Eszméink 
összeegyeztethetetlenek. El vagy bocsátva. Már aznap kijelölték az új 
igazgatót (egy svédet, aki addig talán Szlovákiában dolgozott), és a 
következő munkanapon a régi igazgatót már nem akarta beengedni a 
gyárba a kapus.  

Ez a jelenség természetesen nemcsak a Scania konszernre 
jellemző. „Mind nagyobb csend telepszik a svéd munkahelyekre. Az 
alkalmazottak már nem mernek nyíltan beszélni. Ennek okai: a 
leépítések, nehéz munkahelyet találni, de mindenekelőtt az a tény, hogy 
a munkahelyvédelmi törvény erőteljesen megromlott” – mondja a Ny 
Teknik című folyóirat egyik cikkírója, majd Kurt Junesjö munkajogi 
szakértőt idézi: „Sokan nem merik kimondani azt, amit gondolnak. 
Félnek, hogy megtorolják rajtuk, rosszabb esetben az állásukat is 
elveszíthetik.”   

Ugyanebből a cikkből: „A svéd alkotmány szerint mindenkinek joga 
van a véleménynyilvánításhoz, ahhoz is, hogy információkkal szolgáljon 
a sajtónak vagy más kommunikációs csatornáknak. A 
magánvállalatoknál dolgozók számára azonban a törvény védelme 
meglehetősen gyenge. Sokan járnak pórul, ha bírálják a magáncégeknél 
tapasztalható viszonyokat. És a legfelsőbb hatóságnál, a munkaügyi 
bíróságnál a véleménynyilvánítás szabadságát szembeállítják a kötelező 
lojalitással, azzal, hogy nem szabad kárt okozni a vállalatnak.”   

Vagyis a lojalitás lényege az, hogy teljes odaadással dolgozol, de 
közben – bármi történjék is veled vagy körülötted – jobb, ha befogod a 
szádat, és engedelmes vagy.  

 
Bé, mint becsületesség, bizalom, büszkeség 

A HSM személyi politikáról szóló részében azt olvashatjuk, hogy 
a „személyek közötti viszonyt a Scaniában a bizalom, a nyíltság és a 
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cudar cemënde! Apám késit mëgsirattam: most magad fogod siratni te-
jelő teheneidet!” (128) 
     Vesszőt vágott a vadonban, sűrű erdőben suhángot, tehenét terelte 
lápra, marháit mocsárba verte, felét farkasfogra szánva, más felét mëg 
medvemancsra. Tëtt a farkasból tehenet, medvét marhává avatta, emezt 
Kajlának kiáltva, szólítva amazt Szilajnak. (138) 
     Már a nap lëmënőfélben nyugovóhelyére hajlott, fenyőfák szintjére 
szállott. Már a marhát fejni kéne. Hát az a pokoli pásztor, Kullervo, 
Kalervo sarja medvéivel mëndëgélve, toportyánjait terelve, barmaihoz 
így beszéle, ordasait oktatgatva: „Tépj az asszony tomporába, lábikrájá-
ba harapva, mikor majd alátok ülne, fejéshez akarna fogni!” (152) 
     Csontkürtöt csinált magának, tehénszarvbul tülköt gyártott, sípot 
marha sípcsontjábul, trombitát tulokcsülökbül. Fújta furcsa trombitáit, 
harsonáit harsogtatta, háromszor a dombra hágva, hatszor házukat elér-
ve. (160) 
     Ilmari-kovácsné asszony, módos mestërné, nagyasszony türelmetlen 
várt a tejre, senyvedt vajtalan sokáig. Hallott harsonát a láprul, kürtölést 
kökénymezőrül. Száját akkor szóra nyitva, maga mondta, fölfelelte:  
„Istennek lëgyën dicséret, szól a kürt, a nyáj közelëg! Hol szërzëtt sza-
rut a szolga, hol tëtt szërt a rab tülökre, hogy oly rëttentőn ricsajoz, oly 
hevesen harsonázik, fülsiketítően fújja, koponyám ketté repeszti!” (176) 
     Kullervo, Kalervo sarja válaszát így adta vissza: „Lápon lelt szarut a 
szolga, tülkét kátyúban találta. Ím, cserényben már a csorda, teheneid 
szérűszélën: fogj hozzá a füstöléshëz, aztán a tehénfejéshëz!” (184) 
     Ilmari neje, nagyasszony szólt ëgy vénasszony-cselédnek:  
„Fejhetnél, anyó, helyëttem, ellátva az állatokat! Nincsen mostan 
érkëzésëm: dagasztatlan áll a tészta.” (190) 
     Kullervo, Kalervo sarja korholta komoly szavakkal: „Már a gondos 
gazdaasszony, mindën rëndës háziasszony maga fog hozzá fejéshëz, 
barmait nëm bízza másra!” (196) 
     Ilmari kovácsné akkor maga mënt ki füstrakónak, maga is fogott 
fejéshëz. Jószágát szëmügyre vëtte, végigvizslatva-simítva, szóval 
mondta, fölfelelte: „Szëmre szép kövér a marha, sima és sajog a szőre, 
mint vadmacska bőre, villog, erdei baké së szëbben; tőgyeik is 
duzzadoznak csattanó-feszës csëcsëkkel.” (208) 
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kesergëtt, vágta a vajat magának, tépëgetëtt árpalángost, jóllakott 
túróslepénnyel. Kullervót hideg habarcsra, vizes káposztára várta; zsír-
ját már ëbük lëëtte, Buksijuk bekebelezte, Lajkójuk lëlafatyolta, Filkó-
juk fölét lëszëdte.” (58) 
     Cserjésbül madár csicsërgëtt, égërësbül énëkëlte: „Ënni kéne már a 
rabnak, mëgéhëzhetëtt az árva!” (62) 
     Kullervo, Kalervo sarja fölnézëtt a messzi napra, száját szóra nyitva 
mondta: „Itt az étkëzés ideje, már valamit ënni kéne, bugyromat kibon-
togatni.” (68) 
     Csordáját delelni csapta, marháit heverni hagyta, maga mëg lëült a 
gyöpre, zsënge zsombiknak füvére; zsákját válláról lëvéve, kënyerét 
előhalászta. Nézte, forgatta kezében, szóval mondta, fölfelelte: „Sok 
kënyér kívülről ékës, nagyonis sima a héja, pedig pëlyvából van sütve, 
jegënyefenyődarábul.” (80) 
     Késit tokjából kihúzva, kënyerébül vágott volna: kőbe ütközött a 
kése, sziklába szaladt az éle, pëngéje pedig lëpattant, csak kettétörött 
középën. (86) 
     Kullervo, Kalervo sarja nézte késit, nézëgette; keservesen sírni 
kezdëtt. Száját szóra is nyitotta: „Ez a bicska volt barátom, ez a vas tu-
lajdon vérëm: ajándéka jó apámnak, nemzőmnek keze munkája. Lám, 
most kőbe vágtam véle, élit sziklába szalajtva, rontottam ravasz 
kënyérbe, rossz asszony adományába.” (98) 
     „Fehérnépnek hogy fizessek, csúfondáros nőcselédnek, kënyérért, 
mit aljas asszony, cipóért, mit céda gyártott?” (102) 
     Vércse vijjog a vadonbul, vércse vijjog, varjú károg: „Aj, aranygom-
bos galambom, Kalervo fia, kis árva! Mitől oly komor a kedved, mért 
szomorkodol szívedben? Vágj ëgy vesszőt a vadonbul, sűrű erdőből 
suhángot: ganéslábút lápra hajtsad, marhát a mocsárba verve, fele farka-
sok fogára, fele jusson medvemancsra!” (114) 
     „Farkasokat összefogva, medvéket mënetbe rakva, farkasból tehenet 
téve, medvét marhává avatva hajtsd haza fura gulyádat, tarka nyájadat 
tanyára: fehérnépnek úgy fizethetsz, boszorkányon bosszút áll-
hatsz.” (122) 
     Kullervo, Kalervo sarja mondogalódott magában: „Várj csak, várj,  
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becsületesség kell jellemezze…” Amikor a vállalattal szemben 
megnyertem a pert, és a vezetőkhöz fordultam, hogy a törvény által 
megállapított igazamból levonják a becsületbeli következtetéseket, 
vagy nem is válaszoltak, vagy „nyíltan” elutasítottak. S ha valaki 
elolvassa e könyv következő részeiben, mennyi nyíltság és 
becsületesség jellemezte a cég eljárását, amikor végre belementek, 
hogy kivizsgálják az ügyemet, nem hiszem, hogy sok bizalom ébred 
majd benne a Scania iránt. 

 
T. K. A.: A Ceauşescu idejében Romániában kiadott könyvecske, a „

kommunista embertípus” erkölcsi kódexe jut eszembe. Akkor ott 
mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a hatalom megfogalmazásai 
és a társadalmi gyakorlat között szakadék van. Úgy látszik, ez ma is ott 
húzódik a szabadságra, a demokráciára vonatkozó szép szavak és a 
valóság között: a közembert a kölcsönösség jegyében erkölcsi tartásra, 
a közösség érdekében önzetlen munkára szólítják fel, hogy aztán 
kiderüljön: mindezek olyan elvárások, amelyek a vezetőkre, a 
pozícióban levőkre nem érvényesek.  
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Figyeld meg a HSM szövegét: „Két szó – a büszkeség és a 

bizalom – összefoglalja a Scania márka értékeit és azt a felfogást, hogy 
a vásárlók, az alkalmazottak és más érdekeltek részesedjenek belőle. A 
Scania azt akarja, hogy az emberek büszkék legyenek a Scaniával való 
kapcsolatukra, ugyanakkor bízzanak a vállalatban és annak 
termékeiben.” 

A büszkeség emlegetése már jóval e brosúra megjelenése előtt 
általános szokás volt. És be kell vallanom, hogy néhány esztendeig rám 
sem volt egészen hatástalan. Ez a vállalati agymosás része, amely 
fentről terjed lefelé, mert mindenkinek illik az elöljáróját, vagyis a 
kenyéradóját szajkózni. Ezzel a büszkeséggel mindenki telis-tele 
kellene legyen. Amint meglát valahol az úton egy Scania-kamiont, már 
dagadjon a melle, hogy lám, ezt ő gyártotta. Figyeld meg a tálalás 
módját: például maga Bengt Palmer volt technikai igazgató mondta, 
hogy nem is a fizetés a fontos, ez lehet akár kevesebb is, mint más 
cégeknél, a lényeges az a jó érzés, az az elégtétel, hogy láthatjuk az 
utakon a termékeinket. De a borsos fizetést és a borsos jutalmakat nem 
azok kapják, akik a terméket gyártották, hanem a főnökök. Ezek miért 
nem elégednek meg a büszkeséggel? Inkább azoknak emelnék a 
fizetését, akik valóban megdolgoztak a nyereségért!  

 
Ember a középpontban 

Most nem tudnám megmondani, melyik Scania Worldben olvastam 
egy követendő példaként beállított esetet. Egy spanyol Scania-
alkalmazottról van szó (talán Latin-Amerikában), akinek az volt a 
feladata, hogy valahol a hegyekben megjavítson egy meghibásodott 
kamiont. Útközben az ő autója is lerobbant, és sok kilométeren 
keresztül gyalog cipelte a nagy hidegben a cseréhez szükséges 
alkatrészt. A lába is kificamodott (vagy eltört?) a havas úton. Talán 
csak másnap ért oda, de előbb megjavította a teherautót, csak azután 
törődött a saját egészségével, és keresett valahol egy orvost. A cikk 
végkicsengése: ilyen emberek kellenek a Scaniába!  
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Háncsgyűrűd ha gyönge volna, rézabroncsot rakj rëája; ha a rézbéklyó 
së bírja, vasabroncsot verj helyëtte! Ha a vasbilincs së bírja, vasbékó 
hiába volna, döfjél ëgy aranydorongot állcsontjátul állcsontjáig, végeit 
feszësre fogva, szorosan körülkötözve, míg az álla sëm mozoghat, fog-
sorát së tudja nyitni, csak vasat közé ha vernek, dugdosnak acéldara-
bot, kés élével kényszërítik, fejszeéllel fölfeszítik.” (542) 
     Ígyen Ilmariné asszony, az a gondos gazdaasszony kedves barmait 
kihajtja, csordáját legelni csapja, bérëse kezére bízva, hogy vagyonára 
vigyázzon. (548)  
      
                   HARMINCHARMADIK ÉNËK 
    Kullervo vérës bosszút áll gazd’asszonya gonoszságáért. 
 
 
     Kullervo, Kalervo sarja tarisznyába téve étkit, marháit a lápra vitte, 
maga gázolva a gáton, mëndëgéltében morogva, bandukoltában beszél-
ve: „Jaj nekëm, szëgény fejemnek, jaj szëgény lelenc legénynek! Mi-
csoda munkára küldtek, milyen méltatlan dologra: tehén farka folytató-
nak, bikaborjak dajkájának, dágványok dagasztójának, mindën kátyú-
ban kukacnak!” (14) 
     Földre ült, ëgy fűcsomóra, süttette magát a nappal; ott dudorászta 
danáit, varázsverseit danolva: „Süss, napocska, Isten napja, ragyogjál, 
Urunk korongja, kovács marhapásztorára, boldogtalan bojtárára! Në 
süss Ilmari lakára, félannyit së asszonyára! Gazd’asszonynak sëmmi 
gondja: kanyarít a jó kalácsbul, fánkot falhat kétpofára, jó vastagon 
mëgvajazva. Szolgáját kemény kënyérën, tartja kérëgtörmelékën; hit-
vány zabcipót harapjon, rágjon korpával kevertet, szopogasson szalma-
lángost, fenyőforgácsot fogyasszon; hörpölgessën háncspohárbul, 
zsombikok mellől merítve.” (36) 
     „Mënj, napom, gurulj, galambom, Isten estéje, ereszkëdj, 
fenyveserdőbe osonva, galagonyásba gurulva, borókaligetbe bújva, 
szilbokrok színére szállva! Hadd mënjën haza a pásztor, vághasson 
vajat magának, árpalángost tépëgessën, jóllakjon túróslepénnyel.” (46) 
     Ilmarinenné eközben, míg bojtára így beszéle, míg Kullervo így 
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tönköt szépeimbül, ahol a haramja kullog, vándorol vadon csudá-
ja!” (448) 
     „Ha én vónék barnabunda, mézesmancsúnak születve, nëm lábat-
lankodnék ëgyre aggodalmas asszonyoknak! Vannak messzi más vado-
nok, vannak távolabbi tájak, lézëngeni léhűtőnek, dőzsölni dologtalan-
nak; akár lábodat lëjárhadd, talpadat sebësre törve, kékellő komor va-
donban, sötét erdő sűrűjében!” (460) 
     „Tobozdombokon doboghatsz, homokoson hempërëghetsz, van ös-
vény, hol vándorolhatsz, szélës partokon szaladhatsz akár puszta 
Pohjoláig, Lappország lapályaira! Ottan élhetëd világod, kimulathatod 
magadat, nyáron bocskorod-nyűvetlen, őszidőben öltözetlen, dágvá-
nyosokban dagaszthatsz, tocsogósokban topoghatsz.” (472) 
     „Ha nincs kedved arra mënni, nëm tetszik nekëd tanácsom, indulj 
akkor más irányba, más utakon mëndëgélve: tarthatsz Tuonela tavára, 
Kalmának halálhëgyére, lábolhatsz a láposokban, hangasíkokon halad-
hatsz; ott a Tarka, ott a Tërka, tehenek-tinók csapatja, valamennyi vas-
ba verve, nyolcszorosan nyűgbe fogva; a sovány is zsírosodhat, a cson-
tos is húsra hízhat.” (486) 
     „Béküljetëk, erdők-berkëk, légy këgyes, komor bozótos: adj a nyá-
jamnak nyugalmat, békét kettőskörműimnek eme nyár heves havában, 
istenadta szép időben!” (492) 
     „Kuippana, vadon királya, erdő ősz szakállú őre! Tartsd kutyáidat 
keményen, csahosaidat csitítva! Taplót tömj az orrlikába, málnát dugva 
másikába, hogy a marhát mëg në sejtse, szimatot-szagot në kapjon! 
Selyëmkendőt köss szëmére, fülére szoros szijácsot, hogy a léptüket në 
lássa, haladásukat në hallja.” (504) 
     „Ám ha ennyitől nëm enged, nëmigen akar juházni, tilalommal 
tiltsd fiadat, fattyadat fenyëgetéssel! Erdeinkből el-kiűzzed, elparan-
csold partjainkrul, csekély csordarétjeinkrül, szélës erdőszéleinkrül. 
Kutyád kényszërítsd lyukába, kötözzed ëbed erősen, aranybéklyóba 
bogozva, ezüstszíjakkal szorítva, hogy në bírjon bajt keverni, 
vetemëdni vétkesekre.” (518) 
     „Ám ha ennyitől sëm enged, nëmigën akar juházni, Ukko, jó urunk, 
királyunk, fejëdelmek fénye-éke, fordítsad füled szavamra, hallgasd 
mëg rimánkodásom! Berkënyebilincset fonva, turcsi orrára tekerjed 
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T. K. A.: A szocialista realizmus korszakában a szovjetek által uralt 

országokban sok könyvet írtak és sok filmet készítettek hasonlóan 
önfeláldozó kommunista hősökről.  

