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Köszönöm feleségemnek, Gertrúdnak, hogy minden megrpóbáltatásomban rendületlenül mellettem
állt. A ő segìtsége, valamint az a családi háttér, amelyet gyermekeinkkel, Annával és Tímeával együtt
nyújtott, megtartó erőt adott nekem ezekben az években.
Adorjáni Imre István
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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 bìzott 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 bìróság 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 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.
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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 mindinkább kiterjesztik hatalmukat, azoknak van több esélye az
érvényesülésre, akik az anyagiakon kìvül 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 tisztáztunk ;
együttműködésünk tehát folyamatos volt. Sok háttérforrást találtam a világhálón is.
Mindaz, ami történt, az interjúkészìtés 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 készìtettem 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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Magamról röviden
Adorjáni Imre-István vagyok. Erdélyben, Marosvásárhelyen születtem, 1954. augusztus
20-án.

Gyökereim:,
Édesapám, Adorjáni Imre, 1924-ben született Nyomáton, a Nyárád mentén. A háború alatt
a marosvásárhelyi állomáson távírász a Magyar Államvasútaknál, aztán a fronttal vonul
„vissza”. Budapesten, a Rákos rendező pályaudvaron van állásban, amikor 1945. január elején
a beérkező oroszok Gödöllőről viszik el hadifogságba, annak a háznak a pincéjéből, ahol
lakott. Donbász-Vorosilovkába került. Ott eleinte szenet kellett vagonokból kiraknia. Három
fogolytársát ismertem: Németh György Búzásbesenyőn, Bartos Dezső Szebenben, Kovács
Gyula Körösfőn született. Ők négyen igazi barátok voltak. A legközelebbi Németh Gyuri
bácsi volt; amìg élt, mondhatni, havonta találkoztak. Ő és Kovács meghaltak már. Ez a három
ember megmentette apám életét, aki a szénportól, az első lapátmozdulattól rögtön hányt.
Kihányta a „bő” fogolykosztot, ahol egy földről felvett fagyos krumpliért is golyó járt. Apám
nyápic volt; az orosz katona a gödöllői pincében is előbb a gyerekek közé taszította a
szortìrozáskor. „Állj félre, gyerek” – lökték odébb a lapátolásnál hárman, ami azt is jelentette,
hogy a négy ember feladatát ők hárman kellett teljesìtsék. Ez nem volt kicsi dolog ott, ahol
egy szelet kenyérért akár egy karikagyűrű is gazdát cserélt.
A „gyerek” bekerült a tisztek közelébe, tüzet rakott reggelente az irodákban, majd lóvalszekérrel járt ki ennivalóért, ruháért. Ekkor már ő tudta segìteni cukorral, kenyérrel a
többieket. Az életet könnyìtő kölcsönös segìtségnek az iskolapéldája ez. Előbb ők az apámon,
majd az apám nekik. Édesapám mindig úgy emlegette a vagonlerakásnál segìtőket, hogy
nélkülük elpusztult volna. Fordítva – nem lehet tudni.
Legelsőnek – pár hét különbséggel – apám jöhetett haza 1948 júliusában. Németh Gyuri
bácsi haláláig emlegette, hogy apám előbb az ő búzásbesenyői szüleit kereste fel, hogy
szóljon: a fiuk él; s csak azután ment haza.
Apám hadifogsága idején apai nagyapám meghalt; én már csak Zéfi nagyanyámat (Mamát)
ismertem, aki az oda férjhez ment lányánál lakott Borszéken, 1964-es haláláig.
Édesanyám, Gaál Anna, Mezőpanitban született 1925-ben. Tanìtónő volt a nyugdìjazásáig.
Édesapámmal 1953 augusztusában házasodtak össze, és velem együtt két gyermekük van. A
húgom, Zsuzsanna Anna, 1960-ban született.
Én a vakációimat Borszéken, valamint Mezőpanitban (12 km-re Marosvásárhelytől), anyai
nagyszüleimnél töltöttem. Gaál János Géza apóm és Sikó Anna nanóm (az egész falu János
bátyámja és Ankó nénémje) igazi nagyvakációt biztosított nekem 14-15 éves koromig.
Gyermekként viszonylag kevés jutott el hozzám a „bajból”. Az ötvenes évek elején
bekényszerültek a kollektìvbe. Itt korán alakult a „termelőszövetkezet”, apómat meg hajtották
is befelé, mert a falu „követte”. Két-három év múlva kuláknak nyilvánították, és ezért mint
„reakciós elemeket” kitették őket a kollektìvből. Ez közfelkiáltással történt. A kollektìva
gyűlésén valaki elkiáltotta: „Gaál János Géza kulák!” Mire a többieknek azt kellett kiáltaniuk:
„Ki veleee”! Aztán azt mondták róla, hogy „besettenkedett” a kollektívbe mint
„osztályidegen”. A nagyszüleim valami földet ekkor vissza is kaptak, de negyven kilométerrel
távolabb, és olyan köves, rossz talajút, hogy még a kvótára (a kötelező beadásra) sem volt
elég a termés. Édesanyám, a „kuláklány”, jobbra-balra (Mezőpaniton, Gogánban, Székelybőn,
Marosvásárhelyen) lapìtott, hogy ki ne rúgják a szülei politikai minősìtése miatt a tanügyből.
Nagyszüleim később megint kollektivisták lettek (nem termelőszövetkezeti tagok: mindig
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kollektivisták). Emlékszem, havi 40 lej (biztos és kerek összeg) volt a nyugdíjuk fejenként
akkor, amikor városon 9, a falusi szövetkezeti üzletben pedig 10 lej volt a cukor kilójának az
ára.
Apám az ötvenes évek elejétől a Maros-Magyar Autonóm Tartománynak alárendelt
vállalatoknál volt főkönyvelő. Gyermekkoromban gyakran vitt magával a kiszállásaira
Csíkszeredába, Kézdivásárhelyre, Sepsiszentgyörgyre. 1963-tól a Marosvásárhelyi
Villamossági Vállalat (IREM) főkönyvelője. 1971 végén ment át a Szőlészeti és Borászati
Vállalathoz (Vinalcool), innen nyugdíjazták 1985-ben. Jelenleg, immár nyolcvan fölött, még
mindig aktìv. Egy pálinkafőzdén kìvül két kis családi vállalatot is vezet, de úgy, hogy a
könyvelésben hiba nem lehet. S mindezt a romániai körülmények között, ahol egyszerre
minden lehetséges, és ugyanakkor tilos is, s a büntetést már azzal is ki lehet érdemelni, hogy
van miből fizess, mert nyereséget termelt a vállalat.

Tanulmányaim:
1973 – A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban érettségizek.
1978 – Gépészmérnöki diplomát szerzek Kolozsvárott a Műszaki Egyetemen.
1984 – Levelező tagozaton bevégzem tanulmányaimat a kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem Közgazdasági Karán.
1987 – Vezetőmérnöki szakvizsgát teszek marosvásárhelyi munkahelyemen, az
Electromureş üzemben.
1992 – Európamérnöki diplomát szerzek Párizsban a FEANI-nál (Fédération Européenne
d‟Associations Nationales d‟Ingénieurs – A Mérnökök Nemzeti Egyesületeinek Európai
Szövetsége).
Míg közgazdaságot tanultam, a vizsgák idején Kolozsvárott Pázmány Gizike néninél
laktam, akit az utcán ismertem meg, amikor még a gépészmérnökire készültem felvételizni. A
felvételi idején ott laktam, majd diákotthonba költöztem. Gizike néni úgy szeretett, mint az
unokáit. A házuk közel volt a központhoz. Rég elhunyt ezüstműves férje vette a Bánffyaktól.
Sok szoba volt benne, és az egész udvart körbekerítette. Az államosítást úgy kerülték el, hogy
a nagy házat szétíratták a gyermekekre, testvérekre. Mikor én ott szálltam meg, az udvarban
lakott a néni fia, a lánya és az egyik unokája, mindegyik a maga családjával. 1998-ban
elnéztem arra, találkozni szerettem volna velük. Az udvaron lakók közül senki nem beszélt
már magyarul. Gizike néni a fiával együtt kiköltözött a Házsongárdi temetőbe, leánya és
unokái pedig Magyarországra. Mindannyiuk helyébe „mások” jöttek.

Családom:
A feleségem, Csokány Gertrúd, 1968. március 15-én született Facsádon (Erdély). 1994-ben
kötöttünk házasságot; a hivatalos szertartásra Svédországban, Södertäljén (olv.: szödertelje)
került sor, az egyházira pedig a marosvásárhelyi unitárius templomban. Angers-ba (olv.:
anzsé) csak azután követett, hogy „95-ben befejezte az orvosit Temesváron. Franciaországban
nem dolgozhatott mint orvos, mert „keleten” szerzett diplomát, ezért beiratkozott az Angers-i
Katolikus Egyetem pszichológia szakára. Hat év tanulás után 2003 őszén lett diplomás
pszichopatológus. Mindkét leányunk Angers-ban látta meg a világot: Anna Diána 1996.
június 11-én, Tímea Melánia pedig 1999. március 13-án.
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Lakóhelyek:
1987 végéig Marosvásárhelyen éltem, 1987 decembere és 1992 januárja között Svédország
különböző helységeiben (főleg Södertäljében), majd ezt követően a franciaországi Angers-ban
2004 őszéig. Jelenleg Magyarországon élek.

Állampolgárság:
Román állampolgár voltam 1988 nyaráig, ettől kezdve hontalan 1992 januárjáig, azóta
pedig svéd állampolgár vagyok.

Kissé rendhagyó kenyérbeesés idegenben
Táborból táborba
1987 decemberében érkeztem Svédországba. Az országról nem sokat tudtam, még azt sem,
hogy svédül úgy köszönnek: Hej! A következő év júniusáig egy ideig Stockholmban, majd
Vittsjöben (olv.: vitsö) és Tranåsban (olv.: tranósz), a bevándorlási hivatal
menekülttáboraiban éltem. 1988. június elején egy másfélnapos interjú után gépi munkásként
alkalmaztak a SAAB-SCANIA AB södertäljei gyárában, ahol a 14 literes dízelmotoroknak a
főtengelyét köszörültem. Ekkor nekem már kilenc év régiségem volt mint szerszámtervező
mérnök; ezt Marosvásárhelyen az Electromureş vállalatnál szereztem. Ott már nagy
feladataim is voltak, mert amikor a francia Citroën cég megtelepedett Romániában, akkor
technikai koordinálóként a francia, az épülő román (az Oltcit) és a saját cégem, valamint a
gépipari miniszter közt közvetítettem, és egyenesen miniszternek jelentettem a munkámról.
Ezzel a munkatapasztalattal és két egyetemi diplomával érkeztem Svédországba, de tekintettel
arra, hogy a diplomáim ott még nem voltak honosíttatva, csak munkásként vettek fel a
Scaniánál. Amikor elhagytam a személyzetis irodáját, visszafordultam, és megkérdeztem,
hogy mikor leszek mérnök. Azt mondta, hogy két év múlva. Erre én rámosolyogtam: egy év.
Nagyon fontos volt számomra, hogy valóban hamar újra mérnök lehessek; ebbe mindent bele
is tettem, mert ez volt az a periódus, amikor egyfolytában svéd beszédet hallgattam (gyakran
még éjszaka is ment a tévé vagy a rádió), és igyekeztem a nyelvet minél gyorsabban
megtanulni.
Hogy érthető legyen, miért volt ez a befektetés, a vittsőji táborba kell visszamennem, ahol
1988 januárjában volt időm elgondolkodni, mit is fogok Svédországban kezdeni magammal
és az életemmel. Teljesen világos volt: az első feladat svédül megtanulni, lehetőleg
anyanyelvi szinten. Ekkor eltöprengtem, hogy végül is mi történik a magyarságommal, ha itt
folyik tovább az életem? Mennyire leszek magyar továbbra is? A választ egy hasonlattal
fogalmaztam meg magamnak, amely aztán később érthető volt svédek számára is. A
focipályára vittem le a kérdést, és azt mondtam, hogy először: mindegy kikkel játszanak a
pályán a magyarok, én nekik szurkolok. Ezen nem lehet változtatni, mert magyarnak
születtem. Másodszor: ha magyarok nincsenek a pályán, akkor mindegy, hogy kik játszanak a
svédek ellen, én a svédeknek szurkolok.
Mindenesetre tudtam, hogy a svéd nyelvet meg kell tanulni, mert különben itt nem lesz
érvényesülés.
Nagyon furcsa volt számomra, hogy megérkezés után nem engedtek dolgozni. Amikor
Budapesten repülőgépre ültem, a bőröltönyömet kitettem, mert csak húsz kiló lehetett a
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bőröndömben, de a munkaruhámat azt elhoztam, azzal a gondolattal, hogy másnap reggel én
valahol Stockholmban mondjuk kiflit fogok rakodni az üzletekben, hogy aznap legyen mit
ennem. Miután a rendőrségen jelentkeztem, a szociális ügyosztály (a „szociál”) a stockholmi
Merk szállóba irányított, ahol külön szobát kaptam. A falon ki volt függesztve, hogy hétszáz
valamennyi korona egy éjszaka, és közölték velem, hogy lent eszem a vendéglőben. Én
nagyon igyekeztem megmagyarázni nekik, hogy nekem erre nincs pénzem, és nem akarok ott
maradni. Tényleg kerültem a vendéglőt, nem mentem le, amìg meg nem magyarázták, hogy
ez itt így megy, és mindent az állam fizet. Kerültek aztán magyarok is, akik mondták, hogy ne
izguljak, majd ha dolgozom, az adómmal nagyon hamar vissza fogom én ezeket a költségeket
fizetni.
Mindettől függetlenül bennem az volt, hogy minél hamarabb dolgozni, mert én nem azért
jöttem ide, hogy szállodákban meg táborokban üljek. Számomra teljesen anormális volt, hogy
munka nélkül eszem. Ez nekem nem ment a fejembe.
Ha jól emlékszem, három hetet töltöttem ebben a szállóban, különböző emberekkel
találkoztam, különböző nációk tagjaival, és biza volt, akinek ez a helyzet teljesen normális
volt, sőt az is normális volt, hogy készpénzben háromszor kap csizmára pénzt a szociálnál,
mert egyszer rossz csizmát vett, másodszor elveszítette a pénzt, és így tovább, amíg végül
aztán lehet, hogy valóban vesz magának egyet. Ez sem ment nekem akkor a fejembe.
Stockholmból leküldtek Vittsjőbe, a táborba, ahol megint olyan fogadtatás várt, amire nem
számítottam. Egy konferenciaszállóban laktunk egy tó partján, amely luxusmódra volt
berendezve, biliárd és minden egyéb. Ha jól emlékszem, nyolcvannégyen voltunk. Az
egyedüli voltam, aki bezárkóztam a szobámba, és másolt kazettákkal, újságot böngészve,
szótárazva, egyedül kínlódva, napi 16 órát svédet tanultam.
Egy táborban sok mindent megél az ember. Volt ott egy bizonyos nyelvtanfolyam, de a
teremben ülő tizenöt hallgató között akadtak olyanok is, akik az anyanyelvükön sem tudtak
írni-olvasni. Ott volt például egy egész népes család, magyarországi cigányemberek. Tiszták
meg rendesek, látszott, hogy viszonylag magasabb társadalmi szintről valók. De megvoltak a
maguk szokásai. Már az elején mondták, hogy ők biza unatkoznak. Mikor a táborban
kérdezték, mit szeretnének csinálni, mindjárt mondták, hogy lovagolni. A tábor vezetője
nekem szólt, mondjam meg nekik, hogy Svédországban sem mindenki lovagol, mert az egy
drága sport. Felvilágosítottam, hogy ezek az emberek otthon mindig lovagoltak. Kedves,
szimpatikus emberek voltak. Néha egy-egy biliárdgolyót elgurítottunk ott együtt, ez így
teljesen jó volt, de amikor én svédet akartam tanulni, a nyelvtanárnőnk csak velük
foglalkozott, tanìtotta őket svédül ìrni. Hát ez ellopta az időt, és aki valamit tudott, arra már
nem jutott. Végül én mondtam meg a tanárnőnek, hogy hiába kìnlódsz (a svédeknél bevett
dolog az általános tegeződés), mert ők magyarul sem tudnak ìrni. Akkor jött rá, hogy biza
akkor nem lehet egyből svédül tanulni.
A rendőrség itt, Vittsjöben hallgatott ki a menedékkérésem indokairól, majd itt kaptam
meg a menekült „útlevelemet” (resedokument), amely munkavállalási engedélyt is
tartalmazott. Ekkor tovább tettek egy másik táborba, Tranåsba, és én azonnal megpróbáltam
zsenge svéd tudásommal munkát keresni. Ebben régebben érkezett stockholmi magyarok
segítettek. Végül június elején felkerültem a Scaniához egy interjúra.

Munkás leszek, majd felmondok
A Scania név nekem akkor semmit nem mondott, még azt sem tudtam, hogy a Scania
kamionokat gyárt. Bementem hozzájuk, és ott volt egy érdekes jelenetem Anders Lindkvisttel
(olv.: Andes Lindkviszt), a személyzetissel. Én azt akartam, hogy csak svédül beszéljünk.
Persze ekkor még engem segíteni kellett. Amikor azt mondta, hogy vi producerar lastbilar
(kamionokat/tehergépkocsikat gyártunk), akkor én megkérdeztem, mi az, hogy last (teher).
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Azt értettem, hogy bilar (gépkocsik), de a last szót még nem ismertem. Akkor az asztalán
rámutatott egy személygépkocsi makettjére, mondván: personbil, én pedig mondtam: értem,
kész, mehetünk tovább.
Az első napon egy nyolc órás interjúm volt; különböző emberekkel beszélgettem. Másnap
reggel folytattuk. Nemigen voltam bőbeszédű, mert a félév alatt felszedett svéd tudásom nem
engedte, hogy én sokat beszéljek. Pedig mondanivalóm az rengeteg lett volna.
Másfél napos interjú után délben Anders Lindkvisttől kaptam egy jegyet, amivel a Scania
éttermében megebédelhettem. Ez volt a jel, hogy végül is alkalmaznak mint munkást.
Megkérdezte, hol akarok dolgozni, a vonalon a kamionszerelésnél, vagy pedig műhelyben, a
megmunkálásban. Én azt mondtam, nekem ez teljesen mindegy, mind a kettőt tudom most
csinálni, de minél hamarabb mérnök akarok itt lenni. Ekkor volt az, hogy az interjú végén
visszafordultam az ajtónál, és megkérdeztem Anderstől, mennyi idő múlva lehetek mérnök?
És mikor azt válaszolta, hogy két év múlva, én rákacsintottam, és mutattam: egy. Két év
nekem sok idő volt.
Ezután még visszamentem Tranåsba, de a következő hétfőn, 1988. június 13-án már
munkába álltam. Akkor reggel Anders hívta Lars Anderssont (olv.: Las Andeson; a svédben
rs-ként ìrt “s” hang kissé erősebben és susogóbban hangzik, mint a magyarban), aki
csoportvezető volt; ő lett az én főnököm a dìzelműhelyben. Ezzel tehát el volt döntve, hogy
én a megmunkálásban dolgozom. Így kerültem a köszörűgépre. Nekem tényleg teljesen
mindegy volt, hogy én szerelek vagy köszörülök addig, amíg mérnökként nem dolgozhatom.
Mìg a műhelyig mentünk, olyan pillanatokat éltem át, amelyek megmaradnak, mert marha
nagy szorongás volt akkor bennem. Én akkor ott Andersson mellett is félve mentem, fél
méterrel mögötte, és arra is figyeltem, hogyha ő átment a bal oldalamra, én visszaengedtem
jobbra, ahogy illik. Néhány ilyen csere után mondta nekem, hogy az egyik fülével nem hall,
azért megy ő a bal oldalamra.
Így kezdtem a munkát a műhelyben. Az úgynevezett Kantarellenben, a Scania
tulajdonában levő nyolcemeletes bérházban vettem ki egy bútorozott szobát. Közel volt a
gyárhoz, gyalog is hamar ott voltam, ha a rövid utat választottam az erdőn keresztül. Az első
hét az nagyon nehéz volt, mert pénz nélkül jöttem el a táborból. Valahogy úgy éreztem, a
tábor vezetősége nem örvendett annak, hogy én gyúródok a munka felé. Ők engem ki akartak
kommünbe (község; ez Svédországban a közigazgatási alapegység; egy város is kommün)
helyezni, s úgy bevezetni a svéd társadalomba, nekem viszont a célom az volt, hogy
dolgozzak minél hamarabb. És öneltartó legyek. Na, akkor tìz… talán húsz koronával
érkeztem fel Södertäljébe. A tény az, hogy egy liter tejre és 40 deka kenyérre futotta. A
kenyér, emlékszem, fel volt szeletelve, és kalács típusú volt, azt kellett nekem beosztani egy
hétre, mert utána aztán kaptam fizetést. Akkor még nem tudtam, hogy lehet előleget kérni.
A műhelyben ott egyből jól ment. Abban az időben még nem nagyon értettem, amit
körülöttem mondtak. Később jöttem rá, hogy egy-két ember kivételével az egész csapat finn
volt. Ők egymás közt finnül beszéltek. Volt köztük, aki egy szót nem tudott svédül, volt, aki a
kemény „r” hangjaival beszélte a svédet. Ezek gépbeállìtók voltak, mint Tappani Kurvinen és
Markku Rautiainen – kedves, szimpatikus emberek. Nekik feltűnt, hogy az én gépem mindig
megy, meg hogy én hogyan tudom kicserélni a majdnem egy méter átmérőjű köszörűkövet?
Pedig ez természetes volt, nekünk otthon mindenhez kellett érteni. Ezek a fiúk a gépek
beállításával foglalkoztak. Feladatuk szerint gondoskodniuk kellett arról, hogy a gépek
menjenek, méretbe termeljenek és hasonlók. De ezt én meg tudtam csinálni.
Mindjárt az első nap mosolyogva mondták nekem, hogy a norma szerint harminchárom
tengelyt kell naponta megköszörüljek, de ezt úgy mondták, mintha nem is lehetne teljesíteni.
Két váltásban dolgoztunk, és én a teljesítményemet szinte naponta összehasonlítottam az
előző csoportéval. A váltótársam huszonnégynél soha nem készített többet. Én bizony
kihajtottam a harminchármat, de ez tényleg majommunka volt banánért, mert egy majmot is
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be lehetett volna idomítani rá. A gépemen egy fél négyzetméteren voltak gombok, és néhány
másodpercenként ezekből kellett valamelyiket megnyomnom, amikor a szerkezet kijelzett. Ha
nem nyomtam meg idejében, akkor időt veszìtett a gép.
Különben nem emlékszem még egy gépre a műhelyben, amely manuális lett volna akkor,
mert automata gépek voltak már vagy félautomaták. A mellettem dolgozó finn kolléga a
kilencliteres motor számára ugyanazt az operációt végezte, mint én: a főtengelyt köszörülte.
Feltette a tengelyt, elindította a gépet, és ezután majdnem húsz perc szabadideje volt, amikor
jöhetett-mehetett. Sétált vagy leült, újságot olvasott a rastplatson, a pihenőhelyen. Nekem
pedig úgy sikerült elkészítenem a harminchárom tengelyt, hogy egy kávészünetet (a kettőből)
nem vettem ki. Na, de ez nem tetszett a szakszervezetnek, mert a finn szakszervezetis
megkopogtatta a gépemet, hogy hagyjam abba már a munkát. Világos, hogy én a feladatomat
akartam teljesíteni, számomra az volt a legfontosabb. De többször is morogtak, hogy álljak
meg szünetre. Amúgy teljesen baráti hangulat volt köztünk, azzal együtt, hogy nem túl sokat
tudtunk beszélni, mert hol ő tudott többet svédül, hol én, de lehet, hogy nem pont
ugyanazokat a szavakat.
Markku és Kurvinen jobban értették a svéd nyelvet. Velük egész jó viszonyban voltam,
Kurvinent meg is látogattam. Trosában lakott, csónakkal jártunk ki halászni a tengerre.
Markku gyakran megállt a gépem mellett; vele már beszéltem más dolgokat is, nem pont csak
a műhely, hanem az élet, Svédország, az élményeim – vele már jó volt másról is beszélni.
Volt egyszer egy esetünk a lóversennyel. Én soha lóversenyen nem fogadtam, nem is
tudtam, hogy hogyan megy. Ők csoportosan játszottak, tetszett nekik, és nagyon sokat
beszéltek a lovakról. Én abszolút nem értettem hozzá, de egyszer azt találtam mondani nekik,
hogy ha összeteszitek a pénzt, és mindenki játszik, akkor építsetek fel egy stratégiát, mert így
nagyobb esélyetek van. Megmutattam nekik, hogyan képzelem. Ebből az lett, hogy a csoport
nyert akkor tízezer koronát. Úgy emlékszem, én még csak nem is voltam benne. Nagy volt az
ujjongás, és nehéz volt őket fékeznem, mert azt gondolták, hogy az én módszeremmel
biztosra mehetünk, és minden héten nyerünk majd. Azt hiszem, többet nem nyertek, talán
csak kisebb összegeket.
Munkába állásom után mintegy fél évre, egy októberi napon – megítélésem szerint ez volt
a legjobb napom Svédországban – véletlenül összetalálkoztam Anders Lindkvisttel, a
személyzetissel, az étteremben. Együtt ettünk, beszélgettünk, és amikor az üres tálcákat a
helyére tettük, azt mondta nekem Anders: Imre, én úgy ítélem meg, hogy te tudsz most annyit
svédül, hogy ha látsz meghirdetve valami téged érdeklő munkát a belső lapban, beadhatod a
jelentkezésedet rá. Hát ez olyan volt, hogy ettől sokkal több levegő áramlott be a tüdőmbe.
Felszabadultam, mert addig nagyon is a nyelvre koncentráltam. Nem is foglalkoztam
semmivel csak svéd, svéd, svéd, nekem ìgy kellett előremenni. És ez a nap pedig jó volt, ez
egy kicsit felszabadított a nyomásból, hiszen akkor valamit csak tanultam most már svédül.
Mert én attól nagyon-nagyon messze voltam, hogy úgy fejezzem ki magam, mint magyarul,
pedig ezt szerettem volna. Ahol magyarul az ember több szinonimát is használ, svédül
örvendett, hogy jött egy szó, amit valahogy odatehetett.
Ez tényleg egy jó nap volt; emlékszem, körbetelefonáltam mindenkit a hírrel. És a
szerencse, a jó dolog még nem fejeződött be ezzel, mert a hetente kiadott vállalati lapban, a
Veckonyttben csakhamar megjelent a hirdetés, hogy szerszámtervezőt, verktygskonstruktört
keresnek. Nekem kilenc év régiségem volt ebben a szakmában Marosvásárhelyen az
Electromureşben. Ott egyből a szerszámműhelyben kezdtem, ahol csakhamar főnöke lettem
egy 84 fős csoportnak. Ez csak néhány hétig tartott, mert behìvtak katonának, s amikor onnan
visszajöttem, a tervező osztályra kerültem, ahol szerszámtervező mérnökként dolgoztam.
Ötvenöten voltunk ott, és mi mindent meg tudunk csinálni. Az Electromureş a juhok
„műpéniszétől” (ez egy mesterséges megtermékenyìtéshez használt készülék) a
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fénymásológépig 4000-nél több terméket gyártott, és ennek mind mi gondoskodtunk a
felszerszámozásáról.
És ekkor megpályáztam ezt a södertäljei szerszámtervezői posztot. Tényleg nagyon boldog
voltam akkor, hogy most már hátha…, mert papìrok szerinti jobb jelentkezőt nem kaphattak.
Az persze más kérdés, hogy mit vesznek figyelembe elbíráláskor, vagy milyen lábbal kelt fel
az elbíráló. A Scania belső szabályai szerint ilyen jelentkezésekre három hét alatt válaszolnak.
Ahogy telt a három hét, mind gyorsabban mentem haza a gyárból, hogy a déli postámat
megnézzem. Nagyon bizakodtam, hogy én kerülök oda szerszámot tervezni. És az idő telt,
kimentünk a három hétből, de még mindig vártam, nem maceráltam senkit még egy
telefonhìvással sem. E mögött az volt, hogy egy magyar ismerősöm, aki ott dolgozott a
szomszéd csoportban (nem pont abban, ahova a tervezőt keresték), mindig azt mondta nekem:
még nincs senki az állásra, majd döntenek, várd meg. Én pedig vártam.
Azért nem vártam ölbe tett kézzel, hanem interjúra mentem Lars Thaninghoz, a négy
tervezőcsoport vezetőjéhez. Amikor időt kértem tőle, azt mondta, hogy neki csak néhány
perce van. Én így is találkozni akartam vele, mert ha felvesznek, ő alkalmaz engem
végeredményben, hozzá megyek dolgozni – gondoltam. Ő tudta, hogy kérvényt adtam be az
állásra. A találkozó létrejött, és nekem csak néhány percem volt, hogy egy esztendőt se
megért hiányos nyelvtudásommal elmondjam, amit akarok. Az igazság az, hogy sokkal
nagyobb energiát fektettem a nyelvtanulásba, mint amennyire beszéltem, mert nyelvet
nehezen tanulok. Nekem sokkal jobban mennek a számok, a matematika; a nyelv az nem
erősségem, azzal együtt, hogy öt nyelven azért elboldogulok, talán haton is. Világos, hogy
nagy stressz volt öt perc alatt megpróbálni elmondani, ki vagyok, meg mit csináltam. Mert ha
fontos, üljünk le, és beszéljük meg végig, amíg mindenki érti, hogy mi van. Ez lehet öt perc,
lehet tizenöt perc vagy öt óra.
A mondat, amelyikkel érdekes lettem a Lasse (Lars) Thaning számára, az volt, amikor azt
mondtam: a tervezői munka egy olyan dolog, hogy lehet, az ember ül három napot a
rajztáblája előtt, nem jön az ötlet, rajzol és kiradìrozza, megint rajzol, és még többet kiradíroz,
és nem halad előre. De lehet, hogy egy éjjel beugrik: hát ezt ìgy kell csinálni – és minden
kitisztul. Természetes, hogy akkor a legjobb befutni az irodába, és lerajzolni. Erre ő azt
kérdezi, miért, nekem volt ilyen esetem? Mondom, hogy volt. Kiderült, hogy neki is volt,
egyszer Stockholmból bejött éjjel a Scaniához rajzolni. Ez feloldotta a hangulatot kettőnk
között, mert utána elfelejtettük a néhány percet, és egész délelőtt együtt voltunk. Autóba
ültünk, és felvitt a motorrészlegre a hegyre (ahogy a Scaniánál neveztük), a másik műhelybe,
mert ott volt egy szállìtószalag tìpusú berendezés, amit ő tervezett; ezt jött ki egy éjjel
megrajzolni. Végül is jól ment az interjú, úgy éreztem, közös dolgokról beszéltünk.
De közben telt az idő, mentek most már nemcsak a hetek, hanem a hónapok is, és a
személyzeti osztálytól még mindig nem kaptam semmi választ. Aztán valamikor tavasszal,
talán áprilisban, végül telefonáltam nekik, hogy mi van. Mondták, még nincs döntés, várjak.
Vártam tovább, aztán megint telefonáltam, és már olyan sokszor hìvtam őket, hogy kezdett
penibilis lenni. Nem értettem a dolgot, hogyan lehet az, hogy keresnek valakit, és már egy
féléve várok, de még mindig nincs döntés. Nonszensz ez az egész. Aztán egy beszélgetés
alkalmával egy jó ismerősöm, aki már régóta Svédországban élt, azt mondta, hogy az én
helyemben ő most elmenne a cégtől. S mivel már nagyon is úgy éreztem, itt nekem nincs
semmi esélyem, hogy felvegyenek, csak időhúzás az egész, beadtam a felmondásomat a
Scaniánál. Azonnal az arbetsförmedlingre (a munkaközvetìtőhöz) mentem munkát keresni.
Volt egyhónapi felmondási időm, ezalatt a dolgok felpörögtek, mert a munkaközvetìtő rögtön
tanfolyamra küldött. A külföldről érkezett egyetemet végzettek számára volt egy kurzus
Stockholmban, oda beíratott, és én meg is kezdtem azt.
Ez volt svédországi életem legnehezebb periódusa. Reggel 8 órakor kezdődött a kurzus
Stockholmban, ezért nekem hatkor kellett kelni, mert először busszal kellett utaznom
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Södertäljéből, aztán átszálltam a helyiérdekű vasútra (pendeltåg – olv.: pendeltóg), majd
megint busz következett, így érkeztem a kurzus színhelyére. Amikor délután négy-félöt tájban
végeztünk, akkor megint kezdődött buszozás és a vonatozás, majd begyalogoltam a Scaniába
a munkahelyemre, és ledolgoztam a nyolc órát. Éjjel kettő-háromkor mentem haza, és másnap
kezdtem elölről. Ezt csináltam három hétig. A szemeim el voltak múlva, vörösek voltak, alig
látszottak.
Három hét után mondtam a személyzetisnek, hogy mi most már sajnos elválunk.

Alkalmazási interjú
A felmondásom utáni negyedik héten – tehát már az utolsón – megkerestek a személyzeti
osztályról. De nem bent a cégnél, ahol minden este és éjjel ott voltam, hanem Stockholmba a
továbbképző intézethez telefonáltak be, hogy másnap – csütörtöki nap volt – akarnak velem
találkozni. Most Carl-Erik Främlinghez mentem interjúra. Ő volt illetékes a meghirdetett
mérnöki állásra felveendő személyt kiválasztani; nála feküdt a beadványom oly sokáig.
Amikor 2004 márciusában egyedül tüntettem a Scania kapui előtt, Lars Thaning, aki
akkorra a vállalat biztonsági szolgálatának a főnökévé „avanzsált”, a „régi emlékeket
felelevenìtve” megemlìtette, hogy Främling mennyire szorgalmazta az én felvételemet.
Csakhogy nekem elmondták a munkaközvetìtőben, hogy a felmondásomat követően milyen
nehéz volt eladniuk engem a Scaniának. Kilátásba helyezték, hogy figyelemmel kísérik, mi
történik ezzel az állással, és ha mást vesznek fel rá, tudni akarják majd, hogy a másik mivel
volt jobb, mint én.
Az interjú során Främlingnek voltak olyan kérdései, hogy inkább a rendőrségi
kihallgatáskor hasznosítható intelligencia kellett megválaszolásukhoz. Ráment olyan
dolgokra, amik abszolút nem oda tartoztak. Például: hogyha én tényleg elnyomott voltam
Romániában, hogyan lehet ilyen jó végzettségem? Ezzel kezdte. Csak úgy, mondtam, mert
mást nem csináltam: tanultam. Például a közgazdasági egyetemet én a doktori cím
megszerzése helyett végeztem el, mert ahhoz, hogy valaki doktorálhasson, párttag kellett
legyen, és a városi pártbizottságtól kellett ajánlást szereznie. Én viszont nem voltam párttag,
nem is akartam belépni. Ezért világos: soha nem kaptam volna arra engedélyt, hogy
doktoráljak. Akkor elmentem felvételizni a közgazdasági egyetemre, ahol több mint
tizennyolcan voltunk egy helyre, de bejutottam.
Másik kérdése: hogy lehet az, hogy olyan jó egyetemi minősìtéseim vannak, ha engem
zaklatott a szekuritáté, a román állambiztonsági szerv (Securitatea de Stat), és elnyomott
voltam Romániában? Úgy – mondtam –, hogy tanultam. Ahelyett, hogy mentem volna
másfelé, a könyvtárban voltam inkább, abból nem lehetett nagy baj.
Az is szóba került ott, hogy milyen volt a viszonyom otthon a kollégáimmal? Mondom:
nagyon jó viszonyom volt. Na most ezt hogyan lehet elmesélni svédül, hogy érezze a
csapatszellemet? Mert a dolog annyira komplex, hogy lehet, azért is voltunk jól, mert én azt
is értettem, mikor kell – ha a szó súlyos is – csalni. Mert az a csalás nem az volt, mint ami itt
a csalás. Például ha valaki szólt nekem, hogy dolga lenne, mehetett ki a gyárból, de a nyolc
órát úgy fizették neki, mintha ott lett volna. Viszont ha azt mondtam neki: éjjel bejössz, és
rajzolsz nekem, (vagyis a cégnek), hát akkor bejött és rajzolt. Itt erre azt mondják, hogy
flexibel tid. Hogy rugalmas munkaidőben dolgozik. Ott ellenben törvényellenes volt, de én
akkor ezt megcsináltam. Nehéz ezeket előadni, hogy atmoszférát, helyzetet érzékeltess, és a
személyzetis megértse, fogja, amit mondsz. A kollégákkal olyan volt a viszonyom – mondtam
neki –, hogy az ötvenöt ember alá merte nekem írni azt a levelet, amelyben jó életet kívánnak
itt nekem, a szökevénynek. Hogyha ők ezt felvállalták, mert akárhogy is, ez Romániában
abban az időben rizikó volt, akkor valamennyire kedves voltam én nekik. Ez a levél nagyon
érdekelte. És ott volt nálam! Megkérdezte, lemásolhatja-e? Ekkor még nem volt eldöntve,
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hogy engem felvesznek-e. Aztán más levelét nem adjuk oda, nem is beszélünk róla. Főleg
nem másoljuk. És az arcom változott, tudom, hogy változott az arcom. Már annyi papírom
van, mit másol már megint? Ekkor visszakozott. Tapasztaltam, hogy amikor a szemem így
beszökik, akkor ott megáll minden, és csak utána gondolkozok el. Ő hátradőlt a széken, és azt
mondta, rendben van, nem fontos. S amikor a légkör felszabadultabb lett, akkor én váltottam,
s mondtam: de akkor most másold le. Tehát ez is ott van másolatban nekik.
A tény az, hogy a beszélgetés végén azt mondta, felvesznek, és ennyi a fizetés. Fizetésről
mi megint nem tárgyaltunk, pont úgy, mint ahogy akkor sem, amikor a műhelybe felvettek. A
műhelyben úgy kezdtem el dolgozni, hogy azt sem tudtam, a havi fizetésem száz korona, ezer
korona, ötezer korona vagy ötvenezer kell-e legyen? Most 13.500 korona lett, de ezt Främling
akkor mondta meg, hogy ennyi. Ez már szép, 25 százalékos fizetésemelés volt a műhelyhez
viszonyítva, hát ez persze hogy jó volt, bár ez egyáltalán nem mérnöki fizetés. Én ennyiért
kezdtem dolgozni Svédországban mint mérnök.1
Végül tehát felvettek erre a posztra. Franciaországban az egyik frissen kinevezett közvetlen
főnököm a bemutatásakor azt mondta: az új pozìció számára challenge, kihívás. Számomra ez
nem kihìvás, itt munka van, el kell végezni időre és jól. Énnekem ez ennyi. Persze változott a
helyzetem, mert a műhelyben köszörültem, most viszont papìrokkal dolgozom, szabványok,
standardok vannak, vedd elő, keresd ki őket, az általad otthon ismert acélfajtákat azonosìtsd
az itteniekkel, hogy tudd, mit és hogyan kell beírni svéd normák szerint a rajzra. Otthon
krómacél, nikkelacél stb. volt, itt meg azt írják például, hogy SS 2430.
Carl-Erik Främling azt mondta, hogy hétfőtől már kezdhetem az új munkahelyemen. Jó
hatást keltett, hogy azt válaszoltam, szerintem azért jó lenne megkérdezni a műhelyben Lars
Anderssont, a csoportvezetőt, nem okoz-e zavart, ha máris eljövök. Ha szüksége van rám,
akkor fejezzem be előbb ott a munkámat. Csak ahhoz ragaszkodom, hogy a szabadság kezdete
előtt legalább egy hetet dolgozzak az új kollégákkal, hogy megismerjem, hova jövök vissza a
szabadságom után. Ezt kedvezően fogadták, és ìgy is történt.