      
A hasonlóság abban is megnyilvánul, hogy közben – ahogy a 

kommunizmus tette – a Scania is azt vallja, hogy a legnagyobb érték az 
ember. Leif Östling vezérigazgató a Scania-részvényesek 2002 tavaszi 
közgyűlésén kijelentette: „A mi saját Scania Production Systemünkkel 
már néhány éve egy masszív programot indítottunk. Ez egy 
gondolkodási mód, amely jelentős nyereséget hozott a hatékonyság és a 
rugalmasság területén. A Scania Production Systemben az ember áll a 
központban, nem a gépek vagy a komputerek. Már jócskán ezen az úton 
haladunk, és nagy elkötelezettséget tapasztalunk az 
alkalmazottainknál.” Megállapította, hogy ennek következtében javult a 
minőség, nőtt a termelékenység, ugyanakkor csökkent a beteghiányzás 
és a balesetek száma. Szinte szó szerint ugyanezt a szöveget elmondta a 
következő két esztendő közgyűlésein is, de 2005-ben valami miatt már 
nem ismételte meg.  

 
Az angers-i munkások szakszervezetének, a CFDT-nek 2004. 

március 1-i faliújság-közleménye ezzel a címmel jelent meg: A minőség 
összeegyeztethető kell legyen az emberek tiszteletével. A szövege így 
kezdődik: 

„Ha a Scania Production Angers gazdasági és termelési 
sikerességére gondolunk, hiszen a Scania csoportban az év legjobb 
termelő egységének lett kikiáltva, és nem feledkezünk meg a vállalat 
kitűnő szociális politikájáról sem, amelynek hírét a média a helyi és a 
nemzetközi sajtóban szüntelenül terjeszti, végül is azt hihetnénk, hogy a 
mi üzemünknél minden a legjobban megy.  

A valóság azonban, sajnos, egészen más.” 
A továbbiakat röviden összefoglalom: 
Angers-ban az egyik szerelővonalon egy ellenőrző listát 

függesztettek ki, amely a Jók és a Rosszak nevét tünteti fel. A munkások 
kell egymást minősítsék rajta. Ez egy olyan felelősség a számukra, 
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amely valójában nem tartozna a feladataik közé, és nincs is hozzá 
kompetenciájuk. El lehet képzelni, hogy ez az intézkedés milyen 
hatással van az emberek közötti kapcsolatra és a munkahelyi légkörre. 

A csoportvezetők egyike a minőség magas szintjének fenntartása 
érdekében havi összejöveteleket tart azokkal, akik kétszer hibáztak 
szerelés közben. Ez lehetővé teszi számára, hogy beosztottjaira erős 
lélektani nyomást gyakoroljon.  

Az egyik részleg igazgatója – ahelyett, hogy a munkásokkal 
együttműködve, hatékony munkaterveket igyekezne kidolgozni a 
minőségi problémák megszüntetésére – a gyűléseken figyelmeztető 
leveleket oszt ki azoknak, akik szerelési hibát követtek el. Ezt a levelet 
minden törvényes alap nélkül az illető dossziéjához csatolják, és az ily 
módon egész további életében befolyásolja majd a karrierjét. 

A szerelők nap mint nap ebben a munkakörnyezetben kell éljenek.  
A CFDT megbízottjai korántsem ellenzik az elnök vezérigazgató 

által meghirdetett magas minőségi követelményeket, de elítélik azokat 
a módszereket, amelyekkel egyes vezetők ezt a célt elérni igyekeznek, 
miközben „skrupulus nélkül tönkreteszik a vállalati légkört és az 
alkalmazottak motivációját”.           

A Scania Production Angers-nál a vállalati propaganda és Leif 
Östling vezérigazgató szép szavai ellenére is fennálló viszonyok az 
egyén tiszteletének és a jó légkörnek a hiányát, közvetkezésképp a 
kijelentések és a valóság ellentmondását bizonyítják. Pedig ez a 
helyzet anyagilag is érinti a részvénytulajdonosokat. A Netsurvey nevű 
vállalat egymillió alkalmazottat felölelő, több országra kiterjedő 
ankétja kimutatta, hogy „a rossz főnökök, akik nem tudják a 
konfliktusokat megoldani, és nem tisztelik a munkatársaikat, mind a 
munkahelyi légkört, mind pedig a nyereséget befolyásolják”. Az ankét 
eredményei szerint a rossz légkör miatt 20-25 százalékkal is 
csökkenhet a jövedelmezőség.  

 
Sok nemzetiség és sok kultúra – szociálisan 

A CFDT szakszervezetnek egy másik Angers-ban kifüggesztett 
faliújság-közleménye Leif Östling elnök vezérigazgatónak egy 
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ínyëdbe, hogy në rémüljön halálra, barmom mëg në bokrosod-
jon!” (370) 
     „Békét hagyj szëgény baromnak, pároskörműt mëgkíméljed: bizton-
ságban ballagdáljon, lëngedëzve lépëgessën mocsáron, mezőn 
kërësztül, erdő elhagyott csapásin; medvemancs në háborítsa, medve-
fog belé në marjon!” (378) 
     „Jut eszëdbe még az eskű, Tuonelára tëtt igéret karmos zúgónak 
zajában, igaz Istennek előtte? Ott mëgengedék tënékëd nyáridőben há-
rom ízben kijőni kolomp szavára, csëngettyűcsilingëlésre. Hanëm arra 
nincs igéret, arra engedélyt nëm adtak: mocskos dolgokat mívelni, 
vetemëdni vétkesekre.” (390) 
     „Ám ha mégsë bírsz magaddal, förtelmes fene fogaddal, vidd dühö-
det a vadonba, féktelenkëdvén a fákkal! Pudvás tuskókat pofozhatsz, 
nyűhetsz nyári nyírfatörzset, hajigálhatsz hullott ágat, bőszülhetsz bo-
gyós mezőben.”(398) 
     „Hogyha pedig éhëd ébred, és ennivalóra vágyol: ott a gomba a va-
donba, bújj belé a hangyabolyba, gyökereket gyűjtögetve, édës mézét 
Metsolának; békét hagyj az én búzámnak, éngëm éltető füvek-
nek!” (406) 
     „Metsolának mézes kádja mëgsavanyodik magában az aranyhalom 
hëgyében, ezüsterdőnek ölében: töltözhet a telhetetlen, iszogathat az 
iszákos, van étel, akárhogy ësznek, van ital, akárhogy isznak.” (414) 
     „Lépjünk hát örök kötésre, békeszërződést szërëzve, hogy 
ëgymással ëgyetértve nyájasak lëszünk e nyáron, közös földekën keres-
ve kiki ételét magának.” (420) 
     „Ha visszavonásra készülsz, viszálykodni volna kedved, tëgyük in-
kább télidőben, harcoljunk havas határban! Kikeletkor, olvadáskor, 
mikor a mocsár melegszik, távol tartsd magad e tájtul, kedves nyájam-
nak nyomátul!” (428) 
     „Hogyha mégis erre tévedsz, ide ténfërëgsz e tájra, në lepődjél mëg, 
ha lőnek! Mert ha férfi nincs is itthon, van itt vakmerő mënyecske, 
mind mëgannyi bátor asszony, akik majd utadba állnak, kedved 
elvëszik örökre barmaimnak bántásátul és ëgyéb latorkodástul, mit 
Terëmtőnk is tilalmaz, Isten irgalma nëm enged.” (440) 
     „Világnak ura, nagy Ukko! Hallván, hogy komolyra fordul, marhái-
mat másra váltsad, téve táltosi erőddel kedveseimből köveket, száraz 
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va már a nők tüzet rakának mézzel illatos mezőre, szamóca szagú li-
getbe.” (286) 
     „Nyyrikki, Tapio sarja, kék köpönyegës legényke! Tővel tégy öles 
fenyőket, hosszú szálfákat hajukkal pallónak az ingoványra, rossz föld 
réseit befödni, hídnak sárra, híg mocsárra, locskolódó lápkutakra! 
Hajtsd haza a kajlaszarvút, kettőskörműt a karámba, valamennyi épën 
érjën fejőfüstjének körébe, ingoványba süllyedetlen, mély mocsárba 
nëm merülve!” (300) 
     „Ha nëm hajt a nyáj szavadra, s mégsë jő mëg éjszakára, Berkënye, 
csinos cselédke, bájos barna lány, Boróka! Nyess a rétën nyírfaágat, 
hajlós vesszőt a vadonban, berkënyebotot kerítve, jókora borókaágat 
Tapio tanyája mellett, kutyacserësznyés csalitban: avval hajtsd haza a 
nyájat béfűtött fürdőnk körébe; házhoz tartozót tanyánkra, erdő vadjait 
vadonba!” (314) 
     „Medve, mély vadonnak gyöngye, dombdërëkú mézëvője! Lépjünk 
kölcsönös kötésre, jószomszédi szërződésre, érvényësre mindën korra, 
örökkön-örök időkre: kettőskörműim kímélëd, tejelőim el nëm ejtëd 
eme nyár heves havában, istenadta jó időben.” (324) 
     „Në figyelj kolomp szavára, tülök trombitálására: heverj a hanyak 
gyëpére, szundikálni szénarétre, füled száraz fűbe dugva, fejed 
zsombikosba fúrva! Vagy rohanj a rëngetegbe, vonulj a vadonba visz-
sza, mënj el messze más hëgyekre, más határbeli halomra, hol nëm 
hallani kolompot, hol pásztorok nëm neszeznek.” (336) 
     „Barnuska, arany barátom, mézes mancsocskám-madaram! Nëm 
rosszallom röpködésëd, nëm bánom barangolásod, csak nyelved në 
nyújtogassad, szörnyű szád në tátogassad, nyájamra fogad në fenjed, 
mancsoddal në markolásszad!”(344) 
     „Messze járj a marharéttül, kerüld a kövér mezőket, kolomp 
kongásátul félve, pásztor hangját mëg së hallva. Ha a rétën jár a csor-
da, igyekëzz az ingoványra; ha a láposon legelne, vándorolj a mély 
vadonba! Hogyha a hëgyën barangol, të vonulj a völgybe vissza, ha 
lëfele lépëgetne, húzódjál a hëgytetőre. Ha a rétën rostokolna, csava-
rogj csalitosokban, ha mëg a berëkbe ballag, a mezőre mënj előle! Su-
hanj, mint aranymadárka, mint ezüstrigó rëpësve, menekülve, mint a 
márna, víz hala gyanánt vetődve, gombolyag gyanánt gurulva, gyapjú-
gombócként görögve, karmod karmantyúdba rejtve, agyaraidat 
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cikkéhez szól hozzá. Ennek szövege mindenekelőtt a cégen belüli 
diszkrimináció hiányát domborítja ki, a szakszervezeti kommentár 
viszont főleg a benne levő társadalmi vonatkozásokhoz kapcsolódik.  

Lássuk először Östling írását egész terjedelmében. 
„Mi, a Scania szervezetben, egy újabb sikeres évet hagytunk magunk 

mögött. Ez egy soknemzetiségű és sokkultúrájú szervezet, melynek 
tevékenysége több mint 80 országra terjed ki. Együtt több mint 100 
nemzetiséget képviselünk, és mindennapjainkban egy csomó különböző 
nyelvet beszélünk. Svédországban a Scania alkalmazottainak több mint 
50 százaléka más országban született, és a södertäljei üzemünk falai 
között több mint 60 nyelvet beszélnek. A hollandiai Zwolléban levő 
termelési egységünkben több mint 20 különböző nemzetiség dolgozik 
együtt. A Scania mostani és jövőbeli sikere nagyrészt abból ered, hogy 
globális szervezetünkben ez a sokféleség létezik.  

A Scania hagyományosan egy férfiak uralta vállalat. Ma az 
alkalmazottaknak mintegy 20 százaléka nő. Ez egy nyilvánvaló 
kisebbség, de céltudatosan azon dolgozunk, hogy több nőt vegyünk fel a 
cégünkhöz. Ahogy mind több nő jelentkezik a technikai jellegű 
főiskolákra és egyetemekre, növekedni fog a Scaniában elhelyezkedni 
kívánó nők száma. Fokozatosan növekszik a vállalatunkon belül vezető 
funkciót betöltő nők száma is.  

A kulturális háttér nagy szerepet játszik abban, hogy a megítélés 
szerint a férfiak, illetve a nők milyen hivatásokat és szerepeket 
tölthetnek be. Alapvető az egész globális szervezetünkben, hogy a 
legnagyobb tiszteletet – függetlenül annak etnikai vagy vallási 
hátterétől – az egyén iránt tanúsítunk. De nekünk arra is tekintettel kell 
lennünk, hogy ami az egyik kultúrában érvényes, az teljes mértékben 
tabu lehet egy másikban. 

Ez nem akadálya annak, hogy mindenki, képességeitől függően, 
ugyanazzal a lehetőséggel bírjon önmaga megvalósítására a nagy 
Scania-szervezetben. Nemcsak elfogadnunk kell, hanem tiszteletben is 
kell tartanunk azt a tényt, hogy minden egyén más.  

Ugyanilyen fontos, hogy a Scania szervezetének minden 
munkahelyén az emberek közötti kapcsolat és a társas érintkezés mindig 
őszinte és pozitív legyen, és semmi esetre sem sértő. A nyitottság és a 
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szerénység fontos egy multikulturális vállalatnál. Egy emberi és pozitív 
légkör kialakításával a problémákat – bármennyi eltérés legyen is 
közöttünk – egymás elé tárhatjuk, és így építő megoldásokat találhatunk 
rájuk. Ebben mi kimeríthetetlen forrást találunk termékeink 
minőségének javítására, de az ügyfelekkel kiépített kapcsolataink 
javítására is. Mindennek következtében teherautóink, buszaink és 
motorjaink vásárlói elégedettebbek lesznek.  

Az egyén iránti tisztelet egyike azon alapvető értékeknek, amelyek 
egybekapcsolják a Scania vállalatot. Ez kiindulópont is, amikor a 
Scania vezetői tanítják és alkalmazzák a munkát irányító elveket.   

A vállalatunk nagyrészt megszabadult azoktól a főnököktől, akik 
pozíciójukat, hatalmukat különböző megtorló intézkedések megtételére 
használják. És ami még rosszabb: szexuálisan megalázó 
megjegyzéseket tesznek vagy kihasználják a női alkalmazottakat.  

A vállalatvezetés részéről erőteljesen felléptünk abban a néhány 
esetben, amikor hasonló zaklatások a tudomásunkra jutottak, és ily 
módon fogunk fellépni a jövőben is. Soha nem lehet elfogadni, hogy egy 
főnök a pozícióját a munkatársaival szemben kihasználhassa.  

A Scania sikeressége nagymértékben multikulturális globális 
szervezetünkön alapul, és ez még inkább így lesz a jövőben. Az etnikai 
háttértől, vallási hittől vagy a nemtől független egymás iránti 
tiszteletnek mindig az első helyen kell állnia. Óvjuk meg ezt. Ez képezi 
az alapját egy eredményes Scaniának.” 

 
A CFDT sajtókommentárját a fenti cikk megjelenése után mintegy 

három hónapra, 2003. június 11-én függesztették ki Angers-ban:   
„Milyen szép szöveg, és milyen messze van a Scania Production 

Angers szociális politikájától. Azok a módszerek, amelyeket az 
igazgatóságunk a mi személyzeti igazgatónk vezényletével alkalmaz a 
munkavállalók számának csökkentésére (megegyezéses felmondatás, 
kényszer, manipuláció, közömbösség), egy egészen más valóságot 
mutatnak.  