Szerszámtervezés
A nyári szabadság után visszajőve mindent beleadtam a munkába. Eleinte egyszerűbb
feladataim voltak, de aztán jöttek egyre komplexebb szerszámok. A valóság viszont az, hogy
noha foglalkoztam én edzőkáddal is és sok minden mással, mégis a legkomplexebb is, amit
Svédországban csináltam, messze az alatt volt, mint amivel az Electromureşben foglalkoztam.
Sokkal alacsonyabb technikai szintű, nem igazi mérnöki tudást igénylő dolgok voltak ezek.
Ebben a munkában a technikai tudás ötvöződik a szervezőkészséggel, meg azzal, hogy
mennyit tudsz kihajtani magadból. Például át kellett állítani a kapcsolószekrény-műhelyt egy
új típusú kapcsolószekrény gyártására, de késésben voltunk. Az alkatrészek ugyanazok vagy
hasonlítanak, de hogyha hasonlít, akkor kérdés, megfogható-e a régi szerszámmal vagy nem?
Igen. Megmunkálható vele, de nagyobb a lyuk benne, tehát ki kell cserélni a megvezetőt
például, ami most egy milliméterrel nagyobb. Ez egy tengely, amit kicserélsz, de tudnod kell,
hogy ki kell cserélni. Mindent ellenőrizni kell a gyakorlatban is, ezért nagyon sokat voltam
lenn a műhelyben, mert csak ott lehetett eldönteni, hogy mi van, és azt hiszem, nekem mindig
ez volt az erősségem. Engem az olaj nem érdekelt, ha kellett belenyúltam, ha nyakkendőm
volt, és belelógott, hát belelóg, máskor ne tegyek nyakkendőt. De hogy azért mert
1

A svédországi CivilingenjörsFörbundet (így egybe, nagy F-fel) – magyarul Mérnökszövetség - nevű
szakszervezetnek a tagja lettem. Miután megrendezett színjátékkal Franciaországban elbocsátottak a Scaniától,
kerìtettem ettől a szakszervezettől egy 1989-es bérkimutatást. Megtudtam belőle, hogy mérnöki alkalmazásom
idején a magáncégeknél (mint amilyen a Scania is) egy velem egy időben végzett svéd mérnöknek 21.315
korona volt az átlagfizetése, de az alsó fizetési zónába tartozó kartársam is – a táblázat szerint – 18.680 koronát
kapott. Az én fizetésem kevesebb volt, mint ez utóbbi összegnek a háromnegyede, és csak mintegy kétszáz
koronával haladta meg az akkor frissen végzett svéd mérnökök átlagfizetését.
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nyakkendőm van, ne nyúljak hozzá, ilyen nem volt soha. S akkor elkészültek a rajzok,
emlékszem, karácsony előtt volt, és az asztalomon több mint tìz centi vastagon állt a pausz, a
film, amire rajzoltam. És amikor mondtam Inge Granbergnek (olv.: ine gránberj; az „ine‟
nazális n-nel), a főnökömnek, hogy kész, én a fejemből akkor engedtem el az egészet, mert ezt
az agyában fogja az ember, ezzel alszik, ezt nem lehet elhagyni. Nagyon kell figyelni az
összefüggésekre, mert ha valahol módosítok, tudnom kell, nem okoz-e problémát máshol. De
amikor befejeztük, készen van, az ember kifújhatja magát. Különben nekem az egyetemi
vizsgaszesszióim is ilyen intenzívek voltak, ez még onnan maradt. Amikor a vizsgáról
kijöttem, csak akkor következhetett a lazítás. Ilyen volt számomra ez a munka is. Amikor azt
mondtam, kész van, onnan kezdve, ha valahol valami probléma volt, akkor már rajzról
beszéltünk.
A legnagyobb munka a munkásokkal, csoportvezetőkkel megbeszélni, mit akarnak, hogy
elégedettek legyenek az eredménnyel. Aztán jött a sok rajz; még ha nem is voltak
komplikáltak, meg kellett őket rajzolni. Mennyivel egyszerűbb, hogy itt van ez a
megvezetőtengely, tessék, csinálj egy milliméterrel vastagabbat. S megvan. De nem.
Előveszed ennek a tengelynek a rajzát, megkeresed, hol van az a méret rajta, „A” betűvel
módosítod, a 19-et áthúzod, és odaírod, hogy 20. S ez a rajz akkor elmegy az útjára, és egy
hét múlva – a normázás után, meg miután időt adtak rá, esetleg beszerzik a kellő minőségű
anyagot, ha éppen nincs raktáron – lekerül az esztergályoshoz. Miután az elkészítette, a
rajzzal a szerszám még bolyong, amíg aztán odakerül a géphez. Na de ez az ISO
minőségbiztosìtó rendszer szerint történik, tehát minőségi követelmény, hogy minden termék
és alkatrész mellett ott legyen a rajz, a dokumentáció. Enélkül nincs minőség.
Az egyik eset az, amikor valamit megcsinálsz, és utána többet nem foglalkozol vele,
elfelejted, eldobod a hozzá tartozó papírokat. De ha még folytatása van, akkor rajz kell,
dokumentum kell, amin szükség esetén megtalálható legyen minden információ. Ezért más
struktúrát igényel az, hogyha tervezőosztállyal dolgozol, ha archìvumod van, esetleg több
százezer tervvel, ahol vissza tudsz keresni bármit. Akkor minden apró szerszámon kell legyen
egy szám, aminek alapján megtalálod, melyik szekrényben van a rajza. Az Electromureşnél is
ez rendesen így volt.
A svédországi csoportomban rajtam kívül még tíz ember dolgozott, de engem a műhelyben
is ismertek, ahova a kollégáim nemigen mentek le. Ők elkészìtették a rajzokat, és kész. Én
forgolódtam. Hogyha a VR-számok mennyiségét nézzük, akkor én az átlagnál messze többet
csináltam. (A VR az a verktygritningen, magyarul szerszámrajz szó rövidítése. Vagyis minden
szerszámrajznak külön száma van, amit fel kell tüntetni a szerszámon is.) Persze a dolgot
lehet nézni a feladat komplexitása felől is, mert a tìz emberre ki volt osztva, hogy ki mivel
foglalkozzon: az egyik a mérőműszerekkel, a másik a kaliberrel stb. Ugyanakkor több
tervezőcsoport volt; mi nem készìtettünk például forgácsoló-megmunkáló szerszámokat, mint
esztergakést vagy marót; ezeket más csoport tervezte. Az én csoportom feladata az
emelőszerszámok, valamint a készülékek: szerelőkészülék, fixálókészülék stb. tervezése volt.
A csoportok közt persze voltak átfedések, aszerint, hogy mikor mennyi volt a munka.
Ilyenkor jól jön, ha valaki több dologhoz is ért.
Mielőtt Franciaországba kellett jönnöm, egy edzőkáddal foglalkoztam: olajba kellett
lemerìteni a kapcsolószekrények felhevìtett fogaskerekeit, majd lehűlés után kiemelni őket
onnan. Azt hiszem, három-négy éves södertäljei tervezői tevékenységem során az egész
részlegnek ez volt a legkomplexebb munkája.
Volt egyszer egy nagy jelenet. Egy gép egy darabig végezte a ciklust, aztán leállt.
Rengeteg időt elszúrtam a hiba keresésével. Kìvül minden jó volt, senki hibát nem kapott.
Még szombaton is bementem, és akkor találtam rá a probléma okára: egy T elosztónak –
amibe sűrìtett levegőt szállìtó műanyag csövek csatlakoztak – gyártási hibája volt: nem volt
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átfúrva. Na ezt kapd meg. Megviccelt rendesen. Az elosztót emlékül magammal vittem
Franciaországba is.
Egy alkalommal sürgősen le kellett mennem Skånéba (olv.: szkóne; Dél-Svédország),
Sibbhult helységbe, a kapcsolószekrénygyárba. Gépem volt ott, amely leállt. Kiderült, hogy
semmi probléma nem volt vele, mindössze meg kellett egy kicsit tisztìtani, sűrìtett levegővel
lefújtam róla a fémport, és működött az rendesen. S amikor ezek a hírek jöttek vissza
Södertäljébe, hogy Imre jött, és öt perc múlva el is ment, mert készen is volt, akkor itt
olyanokat mondtak, hogy: varázsló. Így viccesen, hogy lehetett akár csúfolkodásnak is venni.
De az ilyenek nem voltak igazi problémák, hogy ettől úgy kelljen lefutni négyszáz
kilométerrel délebbre, mert jaj, most megáll a Scania-gyár! Valaki oda kellett volna álljon,
vagy úgy, hogy tudja, hol lehet a baj, vagy pedig szisztematikusan végiggondolja, hogy mit
kell tennie. Hogy megkeresse a bajt módszeres hibakereséssel.
Na, ez így ment Södertäljében. Próbáltam aztán a piackutatás és termékértékesítés (svédül:
marknad) felé orientálódni. Mondtam, hogy az ezzel foglalkozó osztályra mennék dolgozni,
mert én úgy láttam, a cégnek az lenne a legérdekesebb, hogyha én nekik behozom
Magyarországot és Romániát, ha a személyes ismeretségem és helyismeretem révén piacot
szerzek ott nekik.2 Baj volt viszont, hogy az angolom gyenge, de angol kurzusra nem küldtek
el, mint ahogy nem küldtek el svéd nyelvtanfolyamra sem. A svédemmel se vagyok
megelégedve, és nem is voltam akkor sem. Most már még többet felejtettem
Franciaországban. De vagy úgy volt, hogy hát nem, mert ez a kurzus kezdőknek van, te igen
jól beszélsz svédül (persze mikor jobb munkát kellett keresni, ahhoz nem beszéltem elég jól),
vagy pedig nem, mert ez már haladóknak való. Szóval mindig volt valami, ami miatt elestem
a kurzusoktól. Svédországban rengeteg papìrt kell ìrjál, szerződéseknél aztán igazán fontos,
amit írsz. Lehet, hogy viccesen hangzik, de Franciaországban egy gyár egész felépítménye
csak titkárnőkből áll. Ott a mérnök nem foglalkozik azzal, hogy ìrogat. Odaadja a titkárnőnek,
aztán kijavítja, s akkor még egyszer visszaadja, és ezután lesz készen. Svédországban nincs
titkárnő. Itt a mérnökök írogatnak. Pedig ha van ezer ötleted, és tudod, mit kell tenned, akkor
kifizetődő, hogy valaki melletted beszélje vagy ìrja a svédet. Ha ezt itt Svédországban
elmondod, kinevetnek.
A lényeg az, hogy hiába kértem, nem küldtek el egy komoly nyelvtanfolyamra. Akartam
menni kereskedelmi kurzusra; akkor az volt a válasz, hogy én tervező vagyok. Ahol pedig
dolgozni szeretnék, nem vesznek fel, mondván, hogy ahhoz nem értek. De miért ne
segíthetnének a továbbképzésben, hiszen ez az alkalmazott joga és a cégnek is érdeke. Ezek a
visszautasítások olyan finoman mennek le, úgy fogalmazzák meg a válaszmondatokat, hogy
lényegében nem is érted, miről beszélnek akkor. Nem azért, mert nem tudtam eléggé svédül.
Ez be van csomagolva, a pácienst le kell nyugtatni, hogy csendben, mosollyal vegye azt,
amikor pofon verik. Ilyenkor nincs más, visszavonulsz. S akkor csend van egy darabig. Majd
mikor talpra állsz, elküldsz még egy levelet, még egyszer lejátszodják, de most már más
emberek, esetleg öt fokkal más a szög, ahogy közelednek, ennyi az egész. Na, mindegy.
‟90 végén, novemberben-decemberben már gondolkoztam, hogy a Scaniától arrébb kellene
menni, mert itt nem fogok én komolyabb munkát kapni. Már kezdtem érezni, hogy itt nem
lesz módomban piacbővìtéssel foglalkoznom. A régebben Svédországban élő magyarok
mondták nekem, hogy a saját hazájába senkit nem küldenek vissza, mert – mint ahogy
egyikük mondta – annyira nem bíznak meg benned.
És ekkor teljesen váratlanul jött egy fordulat. Már előzőleg is megtörtént, hogy a kollégák
megkértek, fordítsak nekik svédre különböző francia szövegeket, ritkán svédből franciára.
Arról nem beszéltünk, hogy ezek mihez kellenek. Az angers-i projektet vagy tervezést még
2

A román piac érdekelte is őket. A reményt már csak ezért sem adtam fel. Ennek bizonysága, hogy Angers-ból
‟93 februárjában – egyévi külföldi kiküldetés után – kérésükre önéletrajzot küldtem a „Marknad” számára
Södertäljébe, de próbálkozásaimnak nem volt eredménye.
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illett titokban tartani. Aztán később megtudtam, hogy amikor három-négy ember leutazott,
még arra is vigyáztak, hogy a repülőjegyeket a hierarchia egyik felsőbb részlegének
alkalmazottja rendelje meg, mert ìgy az utazással kapcsolatos információk szűkebb körben
terjednek. Persze az újságok már írták, hogy ott gyárat indítunk, de ezt mi nem kommentáltuk,
a kollégák egymás között Angers-ról nem beszéltek. De nem volt titok előttük, hogy tudok
franciául, és kérdezgettek. Inkább szavakat, mint egész dokumentumokat kellett fordítsak
nekik. Én magukat a rajzokat nem is láttam, csak a hozzájuk tartozó szavakat vagy rövid
szövegeket, de az összefüggés ismeretének a hiányában a válasz számomra legtöbbször nehéz
volt. Emlékszem például a chariot szóra. Mondtam, hogy a chariot az sok minden lehet: lovas
kocsi, csille, akármi. Kértem, tegyen témába, hogy miről van szó. Akkor pöttyintette nekem
ki, hogy hát ez az, ami a kamion alatt van a sìnen, és viszi a kamiont a szerelőszalagon előre.
Így már sokkal könnyebb volt a fordítás. Mindenesetre Angers-nak én nem dolgoztam
Södertäljében. Persze voltak számomra akkor még értelmezhetetlen jelek, például Bengt
Engzell kollégám egy fél mondatban utalt arra, hogy valakinek említette az én francia
tudásomat. Erről az én fejemben maximum annyi volt, hogy talán holnap én fogom akkor
fordítani az angers-i rajzok szövegeit, ami megint nem az a munka, amire vágytam volna.

A váratlan fordulat
Egy napon, egészen pontosan 1992 januárjának utolsó előtti keddjén, 21-én, megszólalt a
telefon, és Anders Leine volt a vonalban Angers-ból. Őt nem ismertem Södertäljéből.
Mondta, hogy ő ott a technológusok csoportjának (franciául méthode) a főnöke, és kérdezte,
le tudnék-e menni Angers-ba. Egy szó sem volt arról, hogy én mihez értek vagy mihez nem
értek, a kérdés csak az volt, hogy hajlandó lennék-e odautazni. Mondtam neki, hogy ez attól
függ, mikor, mert nekem nincs útlevelem, csak utazási okmányom (resedokument), amibe
vízumot kell kérjek, ha Franciaországba megyek.
A kérdés teljesen váratlanul ért, de már csak oda leutazni, megnézni mi van ott, az is
érdekes és nagy dolog, hát persze, hogy akarok menni. Hát még ott dolgozni is, nagy területen
beszállni a projekt megvalósításába, az lett volna a legérdekesebb. Ilyesmi addig meg sem
fordult a fejemben, mert nem olyan munkákat kaptam én. Kérdeztem, hogy mikor kellene
mennem? Azt mondta, hogy ma. Mondtam, nem tudok, mert kell néhány nap a vízumra.
Legényember lévén, semmi más akadálya nem volt.
Amint letettük a telefont, felhívtam a francia konzulátust. A válasz: legalább három hét,
amíg a vízumot megkapom. Ezt mindjárt meg is mondtam Leinének.
Én már ‟90 márciusában beadtam a Bevándorlási Hivatalhoz (Invandrarverket) a svéd
állampolgársági kérésemet. Akkor ők azt ìrták nekem vissza, hogy még nem adhatom be, mert
ehhez négy évet kell várni. Én pedig azt válaszoltam nekik, hogy az újságok tele vannak a
hosszú várakozási idő hìreivel, állìtólag két évbe is belekerül, mìg döntést hoznak, és azért
adtam be most, hogy amikor jogosult leszek rá, nekem már rég ott legyen a kérésem.
Időközben még más bajuk is volt: valamikor ‟90 folyamán kaptam tőlük egy levelet, hogy
menjek és kérjek útlevelet a románoktól. Pedig még Svédországba érkezésemkor lemondtam
a román állampolgárságomról; ők ezt nagyon jól tudták, mert az ezt igazoló papìr másolata ott
volt náluk.
Egyébként számomra az Invandrarverket olyan volt, mint Romániában a rendőrség. Velük
nem lehetett beszélni. Hö, hö, kész, csapták le a telefont, miközben csak egyetlen
telefonszámod volt, amit hívhattál hetekig, és mindig foglalt volt.
Most felhìvtam őket. Mikor panaszkodtam, hogy miattuk nem haladhatok a munkámban,
azt válaszolták – kissé gúnyosan –, hogyha igaz, amiket most elmondtam, és ez olyan fontos a
Scaniának, akkor másnap, szerdán, január 22-én, legyek már nyitás előtt a rendőrségen. El is
mentem, s megkaptam a svéd állampolgárságomat és az útlevelemet. Ezt nyilván a Scaniáért
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csinálta az Invandrarverket. Én Inge Granbergnek, a közvetlen főnökömnek emlìtettem, hogy
Leine hívott Angers-ból, mással nem beszéltem erről senkivel. De volt egy angers-i projekttel
foglalkozó vezetőség, ezek magasabb szintű főnökök voltak, Granberg fölött, akiket én nem
ismerek. Nem is abban az épületben voltak az irodáik, mint ahova én jártam. Nyilván ők
szóltak rólam Anders Leinének, és ők beszéltek a Hivatallal is. Ők döntöttek felőlem anélkül,
hogy egyáltalán találkoztam volna velük. Ha az angers-i gyárindìtás a Scaniának az első
érdeke, hát akkor egye fene az én merülős edzőkádamat. Tesszük félre ügyesen, és én megyek
Angers-ba. Persze egyáltalán nem erőszakoltak, hiszen örültem, hogy mehettem.
Szerdán kora reggel tehát a södertäljei rendőrségre mentem. Oda, ahol vagy két évvel
korábban már volt egy kellemetlen esetem. Akkor is dolgom volt az útlevélosztályon, és egy
magyar ismerősöm megmondta a nevét egy fiatal hölgynek, aki ott dolgozik, és nagyon
kedves, szolgálatkész volt vele. Amikor odamentem, éppen ennek a hölgynek mondtam, hogy
kit keresek. Rögtön felcsattant. Honnan tudom a nevét?! Pont olyan hangnemben, mint a
román rendőrségen. Mintha félt volna, hogy molesztálni fogom a hivatalon kìvül, vagy ki
vagyok én, hogy térképezem fel, ki dolgozik a rendőrségnél.
Most valóban kedvesen fogadtak. Elmondtam, hogy az ékezeteimre a nevemben nagy
szükségem van, mert Ador -jani vagy -jáni nem ugyanaz. Megmagyaráztam, mi a különbség a
magyarban, s elmondtam, hogy ez nekem Romániában probléma volt. Itt most tegyük oda az
ékezeteket, mert itt szabad. De nem tudta kiírni a géppel, még Stockholmba is telefonált, hogy
mit tegyen. ‟92 januárjában Svédországban már minden útlevelet nyomtatva adtak ki. Az én
útlevelem kézzel van kitöltve az ékezeteimért.
Másnap, tehát csütörtökön indultam Angers-ba. Alig 48 óra telt el azóta, hogy Anders
Leine felhìvott. Bengt Engzelltől akkor nagy segìtséget kaptam. Elővett egy Scania World
belső lapot, amiben benne volt azoknak a svédeknek a fényképe, akik lenn voltak Angers-ban:
Bengt Klingberg, Thomas Karlsson, Anders Leine és Sven Persson. Na, ezekkel fogsz te
találkozni – mondta Engzell. Klingberg (olv. klinberj, nazális n-nel) volt a nagy igazgató. Bo
Grebacken (olv. bú grébaken) is lenn volt, ő az épìtkezést vezette. Nem volt igazgatói cìme,
de lényegében amìg épìtőtelep volt, ő volt ott a parancsnok.
Repülővel megérkezem Párizsba. Az utolsó pillanatban sikerült felugranom a már induló
vonatra, és azt képzeld el: felugrok, ránézek egy emberre, és svédül mondom: Du är Sven
Persson. (Te vagy Sven Persson) Ja, det är jag. (Igen, én vagyok.) Ő is a vonaton volt, én a
fényképről felismertem, és “letámadtam”. De látta, hogy nem vagyok svéd. Ezt később
elkacagtuk sokszor, neki is akkora meglepetés volt, hogy így találkoztunk. Mondtam neki,
hogy én vagyok Adorjáni. Tudott már, a jövetelemről, és ez az ember örvendett, hogy svéddel
találkozott. Így egyből haveri volt a kapcsolat vele. Az is maradt végig. Ott rögtön bementünk
az étkezőkocsiba, valami pepszit vagy mit ittam, szendvicset vettünk, beszélgettünk, és ìgy
érkeztünk meg Angers-ba másfél óra múlva. Érted, ez már jól indult egyből, első
mozdulatként. Este tíz óra tájban érkeztem a városba. A kép az megmarad, amikor a taxi
megállt a Mercure szálloda előtt, ahol szobát foglaltak nekem. A szálloda egy parkban állt,
amit egy vaskapu választott el az utcától, a park túlsó oldalán pedig az az épület, amelyben
később laktam. Mindez ki volt világìtva éjjel. S akkor ez olyan gyönyörűnek tűnt, ráadásul
január volt és meleg, majdnem ingujjban lehetett járni, ez is nagy dolog volt, és az épületek az
őket alulról érő világìtásban fényt sugároztak. Sok fény volt este tìz órakor is. Jó volt a
hangulatom akkor.
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Otthoni előzmények
Szerszámtervezés Marosvásárhelyen
Mikor Svédországba érkeztem, nekem már volt kilenc év szerszámtervezői múltam. 1978ban végeztem a gépészmérnökit. Július 5-én volt az államvizsgám, és 10-én már felvételiztem
a közgazdasági kar levelező tagozatára. A harminc helyre kilencszáz körül lehetett a
jelentkezők száma. Ilyen túljelentkezés mellett nem is számìtottam arra, hogy sikerül, de én
lettem a huszonkilencedik. Ezt az egyetemet csak egy év múlva, 1979 őszén kezdtem meg,
mert katonai behívóm volt.
A mérnökit jó eredménnyel végeztem, ezért az országos kihelyezésen a marosvásárhelyi
Electromureş gyárba választhattam munkát. Szeptember elején álltam munkába, mindjárt a
szerszámműhelyben. Nagyon hamar főnöke lettem a már emlìtett 84-es csoportnak, de ez csak
rövid ideig tartott, mert a hónap végén be kellett vonulnom Máriaradnára, ahol az egyetemet
végzetteket tartalékos tisztekké képezték ki. Bő öt hónapot töltöttem ott. A szakaszunkban
levő románok tankra és gépjárművekre szakosodtak, mi magyarok csak az utóbbiakra. Úgy
látszik, ahhoz, hogy tankos lehess, megbìzhatónak kellett lenned. Romániában az ott élő
magyarokat nem tekintették megbízhatóknak.
A katonaságtól visszajőve egyből a tervező osztályra kerültem, ahol szerszámtervező
mérnökként dolgoztam. A rendszer Romániában az volt, hogy minden frissen végzett három
évig gyakornok lett előbb. Ennek megfelelő fizetést kaptam, de minden évben magasabb
kategóriába kerültem. Amìg valaki gyakornok, addig a munkájáért a főnöke felel, ezért az
ellenőrzi őt. Három év után lehettél úgy mérnök, hogy a munkádért már magad feleltél. Ebből
az időből emlékszem néhány munkámra, amelyeket kezdőként nem túl nagy sebességgel
rajzolgattam. Az elején, bár a tervezőknél dolgoztam, sokat voltam a műhelyben is mint
„összehangoló”; a feladatom ezen a téren az volt, hogy a rajzokat magyarázzam, megértessem
a munkásokkal, valamint hogy a gyártás során felvetődött technikai kérdésekre megoldást
keressek.
Az Electromureş vagy nyolcezer embert foglalkoztatott. Felszereltség szempontjából az
üzem az első öt romániai cég között volt. A nyolcvanas évek elején nekünk már volt nyolc-tíz
darab elektródás eróziós és két darab szálas eróziós gépünk is, amilyenek akkor másutt még
nem léteztek az országban. Ehhez persze – ne felejtsük el, hogy a kommunista Romániában
vagyunk – jóban kellett lenni a minisztériummal. A gyárigazgató, Oltean Ioan, aki egyébként
bagózott az egész üzemre, az iparügyi miniszter osztálytársa volt, őt az tartotta a posztján. A
gyárnak volt egy farmja is több száz disznóval. Ha a fővárosi felső szervektől érkezett valaki,
a disznó döglött, tették a csomagtartóba, és a vendég (például a miniszter) vitte. Így aztán a
gyárunkra odafigyeltek, és mindig kaptunk pénzt, ha bármire – teszem azt fejlesztésre –
kellett.
Persze egy dolog, hogy a vezetőség mennyire értett a dolgokhoz, és más, hogy a
szakembereink milyen szinten voltak. A termékeink ott, másokkal összehasonlítva, jó
minőségűek voltak, ami persze nem azt jelentette, hogy elértük a nyugati szìnvonalat. De az
otthoni minőséghez képest mi jók voltunk.
A cég szerszámműhelye egy stratégiai pont volt, mert hogyha a szerszám nem volt jó,
akkor minden omlott máshol is, hiszen valamennyi alkatrészünk, mind a 4000 termék,
szerszámmal készült. A műhely 450 személynek adott munkát, és ott igazán performens
emberek is voltak. Öreg szakik, akik mikronos tűrésmezőket betartva nagy pontossággal
dolgoztak, akik generációkon keresztül örökölték és örökítették a tudásukat és az
igényességüket.
Ott volt például Magyari bácsi, egyike azoknak, akik meghatározták a műhelyt. Nagy
rendetlenségben ezer szerszám volt az asztalán. Mikor ment haza, rájuk dobta a köpenyét.
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Néha megcsináltuk, hogy a körzőjét öt fokkal elfordìtottuk, és másnap reggel számon kérte,
hogy ki járt az asztalán. Vagy ott volt Kádár Jenő, akit be kellett cserkészni, ha valakinek
segítségre volt szüksége. Neki nem lehetett azt mondani, hogy itt van, ezt vagy azt a munkát
el kell végezni, mert így, más elfoglaltságaira hivatkozva, nem állt kötélnek. De hogyha azt
mondtam neki, hogy né, Kádár bácsi, az a helyzet, hogy itt senki nem tudja megcsinálni ezt,
és azt mondják, hogy nem is lehet.
- Lássam, mi az? Hagyd itt.
Másnap megvolt. Kádár Jenőt ìgy kellett megfogni.

Sürgős munkák
A tervező osztályt rendben tartotta a főnöke, Nagy Sándor mérnök. Itt a rajta levő szám
alapján a legapróbb szerszám rajzát is kikereshetted az archívumban a többszázezer közül.
Ahogy azt a nemzetközi szabályok is előìrják. Nem úgy, mint angers-i Scania gyárban, ahol a
nekem tett ìgéretek és az előìrások ellenére mindmáig nincs sem tervező osztály, sem pedig
rendes archívum.
Később megesett, hogy valami sürgős munkát bìztak rám, és ilyenkor nyolc-tíz embert
kaptam a műhelyből a feladat végrehajtására. Én nem a főnökük voltam, megvoltak az ő
csoportvezetőik, mesterük, de ilyenkor, amikor „zöld fényt kaptam az igazgatótól” (ìgy
mondtuk ezt akkor), ők velem dolgoztak. Ha én úgy mentem hozzájuk, hogy valami sürgős
feladatot kaptunk, akkor azt meg kellett csinálni. A dolog nem fenyegetőzéssel ment (az
akkori román törvények szerint a vonakodóknak három hónapig le lehetett volna vonni a
fizetésük húsz százalékát is), és vigyáztam, hogy ne hajtsak túl senkit. Velem szívesen
dolgoztak az emberek. Italt tilos volt a gyárba bevinni. De amikor egy ilyen munka éjfélkor
befejeződött, bejelentettem, hogy mindenkinek van egy söre, és hogy ott együtt megittunk egy
sört, az a barátságot is jelentette.
Egy ilyen sürgős munkát készìtettünk egyszer az olaszoknak. Aki a szakmában dolgozik,
az tudja, mit jelent olyan fröccsentő szerszámot készìteni, amely három irányba, tehát oldalra
is nyílik. Manapság már a gép nyitja jobbra-balra, ez a gépnek a funkciója, de nekünk ez mind
a szerszámon volt rajta. A mi gépünk csak prés volt, és az egy irányba menő erőből le kellett
vegyünk, hogy oldalra is nyissa ki a szerszámot. Az olasz egy hétig volt nálunk, és egy
vasalónyélre lett volna szüksége. Azt mondta, hogyha egy gyártott darabbal megy el, akkor
esetleg lesz ebből üzlet, rendel majd belőle. A vasalónyél komplikált nagyon, de mi meg
akartuk mutatni az olasznak, hogy meg tudjuk csinálni egy hét alatt. Így is történt.
Erről azt kell tudni, hogy három hónap egy ilyen szerszámnak az elkészítése. Legkevesebb
három hónap. Mikor a zöld jelzést megkaptuk az igazgatótól, hat emberrel fogtam hozzá, akik
ekkor minden egyéb munkájukat felfüggesztették. Egy hét alatt készen voltunk, és ez bizony
nagy teljesìtmény volt. Mondták is a műhelyben, hogy ilyet ne tegyünk többet, mert azt
fogják hinni, hogy csak egy hét kell egy ilyen szerszám elkészìtéséhez, ők pedig majd
meghaltak közben, mert éjjel-nappal dolgoztak.

Szerszámok a francia gépkocsigyárnak
Alig telt el másfél év a gyakornokságomból, amikor Dan Dorin, a szerszámműhely főnöke
egy napon az ölembe borìtotta a Romániában épülő Citroën gyár addig szekrénybe zárt
szerszámrajzait.
Az történt ugyanis, hogy a Citroën cég Oltcit néven egy nagy gépkocsigyárat épített
Craiova mellett (Románia délnyugati részén). Ez volt akkor Kelet-Európa legnagyobb
külföldi beruházása. 450 millió dollárt fektettek be, és 130.000 kocsira tervezték az évi
termelést. Ez nem szerelőüzemnek készült, ahol csak összerakják a máshol készült
alkatrészeket, hanem mindent a helyszínen akartak gyártani. Sok-sok kilométeren át épült a
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nagy gyár a kukoricásban. A mi vállalatunktól a gyártási folyamatban használandó több száz
présszerszámot rendeltek meg.
1980 tavaszán a minisztériumból leszóltak nekünk, hogy mi van a szerszámokkal. Akkor
talán már egy éve ott volt több köbméternyi francia rajz az Electromureş vállalatnál anélkül,
hogy valaki foglalkozott volna velük. Azok a szerszámok már készen kellett volna legyenek.
Igaz, nem miattunk késett az egész Oltcit gyárindítás, de mi is nagy késéssel indultunk.
Nekem öntötték ide a rajzokat, hogy megnézzem, mik azok. Ekkor minden egyéb munkámat
abbahagytam, és ettől kezdve csak ezzel foglalkoztam.
Ehhez a feladathoz nem volt megfelelő az addigi státusom, ezért a gyakornokságból
hamarosan kikerültem. A gyár által kért minisztériumi jóváhagyással (románul: derogare)
teljes értékű mérnök lettem, mert rám bízták, hogy a mi vállalatunk keretén belül foglalkozzak
a Romániában épülő Citroën-gyár szerszámokkal való felszerelésével.
Lényegében hasonló volt a helyzet, mint az angers-i Scania-gyárnál: mind a kettő késéssel
indult, és nekem ezt a késést kellett a szerszámok terén behozni. Tulajdonképpen ez a két
nagy szakmai feladatom volt nekem életemben. (Bár az angers-i gyár kisebb beruházás volt,
értékben alig hetede a romániainak.)
Francia nyelvtudásom elengedhetetlen feltétele volt új tevékenységemnek. Az iskolábanegyetemen tizenhárom évig tanultam a nyelvet, és ez ért annyit, hogy társalogni is tudtam
rajta. Ami hiányzott, azt meghozta később a gyakorlat.
Eleinte a rajzok szövegét fordítottam, hogy a műhelynek oda lehessen őket adni, induljon
be végre a termelés, és kezdjük szállítani a szerszámokat. Tudni kell, hogy minden nálunk
előállìtott szerszám annyi lejbe került, mint ahány dollárt elkértek érte Nyugaton. Mivel a
dollár hivatalos árfolyama csaknem tíz lej volt, a Citroën számára tízszer olcsóbb volt nálunk
vásárolni, mint ha hazulról hozták volna a szerszámokat. Minden nekik eladott szerszám, bár
az országban maradt, exportterméknek minősült, mert keményvalutában fizettek érte. Ezért
természetesen a minőségi követelmények is nagyobbak voltak.
Munkám során az Electromureş minden részlegével kapcsolatba kerültem; mindenhez
konyítanom kellett egy kicsit. Én intéztem a szerszámalkatrészekhez szükséges külföldi
termékek beszerzését is. Ezért állandóan Bukarestbe kellett utazzak, mert csak a minisztérium
adhatott importengedélyt minden apróságra. Ugyanitt intéztem a termékeink szabványosítását
is. Én tárgyaltam a francia küldöttekkel Craiován és Marosvásárhelyen, de ők csakhamar
Bukarestben is kifejezetten igényelték az én jelenlétemet. Gondolom azért, mert mindig
mellébeszélés nélkül, konkrétumokról szóltam.
Bármit kellett elintéznem, soha nem történt meg, hogy dolgom végezetlen tértem volna
vissza szülővárosomba.
A craiovai Oltcit 1982 októberében kezdte meg a termelést. Én néhány hónappal korábban
fejeztem be a vele kapcsolatos működésemet. Ezt követően továbbra is szerszámtervező
mérnökként dolgoztam az Electromureş vállalatnál egészen Svédországba emigrálásomig.
Mára a marosvásárhelyi cég felbomlott, privatizálták. Akik a műhelyben dolgoztak, sokan
meghaltak, nyugdíjba vonultak vagy munkanélküliek. Az általam ismert jó szakemberek
közül ketten Svájcba kerültek. Nagyon jól élnek, és megbecsült emberek ott, mert többet
tudnak, mint egy Nyugaton kiképzett valaki, akinek nem kellett szűkös körülmények között is
feltalálnia magát, és ezért csak azt ismeri, amire megtanították.

28

Gyárindítás Angers-ban
Az első benyomások
Másnap a gyárban voltam, jártam az épìtőtelepet, hogy lássak valamit. Anders Leine
magyarázott nekem, de ott szerszámról nem volt mit beszélni. (Nevetve) Ott szerszám nem
volt csak cement. Kiderült, hogy a szerszámok terén nagyon el vannak maradva. Egy holland
fiú foglalkozott velük, de beteg lett – mondták, hogy szívinfarktusa volt, mások szerint
idegileg borult ki –, és a szerszámok elfelejtődtek. Nem vették észre, hogy az ember beteg,
kimaradt. Amikor felébredtek, akkor jött a pánik. Ezt a helyzetet kellett nekem megoldanom.
Ez egy pénteki nap volt, amit én ott töltöttem. Másnap megint utaztam, estére már
Hollandiában voltam, Zwolléban. Egész vasárnap ott tekeregtem a városban, őgyelegtem
előre-hátra, és hétfőn reggel mentem be a Scania ottani üzeméhez. Ez egy olyan gyár volt,
mint amit Angers-ban építettek, és tapasztalatot felszedni utaztam oda. Ott találkoztam olyan
emberekkel, mint Henry Korteschiel és Henk Foole mérnökök vagy Dominique Danton
technikus. Ez utóbbival aztán együtt dolgoztam egy darabig Angers-ban. Dominique-kel nem
volt nehéz társalogni, mert nekem előnyösebb volt franciául beszélni, mint angolul; Foole
svédül is tudott, vele jó volt beszélni megint; Henry Korteschiellel volt a nehezebb, mert ő
keveset tudott franciául, ezért egy angol-francia keveréknyelvet használtunk egymás között.
De mind olyan emberek voltak, hogy: jó, hogy jöttél, tudod, jó, hogy jöttél – ezek így
fogadtak. És érdekelt engem az a gyár. Kértem, hogy a kabingyártó részleget is mutassák
meg, de az harminc kilométerrel arrébb volt, Meppelben, s oda Dominique vitt el csak
egyedül. Láttam róla, hogy ő olyan művészember, lógtak a hosszú karjai, kedélyes volt és
mosolygós és franciás és testvér. Én egyből éreztem Dominique-ről, hogy milyen ember, és
tudtam, hogy az ő segìtségére számìthatok.
Aztán igyekeztem vissza Svédországba. Már akkor hétfő délután Södertäljébe utaztam, és
azon a héten ott is maradtam, mert egy négynapos úgymond „francia kurzusra” küldtek. Ez
alatt a négy nap alatt két tanárral is találkoztam; váltották egymást. Franciák voltak mind a
ketten. Nem tanfolyam volt ez, nem tanítottak ők semmire, az volt a lényeg, hogy beszéljek.
A franciák sokat beszélnek – mondta a tanár. Hát én eresztettem, ahogy tudtam. Némi románt
is kevertem néha bele. A végén azt mondta, hogy oké, ez jó. Lényegében vizsga volt tehát,
hiába nevezték kurzusnak. Elmondtam, hogy nekem a középiskolában a főmondat és
mellékmondatok igéinek időbeli egyeztetése nem ment sehogy. Megnyugtatott, hogy ez már
nincsen, most csak három igeidő van a franciában is; a folyamatos múlt megy, ezt eresszed, és
mással ne foglalkozz – mondta.
Ez egy olyan pillanat volt, amikor dönteni kellett. Mert vagy elkezdek franciát tanulni, és
fogok szépen beszélni, de akkor nem dolgozom, vagy pedig dolgozom, és amikor valaki nem
érti, amit mondok, kérdezze meg még egyszer, és a munka megy előre. Én a másodikat
választottam, ami megint csak a cégnek volt az érdeke, nem az enyém. Most sokkal jobb
lenne, ha franciául tudnék jobban, és nem a munka ment volna.

Holland kitérő
Ezután visszamentem Hollandiába. Ott nagy melóm volt, mert a gyártási vonalon leltárt
készìtettem az összes szerszámról. Igyekeztem mindent én csinálni és mindent ellenőrizni,
hogy pontosan ismerjem az egészet. Tehát a vonalon végigmenve összeírtam a szerszámok
VR számait, s amikor megvolt a listám, azt kértem, hogy keressenek ki minden egyes
számnak megfelelő rajzot az archìvumban, másolják le három példányban, és küldjék le
Angers-ba, mert meg kell rendelni a szerszámokat. Ez egy olyan periódus volt, amikor jöttem-
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mentem Angers és Zwolle között, aztán márciustól már többet voltam lenn Franciaországban,
tehát lényegében hat erős hét volt Hollandia.
Eleinte Franciaországgal még nem volt közöm, csak éppen hogy lenyugtattam
valamennyire a már előzőleg megrendelt szerszámok gyártóit. Megadták nekik a nevemet, és
Hollandiában hívtak fel, ha valami probléma volt. Például: a rajzon valami rosszul van, most
ő mit tegyen? Ezt nekem Hollandiában kellett lejátszanom, onnan kértek tőlem megoldásokat
a francia szerszámkészìtőink, és Dominique ebben segìtett sokat. Ő beszélt az emberekkel
telefonon. Megkértem, mondja mindenkinek, hogy egyelőre felejtsék el a problémákat, de
megyek a következő héten, és akkor majd együtt meglátjuk. Telefonon nekem nem ment, nem
volt annyi francia tudásom. De ha személyesen láttam, és megértettem, hogy mi a probléma,
onnan kezdve már nem volt probléma. Én meg tudom az embereket nyugtatni. Tudniuk kell,
hogy nekem jó szerszámra van szükségem. Persze ha módosítunk, külön kifizetem, semmi
baj. És nem az a lényeg, hogy a rajz szerint csinálják, azt akár el is hagyhatjuk, de működjön
az a szerszám. A gyakorlat érdekelt. Én kamiont akartam szerelni.
Amikor végleg eljöttem Hollandiából, javasoltam, hogy Dominique Dantont is vigyük le
Angers-ba. Így lett ő hosszabb időre ottani Scania-alkalmazott. Henk Foole leküldte Henry
Korteschielt, és jött még három fiú, akik Angers-ban maradtak egy ideig. Ezek technológusok
voltak, de ők inkább csak nehezìtették a munkámat, mert ismerték a munkafolyamatot, és ha
szerintük esetleg még valahol hiányzott valami, hozzám jöttek, hogy én szerszámokat
rendeljek nekik. Persze Svédország bocsájtotta ki a nagy megrendeléseket, én még csak
olyankor töltöttem ki ilyen papìrt ebben az időben, amikor módosìtottam vagy javìtottam
valamit ötezer frank értékig – ilyenből is ment ki vagy húsz naponta –, de a nagyobb
igényeket is én terjesztettem tovább.

A főnökök
Ha a hierarchiában elfoglalt helyemet nézzük: Anders Leine volt a közvetlen főnököm, aki
Angers-ba hìvott. Ő a méthode-csoportot vezette, ami a technológusok francia megnevezése.
Volt vagy tizenöt embere, a legtöbb BAC+2 végzettségű (érettségi + két év szakmai
tanfolyam), két francia mérnök, én pedig különleges státusban „futottam” mint „a termelési
szerszámok és felszerelések felelőse” (résponsable outils et outillage de production). Az ő
felettese volt Thomas Karlsson, a technikai igazgató, aki egy nagyon vagány srác volt. Olyan
volt, ami svédben ritka: megyünk előre, csináljuk a helyet, és haladunk. Ő aktìv volt. Tudott
lelkesedni. Ő volt az, aki legelőször mondta nekem, hogy „Imre, din framtid är här” (Imre, a
te jövőd itt van. – Mármint Angers-ban.) Anders Leine más tìpusú ember volt. Ő mindig félt,
kivárt, az elve az volt: inkább nem beavatkozni. Mindent igyekezett megfontolni sokszor. A
kamion működéséből vett hasonlattal élve: ha Thomas volt a motor, akkor Anders volt a fék;
ez is kell, hogy minden jól menjen.
Thomas volt a főnöke Sven Perssonnak, a műhelyfőnöknek is. A Karlsson-Leine-Persson
hármas fogat fölött volt Bengt Klingberg, az elnök vezérigazgató. Svenhez tartozott két
műhely: a kabin és a kamionszerelde; mind a kettőért felelt, ami azt jelenti, hogy ő 300-400
ember főnöke volt. Svennek nem volt egyetemi végzettsége, de tapasztalata és tudása az igen,
a kamiont és a saját feladatait jól ismerte, és amellett egy iszonyatos nagy nyugalom és
jóérzés volt benne mások iránt. Mindenkivel gyönyörűen, nagyon nyugodtan beszélt. Láttam
én őt olyan idegesnek, hogy harapta el magát, de amikor odafordult egy munkáshoz, ez
teljesen eltűnt róla. De amikor elment, újra teljesen feszült volt. Ez volt Sven. Nagyon
korrekt, rendes embernek ismertem.
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A feladatok
Én mint tervezőmérnök mentem Franciaországba, de nem azzal foglalkoztam. Nekem
elvben semmi közöm nem volt a szerszámok beérkezéséhez, ellenőrzéséhez, felszereléséhez.
De nem volt senki, aki ezzel foglalkozott volna. Amikor a szerszámkészìtő bejön a
termékével, ki veszi le azt az autóról? Ki veszi át? Ki adja át annak, aki majd használja? Ki
teszi a helyére? Mikor teszi a helyére?
Hozzám naponta száz szerszám is beérkezett. Épìtőtelep van. Mit csinálsz? Érkeznek haza
a szerszámaim, nincs raktáram, ahol átvegyem őket, semmi nincs. Jön a teherautó, le kell
rakni a száz vagy még több szerszámot. Tessék, mit csinálsz? Semmid nincs. Nyakkendőm az
van, van nyakkendőm, mert az kellett. És ezek közül az emberek közül, akiket az előbbiekben
említettem, egyetlen egyszer nem ment oda egy sem egy kamionhoz, hogy levegyenek
valamit; azok azt se tudták, mit kell levenni. Hidd el nekem, hogy ezek az emberek egyetlen
egy szerszámhoz nem nyúltak kézzel. Ott voltak, nekem semmi bajom nincs velük, amikor
tudtam, segìtettem őket, de ők nekem semmit. Én mindezt egyedül végeztem. Most aztán
beszélnek csapatmunkáról, meg amit a Scania ügyvédje mondott, amikor a perre került sor,
csak hogy minimalizálja iszonyatosan nagy munkám: “mindenki a saját helyén végezte a
dolgát”. Ki ahogy tudta, biztos. Ez is benne van. De az én helyem, a tervezőmérnöké, azért
nem a kamion teteje volt meg a nemlétező raktár. Ez volt az a periódus, amikor nem én
mondtam meg, hogy mennyi munkát bírok, hanem az csak ömlött felém. És én ezt muszáj
volt áteresszem, mert ha nem, akkor én vagyok a gát, aki eldugította. A megterhelésem
nagyságától függetlenül nálam és miattam a munka nem akadhatott el. Tehát én mindent el
kellett és el is akartam végezni, hogy senki soha ne hozhassa a szerszámokat úgy szóba, mint
ami miatt valami késedelmet szenvedett. Hogy emiatt nem tudtuk idejében beindítani angers-i
gyárunkat. Semmi más nem érdekelt. Akartam, hogy sikerüljön.
A szerszámokat leraktam, kicsomagoltam, cetlit akasztottam rájuk, hogy tudjam, hova
tartoznak. Kezdtem a listáimat készíteni: VR-szám, hányas cluster (munkacsoport). A lerakott
szerszámokat próbáltam kirakni clusterenként, melyik melyiké, hogy aztán hívjam a
csoportvezetőket oda, és egyszerre vigyék el mind. Az nem megy, hogy majd bejönnek, s
válogatnak maguknak. Megveszed a nagy értékű szerszámokat, sokat, és nincs elkerìtve
semmi. Egyszerűen nincs hol átvenni őket. Két lehetőség van: vagy van valakiben jóindulat,
és megcsinálja, vagy elkezd panaszkodni, hogy kell egy raktár, kell egy raktáros, kell egy
szállítógép, pecsét kell. Érted? És abból semmi nem lesz. Vagy van jóindulatod, és
megcsinálod, vagy nem fog mozdulni semmi.
Minden szállítómnak kikötöttem, hogy technikus kíséri a szerszámokat, és megmondtam,
milyen kìsérőpapìrt kérek. Amelyik szerszámnak nincs megfelelő papìrja, visszaküldöm.
Amikor az első kamiont visszavágtam, onnan kezdve mindenkinél lett papìr. A szállìtók közt
ugyanis hamar elterjedt a hír, hogy komolyan veszem a kikötéseimet. Attól fogva minden
rendben volt. Nekem nem hiányozhatott papírom, ha követni akartam a szerszámok
beérkezését. Rengeteg volt, érted, iszonyatosan sok, csak úgy ömlött be. Amikor elrendeztem
a szerszámokat, rendbetettem a papírokat, akkor meg lehetett szusszanni, mert tudtam,
rendben van. De ehhez az is kellett, hogy a szerszámok a használóikhoz kerüljenek. Az egyik
ok, ami miatt végül siker lehetett az egészből, az volt, hogy Sven Perssonnal, a
műhelyfőnökkel sikerült megegyeznem. Azt mondtam neki: a csoportvezetők hozzád
tartoznak, de én nekik át kell adjam a szerszámokat. Nekem itt ez a kis ketrecem. Szerszám
itt-ott-amott lerakva nem lehet, mert akkor soha nem kapod meg. Én átveszem, de amikor azt
mondom, hogy most a 25-ös clusternek (csoportnak) a vezetője jöjjön, és vegye át a
beérkezett szerszámokat, mindegy, mit csináltok, engedd ide. Vigye el a szerszámokat, s fél
óra múlva megy vissza. De akkor engedd el. És ebbe belement Sven. Pedig egy svéd nem
megy ilyenbe bele, és a svéd a másik svédet meg sem kéri ilyesmire.
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T. K. A.: Mit csinálnak a svédek ilyen helyzetben?
Arrébb tolják. Arról kezdenek tárgyalni, hogy nagyon jó lenne indulni június 3-án, de
problémák vannak. És itt bezárjuk a gyűlést. És holnap csak onnan folytatjuk, hogy
problémák vannak. És akkor lehet, hogy egyszer fentről valaki leordibál, hogy augusztus
húsz. Érted? De nekem nem volt ilyen… Jóérzéssel voltam, a fejemben volt az egész, amit
kellett csináljak, bagó volt, érted? Bagó volt. Idő problémám volt csak; az, hogy nem sikerül
átfognom, vagy túl sok a technikai probléma, ilyen abszolút semmi nem volt. Marha öröm
volt dolgozni. S akkor engem soha senki meg nem dicsért, csak mindig rácsodálkoztak, hogy:
hát te ezt is tudod?

Csak takarékosan
Bo Grebackennel volt egyszer egy beszélgetésem. Mint mondtam, ő volt az angers-i
épìtkezés vezetője, tulajdonképpen hozzá tartozott a Scania minden gyárépülete Brazíliától
Svédországig. Neki volt vagy száz alárendelt embere Södertäljében; úgy ment vissza Angersból, hogy szinte senkije nem volt; talán tízen ha maradtak, a többit kivágták alóla. Nagy
átszervezések voltak akkor, csapkodtak mindent, törtek, vágtak szanaszét. Számomra nem
volt érthető az egész. Aztán ő nyugdìjba ment.
Egyébként Bengt Klingberg, a főigazgató, érezhetően várta már, hogy Bo elmenjen
Angers-ból, mert ő attól a pillanattól veheti át igazán a gyárat. Addig esetleg úgy működtek,
mint két dudás egy csárdában. Persze Bo Grebacken is egy csendes, megfontolt, intelligens
ember, tehát ez nem azt jelenti, hogy veszekedés lett volna vagy látványos hierarchiaharc, de
érthető Klingbergnek is a viselkedése, mert ő akkor van otthon, amikor befejeződik az
építkezés, Bo hazamegy, és beindul a termelés. Itt ez a lényeg.
Valamikor márciusban lehetett, amikor Bo Grebacken behívatott. Mondták neki, hogy én
másként dolgozom, szervezem át a dolgokat, és akkor ő engem raportra rendelt. Ilyen
hangulatú volt a fogadtatás. Én elmeséltem neki, mi volt az, amit csináltam. A Scaniának
szerződése volt az APAVE3 (olv.: ápáv) nevű munkahelyi biztonsággal foglalkozó céggel,
amely szerint vagy négy-, vagy nyolcórás időtartamra jön hozzánk a szakemberük. Ha négy
órára, akkor tudomásom szerint négyezer frankot kellett neki fizetni, s hogyha nyolc órára,
tehát egész napra, akkor kb. hatezer frankot. Az emberük itt tekergett jobbra-balra. Ha jött egy
szerszám, ami mondjuk csak kétezer frankba került, például egy horog, amivel megemeltünk
valamit, akkor őt csak négyezer frankért lehetett odahìvni, hogy ellenőrizze. Mert a
munkaidejének a minimuma fél nap volt. És én azt mondtam, nekem ez itt ne csellengjen,
menjen ügyesen haza az ő vállalatához, és amikor én hívom, akkor jöjjön. És ezt
elmagyaráztam Bonak. Mert mikor Bo behívatott, akkor én már megcsináltam a nagy lövést
azzal, hogy a szállítótól átvett szerszámokat – vagy ötven-hatvan emelőszerszámot –
összegyűjtöttem a raktáramban. Egy nap azt mondtam, most már van elég, és elrendeztem,
felakasztottam mindet, alájuk tettem a súlyokat, a hivatalosan lemért betonsúlyokat. Hiszen
tudtam, hogy hogyan kell ellenőrizni a szerszámot. De hát ott az is gyanús volt, hogy honnan
tudom én ezt! Hát Istenem, ne hülyítsenek már meg, hogy hogyan kell egy dinamikai vagy
statikai terhelésnek alávetni valamit! Súlyt teszel rá, ennyi az egész. És mikor a francia
törvényben én azt láttam, hogy a dinamikai terhelésnél 25%-kal, a statikainál 50%-kal kell
túlterhelni, akkor ha a szerszámra rá van írva, hogy egy tonnát emel, akkor elkészítem alatta a
másfél tonna súlyt a sztatikus emelés próbájához, s hogyha mozgatjuk is, akkor 1250 kilót
kell rátenni. Ennyi volt. S akkor Bonak elmondtam: lám az lett a baj, hogy én azt az embert
3
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nem engedtem itt csellengeni, és négyezer frankért leellenőriztettem vele az ötvenvalahány
szerszámot egyben.
Elő volt minden készìtve. Mondtam az embernek, nézze végig, mert a szerszámot egyszer
meg kell nézni, mi van vele, és utána pedig mikor terhelted, megint megnézed. Ha tartós
deformációja marad, akkor már nem jó. De hogyha elgörbül és visszarúg utána, az akkor jó.
Vagy hogyha repedés van rajta, ha a hegesztés letört, megint csak nem jó. Megnézte a
szerszámokat. Jó. Ott volt mellettem az emelő targoncával a másik: emeljed fel ügyesen. Fel
volt húzva az egész a súlyokkal. Nézze az óráját, 15 perc múlva leteszem. Letettem a földre, s
azt mondtam, mostantól kezdve nézze a szerszámokat. Mikor eleget nézte, menjen haza, és
küldje el a jelentést. Ha valamelyik nem jó, akkor most szól. Mindegyik jó volt. Elment haza,
s ez persze, hogy nem tetszett, mert több mint valószìnű, az APAVE számára ez egy nagy
rúgás volt, mert a szerződés csak arról szólt, hogy mennyi időre jönnek ők hozzánk. Hogy
otthon aztán kétszáz órát dolgoznak a raportokon, az az ő bajuk volt. Én ezt meg kellett
tegyem azért, hogy az APAVE-ot egy kicsit visszafogjam, mert az nekem ott lábatlankodott,
nem hagyta, hogy dolgozzak, azt hitte, hogy ő parancsol. S Bonak mondtam, hogy számítsuk
csak ki: szorozzunk, hatvanszor mondjuk négyezer, vagy legyen csak harmincszor hatezer,
akkor is 180.000. Ehelyett én megcsináltam négyezerért az egész ellenőrzést. Hát az ilyenek
nagy dolgok.
Ma tudom, hogy a Scaniának, Leif Östlingéknek kétszázezer ide vagy oda, az semmi,
kifolyik tőlük. De nekem akkor az azt jelentette, hogy ha tudtam, hogy valami ötven frank,
akkor azt ötven frankért kellett megcsináljam, és nem ötvenegyért. Akkor egy frankra ment a
játék.
Hasonló volt a helyzet a szerszámrendeléseknél. Már előttem is vásároltak szerszámot, de
az akkori beszerző nem sok hozzáértéssel rendelkezhetett. Látta például, hogy szép nagy
böhöm vas, és ő azt fizette meg. Közben egy kicsi szerkentyűre esetleg tízszer annyi munkát
kell fordìtani. Ő csak azt látta, hogy van egy háromméteres cső keresztben, öt méter cső
hosszában, meg egy harmadik is, amit összehegesztenek két óra alatt. És ezt a két órás melót
ő megfizette húszezerrel. Én meg megfizettem volna ezerrel. Ezeket a ráfizetéseket én később
mind láttam, mert amikor másodszerszámot rendeltem, illetve helyettesítettem vagy
módosìtottam, a bekért árajánlatokat mindig összehasonlìtottam azzal, amit már előttem
elfogadtak és kifizettek. A beszállítók nem egyszer azzal érveltek nekem, hogy hát né, az
mennyit fizetett. Hát ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy mennyit dolgozol rajta? Ha te így
nem vállalod, megcsinálja a másik.
Mikor körbe látogattam ezeket a cégeket, akkor már a levegőben benne volt, hogy melyik
milyen. Tiszta-e, lehet velük dolgoztatni, jól tárgyal, vagy pedig ott sumákol jobbra-balra,
hogy hátha becsúszik itt egy nagy összeg, aztán holnap már nem dolgozunk vele. Na, Dautel
bácsi, akinek szép, rendben tartott kis műhelye volt vagy tìz emberrel, ő dolgozott. Az első
volt, akit azzal nyertem meg, hogy azt mondtam: Idefigyeljen, amit eddig csinált, az rendben
van. De ha úgy dolgozik, ahogy nekem kell, akkor több mint valószìnű, hogy be tudom őt
hozni nekünk szállítónak. Amikor az én javaslatomnál jobb ötlete van, szóljon, mert meg
tudunk egyezni. De nem úgy, hogy kalapálunk össze-vissza, és azt próbálja eladni. És ezzel az
emberrel, Dautel Daniellel jól megértettük egymást, és végig jó maradt a kapcsolatunk. Persze
vele is volt olyan, hogy mondott egy árat, és megkérdeztem, hogy na, ez most miért kerül
ennyibe? Hát hogy tudja, hogy ìgy és úgy, és ez meg az… Mondtam, nem. – De hát
esztergálni is kell… Na, mondom, Dautel bácsi, én esztergáltam. Most ezt az egy darabot
megcsinálom, nézzük, mennyi idő kell hozzá. Nekivetkőztem ott az esztergája mellett. Dautel
bácsi mosolygott. És abszolút minden ár oda jött vissza, amire én értékeltem indulásból az
elkészìtendő szerszámot. Mert én nem úgy jártam el, hogy mondjuk három árajánlatot
begyűjtve a legolcsóbbat vettem meg. Ismerni kell, mennyi idő szükséges az elkészítéshez.
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Hány óra munka, milyen értékű anyag, az összesen körülbelül ennyi, és most lássuk, mennyit
kérsz érte. S akkor ő mond egy árat. Ha elment az enyémtől messze, akkor most üljünk le,
beszéljük meg, miért mondott annyit? Persze csak azzal, akit ismersz, akivel már jól vagy. De
ha tudod, hogy most az egyszer sumák akart lenni, akkor már nem tárgyalsz vele. Jöjjön
máskor. Várja meg, ha még egyszer kérdem. Amikor valakit így elengedtél három hónapra, s
utána újra megkérdezted, biztos, hogy valós árat mondott.
Arra nagyon vigyáztam, hogy amit ígértünk egymásnak, az úgy is legyen. Azt mondtam a
beszállítóimnak: amikor mi Svédországban arról beszélünk, hogy hét óra, akkor az hét óra.
Kaptak olyan leckét, hogy késtek, és nem fogadtam őket. Nem azért, mintha nem lett volna
időm, mert később, amikor már ismeretségben és bizalomban voltunk, ha valaki szólt, hogy
né, késni fogok, akkor mondtam, hogy rendben, jöjjön be bármikor. Hozzám be lehetett
mindig jönni, mindig beszélhettünk, de elvártam a viszonosságot. Nagyon hamar
megmagyaráztam a beszállìtóimnak, hogy dolgozzanak ők másnak, és csináljanak jó
üzleteket, de ha nekünk akarnak dolgozni, akkor, amikor én visítok, hozzám kell futni, mert a
szerelővonal nem állhat meg. Ezek alapszabályok voltak. S akik ezt megértették, azokkal én
hosszú távon dolgoztam jól. De ez mind úgy ment, hogy engem levittek oda mint
szerszámtervezőt, s akkor mindennel kezdtem foglalkozni, s csak mind mondták, hát te ehhez
honnan értesz, hát te ezt honnan tudod? De ez elektromosság! És pneumatikát is tudsz?
Aztán: te a megrendelést ki mered tölteni? Hát ilyesmiket ne kérdezzenek.
Visszatérve a Bo Grenbackennel folytatott beszélgetésre: az egész abból indult ki, hogy
panaszkodtak rám. Egyszer az APAVE-nak nem esett jól az eljárásom, másrészt Marco
Meler, a „spanyol svéd” egy kicsit próbált fúrni, mert ő végleg ott akart maradni Angers-ban.
De én ezt akkor nem tudtam. Tisztáztam Bo Grebackennel, hogy mit miért csináltam, és
kértem, mondja meg mindig, mi a baja, én elmondom, miért jártam el úgy, s ha akkor is baj
van, akkor tényleg hibáztam. Bo Grebacken akkor nagyon magasan kezdte, de mikor
megtudta, hogy mi volt a szerszámmal, és mennyit fizettem, azt mondta, rendben, intézd csak
így. Tehát úgy jöttem ki, hogy én neki megnőttem akkor. Onnan kezdve Bo Grebacken soha
semmit meg nem kérdezett, hogy miért csináltad így, vagy miért nyúltál hozzá, hiszen nem a
tiéd. Én nem voltam Bo alárendeltje, de most mégis fellélegeztem egy kicsit, és mehettem
előre, mert hogyha nem voltak a cövekjeim, amikre rálépjek, s amiket én kellett lerakjak
magamnak, akkor nem tudtam dolgozni. S azért, hogy ez sikerüljön, másoknak a munkáját is
el kellett végeznem. Például ha a beérkező kamionokról nem szedem le én a szerszámokat,
akkor nem lett volna mit kihelyeznem a vonalra. MINDEN EGYES SZERSZÁMOT KÉZBE
VETTEM. Ezzel tudtam, hogy megérkezett, egyúttal megtörtént a minőségi és mennyiségi
ellenőrzés is, s ìgy percre tudtam, hol tartok a gyár felszerelésével.

A munka dandárja
T. K. A.: Ha csak a magad munkáját végzed, akkor mit csináltál volna?
Akkor semmit. Akkor hazautaztam volna Svédországba. Hát Angers-ban nem volt
rajztábla. Ők rólam mindent tudtak itt. Tudták, hogy én a Citroënnek gyárat indìtottam
Romániában, tudták, hogy tudok franciául, hogy értek a szerszámokhoz, hogy a pneumatikát,
a hidraulikát, az elektronikát mind tudom. Kinevezhettek volna valami konsultnak
(szakértőnek, tanácsadónak) hogy például elmagyarázzam a beszállìtóknak, hogyan csinálják
meg a szerszámokat. Mert nem voltak napra kész rajzok, s egy ekkora gyárban szükség van 810 tervezőre. Amikor később ott marasztaltak azzal, hogy tervező osztályt fogok indìtani,
akkor is 10-12 embert ígértek nekem. Egy ember nem tud mindent megtervezni, bármilyen
ördögi gyorsan dolgozik is. Egy szerszámterv megrajzolása időben legalább annyi, mint
amennyi a szerszám effektív elkészítéséhez kell.
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Hát gondold meg, hogy indulásra a már megrendelt és elkészült szerszámok hetven
százalékát módosítanom kellett. Hetven százalékát!

T. K. A.: Erre miért volt szükség?
Azért, mert a francia ember húsz centivel alacsonyabb, mint a svéd. A szerszámokat pedig
a svédek tervezték. Ezért ahol a svéd kényelmesen szerel, ott a franciának nyújtózkodnia kell,
s ez nem megy. Akkor el kellett vágni a szerszámot, s megkeresni, hogy hol vágod el. Vagy
esetleg nem lehet elvágni. Akkor teszek az embernek egy dobogót, álljon rá. Ezek így mentek,
s hozta egyik a másikat. Ott van például a kabinforgató. Ha az nem megy, akkor ott vége
mindennek. Várjatok csak, mondtam, teszünk dobogót a szerelőnek ide, s ìgy körbeér. Húú,
de jó! – mondták. – De jó!
Igen ám, de ezeket mind-mind azzal kezdtem, hogy a melósnak megmagyaráztam, neked
ez így nem jó, másként kell csináljuk. Volt, mikor azt mondtam, hogy ilyen alumíniumból
teszek dobogót, csillog, nem csúszik, nézd meg, milyen jó. Odatettük, és ment. De ha azt
mondtam volna, a fene a pofád, állj oda és dolgozz, ne mind jártasd a szád, akkor soha meló
nem lett volna. És ez mind így haverileg ment, mondtam egy-egy viccet, néha erős szavakat
használtam, mert néha a vulgaritás közelít. Lazít. Minden ki volt ott használva. Csináljuk úgy,
hogy mindenkinek legyen jó. És nézz ide, Karcsi, ez tény: rám nem panaszkodott egy munkás
se annyi év alatt. Hozzanak valakit, aki azt mondja, hogy Imre nem hagyta dolgozni, vagy
lehülyézte, vagy félrelökte, vagy nem olyan szerszámot adott, amivel tudott dolgozni. Mind
eladtam a szerszámaimat. Egyszer sem fordult elő, hogy valakire erőszakkal kényszerìtsem a
megoldásom: „na itt van ez, te ezzel fogsz dolgozni”. Már ott volt a másik, az új szerszám, s
mondtam, gyere, nézd meg, nem jó így, másként fogjuk csinálni. Így lehet, hogy jobb lesz.
Tessék, nézd meg. Első próbálásra világos, hogy nem megy az újjal könnyebben, mint a
régivel, az emberek általában ragaszkodnak a megszokotthoz. – Figyelj ide – mondtam –, itt
hagyom egy hetet, próbáld meg, majd visszajövök. – Egy hét múlva általában az volt a válasz:
igaz, ez a jó, nem a régi.
Volt olyan is, ami talán főbenjáró bűnnek számìtana, ahogy ìgy elmondom. Megesett, hogy
a szerelőnek volt egy ötlete, amire én azt mondtam, nem jó, ezzel nem fogsz tudni dolgozni.
De mikor láttam, hogy háromezer vagy négyezer frank, egye a franc, megveszem neked. Nézd
meg, itt lesz, s meglátod, hogy nem fogsz vele dolgozni. Megrendeltem, odatettem, tessék –
mondtam –, itt van, próbáld meg. Aztán kiderült, hogy nem jó. Na, mondtam, leírjuk a
szerszámot, puff, elfelejtettük. És eldobtam a szerszámot. Ilyent talán vagy háromszor
csináltam. De hát ezek nem voltak pénzek.
Az, hogy jól dolgozom, az csak onnan érződött, hogy senki nem kommentált. Nem
gyűléseztettek, nem is sokat beszéltünk, a munkámmal haladtam, ezt érezték, s ìgy a
szerszámok körül teljes csend uralkodott. Mindenki örvendett, elégedett volt.
Az első fontos visszajelzést még Hollandiában kaptam. Három hete lehettem ott, amikor
Thomas Karlsson feljött Angers-ból, és azt mondta nekem: „Imre, most érzem, hogy mozog,
hogy most már történnek dolgok.” Pedig én még semmit nem csináltam olyat, amiből ő
nagyon érezhette volna. Én egyelőre csak leltároztam, de a három hét alatt a hozzánk
átkapcsolt telefonhívások, amikre Dominique segítségével válaszoltam, az angers-i
főnököket, Anders Leinét, Thomas Karlssont vagy Sven Perssont tehermentesìtették, és nekik
ez megkönnyebbülés lehetett. Talán ezért mondta Thomas, hogy már érzi a mozgást. Persze
nem biztos, hogy pont ezért. De úgy mondta, hogy érződött: szerinte nekem közöm van
hozzá.
Aztán visszahallottam, hogy Arne Karlsson háromszor is érdeklődött utánam. Ő a konszern
vezetőtanácsában van benne, lényegében Leif Östlingnek, a vezérigazgatónak a helyettese, és
a beszerzés tartozott hozzá. Tehát ő az, aki a legtöbb pénzt kiadja a cégnél; ő vásárol
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alkatrészt, épületet, mindent. Amikor Bengt Engzell kollégám meghallotta, hogy ez az ember
Lars Thaningnál kérdezősködött utánam, akkor rögtön mondta nekem: – Te, Arne Karlsson
érdeklődik, hogy ki ez az Adorjáni, hogy ìgy vásárol meg ilyesmi? – Arne Karlsson soha nem
jött oda hozzám, hogy Imre, vagány fiú vagy, ezt jól csináltad, csak így tovább. De számomra
ez egy pozitìv jelzés volt. Én ebből is úgy éreztem, hogy minden jól megy.
Még az év elején lehetett, hogy Bengt Klingberg azt mondta nekem: – Imre, indulunk mi
itt júniusban? Bizony karácsony lesz, mire beindulunk. – Mire én rávágtam, hogy ha rajtam
múlik (vagyis a szerszámokon), akkor húsvétban indulunk. Nos én nem néztem meg, hogy
mikor van húsvét. Ő mondott karácsonyt, én mondtam húsvétot. Ahogy a magyar beszél.
Nekem úgyis június 3-a volt az érdekes, hogy akkor kell kocsit szerelni. S azt, hogy erre a
dátumra az én munkám meglesz, abban biztos voltam.
Ehhez a történethez még azt is kell tudni, hogy amikor Angers-ból hazajöttem
Södertäljébe, bár nemigen volt ott dolgom, mindig meglátogattam a kollégákat a tervező
osztályon. Úgy intéztem, hogy a kilencórás kávészünetben ott legyek, egy fél órát
társalogtunk, s mentem tovább. Mindenki érdeklődött, akarták tudni, meddig ment előre
Angers. Mit csináltok? Lesz autó? Beszélték, hogy leállítják a projektet, mert a piac megy
lefelé, és nem is építünk gyárat Franciaországban. Már ott voltak a szerszámok, sőt már
gyártottuk a kamiont, de ‟92 végén, „93-ban még mind tárgyalták, hogy bezárják a gyárat.
Egy ilyen alkalommal Bengt B. Olsson is behívott az irodájába, aki a hierarchiában három
lépcsővel fölöttem volt, és akit én azelőtt még csak nem is láttam. Őt is az érdekelte, hogy
hogyan mennek a dolgok odalenn. Aztán elmesélte, hogy Bengt Klingberg felhìvta őt Angersból, és úgy vélekedett, hogy ez az Adorjáni nem nagyon tudja, hogy mi itt a dolga és mik a
problémák. Azt mondta ugyanis, hogy húsvétban indulunk. Megkérdeztem Olssontól: Te mit
válaszoltál? Azt – mondta –, hogy ha Imre azt mondja, akkor hagyjad, csinálja, mert úgy lesz.
Na most hogy ez a beszélgetés valóban így ment le köztük vagy nem, ezt én soha nem
fogom megtudni, de ő ezt nekem ìgy mesélte el. És hogy ő nekem ezt elmeséli, az nagy dolog.
Úgy éreztem, ez is egy jelzés arra, hogy jól dolgozom.
A jól dolgozom végül is az volt: hagyták, hogy csináljam. Senki bele nem szólt. Ez még az
a periódus volt, hogy Anders Leine tartotta a heti gyűlést, és én oda nem jártam. Nem is
tudtam járni, nekem nem volt egy perc időm. Aki este tìzig benn van a gyárban, annak
hagyjanak békét a gyűléssel, hogy ìgy üljön egy órát valahol napközben. Az nem megy. Nem
is hívott. Én végeztem a munkámat. Na most, én emlékszem olyan vasárnapra, amikor nem
voltam benn a gyárban, de a Mercure szállóban a papírjaim ki voltak rakva, az egész szobám
tele volt velük, ott rendezgettem, mert a papírmunkát el lehetett hozni. Ez egyébként mindig
estére maradt nekem a gyárban, mert amíg emberek voltak benn, addig engem kerestek,
rángattak, cipeltek.
A helyzet az, hogy ha nekem békémet hagynak, teljes erőbedobással tudok dolgozni. Ezért
jó volt, hogy senkinek nem kellett jelentsek. Thomas Karlssonnal, a technikai igazgatóval
jóban voltam, értékelte a munkámat, és ment a munka. Mikor akartam valamit, odamentem
hozzá, s mondta, hogy igen vagy nem, mert ő volt a főnök. De a munkámmal nem kötődött. A
megrendelések mentek ki, szerszámokat vettem be, tettem ki a szerelővonalra, s én voltam a
legelső, aki kezdett kurjongatni, hogy most már szereljünk egy autót, hogy lássam, nem
hiányzik-e valami szerszám.
Közben kezdtek a szerszámok kikerülni a helyükre, és már szìnt adtak a műhelynek. A
szìnekre szabvány van, nem lehet akárhogy festeni, mert például az emelőszerszámok sárgák.
De a különböző szerelőcsoportokban (clusterekben) más és más színek uralkodtak: a
narancssárga, a kék, vagy a zöld – ezeknek hangulatuk volt. Marha jó érzés volt, amikor ezek
kezdtek helyrekerülni. A következő nagy lépés volt, amikor a polcokat beszerelték. Ez nem az
én munkám volt, hanem az Erik Lindskogé (olv.: lindszkúg), Az egész vonal mellett
mindenhol polc van, a polcoknak szinte nem is elég a hely. Ide kerülnek az alkatrészek.
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Hátulról teszik be az alkatrészt a polcra, elülről veszi le a szerelő, és szereli a kamionra.
Mikor ezek a polcok bekerültek, akkor előreléptünk. Érződött, hogy történt valami. Látványos
volt, ahogy egyből megtelt a műhely.
Ezek mind olyan lépések voltak, amiknek az eredménye látszik. Szembeötlővé vált, hogy
közelebb vagyunk az induláshoz.
Voltak szerszámok, amelyekre nagyon kellett figyeljek. Ilyen például az „eagle” (olv.: ìgl;
ez emeli meg a kabint a chassira – vagyis alvázra – tevéskor) vagy a „kabinforgató” (a kabin
szerelőszerszáma a kabinműhelyben). Ezek stratégiai szerszámok, nélkülük nincs szerelde,
mert hát kézben nem lehet kabint forgatni. Az apróságok azok nem voltak igazán érdekesek,
de kipróbáltam, hogyan gurul végig a szerelőszalagon a chassi (olv.: sasszi) amire aztán
mindent rászerelnek: tengelyeket, motrot, kabint. Egyszer feltettem rá két fosznideszkát,
vigyük végig, lássuk – polcok is vannak –, nem akad meg? Mikor mondtam, hogy előre
kellene lökni egy kicsit, és a mellettem levő ott töprengett, hogy is csináljuk, én már fent
voltam, és elhúztam a szekeret. Én nem tudtam megállni, hogy ne ezt tegyem, és nem is
akartam, engem a vacakolás idegesített. Hasonló helyzet volt például, ha egy elektromos
targoncára volt hirtelen szükségem. Elméletileg ilyenkor azt kellett volna tegyem, hogy
telefonáljak a főnöknek, s a főnök majd valakit nekem odaküld. Hát a francot, ott mennek el
százával a targoncák. Béla (persze ott nem Bélák voltak), gyere, állj meg, emeld meg, tedd
oda le, s menj tovább. Húsz másodperc, és megcsinálta. De hogyha telefonálgatok, akkor húsz
perc múlva még nincsen ott. Ezeket nem lehetett nekem kivárni, érted? És… ment a munka,
az volt az érdekes. S ami a legfontosabb: húsvét előtt kész volt a kocsi. (Nevet) Húsvét előtt
kész volt az első kocsi. Fehérben! Fehéren összeszereltük, s utána átfestették kékre, hogy
legyen meg az Európa zászló az ajtaján a megnyitó ünnepségre. Június harmadikán az a kocsi
jött ki a műhely kapuján a tribün elé felvonulni a több mint 4000 meghìvott elé. A
legegyszerűbb felépìtésű, csak a legfontosabb alkatrészek vannak rajta, például nincsen
automata olajos fékezője a hegyen lemenethez, sok elektronika hiányzik róla, de össze van
szerelve, és megy. Időközönként kiállìtják. A vevők többsége ezt az egyszerű változatot
rendeli. És ez kész lett húsvét előtt. Vagyis akkorra minden szerszám a helyén volt.
Aztán tudod, mi történt? Húsvétban én hazamentem egy hétre Erdélybe. Ez volt az első
hazautazásom az új útlevelemmel. Havonta vagy talán kéthavonta jogom volt repülőjegyhez
Svédországba. Mondtam Karlssonnak, akivel jóban voltam: nézz ide, engedjetek Budapestre,
hogy menjek haza anyámékhoz. Nektek, a cégnek olcsóbb, s én pedig oda akarnék menni.
Olcsóbb? Olcsóbb – mondtam. Oké, mehetsz. Az első hazautam tehát úgy történt, hogy a
Párizs-Budapest repülőjegyemet oda-vissza ők fizették ki. Karlssontól ezt meg lehetett
kérdezni, pedig ilyenekről általában nem lehetett beszélni. Ezt én teljesen normálisnak
tartottam, nem csaltam, nem loptam, sőt, a cég is jól járt.
Gondolom, érted: disszidáltam Svédországba, és amikor először hazamegyek anyámékhoz,
azt mondom, hogy megvan a gyár Franciaországban. Hú, milyen jó érzés volt, hogy húsvét
után június harmadikáig én már csak a szanatóriumba jöttem Angers-ba vissza, nekem akkor
már nem kellett félni. Csak még finomítgattam, egyengettem, helyresimogattam dolgokat.

Ünnepi kezdés
A hivatalos megnyitó 1992. június 3-án volt. Nagy ünnepséget szerveztek. Négyezer ember
jött össze a világból: újságìrók, potenciális vevők, más gyárakból főnökök, a konszern
vezetőségéből Leif Östling, a legnagyobb tulajdonosok közül Peter Wallenberg és mások.
Show-műsor, nagy előadás, párizsi művészeket hìvtak meg, zene, lent van a svéd királyi
zenekar is. Levittek Svédországból vagy 40-50 régi teherautót a cég száz évének terméséből,
ezeket ott bemutatták, kiállították Angers központjában. Tehát úgy csinálták meg, ahogy azt
kell. Erről mindenki tudott, versengtek, hogy bejöhessenek, naponta telefonáltak meghìvóért.
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Nekem volt meghívóm, de csak egyet kaptam, másnak nem tudtam adni. Az
szerszámgyártóimat nem tudtam meghívni, egyedül azt sikerült elintéznem Sven Perssonnál,
hogy Daniel Dautelnek küldjön egy meghívót, mert aki nekünk így dolgozott, és még csak
meg sem hìvjuk, akkor tovább nincs kapcsolat. De Sven hìvta meg őt is, nem én. Én senkit
nem hìvhattam meg. Sőt a végén már arról tárgyaltak, hogy én nem lehetek ott, mert nem elég
a hely. Én azt mondtam, hogy ilyen nincs, nekem már van meghívóm, és ott leszek.
Négyszáz tízszemélyes asztalt terítettek, volt torta, és mindenki megkapta a Scania
kamionjának egy-egy kis makettjét. Tényleg jól sikerült az ünnepély, sokat beszéltek róla
később is. Ezzel lényegében megtörtént a gyár elindítása.

Egy erdélyi magyar idegenben
Másként viszonyulunk
Amikor Södertäljében a műhelyből a tervező osztályra kerültem, úgy éreztem, mintha más
emberi közegbe kerültem volna. Ami meglepett, az az volt, hogy reggel, amikor bejövünk a
munkahelyre, nem köszönünk, nincs egy kézfogás, egy „hej!” vagy átszólás a másikhoz; egy
szó vagy a többiek felé tett gesztus nélkül csak hozzáfogunk a munkánkhoz, és dolgozunk.
Amikor pont kilenc órakor tíz-tizenegyen leültünk kávészünetre, akkor se sok mindenről volt
szó, alig kommunikáltunk egymással. Mi otthon, Erdélyben ismertük a másik anyósa
nagyapjának is a nyavalyáját, mert elmondták, ezért számomra furcsa volt, hogy nem
beszélünk. Ehhez képest a műhelyben is sok kommunikáció volt a finnek közt, noha velük
még a nyelv sem volt közös, mégis mindig tudtunk egymással miről beszélni. Na, itt olyan
témák voltak, mint a kávénak ìze, hogy cukorral vagy cukor nélkül, meg a tegnapi tévéműsor.
Ezen kívül nem sok minden volt. De ugyanakkor a kollégák mind kedvesek voltak, mert ha
szóltam hozzájuk, rendesen válaszoltak, senki meg nem sértett.
A munkakapcsolatok is furcsák voltak számomra. Inge Granberg, a főnök, odavitt Göran
Färnelandhoz (olv.: jörán fernelánd), s mondta, hogy hozzá menjek, ha kérdésem van. Én ezt
a maximumig igyekeztem elkerülni, mert nem akartam zavarni a munkájában. Az nem ment,
hogy ötpercenként odaszólhatok, mint nálunk, a mi stílusunkban, hogy („átkiabálva”): Feri,
fekete vagy fehér? – Fehér. – Akkor kész, csináltad tovább. Itt odamész, kivárod, hogy
letegye a ceruzáját, aztán (udvarias, halk hangon): Feri, fekete vagy fehér? – Állj meg.
Megnézem… Fehér. – Ekkor visszamentem a helyemre. Érted? Ez így nem volt jó, de ezt így
kellett csinálni. Én tartottam a svéd szabályt. Nagyon kedves volt Göran, magántalálkozónk
nekünk nem volt, de most, hogyha valaki kérdi, úgy mondom, hogy Göran barát. Ő mindig
válaszolt, nyugodt, korrekt, intelligens ember, le a kalappal, csak ezt tudom mondani. De
nekem mindig kellemetlen volt valakit kérdezni, ha én őt ehhez meg kellett állìtsam a
munkájában.
Aztán százszor is körbejártuk együtt a közeli tavat, mert kaja után, ebédszünetben mindig
gyalogoltunk egyet a tó körül. Én nem szerettem ezt a sétát, de mentem, mert a csoportmelóba
beletartozott. Mentem velük, a csoporttal, és ettől lehet, hogy jobban együtt voltunk, nem
tudom.
Később én is kezdtem már többet tudni, és megtörtént, hogy jöttek, és már ők is kérdeztek.
Én, úgy, ahogy szoktam, hirtelen adtam a választ. Ha azt kérdezte például, hogy hatos vagy
nyolcas csavart használjon-e, mindjárt mondtam: tegyél hatos csavart. De ha én kérdeztem
ilyet, a másik azt mondta: hát tudod, a hatos vékonyabb, gyengébb, a nyolcas erősebb,
vastagabb. Vagyis ők megfontolva próbáltak nem válaszolni. Nem azért, hogy ne segítsenek,
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hanem – erre jóval később jöttem rá – mert a válasz az felelősséget is jelent. De hogyha én
hatos csavart ajánlottam, ezt azért tettem olyan biztonsággal, mert tudtam, hogy én azt tennék.
Tehát nem arról van szó, hogy az biztosan jó, de én azt tennék, hát akkor ő is azzal próbálja
meg, ha már megkérdezett. És egyre több kérdés lett, mert csak én válaszoltam ilyen
formában. Amikor egymásnak tették fel a kérdést, köztük is olyan lett a válasz, mint ahogy
nekem mondták: a hatos gyengébb, a nyolcas vastagabb. Ez ettől még nem volt válasz.
Persze, az ember próbál beilleszkedni, meg zavarni aztán igazán nem akartam, ez teljesen
egyértelmű volt. Mikor egy ott dolgozó magyar ismerősömnek (akivel hamarosan barátok
lettünk) említettem, hogy nem beszélnek, és biztosan az a baj, hogy én itt vagyok, és az
idegent nem szeretik, ezért én inkább elmegyek innen, ő megnyugtatott, hogy nem, azoknak
nincs semmi bajuk veled, ez a svéd temperamentum. Tudomásul vettem, és maradtam.
A dolgokat tulajdonképpen később értettem meg. Most már tudom, az is jó volt nekik hogy
én ìgy adtam a válaszokat, ahogy az előbb emlìtettem a hatos csavarral. Hogyha a másik
mondja ugyanazt, akkor ő úgy érzi, hogy felelősséget is vállal vele. Azt hiszem ennyi
felelősséget lehet is vállalni egy-egy felelettel. Ennyit azért lehet. Na, de mindegy, ez így
zajlott. Megtudtam lassacskán, hogy ki mit csinál ott, hova menjek papírért, hol az archívum,
meg ilyesmik. Egyre jobban ment nekem is a munka, és mivel más voltam, a csoportnak ez
valami többletet adott. Mert például mindenki igyekezett elkerülni a műhelyt. Ők
elgondolkoztak, készre csinálták a rajzukat, ìgy több időt töltöttek vele. Igaz, mikor leadták,
akkor azt el is felejtették. Mivel én gyorsabban megcsináltam, lehet, hogy valami kimaradt, s
a műhely telefonált. Én rögtön lementem biciklin, megmondtam, hogyan kell, és folytatták.
Persze ezen aztán megint lehet vitatkozni-filózni, hogy mennyi idő volt a biciklizés, és
mennyi időt igényelt volna, hogy elgondolkozzak rajta – ha hatékonyságról beszélünk. De
biztos, hogy főnökömnek, Ingének, nagyon megfelelt, ahogy én kihajtom a munkát, gyerünk,
már a műhely is foglalkozzon vele, és menjünk előre. S akkor mikor egy csoportban van tìz,
aki cakkra csinálja, és egy, aki mozgat állandóan, ez csak jó. Ez egész biztos, hogy jó.

Bizalmatlanság
Mint már említettem, egy idő után a södertäljei tervezőosztályon azt forgattam a fejemben,
hogy jobb lenne valami komolyabb munkát szerezni. Eladással, a felvevő piaccal szívesen
foglalkoztam volna az általam ismert régióban: Magyarországon és Romániában. Többször is
felhoztam a dolgot, de néhány hónap múlva kezdtem érezni, hogy itt ebből nem lesz semmi.
Ekkor mondták régebbi svédországi magyarok: azért annyira nem bíznak meg benned, hogy
téged küldjenek a saját hazádba. Én azt sem értettem, hogy miért kell bennem megbízni? Itt
van egy meló, és az látszik, hogy vagy eladtad, vagy nem adtad el. Ha nem adtad el, akkor
gyere vissza, és csinálj mást, kész, erre te nem vagy jó. A másik meg biza nagyon jó, és
nagyon megfelel, de nem ad el mégse. Nekem a kettő között nincs különbség. Érted? Én ilyen
fekete-fehér, igen vagy nem módon nézem a dolgokat általában, a szürkét azt nagyon nehezen
tudom megérteni.
Az igen-nem ellentétben való gondolkodást mutatja a következő eset is. Mikor
megkopogtatta a szakszervezetis a gépemet a södertäljei műhelyben, hogy ne dolgozzak
kávészünetben, akkor azt mondtam, ez az én szünetem, és ha én nem veszem ki, az az én
bajom, és semmi közöd hozzá. Erre azt kérdezte: És ha beteg leszel? – Az is az én bajom,
mert beteg leszek. – És azt mondta: Nem. Mi fizetjük a betegpénzedet, és esetleg mi kell
helyetted is dolgozzunk majd. – És ez megint egy olyan mondat volt, hogy napokig
elgondolkoztam rajta. Igaza volt. Érted? Ezekből okul az ember, ezek azok a kicsi dolgok,
amikből felfogod, hogy a másik másként gondolkozik.
Amikor én idejöttem, akkor nekem tényleg csak fehér-fekete volt. Otthonról. Igen vagy
nem, a középről nekem ne meséljen senki. Vagy megcsináljuk vagy nem csináljuk meg, vagy
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jó, vagy nem jó, de hogy lagom (svéd szó, kb. mértékletes, arany középút), ez a szó nem volt
ott. Aztán itt beláttam, hogy kell hagyni a másikat is, és akkor rendben lesz. Én látom, hogy
nem így a legjobb, de csináljuk úgy, ha te mondod. S aztán lehet, kiderült, hogy neki volt
igaza. De az is megesett, hogy úgy csináltam, ahogy mondták, és aztán visszahallottam, hogy
valami nem jó, s akkor világos, hogy nekem volt igazam.
Mindezek jelezték, hogy tényleg másként gondolkodunk, s ezt tudomásul kell venni. Azt
már az elején eldöntöttem, hogy nem akarom megváltoztatni a svéd társadalmat. Én jöttem
ide, nem hívtak. De hülyeséget azért ne adjanak el nekem, ez ennyire nem volt megalkuvás.
Egy másik nagyon érdekes eset még a legelején. Ott dolgoztam Södertäljében a
műhelyben, és egyszer áthozták hozzánk az új Saab autónak a motorját. Hát hogyne érdekelt
volna. Ráadásul jön Perlaky Vilmos, aki ott dolgozott velem a dìzelmotor műhelyben, s azt
kérdezi: nem nézed meg az új Saabot? Mondom, dehogynem. S mentem. Amikor odaértem, s
odaguggoltam én is, az egyik svéd hangosan megjegyezte, hogy nem azért hozták ide ezt a
motort, hogy mindenki nézze. A mindenki én voltam. Felálltam, és elmentem. Még kìvülről
sem nézhettem a motort – hiszen nem szedtük szét.
A södertäljei tervezőknél az öreg Bertil, aki a velem szomszédos asztalnál ült, odaszólt
nekem, hogy „spionerar du”? Kémkedsz? Ő még azt is zokon vette, ha mondtam, hogy előző
nap telefonon beszéltem az Erdélyben élő szüleimmel.
„Spionerar du”? Voltak ilyen mondatok, ezekkel igyekeztem nem foglalkozni. Az egyik
magyartól, aki a Scaniát jól ismeri, kaptam egy nagyon jó tanácsot. Azt mondta: „Idefigyelj!
Élj normálisan. Amelyik ajtó nyitva van, menj be, amelyik zárva van, ne menjél be rajta, és
akkor nincsen semmi baj.” És ez jó volt. Ez egy sokat érő mondat volt nekem.