A pokoli munkaritmus, a hiányzások növekvő száma, a 
munkakörülmények romlása, a személyzeti igazgató távolmaradása a 
helyszín realitásaitól és az alkalmazottak napi problémáitól egy olyan 
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rejtőzzön rëngetegben, berkëkben në bujdokoljon, puszta földön el në 
follyon! Otthon këll a téj a házban, ott keresi, ott kívánja, gazdaasz-
szony várva-várja, kezében borókarocska.” (206) 
     „Nyártündér, aranyos asszony, Dél tündére, táltos asszony! Jer, 
ëtessed Emtetőmet, itatgassad Ízlelőmet, Bimbóm nedveit buzogtasd, 
Pannám nedveit pëzsëgtesd, tejjel töltsed Mézelőmet, Almámat folyó 
arannyal, szőke széna szálaibul, fejébül finom füveknek, életët termő 
talajbul, zsënge szénazsombikosbul, mézzel illatos mezőrül, szamóca 
szagú ligetbül, hangatündérëk hajábul, sziromtündérëk szërébül, fëlhők 
tejtündéreitül, églakó lëányseregtül: tejet hozzanak hasukban, csattanó 
feszës csëcsükben, fejni apró asszonyuknak, húzogatni csöpp cseléd-
nek.”(228) 
     „Kelj a kátyúból, kisasszony, lënge lány, a lápkutakbul, nyájasság, a 
nyirkosokbul, szűzi szendeség a sárbul! Végy vizet a friss erekbül, 
abbul adj az állatoknak, hogy csinosodjék a csorda, gazd’asszony 
gabnája nőjön, mielőtt mëgnézni mënne gazdaasszony-gondozója, az a 
gyarló gyönge gyermëk, kis ügyefogyott fejőjük.” (240) 
     „Mielikki, mezők mamája, jószág jóságos dadája! Küldjed legkü-
lönb lëányod, legcsinosabbik cselédëd, vetéseimre vigyázzon, vagyo-
nom szívén viselje eme nyár heves havában, istenadta szép időben, míg 
a jó melegbe’ járunk, Urunk áradó këgyében.” (250) 
     „Tellervo, Tapio lánya, vadonerdő vadvirága, lepke-lënge ködbül 
inge, sárga sárarany sörénye, nyájnak nyájas őrizője, asszonygabna 
gondozója Metsola szagos mezőin, táltosi Tapiolában! Jól vigyázz a 
jószágomra, gabonámra gondod légyën!” (260) 
     „Tapintsd ápoló tenyérrel, bájos ujjaddal bëcézve, simogasd hiúz-
simára, haluszony-finomra fésüld, vízisellő-pikkëlyësre, 
baribundácska-puhára! Este mëg, sötétëdéskor, ha a szürkület lëszálla, 
hajtsd haza a marhanyájat gondos gazdaasszonyához; hátán 
lápkutacska lëngjën, lapockáján tejtavacska.” (272) 
     „Majd a nap ha már mënőben, énëkël az éj madara, akkor intsd az 
istenadta szarvas barmokat szavaddal: ’Kajlaszarvúak, karámba, teje-
lők, tanyára térni! Van a házban jó helyecske, heverni való alommal; 
zord az erdő benne járni, poroszkálni puszta parton. Hazatértëtëkre vár 
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     „Keríts kürtöt másik égrül, kék egeknek köldökérül, mézzel szólót 
mënny-egekbül, márc-szavút a föld szívébül! Fënnën fújjad azt a kür-
töt, messze halljon harsogása, dalold dombjaink virágba, pusztáink 
piros gyönyörbe, fënyéreink fényözönbe, nyírëseink nyájasakra, mo-
csarakat mézesekre, csurgókat csudálatosra!” (128) 
     „Enyéimet ott ëtessed, jószágomat jóllakassad, édës étellel ëtessed, 
itatgassad friss itallal! Arany szálú szénán tartsad, ezüstös fejű 
füvekën, itasd tiszta tó vizébül, fölfakadó forrásokbul, csörgedëző 
csermelyëkbül, partjain futó folyóknak, méztermő aranymezőkön, 
ezüst erdőknek szegélyin.” (140) 
     „Két aranykutat határul áss az állás két felére: tehenem vizet talál-
jon, gyöngyöző itókát gyűjtsön duzzadt tőgyei erébe, csattanó-feszës 
csëcsébe, hogy áradjanak erei, tejfolyója folydogáljon, tejcsurgója 
csörgedëzzën, tejzuhataga zuhogjon, tejcsatornája csorogjon, tejbaráz-
dája buzogjon, hogy bármikor bőven ontsa, adja mindën alkalommal, 
irígyre ügyet së vetve, fenekëdőket feledve; tejem föld alá në follyon, 
istenáldás itt maradjon.” (158)  
     „Bizony, vannak bőven rosszak, kik Manalába mënesztik, tejet föld 
alá fëcsérlik, Isten áldását pazalva; kevesebb a jó, a kedves, ki a 
földbül fölfakasztja, félfalut bejárva érte, más határbul visszahoz-
za.” (166) 
     „Ëgykor éd’sanyám së esdëtt fűtől-fátul jótanácsot, szomszédba 
szaladva érte! Tejet földbül visszavëtte, rossz lëlkëktül elragadta, más 
határbul visszahozta. Messzebbrül is mëgszërëzte, távolabb is 
mëgtalálta: tejét hozta Tuonelábul, föld alól, az alvilágbul, éjnek-
évadján lopózva, surranva sötét utakon, hogy a hitvány mëg në hallja, 
sënkiházi mëg së sejtse, rosszakaró rajt në kapja, në irígyëlje 
irígye.” (182) 
     „Éd’sanyám szavát idézëm, szólok szép szülém szavával: hol ma-
rad marhámnak haszna, tehenem tejét ki lopja? Elhurcolták más határ-
ba, rejtve rosszak udvarába, csavargó lotyók csëcsébe, huncutoknak 
hónaljába. Vagy tán fönnakadt a fákon, rejtëzëtt a rëngetegbe, berkëk 
alján bódorogva, pusztában pocsékolódva?” (194) 
     „Në mënjën a téj Manába, tehén haszna más határba, csavargó lo-
tyók csëcsébe, huncutoknak hónaljába, në akadjon fönn a fákon, në 
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igazgató benyomását kelti, mint aki nem bírja szusszal. A Scania 
Angers-nál az egyén tiszteletének a hiánya a sikeres karrier forrása. 
Példát is mondhatunk: egy durvaságáról közismert menedzser ma a 
szerelővonal felelőse. (…) 

Az átcsoportosítások kilátástalansága némely dolgozót arra 
kényszerít, amit szemérmesen kölcsönös megegyezéssel történő 
távozásnak szoktak hívni.” Ez „egy szerencsétlen foglalkoztatási 
politika bizonyítéka, amely csak a bizonytalanságot növeli.” 

A helyzet „a Scania Production Angers valódi prioritásait 
bizonyítja. Ezeket pedig nem a biztonság, a munkakörülmények, a 
környezet képezik, hanem a termelékenység és a profit.  

Az alkalmazottak alkalmazkodási képességét újra próbára tette a 
munkaritmus megváltoztatása. (…) A balesetek aránya – miután két évig 
azonos szinten állt – jelentősen megnövekedett, a munkahelyről való 
hiányzás szintén, és nagyon egyszerű lenne azt gondolni, hogy ebben az 
érdektelenség játssza a fő szerepet.” 

 
Ugyanaz – etnikusan 

Természetesen a vezérigazgató diszkrimináció-mentességet, a népek 
és kultúrák nagy Scanián belüli összeölelkezését illető állításai sem 
felelnek meg a valóságnak.  

Angers-ban magam is tanúja voltam egy idevágó esetnek.  
Lopások történtek a gyárban. A munkásöltözőben pénzek, 

bankkártyák és más értékek tűntek el. Szerintem ezt közzé kellett volna 
tenni, hogy mindenki résen legyen. A Scaniánál azonban az ilyesmi 
titok, mert náluk nem történik semmi rossz. A fontos a kifelé mutatott 
látszat.  

Egy tunéziai naponta bejárt hozzánk, noha egy másik cég 
alkalmazottja volt. Karbantartási munkákat végzett nálunk; szabadon 
mozgott a gyár egész területén. Az öltözőben is járt, talán valami zárat 
javított. Egyből ő lett a gyanús. Úgy egy hónappal később mesélte el 
nekem, hogy mi történt. Folyton hívogatták a csendőrségre, házkutatást 
tartottak nála, idegileg szépen kikészítették. Amikor a csendőrség 
hívogat valakit, az biztosan rosszabb annál, mint amikor engem Bernard 
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Proux hívogatott. Ő végig tagadta, hogy lopott volna. Aztán egy nap 
megtörtént a csoda: egy optikusnál azzal a kártyával fizettek, amelyet 
az öltözőből loptak el. Az optikus, amíg ott tette-vette a kártyát, 
felhívta közben a rendőrséget, és elkapták az illetőt. Egy francia ember 
volt, aki a vonalon szerelt. Az lopott, nem a tunéziai. Egy napon eltűnt 
a gyárból; nyilván felmondatták.  

A tunéziaitól a rendőrség utólag bocsánatot kért. Elmondták neki: a 
Scania részéről nagy nyomás volt rajtuk, hogy kapják el hamar a 
tettest, s legyen vége a lopásnak. Ezért nyírták őt annyira. Nyilván a 
Scania emberei jelentették őt fel. Ezek nem szóltak neki később sem 
semmit, hanem a főnöke annál a cégnél, amelyiknél alkalmazásban 
volt, és amelyik átküldte hozzánk dolgozni, megfenyegette: ha 
reklamál, ha feljelentést tesz a Scania ellen, vagy Michel Cherrault, a 
Scania biztonsági embere ellen, kirúgják. A tunéziai szerint Proux is és 
Cherrault is gyűlöli az idegeneket.  

 
A Scania vezetősége valódi állásfoglalását és gyakorlatát, amelyet 

átitat az etnikai hovatartozásra való odafigyelés, itthon, Svédországban 
is szép szavak mögé igyekszik bújtatni. Östling „büszkén” említi, hány 
nemzetiség dolgozik például a södertäljei gyárban, csak azt felejti el 
hozzátenni, hogy a műhelyekben sok olyan külföldi származású svéd 
állampolgárt alkalmaznak munkásként, akiknek főiskolai vagy mérnöki 
végzettségük van. Gyakran svéd főiskolába jártak, de csak egyszerű 
szerelői feladatokat bíznak rájuk. Jellemző, hogy egyetlen magasabb 
beosztású bevándorlót sem találunk a különböző munkahelyeken. 

Én sok más emberhez viszonyítva eleinte még jól is jártam, mert az 
angers-i gyár idejében történő beindításához szükségük volt az én 
tudásomra és operativitásomra. Ma már tudom: szó szerint kellett volna 
vennem, amit egyszer Anders Leine mondott nekem: én lehetek 
szakértő a Scaniában, de főnök nem. Lám még annak a kis FFU-
csoportnak a vezetője sem lehettem, csak a munkáját végezhettem, míg 
az új meg nem érkezett. Ma, utólag, azt is értem, hogy amikor egy-két 
svéd főnök azt mondta nekem Angers-ban: „du är våran” (te a mienk 
vagy), ez nem azt jelentette, hogy „közénk tartozol” (mint én hittem 
akkor), hanem azt: most már mi rendelkezünk veled.  
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nyitotta, maga mondta-mondogatta: „Küldöm barmaim berëkbe, tejadó-
imat avarba, szaruszarvút nyárligetbe, görbe szarvút a gazosba, hogy a 
hája halmozódjon, zsëndüljön a zsënge zsírja méretlen gyöpös mező-
ben, ligetës lapály füvétül, nyurga nyírfáknak tövében, völgyi nyárfák 
védelmében, aranyfényű fenyvesëkben, ezüsterdő oltalmában. (48) 
     „Kísérjed, irgalmas Isten, Terëmtő, të támogassad, veszélyëk között 
vezetve, mindën rontástul mëgóva, nëhogy búba-bajba jusson, közülük 
ëgy is kárba vesszën.” (54) 
     „Ahogy óvtad itt az ólban, födelünk alatt fëdëzted, oltalmazd az ólta-
lanban, födeletlenben fëdëzzed, hogy csinosodjék a csorda, 
gazd’asszony gabnája nőjön, kedvére barátainknak, elleneink ellené-
re.” (62) 
     „Ha a pásztora mihaszna, bojtára mëgbízhatatlan, pásztornak fogadd 
a fűzet, égërt ébër gondozónak, berkënyét bojtárgyerëknek, zelnicét ha-
zahozónak, hogy në këllessék keresni, ház népének hajkurászni.” (70) 
     „Ha a fűzfa félrehajtja, berkënye bitangba’ hagyja, égër étlenül 
ereszti, zelnice tovazavarja, küldjél náluknál különbet: tündérlányaid 
lëgyenek gabonámnak gondozói, tehenem terelgetői! Bőviben vagy 
szolgahadnak, százak hallgatnak szavadra, kik az ég alatt lakoznak, 
terëmtő tündérlëányok.” (82) 
     „Nyártündér, aranyos asszony, Dél tündére, táltos asszony, Tűlevél-
tündér, të drága, bájos barna lány, Boróka, Berkënye, csinos cselédke, 
Zelnice, Tapio szépe, Mielikki, piros mënyecske, Tellervo, Tapio lánya! 
Marháim mëgőrizzétëk, gabonámat gondozzátok nyájassággal nyáridő-
ben, míg a lombok lëngedëznek, míg levél libëg a fákon, földbül friss 
füvek fakadnak!” (96)  
     „Nyártündér, aranyos asszony, Dél tündére, táltos asszony! Színës 
szoknyádat terítsed, borítsad bíbor kötényëd jószágom fölé födélnek, 
csemëtéimre cserénynek, szilaj szél elől takarva, védve verdëső 
esőtül!” (104) 
     „Nyavalyáktul nyájam óvjad, védelmezd, hogy kárt në valljon, ingó-
bingó ingoványtul, locskolódó lápkutaktul, mélységës mocsárvizektül, 
elnyelő gonosz gödörtül, nëhogy búba-bajba jusson, közülük ëgy is kár-
ba vesszën, sárba süllyedjën a csülke, lába lápkutakba lépjën Isten 
rëndëlése nélkül, Terëmtőnek terve ellen.”(116) 
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tëvésit, Kullervo rozscsépëlésit: hát rozsa ramatyra verve, szalmája 
törekre törve. (354) 
     Untamo üvölt dühében: „Sëmmirevaló suhanca! Bármilyen do-
logra küldtem, mindën művét tönkretëtte. Oroszországba 
mënesszem? Avagy küldjem Karjalába, Ilmarinenhëz inasnak, vas-
verőhöz fújtatónak?” (362) 
     Kalervo fiát eladta, messzi Karjalába küldte Ilmarinenhëz inas-
nak, mestërëknek mestëréhëz. (366) 
     Mennyér’ vëtte mëg a mestër? Adott ezt is, azt is érte: két ütött-
kopott nagy üstöt, három horgot félbetörve, öt kicsorbított kaszával, 
hat kimustrált rossz kapával vëtt vacak legényt magának, szërzëtt 
szolgát, rossz cselédët. (374) 
 
 
                      HARMINCKETTEDIK ÉNËK 
                            Kullervo pásztorkodása. 
             Varázsigék a legelni küldött nyáj védelmére. 
 
     Kullervo, Kalervo sarja, kék lábravalós legénye, lobogó sörénye 
sárga, cifra leffentyűs cipője, a kovácstul első este kérdëzte, mi lësz 
a munka; embërtül ebéd utánra, asszonytul ebéd előttre: „Jó a mun-
kát mëgmondani, tëendőt nevén nevezni, dolgot adni dolgozónak, 
robotot robotolónak.” (12) 
     Ilmari kovácsné asszony mérlegëlte ott magában, mire volna jó a 
szolga, új rabja milyen robotra. Csordásnak tëvé cselédjit, barmokat 
bízott kezére. (18) 
     Kovácsné, komisz mënyecske, rosszmájú, ravasz boszorka 
kënyeret sütött, kerekët, tetszetőset pásztorának: zablisztët, búzát 
beléje, jókora követ középre. (24) 
     Kérgét bőven bézsírozta, héját vajjal vastagítva, 
pásztorembërnek ebédül, rabnak rágcsálnivalóul. Maga lëlkére kö-
tötte, szóval mondta, fölfelelte: në ëgyék ebből, csak akkor, ha a 
marhát már kicsapta. (32) 
     Ilmariné asszony akkor barmait legelni küldte, száját szóra is 
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Az etnikai-faji megkülönböztetés Svédországban nemcsak a Scania 
sajátja. A külföldön született egyetemet végzettek „«ötszáz állást is 
megpályázhatnak anélkül, hogy egyetlen interjúra is elhívnák őket» - 
mondja Marie Linell Persson, a nemzetközi egyetemet végzettek 
munkaközvetítőjének a vezetője.” Ugyancsak ő mondta: „Általános 
gyakorlat, hogy a munkaadók nem veszik figyelembe a külföldinek 
hangzó nevűek által benyújtott álláskereső kéréseket.” A legrosszabb 
helyzetben az afrikai és ázsiai bevándorlók, valamint leszármazottjaik 
vannak. Az Integrációs Hivatal nagyszabású felmérése bizonyítja, 
hogy „Svédország nagy kompetencia-erőforrásokat veszít el, mert 
hagyja, hogy közgazdászok, orvosok, tanárok olyan munkát végezzenek, 
amelyhez nincs szükség magasabb képzettségre.” 