Hogyan állunk hozzá
Hosszú ideig a prototípus-részlegen sem jártam; míg Svédországban dolgoztam, azt sem
tudtam, milyen helyen van a nagy gyárudvaron. Amikor Angers-ban a 4-es széria szerelését
készìtettük elő, az ottani technológusok kezdtek Södertäljébe járni, és a prototípus-műhelyben
mutatták meg nekik, hogyan kell szerelni. Egyik svédországi látogatásomkor én is elkerültem
ide, ha jól emlékszem, inkább csak véletlenül. Ekkor a szerszámok, amikkel majd szereltünk,
még nem voltak készen, azokat is ott próbálták ki. Az, aki a műhelyt a látogatóknak bemutatta
– mondván, hallotta, hogy nekem mindenre van megoldásom –, már ekkor egy
emelőszerszámmal kapcsolatban a véleményemet kérte, mit csináljanak, hogy az „benyúljon”
a kocsi alá. Később többször is jártam még a prototìpus-műhelyben, és megismerkedtem ott
egy Ingmar nevű szerszámossal, aki aztán Angers-ban is állandóan hívott szerszámügyben,
mert én könnyen oldottam meg a dolgokat. (Valamikor 1999-ben, amikor engem már
lökdöstek kifele a Scaniától, ott járt Angers-ban, és félt velem a folyosón beszélni. Ez akkor
marha rosszul esett nekem.) Ez nem azt jelenti, hogy ügyesebb vagyok, de hamar
megmozdulok, én akarom csinálni, hogy na, akkor legyen. Ő pedig még mindig gondolkozni
akar. Már tudja, mit fog csinálni, de még mindig gondolkodik. Attól nem lesz szerszám.
Szerszám akkor lesz, hogyha eljutottunk oda, hogy vágjuk, hegesztjük, lefestettük, odaadjuk,
ráakasztottuk a darabot, hogy megy, nem megy? Na, nem megy. Akkor még csinálunk vele
valamit. Na, most megy. Akkor lesz szerszám. Amíg én ülök, gondolkozok, rajzolni akarok,
addig még nem lesz szerszám. Meg kell fogni. Csak az akcióval történik valami. A
gondolkodás, a szellemi munka persze, hogy nagyon fontos, de önmagában nem eredményez
szerszámot. Sürgősségi helyzetben pedig akár fizikai erőfeszìtéssel is előbbre kell juttatni a
szerelendő kamiont, hogy a vonal ne álljon meg. Ilyenkor legtöbbször improvizálni kell, és
csak utána gondolkodhat az ember a végső megoldáson.
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Angers-ban én feleltem a szerszámokért, és ha valami nem ment, akkor mindjárt szerszám
kellett. De nem az én feladatom volt szólni, hogy kell szerszám, hanem tőlem kellett volna
kérni. A technológusok kellett volna meghatározzák, hogy miként szereljük a kamiont, és
ehhez a metódushoz ők kellett volna megkérjék a szükséges szerszámokat, amelyeket a
tervezőosztály (ami nem volt) meg kellett volna tervezzen, a beszerző (aki mással
foglalkozott) megrendeljen, ha elkészült, a szállítótól átvenni, lerakni, helyre szerelni, átadni,
majd miután a biztonsági felelős is jóváhagyta, a munkást kiképezni a használatára. Végül is
mindez énrám hárult. De örömmel tettem: a cégnek, amelyhez tartozom. Én úgy csináltam,
hogy nem kellett kérjen senki; mindenki mással foglalkozhatott. A technológusok soha nem
tudtak szerszámot kérni tőlem. Én tudtam, mi kell, észrevettem, mire lenne még szükség, s
akkor szóltam a csoportvezetőnek vagy a műhelyfőnöknek, hogy csináltassuk meg. Mert
költségvetése a termelésnek volt, a pénzzel ők rendelkeztek, nem én. A tevékenységemet
anélkül szerveztem meg, hogy a technológusoktól bármiféle információt is kaptam volna, és
úgy, hogy általam kivitelezett szerszám miatt nyolc év alatt nem állt a vonal, nem történt
munkabaleset, és szerszám miatt minőségi probléma sem volt soha a kamionnal.
Egy biztos: én egész munkaidőm alatt meg nem álltam. Amikor már kifelé lökdöstek a
cégtől, akkor kötelezővé tették, hogy én is jelen legyek a beszerzőből főnökömmé avanzsált
személy által tartott gyűléseken. Minden héten egy órát ültem gyűlésben. Ebben az időben
Lars Wrebo (olv.: las vrébu) volt a vezérigazgató Angers-ban. Egyszer megmondtam neki,
hogy szerintem nem gyűlésezni kell, mert attól nem megyünk előre. Az kell, hogy kinn a
műhelyben történjenek a dolgok. Később olvastam egy nyilatkozatát, amelyben arról beszél,
hogy nem gyűlésezni kell, hanem a gyakorlatban dolgozni. Azóta sem tudok megszabadulni
attól a gyanútól, hogy a tőlem hallottakat érlelte meg magában.

A hazulról hozottak
Egy másik említésre érdemes jelenségre is kitérek röviden. Angers-ban mondta egyszer
Anders Leine, a főnököm, hogy amikor ő valamit mond, én rögtön védekezek. Pedig nem az
én hibámról van szó, hanem valami megoldanivalóról. Én tudom, hogy ez a reakcióm
otthonról van, és nyilvánvalóan megmaradt. Ha te azt mondod, hogy nem az én hibám, akkor
elintézem. De ha az én hibám, akkor letárgyaljuk, hogy miért az én hibám, és akkor áll a
dolog. Én most is érzem, hogy ilyeneket csinálok. Egyszer nekem jónak kell lennem, utána
majd dolgozok. Lehet, hogy ennyire konkrétan nem fogalmazta meg senki, csak Leine, de
érezniük kellett, mert például megesett, hogy Inge Granberg is már így jött az asztalomhoz:
Imre, nem a te hibád, de nézd meg, miről van szó. – Rendben van, Inge, mondtam, és akkor
ment a munka. Ez otthonról van; valószìnűleg ez is olyan, amitől nem tudok megszabadulni.
Ez így megy velem tovább.
Egyszer, amikor a velem egyívású angers-i mérnökkollégák fizetésére utalva kértem én is
hasonlót, akkor Anders Leine, a főnököm azzal reagált, hogy vajon a hajdani kollegáim
mennyit keresnek most? Miközben én Angers-ban akarok fizetésemelést, a kollégáim mennyit
keresnek Romániában? Ez a kérdés is bejött. De ekkor elkapott az indulat, éreztem, villan a
szemem, hogy szólnom kellett magamnak, álljak le, mert nem erről van szó. Ezek azok a
helyzetek, amikor nem tudunk a papucsunkból kilépni; ezt visszük magunkkal. Ott születtem
Erdélyben, ez mindig másként ötvöződik rajtam, mint ami az itt szülöttre rakódik rá. Mikor
jobb, mikor előny, mikor hátrány – de másképp van.
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A speciális eset státusa
Főznek, hogy maradjak
A gyárindítás után nem sokkal, szeptember elején, a Scania södertäljei személyzeti
osztálya azt javasolta, hogy maradjak Angers-ban még tizenhat hónapot PEP (Personal
Exchange Project) szerződéssel. Elfogadtam. Ez anyagilag kevésbé volt előnyös, mint ha
kiküldetésben maradnék, de teljesen korrekt volt. Angers-ban a södertäljei fizetésemhez
képest a jövedelmem jelentősen megugrott, ìgy nem volt probléma például, hogy vendéglőbe
megyek, ha nincs kedvem otthon főzni. Tényleg a munkára voltam beállva, nem kellett semmi
mással foglalkoznom. Most elveszítettem ugyan a kiszállási pénzt, a túlóráimat sem írhattam
be többé (túlóra az angers-i Scania-üzemben gyakorlatilag nem létezik csak a svédországi
szerződéssel érkezők számára, kivéve amikor igazán sok és sürgős munka van; ilyen évente
átlag kétszer történik), pedig ez addig – mivel rengeteg dolgom volt benn a gyárban – szinte
egy fél fizetés pluszt jelentett; továbbra is fizették viszont a lakásom bérleti díját, a
telefonköltségemet és a szolgálati autót is megtarthattam. A PEP-szerződés tehát még mindig
előnyökkel járt, annak ellenére, hogy az alapfizetésem anormálisan alacsony volt.
A tizenhat hónap ‟94. február elsején ért véget. Már ‟93 nyarán ajánlgatni kezdték, hogy
maradjak Angers-ban, mert nagyon kellek, és jöttek olyan mondatokkal, hogy „Imre, din
framtid är här”, Imre, a te jövőd itt van, Angers-ban. Ezt Thomas Karlsson mondta, de Anders
Leine is győzködött, maradjak, vázolta, miért jó ez nekem. Én a leghatározottabban azt a
választ adtam nekik, hogy maradhatok ugyanolyan szerződéssel és feltételekkel, mint a többi
svéd kolléga. Azt nem lehet, mondták, mert a francia munkaügyi miniszter és a cégünk között
kötött szerződés meghatározza, hány scaniás svéd lehet a gyárindítás miatt a francia
munkapiacon. Én már meghaladnám a megengedett létszámot, ezért nem lehetek olyan
státusban, mint a svéd kollégáim. Jó fizetéssel maradok – mondtam. Ezzel kapcsolatban se
részükről, se részemről nem hangzottak el számok, de kijelentettem, hogy a fizetésemet a két
francia mérnökével kell összehangolni, akiket éppúgy a cadre 2-ben (második
káderkategóriában – a négyből) vettek fel, mint ahogy engem akarnak.
Nem volt honnan tudnom, hogy a cadre 2 pontosan mit jelent. Világos, hogy ez egy
bizonyos alkalmazotti szint, de hogy az egyes a legjobb, az jár a magasabb fizetéssel, vagy a
négyes, ezt senki nem mondta meg. Minden jól megy, és rossz érzés nincs addig, amíg
kölcsönös a bizalom. Nehezebb megoldani ezeket a problémákat, amikor elfogy a bizalom,
mert ha én ilyen esetben kérdést teszek fel nekik, akkor nem elég a szóbeli válasz,
dokumentumot is akarok látni, s lehet, hogy ez nekik egy napi munka. Olyan ez, mint amikor
a bankban folyószámlát nyit valaki, és aláíratnak vele egy kétoldalas szerződést. Az
embereknek egy százaléka sem olvassa el. Aláírja. Vagy egy franciaországi példa: CASCObiztosítást kértem az autómra. Mondták, hogy ilyen Franciaországban nincs, de van TOUT
RISQUE, minden rizikót, minden kockázatot magába foglaló szerződés. Helyes, ez kell
nekem. Ezért én kifizetek hétezer frankot évente, és amikor van egy balesetem, akkor kiderül,
hogy a minden rizikóban nekem nem viszik el a helyszìnről az autómat, nem adnak
helyettesìtő kocsit, amìg az összetörtet javìtják, meg kell várjam a helyszínen a javítást
(közben veszítve a szabadságnapjaimat például), majd amikor rosszul javították meg, és a
félig megjavított autóval a gumikat ledörzsölöm, ezt megint nem fizetik ki. Ez nem CASCObiztosítás. De a TOUT RISQUE milyen szépen hangzik. Csak épp a szerződést, ami
körülbelül egy húszoldalas dokumentum, nem olvastam el, ezért hiába érzem magam átvágva.
Azt hiszem, a Scaniába vetett bizalmam ekkor kezdett először igazán ingadozni, és ennek
indokoltságát a későbbi események bőségesen igazolták.
A szerződéskötéskor a céggel nekem eddig soha nem volt vitám, én még nem alkudtam
egyetlen egyszer sem a Scaniával pénzért. Megmondták, mennyit kapok, és én tudomásul
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vettem, különösen, hogy eleinte nem ismertem a svéd pénz értékét, és nem volt
összehasonlìtási alapom sem, mert nem tudtam, másoknak milyen a fizetése. Először a
műhelyben dolgoztam havi kilenc-tìzezer koronáért. Később, amikor közlik, hogy na most
tervezőmérnökként 13.500 lesz a bruttófizetésed, azt mondom rá, hogy jó. Ekkor már több
információm van, mert biza látom, hogy azok, akik kevesebb végzettséggel úgy kerültek más
vállalatokhoz, hogy kivárták szépen a kommünbe (valamelyik helységbe) helyezést, meg
eltöltöttek 3-4 évet, amìg munkába kerültek, egyből 15-16-ezres fizetést kaptak. Én pedig a
„régiségemmel” még mindig csak 13.500-ért dolgozom.
Tehát a bizalom. Amìg van bizalom, addig alá lehet ìrni a szerződést, de amikor egyszer
már megégettem magam, akkor már nem jó.
Kértem tehát, hogy nézzük meg ennek a két francia mérnöknek a fizetését, akik ott vannak
a szervizen, bár munkájuk és felelősségük messze kevesebb, mint az enyém. Anders Leine
mindhármunknak a főnöke, vele beszélek. Ha a svéd státus, ami nektek van, nem lehet nekem
is, mert a Scaniáért áldozatot kell hozni, akkor legyen nekem is az a státusom, ami a
franciáknak van. Ott megint pánik lett, mert azt sem lehet. Amikor én blindre bedobtam
(hiszen pontosan nem tudhattam a fizetésüket, ez titok4), hogy ezek miért keresnek annyival
többet, mint én, Anders kinyilatkoztatta, hogy ez a személyzeti igazgatónak, Bernard Prouxnak a hibája, mert ennyi pénzért vette meg ezeket az embereket „91-ben. Hát az engem nem
tud melegíteni, hogy Proux hibájából nagy fizetéseket oszt ki két franciának véletlenül,
véletlenül se nekem, és mikor jövök én, és ugyanazt kérem, akkor azt mondja, hogy hiba
miatt mozognak körülöttem nagy fizetéssel ezek az emberek, én pedig el kell fogadjam ott
lent megint a jóval kevesebbet. Közben másokat „véletlenül” túlfizetnek.
A legtragikusabb mégis az, hogy egy ekkora cég vezetőségéből több ember is odáig tud
süllyedni, hogy olyannal szemben jár el ìgy, aki mindent megtett, hogy előrevigye a szekeret,
és jól menjenek a dolgok, és valóban minden jól is megy. Egy már kipróbált embert vesznek
meg velem, most már csak ismernek, hiszen majdnem hat éve dolgozom már náluk.
Az ottmaradásom érvei között – felelevenìtve a „Din framtid är här i Angers” (a te jövőd itt
van, Angers-ben) szöveget is – ismét felcsillantották a tervezőosztály létrehozásának a tervét,
amelyet, mint már ígérték, az én feladatom lenne beindítani. Egy ilyen osztály
szükségességéről már kezdettől, tehát „92-től szó volt, de mind húzódott-halasztódott. Pedig
az teljesen világos volt, hogy egyszer el kell indítani, mert egyetlen ilyen méretű gyár nincs a
világon tervezőosztály nélkül. Én így is elvégeztem a dolgomat, idejében jó szerszámok
voltak a helyükön, ez adott egy nyugalmat a vezetőségnek. Nincs tervezőosztály, de működik
a dolog, mert ha nem működött volna, az első héten meg kellett volna az osztályt szervezni,
mindjárt tervezők kellettek volna…
T. K. A.: Mennyivel okosabb lett volna egy svéd a helyedben!
Világos. Hogyha ezt én az én javamra kezdtem volna játszani, akkor én „92 májusában már
elintéztem volna a tervezőosztályt. De nem, én a Scaniának dolgoztam, neki legyen úgy,
ahogy kell, nyerjenek, jól menjenek a dolgok. Aztán ‟92 után elcsendesedett a tervezőosztály
indìtásáról szóló beszéd, mert „93 egy gazdaságilag nehéz év volt Svédországban is, akkor
kezdődött a nagy válság. Minden bukott, cégek mentek tönkre, zártak be, és a Scania nagyon
komolyan tárgyalta azt, hogy bezárja a gyárat Angers-ban. Alig indultunk el, bezárja. Hogy
lehet bezárni egy frissen épült gyárat, amely majdnem félmilliárd frankba került? Különösen,
hogy az üzemtelepítésnek lényegében gazdaságstratégiai jelentősége volt! (Lehet, hogy ez a
4

Számos évvel később a kezembe került az egyik francia mérnök 1994. februári fizetéslapja. Nekem akkor
18.000 frank volt a havi bérem, az övé 24.550, vagyis 36,39%-kal több, mint az enyém. Ő 1991 májusától, én
1988 júniusától voltam a Scania alkalmazottja, ráadásul svédországi tapasztalattal, két diplomával és
nyelvtudással. Kétségtelen, hogy a másik francia mérnök fizetése sem igen volt az övénél kevesebb.
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fenyegetőzés főleg arra kellett, hogy a Scania több szubvenciót tudjon kicsalni a várostól,
amiből ötvenmilliót Brüsszel utasítására vissza is kellett aztán fizetnie.)
Az újságokban több helyen is lehetett olvasni az igazgatóság által hangoztatott indokokat,
hogy miért vagyunk mi Angers-ban. Először is – mondták –, mert Angers Európa közepe. Na,
erre nekem mindig mosolyognom kellett, hogy Angers-tól hetven kilométer az óceán és
háromezer az Urál. Vagy ha Európa kiterjedését esetleg csak az osztrák-magyar határig
mérjük, az akkor is kétezer kilométer. A másik indok az volt, hogy itt jól képzett munkaerő áll
a rendelkezésünkre. A valóság: az alkalmazottak 70%-a parasztfiú volt a farmokról. A
gyárban tanìtották be őket, hogy kell a csavart meghúzni. Még emlegettek valamit, hogy miért
mentünk mi Angers-ba, de ez a harmadik most nem jut eszembe. Körülbelül ilyen értelmes
valami volt az is, mint az első kettő. Végül is mi történt, hogy egy év múlva már oly könnyen
bezárnánk a gyárat? Egyetlen dolog történt: az hogy Svédország igennel szavazott a Közös
Piacra. A Scania véleményem szerint csak attól félt, hogy a szavazás negatív eredménye
esetén kint reked, és akkor vámmal kell bevigye a termékeit. Ebben az esetben teljesen
kiszorul, a tönk szélére jut, mert ha a Renault, a M. A. N., a Mercedes, az IVECO, tehát a
Volvón kívül az összes konkurens vám nélkül adja el a kamiont, akkor a Scania nehezen rúg
labdába Európában. A kocsiknak több mint 95 százalékát Svédországon kívül adják el. A
nyereségünk kb. 8%, tehát 8%-nál magasabb vámmal kész, befulladt a vállalat. Akkor be
lehet zárni. Véleményem szerint az angers-i építésnek itt a magyarázata. Pánik volt, hogy
Svédország esetleg nemmel fog szavazni a Közös Piacba való belépésre, ezért a hollandiain
kívül még egy gyárat kell odatelepíteni. Miután a svédországi választók igent mondtak, már
nem volt olyan nagy szükség arra, hogy Franciaországban is legyen Scania-gyár.
Amikor „93-ban elkezdték tárgyalni, hogy bezárják a gyárat, akkor világos, hogy nem a
tervező osztály indìtásával foglalkoztunk. Akkor csendben voltunk. Igyekeztem annak a
mondatnak az alapján dolgozni, amit Bengt Klingberg mondott: „Imre, a lehető
legolcsóbban”. Addig is takarékosan költekeztem, de innen kezdve egy korona ki nem ment
olyan szerszámért, ami nem okvetlenül kellett, amit nem volt muszáj megvenni. Ennek
ellenére ‟93 nyarának végén újra felvetődött a tervezőosztály gondolata, amikor igyekeztek
engem ottmaradásra bírni, hogy aztán később végképp elaludjon.

Alkudozások és átverések
Ahhoz, hogy új állást tölthessek be, azt először meg kell hirdetni, és nekem meg kell
pályáznom. Az egészben az egyik különös pont az, hogy mindjárt technológusi posztot
hirdetnének meg nekem. Nekem, akinek gépészmérnöki oklevelemen kívül közgazdászi
diplomám is van. Tulajdonképpen van egy harmadik is, mert ahogy kiutaztam, még abban az
évben megszereztem Párizsban a FEANI-nál5 az Európa-mérnöki diplomát is, amely „nagy
jelentőséggel bìr a külföldön dolgozó mérnökök esetében”; ez „a cìm ma a minőség jegye”6.
Mi több: még Erdélyben vezetőmérnöki vizsgát is tettem. A Scaniában ezt úgy mondják, hogy
senior ingenjör, és nem éppen kis címet jelent. Románul inginer principal. Ezt otthon
szereztem, de azért csak az vagyok. Én ezért vizsgáztam, ezért tudást kellett letenni az
asztalra. Az más kérdés, hogy itt hogyan forgatják, mit ér a román diploma. De ez az ő
problémájuk. Az én problémám az, hogy ők megakasztanak engem, de senki nem áll mellém,
hogy a párhuzamos munkát összemérjék. Ez utólag nagyon fáj, és pitiáner dolognak tartom
egy ekkora cégnél. Ez nem is minősìthető.

5

6

FEANI = Fédération Européenne d‟Associations Nationales d‟Ingénieurs. Magyarul: a Mérnökök Nemzeti
Egyesületeinek Európai Szövetsége
Lásd: Magnus Forsheden: Nu är europaingenjören viktigare (magyarul: Ma Európa-mérnöknek lenni mind
fontosabb). In: Civilingenjören 1990/9
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Mindenesetre egyből mondtam, hogy ha csak technológusi állást ajánlanak fel, akkor azt
meg sem pályázom, és nem maradok itt. Keressenek akkor egy technológust, mert akkor nem
rólam van szó. Végül aztán úgy tették ki, hogy mérnököt keresnek. Az álláshirdetést úgy
fogalmazták, hogy az csak nekem legyen jó, csak én tudjak eleget tenni a kívánalmaknak,
például igényelték a svéd nyelv ismeretét. Ez így szokott történni, most már tudom.
Számomra ez volt az első alkalom, hogy előre tudtam, ha beadom a papìrjaimat, akkor én
jövök ide. Volt még egy francia jelentkező is, de neki nem is volt mérnöki végzettsége.
Anders Leine lenyugtatott, hogy ez úgyis neked van kitéve, te vagy ide alkalmazva, de ezért
be kell menni a személyzeti főnökhöz, Bernard Proux-hoz beszélgetésre. Tulajdonképpen
mímelni kellett az interjút.
A dolog nyilván nem Proux-n múlott. Mindketten tudtuk: a másik is tudja, hogy engem
kell odavenni, ezért nem is igen voltak ötletei, hogy mit kérdezzen tőlem. A köszönés és egykét udvariassági mondat után az első kérdése az volt, hogy hol tanultam én meg olyan jól
franciául? Erre neki is azt válaszoltam, amit ilyenkor másnak is szoktam, hogy én nem
vagyok megelégedve, szeretném jobban tudni a nyelvet. A következő kérdése: miért akarok
én Franciaországban maradni? Azt mondtam, hogy én nem akarok, a Scania akarja, hogy
maradjak. S itt lett vége. Nekem ennyi volt az alkalmazási interjúm Proux-val akkor.
És ekkor jött egy nagy jelenet. Proux arra kért – talán másnap –, mutassam meg neki a
műhelyt, és hogy én mivel foglalkozom ott. Mit csinálok. Az irodaépületből átmentünk a
kamionszerelő műhelybe. Ez az öt perc egy külön történet. A műhelynek hangulata van.
Először a polcok látszanak, aztán mindenhol a szìnek, szerszámok lógnak le a mennyezetről,
emelkednek a földről, mindenfelé szerszámok. Megállunk Proux-val, és azt mondom, hogy
na, most nézze meg: a kamion, az emberek, a polcok és a rajtuk levő alkatrészek nem az
enyémek. A többi az enyém. És erre jött a nagyjelenet. Proux előre lép néhány métert, és
kérdezgetni kezdi: ez is… meg az is? S mondom, nézze meg, minden hozzám tartozó tárgyon
VR szám van, a szerszámrajz (verktygsritning) száma. És ahogy szétnéz, akármihez nyúlt,
mindenütt VR volt. Ebbe Proux valósággal belezavarodott. Aztán beljebb vittem a
nagykapun, ahol a kamionok járnak, a kabinszereldébe, ott is végig mutattam, hogy né, az a
rózsaszín, a sárga, a kék – ezek mind az enyémek. Csak a fekete és a sötét rózsaszín, a
narancssárga, a majdnem barna, ami a polcon van – azok nem az enyémek. Láttam, Proux
rájött, hogy szinte az egész gyár ezé az emberé. A kivett dolgok nem a gyár állandó
tartozékai, mert az emberek jönnek hazulról, a kamion alkatrészeit küldik, de ami itt van, ami
marad, a polcokat kivéve mind az enyém.
A műhelybemutatás nem volt tìz perc sem, de én tudtam akkor – és most engedd, hogy
mondjak egy számot is – Proux onnan úgy ment el, hogy nekem abban a pillanatban volt
harmincezer frank fizetésem minimálisan. Pénzről nem beszéltünk, de ő csodálkozva és
megzavarodva ment el.
És most azt is elmondom, honnan tudom, amit neked mondtam. Onnan, hogy másnap
Thomas Karlsson hìv engem. Azt mondja, Imre, ne haragudj, de ki kell menjünk a műhelybe,
Proux, te és én. (Nevet) Érted? Ugyanazt lejátszani megint. És én Thomas előtt
megismételtem: nem ember, nem kamion, nem polc, nem alkatrész; a többi az mind VR, és az
enyém. És akkor Thomas próbálta a dolgot kisebbíteni: Hát jó, Imre, de hát te tudod, hogy így
és úgy… És itt kezdődött az alku, és én azt mondtam: Thomas mondj, amit akarsz, amit én
mondtam, igaz. Proux látja, VR van mindenhol. Most nem tudom, mi a baj.
Én a hármasban tett ötperces műhelylátogatásból megértettem, hogy Proux látta, az egész
műhely az enyém; ő biztosan tett számomra egy fizetési javaslatot Thomasnak, ráadásul
magasat, mert nem lehetett nekem ugyanazt a pénzt adni, amit a másik két francia mérnöknek,
hiszen tudta, ezek mit csináltak itt, hogy semmit nem tudnak felmutatni. Ezért Proux-ban
kellett legyen harmincezres fizetés. Thomas pedig ettől megrémült. Neki az érdeke mindjárt
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az volt, hogy minél olcsóbban vegyen meg engem – talán különös tekintettel az általa ismert
svédországi alacsony fizetésemre.
T. K. A.: Ez presztízskérdés volt nála?
Nem presztízskérdés, nem, ez gazdasági kérdés. Ő termelési igazgató, neki az a feladata,
hogy a legolcsóbban a legjobbat termelje. Érted? Tehát hogyha engem ő meg tud venni öt
lejért, akkor ne adjon nekem huszonöt lejt, mert attól a Scania nem lesz jobb.
T. K. A.: De hogyha ő beleszól az ilyen fizetési kérdésekbe, akkor miért nem szólt bele a
másik két mérnöknek a fizetésébe?
Hát ez az. De én ezzel nem jöhettem ott elő. Meg kell értsd a helyzetet. Teljesen világos,
hogy amìg én eltűrök mindent, és befogom a számat, addig azt mondják, jó, ott van, dolgozik,
de ha én azt mondom: állj meg, Thomas, mit alkuszol te most az én pénzemre, hát nézzük
csak meg a másik kettőt, én azoknál többet dolgozom – akkor vége, akkor én vagyok az
agresszív, én már támadok vele. A hangulat ez. Akkor elégedetlenkedem és hőbörgök. Hamar
fordul a dolog.
Akárhogy is, a minimális összeg a húszezer frank volt számomra, de én
huszonháromezerrel sem éreztem volna, hogy valóban megfizetnek. Hiszen az új szerződéssel
elveszítem a 9000 frank havi bérű lakást, a kocsit, a telefonpénzt, a benzinkártyámat. Az
alapfizetésem a PEP-szerződés szerint 17.000 frank. Ez azt jelenti, a tizenhétezerre kell
rátenniük, hogy rendes fizetésem legyen.
A vége az lett, hogy tizenhétezer frank fizetést ajánlottak fel! Ezt Leine ügyesen meg is
indokolta, hogy Svédországban még ennyi fizetésem sem lenne. Az, hogy ez diszkrimináció,
mert rám se a svédekre, se a franciákra érvényes szabályok, mint láttuk, nem vonatkoznak,
hanem engem egy különleges, talán kelet-európai bevándorlókra érvényes státusba sorolnak,
az eszébe sem jutott senkinek a Scaniánál.. Megmondtam neki, hogy így nem maradok
Franciaországban.
Anders Leine eredetileg azt ígérte – bár a fogalom tartalma eléggé homályos –, hogy én a
piaci viszonyoknak megfelelő fizetést (“marknadsmässig lön”-t) kapok majd. Néhány nap
múlva, ultimátumszerűen tizennyolcezret ajánlanak. Tekintettel a tervezőcsoportra vonatkozó
ígéreteikre, elfogadom. Hiszen ha azt létrehozzák, akkor valóban rendezniük kellett volna a
fizetésemet.
T. K. A.: Én ezt nem értem. Ők látták és tudták azt, mit dolgoztál, hogy lényegében neked
köszönhetik a gyár határidőre történő beindulását, azt, hogy simán mennek a dolgok, hogy
olcsón vásárolsz szerszámokat, olcsóbban, mint bármelyik más egység. Akkor miért akartak
neked mindenáron egy méltatlan fizetést adni?
Azért, mert nekik az a munkájuk, hogy – mint mondtam – legolcsóbban a legjobbat vedd
meg. És náluk minden információ ott van. Tehát tudják, hogy ha én visszajövök
Svédországba, akkor csak 15.000 korona (francia pénzben kb. 11.500 frank) talán a fizetésem.
Jöjjön vissza, dolgozzon ezért a pénzért, hogyha nem tetszik neki a 17.000 frank. Érted?
T. K. A.: Imre, én ezt értem. De akkor, amikor egy 120.000 frankos vagy koronás
szerszámot vesznek meg, amelyiknek a megfelelőjét te megveszed tizenötezerért, és téged
inkább kirúgnak, hogy megvehessék drágábban, akkor miért pont csak a te fizetésed az,
amelyik őket piszkálja?!
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Mert ezt soha nem ismerik el, ezeknek nem mennek utána, nem hasonlítják össze. Akikkel
nincs bajuk, azoknak szabad tévedni, de hogy összehasonlìtsanak, azt már nem. Valószìnű,
hogy legelőször a södertäljei csoportvezetők kezdték beszélni, miként lehet az, hogy Angersban én azt annyiért megveszem, s ott meg amannyi. Aztán talán felgyűrűzik a beszerzésig.
Végül pedig megkérnek engem, hogy vegyek nekik is.
Engem már régen kitúrtak, de tervezőosztály ma sincs Angers-ban, pedig a szerszámok
mögött mindenütt kötelezően kell legyen dokumentáció, és ez úgy olcsóbb, ha saját rezsiben
készìtik el. A dokumentáció mindmáig hiányos; azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból
a gyár jelenleg törvényen kìvül működik. Bernard Proux, akinek erre is kiterjed a felelősségi
köre, figyelmeztetést kapott a betegbiztosìtó ellenőrétől, mert nincsenek normák szerint a
szerszámok. Rajzok nélkül, archìvum nélkül nem lehet követni őket, ez hiba. De ez volt az
olcsóbb, ìgy csináltuk, és én annak örvendek, hogy az én időmben baleset nem történt. Én
soha nem mentem hozzájuk, hogy na, indítsunk tervezőosztályt. A gondolatot ők vetették fel;
mindenki számára teljesen természetes volt, hogy kell ilyen osztály. Amikor ennek lehetséges
létszámát is említették, általában nyolc-tìz, esetleg tizenkét személyről beszéltek.
A legszomorúbb az egészben az volt, hogy miközben a PEP-szerződésem ‟94. január
végéig érvényes, engem már szeptember elején nyomnak, hogy de most aláírjam, mert ők már
kell tudják, hogy itt mi lesz jövő februárban. Máskor mindig elég volt úgy aláìrni, hogy egy
hét múlva kezdek, akkor is, amikor kilenc hónapig vártak egy poszttal, amìg odaengedtek…
T. K. A.: …de negyvennyolc óra elég volt ahhoz, hogy Svédországból Franciaországba
leküldjenek…
Igen. Erről van szó. Ezek nagyon érzékeny dolgok. Mikor az ember ezeket számba veszi,
akkor ez már fáj is, mert lényegében hülyének néztek. De a valóság az, hogy most még ebben
a pillanatban is, mint mindig, én figyelembe vettem a Scania érdekeit. Nekik mindig bajuk
kellett legyen, hogy én tovább mehessek. Ez olyan, mint valakinek a halálát várni, hogy
mehess a helyébe.
De ide visszatérve, 1993. szeptember 9-én ìratják alá velem a szerződést, ami ‟94. február
elsején lép életbe. Ez nagy változást jelentett abból a szempontból, hogy én úgy, mint
akármelyik francia ember a cégnél, francia alkalmazott lettem. És ezt az eddigi esetek egy
hete helyett öt hónappal korábban íratják alá velem. Öt hónappal! Ami itt történt, az bizony
egy nagyon aljas dolog volt. Nem a tizennyolc- vagy tizenhétezres vagy még kevesebb
fizetés, hanem az, hogy ez az egész egy nagy átverésnek bizonyult. Amikor nekem azt
mondták, hogy nem lehetek abban a státusban, mint a svédek, mert meg van határozva, hogy
hány svéd lehet lenn a Scaniától, és ezzel az indokkal aláíratták velem a franciaországi
szerződést februárra még szeptember 9-én, a Scania biztosra tudta, hogy január elsejétől
megnyílik számukra a Közös Piac munkapiaca. Amikortól kezdve nincs tehát többé olyan
probléma, hogy hány svéd dolgozik lent. Egész Svédország lemehet, ha van munkája. Érted?
Ez a legnagyobb disznóság, és ez nagyon fájt. Ezt soha nem fogom nekik megbocsátani. Én
lent dolgoztam Angers-ban, nekem hìreim innen fentről nem voltak. Hogyha én tudom, hogy
január elsejétől Svédország közös piaci tag, akkor vagy svédnek tekintenek, úgy, mint a
többit, vagy nem írok alá. Ingyen jövök vissza, és itt dolgozom három koronáért naponta
nekik, de ott lent biztos nem dolgozok ilyen feltételekkel. Érted? Ez volt a legaljasabb
lépésük. A legaljasabb.

Utólagos próbálkozások a kiigazításra
Amikor én januárban felemlegettem Anders Leinénak, hogy módosítani kellene valamit,
mert nem úgy van már a dolog, tehát akárhány svéd lehetne Franciaországban, akkor már nem

47

akartak erről tárgyalni. Hogy nem, mert már alá van ìrva, nem lehet szerződést módosítani.
De ezek mind olyan beszélgetések, hogy semmi konkrét válasz nincs, nyálkásan csúszik a
kezed közt, és meg sem tudod fogni. Ilyeneket mondtak (karikírozva): „Hát iiiigaz, látod, ha
most ìrnánk, de akkor azért alá kellett ìrni.”
T. K. A.: Kin fordult ez meg? Thomas Karlssonon, a technikai igazgatón?
Nem, ezt innen intézték, Svédországból, a södertäljei személyzeti osztályról Mårten
Edlund, Carl-Eric Främling és a többiek. Ugyanakkor arról beszéltek, hogy én kellek nekik,
továbbra is ragaszkodnak hozzám, és úgymond a franciaországi tartózkodásom idejére fizetés
nélküli szabadságot adtak Södertäljéből. Ha jól emlékszem, a szerződés aláìrásakor (‟93.
szeptember 9-én) közölték velem, hogy fenntartják a södertäljei helyemet, ahova én
akármikor visszamehetek. „Du är alltid välkommen”, mindig szìvesen látunk – mondták. Én
továbbra is svéd állampolgár maradtam, és persze hogy érdekesebb a Scania-központban
dolgozni, mint Angers-ban, mert az holtvágány volt: gyártunk napi 30-40 vagy 50 kamiont, s
ezzel vége van. Világos, hogy Södertäljében izgalmasabb dolgozni, ahonnan tíz perc múlva
esetleg kimehetek Mexikóba gyárat építeni-indítani. Vagy ahol stratégiai dolgok dőlnek el,
hogy mi lesz a céggel. Angers-ban kalapálni kellett, Södertäljében gondolkozni. Nekem a
fejemben nem volt az, hogy én végleg angers-i leszek, erről szó sem volt. Csak ők
megmagyarázták nekem, hogy a cég érdekében az én jövőm ott van, mert tervezőosztályt
indítunk, de azt sem úgy, hogy én örök életre ott leszek. Ezt jelezte számomra, hogy
Södertäljében fizetés nélküli szabadságot kaptam, csak hogy Franciaországban dolgozhassak.
Tehát amit mondtak, az mind jól hangzott, és szép volt. A „din framtid är här”, hogy a jövőm
Angers-ban van, az nekem annyit jelentett, hogy elindìtok egy tìzszemélyes tervező osztályt,
amit pontra teszek ISO-normák7 szerint.
Januárban aztán nagyon felháborodtam, amikor kiderült, hogy Svédország közös piaci tag
lett, és engem tulajdonképpen átvertek. Ekkor már senki nem akart ezzel kapcsolatban szóba
állni velem. Az úgynevezett PU-samtal, a szakmai továbbfejlődés tárgyában hivatalosan előìrt
négyszemközti beszélgetés a főnökkel csak az év végén van, akkor tárgyalunk fizetésről, most
csak dolgozunk. Én ott voltam, és dolgoztam.
A „94-es év folyamán azonban megint történik valami érdekes. Megérkezik Angers-ba
Mårten Edlund a södertäljei személyzeti osztályról, aki akkor a konszern vezetésében is benne
volt, és sorban beszélgetésre hív minden svéd alkalmazottat. Telnek a napok, mindenki
beszéli körülöttem, hogy mikor kapott időt Mårtennél, és nekem nagyon rosszul esett, hogy én
nem kapok meghívót. Mintha semmi közöm nem lenne a svédekhez, és mintha nem is
tartanának számon Södertäljében, ahol pedig továbbra is érvényes munkaszerződésem volt.
Végül megemlítettem a dolgot Thomas Karlssonnak és Anders Leinének. Edlund mindjárt
telefonált, és még aznap fogadott. Bocsánatot kért, mondván, hogy nem is tudta, hogy itt
vagyok, ami azért mégsem volt egészen természetes. Nagyon részletesen megindokolva
elmondtam neki, hogy az én fizetésem soha nem volt rendben. Teljesen végighallgatott, de
éreztem, hogy nem tetszik neki az én szövegem, és úgy tűnt, hogy nem ő lesz majd, aki pénzt
osztogat a Scaniánál.
Ekkor év végén mégis kaptam háromezer frank fizetésemelést. De meg kell mondanom,
hogy ez nem feledtette az átélt keserűségeket.