 
A külföldi eredetű alkalmazottak a Scaniában ugyanazért a munkáért 

kevesebb bért kapnak, mint svéd kollégáik. Ezt magamon is alaposan 
megtapasztalhattam. Diszkrimináció ez a javából, még akkor is, ha 
jóhiszeműségem, no meg a rövidtávú elévülési idő miatt lekéstem a 
feljelentést.   

A jelenség általánosan elterjedt Svédországban, noha törvény tiltja. 
A munkahelyi diszkriminációra vonatkozó feljelentések száma 
rohamosan gyarapszik: 1999 és 2004 között 64%-kal növekedett; 
legtöbbjüknek etnikai-faji okai vannak. Pedig ez csak a jéghegy csúcsa. 
A megkülönböztetés a statisztikailag ismertnél valójában sokkal 
nagyobb. A témában készített tanulmányok szerint a diszkrimináltaknak 
csak 4%-a tesz feljelentést. 

      
Södertäljében a gyakorlati szakon levő gimnazistáknak több mint 

fele külföldi származású, de közülük csak elvétve jut be valaki a Scania 
Ipariskolába. Hogy erről bizonyságot szerezzünk, csak meg kellene 
nézni ezeknek az iskoláknak a katalógusait. Az alacsonyabb rendű faj ne 
zavarjon ott, ahol fizetést adnak a kiképzési időszak alatt.  

A sajtóból ismerek egy ilyen esetet. A gyermek apja gambiai, az 
anyja finn. Nyolcvanadmagával felvételizett a Scania iskolájába. A 
tesztet értékelő tanárok szerint technikai ismeretek terén az első öt 
között volt, de hasonló eredményt ért el svéd nyelvből és matematikából 
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is. A felvételi után mindenkivel interjút készítettek (ez gyakorlatilag 
már alkalmazási interjú, mert akit ebbe az iskolába felvettek, az állást 
kap a vállalatnál), és így válogatták ki azt a negyvenet, akiket felvettek 
az iskolába. A fiú ezen a szűrőn kiesett. Mivel az anya a történtekre 
nem kapott világos magyarázatot a felvételit vezető tanártól, feljelentést 
tett. Az ügy kimeneteléről nincsenek információim.  

 
Nem egy hasonló történetet lehetne még elmondani. Ez azt 

bizonyítja, hogy itt nem szórványos esetekről van szó, hanem egy 
tudatos, állandóan napirenden levő rasszista politikáról, amely sokakat 
reagálásra késztet. Ezért a politikáért a cég vezetősége a felelős, és 
minden jel arra mutat, hogy vele a cég mögött álló fő tulajdonosok is 
egyetértenek.  

Ne tévesszen meg senkit az, hogy Leif Östling a svéd politikusokat 
bíráló egyik interjújában a munkaerő-bevándorlás mellett foglalt állást. 
Ez a véleménye nem az egyenjogúság igényéből ered, hanem abból az 
őt személyesen is érintő vállalati érdekből, hogy nagyobb és ezáltal 
olcsóbb legyen a munkaerő-választék. Az emberek érvényesülési 
lehetőségei – akárcsak ma – a jövőben is nagyrészt etnikai 
szempontoktól fognak függni. A Scania számára a cél nem az emberek 
jóléte, egyenjogúsága, az ország érdekeinek biztosítása, hanem mindig 
is a vállalati nyereség növelése lesz. Ez pedig az emberek skrupulus 
nélküli kihasználásából származik. 

A külföldi munkaerő importjának gondolata nyilván nem Östling 
fejében született meg, hiszen már nagyon régi gyakorlat, bár ma új 
formái is vannak. A Scania vezére az eljárást rendszeresíteni szeretné, 
annak ellenére, hogy az utóbbi másfél évtizedben Svédországban 
jelentős munkanélküliség van. „Svéd vállalatok külföldön keresnek 
mérnököket svédországi munkára – mindenekelőtt Oroszországban, 
Lengyelországban és Indiában –, a svédekénél jóval alacsonyabb 
bérért. Egy külföldi számítógépes mérnöknek havi 19.000 koronát 
ajánlanak fel egy olyan munkáért, amelyért egy svéd mérnök 
legkevesebb 24.000 koronát kapna.” A fejlődő országokban ez a fizetés 
rendkívül magasnak tűnik, ezért az ottaniak szívesen idejönnek. Nagy 
részük bizonyára tudatosan vállalja a megkülönböztetést. A svéd 
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     Fejszéjét fatönkbe csapta, maga hujjogott-hahózott, fülsiketítőn sí-
polva, varázsversit mondogatva: „Annyi erdő düljön össze, forduljon 
ki annyi fája, ameddig a hangom hallik, kurjongatásom kiterjed!” (282) 
     „Në fakadjon itt fiatal, szárba szökni ëgy së tudjon, amíg a világ 
világ lësz, míg az égën holdvilág lësz, Kalervo fia fënyérin, erdején 
erős legénynek!” (288) 
     „Ha a földben mëgfoganna, fiatal vetés fakadna, annak szála szárba 
szökne, s mégolyan magasra nőne, akkor së lëgyën kalásza, szárára 
fejet në szëdjën!” (294) 
     Untamoinen, gondos gazda mëgtekinteni kiméne Kalervo fiának 
földjit, új szolgája szűz vetésit, de sëmmihëz sëm hasonlít, legkevésbé 
új vetéshëz. (300) 
     Untamo fejét vakarta: „Nëm való ez ily dologra! Szép erdőmet 
tönkretëtte, legszëbb fáimat kivágta. Nëm tudom, hová helyëzzem, mi-
féle dologra fogjam. Fogjam bé sövényfonásra?” Kerítésfonásra küldte. 
(308) 
     Kullervo, Kalervo sarja nekiállt a kertfonásnak. Hajóbordányi hasá-
bok sövényének léce lëttek, szálas százados fenyőket döngölt dúcokul 
a földbe, fonadékul vont beléje hórihorgas berkënyéket; mindënütt szo-
rosra szőtte, kapunak helyet së hagyva. Száját akkor szóra nyitva va-
rázsversit mondogatta: „Madár légyën az javábul, szárnyain magasra 
szálljon, aki által akar jutni Kalervo fia fonásin!” (324) 
     Gondolt ëgyet Untamoinen: már csak mëgnézi, miféle Kalervo fia 
fonása, rabszolgájának szövése. (328) 
     Hát, kerítése kaputlan, nincsen rése, nincs nyílása, alul mélyen föld-
be fúrva, fönn a fëllegëkbe húzva. (332) 
     Morfondírozott magában: „Nëm való sövényfonásra! Kapu nélkül 
készítëtte, ajtónak helyet së hagyva, fölül égig ér az éle, fúródik a 
fëllegëkbe; magasban mëgmászhatatlan, alulról bebújhatatlan! Nëm 
tudom, hová helyëzzem, milyen munkára mënesszem. Rozscsépelni 
mëgfelelne?” Küldte hát rozsot hadarni. (344) 
     Kullervo, Kalervo sarja verte a rozsot veszëttül, magvait morzsára 
zúzta, szalmáját törekre törte. (348) 
     Ëgy nap gondolta a gazda: márcsak mëgnézi magának Kalervo fia  
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     Így szólt hozzá Untamoinen, komolyan lëlkére kötve: „Ha 
mëgbëcsülöd magadat, mëghúzod magad szërényen, akkor ellëhetsz 
minálunk, szolgamunkából mëgélhetsz. Bérëdet is fëlbëcsüljük, 
érdëmëd szërint kiszabva: dërëkadra díszës szíjat, avagy nyaklevest 
nyakadba.” (212) 
     Mihelyt mëgnőtt ëgy araszra, Kullervo kicsit nagyobbra, mindjárt 
munkát adtak néki, befogva belső dologra: csëcsemőcsicsijgatásra, böl-
csőbéli kisbabához: „Bánj a gyermëkkel vigyázva, ëtesd mëg s ëgyél 
utána! Mosd pëlënkáit patakban, ruhácskáit rëndben tartva!” (222) 
     Ëgy nap, két nap gondozgatta, kínozta, szëmét kiszúrta, harmadikon 
holtraverte, gyömöszölte és gyötörte, pólyáit patakba dobta, bölcsőké-
jét tűzre tëtte. (228) 
     Untamo fejét vakarta: „Nëmigen való ez annak: 
apróságajázgatónak, csëcsemőcsicsijgatónak. Nëm tudom, hová 
helyëzzem, miféle dologra küldjem. Tán erdőirtó lëhetne. Favágómun-
kára fogta. (236) 
     Kullervo, Kalervo sarja mondogalódott magában: „Most már bajnok 
lësz belőlem, ha fejszét fogok kezembe; szëbb még szëmre is bizony-
nyal, különb embër, mint korábban, akár öttel is fölérëk, vélem hat së 
vërsënyëzhet!” (244) 
     Mënt a műhelybe sietve, a kovácshoz kérelëmmel: „Édës 
ëgykomám, kovácsom! Vasszekërcét verj ki nékëm, fejszét, illőt férfi-
kézbe, jó vasat munkásmarokba. Mert erdőirtásra mégyëk, tölgyfatör-
zseket tarolni.” (252) 
     Mëgkalapálta a mestër, jófajta vasat kovácsolt: fejszét, illőt férfi-
kézbe, jó vasat munkásmarokba. (256) 
     Kullervo, Kalervo sarja fente fejszéjét sokáig, fente félnapon 
kërësztül, alkonyatkor nyélbe ütve. (260) 
     Majd az irtásföldre indult, föl a fenyves rëngetegbe, legszëbb szál-
fák erdejébe, eget verdëső vadonba. (264) 
     Fejszéjét a fába csapta, élével tövön terëmtve; a vastagja ëgy csa-
pással, féllel dőlt a vékonyabbja. (268) 
     Ötöt döntött dérrel-durral, nyolcat ëgyetlen nyeséssel. Akkor száját 
szóra nyitva morfondírozott magában: „Öregördög fáradozzon, Hiisi 
döntsön ëgyesével!” (274) 
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mérnökök szakszervezetének megbízottjától viszont az idézett cikkből 
megtudjuk: „Ötszáz munkanélküli tagunk van, őket kellene először 
munkához juttatni. De a vállalatok inkább lefölözik a munkaerőpiacot a 
fejlődő országokban…”  

                                
Miféle kultúra? 

T. K. A.: A How Scania is Managed (HSM) című brosúrában 
olvashatjuk: „A közös létezési és gondolkodási módra épülő 
értékszerkezet a Scania vezetési filozófiájának alapját képezi…” Ez 
arra utal, hogy a Scaniának saját kultúrája van.  

 
A HSM ezt többször is említi, és testületi kultúrának nevezi. 

Például: „A Scania egy erős védjegy. Mögötte egy erős testületi kultúra 
van, amely mindig az ügyfelet teszi az első helyre.” A szöveg így 
folytatódik: „Ugyanakkor a Scania kultúrájának alapvető jegye 
alkalmazottai tudásának, tapasztalatának, valamint azon vágyának a 
tisztelete, hogy munkájuk mindig jobb legyen.” (I. m. 6. o.) Eddig 
gyanútlanul azt gondolhattuk volna, hogy a cég propagandaanyagai 
esetleg az emberi személyiség tiszteletéről szólnak, de itt kiderül, hogy 
a Scania a saját vállalati érdekeit szolgáló tulajdonságokat tiszteli az 
egyénben.  

 
T. K. A.: A nemzetközi szupercégek „testületi kultúrája” sok jel 

szerint nehezen fér össze a nemzeti kultúrákkal. Gondolom, nem érzelmi 
indokok miatt, hanem mert a „testületi érdekek” a legtöbbször 
ellentétesek a nemzeti érdekekkel.  

 
A pénzemberek gyakran az emberiséget megváltani hivatott 

szakemberek mezében jelennek meg a nyilvánosság előtt, és alapvető 
változtatásokat sürgetnek. Leif Östling is ezt tette az imént említett, 
2003 őszén a Dagens Nyheter című központi svéd lapban megjelent 
interjúban (lásd Kalle Nilsson i. m., 46. számú jegyzet). 

„Legalább olyan szívesen, mint az üzletről, Östling általában az 
európai és különösen a svédországi strukturális reformokról beszél.  
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- Az egészségügyi rendszerünk az összeomlás felé halad. Az 
öreggondozás recseg-ropog egy mindinkább elöregedő lakosság 
nyomása alatt. Vannak állami vállalataink, mint a posta és az 
államvasutak, amelyek katasztrofálisak. Egy olyan jóléti rendszerünk 
van, amelynek fenntartására nincs többé pénzünk – harsogja.”  

„Östling receptje szokványosan gazdaságszemléletű” – állapítja 
meg az interjú készítője. A vezérigazgató szerint csökkenteni kell az 
adókat, privatizálni az egészségügyet, és leépíteni a megyerendszert. No 
és megnyitni a határokat a munkaerő-bevándorlás előtt. „A Scania 
Baltikumba költöztetése helyett ő inkább a baltiakat költöztetné 
Svédországba.” Itt jelenti ki Östling ezzel kapcsolatban azt is, hogy – 
noha a Balti tenger túlsó partján a költségszint alacsonyabb – „a 
munkaerőköltségek oly kis részt foglalnak el a költségvetésben, hogy 
nem befolyásolják az üzemek elhelyezését”.  

Nagy kérdés, mennyire lehet hinni Östling állításainak, ha: 
1. a Scania 2003 szeptemberében már eldöntötte, hogy a városi 

buszok gyártását a Katrineholmból Lengyelországba költözteti, és ez 
természetesen nem történhetett meg a vezérigazgató tudta nélkül; 

2. ezt követően, a 2003. november 2-án megjelent interjúban azt 
állítja, hogy az üzemek költöztetését a bérek nem befolyásolják (lásd 
három bekezdéssel előbb); 

3. egy 2004. május 2-i újságcikkben azt magyarázza, miért volt 
szükség a katrineholmi leépítésre: az autóbuszok „gyártása 
munkaigényes tevékenység, ahol a munkaerő költségének nagy hatása 
van a nyereségre”, ezért „a legolcsóbb helyszínt kell megtalálnunk” 
előállításuk számára. Amennyiben az EU-tagság következtében 
Lengyelországban is növekedni fognak a bérek, akkor az üzemet  
„tovább költöztetjük…Még keletebbre ott van Ukrajna és Oroszország, 
amelyek alacsony költségszintű országok.” 

Vajon lehetséges-e, hogy Leif Östling vezérigazgató a 2003. 
november 2-án megjelent interjúban igazat mondott? Nyilván csak 
akkor, ha 2003 szeptemberében még nem tudta, hogy miért akarja a 
buszszerelést Lengyelországba költöztetni, de a következő év tavaszára 
már rájött.  