7

ISO = International Standards Organisation (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet)
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Új feladatok
Új kamiontípus
A vízsugarak mögül kisejlett, amint a reflektorok fényében, hidraulikus hengerek
segítségével három méter magasba emelkedett a kamion. A szökőkút vìzfüggönye
elvékonyodott aztán, és leereszkedett, ìgy tisztán előtűnt a fényárban úszó tehergépkocsi.
Ahogy mondták, a 2010-es év kamionja, a Scania száz éves történetében a negyedik
generáció. Közben a nézőtér körbeforgott, hogy minden vendég valamennyi oldaláról
megcsodálhassa a Scania új termékét. Tényleg gyönyörűen meg volt szervezve a show.
Úgy hallottam, tízezer ember vett részt ezen a södertäljei ünnepségen. Sok embert a világ
különböző részeiből hoztak ide. Én is ott voltam azon a különrepülőgépen, amely 150-200
potenciális francia vevőt szállìtott oda, például a hadsereg tábornoki rangú beszerző tisztjeit,
illetve ötven-száz kamionnal dolgozó szállìtó cégek vezetőit. A vendégeknek természetesen
luxusellátásban volt részük, és az egész programot svéd pontossággal szervezték meg. Erről
az eseményről is sokáig beszélhettek, akárcsak az a négyezer meghìvott, akik az angers-i gyár
megnyitó ünnepségén vett részt.
A négyes szériájú kamionokat először Södetäljében kezdték gyártani, de hamarosan
minden gyár erre tért át. Ez a szerszámok szinte teljes cseréjét jelentette, amit Angers-ban
nekem kellett végrehajtani. Először is megbìztak a szerszámcsere költségvetésének az
elkészítésével. Nagyon furcsa volt számomra, hogy Bengt Klingberg, a vezérigazgató nem
nekem szólt, hanem egy svéd technológusnak, bizonyos Johan-Crister Nilssonnak (a
keresztneve kezdőbetűi után JC-nek – olv. svédül: jiszé – neveztük), aki éppúgy Anders Leine
beosztottja, mint én, hogy beszéljen velem, s az én segítségemmel írja össze az új széria
szerszámszükségletét. Vagyis úgy nézett ki, mintha neki is az alárendeltjévé lettem volna.
Nekem JC-vel abszolút semmi bajom nem volt. Jó viszonyban voltunk velük. Gerti, a
feleségem, sokszor vigyázott a kislányukra; még karácsonyeste is voltunk náluk, ajándékkal
felszerelkezve. Nehéz volt értekezni vele, mert nagyon selypített, és közben suttogva beszélt.
Tulajdonképpen senkivel nemigen kommunikált. Mikor mi társalogtunk egymással, akkor
közelhajolt hozzám, és nagyon bizalmasan, selypítve beszélt. A negyedét sem értettem, a
szeméből próbáltam kihámozni, mit mond. Legtöbbször csak bólogattam, mintha érteném.
Valószìnű, hogy akinek svéd az anyanyelve, többet ki tudott következtetni a beszédéből.
JC a kamion módosításaiért felelt, de most nem módosításról volt szó, hanem
egy teljesen új típusról, ráadásul a szerszámokhoz nem is értett. Mégis rajta keresztül érnek el
és kérdezgetnek engem az új gyártási folyamat szerszámköltségvetéséről. Állìtólag Klingberg
embere volt, bizalmi ember, és lehet, ìgy kìvánták előttem őrizni a titkot a négyes széria
bevezetésekor. Södertäljében is eltelt egy jó idő, mìg megengedték, hogy betegyem a lábamat
a prototípus részlegre. Ezek nem jó dolgok. Számomra a természetes az lett volna, ha Bengt
Klingberg közvetlenül veszi fel velem a kapcsolatot.

Bengt Klingberg és a szerszámcsere költségvetése
Tudom, hogy Bengt Klingberg nem túlságosan szeretett engem, de neki nagyon megfelelt,
hogy én itt eresztem a dolgokat. Mindig szigorúan beszélt velem, egyetlen mosolyára sem
emlékszem. Bár amikor a svédeket borkóstolóra, hétvégi kávéra összehívta néha magához, én
sem maradtam ki soha a meghívottak közül, de kapcsolatunk inkább csak munkaviszonyjellegű volt. Ugyanakkor nagy tiszteletet éreztem benne irányomban. Csodálta, hogyan tudok
én olyan olcsón vásárolni, olyan hatékonysággal dolgozni, és hogy előre tudom, mire lesz
szükség.
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Egy alkalommal Klingberg bizony életveszélyes pillanatot élt meg a szerelővonal mellett.
Amikor a kamion nagy laprugója végét felfüggesztik, akkor több alkatrészhez tartozó öt
lyukat kell először egy vonalba hozni egy kónuszos megvezető segìtségével, amit ide
bevernek. Ezután a szorosan illeszkedő megvezetőt egy M40-es vastag csavarral helyettesítik,
ez fogja majd össze az alkatrészeket. Ilyenkor a csavart egy nagy kalapáccsal ütve a
megvezetőt kiverik a lyukak ellenkező oldalán. Én nem voltam jelen az esetnél, de úgy
mesélték, hogy Bengt Klingberg vendégekkel tartózkodott mintegy ötméternyire a szerelés
helyszìnétől, és a kivert, kilónyi súlyú acél megvezető lövedékként süvìtett el az orra előtt. Ha
olyan helyen kapja el, akkor vége. Ráadásul idegenekkel volt ott; azt mondják, hogy ő akkor
reszketett. Mikor később szólt nekem, hogy a rugószerelést módosítani kellene, akkor én –
Sven Personnal, a műhelyfőnökkel, aki az általam elkölthető pénzek fölött rendelkezett – már
megbeszéltem a dolgot, és meg is rendeltem az új szerszámot, amellyel a kalapácsot teljesen
kiiktattuk, és amelyben egy hidraulikus henger folyamatos nyomással végezte el azt, ami
addig ütésekkel történt. Mondtam Klingbergnek, hogy a jövő héten meglesz. Ő nagyon jól
tudta, ezt meg kell tervezni. Rendelje meg Södertäljében egy szegnek a tervét, három hétnél
nem lesz hamarabb készen.
Visszatérve az általam készített költségvetésre: valahol két és félmillió franknál álltam
meg, hogy én annyiból ezt átszervezem. Jóval később hallottam, hogy az átállás
Svédországban négyszázmillióba került, mert az egész gyárat átépítették, de ez mégis azt
jelenti, hogy legalább százmilliót költöttek az új szerszámokra. Hollandiában pedig
nyolcvanmillióról beszéltek. Aztán hallottam olyat is, hogy az nem nyolcvanmillió frank volt,
hanem nyolcvanmillió gulden. Tehát háromszor nyolcvanmillió. És itt nem volt gyárátépítés.
Ezek mind titkos számok voltak, amik nem kimutatásként papíron jutottak hozzám, hanem
csak szóbeszédként.
JC többször is jött-ment köztem és Bengt Klingberg között, és nem értettem, hogy mi a baj.
Ekkor még nem tudtam, mibe került a másik két helyen az átállás. Végül lassan megértettem,
hogy Bengtnél van elakadva a dolog, mert úgy tartja, hogy túl olcsó vagyok, túl kicsi összeget
számìtok. Mert állandóan az volt a kérdés: gondoltál már arra, hogy ennyiből meg tudjuk-e
csinálni? Aztán egyszer Bengttel beszéltem, s azt mondtam, jól van, Bengt, akkor most 2,5
helyett írjunk ide 2,9 millió frankot. Ebből én biztos megcsinálom.
A vége az lett, hogy csak kétmillió és ezernyolcszázat költöttem. A kétmilliót 1800
frankkal léptem át. Ezzel indítottam a négyes szériát. Tehát az én két és félmilliós első
büdzsém nagyszerű volt. A megtakarìtott kilencszázezerből majdnem egy kerek esztendeig
vásároltam a mindennapi szerszámszükségletet.
Persze Hollandiában azért is költöttek többet, mert bonyolultabb szerszámokat rendeltek.
Például az alváz, amire szerelnek, négy láncon van felfüggesztve. Nálunk mondták, hogy
igen, de a hollandok minden láncra tettek darut, így lejjebb-feljebb tudják ereszteni, attól
függően, hogy milyen magas a munkás. – Hát tegyünk mi is, mondtam. Tegyünk? – Na,
nem… Akkor visszakoztak.

A dokumentáció megszerzésének kínjai
A négyes széria szerelésének előkészìtésekor már megint nem beszéltünk
tervezőosztályról, hanem azt ígérték, hogy minden rajzot megkapok majd Södertäljéből. Ez
természetes volt, hiszen Svédország felelt a fejlesztésért. Tudni kell, hogy ott ekkor már egy
éve gyártották, szerelték a négyes szériát. Nekik voltak rajzaik a kocsiról, a szerszámokról,
mindenről, és – mint mondták – ezt leküldik nekünk. A fele ha lejött. Gyakran hiába kértem a
rajzokat, nem kaptam. A legtöbbször azt mondták, szerszámra nincs rajz. Általában olyan
gyártóktól rendelték meg őket, akik minimális dokumentációval szállìtották, nem egy
teljessel, ami után még egyszer elkészìthető lenne az a szerszám. Nem a hivatalos csatornán
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próbálkoztam, hanem felhìvtam az ottani csoport tagjait, hiszen ismertem őket, a kollégáim
voltak, és kértem a segìtségüket. Azokat nyaggattam, akikről megtudtam, hogy éppen
valamelyik szerszámot rajzolják. Végül már egy-egy félkész rajznak is örültem volna. Mert
lassan már annyira előrehaladt az idő, hogy a körmömre égett a szerszámrendelés, de nekem
még nem volt dokumentációm. S akkor láttam, hogy ha mi itt kamiont akarunk szerelni, akkor
neki kell fogjak a magam szakállára dolgozni.
Legelőször is fel kellett jönnöm Svédországba a legfontosabb szerszámkészìtőimmel,
megnézni a södertäljei vonalon a működő szerszámokat, lefényképezzük őket, méréseket
végezzünk rajtuk, hogy valami dokumentációt tudjunk magunkkal vinni Angers-ba. A
főnökeimnek mondtam, ez utolsó esélyünk, ha ezeket az embereket felviszem Södertäljébe.
Dautel bácsi jött a Dautel et Roy cégtől, valamint az SMT-től (a régi FARMAN
repülőgépgyár) a párizsi igazgató és a kereskedelmi igazgató Tours-ból. Ez utóbbi készítette
nekünk az „eagle”-t (a kabinemelő-szállító szerszámot).
T. K. A.: Ki engedélyezte, hogy fizesd az útjukat?
(Egészen halkan) Nem fizettem nekik. Nem fizettem nekik. (Kitörve) Ez a borzasztó,
Karcsi! Azt mondtam nekik, ha velem akartok dolgozni, akkor gyertek, vegyetek jegyet
magatoknak. Érted mi ez?
Mi több, nálam nem volt kártya, hogy meghìvjak valakit a vendéglőbe. Ha hiszed, ha nem,
„otthon” Södertäljében nekem, a scaniásnak, ezek az emberek fizették a vacsorámat a
Skogshöjden hotelben. Érted? Azt csak nem tehettem meg, hogy ne vacsorázzak velük, ha
már elhìvtam őket, és egy szállodában szálltam meg velük. De én magánemberként nem
fizethettem az egész társaságnak a vendéglői számláját. Nekik meg a vállalatuk terhére ment.
Hogy a helyzet érthető legyen: ha én kifizetem a vacsorájukat, több mint valószìnű, hogy a
Scania nekem visszafizeti, de egy olyan beszélgetés után, ahol a főnökeim megkérdezik:
Muszáj volt meghìvni őket és fizetni nekik? Vajon? Biztos? Stb. Én egy ilyen fontoskodó és
megalázó kérdezősködésre senkinek nem akartam alkalmat adni.
Aztán én ezekkel az emberekkel megbeszéltem: ide figyeljetek, nagy munkáról van szó,
hosszú távon dolgozunk mi együtt, gyertek fel, megnézegetjük, és ti fogjátok nekem a
szerszámokat elkészíteni. Tehát az övék a munka, érted? És hogyha én árajánlatot kérek,
akkor megengedhetem, hogy a repülőjegyük ára benne legyen, mert az nekik költség volt.
Dautel műhelye tìz-tizenöt emberrel dolgozott az Air France-tól kezdve a toulouse-i
Airbusnak vagy a SEITA cigarettagyárnak. Amikor először beszéltem vele, megkértem, hogy
amikor szólok neki, akkor én, mármint a Scania, legyek az első. És ebben mi megegyeztünk.
Franciaországban nem könnyű találni olyat, aki ha valamit megìgér, azt tartja is, de az öregre
mindig számìthattam. Ő volt a legjobb beszállìtóm. Ha kellett hegesztett, ha kellett mikronra
dolgozott, és így tovább, s mikor mondtam neki, hogy azért biza jó lenne, ha volna neki egy
eróziós gépe is, mert az sokat ér, vagy egy jó numerikus marógépe, megvette azokat.
Kifizetődött neki. Egyszer súgta nekem, hogy Angers-ban nincs is csak még egy eróziós gép
az övén kívül. És hogy igen sok munkája van a legkülönbözőbb cégektől. Na, mondom, ugye
jó vásárt csinált?
Az SMT két igazgatója pedig, amikor meghívtam őket, mondták, semmi baj, a
repülőjegyet veszik, és jönnek, de az volt a kìvánságuk, hogy hozzam őket kapcsolatba egy
beszerzővel Södertäljében. Ott Urban Jansonnak mondtam, hogy érdemes tőlük szerszámot
venni, mert ezek azok az emberek, akik a Volkswagennek a SEAT szerelősort szállìtották
Spanyolországba. Amikor elmentem hozzájuk, láttam, úgy dolgoznak, hogy elkészítik a
vonalat a műhelyükben, s mikor az működik, leszerelik, csomagolják, és megy Kìnába vagy
Spanyolországba, s ott összerakják. Nem úgy, hogy kipróbálás nélkül leszállítanak valamit!
Nem. Előbb itt, náluk működik a műhelyben az egész. Hozzájuk vittem el egy kabint, amikor
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kiderült, hogy az „eagle” Södertäljéből kapott rajza nem volt jó. Ott voltam a kabinemelőszállító szerszám (eagle) alatt, s mikor láttam, hogy működik, mondtam, most jó, hozzák át.
Micsoda biztonság! Csak a baj az, hogy én örökké meg voltam préselve, itt mindenki
késlekedhetett, de hogyha én kések, akkor áll a gyár. Az volt a borzasztó, hogy a legutolsó
ütköző voltam, ha én késtem volna, senki sem volt mögöttem, aki az időelcsúszáson
javíthatott.
T. K. A.: S akkor hamarabb kirúgnak, nem?
Hát… például. De én nem a kirúgástól féltem akkor. Sokkal inkább attól, hogy azt
mondják, balfék voltál, vagy eltoltad, vagy tök vagy, fiam. Ez sokkal borzasztóbb, mint hogy
kirúgnak. De hozzám mindig be lehetett jönni bármilyen technikai problémával.
És ne felejtsük el, hogy én nagyon lent vagyok, iszonyatosan le vagyok nyomva, mert az
enyém nem egy ember számára való munka volt. Rendes körülmények között ezt néhány
csoport végezte volna, hogy legyen, aki a szerszámokat megrajzolja, aki beszerzi, néhány, aki
fut a betonon lent, hogy nézze, ahogy minden a helyére kerül, ellenőrizze a működést, és azon
kìvül van valaki, aki összefogja őket. Ha én mindezt egy tervezőosztállyal végzem, akkor az
én helyem minimálisan a produkciós igazgatókkal egy szinten lett volna. Tehát legrosszabb
esetben a technikai igazgató fölöttem van, de még az se igen, mert a tervező osztályt mindig
föléje rajzolják be egy, a gyár szervezeti felépítését ábrázoló organigramban. Ehelyett mindez
az én egyszemélyes feladatom volt, és szaktudásom, valamint mérnöki diplomáim ellenére
még egy csoportombeli technikusnak is mint főnökömnek kellett beszámoljak, aki ráadásul a
szerszámokhoz nem is értett.
Rajzok hiányában, mint mondtam, feljöttem Svédországba, a gyártási vonalon
fényképezgettem, loptam, mértem, és az anyagot lehordtam Angers-ba. Azzal is haladtam
előre, ha néha beérkezett egy-egy kamionalkatrész. Ilyenkor az új kamionhoz való, csak félig
elkészült szerszámot az adatok hiányos volta ellenére is be tudtuk fejezni.
A szerszámok mintegy felére végül is kaptam már valami rajzokat. Viszont ezekkel nem
egyszer az volt a probléma, hogy Södertäljében elkészítették a szerszámot rajz szerint, s
amikor a prototìpus műhelyben kiderült, hogy nem egészen jó, akkor még módosìtottak rajta.
De ha ezeket a módosításokat nem vezették vissza a nekem leküldött rajzra, én ugyanezt
kellett lejátszodjam, tehát módosítanom kellett nekem is ott. Csakhogy én ott egyedül vagyok,
nincs senki, akinek én a gyárban azt mondhatom, gyere és hegessz, vagy fúrj bár egyetlen
lyukat. Nekem a legkisebb melóért is ki kellett telefonálni, hogy jöjjön beszállító vagy aki
nekünk dolgozik. Az pedig jön, amikor ráér. Mond egy időpontot, esetleg a jövő hétre.
T. K. A.: Belső munkaerővel miért nem lehetett ezt megoldani?
Azért, mert nem alkalmaztak. Nekem nem volt senkim. Voltak karbantartók, akik tudtak
valamit fúrni-faragni, de ezek azt mondták, hogy az ő feladatuk a preventìv karbantartás.
Például időben megolajoznak valamit, hogy az ne blokáljon le. Ők ezzel foglalkoztak. Néha
azért megkértem őket erre-arra, mert nem volt mit csináljak. Az nem az ők munkájuk –
mondták –, és fentről is jött az utasìtás hogy ne zavarjam őket.
A legfontosabb az volt, hogy az „eagle”, a kabinszállító szerszám meglegyen, mert a
nélkül nincs szerelés. Ez lényegében egy keresztrúd, egy mondjuk 100x100-as acélcső,
amelynek két karja van, amik benyúlnak az ajtótok felső részénél levő egy centi mély vájatba,
és megemelik a kabint. Ez nagyon pontosan kell működjön, itt nem lehet játszani, mert ha
mellette fog, akkor emelés közben kicsúszik, és az egy tonnát is meghaladó súlyú kabin zuhan
a padlóra. A felülről a kabinra ereszkedő karok elektromos érzékelőkkel vannak ellátva. Ezek
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a megfelelő helyre érve elmozdulnak, elektromos jelet küldenek, az ereszkedés erre megáll,
egy henger a karokat összehúzza, a kampók a helyükre csúsznak, és következhet az emelés.
Södertäljében valószìnűleg nem értették meg a működését, és úgy állìtották be a szerszámot,
hogy a karokat ütközésig húzta az elektromos henger, és így megroppintotta a kabinok tetejét.
Egy hét is eltelt, míg rájöttek, mi a baj. Ezalatt legyártottak vagy kétszáz kabint, amit ki
kellett aztán kalapálni. Akkor azt mondták, hogy 15.000 korona körül volt egynek a javítása.
Végül nagy nehezen kikönyörögtem Södertäljéből az „eagle”-hez a rajzokat, és leküldtem
Tours-ba az SMT-hez. Másnap felhív Joakim, a tervező, Svédországból, hogy baj van, mert
nem jó a rajz, amit nekem küldött. Ugyanis amikor feltesszük a légterelőt – ami egy nagy
műanyag lemez – a kabin tetejére, az beszorul az „eagle” keresztvasa alá, és szétroppan. Erre
én pánikba estem, hogy most megint nincs terv. Kértem Joakimot, módosítsa nagyon hamar a
rajzot, mert nekünk kell az „eagle”. Erre azt mondta, most nem ezzel foglalkozik, neki nincs
rá ideje. Végül megelégedtem azzal is, hogy kabinrajzokat kapjak, amiken rajta vannak a
szélterelő méretei. És ezzel mentem én el Tours-ba. Kemény munka volt őket meggyőzni,
hogy a módosìtás ellenére határidőre szállìtsák a szerszámot. Ennek fejében megìgértem
nekik, hogy hozok egy kabint, amivel élőben tudjuk tesztelni. El is vittem nekik. Ők
megépítették a műhelyükben a tető alatt gördülő pályát, ìgy én a szerszámot működésében
láttam náluk, még mielőtt hozzánk leszállìtották volna.
A Svédországból leküldött kabin selejtes volt, ezért aztán el lehetett dobni, de az a része jó
volt, ami nekem kellett, hogy lássam, miként talál a szerszám. Arra a két kicsi akasztóra, amin
a kabin lóg, amikor a teherbìrást ellenőrizem, nem rakhattam rá 1500, illetve 2250 kilót.
Nekem kellett a kabin, mert a kabint tudtam megterhelni, arra tudtam súlyt akasztani csak,
nem a szerszámra.
Södertäljében még volt egy probléma az „eagle” érzékelőit borìtó műanyaggal. Amikor a
kabint megemelik, az érzékelők végigcsúsznak a felületén, és napfényben látszott, hogy
függőleges karcok maradnak utána. Nem a fehér festék ment le, hanem csak a lakk, de ezt a
Scania-minőség nem engedi meg. Ha a lakk lemegy, a festéket hamarabb támadja a korrózió,
és utána már jön a rozsda. Rengeteg műanyagból válogattam, végül – ha jól emlékszem –
Marseille-ben kaptam meg azt, ami nekem kellett. Szivacsos szerkezete és szép égszínkék
szìne volt. Volt annál puhább műanyag is, ami karcolt, volt durvább, az is karcolt; ez nem
karcolt. Ebből küldtem fel aztán belső Scania-borítékban két A4-es nagyságú lemezt
Södertäljébe, ami nekik két cserére volt elég, s mondtam, keressétek aztán, és vegyétek meg.
Tulajdonképpen csaknem minden szerszám a sok ezerből egy-egy ilyen történet.

Indul a négyes
1996 májusában indult a négyes széria gyártása, mégpedig úgy, hogy összesen öt nap volt
az átállásra. Ebből három munkanap volt, a másik kettő a szombat-vasárnap. Öt nap alatt
teljesen át kellett szerelni a gyárat: leszedni a régi szerszámokat, kivinni, s az újakat feltenni.
Ezek zsúfolt napok voltak a beszállítóim számára is, akik a szerszámokat felszerelték, és
akiknek a munkáját pontosan össze kellett hangolni.
Én előző éjjeleken dolgoztam, hogy mindennel elkészüljünk, de az indulás reggelén úgy
mentem be, hogy hú, de jó, minden a helyén van. Éreztem, hogy most menni fog, és jó érzés
töltött el. A többiek ekkor kezdtek igazán izgulni, én pedig mint néző, nyugodtan, páholyban
figyeltem, hogy mi van. Világos, az antennáim kint voltak, hogy ha bárhol valami baj van,
fussak oda, és segítsek. Háromszáz ember munkáját követtem figyelemmel.
A vonal indìtása előtt pár perccel Göran Carlander technikai igazgatónak odaadtam a
szerszámok listáját. Erre ráírtam azt is, hogy a szerszámok 49,3 százalékára én semmi
dokumentációt nem kaptam Svédországból. Ez azt jelentette, hogy Södertäljében, ahol egy
nagy csapat dolgozott, a szerszámok feléhez semmit nem adtak nekünk. Ezt nekem egyedül
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kellett mind megoldanom. A Carlandernek adott lapon azt is feltüntettem, hogy a
szerszámokra 2.001.800 frankot költöttem el. Az erre szánt 2,9 millióból.
Az volt az érzésem, hogy nem örült a két megjegyzésemnek. De hát nem szabad
érzékeltetni veled, hogy jól dolgozol. Úgy látszik, ez is a Scania-elvek közé tartozik.

Buszszerelés
Ugyanezen esztendő őszén, tehát 1996-ban, a hármas széria kabinrészlege helyében –
amelyre már nem volt szükség – nekifogtunk buszokat szerelni. Ez először új volt nekem,
mert busznak még nem készítettem szerszámot. A svédországi buszgyártás különben nem is
Södertäljében van, mint a kamion, hanem Katrineholmban, ahol én még nem is jártam8. Aztán
az egész buszszerelés újdonság volt, mert az oldallapoknak és az egész tetőnek a tartórészei
előre gyártott különleges alumínium-profilok voltak. Ezekben a húzott alumínium
alkatrészekben megvoltak a speciális anyáknak a helyei, és csavarokkal illesztették őket
egymáshoz. Akkor nem nagyon voltam meggyőződve ennek a megoldásnak a
megbízhatóságáról, mert az acélcsavar és az alumínium nemigen illik össze, de ezt én nem
kommentáltam, mert ez nem az én feladatom volt. Én szerszámokkal foglalkoztam, de
gyanakodtam, hogy az illesztékek nem fognak sokáig tartani, szétrázódnak majd, annak
ellenére, hogy ezt megakadályozandó, az acélcsavarokra ragasztót is kentek. Erről félszájjal
beszéltünk néhányszor úgy magunk között, de – utánagondolva – nem is voltunk nagyon
meggyőződve arról, hogy gyanakvásaink indokoltak. Mindenesetre egy új technológiával való
szerelés volt, de nem volt teljesen átgondolva, ez volt az érzésem akkor.
A busz- és a kamiongyártás két teljesen különböző dolog. A buszszerelés tiszta kézműves
munka. Nincs szalag, ott áll a busz egy hetet vagy akár egy hónapot is, és mindenki szerel
bele valamit a maga szakmája szerint. Én csak figyeltem, hogyan történik az új részleg
szervezése. Először is kinevezték oda a technikai igazgatót Hervé Le Gorrec személyében, aki
mérnökkollégám volt a kamiongyártás technológuscsoportjában. Ugyancsak tőlünk ment át
Guy Merlet, akit már előre (titokban, még az állás meghirdetése előtt) elküldtek
menedzserkurzusra; egyből ő lett a technológuscsoport vezetője, a keze alatt dolgozott vagy
öt ember. (Az ő esete is azt bizonyìtja, hogy a kinevezések előre eltervezettek, a szabad
jelentkezés a posztokra csak színház.) Utána aztán természetes volt, hogy én csinálom a
szerszámait a busznak. Mindenki úgy vette, mintha a szerszámok csak úgy kinőnek a fű alól
is. Nem tudtam, honnan. De engem semminek nem tettek oda, nem lettem én a buszért
felelős, csak várták, hogy a busznál is minden szépen, jól, gördülékenyen menjen. Pedig az én
főnököm a kamiongyártás technikai igazgatója volt, a hierarchiát tekintve a buszgyártás
igazgatójának hozzám nem volt semmi köze.
T. K. A. : Tehát neked senki semmit nem mondott arról, hogy magadnak is feladatod lesz
benne?
Semmit. Abszolút semmit nem mondtak. Semmit és soha. A gyár másik felébe kezdtem el
járni, ahol azelőtt a kabinokat szerelték. Ez ennyi volt, ez volt az én kinevezésem.
Meghìvtak mondjuk egy gyűlésre, ahol a technológusok voltak jelen a buszoktól. S akkor
valaki elmondta, hogy (karikírozva) „Ott, Katrineholmban, valahogy úgy csinálják, hogy van
egy valami, egy sárga ott az alatt, és akkor arra ráteszik azokat az elemeket. Így szerelik ott a
buszt.” Mi az a nagy sárga? Ez a sárga ez mindig az enyém volt, a szerszám. S akkor
8

A Scania vezetősége 2001-ben úgy döntött, hogy felszámolja a már harminc éve működő katrineholmi
buszszereldéjét, és Södertäljébe teszi át. A svéd kormány tiltakozott, és vizsgálatot rendelt el az ügyben,
amiből közte és a Scania között nagy figyelmet keltő szóbeli összecsapás következett. Az üzemet a cég végül
(2004-ben) Lengyelországba költöztette. Ekkorra a kormány már elhallgatott.
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Katrineholmmal kezdtem tárgyalni, hogy mégis mit tudtok adni? Például van erről – s
megneveztem – rajzotok? Á, régi az, nincsen. Meg annyit módosítottuk, meg így meg úgy.
A szerelőműhely végül Ulf Nilsson személyében kapott segítséget, aki a buszokhoz
tényleg értett, de ő a terméket ismerte, nem szerszámos volt. Neki problémája volt a nyelvvel,
mert ő angolul tudott, nem franciául, a franciáknak pedig az angol nem az erősségük. Ezért én
fordìtottam neki, mindegyre bejött hozzám, hogy segìtsek. Amìg ő ott volt, leginkább ő
beszélt a svéd gyárral, hiszen neki volt kapcsolata a katrineholmiakkal. Ahhoz, hogy a busszal
haladjon előre, neki szerszámra volt szüksége. Ilyenkor mondtam neki, próbáld meg, hátha
van valami rajzuk az otthoniaknak. Ha ő tudott rajzot szerezni, akkor abból indultam ki, ha
nem tudott, akkor maradt az egész reám. Szerszámos továbbra is egyedül csak én voltam
Angers-ban. Egyébként Ulf mindig csodálkozott, hogy milyen hamar jönnek a kért
szerszámok.
Ez megint olyan periódus volt, hogy délután, miután a munkások hazamentek, mi még ott
dolgoztunk tovább is a beszállítóimmal, akik este tízig hegesztettek, faragtak, és próbáltuk
bemérni, hova kerüljenek az alvázszerelő szerszámra (angolul meetigpoint fixture) a
megvezetők. De mìg Katrineholmban többszázezer koronáért mérték be a szerszámot lézerrel,
mi úgy magunkra voltunk utalva, hogy az alkatrészeket használtuk a megvezetők pontos
helyének a meghatározására. Mi ìgy kellett felkészüljünk, de jól szereltünk. Sőt, úgy néz ki,
hogy a buszaink Angers-ban – bár az elején megtörtént, hogy a helyben eladott buszok
egyikének a belső teteje ráesett az utasokra – még jobbak, mint a svédországiak. Stockholm
városa a kilencven eladott buszt 2002-ben mind visszaküldte javításra a gyárba.9 A svéd
újságok zörgő buszokról ìrtak, tehát az történt, hogy a rezgéstől az acélcsavar az
alumìniumban kirázódott. Ezt az új szerelési módot ki kellett volna szépen időben próbálni a
laboratóriumban, ott megrázatni ezeket a szerelt részeket, lássuk, mi történik. Kicsit elsiették
a dolgot. Azt hiszem, a fejlesztés túlságosan magabiztos volt.
Egy darabig szereltük a közönséges buszokat, aztán jött a csuklós busz. A szerszámot meg
kellett hosszabbítani, a busz alváza több elem összekapcsolódásával készült, mindent újra
kellett rendezni. Akkor rakd úgy össze a szerszámokat, hogy variálni lehessen: ezen most
csuklós buszt szerelünk, de kevés változtatással a másiknak is legyen jó, hogy ne kelljen az
egész műhelyt kipucolni, és új szerszámokat hozni buszonként. A csuklós busz után mindjárt
jött – ahogy mondták – a finn busz, ami néhány centivel szélesebb volt, mint a többi. Ennek
az alkatrészeit megint mind máshol kellett megvezetni-felfektetni, és így állandóan újabb és
újabb szerszámokat rendeltem.
Az ember technikai intelligenciájára egyszerű dolgok esetében is szükség van. Például
mikor a busz oldallapjai már fenn vannak az alvázon, akkor ragasztják be az ablakokat. Ehhez
a ragasztó száradásáig oda kell őket préselni. Katrineholmból kaptam egy rajzot, hogy ezt
hogyan szerelik ők. Egy ilyen oldalablakot négy csipesszel felfogtak, ezekkel szorìtották oda
a ragasztóval megkent ablaküvegeket a karosszériához. Ehhez fel kellett menni egy
emelvényre vagy létrára, hogy a felső részt is rögzìteni tudják. Én négy helyett két szerszámot
készítettem ablakonként, amikkel nem volt szükséges felmászni sehova, mindent el lehetett
intézni a földről. Ez a munkabiztonság szempontjából is előnyösebb, de olcsóbb is volt, mert
én a két szerszámot a másik négy árának a negyedéért vettem. Mikor ezt meghallották,
mindjárt kértek az én szerszámomból a katrineholmiak is, hiszen azonkívül, hogy olcsóbb,
egyszerűbb volt a technikai megoldása is.
Ha kellett, alkatrészbeszerző is voltam. Például a busz alvázának elemeit nagyon pontosan,
egy vonalban kell összeilleszteni. A beállítás apró ékek segítségével történik. Ezek az ékek
9

2004 júliusában egyszer Scania-gyártotta busszal utaztam Angers-ban. Elbeszélgettem a sofőrrel, aki elmondta,
hogy a busznak túl kemény a rugózása, és nagyon zörög. Eleinte sok problémájuk volt ezekkel a buszokkal.
Sok mindent kicseréltek, megerősìtettek rajtuk. A javìtásokat nem a gyárban végezték, mint Stockholmban,
hanem egy műhelyben valahol.
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borzasztó erős, kemény felületű acél lapocskák kellett legyenek, különben egy-kettőre
tönkremennek, és akkor lóg az egész busz. Ehhez nekem igazán semmi közöm nem kellett
volna legyen, hiszen ez nem szerszám, hanem alkatrész, és különben is Katrineholm kellett
volna leküldje. De ha onnan nem érkezett, Angers-ban ehhez senki más nem értett, és megint
hozzám jöttek, hogy segìtsek. Szereztem nekik Németországból és Södertäljéből.
Mindezzel tehát már a busznak is dolgoztam.

Egy „szerszámos” mindennapjai
Láblógatás
T. K. A.: Eddig elmesélted azt, hogy milyen feladataid voltak a gyár beindításánál, aztán
akkor, amikor áttértetek az új kamiontípusra, valamint az autóbuszszerelés beindításakor.
Röviden elmondtad, hogyan oldottad meg ezeket a feladatokat. Nos, amikor éppen nem volt
esedékes semmilyen új termék bevezetése, akkor mit csináltál? A lábadat lógattad, igaz?
(Nevetve) A lábamat lógattam… Nézd, amikor egy szerszám megvan, akkor azt még
mindig lehet jobbá tenni, javítani. Nekem szerszámkérésem állandóan volt. Ez a munka soha
nem fogy ki. Ha csak végigmész a szerelőműhelyen, rögtön látod, mit lehet performensebbé
tenni, vagy legalább hogyan lehet hatékonyabban használni a szerszámot, és ezt megbeszéled
a munkással. Volt, hogy csak módosítottam a szerszámon, máskor – egy ötlet alapján –
vadonatújat rendeltem. Vagy amikor a beszállító változott, esetleg módosult a kamionban
valamely funkciót végző alkatrész. Például egy pneumatikus vagy hidraulikus szelep az
egyiknél gömb alakú, a másiknál hasáb alakú. Ezeket mind be kell fogadja a szerszám, ezért
azt is módosítani kell. Ezek persze kisebb dolgok voltak; sokkal érdekesebb volt, amikor
átalakítottuk az egész szerszámot, hogy jobb legyen.
Leegyszerűsìtve: arról van szó, hogy van egy gyár, amelyik napi 52 kamiont szerel, és
abban van egy, egyetlen egy szerszámos.
De ez az egy szerszámos dolgozott például a logisztikának is. Az emelőszekerekre is
szerszám kell, hogy meg tudja fogni azt, amit éppen vinni akar. Vagy például a nekünk
szállìtó sofőrök fel kellett emeljék a remorka (utánfutó) oldalán a ponyvát, hogy hozzá
lehessen férni a rakományt képező alkatrészekhez. Egy darabig egy nagy léccel nyomták fel,
gyűrték a tetőre, de nagyon könnyen visszaesett. Magyarán szólva: kìnlódtak vele. Volt, hogy
megkértek valakit, segítsen, létrán felmásztak, és együtt próbálták a ponyvát felhúzni. Én ezt
nekik úgy oldottam meg, hogy az eresz alá egy motorral felszereltettem egy 12 méteres csövet
négy csörlővel, a sofőr arra beakasztotta szépen a kocsin levő huzatot, és az egy
gombnyomásra felhúzta neki, s nyitva volt a kocsija. Többet nem kínlódtak. Persze az ilyen
dolgok nélkül is szerelünk kamiont. De kényelmesebb és gyorsabb lett a kirakodás, és a
biztonság is javult, ha a sofőr nem kellett ott 3-4 méter magasban egyensúlyozva emelgessen.
Hozzám jöttek akkor is, amikor a számítógép-kiíróból kijövő papìrral baj volt. Éjjelente
küldték el nekünk a kamionszerelés másnapi leírását, s amikor a papír megfutott,
összekuszálva jött négy órán keresztül, hogy már egy köbmétert is elfoglalt, ahelyett, hogy
szépen le lett volna fektetve, ahogyan az kell. Ilyenkor reggelente valaki egy órát azzal
foglalkozott, hogy tűrögette formába. Jött Hasse hozzám, s kérdezte: „Én tudom, hogy te
mindent meg tudsz csinálni, nézd meg, ezt nem lehetne?” Mondom, dehogynem. Nehogy
visszautasításnak vegye, elmagyaráztam neki – mert Hasse nagyon rendes ember volt, vele
mindig jó volt találkozni a műhelyben –, hogy ha én csináltatom meg, akkor neked ez tízezer
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frankodba kerül, mert egyedi darab, és valaki ennyiért tudja elkészíteni. De a
kereskedelemben olcsón meg lehet kapni, mert oda nagy sorozatokban gyártják. Meg is találta
ott.
Aztán külön speciális szerszámok kellettek a szalagról kigördülő autók javìtásához, például
olyan, ami a kocsit megemeli annyira, hogy a kapcsolószekrényt ki tudják alóla venni.
Nemcsak az üzemen belül segítettem annak, akinek szüksége volt rá, hanem más Scania
üzemeknek is. Például mi már az új típusú kamiont, a négyes szériát gyártottuk, amikor az
argentìnai Scania gyárnak az egyik vezetője meglátogatott bennünket Angers-ban. Ők
utánunk álltak át ennek a gyártására, és az illető az átállás felelőse volt. Megkértek, osszam
meg vele egy kicsit a tapasztalataimat, Végigvezettem őt a gyáron, és felhìvtam a figyelmét,
hogy milyen szerszámokra ügyeljen, mikre lesz okvetlenül szükségük. Elmondtam, hogy a
szerszámok jó része itt készült, és hogy az „eagle” is végül itt lett befejezve. Ebből az lett,
hogy Argentínából, San Miguel de Tucumánból kezdtek engem hívogatni telefonon.
Dokumentációt kértek. Amit tudtam, küldtem nekik, de erre nekem nemigen volt időm, az
angol sem volt nagy erősségem, ezért igyekeztem őket átirányìtani Södertälje felé, intézzék
azok, hiszen ők vezették a projektet. Végül is ők a felelősök, és hazafias munkában nem
lehetett mindezt csinálni.
Az idők folyamán elterjedt a hìre, hogy Imrét (mindenki csak így ismert) fel lehet hívni, és
szerszámot lehet tőle kérni. Csináltattam szerszámot Södertäljébe, Falunba, Katrineholmba, a
dániai Silkeborgba, ahol buszt gyártottak, és természetesen a hollandiai Zwolléba. Angers
szinte egy szerszámbeszerzési központtá lett.
Amikor megkerestek, én azt akartam, hogy gyorsan történjenek náluk is a dolgok, ez szinte
belső igényem volt. Mikor szólt a telefon, vagy bejöttek hozzám, megesett, hogy nekem
tucatnyi dolgom volt, ezért ha valaki kért tőlem valamit, a legjobb számomra az volt, ha máris
megoldom neki, hogy aztán foglalkozhassak azzal, ami az enyém. Persze ha rajzot kértek,
akkor nem volt mit küldenem, ezért azt javasoltam, rendeljék meg a szerszámot Angers-ban,
és én megcsináltatom nekik. Szerszámot kaphattok, de rajzom nekem nincs. Csak skicceim,
vázlataim voltak, nekem nem volt időm arra, hogy ott órákat rajzolgassak. Mindenesetre tény,
hogy senki nem tette le a kagylót vagy ment ki az irodámból úgy, hogy a problémája ne
oldódjon meg. Ezt így, száz százalékosan állíthatom: egyszer sem. Amikor nem volt rajzom,
gyakran megesett, hogy numerikus képet készítettem a szerszámról, ráírtam néhány fontos
méretet, és azt küldtem el válaszként e-mailen.
T. K. A.: Nem unatkoztál soha? Voltak-e olyan periódusaid, hogy egyszerűen nem volt mit
csinálj?
Ha esetleg lett volna ilyen, nekem csak annyit kellett csinálnom, hogy egyszerűen
végigsétáljak a műhelyen. Ilyenkor legalább tìzen megállìtottak engem, hogy né, ide-oda ezaz kellene. Ezt gyakran nem is győztem. Először persze a sürgős dolgokat végeztem el, de
amikor tudtam, mindig visszamentem oda, ahol engem szólítottak.
Nagyon sok probléma volt, gyakran percenként kellett döntenem, de minden megoldódott,
végül is minden jól ment. S a döntés az mindig megfelelő kell legyen. Ha a munkásnak nem
tetszik, az baj, mert neki én el kell adjam a szerszámot. De még nagyobb baj, ha én ott lent
nem tudom a problémát megfogni, hogy megoldjam, hanem feljebb gyűrűzik, és már
igazgatóknál van. Akkor kész, akkor rossz munkát végeztem. Soha nem jutottunk ide. De
képzeld el, mit jelent az, hogy nyolc évig hibátlanul dolgoztál, s akkor egyszer csak
magyarázat és indoklás nélkül felszólítanak, hogy mondjál fel. Kapsz felmondási pénzt. S ha
nem vagy hajlandó, akkor beígérik, hogy majd hibát találnak a munkádban, s kivágnak pénz
nélkül, minden nélkül, és mehetsz a francba. Mit jelent úgy dolgozni, hogy tudod: lesnek
téged, hogy kilőjenek. És ez másfél esztendeig ment anélkül, hogy hibát tudtak volna találni
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abban, amit csináltam. Miután bepereltem őket, a cég ügyvédje elmondta a törvényszéken,
hogy a szakmában erős voltam. Ezt elismerik. Miért mondta ezt? Senki sem kérte rá, hogy
mondja. De ha már mondta, akkor tényleg úgy is van.

Tervezéstől szerelésig
Én szerszámtervező-mérnökként kerültem Angers-ba. Egy ilyen mérnök feladata, hogy az
egyes munkafázisok elvégzésére megtalálja a legjobb, legelőnyösebb technikai megoldást,
majd az ennek megfelelő szerszámok rajzát elkészìti számìtógépen vagy papìron. És itt
megáll. Amit tervezett, azt a beszerző rendeli-vásárolja meg. Elméletben ennek így kellene
működnie. Ehelyett én foglalkoztam mindennel, ami a szerszámokra vonatkozik.
Rendes körülmények között az egész folyamattal több csoport, szerviz foglalkozik,
amelyekben különböző feladatokra specializált szakemberek dolgoznak, és mindegyiknek
megvan a maga munkaterülete. Először is az úgynevezett folyamatmérnök meghatározza,
hogyan szereljük a kocsit – például a tengely itt van és a chassit (az alvázat) hozzuk rá, vagy a
chassi itt van, s alája jövünk a tengellyel. Ennek függvényében a technológusok megkérik a
szerszámot. Itt jön be a képbe a tervező. Egy ilyen gyárban nem egy ember tervez, hanem egy
tervező osztály, mert itt rengeteg meló van. Mikor a rajzok készen vannak, még meg kell őket
biztonsági szempontból vizsgálni. Södertäljében vagy hat-hét ember foglalkozott azzal, hogy
újraszámolta az emelőszerszámok teherbìró képességét, elméletileg ellenőrizte az érzékeny
pontokat. Amikor ez is megvan, akkor a rajz már érvényes, pecsét kerül rá, és megy a
beszerzőhöz, aki megveszi a szerszámot. A beérkezett szerszámot a belső szállìtás a helyére
viszi, utána valaki helyre szereli. Ezután átveszi a használó, vagyis a szerelőmunkás.
Angers-ban én, a tervezőmérnök, felmérem a szükségletet, gondolatban megtervezem, mi
legyen a megoldás, de nem rajzolok csak vázlatokat, viszont meg tudom mindig beszélni az
elkészítés részleteit a beszállítókkal, el tudom magyarázni, mit akarok. Nem is lett volna
hogyan rajzoljak, hiszen nincs se rajztábla, se vonalzó, se megfelelő program a
számítógépemben. Átlagban két és fél szerszámigényem volt naponta. Két és fél szerszám az
mintegy ötven óra tervezés. Csak a tervezés, amennyiben nem csak vázlatot készítek, hanem
úgy csinálom, ahogy kell.
Egyszer – 1994 vége felé – megkérdeztem Inge Granberget, volt södertäljei főnökömet,
hogy átlagban mennyi idő alatt terveznek-rajzolnak meg egy szerszámot. Faxon küldte a
választ: Ő kb. 140 VR-számmal 1500 órát töltött el, Roland kollégája 55 számmal 1700-at.
Tehát Inge bő 10 óra alatt rajzolt meg egy szerszámot, mìg Roland 31 óra alatt. Inge
mozgékonyabb, mint Roland, de a szerszámok komplexitását nem ismerem. A 10 és a 31 órát
azzal kell összevetni, hogy nálam háromóránként kerül egy-egy új szerszám a helyére.
Én végzem aztán a beérkezett szerszámok minőségi-mennyiségi átvételét, a helyreszerelést
és a munkások kiképzését a szerszámok használatára. Vagyis az igény felismerésétől kezdve
egészen addig, amìg a szerszám működni kezd, minden az én feladatom. Ebben az egészben a
legkevesebb éppen az, ami tulajdonképpen az én munkám lenne: a rajzolás. Gyakorlatilag
nulla százalék volt az az idő, amit én ezzel foglalkoztam. Ez azt jelenti, hogy a munkaidőm
száz százalékában mások helyett dolgoztam.
A megegyezés általában úgy szól, hogy a szerszámkészìtő a termékét kulcsrakész
állapotban adja át. De a helyreszerelést nem tudja egyedül megcsinálni, mert ahhoz sűrìtett
levegőt kell odavinni vagy villanyáramot, vagy el kell takarìtani a földet, vagy lyukat kell
fúrni a betonba. Egy idegen ember nem nyúlhatott nálunk a sűrìtett levegő vezetékéhez, tehát
azt belső emberek, a karbantartók kellett odahozzák. De a szerszám helyreszereléséhez
nekünk nem volt karbantartónk, mert azok nálunk csak preventív karbantartást végeztek.
Végül mégiscsak velük kellett megcsináltassam, ki kellett hajtsam tőlük. Ha csak egy kicsi
szerszámról volt szó, akkor azt betehették az irodámba; én majd kiviszem a vonalra, és

58

megmutatom a használónak, hogyan kell kezelni. De amikor az „eagle”-t (a kabint emelőszállító szerszámot) hozták, akkor sokan kellett összedolgozni. Olyan apróságokra is figyelni
kellett, hogy a hozott dugasz találjon a mi konnektorunkba, mert másként nem tudjuk
csatlakoztatni, s a kicseréléshez, a megoldáshoz megint idő kell. A legtöbbször előre
odaadtam a dugaszt: itt a miénk, ezt teszed a vezeték végére.
A helyreszerelés után elindìtottam az „eagle”-t, ott sétáltam vele, megmutattam a
munkásoknak, milyen gombokat nyomjanak, hogy menjen. Ezt a szerszámot nem lehet csak
odatenni, s csináljad. Én ott ültem két napot velük, hogy betanítsam őket a használatára.
Máskor, amikor a szerszám felállításához lyukakat kellett fúrni a betonba, kiderült, hogy a
szerelőnek nincs betonfúrója. Acélfúrója van neki, betonfúrója nincs. Márpedig én elvártam,
hogy a kulcsrakész átadáshoz meglegyenek a megfelelő szerszámai. Ezek szigorú játékok
voltak; ha másodszor is megtörtént vele, hogy hiányzott valami, hazaküldtem szerszámostól, s
lehet, hogy többet nem is rendeltem tőle.
A szerszám idejében a helyén legyen, és működjön. Ha áll, nem szerelünk autót. Ha a
Scania-vonal csak egy percre leáll, lehet, hogy az százezer frank veszteséget jelent, mert a 350
embert addig is fizetni kell, és ezalatt nem megy ki új autó. A napi termelésbe be volt
számítva, hogy a vonal csak meg-megáll, naponta akár ötször-hatszor is, mert valahol nem
sikerült idejében befejezni a szerelést. De ezek inkább csak másodpercek voltak. Szabály,
hogy mindenki csak a saját részlegében szerelhet. Később még vonalat is húztak a földre
keresztben a szerelővonalon, hogy a szerelők ne menjenek át a szomszéd csoport (cluster)
területére. Ez már a hajtás része volt, így jobban és biztosabban lehetett behatárolni a szerelési
időt, s lehetett újra alkudozni a norma emeléséért. Tudni kell, hogy Franciaországban a
munkást kronométerrel csak a saját meg a szakszervezet előzőleges beleegyezésével szabad
mérni. Ezt úgy játszották ki, hogy a szerelési fázist valamilyen indokkal és a munkás
beleegyezésével filmezték, majd a filmet újranézve megvolt az idő is.

Parttalan munkakör
T. K. A.: A szerződésben hogyan fogalmazták meg a munkakörödet?
A munkakörömet ők nem határozták meg. Nekik ez ìgy volt előnyös, mert hogyha
meghatározzák, akkor annyi mindent írnak be, hogy szinte én vagyok a Scania. Nem
fogalmazták meg a munkakörömet, de nyomtak lefelé: te csak egy tervezőmérnök vagy,
valahol ott vagy lenn, aztán még lejjebb, hogy már egy technikus is főnököd, az közvetìt
közted és Bengt Klingberg, a vezérigazgató között. El vagy dugva. Az viszont zavarhatta
őket, hogy Angers-ban és a környékén az Adorjáni meg az Imre márkanevek voltak. Én
vásároltam, mindenki ismert engem, és velem keresték a kapcsolatot, hogy dolgozhassanak a
Scaniának.
Számomra a legfontosabb az volt, hogy minden rendben menjen. Én azt akartam, hogy a
Scania működjön. És ez így is történt. Ment, nem tudtak hibát találni…
De mondjak mást is, amit csináltam. Tök ökörség. Amikor Södertäljében betették a CAD
rajzolóprogramot a számítógépbe, akkor a rajztáblámra már nem volt szükség, hazavihettem,
mint a többi kollégám. Talán valami bagatell összeget kellett érte fizetnem, vagy még azt
sem. Mikor eljöttem Franciaországba, a táblát betettem egy barátom garázsába. A gyárindítás
után, ‟92 vége felé Bengt Engzell lejött Angers-ba Södertéljéből, és bosszankodott, hogy ha
egy vonalat akar húzni, az egész Scaniában nincs egy rajztábla, de még egy vonalzó sem,
pedig az neki nagyon kellene. Én mondtam, hogy hozok egy rajztáblát ingyen. Telefonáltam a
barátomnak, az a nála levő táblát visszavitte a Scaniába, és ott feltették egy kamionra, amelyik
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valamit hozott le Angers-ba. Mondtam: itt van az én rajztáblám, ezt én ideadom. ISIS rajta,
forgófej, meg minden felszerelés, ahogy az kell. Jelenleg is ott van benn a gyárban.
Most utólag lehet azt mondani, hogy az egész hülyeség volt. De ha valamit tehettem, hogy
a dolgok jól menjenek, akkor jól éreztem magam, érted? Le lehet sajnálni mint naiv
lelkesedést, de például az is sokszor megtörtént, hogy mikor elment tőlem, akitől éppen
vásároltam, az örömömet nem tudtam magamban tartani. Kiléptem a folyosóra: ez is megvan!
Aztán kinézett valamelyik a másik szobából, s kérdezte, mi van? Mondom, annyiért vettem
meg, amennyiért mondtam. Mert én tudtam, mennyiért lehet elkészíteni egy szerszámot. Nem
kétszázezer frank, hanem ötvenezer, mert nem erózióra, hanem marógépre tesszük, nem
vasárnap csináljuk, hanem rendes munkaidőben…
Rajtam sok pénzt nyert a vállalat. Látták, hogy így is lehet, ahogy én csinálom, utána
elkezdték Södertäljében is kijjebb nyomni a tervezőket, és összevonni a feladatokat. Ebből
lettek aztán a nagy melléütések. Például egymillió koronáért vettek egy szerszámot, amit én
megnéztem, és azt mondtam, ne haragudjatok, valóban nagyon szép, hogy tényleg mindegyik
típusú kamiont tudjátok szerelni vele. De a munkásnak hét perce van, hogy összeszereljen egy
alkatrészt. Megnéz egy táblázatot, aminek az adataival öt percet dolgozik, hogy beállítsa a
szerszámot az éppen aktuális tìpusra, mielőtt a tulajdonképpeni munkájába belekezd. Hát ìgy
nem lehet dolgozni, ez kész hülyeség. Ebből az lett, hogy azt mondtam, mi Angers-ban három
szerszámon csináljuk meg ugyanazt, de a hármat én megvettem tizenötezerért. Pedig ők
Svédországban azt szerették volna, hogy mi is rendeljünk rajtuk keresztül egymillióért. Hát
egymillióért én elláttam szerszámmal a gyárat egy évig.
T. K. A.: Az eddigiekből az derül ki, hogy Angers-ban ugyancsak halmozott
munkafeladataid voltak.
Ha az itteni munkámat összehasonlítjuk a svéd szervezéssel, akkor elmondhattam, hogy
hozzám tartozik az alváz-összeállìtás és a kamion szerelése. Svédországban mindkettő
Södertäljében van, de két külön épületben, teljes saját személyzettel: műhelyfőnök,
technológusok stb. Hozzájön a hármas széria kabinjának a szerelése, ami ott Oskarshamnban
volt, később az autóbusz szerelése, ami pedig Katrineholmban történt. Ez itt mind bekerül egy
üzem falai közé. Ott mindenütt tervező osztályok voltak, több ember dolgozott a szükséges
szerszámokon – itt minden az én feladatom volt. Amikor autóbuszt is gyártottunk, akkor már
két technikai igazgató volt, az egyik a kamionoké, a másik a buszoké. Én az egyik alá voltam
beosztva, de a másiknak is ugyanúgy dolgoztam. Ha összehasonlítjuk a svéd szervezettel,
akkor ez azt jelenti, hogy beszerző volt Oskarshamnban, volt Katrineholmban, volt
Södertäljén, tervezők úgyszintén mindenhol voltak, karbantartók is, akik végzik a
helyreszerelést, itt meg én voltam egyedül.
T. K. A.: Végül is hány ember helyett dolgoztál?
Nézd, Södertäljében négy tervezőcsoport volt, mindegyikben tìz-tizenkét ember.
Amelyikben én dolgoztam, tizenegyen voltunk. Ha csak ebből indulok ki, akkor valaki
mondhatja, hogy néha Falunnak és Katrineholmnak is terveztünk szerszámokat. Ez valóban
megtörtént egy évben egyszer-kétszer. De legalább fele a csoportnak Södertäljének dolgozott.
Ez öt ember. A technológusok Svédországban tényleg megkérik a tervezőtől a szükséges
szerszámokat, nem úgy, mint Franciaországban történt. Én nem kaptam ilyen megrendelést.
Tìz technológus volt nálunk, akiknek más feladataik is voltak, de ha egybeveszem azt az időt,
amit szerszámrendeléssel kellett volna tölteniük, akkor kiderül, hogy vagy kettőnek a
munkáját is én végeztem. Az a fenti öttel együtt hét. Beszerzők sokan vannak Södertäljében,
közülük – szerényen számítva – ketten szerszámok megrendelésével foglalkoznak. Ezzel már
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kilencnél vagyunk. Hozzá számolhatunk egy gyártáselőkészìtőt, valamint három embert a
södertäljei hétből, akik a rajzok alapján a szerszámok biztonságát számìtásokkal ellenőrzik.
Ez már tizenhárom. Szükség van egy raktárosra, aki ezer üggyel foglalkozik, de idejének
egytizedét lehet tenni a szerszámokra, hiszen ő kellene átvegye azokat a velük érkező
papírokkal együtt. Södertäljében vannak karbantartók, akik csak azzal foglalkoznak, hogy a
helyükre szerelik a szerszámokat. Nekem minimálisan két embert be lehet ide tenni. Ezzel
már tizenötnél vagyunk.
Eddig csak a södertäljeieket számoltam. De mi van Oskarshamnnal, mert szereltünk mi
kabint is, és oda is kellenek szerszámok. Amikor a kabinszerelés leállt, akkor buszt
szereltünk. Katrineholmban négy szerszámtervező volt, akik csak az ottani buszszereléssel
foglalkoztak. Volt egy beszerző, volt, aki átvegye, és olyan is, aki a helyére szerelje a
szerszámot – ide megint öt embert számíthatunk.
Karcsi, nagyon szerény vagyok, hogyha azt mondom, hogy a munkát, amivel itt
megbíztak, másutt húsz ember végezte el. És ami a nagy dolog az egészben, hogy ezt én
borítottam meg, én mutattam meg, hogy lehet. Ez a baj, mert azóta próbálkoznak, építgetnek
lefelé rendesen, csak nekik még nincs meg az az emberük, akire szükségük lenne. Mert ők
úgy hiszik, hogy erre is betanítanak valakit tudás nélkül, mintha csak egy csavar beszerelését
várnák el tőle. Pedig itt rálátásra van szükség, minden ötvöződve kell legyen benned, rá kell
érezzél, s akkor tudod csinálni. Mert ez nem olyan dolog, hogy bárkinek azt lehet mondani:
gyere testvér, mert ezt te is megtanulod.
T. K. A.: Különbözött-e az angers-i és a södertäljei gyár termelőkapacitása?
Hivatalosan úgy jelentették be induláskor, hogy Angers egy váltásban 40 kamiont képes
gyártani, két váltásban pedig 60-at. De volt, hogy 52-53-at is szereltek egy nap alatt és egy
váltásban, rugalmas munkaidőben, ami azt jelenti, hogy van olyan hét, amikor hét órákat
dolgoznak, s van olyan hét, amikor napi kilenc órát dolgoznak. Ezt nevezik rugalmas
munkahétnek.
Södertäljében ugyancsak napi 40 kamiont szereltek nyolc órában. Vagyis kapacitásban a
két gyár nem különbözött egymástól.
T. K. A.: Ez azt jelenti, hogy Södertäljében tizenöt szerszámost fizettek abból a termelésből,
amiből Angers-ban csak egyetlen egyet, és még annak se akartak olyan fizetést adni, mint
amennyi az ő munkájának, tudásának…
… a piaci ára. Ez ìgy van, ez teljesen világos. És még különösebb, ha nemcsak azt a tényt
vetjük össze, hogy amikor engem havi tizennyolcezer frank fizetéssel alkalmaztak, a másik
két mérnök, a két francia huszonkettő fölött kapott, hanem ha egybevetjük a
munkafeladatainkat is. Míg én tizenöt-húsz ember helyett dolgoztam, Hervé Le Gorrec
egyetlen egy projektet sem tudott leadni. Ott matatott Anders Leine mellett a MONA
számítógépes programmal több mint egy évet, sikertelenül. Aztán elküldtek egy technikust,
Philippe de Folleville-t Svédországba, aki onnan valahogy lehozta a programot. Hervéből
aztán főnököt csináltak, előbb a technológusok vezetője lett, majd a buszrészleg igazgatója, a
buszleállás után (1999) pedig karbantartó igazgató. Jaques Garnier-t, aki még csinált valamit,
kinyírták, kizavarták a gyárból szépen.

Emberi kapcsolatok
A munkások engem mindenütt ismertek, mert én egyfolytában ott voltam a szerelővonalon,
nálam percenként történt valami. Ez egy olyan munka volt, hogy én nem hiszem, évente öt
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kávét megittam volna a gyárban. Én csak akkor álltam meg a kávéautomata mellett, ha
valakivel a közelben beszélnivalóm volt, s akkor megittunk együtt egy kávét. Volt, hogy száz
méteren három ember is kiáltott utánam, amikor végigbicikliztem a gyáron, és mindegyiknek
volt valami megoldanivaló problémája. Annyi volt a szerszámmal a munka, hogy néha alig
győztem.
Nekem a műhelyben nem volt ellenségem, én mindenkivel jó viszonyban voltam. Egy sem
volt, akivel valaha is csúnyán beszéltem volna. Svédországban tegezzük egymást. Én a francia
munkásoknak is azt mondtam, hogy mindenki tegezhet engem. Ez persze egy percig sem
jelentett holmi bizalmaskodást.
Elárulták többen is nekem, hogy ők egymás közt engem Tin-Tinnek neveznek. Ezt
tentennek ejtik, és először nem értettem, mert ez nekünk otthon tintin volt, ahogy le van írva.
Tin-Tin az a mesefigura, aki mindent feltalál, mindenre van valami ötlete. Nekem ezt soha
nem mondták így, de hogy maguk között használták, ez engem egyáltalán nem zavart. A jó
emberi hangulat közöttünk gyakorlati szempontból is fontos volt számomra, mert én el kellett
adjam nekik a szerszámokat.
A „93-as esztendő egy borzasztó év volt. Rengeteg cég ment naponta csődbe
Svédországban. Az újság tele volt velük. Én a Scaniánál közös gyűlésre hìvtam a
beszállítóinkat, akik végeredményben egymás versenytársai. Azt mondtam nekik, tudom,
hogy nincs munkájuk, és nagy a baj, de én megpróbálom őket fenntartani. (Ez a Scania
hivatalos álláspontja volt; a svédországi központ azt nyilatkozta, hogy a cég felelősséget
vállal a kis beszállìtóiért, mert később, amikor megváltozik a konjunktúra, szükség lesz rájuk,
hiszen nem lehet hirtelen újakat találni vagy kinevelni őket a semmiből.) Mondtam, nem
tudjuk, meddig tart a válság. A munkát, amennyi van, megpróbálom elosztani úgy, hogy
mindenki kapjon. De figyelem – mondtam –, itt most nem arról van szó, hogy nyereséggel
dolgoztok, hanem arról, hogy megmarad a cégetek. Tehát majdnem nyereség nélkül szállíttok
nekem. Nagyon jól megértették.
A franciáknál még mindig úgy van, hogy meg-megjelennek egy-egy üveg borral. Amikor
az első üveg bort kaptam az egyik szerszámkészìtőmtől még a legelején, az számomra
borzasztó volt. Nem tudtam visszautasítani, annyira váratlanul ért. S akkor mit csináltam
vele? Bevittem a technológusok gyűlésére, s azt mondtam, lám ezt kaptam, és most itt
megisszuk együtt. Nekem nem kell bor, én haza nem viszek, ez így a korrekt.
Később Anders Leine azt kérdezte tőlem: „Úgy gondolod, hogyha ezt a bort elfogadod,
akkor le vagy kötelezve, és szìvességet kell nekik tégy?” S mondtam: Nem, Anders. Én nem
gondolom sehogy. Tudtommal a Scaniánál mi nem fogadhatunk el ajándékot. – „De hát ez
Franciaország…” s kezdett magyarázni. De ez engem nem érdekelt. Én megtapasztaltam
otthon, Romániában, mit jelent az, hogy ajándékozgatunk, nekem erre nem volt szükségem. A
kollégák elfogadták a bort, sőt megmondták, hogy ez természetes, és én is elfogadhatom.
Philippe Brandeau, a későbbi főnököm is a doboz borral a hóna alatt ment ki, amit neki
behoztak, de ez engem nem érdekelt. A bort, amit először kaptam, nem utasìthattam vissza,
mert csak elromlott volna a hangulat tőle. Ez így volt korrekt, hogy megittuk a kollégákkal.
Később még három-négy alkalommal kaptam bort, és – ez így igaz – el is fogadtam, de a
következő alkalommal, amikor jött az illető, ő kapott tőlem ötcsillagos tokaji aszút, amit a
szabadságom idején szereztem be Magyarországon. Mindkét részről megvolt a gesztus, de én
egy drágább borral viszonoztam az övét. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy én ott senkinek
nem tartoztam. Senkinek. Ez így volt jó érzés nekem.
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Tudjam, hol a helyem
Még az elején, „92-ben, amikor ott ujjongtak Angers-ban, hogy aznap megint egy
kamionnal többet tudtunk szerelni, én egy ìzben azt mondtam a főnökömnek, Anders
Leinének: szeretném, ha egyszer itt, a síneken túl – tehát a gyárunkhoz közel –, ugyanezt a
feladatot kapnám, hogy lássuk, amennyiben én szervezem meg az egészet, mi jönne ki az
összehasonlításból. Ezt tényleg nagyon szerettem volna megcsinálni. Mert nemigen értettem,
mit kell úgy örvendeni egy nem igazán kiemelkedő teljesìtménynek. De náluk ez így szokás.
Tänk positivt – mondja a svéd – gondolkodj pozitívan, optimistán. Ezzel én nem akartam
senkit kicsinyíteni, különösen nem Bengt Klingberget, a vezérigazgatót, hiszen hol voltam én
tőle, de bizonyos értelemben mégis hozzá mértem magam.
Én végig azt éreztem, hogy nagyon alulra vagyok beosztva. Azért vigyáztak, békén
hagytak, hogy dolgozzak, de ott könyököltek, nem lehetett feljebb jutnom. Volt valami
lekezelés a viselkedésükben: én, a kicsi ügyes, üljek csak a helyemen. Volt egy szabad
mozgásterem, de voltak olyan periódusok, amikor igyekeztek velem éreztetni, hogy a
főnökeim. Ez különösen Gorrec, Fréour és Brandeau esetében volt ìgy. Lehet, csak rosszul
esett nekik, hogy szinte sehol nincsenek ott, és mégis megy minden. Én ezeket nem tudom,
nem is akartam vele foglalkozni. De ha egyikük odaszólt nekem, hogy hozd a listád, és azt se
nagyon tudta, milyen listát kér, akkor hoztam neki valamit. „Na akkor lássuk” – és azt sem
tudta, mit néz. „Ez itt jól van?” Az jól van – mondom. De így mennek ezek a nagy cégek
nemcsak itt, most már tudom, máshol is van ilyen.
Amikor a szállítóimtól szerszámot kértem, amennyiben az összeg nem haladta meg az
ötezer frankot, akkor elég volt, ha én aláìrtam a megrendelőlapot. Nagyobb összegű
megrendelésnél a műhelyfőnök aláìrására is szükség volt. Úgy emlékszem, tìzezer frank fölött
még a beszerzőnek is szignálnia kellett a lapot, ha pedig százezer fölött vásároltam, akkor a
vezérigazgató is jóvá kellett hagyja.
Amìg Sven Persson volt a műhelyfőnök, addig nem volt probléma, vele – mint már
mondtam – jó viszonyban voltam. De amikor Gérard Vellen váltotta fel, akkor megváltozott a
helyzet. Ekkor Philippe Brandeau volt a beszerző. Én indulásból egyikükkel sem voltam
haver.
Gérard Vellen nagyon sokfelé játszott. Ő szerette volna, hogy a szerszámokkal probléma
legyen, csakhogy ezekkel nem lehetett úgy probléma, hogy az ne a produkcióban, ne neki
okozzon gondot. Gérard engem soha nem szeretett. Félt tőlem, mint a tűztől, mert technikai
tudásban sehova nem jöhetett. Nemigen örült neki, hogy az ilyen kérdésekben tőlem kellett
segìtséget kérjen. Ő azzal volt ott, hogy ő a főnök, a munkások tartottak is tőle.
Nála a megrendelések aláírása mindig probléma volt. Amikor az összeg meghaladta az
ötezret, odamentem hozzá hogy írja alá. Neki általában épp nem volt ideje, játszotta a
főnököt. Akkor azt mondtam, rendben van, tessék, itt van az asztalodon az ìv, majd hozd el
nekem. Erre inkább aláírta, de az arcán látszott, hogy csak úgy feszül; akkor már zavartam.
Pedig neki is éppúgy sürgős volt a dolog. Ha nem kell szerszám, ne ìrd alá, nesze, itt van,
viszontlátásra. Semmi előny abból nem származott, hogyha ő ott tologatja a papìrt, és
adminisztratív módon húzza az időt. Az ő munkásai szenvedték meg, ha nem volt a szerszám
mielőbb a helyén. Philippe Brandeau-val is voltak hasonló eseteim.
Belső postán is elküldhettem a megrendelési ìvet, de ha Brandeau is alá kellett ìrja, beletelt
három-négy nap, míg visszakaptam. Hát nekem négy nap alatt már hatszor kellett a szerszám.
Gérard Vellent aztán hamar vitték felfelé. Ő volt az első, akivel kapcsolatban azt mondták:
ahhoz, hogy jó összetétele legyen az igazgatóságnak, kell egy francia is. Szállítási igazgatót
csináltak belőle. Aztán még jött mellé Hervé Le Gorrec a buszgyártás technikai
igazgatójaként, hogy legyen meg az arány.
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Engem valószìnűleg úgy tekintettek, hogy kelet-európai létemre a svédek arányát
rontottam, volna, ha állják a szavukat, és a vezetésemmel valóban létrehozzák a tervező
osztályt.

Viszonyok és körülmények
Lakáskeresés virággal
Amíg Hollandia és Franciaország között ingáztam, Angers-ban a Hotel Mercure-ben
laktam. Március elején végleg Franciaországba térve, ennek a szállodának voltam a vendége
még egy további hónapig, de mindjárt mondták a gyárban, hogy ki kell költözzek onnan, és
lakást kell keressünk nekem. Ez persze azt jelentette, hogy magam kell gondoskodjak majd a
kajámról. Ennek nem örültem, mert főzni nem tudok, ez mindig távol állt és idegen volt
tőlem. Amikor Södertäljébe kerültem, kértem édesanyámat, ìrja le, hogyan készìtik a
krumplilevest. Anyám ìrta: rántás, meg ez, meg az… Akkor felhìvtam őt telefonon, és nagy
mérgesen megkérdeztem: anyám, hát a rántást hogy csinálják? Hiszen emlékszel, hogy
mennyit főztem én otthon! – Jaj, fiam, az egyszerű – mondta. Nem is főztem én aztán soha
krumplilevest. (Mást sem.) Franciaországban gyakran étkeztem viszont vendéglőben. A
jövedelmem megengedte ezt, és én tényleg a munkára voltam beállva, ezért jó volt, hogy
semmi egyébbel nem kellett foglalkoznom.
Mondtam tehát, hogy jó, keressünk lakást. Nagyon szép lakásban lakott ott minden svéd.
Valamennyien elvárták ugyanazt a minőséget, mint amit Svédországban megszoktak. Csak
azt kell tudni, hogy ami ott normális, az Franciaországban luxuslakás, és a bére is ennek
megfelelő. Továbbá Angers-ban igen nehéz a tíz svédnek tíz jó lakást találni.
Lakáskereséssel Sandrine Monnier, a személyzeti igazgató titkárnője volt megbìzva. Ő
szólt, hogy itt van lakás meg ott, és én mentem megnézni. Rosszabbnál rosszabb lakások
voltak. Én magam is megpróbáltam kerìteni. Egyszer egy olyan helyen jártam, ahol tűzoltó
létrán kellett volna felmenjek a tető alá. Létrán menjek fel a lakásomba. Mondtam a
házigazdának, ne vicceljen, mi luxuslakást keresünk, és akkor hogyhogy létrán? De menjek
csak fel, nézzem meg, milyen szép tágas. Hát ne hülyéskedjen. Nem mentem fel,
visszamentem a céghez. Haragudtam a személyzetisekre, mert ők kellett volna, hogy
megnézzék, ne én fecséreljem hiábavalóan az időmet.
Néhányszor Sandrine-nal mentünk lakásnézőbe, de nem találtunk olyat, ami tetszett volna.
Az egyik helyen például rugók álltak ki az ágyból, kétszáz éves a szőnyeg, dohos szag a
szobában. A tulajdonos előtt nem szóltam, de amikor eljöttünk, megkérdeztem: Sandrine, te
laknál ebben a házban? Nem – azt mondja. Hát akkor miért mutogatod ezt nekem? Keress
nekem egy tiszta, rendes, szép lakást.
Vettem aztán neki egy csokor virágot, mintegy a kérésemet alátámasztandó.
Viszontgesztusnak is szántam, mert a saját kocsijával hozott. Egy virágüzletben vettem, szép
nagy csokor volt, ha jól emlékszem, orchidea, és nagyon is drága volt. Majd visszamentünk a
céghez.
Néhány nap múlva azt mondja nekem Thomas Karlsson, a technikai igazgató, hogy Imre,
gyere be hozzám. Belépek az irodájába. Azt mondja: csukd be az ajtót. Ez már bajt jelentett,
mert mi nem szoktuk becsukni az ajtót. Különösen a svédeknél ez nem szokás.
A gyár szerszámokkal való felszerelésében, úgy tűnt, minden úgy megy, mint a
karikacsapás. Gyűlésbe én nem jártam soha, nem volt időm rá, de ha a folyosón a
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főnökeimmel összeszaladtam, két szóból megvolt a jelentéstétel, értették, hogy minden
rendben van, és én futhattam tovább. Mondhatom, hogy szabad voltam, hagytak dolgozni, s
ha így hagynak, akkor biztosan jól is megy. Mert ha valamivel probléma van, akkor
köhögnek, és hívnak, hogy beszéljük meg. De nem, a jelek arra mutattak, hogy minden oké.
Amikor be kellett csukni az ajtót, akkor éreztem, hogy most valami nem jó. És akkor
Thomas azt mondja nekem: Hagyj békét Sandrine-nak. – Milyen Sandrine-nak? – Hogy
tudom-e ki az? – Nem, mondom, csak annyit, hogy Bernard Proux titkárnője. – Igen, mondja,
de az apósa az angers-i polgármester. – Na és akkor mi van, mit csináltam én vele? – Hagyjál
neki békét.
Ekkor megállítottam. Thomas, mondom, nézd, nem tudom, mi a baj. Neked ki mondta,
hogy baj van Sandrine-nal? Ő volt itt nálad? – Nem, Proux volt itt. – Na, mondom, hogyha
Proux mondta, akkor hìvd ide őket, Sandrine, Proux, te és én üljünk le, és tárgyaljuk meg, mi
van. – Nem, Imre, ijedt meg Thomas, ezt hagyjad. – De Thomas, hìvd ide őket, beszéljük meg
együtt. – Ekkor szinte könyörgésbe fogott Thomas, és végül kijöttem az irodából, ráhagyva,
hogy ne hívjon senkit.
T. K. A.: Végül tisztáztad vele a dolgot? A magad részéről elmondtad, mi volt?
Nem. Thomas szavaiból az tűnt ki, hogy én udvarolok Sandrine-nak, és hagyjak neki
békét. De se a virágokról nem beszéltünk, se olyan meg nem történt hülyeségekről, hogy én
erőszakoskodtam volna vele. A megbeszélési javaslatomra Thomas valósággal megijedt, azt
mondta, hagyjad, Imre, ezt az egészet, Sandrine-t is, és ne szólj hozzá. „Kulturkrock”-ot,
kulturális konfliktust emlegetett. Felejtsük el ezt az egészet. És nézz ide, én átálltam, és
köszönésen kívül többet nem szóltam Sandrine-hoz. Közben hülyének láttam őt, hogy miért
vette el a virágot, ha azt mondja, hogy én azzal buzerálom?
Később Thomasszal nem beszéltem többet erről, Sandrine-nal és Proux-val soha, rendesen
elmondtam viszont másoknak. Már mindjárt akkor több technológus kollégámnak is, de
azután is elmeséltem minden évben néhányszor.
Sandrine Monnier-t már ‟91-ben alkalmazták a személyzeti igazgató, Bernarde Proux
titkárnőjeként, ami azt jelenti, hogy neki ennek megfelelő képzettsége volt. Azért szìvesen
megnézném az állás pályázati hirdetését, hogy lássam, volt-e ilyen. A Scania az apósával,
Angers akkori polgármesterével tárgyalt, amikor a városba telepedett. Az ilyen
ügyintézésekkor ma nem pénzt adnak borítékban, hanem kapcsolatokat, információt, és megmeglökik egymás szekerét. Sandrine tehát ott van a vállalat első öt alkalmazottja között.
A városnak természetesen érdeke volt a svéd gyár telepìtése. Ezért meglehetősen nagy
szubvenciót is adhatott a cégnek, mert Brüsszel kötelezte a Scaniát, hogy ebből 50 millió
frankot visszafizessen. Az egyik angers-i helyi lap valamely cikke a városi vezetőség
felháborodásának adott hangot, hogy az EU mit avatkozik bele.
Nem világos számomra Proux-nak a szerepe a Sandrine-dologban. Véleményem szerint
ebben az egész demokratikus felépítésben a vállalatok személyzeti osztályai jelenleg úgy
működnek, mint otthon, Erdélyben, a román szeku működött. Gyűjtik az információkat,
figyelik, hogy ne legyen elégedetlenség, kit kell kivenni egy csoportból, hogy csendben
legyen a többi – ez ugyanaz a metódus. Proux ezt akkor jól csinálta. Lehet az is, hogy
előrelátó volt: keresett nekem egy fekete pontot. Nem tudom. Sandrine érzékeny pontja
lehetett a vállalatnak, hiszen fontos a jó kapcsolat a várossal. Az apóson keresztül kaptak
később ötven buszra megrendelést, másrészt Angers szó nélkül lenyelte, hogy az ottani Scania
üzemet gyártó cégből bérmunkát nyújtó egységgé „fokozták le”, vagyis mindössze a
munkaerőt adja el, hogy a svéd gyárak alkatrészét azoknak összeszerelje. Ezáltal néhány
százmillió helyett csak 10-15 millió adózó nyereséget termel a városban, a többi megy
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Svédországba. Ilyen körülmények között vigyázni kell Sandrine-ra, hogy meg ne fújja a szél.
Ezek csak feltételezések, és nem is fogom megtudni, mi az igazság. De nekem az előállt
helyzet nem volt jó. Engem, aki egyedül vagyok, dolgozom – támadnak. És nem is tudtuk
végigbeszélni a kialakult helyzetet. Talán attól féltek, hogy az egész ügy felgyűrűzik
Svédországba. Pedig valószìnű, hogy nekem lett volna a legrosszabb, mert világos, hogy a
csoportból Imrét kell kivenni, hogy ez megoldódjon. Szerintem azt mondták volna: hazajössz,
fiam, te befejezted ott.
Ha már Sandrine-nál tartunk, akkor vegyük sorra a dolgokat egy kicsit.
A személyzeti osztályon dolgozott egy másik nő is, Véronique Brugeaud (olv.: véronik
brüzsó), aki Nantes-ból ingázott. Ő az alkalmazásra jelentkezőket ellenőrizte, hogy
megfelelnek-e a kìvánalmaknak. Barátnők voltak Sandrine-nal, egy osztályon dolgoztak.
Később Véronique szülési szabadságra ment, és a helyét Sandrine, a titkárnő vette át.
Hamarosan ő lett az újonnan létesült munkaerő-toborzó irodának a főnöke – egyetlen
beosztott nélkül. Véleményem szerint egy titkárnő nem alkalmas egy ilyen posztra. Érdekes
lenne tudni, mennyi fizetésemelést kapott az új beosztásában, hiszen valószìnűleg emiatt
kapta a főnöki kinevezést. Közben Proux-nak már egyből van másik titkárnője, akit kìvülről
vettek fel.
A Sandrine húgát (ő szintén azok között van, akiket elsőkként alkalmaztak) a Scania
elküldte egyetemre, és amikor végzett, rögtön főkönyvelő lett belőle. Ebbe a jelenségkörbe
tartozik az is, hogy Monnier polgármester fiának a barátja már induláskor csoportvezető volt a
gyárban.
Amikor Véronique visszajött a szülési szabadságról, kölcsönös megegyezéssel mindjárt
elbocsátották10. Mivel vonakodás nélkül belement, megengedték, hogy elbúcsúzzon a
kollégáitól.

Angers-i lakásaim
Visszatérve az előbbiekre: végül egy garzonlakásba költöztem be április elején, amelyet
ugyancsak Sandrine mutatott. Lényegében azért fogadtam el ezt, mert frissen festették, és így
nem volt dohos. Egy 5-6 méter hosszú folyosóra léptél be, keskeny volt, hogy semmit nem
tudtál a fal mellé tenni, örvendtél, hogy elfértél. Innen lehetett belépni a háromszögletű
„bútorozott” szobába, amely kilenc négyzetméternél nem volt nagyobb, benne egy ágy, egy
hűtőszekrény, egy vascsőből készült asztal és egy hasonló szék. Ennyi. Tartozott hozzá egy
tussoló, amelynek a tartályában körülbelül öt liter meleg vìz volt, mert amikor először
beszappanoztam a hajamat, mielőtt lemoshattam volna, hideg vìz lett belőle. Volt egy villám,
egy kanalam, egy tányérom és egy késem. Nem volt ott se tévé, se rádió, se telefon. Vettem
egy mágneses térrel működő „örökmozgót” (két delfin kergette egymást), csak hogy történjen
valami a szobában. Ha véletlenül rendes programban dolgoztam volna, és nem este tízkor
megyek haza csak azért, hogy lefeküdjek, ott meg is lehetett volna hülyülni. Ott vagy egy
idegen országban, még egy tévét sem tudsz bekapcsolni, tök egyedül mozogsz egy légüres
térben heteket vagy hónapokat, hát depressziós leszel egykettőre. Az a lakás az borzasztó volt.
Valamivel több, mint két hónapot éltem benne.
10

Az eljárást franciául a transaction szóval nevezik meg. Ennek szótári jelentései közül (kiegyezés, egyezség ;
ügylet, tranzakció) egyik sem jelöli pontosan az itt használt fogalmat, ezért magyarul csak több szóval lehet
kifejezni : kölcsönös megegyezésen alapuló szerződésbontás. Ilyenkor az alkalmazott „önként” elmegy a
vállalat által felajánlott pénzösszeg ellenében. A francia magánjogi törvénykönyv (Code civil) 2044. cikke
szerint a „transaction’ „egy szerződés, amellyel a felek lezárnak egy létrejött vitás ügyet, vagy megelőznek egy
keletkezőben levő vitás ügyet. Ezt a szerződést ìrásban kell rögzìteni.” A munkaszerződés felbontására
vonatkozó megegyezés ennek eljárásnak egyik konkrét esete.
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Mikor a munkatársaimnak mondtam, hogy hova költözöm, megjegyezték, hogy a
scaniások már másnál is próbálkoztak ezzel a lakással, de egy éjszakánál többet nem maradt
ott senki. Volt, aki visszament a Mercure szállóba, és kész volt inkább máris visszautazni a
hazájába, Hollandiába.
Meghívtam oda a Södertäljéből érkezett kollégáimat, vagy négy-öt svédet. Ezek vitték a
hírt az Imre lakásáról, és otthon, Svédországban, kacagták az egészet, hogy én milyen
körülmények között lakom.
T. K. A.: Honnan tudod, hogy kacagták?
Visszamondta Bengt Engzell, aki egyike volt a látogatóimnak; ő maga is – minden
rosszindulat nélkül – viccelődött rajtam.
Gondold meg, behívsz öt embert, és egy villád, egy késed van. Mondtam nekik, né, ez
ilyen, most itt mi megvacsorázunk úgy, ahogy az a hegyekben szokás, mondjuk a székelyföldi
Istenszékén. Tépd el a sonkát, s edd meg. Egy svédnek lehet, hogy ez magas volt, bár ha igen,
akkor felállt volna, és elmegy. De ott együtt jól éreztük akkor magunkat, nem volt ez nekem
olyan életveszélyes. Ők a lakásba kötöttek bele, s ebben igazuk volt. Egy svéd biztosan nem
lakott volna ott, különösen nem két hónapig.
Amikor már nagyon meguntam, szóltam Inge Granbergnek, a södertäljei főnökömnek,
hogy ebből elég volt, én megyek haza, Svédországba. Mert nem élet ez ìgy. Mondták aztán
nekem, hogy várjak még egy kicsit; Bo Grebacken angers-i feladatát elvégezve, visszautazik
Svédországba, és én mehetek az ő lakásába.
Aznap, mikor elrepültek, Bo és a felesége bejött a gyárba. Őt eddig mindig kìsérték, ő volt
a főnök, akit körbevett a slepp, mellette mindig volt valaki, aki beszélt vele. Meg kell
mondanom, hogy akkor nagyon megsajnáltam őket. Most teljesen magányosan mentek végig
a gyáron, és azt hiszem, az egyetlen voltam, aki szóltam hozzájuk. Egy darabig velük
tartottam, és amikor lemaradva utánuk néztem, részvét volt bennem. Olyan volt az
elmenetelük, mintha kirakták volna őket.
Június 10-én kaptam meg a kulcsot a volt lakásukba. Az, hogy ezt nekem kivegyék,
béreljék, tulajdonképpen pazarlás volt, mert túlméretezett egy egyedülálló férfinek. Egy
nagyon szép, 120 négyzetméter alapterületű lakás volt, hatalmas parkettes ebédlő, hall,
mindennel felszerelt konyha, ami Franciaországban nem jellemző; még mosógép is volt
benne. Az előző helyemen – akár a francia lakások nagy részében – az üvegfalú utcai
közmosodába mehettem volna, ahol az ember úgy érzi magát, mint egy kirakatban. Ez egy
minden komforttal ellátott, egészséges, szép lakás volt, jó helyen. A bérét a Scania fizette. És
bár egy tömbház harmadik emeletén volt, a havi bére közel kilencezer frankra rúgott.
Iszonyatosan nagy pénz a kilencezer frank, ez másfélszerese volt a minimálbérnek. De
Svédországban egy ilyen lakás a normális standard, nem luxuslakás, olcsóbb is, mint
Franciaországban.
Csak összehasonlításképpen: egy olyan villának a bére, amibe a főnökök költöztek, hétnyolcezer frank volt. Persze azt is a cég fizette.
Bengt Klingberg, a vezérigazgató, egy napon megállìtott a műhelyben, és megjegyezte,
hogy Erik Lindskog, egy södertäljei mérnök, aki egy ideig Angers-ban marad, esetleg nálam
lakhatna. Ez nagyon váratlan volt, hiszen felnőttek vagyunk, és hogyan osztunk meg egy
lakást? „Nézz ide, Bengt – válaszoltam neki –, egy tévé, egy hűtőszekrény van, és rövidesen
az erdélyi menyasszonyom is meglátogat.” Klingberg itt meg is állt, többet soha nem
mondták, hogy vegyek oda valakit. De ami engem idegesít az az, hogy én tudom: biztos, hogy
egy svédnek nem kìsérelték volna meg ezt javasolni. De még biztosabb: az előző lakásomat,
azt a kilenc négyzetméteres budit másra még kevésbé sikerült volna rásózniuk. A Scaniából
nem is lakott ott többé soha senki.
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A volt Grebacken-lakást akkor kellett elhagynom, amikor „francia alkalmazott” lettem,
vagyis 1994. február elsején. A családommal a legutóbbi időkig abban a lakásban laktunk,
ahova akkor költöztem, és a Scania ennek a bérét egy percig sem fizette.
T. K. A.: Utánad ki lakott abban a nagy lakásban?
Főleg gyakornokok. A legelső utánam a Scania södertäljei orvosának a tizennyolc éves
lánya volt, aki a francia gimnáziumot végezte Stockholmban, és manöken volt valahol.
Gyönyörű lány, valódi svéd szépség. Talán egy hónapra küldték le Angers-ba. Hogy mivel
foglalkozott, nem lehet tudni, mert ugyebár egy manökennek nem sok dolga akad azért a
gyárban. De Thomas Persson is, aki „96-tól lett a technikai igazgatóm, ott lakott egy darabig a
feleségével, amíg ki nem költöztek egy kertes házba.