A harmincéves katrineholmi buszgyártás felszámolása miatt (először 

3130                          Út a magányos tüntetésig 

a vízbe, hordójában lëtt halála? (128) 
     Bizony, nëm veszëtt a vízbe, hordóban së lëtt halála. Kikászálódván 
a kádbul, habok hátán üldögéle rezes rúdjával kezében, rúd végén 
selyëmzsinórral, buzgón horgászott-halászott, tengër mélyét mérëgette. 
Érdëmës volt mérëgetni: volt tán két merőkanálnyi; pontosabban kéne 
mérni, lëhet, harmadfélre rúgna. (140) 
     Untamoinen tépelődött: mit kezdjenek a kamasszal, hogy në váljon 
végzetükre, hogy në törjön életükre? (144) 
     Szëdetëtt a szolgáival erdőn mindën fajta fábul, tölgyfatuskót és 
nyírágat, gyantás törzseket tetézve, ëgy embër elégetése, Kullervo ve-
szése végett. (150) 
     Szolgák mindënt összeszëdtek: tölgyfatuskót, nyírfaágat, forgácsot, 
fenyőfakérget, gyantás törzseket tetézve, ezër szánnal szálfenyőket, 
százzal kőrisfát köréje. Mikor készën volt a máglya, alágyújtottak azon-
nal, a gyerëkët tűzre téve, légyën lángok martaléka. (160) 
     Égëtt ëgy nap, másnap égëtt, hát a harmadik nap este mëgnézték, mi 
lëtt belőle. Térdig érő hő hamuban, könyékig koromban állva, tűzpisz-
kálóval kezében, tüzet gerjesztëtt gamóval, szénvonóval lángra szítva, 
turkálva piros parázsban. Mëg së égëtt szőre szála, nëm lobbant a fürtje 
lángra. (170) 
     Untamót a mérëg ëtte: „Hova küldjük ezt a kölyköt, hogy s miként 
lëgyën halála, mi módon lëhet mëgölni?” Nosza, fölhúzták a fára, ëgy 
kiálló kőriságra. (176) 
     Éjek múltak, kettő-három, néhány nappallal tetézve. Monda Untamo 
magában: „Mëg këllene nézni végre, Kullervo kimúlt-ë közben, akasz-
tófa lëtt-ë veszte? (182) 
     Küldte szolgáját kilesni. Szólt a szolga visszatérve: „Bizony, 
Kullervo kibírta, akasztás sëm ártott annak. Fába vés a virgonc 
gyermëk, bugylibicskával kezében: tele már a tölgyfa képpel, tarkabar-
ka -.” (192) 
     Mit tëgyën most Untamoinen e pokolbeli poronttyal? Hiába akarja 
ölni, hasztalan tör életére, annak sëmmivel sëm árthat, nincs fortély, mi 
fogjon rajta. (198) 
     Végül Untamo mëgunta törni ëgyre életére: Kullervót ki këlle bírni, 
gyermëke gyanánt nevelni. (202) 
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kinézve, maga mondta, fölfelelte: „Mintha sűrű füst forogna, viharfel-
hő tornyosulna szélin szántóföldjeinknek, közelében új utunk-
nak.” (60) 
     De nëm sűrű köd kavargott, nëm fekete füst gomolygott: Untamo 
hada közelgëtt, háborúra-harcra készën. (64) 
     Mëgjött Untamo hadával, vérszomjas vitézeivel. Kalervo hadát 
lëverte, mindën embërét mëgölte, házakat halomra döntve, falujukat 
fölpërzsëlve. (70) 
     Mëgmaradt Kalervo lánya fájdalmas-feszës hasával. Martalócok őt 
magukkal hurcolták hazamënőben, takarítani tanyájuk, szobájukat 
söprögetni. (76) 
     Pár nap múlva, nëmsokára fiat szült szëgény mënyecske, 
fiúgyermëkët az árva. Nevet kéne néki adni: anyja Kullervónak hítta, 
Untamo világvitéznek. (82) 
     Azt az újszülött porontyot, félárva fiúgyerëkët beletëtték 
bölcsejébe, apró rëngő belsejébe. (86) 
     Ring a rëngőben a gyermëk, ringatózik, fürtje röpdös. Ëgy nap, 
másnap ringatózik, hát a harmadik nap este rugdalózni kezd kemé-
nyen, mindën izmát mëgfeszítve: pólyaszíját szétszakítja, pólyapárná-
ját lëdobja, bölcső oldalát kirúgja, ruhácskáját ronggyá  tépi. (96) 
     Látták: embër lësz belőle, biztos, hogy helyét mëgállja; Untamo 
ugyan remélte: világravaló legény lësz mëgokosodva-mëgérve, 
fëlserdülve férfikorba, százatérő szolga válik, ezër embërrel fölérhet. 
(104) 
     Két hónapot nőtt vagy hármat, hát ëgyszër a harmadikban az a 
térdigérő törpe imigyen motyog magában: „Csak ëgyszër nagyobbra 
nőjek, kicsinyég erőre kapjak, mëgfizetëk majd apámért, szenvedésiért 
szülémnek!” (112) 
     Hallván Untamo e szókat, mondogalódott magában: „Végül vészt 
hoz ez fejemre, új Kalervo lësz belőle!”(116) 
     Törte most fejét a férfi, asszony ëgyre arra gondolt: mit kezdjenek 
e kamasszal, hogy kerüljék el haláluk. (120) 
     Beletëtték ëgy bödönbe, akós hordóba helyëzve, belevetëtték a víz-
be, hullámok közé hajítva. (124) 
     Két-három napot kivárva, mëgnézték, mi lëtt a sorsa: belefulladt-é 
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csak Södertäljébe akarták telepíteni) már 2002 első felében éles 
sajtópolémia zajlott Leif Östling és a svéd miniszterelnök, Göran 
Persson között. A vitába egy régi politikus, Thage G. Peterson is 
beleszólt, akit a kormány tárgyalni küldött a Scaniához a katrineholmi 
munkahelyek ügyében. Ő megállapította: „…drámai változás történt a 
gazdasági élet viszonyaiban az utóbbi tizenöt esztendő alatt… Új 
jelenség, hogy a vállalatok semmibe veszik Svédország kormányának a 
véleményét… Úgy tűnik, ma a tőke és a részvényesek rendelkeznek 
minden hatalommal, az alkalmazottak szava pedig semmit nem számít.” 

                 
T. K. A.: Vagyis a nemzetközi óriáscégek partikuláris és gátló 

tényezőnek tekintenek minden helyi érdekvédelemre szakosodott 
egyesületi és politikai képződményt, valamint azok törekvéseit. 

 
Ennek több tünete is van. A svéd kormánynyilatkozatok mintha  

„feleselnének” a Leif Östling által mondottakkal. A tavalyi 
nyilatkozatban (2005. szeptember 13.) a miniszterelnök Svédországot 
egy olyan országnak tartja, melyre polgárai büszkék lehetnek. A jó 
gazdasági helyzetből származó erőt – mondta – „a munkanélküliség és 
a kirekesztettség megtörésére fogjuk felhasználni – nem pedig nagy 
adócsökkentésekre. Arra használjuk majd, hogy növeljük a biztonságot, 
nem pedig hogy csökkentsük azt.” Szerinte a „svéd jóléti rendszer 
sikeres, de távolról sincs egészen kiépítve.   

Östling úgy tesz, mintha nem tudná (vagy csak nem érdekli), hogy 
egy magánosított beteggondozás elképzelhetetlen a nyereségesség 
elvének érvényesülése nélkül, ezért az anyagi terhek a betegekre 
hárulnak, és sokan kiszorulnak a megfelelő gyógykezelésből – mint ez 
eléggé ismert például az Egyesült Államokból. A kormánynyilatkozat 
szerint viszont: „Az egészségügyi rendszer működési formáiról szóló új 
törvény fogja biztosítani, hogy minden állampolgár egyenlő feltételek 
mellett részesüljön jó beteggondozásban. Az egészségügyet a 
szükségletek irányítják majd, nem a fizetési képesség. Semmilyen 
közpénzből működő egészségügyi intézmény nem biztosít majd előnyt a 
magánbiztosítók ügyfeleinek vagy működik a magánnyereség érdekei 
szerint.” Ez valóban rosszul hangozhat a nyereségre beállt agyú 
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emberek fülének. 
A megyerendszer fölszámolására, helyettük nagy régiók 

létrehozására irányuló „korszerű” törekvések kétségtelenül a hatalom 
központosítására irányulnak, és csökkentik az emberek saját ügyeikbe 

való beleszólásának a lehetőségét. Göteborg környékén több megye 
egyesítéséből néhány éve létrehoztak egy kísérleti tartományt. A hírek 
szerint rosszul működik, és az eredeti szerkezet visszaállítását 
latolgatják.  

2002 novemberében, amikor Östling kirohant a politikai vezetők 
ellen, és javasolta a szabad munkaerő-bevándorlást,  237 ezer 
munkanélküli volt Svédországban. A tavalyi kormánynyilatkozat 
idején (2005 szeptemberében) több mint 263 ezer. Az ország azért 
nyissa meg a kapukat, hogy még több legyen? Vajon miért? Hogy a 
kereslet-kínálat törvénye értelmében olcsóbb legyen a munkaerő, s 
ezáltal több a vállalati nyereség?  

 
 
T. K. A.: A Scania vezérigazgatója szerint „ma túl sok a 

populizmus a politikai rendszerben”. Ez nem az ő önálló gondolata. 
Ma valahányszor valaki arról szól, hogy tenni kellene valamit az egyre 
növekvő társadalmi egyenlőtlenségek ellen, hogy valamilyen módon 
meg kellene védelmezni a szegényeket és kiszolgáltatottakat, a 
liberálisok rögtön populizmust kiáltanak. Márpedig az államnak 
kötelessége valamennyi polgárával törődni, még ha ez megterheli is a 
költségvetést.  

3132                              Út a magányos tüntetésig 

 
Kalevala 

Szente Imre fordítása 
Folytatás előző számunkból 

 
 
       HARMINCËGYEDIK ÉNËK 
       Kullervo gyermëkkora 
 
 
     Tyúkanyó nevelt csibéket, fehér hattyú fészëkaljat. Csibéit a kertbe 
küldte, hattyúfiakat folyóra. Jött a ráró, elragadta, jött a héja, messze 
hordta, szárnyas rabló szërteszórta. Ëgyet elvitt Karjalába, másikat 
orosz mezőkre, harmadikat otthon hagyta. (10) 
     Kit Oroszországba hurcolt, kóbor kalmár lëtt belőle, kivel Karjalába 
szállott, Kalervo nevet viselte, akit otthagyott honában, az lëtt undok 
Untamoinen, apja átokverte fattya, szülei szomorítója. (18) 
     Hálót húzott Untamoinen Kalervo halászhelyére; azt Kalervo 
észrevëtte, halat hátizsákba rakta. Undok Untamoinen akkor iszonyú 
haragra gerjedt: tíz ujját tanácsba hítta, tenyerét bíróvá tëtte, potomsá-
gért përbe szállott, halért háborúba kezdëtt. (28) 
     Huzakodtak-háborúztak, ám dűlőre nëm jutottak; mit ëgymás fejére 
mértek, ugyanannyit visszakaptak. (32) 
     Másszor, másik alkalommal, pár nap múlva, nëmsokára Kalervo za-
bot vetëtt az Untamo-tanya tövébe. (36) 
     Untamolának juhai belemëntek a vetésbe, Kalervo dühös kutyája 
ëgyiket agyonharapta. (40) 
     Fenekëdëtt Untamoinen Kalervóra, testvérére, hogy egész nemét 
kiirtja, apraját-nagyját mëgöli, irmagostul elpusztítja, ősi házát össze-
dönti. (46) 
     Övéit övezte karddal, férfiakat fegyverëkkel, gyermëkkezeket gyi-
lokkal, babamarkokat bicsakkal: indult hadba-háborúba saját édës vére 
ellen. (52)  
     Kalervo mënye magában üldögélt az ablakukban. Szólt az ablakon 
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Kerti beszélgetés (miniatűr kép) 
 

Láttál már zöld tehenet ? 
Én már láttam, 
mikor a nap sugarai 
keresztül bújtak 
a fák 
levelein   
S zöldellő nyalábok 
pásztázták  
a pihenő tehenek 
testének 
tejfehér 
körvonalát. 

      
Napjainkban a törődések leépítése a világtrend. Az életszínvonal 

csökkenését a nemzetközi vállalatoknak módjukban van ki is 
erőszakolni. Csak egy példát mondok. A Saab – eredetileg svéd – 
gépkocsigyár ma amerikai tulajdonban van, részvényeinek többségét a 
General Motors vásárolta fel. Ennek a cégnek különböző érdekeltségei 
vannak szerte Európában. Földrészünkön egyike volt azoknak, akik 
bevezették azt a versenyt, amelyben az egyes országok szakszervezetei 
vesznek részt. A GM svédországi, németországi, belgiumi és angliai 
üzemei egy új gépkocsitípus bevezetésekor azon vetélkedhettek, hogy 
melyikük elégszik meg alacsonyabb munkabérrel. A munkát a 
németországi Rüsselsheimban levő gyár kapta, mert ők 170 millió 
euróval kevesebb bért igényeltek. A svédek nem adták lejjebb, ezért – a 
kormány közvetítési kísérletei ellenére – 2004 óta több száz ember 
került az utcára Trollhättanban. Így néz ki ma a nemzetközi 
munkásszolidaritás. No és adott esetben ennyit érnek a szakszervezetek 
érdekvédelmi lehetőségei. De mintha a kormányok is mind 
tehetetlenebbek lennének.  

 
T. K. A.: Ha az egyes országok és népek érdekei így 

érvényesülhetnek, akkor minden bizonnyal nem is beszélhetünk többé 
nemzetstratégiákról, mert ezeket a vállalati stratégiák váltják fel.  

 
Az biztos, hogy a nemzetekénél fontosabb lett ma a vállalati 

stratégia, mert a társadalom életének alfája és ómegája a pénz lett. Leif 
Östling többször is beszélt a Scaniáéról; én most a részvényesek 2003. 
április 25-én tartott évi közgyűlésén mondottakat idézem tőle:  
„Gyakran megkérdezik tőlem, miben áll valójában a Scania 
stratégiája? A legegyszerűbben így lehetne megfogalmazni: jó 
összhangban az ügyfeleinkkel elég sok pénzt keresni ahhoz, hogy mind 
az ügyfelek, mind az alkalmazottak, mind a részvényesek, mind pedig a 
többi érdekelt számára egy hosszú távú jövedelmező növekedést 
biztosítsunk.” 

A vállalatok vezetőségei úgy tekintik, hogy – a szabad verseny elvei 
szerint? – az ilyen stratégiákból állnak össze az emberi társadalom 
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alapvető céljai. Aki ezekből kimarad, az magára vessen. A 
hagyományos kultúrának, a nemzeti megmaradásra törekvésnek még 
lehetnek hasznosítható területei, de ezek szerintük hosszú távon 
elenyésznek a vállalati világkultúra érdekközpontú olvasztótégelyében.  

 
Példázat az alkalmazottal szembeni magatartáskultúráról 

 Franciaországban történt, de valószínűleg a „művelt Nyugat” 
bármelyik országában megeshet. Egy svéd lapban olvastam róla. 
Néhány szemelvényt idézek belőle, mert így az eset az olvasó számára 
életszerűbb. 

 
„Párizs. A számítógépes ágazatban dolgozó egyik mérnök azt vette 

észre, hogy a vállalat, amelynél alkalmazásban volt, gyakran az ehhez 
szükséges speciális kiképzéssel nem rendelkező mérnököket bízott meg 
bizonyos munkák elvégzésével.  

Először azt hitte, hogy véletlen tévedésről van szó. De aztán 
megtalálta a módszer leírását egy menedzseri kézikönyvben.  

- A gondolat lényege az, hogy aki bizonytalan a munkájában, annak 
különösen nagy erőfeszítést kell tennie, ezért nagyobb lesz a 
termelékenysége. Amikor aztán ez az ember kimerül, már nem képes 
többre, akkor könnyen el lehet bocsátani. Hiszen végül is hiányzott a 
képzettsége az illető munkához.  

Mindezt Bernard Salengro meséli el. Ő munkaügyi szakorvos, és a 
felsőbb tisztviselők CGC nevű nagy szakszervezetének egészségügyi 
tanácsadója. A CGC tagja sok mérnök is.  

Munkaügyi orvosként gyanította ő, hogy a stressz növekvő 
probléma a francia munkahelyeken is. Hogy világosabb képet 
alkothasson erről, a CGC lapjában felhívást intézett a szakszervezet 
tagjaihoz, hogy írjanak neki a tapasztalataikról.  

A válasz mennyisége magát az orvost is meglepte. Két évvel 
ezelőttig alig beszéltek stresszről a francia munkahelyekkel 
kapcsolatban.  

– A munkanélküliség fenyegetése és az új technika okozta stresszről 
szóló beszámolókra számítottam – mondja. – Ezzel szemben az lepett 
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Havasi-Krasznai Erzsébet  
 

A budai várban, szombat délután 
 

dongón derengő 
dér döröngő 
durrongó 
doromb 
dong 
 
 
Hópihe-éjszaka 

 
ragyogó, 
gyémántos  csiga-ló 
kicsi  tündér fogatával, 
kacagón verseng csillagok  porával 
 
robogó fogaton, 
kicsi tündér, 
pici pálcájával 
csillámló havat ont   

 
 

Miki - Mikukás-virgács 
 
krampuszi szong - szong 
Gili - gali gong - gong 
gong - gong gili - gali 
krampuszi szong - szong 

 
 
 



Mi ez a bűz?! Ó én vén hülye! Már megint elfelejtkeztem a konyháról… 
 
Ha csakugyan van idő, és mindenütt, mindenben jelen van, ha megfog-
hatatlan is, akkor minden valószínűség szerint kaméleon-szerű. A múlt 
tanít. A jövő éltet. A jelen pedig, mint valamiféle lassan ható méreg: 
öl.  Tévelygünk, szívesen bolyongunk, önfeledten téblábolunk a meg-
történtek és az elkövetkezendők világában. A jelenünket gyilkoló ese-
mények sűrűségében megfeledkezünk az időről úgy általában, a sajá-
tunkról pedig kiváltképpen. Mintha valóban örökéletre születtünk vol-
na… Pedig tudva-tudjuk, hogy az idő folyása ellen mindössze annyit 
tehetünk, hogy megpróbáljuk kitágítani minden pillanatunkat. Mert-
hogy kitágítható. A világegyetemhez hasonló tágulásban aztán mind-
nyájunk ideje feloldódik a végtelen körforgásban, a nagy egészben, 
amelynek részeként olyan porrá leszünk, amilyenből vétettünk.  
Elképzelem, hogy ott az iskola márványos előcsarnokában, érdemeinek 
megfelelően nagyobb fontosságot tulajdonítok az Ida melleinek. És 
úgy bánok velük, mint minden szépséggel, amelyek a semmiből szüle-
tettek és oda tértek vissza, alaposabban szemügyre veszem őket, és ha 
csak simogató pillantásommal növeltem volna felbecsülhetetlen érté-
küket, talán közelebb jutok a szerelem kettőnkön múló érzéséhez. De 
még ma is abban a tévhitben ringatom magam, hogy az igazi szerelmi 
érzés messze elkerüli a testiség különös illatokat gerjesztő világát. 
Merthogy az igazi szerelem, csakis a szellem világában lüktető, mind-
inkább szorosabban egymásba tekeredő kettős spirál, amelyben örökké 
fájóan hiányzó másik énünkkel/felünkkel egyesülhetünk. Merthogy a 
bölcsességig élt eddigi életemben éppen elégszer próbáltam ama má-
sik, a testiség élvezetes útján bekövetkezett együttlétek alkalmával lét-
rejött egyesülés felöl férkőzni a legszentebb emberi érzésekhez. Be kell 
látnom, hogy a megélt gyönyörök ellenére, mindannyiszor kudarcot 
vallottam, mert a belőlem kéjjel távozó magok helyén, az ernyedtség 
percei után, csupáncsak szívszorítóan elhatalmaskodó és meggondol-
koztatóan kongó ürességet éreztem. 
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meg, hogy oly sok vállalati vezetőség tudatosan alkalmazza vezetési 
módszerként a stresszt és a zaklatást.  

A cikk elején említett eset egy példa csupán. Egy 
konyhafelszereléseket árusító cég egyik részlegvezetője a következőket 
meséli el: 

– A vállalat rendszeresen találkozókat szervezett a 
részlegvezetőkkel, ahol mindegyiküknek be kellett számolnia az 
eredményeiről. Ezt követően osztályoztak bennünket az árusítás 
bevételeinek nagysága szerint. Aki utolsónak jött ki, azt arra 
kényszerítették, hogy lehajtott fővel körbejárjon a teremben, miközben 
a többiek pfujozták őt. Én egy jó kereskedelmi iskolába jártam, és 
általában az elsők között szerepeltem, ezért nem sokat töprengtem az 
egészen.  

– Aztán megnősültem, gyermekeim születtek, és már nem csak a 
munkám állt a figyelmem középpontjában. Egy napon én voltam az, aki 
utolsó lett az osztályozásban. Rettenetes volt. Úgy éreztem magam, 
mintha egy fal elé állítottak volna, hogy kivégezzenek.  

Hogy a probléma méreteiről biztosabb képet alkosson, a CGC egy 
ankét készítését rendelte meg a Sofres nevű közvélemény-kutató 
intézettől.   

 A vizsgálat, amely egy évvel ezelőtt készült egy valamennyi 
franciaországi alkalmazottat reprezentáló mintán, kimutatta, hogy az 
emberek 70 százaléka érzi stresszesnek a munkáját.  

Azóta több hasonló vizsgálatot is végeztek. Lényegében mindegyik 
ugyanarra az eredményre jutott.  

Ez a háttere annak, hogy a munkahelyi stressz kérdése hamarosan 
figyelemmel kísért kérdés lett a francia szaktanácskozásokon és a 
tömegkommunikációban.  

(…)  
Nemcsak a technikai fejlődés okozza a stresszproblémákat – mondja 

Bernard Salengro. A helyzet sokat romlott amiatt, hogy oly sok hozzá 
nem értő vállalatvezető létezik.  

– Ezek elitiskolákba jártak, és mindent tudnak például az 
aszinkronmotorokról. Aztán vezérigazgatók lesznek, és gépek helyett 
embereket fognak irányítani. Közülük sokan képtelenek meglátni, hogy 
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az emberek másként működnek, mint az elektromos motorok.  
– Azt hiszik, hogy az emberi teljesítőképesség egy egyenes vonalú 

grafikonnal ábrázolható, mint az elektromos motoré. y=x+b, ezt könnyű 
kiszámítani. Van valahol egy felső határ, ahol a gépek felmondják a 
szolgálatot, de addig világos és egyszerű az összefüggés: ha növeled a 
munkamegterhelést, nagyobb lesz a teljesítmény.  

– Én orvos vagyok, és tudom, hogy ez teljesen téves. Az emberi 
idegrendszer grafikonja fordított U alakú. Az optimális megterhelés, 
ahol az ember teljesítménye a legnagyobb, középen van.  

– Baloldalt azok találhatók, akiknek túl kevés tennivalójuk van, 
akiket kiszorítanak, és nem kapnak értelmes munkafeladatokat. Ez 
tönkreteszi az embert.  

– Éppoly rémes, amikor valaki a jobbszélre kerül. Ha a megterhelés 
túlságosan megnövekszik, a stresszvonal mind meredekebben zuhan az 
összeomlás felé.  

Ez biológiai tény, és tanítani kellene a vállalati vezetők kiképzése 
során – mondja Bernard Salengro.  

– Ugyanazok a génjeink vannak, mint a crô-magnoni embernek. Ez 
kitűnően beleillett kora körülményeibe. Amikor előjött a barlangjából, 
és meglátott egy grizzly medvét, a szíve riadót vert, és a 
stresszhormonok, mint a kortizol és az adrenalin, szétáradtak az egész 
testében. Készen állt a harcra vagy a futásra.  

– De ha napjaink grizzly medvéje bejön az irodádba, és azt mondja, 
hogy rosszul végzed a munkádat, nem szaladhatsz el, és meg sem 
verekedhetsz vele. Ott kell ülnöd, és mosolyognod kell, miközben belül 
minden részed forr.  

És a legrosszabb az, hogy minden héten jön. Az ember úgy van 
felépítve, hogy egy erős stresszt kibírjon néha-néha. Az igazán veszélyes 
egy gyakran visszatérő stressz, amelyre nincs módodban rendes választ 
adni.” 

 
Mintha nyereségre vadászó grizzly medvék kezébe kerültünk volna. 

De „vállalati lelkület” címén nem az ő viszonyulásaikat foglalják össze, 
hanem az alkalmazottaknak a céggel szembeni kötelező magatartását és 
érzéseit.  
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olyan hülye, hogy rögtön lefeküdjön egy öregemberrel. Katherina haja 
kikandikált a nyakát körülölelő nedves törülköző alól, fénye felajzott, 
egy tincse hanyagul, csapzottan lógott a derekáig, ösztönös vágy haj-
tott, hogy belekontárkodjam ebbe a rendezetlenségbe. 
 Megszárítjuk?, kérdeztem mohón, és már léptem a fürdőszoba szekré-
nye felé, ahol a hajszárítót tartottam. 
Nem szoktam, intette le buzgóságomat Katherina, és mindent köszönve 
indult a kijárat felé. Leforrázva álltam és döbbenten néztem, amint őzi-
kém szép szökelléssel iramlik el nehezen palástolt lesállásom előtt.  
Katherina szemében pajkost villant az örök nőiesség. 
Mindjárt visszajövök, suttogta vagy sóhajtotta, rebegte vagy trillázta 
ígéretét, nem tudom már.  
Bezsongtam természetes nőiességétől. Megkövülten bámultan a nyitva 
maradt ajtót. Jó percbe tellett, amíg észbe kaptam. Gyorsan előszedtem 
titkos pálinkásüvegemet, amelyben otthoni eperfahordómban érlelt 
szilvóriumomat őriztem. Megkezdetlen üveg büszkeségem konyakszín-
ben pompázott, ha jól számoltam éppen hatéves. Ebből négy esztendőt 
az eperfahordóban, kettőt konyhai szekrényem rejtett zugában várako-
zott, talán éppen az ilyen nagy eseményre, amilyenek a Katherinával 
való esti együttlétet képzeltem.  
Előkaptam két zöldbarna, körteformájú avokadót, gyorsan kettévág-
tam, kiszedtem szép gömbölyű, minden bizonnyal titkokat rejtegető 
magját, és helyébe kiskanálnyi apróra vágott vöröshagymát helyeztem, 
rányomtam kanálnyi citromos majonézt, tetejébe bőven púpozva kavi-
árt raktam. Hogy ne csak a szájnak, hanem a szemnek is mutasson a 
csemege, a tubusból édes paprikakrém pöttyöt nyomtam az antracit 
ragyogású fekete ikrákra. A világoszöld avocado közepén virító sárga 
majonéz, s a belőle kikandikáló vöröshagyma aprólék színes terítőjén 
trónoló vizaikra-korona, az édes paprikakrém vörös ékkövével pompá-
zatos látványt nyújtott. Az italhoz illő ilyen költeményekkel már sikerült 
néhány nőt levennem a lábáról. Hogy ne tűnjön dicsekvésnek, most 
utólag úgy rémlik, hogy többségük amúgy is, jó adag hajlamosságot 
mutatott a szeretkezésre. És az is gyakran megtörtént, hogy mohón, 
előbb nem a feltálalt ínyenc falatokhoz, hanem akkor még kiválóan 
férfias lényegemhez nyúltak… 
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im nem ismertek rám. Amál, az orvosi rendelőbe bejáratos nagydarab 
zsidó lány, az Ida osztálytársnője sem ismert fel. Naponta többször is 
kötözésre jártam, hogy tanáraim és társaim hányhatnékját távollétem-
mel mérsékeljem. A jóságos Amál, miközben óvatosan rakta arcomra, 
nyakamra a vazelint, blúzából kitüremkedő cipómelleivel simogatott. 
Ez állatian jólesett. Ha ez a szerelem, akkor helyben vagyok, gondol-
tam. És azután szerelemre vágyva, egyre nagyobb mellű nőket keres-
tem és bámultam sóvárogva. 
A bécsi döntés után az anyaországhoz tartozó város nagy pompával 
épített, de a háború után készakarva elhanyagolt egykori hadtestpa-
rancsnoksági épületében valahogyan nem fogadott állítólagosan forró 
karjaiba az első, talán az igazi szerelem. Évekkel később hallottam, 
hogy Ida, egy távoli kisváros gépgyárából érdeklődött utánam.  
Nem megy ki a fejemből, miként történhetett az meg velem, hogy ami-
kor tehettem volna, még csak pillantásnyi ideig sem figyeltem az Ida 
melleire. 
 
Április 18 
 
Megdöbbentő, hogy a Katherina mellei mennyire hasonlítanak az Amá-
léra. 
 Jó volna erről közelebbről is megbizonyosodni.  
Majd eljön ennek is az ideje, futott át agyamon, amikor Katherina ne-
gyedóra elteltével kijött a fürdőből. Riadva nézegettem, teljes felszere-
lésben állt előttem, arca kissé babapíros volt, időnként kis gödröcske 
keletkezett szájszögletében, amikor mosolygott. Nem akartam elriaszta-
ni azzal, hogy rögtön lencsevégre kapom, pedig fényképezőgépem, mint 
mindig, a kezem ügyében volt. Ez nálam már olyan szakmai beidegző-
dés, több mint félévszázada művelem ezt a mesterséget, szemem, akár a 
blende, mindegyre igazodik a külső fényhez, amikor ráállok a témára. 
Hallani vélem a fényrekesz mámorító zümmögését, amint hirtelen ösz-
szezáródik, és foglyul ejti zsákmányom. Ez az élvezet felér, mit beszé-
lek, túltesz mindenféle nemi érintkezés örömén, amikor oroszlánként 
zihálva, hörögve felordítok a csúcson: Megvagy! Most vagy igazán az 
enyém!  
Álltam egy percig, bambán, és arra gondoltam, ez a nő, azért nem 
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Bőkezű jutalmak  

A hét szakszervezet 2003. áprilisi felhívását kétségtelenül több 
olyan felháborodás-hullám váltotta ki, amelyek a megelőző időszakban 
végigsöpörtek a svéd társadalmon. Kispénzű emberek tömegei 
háborodtak fel azon, hogy a nagypénzűek a vállalatok vezetőségében 
betöltött pozíciójuknál fogva búsás jutalmakat, luxusnyugdíjakat és 
köznapi emberek számára elképzelhetetlen méretű fizetéseket élveznek. 
Az ezeken az összegeken felül a részvényeik után kapott osztalékot 
senki nem firtatta, hiszen ez a társadalmi megegyezés értelmében 
teljesen természetes és méltányos.  

Leif Östling vezérigazgató is a vitatott személyek között volt, neki 
is része volt a felháborodások hullámainak dagadásában. 2001-ben 
ugyanis az ötmillió koronányi évi fizetése mellé még tízmilliót kapott, 
csak azért, hogy ne hagyja el a Scania vállalatot. A cég éppen 
bizonytalan helyzetben volt, és a vezetőség úgy ítélte meg, hogy csak 
Östling húzhatja ki a sárból a szekerüket. Az ilyenkor ajándékozott 
összeg angol neve „stay bonus”, amelyet az értelmező szótár szerint 
akkor kap ajándékként a nagyon fontosnak ítélt vezető pozícióban levő 
személy, ha fennáll a veszélye, hogy maradás helyett inkább a 
konkurenciához szegődik át. Östlinget ugyan senki sem gyanúsította 
távozási szándékkal, de valószínűleg meg akarták előzni, hogy ilyesmi 
eszébe jusson. Az azon évi „rendes” jutalma is mintegy ötmilliót tett ki, 
vagyis a 2001-es esztendőben Leif Östling a Scaniánál betöltött 
funkciójából eredően húszmillió koronát vágott zsebre. Ugyanakkor 
még egy szerződést is kötöttek vele, amely szerint öt esztendőn át évi 
tízmillió korona nyugdíj jár neki, amennyiben valamilyen fordulat 
következtében (például ha az akkori főtulajdonos, a Volkswagen eladná 
a részvényeit) elvesztené vezérigazgatói állását a Scaniánál. 

Ennyi, pénzben is kifejezhető rajongás alapján a cikkíró úgy vélte, 
hogy esetében „nem beszélhetünk ugyan egy észak-koreai típusú 
személyi kultuszról, de ebben az irányban tett néhány lépésről igen”.  

      
A szakszervezeti vezetők nyilatkozata a Dagens Industri (Napjaink 
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Ipara) című lap 2003. április 11-i számában jelent meg. Alapvetően azt 
a következtetést vonják le a helyzetből, hogy a vállalatok tulajdonosai, 
vagyis a részvényesek kellene megakadályozzák a vezetőség tagjainak 
adott túlzott jutalmak osztogatását. Ez fontos lenne egy normális 
fizetésrendszer fenntartásához.  