Megfagy a légkör
Késői felismerés
Sikeres évet zártunk 1996-ban, hiszen beindítottuk a négyes kamiongeneráció szerelését,
majd ősszel a buszszereldét is. Ez nagymértékben az én sikerem volt, hiszen a szerszámok
beszerzése nélkül – és ne feledjük, hogy bizony kevés segítséget kaptam hozzá – nem indult
volna semmi. Ez hozzáadódott a négy évvel korábban történtekhez, amikor sikerült behoznom
a szerszámok terén kialakult lemaradást, és így hozzájárultam a gyárnak a tervezett
időpontban történő indìtásához.
A következő évben, 1997-ben az üzem egyetlen szerszámosának mindennapjait éltem.
Továbbra is rengeteget dolgoztam, és úgy éreztem, hogy fontos munkát végzek a cég
számára. Hogy az adott keretek között tulajdonképpen helyettesíthetetlen vagyok.
Micsoda óriási tévedésben voltam! Ma már tudom, hogy a helyettesíthetetlen vagy
legalábbis fontos emberek nem a termelés közelében, hanem a főnöki körökben találhatók.
Ezt bizonyítja az is, hogy Leif Östling, a konszern vezérigazgatója 2003-ban az 5,1 millió
koronás évi alapfizetésére még 6,6 millió korona pénzjutalmat is kapott. Biztosan ő dolgozott
meg érte. A vezetői szintbe emelkedés már önmagában is biztosìték, hiszen ha egy ilyen a
vállalatát ott kellene hagyja (azon felül, hogy közönséges halandó számára elképzelhetetlenül
nagy összeggel „búcsúztatják”), akkor is talál másutt hasonló beosztást, talán egy konkurens
cégnél.
Esetemben a pozìcióbeli emelkedés lehetősége nem jöhetett számìtásba, erre – minden
ellenkező ìgérgetés ellenére – nagyon vigyáztak. Ezt a mesterségesen fenntartott hátrányos
helyzetem és a velem egyívásúaknál kisebb fizetésem, különösen a mából visszatekintve,
ékesszólóan bizonyítja.
Akkor még meg sem fordult a fejemben, de most utólag világosan látom, hogy ‟97 végétől
és a ‟98-as év folyamán bizony nekem kezdett bealkonyulni a Scaniánál. A tünetek már akkor
megviseltek, de nem tudtam komolyan venni őket, nem adtam hitelt valódi jelentőségüknek.
Egyszerűen felfoghatatlan volt számomra, hogy a cégnek esetleg tényleg nincs többé
szüksége az én munkámra.
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„Miért nem megyek el?”
Miután Anders Leine 1995 augusztusában visszament Svédországba, helyette az egyik
francia mérnök, Hervé Le Gorrec lett a technológusok (a „méthode”) vezetője, tehát az én
közvetlen főnököm is. Akkor magam is megpályáztam volna ezt az állást, de Leine lebeszélt
róla, mondván, ez egy érzékeny dolog, hagyjuk a franciákat is előre haladni. Nekem mint
„svédnek” több Scania-tapasztalatom volt, a végzettségem is a duplája volt a Le Gorrecének,
a gyárban pedig azért látszott, hogy mit csináltam én, így ajánlatosabb volt, ha be sem szállok
a versenybe. A szakmai szempontok oldaláról nehéz lett volna megmagyarázni, hogy miért őt
választják mégis, és rövid úton kiderült volna, hogy a pályázati kiírás csak szemszúrásnak
van, ahogy ez általában lenni szokott. Különösen, hogy Le Gorrec egyetlen feladatát sem
teljesìtette addig rendesen. Főnökké való kinevezésre azonban alkalmasnak találtatott.
A ‟97-es évben szeptember 12-én volt vele a szakmai továbbhaladásomról szóló előìrás
szerinti évi beszélgetésem. Megkérdezte, nem akarok-e csoportvezető lenni a
szerelőszalagon? Azt mondtam erre, hogy „ez egy neked való munka”. Csak kérdeztem –
mentegetőzött, de néhány nap múlva Jaques Garnier, a másik francia mérnök vette fel
(leépítése kezdetének kétségtelen jeléül) a csoportvezetők piros ingét. Én ebben a
beszélgetésben is felhívtam Le Gorrec figyelmét a munkám mennyisége és összetettsége,
valamint a fizetésem nagysága közötti disszonanciára, mire ő megkérdezte, miért nem
megyek el a vállalattól? A kérdést nem vettem komolyan, pedig ekkor kaptam az első
jelzéseket arról, hogy szìvesen megszabadulnának tőlem. Hogy én erre felfigyeljek, tudnom
kellett volna (ma sem tudom), mi okuk lehetett rá, de a munkám fontosságának és a cég
számára kétségtelen hasznot hajtó voltának az ismeretében akkor a kérdés felvetése is
értelmetlennek tűnt számomra.
Egy fél hónappal később fizetésügyben mégis fogadott Thomas Persson, a technikai
igazgató, és végül több mint két ezressel 25.000 frankra emelte a havi béremet.

Stìlszerű „búcsú” Södertäljétől
Már emlìtettem, hogy amikor ‟94 elején francia alkalmazott lettem, a svédországi helyemet
fizetés nélküli szabadság címén továbbra is fenntarthattam. Mivel ez a szabadság 1997.
október 31-ével lejárt, még szeptemberben felvettem a kapcsolatot a södertäljei személyzeti
osztállyal, és kértem állásjavaslataikat hazatérésem esetére. Hans Celander intézte az én
dolgaimat. Ő telefonon azt mondta, hogy messziről nehéz munkát találni nekem, jöjjek
egyszer „haza”, s aztán keresnek majd megfelelőt. Gyors megoldásként egy TX nevű
részleget is említ egyik levelében, ahol engem ideiglenesen mint fizetés nélküli szabadságost
„elfektettek”, mire én azt válaszoltam, hogy csak biztos munkára jövök, nem átmeneti
munkára.
Időközben ugyanis az egész tervezőosztályt, ahol előzőleg dolgoztam, szervezetileg
áttették a konszern egy másik vállalatához, a Scania Partnerhez. A valóságban ugyanazokban
az irodákban dolgoztak tovább, ahol addig is, de a hovatartozásuk megváltozott. Engem ott
hagytak az eredeti üzemben, vagyis a Scania AB-nél, az említett TX részleghez beosztva –
papíron. Tehát ha vissza akartam volna menni a fizetés nélküli szabadságom letelte után, a
valóságban már nem is lett volna hová. Ezért is mondtam azt illetékeseknek, hogy amikor
visszamegyek, a legszívesebben piackutatási-termékértékesítési kérdésekkel foglalkoznék,
nem szerszámokkal.
Október végén, bizonyos technikai problémák kapcsán, a södertäljei alváz- és
kamionszerelő műhelyekben volt dolgom, ìgy mód nyìlt néhány személyzetissel való
beszélgetésre, de nem jutottunk semmire.
Miután visszautaztam Franciaországba, Hans Celander csak a következő év márciusáig
hosszabbította meg a södertäljei fizetés nélküli szabadságomat. ‟98 elején kaptam tőle egy
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levelet, melyben azt kéri, hogy mondjam fel a Svédországban fenntartott állásomat. Mint írta,
„már kezdettől hiba volt ugyanazon cégen belül egy második állást is adni, mert ez különböző
módokon problémát okozhat”. Amikor úgy ítélték meg, hogy rám francia alkalmazottként
Angers-ban van szükség, mindjárt belementek. Négy éven át senkit nem zavart, de lám, most
hirtelen rájöttek, hogy nehézségek származhatnak belőle.11 Celandertől egy üres felmondó
nyomtatványt is kaptam azzal, hogy írjam alá, küldjem vissza, s majd ők utólag kitöltik.
Az üres papír aláírása helyett február végén újra Södertäljébe utaztam, hátha sikerül
munkahelyet találnom magamnak ott. Angers-ból már úgy utaztam el, hogy Gerti, a
feleségem, azt mondta, neki jó itt, Franciaországban, és csakis biztos, jó melóra menjünk
vissza.
T. K. A.: Mit értsz azon, hogy jó meló?
A Scania azt hirdeti: náluk fontos, hogy az alkalmazott „trivs”, vagyis jól érzi magát. A jó
munka azt jelenti, hogy képességemnek-végzettségemnek megfelelő. Végzettségem volt, tìz
esztendő alatt képességet is mutattam, hát miért kellett volna mondjuk technológusnak
menjek átmenetileg, hogy végleg ott felejtsenek, és esetleg később sajnálkozzanak, hogy
akkor kellett volna ütnöm a vasat, amikor visszajöttem Angers-ból. A jó munka természetesen
fizetést is jelent. Ha Angers-ban jól dolgoztam, szükségük volt rám, mint ezt gyakran
mondogatták, akkor ki tudja elképzelni, hogy az angers-i fizetésem feléért jövök
Svédországba, ahol még az adó is magasabb, ráadásul már nem egyedül vagyok, hanem
családom is van két kisgyermekkel. Itt nemcsak a pénzveszteség kérdése merül fel, hanem a
megélhetésé. Azt mindenképpen el kellett kerülnöm, hogy a régi svéd fizetésemért bárhova
visszajövök, aztán majd „később rendezzük”. Nekem ekkorra már igen-igen bő tapasztalatom
volt, hogy mit jelent a „később”, meg az, hogy „rendezzük”. Gondolj csak arra, mikor azért
sajnálkoztak Södertäljében, hogy mint mérnöknek nem adhatnak nagyobb fizetést, ugyanis az
elején rosszul adtam el magam12, mert hajlandó voltam munkásként kezdeni. Hát a munkát
vagy a történelmet fizetik egy gyárban?
Átmeneti munka volt az is, ahogy 18.000 frankért elvállaltam egész Angers-t, mert majd
tervezőosztályt fogok vezetni. Hány évbe és hányszori kuncsorgásba került, hogy a fizetésem
valamit mozduljon. S mindig én voltam a kellemetlenkedő. Ezt nem mondták nyìltan, de
éreztem.
Egy vicc jut eszembe: Kocog néni panaszkodik, hogy Kovács nem akarja kifizetni a
lakbért. Kérdik: - Mondta, hogy nem fizeti ki?
- Nem, nem mondta, csak úgy éreztette velem.
11

Később a kezembe akadt a CF-nek egy 1996-os kiadványa. Címe: Till utlandet – en handbok för dig som tänkt
att arbeta eller studera utomlands. Magyarul: Külföldre – útmutatás számodra, aki külföldön szándékozol
dolgozni vagy tanulni. Ennek 3/a pontja ìgy szól: „A svéd állással egy időben egy külföldi vállalatnál is
alkalmazott lehetsz (leányvállalatnál vagy másnál). A kettős alkalmazás úgy működik, hogy a svéd vállalatnál
az alkalmazott munkanélküli szabadságot kap.” Ezt a szabályt alkalmazták az én esetemben is.
Következésképp a södertäljei személyzeti osztályon engem hazugsággal (ismét egy hazugság!) vettek rá, hogy
mondjam fel fizetés nélküli szabadságos állásomat Svédországban.
2003 tavaszán Werner Carlsson, a Scania óriáscég egyik jogásza, is azt mondta Södertäljében, amikor úgy tűnt,
a vállalat tisztázni kívánja a velem történteket, hogy nem törvénytelen a kettős alkalmazás.
Nos hát írásos dokumentumom van arról, hogy ebben a kérdésben is becsaptak engem. Ha az igazat tudom,
nem mondtam volna fel a södertäljei állásomat. De egy jogilag tájékozatlan és jóhiszemű emberrel bármit
elhitethetnek.
12
A svéd mérnökök szakszervezeti lapjának a tanácsadója ìgy ìr erről a kérdésről: “Távlatosan gondot okozhat,
ha valaki «rossz» fizetéssel áll munkába, mert ez befolyásolja a jövedelmét mindaddig, amìg az illető cégnél
dolgozik. De az a veszély is fenyegeti, hogy hatása egy másik munkahelyre is követi őt.” Lásd: Peter
Magnusson: Viktigt med rätt ingångslön! (Fontos a megfelelő kezdő fizetés!) In: Civilingenjören 2001. 8.
szám, 37. oldal
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- Hogyan?
- Hát úgy, hogy lelökött a lépcsőn.
Nekem se mondtak semmit, semmi kifogásuk nem volt ellenem, csak végül lerúgtak a
lépcsőn.
A jó munka azt is jelentette volna, hogy éreztetik: akarnak használni. Nemcsak a
termékeladásra gondolok, bár nem hiszem, hogy Romániában és Magyarországon valaki
többet tudott tenni a cégért, mint amit én kimozgattam volna nekik. Más területen is adhattak
volna olyan feladatot (kértem is), ahol problémák vannak, és azokat meg kell oldani. Én
ilyenkor elememben vagyok.
A személyzeti kérdésekkel kapcsolatos beszélgetéseimet Hans Celander13 szervezte meg.
Rajta kívül még vagy öt-hat emberrel tárgyaltam az elkövetkező néhány napban. Egyikük,
Peter Bartelsson, kereskedelmi-eladási kérdésekkel foglalkozott. Vele főleg a romániai
helyzetről, a cég ottani lehetőségeiről beszéltem. Különösen a brassói tehergépkocsigyár
érdekelte. De nemcsak őt, mert a témára többen is odagyűltek. Nem szóltak azonban semmit,
csak hallgatták, hogy mit mondok. Egész csoportosulás támadt, noha nekem csak egy
emberrel lett volna megbeszélésem.14
Az egész ‟98 februári találkozósorozat Södertäljében egy nagy semmiskedés volt. A
romániai témát leszámítva, öt-hat embernek sorra ugyanazt meséltem el, mert a kérdés az
volt, hogy mihez értek. Semmit nem ért az egész interjúzás. Celander a folyosóról
benyitogatott az irodákba, nézegette, engem éppen kihez dughat be kihallgatásra. Azok meg
csak ásítoztak, nem is igen kérdeztek, nem nagyon érdekelte őket, hogy én mit mondok. Már
rég nem kellett volna beszéljek. Hát nem lett volna elég a referencia Bengt Klingbergtől,
Thomas Karlssontól, Sven Perssontól és a többiektől, főleg azoktól, akik Angers-ban
kezdettől ismertek engem? A személyzetiseknek az volt a feladatuk, hogy tárgyaljanak velem,
nem az, hogy találjanak nekem valamit. Egyetlen egy ajánlat sem hangzott el a részükről. Ha
igazán akartak volna tőlem valamit, akkor meg lett volna a módja, hogy megkapjuk a nekem
való munkát. Sokszor az az érzésem, hogy kotlás folyik a székeken. Nem az a cél, hogy a
problémát megoldjuk, hanem az, hogy „aktivitást”, tevékenységet mutassunk fel.
Ez az egész csak egy cirkusz volt. Számomra egyenesen penibilis. Többeknek
megmondtam: „Jag är inte här för att tiga efter nåt jobb”. Nem azért vagyok itt, hogy munkát
kolduljak. – Biztosan ezzel is csak rontottam a helyzetemen.
Eredetileg az álláspontom az volt, hogy keressenek-ajánljanak egy megfelelő munkát, mert
már eleget bizonyítottam, s akkor visszamegyek Svédországba. Hogy ezt nem tették meg,
csak úgy értelmezhettem: nekik teljesen megfelelt, ha én Angers-ban vagyok, és egyedül egy
ekkora munkafeladatot végzek.
Persze ebben is tévedtem.
Gondold meg: 1992 elején, amikor Franciaországba hívtak, a södertäljei havi
bruttófizetésem 15.068 korona volt, csaknem egy ezressel kevesebb, mint az ágazati
szakszervezet szerint a frissen végzett svéd mérnökök akkori átlagos kezdő fizetése. A
jövedelmekre vonatkozó becsléseket és statisztikákat minden évben közzéteszik a
Civilingenjören cìmű lapjukban vagy brosúrákban; innen jutottam én hozzá az adatokhoz.
1998 elején, amikor a visszaköltözés munkahelyi lehetőségeit tárgyaltam a södertäljei
személyzetisekkel, a legalacsonyabb fizetési kategóriába sorolt magam korabeli svéd mérnök
13
14

H. C. a Scaniától átment később az Ericsson céghez.
A következő évben, egy hónappal a ‟99. április 9-i technológussá való visszaminősìtésem előtt, levélben
emlékeztettem Bartelssont a beszélgetésünkre, és felajánlottam a segítségemet a brassói gyárról szóló
tárgyalásokban. Felhívtam a figyelmét, hogy a román üzemet jól ismerem, és a megbeszélésre érkező román
államtitkár, K. G., jó barátom. Tíz nap múlva telefonon értesítettek, hogy nem igénylik a segítségemet. Április
15-én került sor a svéd-román találkozóra. Egy Anders Spåre nevű södertäljei tárgyalt K. G-vel. A brassói
gyárat végül nem vette meg a Scania.
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is 29.000 koronát kapott, egy jól megfizetett pedig ennek több mint a másfélszeresét. Míg én
Franciaországban dolgoztam, a södertäljei TX nevű részleghez sorolt fizetés nélküli
szabadságos állásomban – papìron (hat esztendő alatt!) – 16.594 koronára „emelkedett” a havi
„jövedelmem”. Ezt a fizetést kaptam volna, ha belemegyek, hogy ideiglenes megoldásként
elfoglaljam ezt a posztot. Ekkor a szakszervezet ajánlása szerint már kezdő mérnökként is
21.000 korona körüli bért kellett volna kapnom. Nekem, aki majd húsz évet töltöttem már a
munka mezején, ebből tìzet a Scaniánál, meg kellett volna elégednem ennek az összegnek a
négyötödével. Becsületes ajánlat, nem?
Tudhatták, hogy egy ilyen helyzetet nem lehet elfogadni. Ezért gondoltam azt, hogy
szívesebben veszik, ha továbbra is az angers-i feladataimat végzem. Pedig akkor már
eldöntötték, hogy engem végképp ejtenek. De az előzmények ellenére is nehezen
szétfoszlatható jóhiszeműségemben nekem kellett még másfél év, hogy ez előttem is egészen
világos legyen.
A hiábavaló beszélgetések után úgy döntöttem, hogy ha már így kell lennie, felmondom a
södertäljei állásomat. Hans Celander újból egy kitöltetlen nyomtatványt tett elém aláírásra,
mondván, hogy sürgős családi ügyei miatt nincs módjában most ezzel foglalkozni. (Tényleg:
aznap, február 25-én szült a felesége.) De megígérte, hogy a kitöltött papírból küld majd
nekem egy példányt.
Aláírtam. Volt azonban három kérésem.
Először is azt akartam, hogy a Södertäljében megspórolt 28 szabadságnapom ne vesszen el,
hanem tegyék át őket Franciaországba. A második kérésem az volt, hogy küldjenek nekem
egy nagyon pozitív jellemzést. Ezt természetesen a Scanián belül akartam használni, mert
mindenki olyan ügyesen lépkedett a hierarchiában felfele, csak én maradtam, ahol voltam,
ahol „igazán hagytak dolgozni”. A harmadik az volt, hogy Södertälje bármikor visszafogad,
és hazaköltöztet, ha akarom. „Du är alltid välkommen” (mindig szívesen látunk) –C mondták.
A teljesítményemmel kapcsolatban a Celanderrel folytatott beszélgetésben a „världsbäst”
(magyarul: világelső) szót használtam, amivel arra utaltam, hogy egyetlen autó- vagy
kamiongyár nincs a világon, ahol egy személy ekkora munkát végez, mint én. Nem is volt
ellene mit szóljanak, hiszen én is ismertem a södertäljei és a zwollei (hollandiai) szervezetet,
tudtam, hány ember végezte az én angers-i munkámat. A cégnél ilyenkor csak az elhallgatás
taktikáját alkalmazták. A fej lesütve, félrenézve, csendben maradva, míg már nincs
mondanivalód, amíg ki nem fulladsz. De senki nem mond ellent. Celander sem állította
például, hogy de igenis van gyár, amely hatékonyabb az én területemen, mint az angers-i.
Nem mondta, hogy indokolatlan a „världsbäst”.
Hans Celander minden kérésem teljesítésére ígéretet tett.
Soha nem kaptam sem a felmondásom kitöltött példányáról másolatot, sem munkahelyi
jellemzést, és a szabadnapjaimat sem tették át Angers-ba, hiába emlékeztettem az ígéretekre
később egy levélben is. A 28 megtakarìtott napomat kifizették nekem 12.000 koronával, noha
én mondtam, hogy ezért nem pénzt akarok, hanem szabadságot.
T. K. A.: Pontosan miből származtak ezek a napok?
Onnan, hogy ha évente volt 25 szabadságnapom, én kivettem belőle húszat. Maradt benn
öt. S ezt az ötöt lehetett sokáig spórolgatni.
T. K. A.: Tehát nem túlórákból származtak?
Nem, a túlórát egy külön „időbankba” tették.
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T. K. A.: De ha ez megspórolt szabadság volt, akkor ez a pénz járt neked. Hiszen ez
fizetéses szabadság volt. Ha ezeket a napokat nem teszed félre, hanem kiveszed a többivel
együtt a maga idejében, akkor is kapsz pénzt. Ebben az esetben téged szabályosan kifizettek
ugyan, de gyakorlatilag a szabadságodat elvették.
Úgy van. Na látod, ezt most te mondtad meg nekem. Pontosan így igaz, ahogy mondod.
T. K. A.: Ez az eljárás akkor lehetséges, ha egy cégnél vannak félretett szabadságnapjaid,
és átmész egy másikhoz. Ilyenkor a pénzhez továbbra is jogod van, de a szabadságot
szükségszerűen elveszíted. Veled tulajdonképpen azt tették, hogy miközben Södertäljében
felmondattak azért, mert az angers-i ugyanaz a cég, közben úgy törölték el a megtakarított
szabadságnapjaidat, mintha nem ugyanaz a cég lenne.
De várj, mert most tovább mondom. Amíg a södertäljei fizetés nélküli szabadságom
érvényben volt, minden hónapban megkaptam az ottani fizetéslapomat is. Ezen az egyik
rovatban feltüntették, hogy tizenhatezer korona a fizetésem, majd egy másik rovatban
levonták az egészet, vagyis a végeredmény mindig nulla volt. Ez így helyes volt, hiszen nem
Södertäljében dolgoztam. Igen ám, de amikor 1998. március elsejétől felmondtam, a márciusi
fizetéslapomra beìrták a 28 szabadságnapra eső összeget, és ebből szokás szerint levonták a
fizetés nélküli szabadság miatt levont tizenhatezer koronát. Ezt a pénzt gyakorlatilag ellopták
tőlem. Mikor legközelebb Södertäljében jártam, bementem a fizetési osztályra, és szóvá
tettem a dolgot. De ott már nem álltak velem szóba, mert az ügyet elavultnak tekintették.
Ha már az eltulajdonìtott pénzemről van szó, eszembe jut egy másik eset is. Amikor 1992.
októberétől a vezetőség javaslatára PEP-szerződést kötöttem a céggel, hogy még tizenhat
hónapot Franciaországban maradok, Södertäljébe utaztam, hogy elintézzem az „otthoni”
ügyeimet. Október 2-án felmondtam az ottani lakásomat, amely a Scania tulajdona volt.
Kiderült, a vállalat azt igényli, hogy a felmondási időben, tehát még három hónapig fizessem
nekik a lakbéremet. Ez havi 1800 korona volt. Eeva, egy fiatal finn hölgy, aki a lakásügyek
intézőinek egyike volt, meg volt döbbenve. Inkább csak súgta: ilyenre nem emlékszik, hogy
valakit külföldre küldtek volna a cégtől, és kifizettették volna vele a felmondási időt.
Angers-ban megemlìtettem a dolgot Leinének. Ő azt mondta, hogy hagyjam, ott úgyis
fizetett lakásom van. Hagytam, mint annyi mást.
Ma tudom: hogy ezt a pénzt tőlem bevasalták, ugyancsak a Scania velem szembeni
szemétségei közé tartozik.

Egy technológus lesz a főnököm
Januártól Hervé Le Gorrec a buszszerelés technikai igazgatója lett, helyette Daniel Fréourt
nevezték ki a technológuscsoport vezetőjének, ahova mérnöki funkciómmal én is tartoztam.
Daniel ekkor bejött hozzám, és bocsánatot kért tőlem, hogy ő lett a főnököm. Én azt
mondtam neki, Daniel, ebben nincs semmi baj, te nekem rokonszenves vagy, jó, hogy itt
vagy, sok szerencsét hozzá.
Körülbelül egy évig volt ezen a poszton. Gyakran jött hozzám panaszkodni, hogy a
svédekkel nem lehet beszélni. Én igyekeztem segíteni neki, megpróbáltam átadni azt, amit
Svédországban tanultam. Megmagyaráztam neki, hogy hiába dobálja a problémáit francia
stìlussal a svéd vezetőségi tagok felé, mert azok azt így meg nem értik. Mindig nyugodtan
beszéljen, tartsa az asztalon a kezét, ne hadonásszon. Ha kell, próbálja angolra fordítani a
szót, és állandóan figyelje, hogy a partnere érti-e. Látszik az a szemén.
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Daniel nekem tényleg szimpatikus volt. Mielőtt főnököm lett, a minőségnél dolgozott, ott
volt csoportvezető. A kimenő kocsik minőségét ellenőrizték.
Később, sajnos, megromlott a viszonyunk. Minden bizonnyal azért, mert a vezetőség olyan
magatartásra kényszerítette velem szemben, hogy szégyenkeznie kellett miatta.

Az FFU
Az új terméktípus bevezetésével párhuzamosan létrehoztak egy üzemrészt, amit –
névrövidítéssel – FFU részlegnek neveztek el (FFU = Fit For Use = használatra kész). Itt a
kliens által kért módosításokat végzik el a kamionon. Például valaki kéri, hogy a neki készült
öt vagy tìz kocsin a pótkereket máshova szereljük, mert ő arra a helyre egyebet akar helyezni.
A vonalon a standard kamiont szerelik; ezen a részlegen tesznek eleget a speciális
igényeknek.
Philippe de Folleville volt azoknak a technológusoknak a vezetője, akik arra ügyeltek,
hogy a gyártás eredménye megfeleljen a dokumentáris előìrásoknak. Ő fordult hozzám
először, hogy az FFU tevékenységében segìtsek. Háromszáz kocsi módosìtásához szükséges
alkatrészeket (tehát nem szerszámokat!) én teremtettem elő.
Közben az FFU részleg meghirdetett főnöki posztjára ‟98. április 20-án beadtam a
jelentkezésemet. Rendkívül furcsa volt, hogy ezután Bernard Proux, a személyzeti igazgató,
pszichológiai tesztet töltet ki velem; ilyenre még nem volt példa Angers-ban. (Később
megtudtam, hogy ezt más jelentkezőkkel is elvégeztette. Egyébként azt mondta, az enyém
nagyon jól sikerült.)
Még jobban meglepett Thomas Perssonnak, a technikai igazgatónak a viselkedése. A
titkárnője egy nap behozott az irodámba egy kis sárga, ragasztós szélű jegyzetlapot, amelyre
az volt írva, hogy hívjam fel Perssont. Nem nagyon értettem, miért kell felhívjam, hiszen
nemrég még itt csoszogott, aznap addig hússzor találkoztunk. Az irodánk is közel volt, a
közös folyosón tőlem a negyedik ajtó volt az övé. Amikor kiment az épületből, ott ment el az
ajtóm előtt. Szóval ott van egész nap, és nem szól hozzám. No nem haragból, mert mi szinte
soha nem beszéltünk egymással. Ilyen öt év alatt talán háromszor esett meg. Nem volt vele
mit beszélni. Amikor valamit véletlenül megkérdeztem tőle, ő általában úgy érezte, hogy nem
fog tudni válaszolni, és így a társalgás szemmel láthatólag kényelmetlen volt számára. Ezért
inkább csak lapított. Nekem vele nem volt bajom, csak amikor már a többiekkel együtt ő is
kitúrni igyekezett a Scaniától. Neki mondtam azt, amikor minden indoklás nélkül
visszaminősìtettek technológusnak, hogy a patkány is, ha beszorìtják a sarokba, megfordul, és
vicsorít. Még azt is mondtam akkor: Thomas, nekem ugyanolyan jogom van dolgozni ennél a
cégnél, mint bárki másnak. De ti egyre lejjebb löktök engem. Ő zavart volt, és csak nézett
vörös arccal, mert egy-kettőre elpirult. A nagyapám azt mondta volna: „Haggyad békén, fiam,
gyenge ember.” Valóban az volt.
Ellentmondásos volt a kapcsolatunk a feleségével, Carinával is. Amikor megérkezett PEPszerződéssel, Proux titkárnője engem kért meg, hogy mutassam meg neki a Bo Grebacken
volt lakását, ahol egy ideig magam is laktam. Én akkor nem tudtam még, hogy ő kicsoda. A
férje csak később jött utána technikai igazgatóként, de ezt csak sokára tudtuk meg, hiszen a
kinevezéseket az utolsó pillanatokig nagy titokban tartják. Nos, Thomas Persson felesége és
az én feleségem, nagyon jó barátnők lettek. Gerti azt mondta nekem: nézz ide, ez egy katonás
csaj, az egyetlen svéd, akivel egyenesen, nyíltan lehet beszélni. Lehet, hogy Gerti nyíltan
beszélt, de ma úgy éli meg az egészet, hogy emberben soha még úgy nem csalódott, mint
Carinában.
Visszatérve a sárga cédulára: nem értettem, hogy miért kell én most ilyen hirtelen utána
telefonáljak, amikor alig egy órája ment el innen. De ő az igazgató, ha azt mondta, hogy
hìvjam, hát felhìvom. Mondja nekem, hogy ő gurul most a repülőtér felé, és csak azt akarja
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mondani, hogy az FFU poszt ügyében telefonáljak Mats Thilénnek, aki a Scania France-nál
dolgozik, kérjek tőle időt, és vele beszéljek. Én nem emlékszem, hogy valaha megtörtént
volna, hogy a Scania Productionnál meghirdetett állásügyben egy másik vállalathoz kellett
menni interjúra! Hiszen ha megkapom az állást az FFU-nál, akkor is Persson maradt volna a
főnököm.
Felhívtam aztán Mats Thilént, és mondtam, hogy Thomas szerint vele kell beszélnem, nála
kell időt kérnem. S mondtam, hogy én ezt nem értem. Azt válaszolta, hogy ő sem.
Létrejött a találkozó. Matsnak két kérdése volt. Mivel Olaszországnak is adtunk el
kocsikat, Mats megkérdezte, tudok-e olaszul. Mondtam, hogy a román tudásommal nagyjából
megértek egy olasz szöveget. A másik kérdése az volt, hogy el tudom-e dönteni, mibe kerül a
módosítás egy kocsin. Erre azt mondtam: Mats, egyes-egyedül én vagyok itt a Scaniában, aki
ismeri ezeket az árakat. – És tényleg én voltam az egyetlen. Csak én tudtam, mennyi idő alatt
készìthető el egy alkatrész, és mennyi egy bizonyos munkának az órabére.
Ez után a beszélgetés után vártam az eredményt.
Egy alkalommal (éppen május 29-e volt) vagy tizenöt svéd látogatót vezetek a szerelési
vonalon. Egyszer csak megszólal a csipogóm, és kiírja annak a telefonszámát, aki keres. A
Thomas Persson titkárnője volt. Egy kis türelmet kérek a svédektől, odamegyek egy
telefonhoz, és felhívom. Mondja, hogy Thomas hivat. De hiszen Thomas tudja, hogy
idegenekkel vagyok… Nem baj, fontos, most gyere. Hát ez valami baj kell legyen –
gondoltam –, ilyen velem soha nem történt azelőtt. Ráadásul tudja, hogy tizenöt emberrel
megyek a vonalon, akiket nem szabad magukra hagyni, már a biztonság miatt sem. Mondom
a vendégeknek, hogy várjanak meg helyben, rögtön jövök.
Thomas ebben a pillanatban mintegy száz méterre van tőlem. Ezt a száz métert a mérnök
úr (vagyis jómagam) lefutja. Belihegek az asztalánál ülő technikai igazgatóhoz. „Thomas, mi
van?” Semmi, csak azt akarta mondani, hogy nem én kapom az FFU-posztot. „Ki kapja?”
Erre nem válaszol. Még nem teszik közzé, hogy kicsoda. Megkérdeztem, mivel jobb nálam ez
a jelentkező? „Az tudja, mire használják a kocsit.” Mondom: „Thomas, én négyéves voltam,
amikor ezt már tudtam.” Ezzel vissza is futottam a csoporthoz.
Sokkal később kiderült, hogy – noha valamely állásra a Scania belső szabályzata
értelmében csak akkor vehetnek fel kìvülről valakit, ha nincs megfelelő jelentkező a cégen
belül – Bordeaux-ból alkalmaztak egy Serge Giai-Pron nevű, nálam idősebb embert. Biztos,
hogy nem volt meg az a végzettsége, mint nekem, és a Scaniát sem ismerhette úgy, mint én.
De mindegy: ő ismeri az autókat. Én is ismertem.
Mindjárt a következő napokban lehetett, hogy egy műhelybeli spontán találkozáskor
Proux-nak megmondtam: Lám én megcsináltam háromszáz kamiont az FFU részlegen, de úgy
látszik, a cégen kívül jobb szakembert kaptak. Teljesen világos, hogy a szagommal van
valami baj, és én itt nincs miért jelentkezzem többé meghirdetett posztokra, mert ezeknek a
szétosztásánál hiányzanak a kritériumok.
Mindennek ellenére nem volt bennem harag. Amikor megjött Giai-Pron Serge, egy-kettőre
ott vannak nálam az FFU-sok, és szerszámokat rendelnek. Ahogy mondtam, hozzám
mindenki jöhetett szerszámért. Először jött ő, a főnök, aztán munkásai is. Fel kellett szerelni a
műhelyt náluk. De autóalkatrészeket is rendeltem nekik a módosìtáshoz. Igyekeztem mindent
elintézni, ugyanúgy, mint amikor a szerelővonalról szólt nekem valaki.
Később aztán leállìtották őket, mint másokat is, hogy ne kérjenek tőlem többé szerszámot.
De ez már a következő év fejleménye lesz.

Fel is út, le is út!
Valamikor júniusban megint találkoztam Bernard Proux-val, a személyzeti igazgatóval,
ezúttal az udvaron. Az egyik lábát lazán feltette egy védőkorlátra, és minden bevezető nélkül
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azt mondta nekem, hogy ha én egy francia vállalatnál dolgoznék, az én teljesítményemmel
(„avec ton capacité”) sokkalta többet keresnék, mint a Scaniánál. 15 Nem vettem komolyan.
Legyintettem, és arról említettem valamit, hogy én végül is svéd állampolgár vagyok.
Abszolút semmi jelentőséget nem tulajdonítottam a megjegyzésének.
Rövidesen nyári szabadságra mentem, és mikor visszajöttem, azt mondja nekem Proux,
hogy közös megegyezéssel írjam alá a felmondásomat, megkapom a háromévi fizetésemet (a
svéd törvények szerint az én régiségemmel nekem ennyi járt16; ez összesen egymillió
nyolcvanezer frankot jelentett volna), és hagyjam ott a céget. Esküszöm, hogy rákacagtam,
mert viccesnek tartottam. Hát hogy? Én vagyok az egyedüli szerszámos, és most már senki
nem kell?
T. K. A.: Ezt hol mondta? Az irodában?
Nem, nem, ez is kinn volt a műhelyben. Véletlen találkozók voltak. Legalábbis nekem úgy
tűntek, pedig nem voltak véletlen találkozók, mert neki semmi keresnivalója a műhelyben
nem volt. Ilyenkor ő kijött valamiért.
Miután én ezt így elkacagtam, nemsokára megint odajön hozzám a személyzeti igazgató,
és megint a megegyezéses felmondásomat szorgalmazza.. Mondtam, hogy nem. Ekkor
megfenyegetett. (Ez volt az első.) Azt mondta, hogy amennyiben én nem mondok fel
önszántamból, akkor súlyos hibát fognak kapni a munkámban, és otthagyom majd a gyárat
pénz nélkül. Ekkor csak annyit válaszoltam: trouvé le! Találjátok meg! Hát találják meg a
munkámban a hibát. Ha csak itt Angers-ban ledolgoztam hiba nélkül hat és fél évet a „92-es
gyárindítástól mostanig, akkor találják meg azt a hibát. S ha véletlenül tényleg találnának,
akkor az abból származna, hogy több ember helyett dolgozom itt, és akkor megmondom,
hogy még hozzanak mellém valakit, hogy ne kelljen nekem végeznem annyi mindent egyedül.
T. K. A.: Amikor ezt mondta neked, akkor nem kérdezted meg, hogy miért kellene elmenjél?
Nem. Csak annyit mondtam, hogy kapják meg a hibát. És dühös voltam, hogy mit
fenyegetőzik. De a javaslatukat még a fenyegetés után sem tudtam komolyan venni. Teljes
képtelenségnek tartottam, hogy valóban az elmenetelemet akarnák, amikor tudtam, hogy a
munkám fontos a gyár zavartalan működéséhez, és jövedelmező a cég számára. Csak később,
amikor kezdődött a szorongatás, akkor kérdeztem, hogy mi a bajuk? De erre a kérdésemre
soha nem kaptam választ senkitől.
Tulajdonképpen kötekvést és személyemre szóló rosszindulatot gyanítottam a dolog
mögött. Ez eléggé kiborított, az egészségemre is kihatással volt. Szeptember elején szó szerint
vért vizeltem. Az orvosi vizsgálatok elhúzódtak, novemberben még meg is tükröztek, de nem
találtak semmi szervi hibát. Írásban is megkaptam a diagnózist, mely szerint a vérzést stressz
okozta.
A közvetlen főnökömmel, Daniel Fréourral augusztus vége felé tartottuk a szakmai
továbbhaladásommal kapcsolatos évi beszélgetést. Azon hónap 10-én, amikor az időpontot
15

Igazat mondott. Egy gépgyártásban dolgozó, velem egykorú francia mérnök már három évvel a
beszélgetésünk előtt 30.000 frank fölött keresett havonta. Lásd: 12 e Enquête socio-economique sur la situation
des ingénieurs et des scientifiques (A 12. társadalmi-gazdasági ankét a mérnökök és a tudományos dolgozók
helyzetéről). 81., 125. és 129. o. In: id numéro special, 33. szám, 1997. január, kiadta a Conseil National des
Ingenieurs et des Scientifiques de France (Franciaország Mérnökeinek és Tudományos Dolgozóinak Nemzeti
Tanácsa)
16
A svéd törvények értelmében Adorjáni Imre Istvánnak a munkában eltöltött ideje alapján felmondás esetén
egészen pontosan 32 hónapi fizetés járt. – T. K. A.
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kitűztük, a noteszembe feljegyeztem Fréour akkori szavait: „Ma még mindenki tudja a
Scaniánál, hogy Imre nagyon jól dolgozik”. Hozzáìrtam a megjegyzésemet: „Lássuk, mikor
fog ez megfordulni, hogy nem fogják tudni.”
A megbeszélésen ígéretet kaptam arra, hogy elküldenek angol nyelvtanfolyamra, és hívnak
egy külső, független szakértőt, hogy felmérje a munkateljesítményemet.
Novemberben volt egy nagy jelenet. A technológusok (a méthode) gyűlésén vagyunk, és
Fréour azt mondja, hogy „amint már Imrével megegyeztünk, ő átveszi a motorfestödét”.
Közbeszóltam, hogy mi erről nem beszéltünk, és nem egyeztünk meg semmiben. Erre Daniel
elpirult, és kért, hogy menjünk ki egy kicsit a gyűlésről. Ő tartja a gyűlést a csoportnak, ott
van nyolc ember, és azt mondja nekem, menjünk ki. Ahogy kilépünk a terem ajtaja elé,
megkér: „Imre, most ne szólj semmit. Én már annyit foglalkoztam ezzel az üggyel, hogy a
fejemben úgy volt, mintha mi már beszéltünk volna róla.” Látszott, hogy nagyon kellemetlen
volt neki. „De nem beszéltünk semmit” – mondtam. Visszamentünk, és folytattuk a gyűlést.
Nemsokára magánbeszélgetésben tért vissza a javaslatára: vegyem át a festödét. De hát én
szerszámos vagyok. És akkor a festödével foglalkozzak, amihez nem is értek, és ami nem is
érdekel? Ráadásul nem volt világos, hogy mérnökként vagy technológusként akarnak-e
odatenni? Mondtam Fréournak, hogy hirdessék meg az állást, és ha érdekel, megpályázom.
Soha nem hirdették meg.