 
„Elvesztették-e vajon az uralmat a tulajdonosok, valamint a gazdasági 
élet a nagyvállalatok fölött? Úgy tűnik, a vállalatok vezetőségei a saját 
zárt világukban élnek, ahol lényegtelen kockázattal óriási 
nyereségeket lehet beseperni. Hogyan tudunk megvédelmezni akkor 
egy olyan megfontolt fizetési szintet, amely megőrzi a svéd 
versenyképességet?  
A tulajdonosok nagyobb felelősséget kell vállaljanak a fizetések 
kialakításában – szól nyolcszázezer alkalmazott érdekeit képviselő hét 
szakszervezet felhívása.” 
(…) 
„A vállalatok vezetőségeinek bőkezű alkalmazási feltételei és 
jutalmazási programja teljesen méltánytalan méreteket öltött. Sok 
esetben határozottan megbotránkozik rajtuk az ember.  
A széleskörű bírálatok ellenére a vállalatvezetőségek zöme nem vette 
észre, hogy a beléjük vetett bizalom erősen megcsappant.  
Nemcsak az egyes vállalatvezetők iránti bizalom sérült. Teljes joggal 
megkérdőjelezhető általában a gazdasági élet, valamint a piac 
képessége arra, hogy hatással legyen a nagyvállalatok irányítására.  
A tékozló jövedelmi viszonyok a társadalom más csoportjaira és 
általában a fizetések alakulására is kihatnak. 
A munkaadók hosszú időn át mértékletességet prédikáltak a bérből-
fizetésből élőknek.  
De a vállalatok vezetősége számára úgy látszik más szabályok 
érvényesek; a többiek meg kell értsék, hogy másként a svéd 
vállalatvezetőségek külföldre költöznek.  
A munkaadóktól gyakran hallottunk elkötelezett nyilatkozatokat arról, 
hogy a fizetést és az egyéb jövedelmeket a teljesítményhez fogják 
szabni. Úgy látszik, a vezetőségre ez nem vonatkozik.  
A magas fizetés mellett egy jutalmazási program is létezik, amely igen  
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Szürke kis egér, gondoltam, amikor Idát közelebbről is megnéztem. Ki-
csit koszos a nyaka, állapítottam meg utálat nélkül, és semmi olyat nem 
éreztem, ami pajzánabb gondolatokra ragadtatott volna. Akkoriban a 
háború előttről a poros padlásokon maradt dalok kottáinak fedőlapjáról 
mosolygó bögyös asszonyok kerítettek bűnös hatalmukba. És egyre 
gyakrabban orromban éreztem azt a különös illatot, amit szombatonként 
a nagyobb fiúk próbára tett szerszámjukra kapott, a közeli nyilvánosház 
melletti elsősegély-szolgáltatás, megnyugtatásként osztogatott papírfer-
tőtlenítőjéből áradt. Az internátus nyolcvanvalahány vaságyas hálójá-
ban én nyugodtan aludhattam. Csillagot velem nem rúgattak. Másoknak 
tartania kellett attól, hogy ha mélyen elalszik, lábujjai közé papírt húz-
nak és meggyújtják. Engem nem kötöztek ágyamhoz, hogy aztán a fü-
lembe ordítsák: Tűz van! Tűz van! Menekülj!  
De a pina szagú fertőtlenítő papirost minden szombaton az orromra 
húzták. Szagold csak! Ha majd eljön a te időd, így könnyebben ráta-
lálsz!  
Idával kapcsolatosan nem éreztem a testiség egyre követelőzőbb vá-
gyát. Ez lehet a szerelem, gondoltam komolykodva. Ha egy fiú nem 
akar mindjárt ráfeküdni egy lányra, akkor bizonyára komoly érzéseket 
táplál iránta.  
Nem megy ki a fejemből, hogy mégis, mit kerestem ott, mit kerestem 
azon a márványlépcsőn, csíkos pizsamámban és nyúlcipőmben. Ida 
még csak nem is mosolygott.  
Jó neked, te már lefekhetsz, mondta az estébe nyúló magolástól fáradt-
tan, és kisomfordált a márványcsarnokból, kínlódva húzta be a nehéz 
bejárati ajtót maga után. 
A következő hétvégén hazalátogattam. Pogácsás nevelőapám utolsó 
próbálkozásainak idejét élte, izzadva kínlódott, hogy a hiányzó fehér- és 
rozslisztet máléliszttel helyettesítve valamiféle eladható pogácsát ké-
szítsen. A déli ebéd melegítése volt a dolgom. Gyújtóst löktem a zo-
máncos tűzhelybe, petróleumot öntöttem rá. Amíg a gyufát kerestem, a 
hamu alatt rejtőző parázs gázzá forrósította a petróleumot. Leguggolva 
vetettem a gyufát a tűzhelybe. Robbant és a kicsapódó láng kíméletle-
nül leégette a bőrt az arcomról.  
Hétfőn, az iskolaorvos vazelin-arcpakolása mögé rejtőzve, osztálytársa-
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abban a késői órában a főlépcsőn.  
Későre járt, az iskola kihalt épületében szikrázott a csend. Magamtól is 
titkoltan azt reméltem, hogy pizsamában mutatkozva döntő hatással le-
szek Idára, és feltétel nélkül a szeretőm lesz.  
Ida apró termetű, szürke kis veréb volt. Iskolánknak, a háború utáni 
idők szocialista szellemének szülöttjeként, az volt a rendeltetése, hogy a 
nehézipar előretolt bástyájaként erőltetett gépgyártóipar számára nevel-
jen középkádereket. A női egyenjogúság is divatba jött, talán ennek kö-
szönhető, hogy néhány lány is felbukkant a fémipari szakközépiskolá-
ban. A fejlettebbeket a fiúk iránt érzett, ellenállhatatlan érzés ösztökélte 
a felületes felvételi vizsgára, Idát valószínűleg a lakatos apja iránti cso-
dálat. A vizsgáztatók minden lányt felvettek. Így került hetvenvalahány 
fiú közé négy lány.  
A háború és a sűrű tanügyi reformok furcsa helyzeteket teremtettek. A 
gépipari többnyire tizenöt-tizenhat éves tanulói közé, tanulni vágyó 
érett fiatalok és néhány hadifogságot is megjárt huszonéves is került.  
Hamar kiderült, hogy én voltam iskolánk legfiatalabb tanulója. Az 
egyik világot látott, jóképű fiatalember, jobb kezének, egy porccal rövi-
debb, mutatóujjával reám bökött és elnevezett Kölyöknek. Még nem 
voltam tizennégy éves, és az elemi iskolai szegények konyhájának so-
vány kosztján alig-alig növekvő testem, csak akkor szánta rá magát, 
hogy elhányjam tejfogaimat. A nagyfiúk szokása volt, hogy az órák kö-
zötti szünetben, egyik-másik lányos arcú fiút lefogták, a tanári asztalra 
fektették, és nagyokat röhögve ellenőrizték fütyülőjét. Ha fejletlennek 
találták, lefitymálóan rásercintettek. Tekintélyt csak a tíz centinél na-
gyobb fütykösök gazdái vívtak ki maguknak. Időnként engem is a tanári 
asztalra húztak. Szorosan lefogva, jól irányzott ökölcsapásokat mértek 
meglazult tejfogaimra. Az ütések mikéntjét az akkor divatos Tom Mix-
filmek hősétől lesték el. Nagy tetszésnyilvánítással fogadták, amikor 
lekászolódva a katedráról véresen kiköptem gyökértelen fogaimból 
egyik-másikat.  
Egyébként is kijárt nekem a figyelmesség. Minden nagyfiú öccsévé fo-
gadott, védettségüket élveztem. Az is gondoskodásukkal járt, hogy a 
növésben hozzám illő Idával kívántak összeboronálni. Szállj rá, éppen 
neked való, biztattak. Jó tanácsként hangzott, igyekeztem megfogadni. 
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csekély kockázattal, vagy minden kockázat nélkül hatalmas 
nyereségeket biztosít. Ehhez jön még egy kiadós extra nyugdíj is.” 
(…) 
„Mi úgy tartjuk, hogy a részvényesek évi tanácskozásain mindenekelőtt 
olyan kérdésekre kell súlyt helyezni, mint a tulajdonosok általi irányítás 
és a vállalatvezetőségek belső munkája, mint a vállalatvezetőségek 
jövedelme, valamint a vezetőség munkájának kiértékelése és tagjainak 
kinevezése.   
A tulajdonosok jobban látható és aktívabb felelősségvállalása döntően 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek visszanyerjék a gazdasági életbe 
vetett bizalmukat.” 

      
Kecskére a káposztát 

Egy évvel később, 2003-ban az Investor részvényeseinek zöme 
megpróbálta megakadályozni a vezetőség saját maga számára igen 
kedvező opciós javaslatának érvénybe lépését. Lehetséges, hogy 
elhatározásukhoz ösztönzést kaptak a hét szakszervezeti vezető 2002-es 
nyilatkozatából is. A kérdésben a következőképp zajlott a szavazás:  

„– Támogatja-e a közgyűlés a vezetőségnek a vezetők és a többi 
közreműködő serkentésére kidolgozott programját? – kérdezte Claes 
Beyer ügyvéd, aki kedden délután az Investor részvényeseinek 
közgyűlését vezette. 

– Igen – válaszolt néhány hang a sötétből, egészen elöl, a pódium 
közelében.  

– Támogatja-e a közgyűlés azt a javaslatot, hogy vessük el a 
vezetőség javaslatát? 

– Igen! – harsogta 1200 részvénytulajdonos a stockholmi 
Djurgården (Állatkert) igen látogatott gyűléstermében.  

– Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag a vezetőség 
javaslata mellett foglalt állást.  

– Nem! – üvölti a terem.  
Pontosan ahogy várható volt, kedden délután a részvényesek 

közgyűlését a jövedelmezési kérdések uralták. A vezetőségnek az 
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Investor alkalmazottait serkentő programra vonatkozó javaslata két 
részből áll: egy minden alkalmazottra vonatkozó opciós programból, 
valamint egy összetett opciós és részvényprogramból, amely csak a 
részvénytársaság vezérigazgatója és vezetői csoportja számára 
érvényes.” 

A magyarázatot ugyanebből a cikkből idézzük: 
„Mivel a részvényesek közgyűlései nemigen demokratikusak a szó 

szokásos értelmében, elég lett volna, ha Claes Beyer csak Pia Rundgren 
véleményét kéri ki, aki a Knut és Alice Wallenberg alapítványokat 
képviseli. Pia Rundgren a vezetőség javaslatát támogatta, és egymaga a 
jóváhagyott szavazói névjegyzék szavazatszámainak több mint a fele 
fölött rendelkezik.” 

Ezért harsogott tehát hiába 1200 részvényes, ha az ő összesített 
szavazatuk nem ért fel egyetlen emberével.  

Pia Rundgren természetesen nem a saját véleményét érvényesítette, 
hanem munkaadóiét, a Wallenberg családét.  

„Az Investor, amely meghatározó szerepet tölt be a svéd gazdasági 
életben, példaképként is működik más svéd vállalatok számára. Ezért 
elég szerencsétlen dolog, hogy az Investor vezetősége egy olyan 
javaslatot terjeszt elő, amely méreteiben nem túlságosan kihívó, de az 
opciós programja úgy van megformálva, hogy mi azt nem fogadhatjuk 
el” – mondta Tomas Nicolin, az egyik állami nyugdíjalap 
vezérigazgatója, aki az opciós program ellen szavazott, akár a jelenlevő 
részvényesek abszolút többsége.  

Ha az Investor opciós programja nem is, a vezetőinek fizetése 
igencsak kihívó. „Minden bizonnyal Svédország legjobban fizetett 
vezetői csoportja. Az Investor vezérigazgatója, Marcus Wallenberg 
melletti öt igazgató fizetése sokkal magasabb, mint a legtöbb svéd 
börze-vezérigazgatónak. Az Investor részvényeseinek szerdai 
közgyűlésén a nagy vita valójában a vezetők csoportjának fizetési 
szintjéről zajlott. “ 

Marcus Wallenberg, az akkori vezérigazgató évi 13 millió koronát 
kapott fizetésként. Ha őt leszámítjuk, „ az Investor vezetősége öt 
igazgatóból áll: egy nőből és négy férfiből. A csoport múlt évi fizetése 
összesen 40 millió koronára rúgott. Ez átlagban nyolcmillió koronát 
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csaptelep felé fordul, hogy szabályosan kerek, pucér fenekét csodálhas-
sam. Behúzza az átlátszó fürdőfüggöny. Körvonalai így még rejtelme-
sebbek. Gyönyörű látvány. Illik az ilyesmit naplóban megörökíteni... 
 
Nem megy ki a fejemből az az operettbe illő jelenet, amely hasonlatos 
volt azokhoz a nagyjelenetekhez, amiket városunk jelentéktelen színhá-
zának iskolai bérletelőadásain kellett végignéznem. És amiért szívből 
megutáltam minden szirupos szerelmi történetet.  
Eleinte azzal áltattam maga, hogy véletlen volt. Már akkor, amikor 
megtörtént, jobbik felem kilépett belőlem, és a pubertáskorúak szokásos 
ajkbiggyesztésével kívülről szemlélt engem. Láttam magam, amint siet-
ve leszaladok a háború után iskolának berendezett, a magyar időkben 
katonai parancsnokságnak magyaros pompával épített épületében, a 
bennlakásnak átalakított második emeletről a főbejárathoz vezető széles 
lépcsőig. A bejárati csarnokba jobbról és balról két lépcsősor kanyaro-
dott az emeletről. A csarnok félmagasságában, kis színpadszerű pihenő-
ben egyesültek a lépcsők, onnan pedig félkörívben, az egyre szélesedő 
márványlépcsőn lépegetve lehetett a tágas, szecessziós hangulatot 
árasztó, oszlopokkal tűzdelt csarnokba jutni. Valamikor piros plüss sző-
nyeg borította a lépcsőket. A rézből készült rögzítők szidolozás után 
áhítoztak. 
 Szokásos csattogó lépcsőszökdelésem most hangtalan volt. Vászonpa-
pucsban, szürke-fehércsíkos pizsamában, lélegzetemet visszafojtva 
igyekeztem lefelé a széles, gondozatlansága ellenére még vajfehér már-
ványlépcsőn. Amikor Ida előbukkant a fölszinti folyosó lengőajtaja mö-
gül, hanyag mozdulattal, talán valamelyik operettből ismert Mici grófot 
utánozva, csípőre tett kézzel álltam a lépcsősor közepén. Operett nagy-
jelenetében láttam ilyent, amikor a színen, strucctollas kalapban gróf-
nék, libegő frakkban grófok, áriákat rikoltozva tébláboltak. Jobb lábam 
elmaradt egy lépcsőfokkal. Tekintetem világítógolyóként csapódott Ida 
copfos fejére. Észre sem vett, sietve aprított a kijárat nagy, vasveretes 
tölgyfaajtaja felé. 
Khhmm!, ennyire futotta bátorságomból.  
Talán ott hibáztam, hogy egész súlyommal a ballábamra nehezedtem.  
Ida felpillantott. Sajnálkozó mosollyal érdeklődött, hogy mit keresek 
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tak már együtt. Szerettem volna, ha ez a néhány pillanat örökké tart.  
Katherina szeme nagy és barna… 
 Szóval már kezdtem aprólékosan leltározni. Haja dús, kötegben össze-
fogva, zsiráfnyakát is nyugtáztam sietve. Aztán indulok lennebb, széles, 
gömbölyű vállakat látok és kereknyakú blúzából kikívánkozó erős mel-
leket…  
Minden, de minden ismerős! Nagyon is ismerős! 
Az ám!, mondom, köszönését a tőlem telhető férfiassággal fogadva, s 
látom rajta, hogy érti. Bizakodom, hogy valóban ért engem, felfogja 
pillantásom. Olyan érzékkel, érzékiességgel áldott nő, aki, mint a bá-
rányfelhők komótosan úsznak, kényelmesen elterülnek vágyaink egén.  
Rég elfelejtett gyermekkorom karádykatalinos hangján szól. Azt mond-
ja, hogy ő Katherina, a szomszédom.  
Kom in, kérem szívélyesen, Úgy teszek, mintha félreállnék az ajtóból, de 
csak mímelem, hogy belépésekor, feszes testéhez minél nagyobb felüle-
ten hozzáérjek. Nem finnyás, belép. Karjában, mint valamiféle pólyá-
ban, göngyölt ruhanemű, törülköző. 
 Szeretnék zuhanyozni, szól és körülnéz a előszobámban, ahonnan a 
fürdő nyílik.  
Rendes, gondolom, és dicsérem magamban. Honnan tudja ez a nő, hogy 
a tiszta nőket szeretem?  
Hű, micsoda formás fenék, nézdelem körbe, s nehezen állom meg, hogy 
ne simítsak egyet szoknyája képzelt ráncán.  
Ma festettek nálam, takarítottam, de a fürdőben csak holnap végeznek a 
vízszerelők, magyarázza Katherina, és újból engedélyt kér arra, hogy 
használhassa a fürdőm.  
Hogyne, persze, csak tessék!, hadarom és tiszta törülközők után kutatok 
a fürdő felé vezető folyosó szekrényében. Köszönöm, köszönöm, hoztam 
magammal mindent, int le Katherina, és eltűnik a fürdő ajtaja mögött. 
Nem zárja magára az ajtót, bizonyára látta, hogy úriemberrel van dol-
ga.  
Csakhogy az ajtó nekem nem akadály, látom, amint kibújik ruháiból, 
zsemlemellei könnyeden himbálóznak hajlongásakor. A víz zubogva öle-
li körül erős bokáját, s amint ballábbal belép a kádba, hosszú combja 
megfeszül, villanásnyi időre láthatóvá válik vörösbarna mókuskája. A 

2972                                          Irodalom 

jelent fejenként. Ez egy olyan fizetés, amelynek hallatán a stockholmi 
tőzsde legtöbb igazgatója elzöldülhet.”  

Ugyanis ezzel egy időben a tőzsde vezérigazgatóinak átlagfizetése 
évi 2,1 millió korona volt, a legnagyobb is csak 7 millió. Az SCA 
(Svenska Cellulosa Aktiebolaget, vagyis Svéd Cellulóz 
Részvénytársaság) tőzsdei értéke akkor 13 milliárd koronával több volt, 
mint az Investoré (mára ez megfordult), de a vezetősége tagjainak 
mindegyike „csak” 4,7 millió koronát kapott. 

      
Az Investor idézett esetéből megállapíthatjuk, hogy a 

szakszervezetek vezetőinek közös felhívása hiábavalóan szólította fel a 
tulajdonosokat a vállalatvezetők mértéktelen fizetésének, jutalmainak 
és más juttatásainak a visszafogására. A részvényesek közgyűlésein, a 
szavazatok többségének birtokában, a főtulajdonosok döntik el, mi 
történjen. Ezek bőségesen megfizetik a közös jövedelemből saját 
magukat, valamint az embereiket, hogy azok hűségesek legyenek 
hozzájuk. Azoknak, akik megtermelik ezt az értéket, maradnak a 
növekvő követelmények, a leszorított bérek, valamint a „vállalati 
lelkület” szép szavai és nemes eszményei. A kisrészvényesek ehhez – a 
pénz beszél, kutya ugat elve alapján – csak asszisztálhatnak. 

 
A Scania valódi lelkülete 

A legtermészetesebb dolog, ha egy vállalat a tárgyszerűség keretein 
belül megfogalmazza a saját szervezeti „filozófiáját”, amelyben leírja a 
tevékenységét, ismerteti termékeit, szolgáltatásait és ügyfeleit, 
ugyanakkor elmondja céljait is. Kétessé akkor kezd válni, amikor 
mindezt etikai vonatkozásokkal toldja meg, és kultúraként tünteti fel a 
haszonszerzésre irányultságot az e célra használt módszerekkel 
egyetemben. Ha végül a megvalósult etikai célok birodalmának tünteti 
fel a vállalatot, akkor a hamisság immár kézzelfoghatóvá lesz. A Scania 
önmagáról terjesztett propagandájában ennek lehetünk a tanúi.  

Az önkép torzulásait a vezetőség egyes személyein is 
azonosíthatjuk. Leif Östling, a Scania konszern vezérigazgatója például 
a politikusokról rossz véleménnyel van, mert – mint megjegyezte – ma 
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nem mindegyikük végez egyetemet. „A jó elméleti képzés egy emberi 
képzéssel jár együtt. Azt hiszem, ez a mi egyik nagy problémánk: túl 
kevéssé képzettek a politikusaink” 

A svéd politikusok valószínűleg sem értelmileg, sem 
szemléletükben nem egészen állnak a helyzet magaslatán, különösen, ha 
globális tényezőkkel kell megmérkőzzenek. De ha Östling azt hiszi, 
hogy az emberi (vagyis humánus) „képzettség” az összegyűjtött 
egyetemi pontokkal van arányban, akkor nagyon téved. Pedig ezen a 
piedesztálon ágálva osztogatja jó tanácsait a politikusoknak, leginkább 
akkor bírálva őket, amikor az ország és az emberek jól felfogott érdekeit 
védelmezik. Kétségtelen, hogy hozzájuk viszonyítva nemcsak 
szakmailag, de „emberileg” is képzettebbnek tartja magát. És 
valószínűleg mindazokat, akik az új kultúra, a világot uraló szupercégek 
nyomuló „kultúrája” mellett törnek lándzsát, lenézve mind a létező, élő 
nemzeti kultúrákat, mind pedig a saját személyüknél alacsonyabb 
szintűnek tartott embereket, nem utolsó sorban éppen az 
alkalmazottaikat.   

 
T. K. A.: Mindaz, amit eddig az interjúban elmondtál, azt bizonyítja, 

hogy a valóságos Scania-lelkület az etikai jelszavakat az embereket 
eszközként tekintő nyereségvágya leplezésére használja csupán. Az ilyen 
manipulációs célzattal megkreált vállalati „lelkületek” és erkölcsi 
önjellemzések csak addig létezhetnek, amíg az emberek 
valóságismerete, igazságérzete le nem gyűri az üresnek bizonyult szép 
formák iránt is megnyilvánuló lelki vonzódásukat. És különösen, amíg 
önbecsülésük igénye erősebb nem lesz, mint a hazugságkórushoz való 
csatlakozásra késztető sóvárgásuk az anyagi javak után.   
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szaladgáló bevándorlók is elkerüljenek. Újságot sem járatok, mert az 
újságkihordók olyan rendesek, hogy minden hajnalban, négy óra tájban 
érkeznek ajtóm elé, s amikor bedobják az ajtónyíláson a kilónyi helyi 
lapot, az akkorát puffan, hogy legszebb álmaimból is felriadok. Mert-
hogy hajnali négykor, játékos nők lopakodnak az ágyamba, és nem 
győznek csodálkozni azon, hogy előrehaladott korom ellenére micsoda 
keménységgel büszkélkedhetem. Én meg, javíthatatlan naiv ember mód-
jára, jól odanyomom nekik. Sajnos csak álmomban. De azért vidáman 
ébredek, s az sem keserít el, hogy azok a szépnek és kívánatosnak kép-
zelt lányok és asszonyok, már sehol sincsenek, és az is csak képzelgés, 
hogy hajnalonként szinte átfúrom a matracom. A postás pedig csakis 
délelőtt jár, nem csönget, csak bedobja postaládámba a számlákat, a 
felekezeti és más ingyenes helyi lapokat, amelyeket a kutya sem kért, de 
küldik szeretettel, mintha nem sejtenék, hogy a Metro-ért és a City-ért 
naponta magam megyek a városba, merthogy ez hozzátartozik egész-
ségügyi sétámhoz. A központba, ha jól kilépek, húsz perc alatt még esős 
időben is eljutok. Mégsem állítom, hogy a városban lakom, mert egy 
emeletes házunk valósággal belesimul a körülöttem pompázó parkok, a 
bokrokkal és fákkal szegélyezett kerékpárutak és az aprólékos gonddal 
gondozott temető határolta kicsinyke völgybe. Utcánkban az egyik olda-
lon, az úttal párhuzamosan mindössze három, többnyire öregek által 
lakott épület áll. A másik oldalon, az utcára kissé ferdén merőlegesen 
három egy emeletes szalagház, mindenik öt-öt család elkülönített, ultra-
csöndes lakhelye. A házak között két biztonságos gyermek-játszóhely, a 
finnek aprólékosan kidolgozott ötletes csúszkáival, mászókáival, hintái-
val és homokozóival. Arról pedig fogalmam sincs, hogy miért kapta az 
utca az Országbíró nevet. A temető mögötti parkban, gondozott fák 
lombjai alatt, a megyeközpont üveg-irodái lapulnak.  
Elég az hozzá, hogy az este, amikor az északi országokban annyira sa-
játos félhomály uralta a tájat és a lelkeket, nyitom az ajtót, hát ott áll 
Katherina. Mosolyog. Olyan természetesen, olyan nőiesen, olyan bájo-
san tette ezt, hogy rögtön elhittem, tudja, mit akar. És hogy akkora a 
hajlandóság benne, mint a macskákból kitüremkedő édes simulékony-
ság. Persze, hogy egyből reám ragad a mosolya. Néztük egymás vidá-
man, mint azok a régi ismerősök, akik mindenféle malacságot kipróbál-
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Azt magyaráznám, hogy azért nem szeretem a cigarettafüstöt, mert ne-
velőapán egyszer rajtakapott a dohányzáson, de nem szidott, csak fel-
ajánlotta monogramjával cirkalmazott ezüst cigarettatárcáját. Ennek 
persze rettenetes ára volt. Az kívánta, hogy attól kezdve nyíltan dohá-
nyozza. Népes családunk vizslató közönsége előtt kellett elszívnom egy 
Szimfóniát. Megpróbáltam. Húgom kérdő, anyám sajnálkozó, nagybá-
tyám rosszalló, öcsém vigyorgó, mostohatestvérem kárörvendő tekintete 
tüzében cigarettám elaludott, taknyom-nyálam eláztatta a cigarettapa-
pírt, a dohány füstje és íze egész életemre megkeseredett a számban.  
S amikor ez valamely öregasszony szagával elegyedik… Hát ezzel en-
gem ki lehet kergetni a világból. 
 
Már megint mi a fenéket irkálom én itt összevissza?!  
 
Még hogy érdekelne engem a saját szagom? A fenét!  
Kanyargós gondolatim tömkelegéből csakis azt szeretném feljegyezni, 
hogy az este bejött hozzám Katherina. Csak éppen annyit szeretnék ma-
gamnak emlékül legyezni, hogy csak úgy, a világ legtermészetesebb 
módján becsöngetet hozzám. Le kell írnom ezt, mert úgy tűnik, fontos ez 
számomra. Olyan fontos, hogy nem bízhatom senyvedő emlékezetemre.  
Nálam tompán berreg a csengő. Nem szeretem az éles hangokat. Bánt-
ják a fülemet. Merthogy minden reggel félórákat tisztítom belőlük a fe-
ketedni, és kemény galacsinná alakulni kész gyanta színű fülsárt. Fia-
talkoromban erre nem kellett gondolnom, soha, egyik szeretőmnek sem 
kellett megszólnia engem ezért. Bezzeg most… Pedig most sem szoktam 
elhanyagolni magam, rendszeresen zuhanyozom, savanyúdásra hajla-
mos izzadságszagomat férfiaknak ajánlott izzadság-gátlókkal tompítom. 
Na de hagyjuk… Apám, gyufaszállal tisztította a fülét, miközben felol-
vastam neki az Ellenzék fontosabb híreit. Talán így kívánta jelezni, 
hogy minden szavamra figyel, s biztat, hogy ne lankadjak, ne kámpicso-
rodjam, mert döcögős olvasásomat tisztátalan füljáratai rovására ír-
ja… 
Szóval, berreg a csengőm, odacsoszogok, miközben arra gondolok, ki a 
fene lehet, hiszen még szomszédaim se, csengetnek ajtómon. Ajtómról 
messzire virít a reklámtiltó felirat, hogy a reklámcédulákkal bagóért 
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a nyáron valószínűleg éppen távollétemben meghalt az a töpörödött 
öregasszony, akit azért utáltam, mert minden délután kiült lakása bejá-
ratának előterébe, és olyan ráérősen cigarettázott, hogy hozzám is átka-
nyarodott a dohányfüst. Nálam, olykor még télen is, szinte egész nap 
nyitva áll az ajtó, szellőztetek minden erőmmel, mert amikor tíz eszten-
dővel ezelőtt ideköltöztem, és először benyitottam másfélszobás garzo-
nomba, hirtelen megcsapott az előttem lakó, falakba ivódott savanyú 
szaga. Bizonyára, ez a régi lakó is olyan összeaszalódott kilencvenki-
lenc esztendős banya lehetett, akibe szívesen költözik valamely purgató-
riumi levegőt árasztó ördögfióka fertelmes szaga. Mit tehetnék, szellőz-
tetek olykor éjszaka is, hogy feledjem az orromba ragadt utálatos sza-
gokat. Néha a magam szagával sem vagyok elégedett, pedig már igazán 
megszokhattam volna a reám rakódott nyolcadik évtized után. Néha, 
amikor önkéntelenül hátra simítom maradék hajszálaimat, és önműkö-
dően csöpögő orrom alá kerül a kezem, amely előbb a fülcimpám mö-
gött bolyongott és vakarózott, olyan fertelmes lábszagnál is büdösebbet 
érzek, hogy a megdöbbenéstől felugrom. Ilyenkor nagyot kiáltok: Disz-
nó! Aztán a tükör elé botorkálok, hogy lássam, valóban én volnék az, 
aki a saját szagával sem tud kibékülni.  
A dohány illata nekem kimondottan büdös. Tízéves koromban hagytam 
abba a dohányzást. Addig dugiban szívtam, naponta tíz volt az adagom. 
Nevelőapámtól észrevétlenül elemelhettem ennyit, mert rám bízta dűz-
nis Szimfónia cigarettáinak töltését. Pajtásaimnak is jutott belőle, mert 
másként tekintélyre szert nem tehettem, délutáni találkozásaimon, ami-
kor a kerti filagória félhomályos padlásán rendszeres fütyi-szemlét tar-
tottunk. Hernyó, minősítette lefitymálóan, fejletlen szerszámomra pil-
lantva a nálam négy évvel idősebb Pati, aki dorongját lóbálva büszkél-
kedett előttünk. Sejtettük, hogy nagy jövő áll előtte, s nem csalódtunk, 
amikor a háború utáni fogolytáborok mulattató történetei egyikének 
messze híres hősként szerepelt. Legendákba illően, azokban a kenyér-
adagra menő ráérős kártyacsatákban, Pati, sokak bámulatára, persze 
hatásvadászóan, hatalmas és felajzott farkával ütötte a bankot… 
Mi a fenéket irkálom én itt összevissza?!  
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cselédlányokhoz hasonlóan, felmegyek valamely fővárosba, és ott sétá-
lok minden szombat este a folyóparton, ahol, majd valaki belém szeret, 
ahogyan ezt akkoriban a cselédlányok énekelték olyan elszántsággal, 
mint a szűz lányok, akik elhatározták, törjön, szakadjon, véget vetnek 
érintetlenségüknek. Nyegle gondolat volt.  Ahelyett, hogy mélyebben 
kutakodtam volna magamban, ahogyan azt egykor a bölcs görögök tet-
ték. De akkoriban már senki sem emlegette a görögöket, Szókratésznek 
még a nevét sem ismerték osztályharcos környeztemben. 
 
Várnom, türelmesen várnom kell a csodát. Nem fontos, hogy szeressek. 
Az kell, hogy engem szeressenek. 
 Az önismeret óvodájában, magamat semminek tudtam, s mint a szél 
hordozta gyomnövény magja, arra vártam, hogy valahol, valamelyik 
szempárból, a nekem vetett földpuha élettérben, rám tűzzön a melegen 
mosolygó napsugár.  
Utólag be kell ismernem, hogy végül is felnőttem, gyom között gyom-
má nőttem, valamennyire emberségessé, és ez nem mehetett végbe va-
lamiféle szeretet nélkül. Ezek szerint vagy ismeretlen felhők mögül sü-
tött reám a szeretet, vagy figyelmetlenségemnek betudhatóan, azt sem 
vettem észre, amikor időnként zuhogott reám valahonnan a fény, ha 
melengetett olykor ez a dicséretes emberi érzés.  
De azért olykor több volt nekem a kutyám szeméből kiolvasott ragasz-
kodás, farkcsóváló hűsége, mint valamely bizonytalanságokat magában 
hordozó, nehezen létrehozható, őszinteséget méricskélő bizonytalan 
emberi kapcsolatokkal való próbálkozás kilátástalansága. 
 
Nem megy ki a fejemből… 
 
április 16 
 
Az este bekopogott hozzám a szomszédasszony. Ez a fiatal, magas, te-
nyeres-talpas fiatalasszony a napokban költözhetett a mellém. Nem vol-
tam itthon, amikor érkezett, mert minden nyáron, szabadságnyi időre 
visszatérek szülővárosomba, hogy örökösen ne valahol, hanem éppen 
ott érezzem magam otthon, ahol a napvilágot megláttam. Közben, ezen 
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Még ma is az a rögeszmém, hogy az az igazán nagy és emberhez méltó 
érzés, amikor két embert szorosan összefűz valami mágikus erő, de en-
nek nem feltétlenül testük összeforrottságával kell együtt járnia. Ami-
kor a másik hiányáért, magunkat siratva és szégyellve, időnként akarat-
lanul is felzokogunk, és álmunkban lucskosra sírjuk a párnánk, és ami-
kor úgy hozza a sors, hogy imádott társunk elhagy, fájdalmunkban ölni 
is tudnánk. Talán ez az az érzés, amit szerelemnek nevezünk. Mint min-
den halandó, magam is erre vágytam.  
 
Makacsul hiszem, hogy az én időm még hátra van. Mindenkinek lehet 
egyféle perpetuum mobile-gondolata, ami magától jár, nem hagyja nyu-
godni, ezzel fekszik és ezzel kel, ugyanazon apró sárdarabokat alkot 
szüntelen, amelyeket magában forgat, mint a fecske a fészekrakáskor a 
maga formálta galacsinokat, amelyből fészket, az ember pedig jövőt 
épít. 
Hiszem, hogy nem léphetek le a térképről anélkül, hogy meg ne ismer-
ném az igazi szerelmet. Gyönyörű, nagy, makrancos vadról álmodom, 
amelyért érdemes éveket, vagy egész életben, lesben állni, hogy aztán 
apró figyelmességgel megszelídítsük, kezes báránnyá, dörgölődző cicá-
vá formáljuk, hogy szerelmükben felnézzen reánk, egyszerre okozzon 
paradicsomi kéjt, és hatalomvágyunkat is szelíden kielégítse. 
 
Egyszer távoli faluban járva, vadásztársaságba csöppentem. Valakinek 
ott engedélye volt őzet lőni, meghívtak engem is. Puska is került, és 
beállítottak a közeli erdő tisztásán, a térdig érő lucernás szélére, ahol 
másfél órás ücsörgés után, az erdő széli bokrokkal benőtt árokból, tő-
lem alig háromméternyire, éppen elém szökellt a suta állat. Békésen 
reám pillantott. És mielőtt fegyverem felemelhettem volna, fehér fene-
két mutatva eltűnt a helyi rengetegben. Bosszankodtak a vadászok, s 
korholtak, amiért nem használtam ki szerencsémet. Magamnak ezt a 
fiaskót úgy magyaráztam, hogy az a szelíd és ruganyos őzike nem en-
gem választott, másnak tartogatta magát.  
Rögeszmém szerint, engem nem szerethetett. Merthogy, valamiért, ami-
re még nem jöttem rá, engem senki sem szerethet. Ezért hittem, hogy 
nekem sincs jogom valakit is szeretni. Annyit tehetek, hogy a hajdani 
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