Kegyvesztve
Mindezeken kívül még az is történt, hogy egy idő után már nem hìvtak meg bennünket (a
feleségemet, Gertit és engem) a svédek összejöveteleire. Addig az ilyen rendezvényeken
mindig ott voltunk. Ez lehetett borkóstoló vagy valamilyen ünnep, mint például a valborg (ez
a tavasz germán ünnepe, németül Walpurgis, április 30-án). Az ilyen találkozók részei voltak
a Scania cég svéd társasági programjainak. Egyszer csak észrevettem, hogy nekem nem
szóltak. Gerti a svédek feleségeivel járt találkozókra; ezek kevésbé „hivatalos” akciók voltak.
Őt még egy darabig elhìvták ilyenekre, de aztán, ‟99 folyamán, ez is elmaradt. Mintha
leprásokká váltunk volna.
A jelenség felbukkanását talán ‟98 végétől számìthatjuk, ha nem már korábbról. A
legérdekesebb ebben az, hogy engem nem zavart, sőt, nekem jó volt. Soha nem volt nagy
kedvem velük tartani, mert közben „viselkedni” kellett. Még egy borkóstolóra se mulatni,
hanem viselkedni mentem. Ez nem az volt, hogy a másik haver, és ha kilocsog a bor, még
akkor is minden jól megy. Ezért valójában engem nem is bántott az ilyenek elmaradása, de
jelzés volt a magatartásukról, beletartozott a velem szembeni viselkedésükbe.
Az egyik alkalommal a scaniások francia tanára, Murcott Françoise lányának az esküvőjére
voltunk a többi svéddel együtt hivatalosak. Amikor megérkeztünk Gertivel, a svédek egy
csoportba voltak gyűlve, miközben sok-sok francia nyüzsgött a szép szeptemberi időben a
kultúrház udvarán. Én akkor azt mondtam, most már nincs miért pont oda állnunk melléjük,
mint a csirkék mikor összefutnak, hogyha mi nem vagyunk svédek. Ekkor a hangulat már
nem volt barátságos velük. Ebben persze az is benne volt, hogy ha én kizárólagosan francia
alkalmazott lettem (hiszen az év elején felmondatták velem a Svédországban tartalékolt
állásomat), akkor nem kötelező nekem velük tartanom. Mert addig ott kellett állni velük. Nem
mondták ezt meg konkrétan, de illett ott lenni a „munkacsoportban”.
Gerti a találkozó végén meg is jegyezte: a főnökeim nem fogják ezt jutalmazni; túl jól
éreztük magunkat.
Az utolsó vagyok a kollégáim között a részlegen, akivel közlik az új fizetését. Ez mindig
így volt. Mindig akkor került a kellemetlen dolgokra sor, amikor már készültünk haza.
Délután, soha nem reggel. Ezek mind ilyen menedzseri fogások, amelyekre kurzusokon
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tanítják azokat, akiket erre meg kell tanítani. Már a délután vége van, amikor pofon vernek, és
akkor mindjárt hazamész, nem a folyosón „hőbörögsz” esetleg, vagy a kávé mellett elmondod
másoknak. Ez az egész eljárásmód nagyon is tudatos.
December 30-án történt, hogy Daniel Fréour bejött az irodámba, becsukta az ajtót, hogy
közölje az új fizetésemet. Már a testmozgásán láttam, hogy borzasztóan zavart. Én nagyon
vártam ezt a találkozót, mert augusztus végi beszélgetéskor számomra két fontos dolgot ígért
meg, amelyek beváltásáról ugyancsak most kell értesítsen. Feszengve ült a széken velem
szemben, és közölte, hogy két százalék fizetésemelést kapok. Kértem, magyarázza meg, miért
két százalékot, amikor a vállalati átlag 2,4%? Hiszen a szerszámokkal semmi probléma nem
volt, balesetmentesen és minőségi reklamáció nélkül működik minden, ami a hatáskörömbe
tartozik. Még a busznál is teljesítek, pedig az nem hozzám tartozik.
Látszott rajta, hogy zavarja a dolog. Ez ennyi – mondta -, és többet ne is beszéljünk róla.
Aztán az angol kurzusból és a munkám felméréséből sem lesz semmi. Pedig ezekben
megegyeztünk a szakmai előmenetelemről szóló augusztusi megbeszélésen. Egy ilyen
megbeszélés olyan, mint egy szerződés: a tartalmát papìrra vetettük, és mindketten aláìrtuk.
És most kijelenti, hogy semmis az egész. Hát ezek marha rossz dolgok!
Így lett vége a munkahelyemen az 1998-as esztendőnek.

A zaklatások erdélyi emlékeiből
Nem voltak könnyű idők a kommunizmus évei Romániában. Ha a román állambiztonság,
amelyet szekunak becéztek, („csupán” a megfélemlìtés céljából) kivetette a hálóját valakire,
az vergődhetett. De én Marosvásárhelyen a szüleimnél úgy nőttem fel, hogy gyermekként a
széltől is óvtak. Lehetőleg ne is tudjam, hogy milyen világban élek. A Bolyai Lìceumban
ellenben már kezdtem rájönni, hogy mikor és hol lehet baj, mert amikor Sárkány Dénes
igazgató egyszer bejött az osztályba, és egy rövid előadást tartott, hogy nemigen szereti ő azt,
akinek a szája jár, mindjárt lehetett érteni, hogy a besúgásról beszél. Valami történhetett
akkor, de nem volt világos, hogy mi. Amit akkor mondott, azt jelentette, hogy létezik szeku,
és létezik besúgás. És hogy a szeku a diákok között is tevékenykedik.

„Megfog” a zsaru
A helyszín Marosvásárhely. Az az erdélyi város, amely akkor még túlnyomórészt magyar
lakosságú volt. A Moldvából történő román betelepìtések akkor még nem voltak olyan
nagyméretűek.
Az egyetemi felvételi után egy szeptemberi napon találkoztunk a líceumi osztálytársakkal.
A Kakas vendéglőben voltunk, ittunk egy sört, és ettünk egy flekkent. Utána a turbinaárok
mellett – amelyben ötméteres víz van – mentünk fel énekelve. Még világos volt, de
jegyzőkönyv szerint ez este tìz után történt, hogy csendháborìtásnak lehessen nyilvánìtani. A
kollektív megfélemlítés nyilvánvaló esete. Természetesen mindnyájan magyarok voltunk. A
tizenkilenc fiúból, akik az osztályunkba jártak, tizenöt biztosan ott volt. Ahogy átmentünk az
egyik hídon, egy milicista két géppisztolyos katonával – ahogy akkoriban járőrözni szoktak –
megállított. Nagy üvöltözésekkel összetereltek bennünket. A milicista ment elöl, mi utána, a
két katona pedig fegyverrel leghátul. Visszakísértek bennünket a turbina másik partjára a
gazdasági iskolába, és behajtottak a kapusszobába. Mire odaértünk, már csak kilenc-tízen
voltunk, mert az ügyesebbek menet közben megfordultak, szépen elvonultak a katonák
mellett, és leléptek. Köztük sajnos olyanok is, akiknek a kapcsolatai esetleg befolyásolhatták
78

volna a rendőrségi zaklatásunkat. Az egyik osztálytársam nővérének a férje szekus volt, a
másiknak az apja ezredes a katonai sorozó központban. Ezek eltűntek, és maradtak az olyan
köznapi halandók, mint jómagam.
Az iskola kapusszobájában elszedték a személyazonossági igazolványainkat,
jegyzőkönyvet készítettek, amelybe valamennyiünket feljegyeztek, és fejenként háromszáz lej
büntetést róttak ki ránk. A legnagyobb bajunk azonban az volt, hogy másnap este tízre
felrendeltek bennünket a miliciára (a rendőrségre). A milicia a szekut (románul: securitate) is
jelenthette, mert Marosvásárhelyen egyben voltak, csak egy sorompó választotta el őket.
Mi, akiknek jelentkeznünk kellett, másnap a Bolyai szobornál találkoztunk. A háromszáz
lej büntetés nem érdekelt, azt apám kifizeti, de szorongva mentem, mert nem lehetett tudni,
mire megy ki a dolog. Apám aznap megkérdezte a milicista unokatestvérét: Mi van, ezeket
most agyonverik? Az felháborodott: Hát úgy ismered te a mai miliciát? Mondta ezt 1973
őszén. Azért nem volt szép egy rokontól, hogy így megjátszotta magát.
Volt köztünk, aki elővigyázatossági intézkedéseket tett. Törzsök Sanyi, a hajdani
padtársam mondta, hogy ő bizony az óráját otthon hagyta, hogy ha verekednek, össze ne
törjék. Meleg volt, mint a fene, de Kulcsár István mutatta, hogy az inge alá vastag pulóvert
vett. Végignéztem magamon, hát rajtam csak egy vékony nájloning volt.
Apám is jött velünk a rendőrségre. A kapusszobában ült a szolgálatos tiszt. Kérdezte, ki
hìvott bennünket ide? Apám a jegyzőkönyv alatt látta az illető nevét, és mondta: unu prost,
Moldovan - egy Moldován nevű ostoba alak. Láttuk, hogy Moldovan is ott volt a szobában,
az, aki a tegnap minket leckéztetett, és amikor apám a nevét így említette, igyekezett
visszahúzódni. Végül a tiszt azt mondta: tűnés haza az egész társaság. Így megszabadultunk.
Megkezdődött az egyetem, és egyszer az egyik tanárnő arról beszélt, hogy jelentés érkezett
hozzájuk egy másik megye miliciájáról egyikünk otthoni viselt dolgairól. Huliganizmust
emlìtett. Mondta, hogy most nevet nem mond, de később ezt majd letárgyaljuk. Na, ez én
vagyok – gondoltam magamban. Soha nem tárgyaltuk le, és valószìnű, hogy nem is rólam
volt szó, de azért nem múlt el nyom nélkül fölöttem ez sem.

Bűnös diákmulatás
Azt, hogy valójában mi fán teremnek az állambiztonsági szervek, ezt a mérnöki kar
másodéves diákjaként Kolozsváron tapasztalatból tudtam meg.
A kolozsvári egyetemisták között szokás volt mulatságot szervezni az ország bizonyos
vidékéről származóknak. Volt olyan például, hogy a máramarosiak bálja, a szebenieké, a
Fehér megyeieké stb. Az ezekről a helyekről érkezett diákok összegyűltek a vendéglőben,
ettek, ittak, táncoltak. Buliztak. Ennyi volt.
Aztán 1975 februárjában nekünk is eszünkbe jutott, hogy lehetne egyszer a
marosvásárhelyiek találkozója is. Én is besegítettem értesítgetni az embereket, de én nem
voltam a szervezők közt. Mindenesetre az volt az eljárás, hogy csak magyarnak szóltunk.
Százhúsz diák gyűlt össze a Metropol vendéglő pincéjében, de én egyetlen románra
emlékszem közöttünk, az is magyarul beszélt velünk. Az asztalokat összetoltuk, így egy
hosszú asztal jött létre. Megettünk egy flekkent, ment a zene, és táncoltunk. Ott több terem
volt, az egyikben diszkózene szólt, a másikban népzene, az asztaloknál meg énekeltünk is.
Baj lett abból, hogy több ember ült le az asztalokhoz, mint ahányan fizettek. Ezért valaki
kitalálta, hogy olvassunk névsort, aki a nevét hallja, álljon fel, és közben figyeljük, ki az, aki a
felolvasás végéig nem áll fel. Háromszor is felolvasták a listát, mégsem tudtak belőle
kiokosodni. Márpedig a diákoknak nem volt annyi pénzük, hogy másoknak is fizessenek.
Már a listaolvasás is rossz érzéssel töltött el, mert ezt adatgyűjtésre is lehet használni
ellenünk. Hiszen sohasem tudhattuk, hogy egy olyan összejövetelt, ahol csak magyarok
vannak, még ha az teljesen nyilvános is, mire akar majd felhasználni a román államhatalom.
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Ez az érzés csak erősödött, amikor egyszer csak megjelent egy kicsi öregember, és bár nem
kérte senki, elkezdett mindenkit fényképezni. Én egyetlen fényképen sem vagyok rajta,
sikerült mindig elfordulnom. Legalábbis a szekun nem tettek elém fényképet rólam.
Nehéz beszélnem erről a találkozóról. Ez most mélyről jön elő, ezért keresnem kell. Nagy
élmény utólag, mert amikor ránkszálltak, be voltunk szarva rendesen.
Egyszer bekerült egy katona, egy altiszt is, de az be volt rúgva alaposan.
Aztán elkezdtek suttogni, hogy kinn rendőrautók vannak. A fényképezést én mindjárt
összekapcsoltam ezzel. Védekezési reflexből odaültem az altiszt mellé, hogy én
végeredményben vele vagyok. Kiderült, hogy magyar, de túl részeg volt ahhoz, hogy
beszélgetni lehessen vele. Merem állìtani, hogy őt nem küldték, hanem odatévedt, talán a
magyar éneklés csalta oda.
A rendőrség kinn, fényképezés benn, ez már nem volt jó. A mulatság meg lett bolygatva.
Igyekeztünk elszéledni. Én körülbelül a negyedik hullámban mentem ki. Egy-egy hullám
három-négy embert jelentett. Inkább négyet. A milicisták (rendőrök) elkapták az első négyet,
és be akarták tenni őket a ponyvás terepjáróba. Nem duba17 volt, mint amit ilyenkor szoktak
használni, hanem ponyvás IMS18. Az utánuk kiérkezők nem akarták hagyni, hogy a rendőrök
elvigyék azokat. Ott már meggyűltek a diákok hirtelen, és ahogy kiléptem, már én is ott
voltam a tömegben. Tépték-húzták ott egymást. Látom, hogy Éger Öcsi, a szobatársam, egy
nálam sokkal vékonyabb srác, megemelkedik, előtte van három ember, de úgy megpattintotta
a milicistát, hogy annak a sapkája ment ki az út közepére.
Végül csak elkapták a diákokat. Ha jól emlékszem, három embert tudtak begyúrni a
terepjáróba, és akkor az elment. Éger Öcsi és az egyetemi diákszövetség-titkárunk19, egy
Vajda vagy Vaida nevezetű (magyarnak mondta magát) beült egy taxiba, és mentek az IMS
után.
Miután hazakísértem egy lányt a diákbentlakásba, jó későn értem haza az enyémbe. Éger
Öcsi utánam érkezett. Elkezdte magyarázni, hogy tényleg nagy a szar. A lényegében
találomra összeszedett emberekkel össze-visszajárt a városban az IMS, és amikor végre a
rendőrség előtt megálltak, úgy kellett kiszedjék a diákokat, és bevigyék a rendőrségre.
Látszott rajtuk, hogy útközben megverték őket; húzták a lábukat. Vaidának valamilyen
igazolvánnyal sikerült bemennie a rendőrségre, és amikor kijött, mondta, hogy azokat bent is
megverték.
Én is kezdtem érezni, hogy valóban nagy a baj. Nyilván magyar nacionalizmust és ehhez
hasonlókat akarnak a nyakunkba varrni.
Másnap reggel a másik szobatársammal, Grexa Imivel jövünk lefelé, és a folyosó közepén
levő kis hallban, ahova idegenek nem jöhetnek fel, egy szürke öltönyös úriembert látunk az
egyik fotelben. Mindjárt tudtuk, hogy csak szekus lehet.
Talán már aznap, de legkésőbb két nap múlva elsőnek Grexa Imit vitték el a kurzusról.
Amikor visszajött, látszott az arcán, hogy baj van. Aki visszahozta, mindjárt engem hívott. A
prodékánhoz, Albhoz kellett mennem, mellette volt civilben az, aki a szekunál felelt az
egyetemért (akkor még nem tudtam ki ő), és még két-három ember. A prodékán20 kérdezi,
voltam-e a Metropol-beli találkozón. Mondtam, hogy voltam. Ki volt még, akit ismerek?
Felsoroltam a szobatársaimat, és még kettőt a szomszéd szobából. A többit nem ismerem. Név
szerint is kérdezett; azokat sem ismertem. A következő kérdés: miért énekelek én irredenta
Horthy-dalokat? Mondom, először is nem ismerek Horthy-dalokat, de ha ismernék, akkor sem

17

A román dubă szóból: kisbuszszerű zárt kocsi.
Egy terepjáró gépkocsitípus márkája.
19
A Diákszövetség, pontos nevén a Kommunista Egyetemisták Szövetsége (románul: Asociaţia Studenţilor
Comunişti) – mint neve is mutatja – az egyetemisták politikai jellegű szervezete volt.
20
Az egyetem dékánjának helyettese.
18
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énekeltem volna, mert ilyet ott senki nem énekelt. Én egy lánnyal voltam, és táncoltam. Nem
volt több mondanivalóm.
A Horthy-dallal mégis sokat tököltek ott engem; azt mondták, hogy a Hargitai
fecskemadár cìműt énekeltem. Amikor hazamentem, kérdeztem anyámat, hogy van ez az
ének? Ő valamikor ismerte, de most nem jutott eszébe. Végül az egyik tanìtványának a szülei
segítettek. Így ismerkedtem meg utólag azzal a dallal, amit nekem a kolozsvári Metropol
vendéglőben „kellett volna” énekelnem.
Megfenyegettek bennünket, hogy kirúgnak az egyetemről. Én ettől megrémültem, és
hazatelefonáltam apámnak, hogy baj van. Ekkor kerestem meg Zötyi bácsit, azaz Farkas
Zoltánt, a kolozsvári egyetemi központ párttitkárát, aki ebben a funkciójában Mocuţának, a
városi (vagy megyei?) párttitkárnak a helyettese volt. „Te nyomorult, te is ott voltál? Na ide
figyelj, fiam – mondta –, Gaál Gábor körre te többet nem mész.” (Ez a kolozsvári
egyetemisták magyar nyelvű irodalmi köre volt.) Még néhány dologról letiltott. Például: „ahol
négynél többen vannak, te oda nem mész, vendéglőbe mehetsz, de csak fociról és kurvákról
beszéltek, semmi másról”.
Szóval én többet nem mehetek „tömegbe”. Ezzel el is rontották nekem az egyetemi
éveimet. Ettől kezdve legalább minden második hétvégén hazamentem Marosvásárhelyre.
Nem volt diákcsellengés. Néhány barátommal ugyan kimentünk néha lopva a Bükkbe. Aztán
robbantották a szobánkat, egyes kollégáimat elköltöztettek, és másokat tettek be helyettük. A
kirúgás lehetősége továbbra is fennállt, különösen ha még találnak valamit, amibe
beleköthetnek.
Mi, marosvásárhelyi találkozósok, büntetést is kaptunk. Ezt nem mind a százhúsz emberre
értem, hanem csak rólunk, akik a Műszaki Egyetemről vettünk részt rajta. Hiszen voltak ott
agronómusok, állatorvosok, jogászok stb. – az ő sorsukról nem tudok. Az egyik tanárunk –
egy magyar ember – kapott megbízást az átnevelésünkre. Ennek a lényege az volt, hogy
minden héten legalább egy délután gyűlésbe kellett menjünk. A Műszaki Egyetemen a
Diákszövetség bármelyik alapszervezetének volt gyűlése, ott nekünk is jelen kellett lennünk.
Hiányozni nem lehetett. Semmit nem csináltunk, de ott kellett ülnünk. Ez bizony nagy
büntetés volt. Ezzel ellopták az időnket. A gyűlés megnyitásakor mindig felsorolták a
résztvevőket: kiknek a gyűlése, kik a dìszvendégek, majd hozzátették: şi cîţiva invitaţi – és
néhány meghìvott. Ez utóbbiak voltunk mi heten. Ilyenkor ideológiai előadásokat is
hallhattunk, például a dákoromán kontinuitásról, mely szerint a románok mindig is a mai
Románia (főleg Erdély!) területén éltek; először mint dákok, majd miután 169 évre római
fennhatóság alá kerültek, összekeveredtek a rómaiakkal, és átvették a nyelvüket.
Egy alkalommal – már több mint egy esztendeje jártunk ezekre a gyűlésekre – szokás
szerint felsorolták a jelenlevőket. Mi az első sorban ültünk a katedra előtt. Ma sem tudom
megmagyarázni, hogyan történt, de amikor elhangzott, hogy és néhány meghívott, anélkül
hogy összebeszéltünk vagy egymásnak intettünk volna, mind a heten felálltunk, a közönség
felé fordultunk, meghajoltunk, és visszaültünk a helyünkre. Soha többet nem hívtak ilyen
gyűlésre!
Na de az egyetemi évek ezzel már tönkre voltak téve, mert a félés bennem volt.

Lopás politikai megbízatásból?
A diákotthonban nemsokára feltörte valaki a szekrényemet. Elvitte a KeletNémetországban vett drága körzőfelszerelésemet, a kazettás magnómat, az esernyőt, az órás
ébresztőrádiót, a villanyborotvát. Az igazság az, hogy ilyen gazdag zsákmányt nem sok
diákszekrényben találhattak akkoriban. Annak a rendőrnek kellett jelentenem, akit civilben
láttam a prorektornál, amikor a Metropol-ügyben hivattak. Csak ekkor tudtam meg, hogy az
ki volt. Ő magával a lopással semmit nem foglalkozott, mind az érdekelte, hogy honnan
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vannak nekem ezek a tárgyak. Néhányszor voltam nála, biztatott, hogy majd megtalálják a
lopott dolgokat, aztán nem lett semmi belőle.
Befejeztük az egyetemet, és már mérnök voltam a marosvásárhelyi Electromureşben,
amikor leutaztam Bukarestbe egy nemzetközi ipari kiállításra. Ott találkoztam egy volt
egyetemi szobatársammal, Adriannal. Román fiú volt, nagyszebeni; mi Ádinak szólítottuk.
Eredetileg csak magyarok voltunk a diákszálláson a szobában, de kellett legyen egy román is,
ezért tették be őt hozzánk. Kérdezem tőle, mit csinál itt? Azt mondja: Ca de obicei. – Mint
szokás szerint.
Pfű! Érted? Egy az egyben megmondta nekem, hogy ő a szeku embere. A szobánk
„robbantásakor” mint besúgót tették be hozzánk, nem csupán azért, mert román. A valóság az,
hogy ha politizálni akartunk, mentünk ki a szabadba, nem a szobában beszélgettünk. De mi a
difuzortól (a diákotthonba beszerelt, román rádióműsort közvetìtő hangszórótól) féltünk, hogy
azon keresztül hallgatnak le, a kollégánkra nem gyanakodtunk. És most megtudtam az
igazságot. Ez teljesen új volt nekem, mert én Ádit nem úgy tartottam számon, mint a besúgót.
És képzeld, azt mondja nekem ott, a kiállításon, egy sör mellett: „azt is tudom, hogy ki vitte el
a dolgaidat a szekrényből”. De hiába kérdeztem, semmiképp nem mondta meg, ki volt. Tény
viszont, hogy ha ő tudta, akkor a szeku és a rendőrség is tudta, tehát az egész meg volt
rendezve. Ma úgy gondolom, hogy a tőlem elvett zsákmány az ő besúgói jutaléka lehetett.

…hogy legyek besúgó
A kolozsvári évek után hazakerültem Marosvásárhelyre, és minden jól ment, amíg az
Oltcittel kapcsolatban nem lettek problémáim.
Az Oltcit körüli szekus érdeklődésről egy vendéglői kiruccanáskor kaptam az első
információt. Egyszer két francia érkezett a Citroën cégtől Vásárhelyre, és Dan Dorin, a
szekciófőnök, meghìvta őket (nyilván a gyárunk költségén) a Grand szálló előkelő
vendéglőjébe. Nekem odasúgta, hogy ne igyak martinit, legfeljebb vodkát, de inkább
ásványvizet, mert nincs pénz. A franciák martinit rendeltek, én is. Másnap ott dühöngött Dan
Dorin a gyárban emiatt, de mondtam, nem lehettem olyan hülye, hogy ne igyam meg a
martinit.
A vendéglőben a sofőr mellett ültem, aki a franciákat hozta. Székely ember volt, és
Bukarestben élt. Elmondta, hogy ő jól beszél franciául; neki tudnia kell, hogy a vendégei mit
beszélnek még a kocsiban is. Vagyis sofőr és szekus volt egy személyben.
Egy nap, amikor hazamegyek – valamikor ‟81 elején történhetett –, azt mondja anyám: Fiam, keresett Hegedűs mérnök. - Rögtön arra gondoltam, hogy ez a szeku. Az én ismerőseim
nem úgy jelentkeznek be, hogy „mérnök vagyok”. Vagy „nőgyógyász”. Hanem megmondja a
nevét, és kész. Na ez aztán meg is kapott otthon, a fene egye meg, és jelentkeznem kellett a
szekuritátén. Megmondta, kit keressek; akkor már nem Hegedűs volt a neve. Bizony belémállt
a frász, mint mindenkibe Erdélyben, akit ezek „megkerestek”. Ráadásul nekem némi előzetes
tapasztalatom is volt az egyetemen a vendéglői mulatozásunk miatt, és ott volt még a
turbinaárok melletti „kaland” is.
Megkérdeztem apámat, szerinte hogy lehetne ezektől megszabadulni? Vagy muszáj
mennem, és talán összevernek. Pedig nem volt semmi vaj a fejemen, amit megfoghattam
volna. Az ugyan nem volt ritka, hogy a barátaimmal őszintébben beszélünk, mint ahogy
szabad volt, no meg énekeltük a székely himnuszt is. És tudható, hogy a román
állambiztonságnál egy veréshez ennyi se kell.
Elmentünk együtt egy ismerős ügyvédhez. Az azt mondta, hogy nem lehet semmit sem
tenni ellene. De azért úgy gondoltam, hogy ha már egy ügyvéd tud a dologról, akkor mégsem
tűnhetek el csak úgy.

82

Végül elmentem Hegedűs úrhoz; az igazi neve nem jut eszembe. Őrnagyi rangja volt. Ő
felelt az Electromureş gyárért. Egy kis teremben fogadott, beültetett egy karosszékbe, ő az
asztal túlsó oldalán, kissé oldalt egy böhöm nagy lámpa. Egy reflektor, amit ő tudott
gyújtogatni. És akkor ott elkezdtünk beszélgetni. Beszéltünk a semmiről. Mentünk cikkcakkban, majd egy adott pillanatban az Oltcit került hosszan terítékre. Akkor én rákérdeztem:
ez a téma? Mondta, hogy igen. Azt akarta, hogy én „segìtsek” nekik, és ezt írjam
nyilatkozatba is. Mondtam, hogy nem, én mérnök vagyok, és azzal foglalkozom. Ha
katonatiszt akartam volna lenni, akkor az lettem volna, és több mint valószìnű, hogy ott is jól
végeztem volna a munkámat. De én nem vegyülök bele szakmámon kívüli dolgokba.
Ekkor kezdődött a fenyegetés. Hogy az Oltcit elakadt, és e mögött szabotázs van, és
amikor ebben az ügyben elszámolásra kerül a sor, majd én meglátom, milyen lesz az, hogyha
én nem velük vagyok. Nagyon jó lenne – válaszoltam –, ha elővennék azokat az embereket,
akik miatt az Oltcit nem megy, de ez nem miattam van így.
Ebben a pillanatban engem az a gondolat nyugtatott meg, hogy a minisztériumi felmentés
ellenére lényegében még próbaidős mérnök (románul: stagiar) vagyok, tehát ha valami hibát
követnék el a munkám során, engem nem lehet érte felelősségre vonni. Egy „stagiar” nem
felel a munkájáért, tehát ezek nemigen nyírhatnak ki engem ilyesmi miatt.
Végül felálltam, mondván, hogy anyám vár, el kell vigyem őt Panitba (egy közeli faluba)
autóval. Még beszélünk – mondta erre a tiszt.
A legnagyobb baj az volt, hogy anyámnak is elmondtam, ki volt az, aki engem hívott.
Ezentúl valahányszor ő vette fel a kagylót, amikor a szekus telefonált, egy hétig ki volt ütve.
Őt viselte meg a legjobban, de az is idegesített, ha a vállalatnál csengett a telefon, és
különösen az, ha ott telefonhoz hívtak.
A becitálások egész sora következett, és mindig az Oltciten lovagoltunk. Soha nem tértünk
le, szóba sem került a himnuszéneklés vagy valami ilyesmi.
Közben azért a bajok gyűltek körülöttem, és egyre jobban féltem. Például Nagy Zoli
kristálypoharakat lopott a gyárból, ahol készìtették, és ahol ő mint munkás dolgozott.
Lekapták, amint átugrotta a kerìtést, bevitték, kihallgatás, jegyzőkönyv. Zoli úgy jött haza,
hogy „amikor kérdezték, elmondtam, te vagy a barátom.” Nem az egyedüli eset volt, több
ismerősöm is azt vallotta a szekunál, hogy nekem a haverem. Úgy mondták be a nevemet,
mintha az valami mentességet adhatott volna a számukra.
Aztán ott volt Lie, teljes nevén Moldovan Vasile a Mezőségről, akinek nem volt ki egészen
mind a négy kereke Nálunk lakott egy ideig az udvaron. A kábelgyárban dolgozott a Maros
hìdon túl. Én hallottam, hogy ott árulnak külföldről hozott farmernadrágokat, és a borszéki
unokatestvérem megkért, vegyek neki. Adtam Liének pénzt, és mondtam, hogy hozzon egyet.
Este tízkor érkezett haza, letolta a nadrágját, és mutatta az alatta levő farmert, mondván, hogy
azt kifizette, de át kell adja a szekunak, mert elkapták, éppen öltözködés közben. Elvitte a
nadrágot, és azzal jött vissza, hogy ő megmondta: mindenki vásárol, Adorjáni mérnök úr is –
csakhogy a maga bőrét mentse. Azt az ezer lejt, amibe a farmer került, nem bántam volna, de
hogy még be is mártott…
Lie elárulta azt is, hogy akkor aláírt. Besúgó lett belőle. Attól kezdve (mutatja) így ment
fölfelé. Mindjárt autót is vett.
Vártam, hogy emiatt is fognak hívni. Más történt. Apám ekkor már a Vinalcoolnál (a
szeszipari állami vállalatnál) dolgozott, és az a szekus, amelyik az ő vállalatáért felelt, egy
alkalommal megjegyezte: „A fia nagyon szereti a farmernadrágot, ugye?”
Úgy éreztem, hogy egyre nagyobb a szar körülöttem.
Közben folytak a találkozások az ál-Hegedűssel.
Egy alkalommal felhozta a franciaországi látogatás ügyét. Hivatalos meghívót kaptam
ugyanis a Citroën cégtől. Dan Dorin, a szekciófőnök, megmagyarázta, hogy én nem mehetek.
Bizony ez nekem nagyon rosszul esett. Amikor a meghívót a szekus említette, mondtam, hogy
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ez engem nem érint, mert én nőtlen vagyok, és az ilyeneket nem engedik ki Nyugatra. Végül
Dan Dorin, a szekciófőnök utazott Franciaországba, akinek a szakértelme annyiból állott,
hogy az igazgató osztálytársa volt, valamint Radovici, a számológépgyár párttitkára. Én
készìtgettem fel őket, mert nem tudták, miért mennek Franciaországba. A visszatérésük után
pedig az volt a nagy jelenet, amikor hosszan előadták, még le is rajzolták, mit láttak ők a
Citroën gyárban. Két csövekből összehegesztett állványt (magyarán bakot, de ők románul sem
tudták megnevezni), amelyeket a franciák egymás mellé tettek, és feltettek rá egy nagy
szerszámot. Ez megbìrta. Becsületszavamra ennyit kaptam én tőlük, amikor ez a két ember
visszajött.
A szekus közben igyekezett rávenni, hogy írjak nyilatkozatot, amelyben vállalom, hogy
„bedolgozok” nekik. Be-bekapcsolta a reflektort, és ott taszigáltuk az elibem tett üres
papírlapot a dohányhamus asztalon.
Néhány alkalom után azt mondtam neki, hogy én ide többet nem jövök. Miért nem? Mert
Feri bácsi, az egyik rokonom, látott erre egyszer, és megkérdezte: „Hát mi van, öcsém?
Csipogsz? Csipogsz?” Rólam ugyan ne mondják, hogy én füles vagyok meg mi, én ide többet
nem jövök. A dolog valójában nem volt igaz, csak kitaláltam, hogy valami ürügyem legyen.
Persze, ez elég forró dolog volt, mert ha akartak, mindenképpen bevihettek bármikor.
Legközelebb, amikor hívott, megint mondtam, hogy ne haragudjon, de én oda nem
megyek. A család már beszél, és van nekem éppen elég bajom. Ekkor nagyon gúnyosan
megkérdezte: Mit akar, hogy a vendéglőben találkozzunk? Mondtam, nem. Erre találkozót
adott nekem az állomás közelében. Mint kiderült, ott lakott. Én pontosan megérkeztem az
autóval, és ha néhány perc várakozás után ő még nem volt sehol, gázt adtam, és elmentem.
Jött a következő telefonhìvás. Én időben ott voltam – mondtam.
A főnökömnek, Sanyi bácsinak (Nagy Sándornak, a tervezőosztály vezetőjének) mindig
elmeséltem, hogy mi történik. Végül is ő azt tanácsolta, hogy ne foglalkozzak tovább az
Oltcittel, szálljak ki a buliból. Van más munka is az Electromureşben. Nem rajongtam azért,
hogy abbahagyjam ezt a projektet, mert sok mozgással járt, a minisztériummal meg
igazgatókkal tárgyaltam, hetente kétszer utaztam repülővel Bukarestbe vagy Craiovára, és
nekem ez tetszett. Lassan azonban mégis átadtam a melót Strâmbunak, egy nálam is fiatalabb
román mérnöknek, és szépen visszahátráltam az Oltcittől. A craiovai autógyárban 1982
októberében kezdődött a termelés. Én néhány hónappal korábban fejeztem be a vele
kapcsolatos működésemet. Ezzel elmaradtak a szekus hìvásai is. A lehetősége persze mindig
ott lebegett a fejem fölött, de amikor egyszer véletlenül találkoztunk az utcán, határozottan jó
jelnek tartottam, hogy nem viszonozta a köszönésemet.

Levelet Amerikának
Eltelt néhány év, és valamikor ‟86 végén megint berendeltek a szekura. A régi
„ismerőshöz” kellett mennem. Ő azzal indìtotta a beszélgetést, hogy megkérdezte, magyar
értelmiségiként elégedett vagyok-e a helyzetemmel? Mondtam, hogy persze, minden nagyon
jó. Kiderült, hogy most nem besúgónak akar beszervezni, hanem az amerikai kongresszusnak
kellett volna levelet ìrnom arról, hogy mint magyar értelmiséginek milyen jó lehetőségeim
vannak Romániában. Azt akarta, hogy ezt magánlevélként küldjem el oda.
A Szabad Európa Rádióból tudtam, hogy Amerika rövidesen dönt a Romániának
megìtélendő legnagyobb kereskedelmi kedvezményről. Első alkalommal csodálkoztam, miért
kell nekem írnom, hiszen jók Amerikával a kapcsolataink. Igen, de a Szabad Európa Rádió –
mondta ő. Én azt nem hallgatom – válaszoltam.
Végül oda jutottunk, hogy na, írom a levelet. Erre diktálni akarta. Mondtam, hogy akkor
ìrja ő. Erre beleegyezett, hogy én fogalmazzam meg, de amit én ìrtam, az nem volt jó neki.
Négy vagy öt találkozónk volt ennek kapcsán, és keményen tologattuk megint a lapot
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egymásnak az asztalon. „Tiki-takiztunk”. Amikor dühösen üvöltözött, mondtam neki, nincs
miért kiabálni, elvégre írok. Az a kurva reflektor is gyakran kigyúlt. Volt, hogy én ilyenkor
vele beszélgetve felálltam, és eloltottam.
A tény az, hogy én nem írtam egy sort sem abból, amit a szekus diktálni szeretett volna,
amit én írogattam, azt sem írtam alá, és végül nem küldtem semmiféle levelet az amerikai
kongresszusnak.
Az is tény, hogy bár kiabáltak velem, engem nem vertek meg a szekun. Annyi történt
egyszer, hogy búcsúzás közben a pasas rányomta az ajtót a lábamra, és hülyén röhögött hozzá.
Az itt elmondott tapasztalatok jelentős szerepet játszottak viszont abban, hogy „87-ben
eljöttem Romániából. Egy szabad országban kívántam élni, ahol nem alázhatja meg senki a
másikat. Sohasem gondoltam volna, hogy egy svéd vállalat úgy jár majd el velem szemben,
ahogy otthon rémálmaimban sem jutott eszembe, hogy ilyen Nyugaton lehetséges.

A hadjárat
Változások özöne
Daniel Fréour gyakorlatilag már ‟98 decemberében nincs a méthode-nál, bár szilveszter
előtt még ő jelentette be az év végi fizetésemeléseket. Kiképzésre jár, ahol felkészítik az új
munkakörére: ő lesz a szerelőcsarnokban a csoportvezetők főnöke.
A következő év elején egy ideig Thomas Persson, a technikai igazgató tartja a heti
méthode-gyűléseket, azaz inkább csak tartaná, mert ezek borzasztó laposra sikerültek. Ő nem
tudott franciául, és – főleg szakmai szempontból – egyszerűen nem értette, hogy miről van
szó. A méthode-hoz úgyszintén semmit nem értett, de azért ilyesmiről is tárgyaltunk valamit,
így eltöltöttük az időt.
Aztán hamarosan rebesgetni kezdték, hogy Philippe Brandeau, a beszerző lesz a
technológusok főnöke. 1999. január 20-án Thomas Persson ebben a minőségében be is
mutatja őt a gyűlésünkön. Brandeau végzettsége BAC+2, vagyis érettségi és még két év
technikum.
Beszerzőként tulajdonképpen ő kellett volna megvegye az általam igényelt szerszámokat.
Az ezernyi megrendelésből egyetlen egyet nem tudott felülbìrálni, hiszen ahhoz ismernie
kellett volna a szakmát, de az ötezer franknál nagyobb értékűeket ő is alá kellett ìrja.
Szakmailag ő nulla volt. Beszerzőként például három hétig dolgozott azon, hogy vegyen egy
vinilin futószőnyeget. Vagy hónapokig tárgyalt, mìg eldöntötték, ki fog nekünk gázolajat
vagy mosószert szállítani. És akkor ez az ember lett az én főnököm. És – mint rövidesen
kiderült –, azzal a feladattal bízták meg, hogy kinyírjon engem.
A bemutatkozáskor arról beszélt, hogy neki nincs technikai tudása, no meg ilyen nagy
csoportot ő még soha nem vezetett, de ez számára egy kihìvás, egy „challenge”. Lám, ez a
szemlélet is elég ahhoz, hogy valaki főnök legyen. De látszott rajta, hogy gátlásos, nehezen
mozdul. Valószìnűleg a fizikuma okozott számára problémát, a kopaszságát nem tudta jól
megélni. Láttam, hogy amikor a kávénál valaki ebbe belekötött, ő kész volt, elvörösödött, és
gyakorlatilag elveszítette a fonalat, amíg vicceltek vele. Márpedig a franciáknál viccelnek,
akárcsak otthon nálunk, nem úgy, mint Svédországban.
A gyűlést követően eltűnt egy időre; biztosan menedzser-kurzusra küldték el.
Mindenesetre néhány hetet még hiányzott, és addig továbbra is Persson helyettesítette.
A bemutatást követő napon, 21-én, Persson bejelentette, hogy hoznak egy külső szakértőt,
aki felméri mindenkinek a munkáját. Ez a szöveg engem nagyon emlékeztetett arra, amit én
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kértem a magam tevékenységével kapcsolatban. Valaki megkérdezte: felméri-e a fizetésünket
is? „Nem, azt nem” – mondta Persson. Elmondta, más cégek embereit bízzák meg, hogy
megrajzolják és elkészìtsék a szerszámokat. Ki ellenőrzi őket, és ki felel a munkájukért? –
kérdeztem, de nem válaszolt. Kijelentette, hogy ezentúl a Scania minden egysége önálló lesz,
maga csinálja a szerszámait, és maga határozza meg a termelési folyamatot is. Ez a szöveg
számomra nagyon feltűnő volt, mert a Länstidningen cìmű södertäljei lapban nem sokkal
azelőtt olvastam egy cikket, amelyben Kjell Svensson, a Scania egyik fő átszervezője a
standardizálásról beszélt. Arról, hogy mindegy, hova megyünk a világban, minden Scaniagyárban otthon leszünk, mert mindenütt minden egyformán fog történni, és a szerszámok is
egyformák lesznek. Ez az egyöntetűség Södertäljéből származik, onnan történik majd az
irányítása. Megkérdeztem Thomas Perssontól, hogy ez a kettő hogyan egyeztethető össze. Ő
erre dühbe jött. Vörös fejjel mondott valamit, de hiányos francia tudása miatt a többiek sem
értették, hogy mit.
Mióta Angers-ban dolgozom, most ellenőrizték először, hogy milyen szerszámot
vásárolok. Személyesen Persson, a technikai igazgató volt kíváncsi az egyik
megrendelésemre, de nem tudott belekötni.
Nemsokára jött egy ember Párizsból, az AXODYN cégtől, és Angers-ban töltött három
hetet, hogy felmérje a technológuscsoport (a „méthode”) munkáját. Velem nem sokat beszélt.
Valószìnűleg már csak azért sem, mert én mindjárt mondtam neki, hogy nagyon elfoglalt
vagyok, mióta megvan a gyár, kezdettől én voltam egyedül a szerszámos, és ma is egyedül én
vagyok. Bemutattam neki is a szerelőműhelyben, hogy mi tartozik hozzám. Hozzám jönnek
be a szerszámkérések, és onnan kezdve az enyém a koncepció, én írom ki a megrendelést,
átveszem a szerszámot, és átadom úgy, hogy az működik. Az ember dolgozott ott három
hetet, többet nem is kérdezett engem, mindössze két-három ötperces véletlen találkozásunk
volt még a műhelyben.
A harmadik hét végén egy jelentést állított össze. A munkájáért több mint negyedmillió
frankot fizettek neki. Gyűlést hìvtak össze, ahol megtörtént a kiértékelés. Őszintén szólva én
arra számítottam, hogy valami rosszat fog mondani a munkámról. Nem tudtam, hogy mit,
hiszen valamit csak rámfoghatnak, ha már támadás alatt állok. De nem ez történt. Nagy
meglepetésemre – és a Scania vezetőségének feltehetően nagy bosszúságára – teljesen pozitív
dolgokat mondott rólam. A jelentésében megállapította, hogy Adorjáni Imre „Teljesen
egyedül ellátja a szerszámok tervezésének, beszerzésének és üzembe helyezésének funkcióit.
Mindebben nagy összhang érződik. Ez garantálja a berendezések működésének
harmóniáját.“21 A munkámmal kapcsolatban a technológusokat bírálta, hogy azok kellene
ìrásban kérjék tőlem, amire szükségük van, ne tőlem várják mindig a kezdeményezést.
Az AXODYN emberével később még találkoztam egyszer. Hozott nekem három A4-es
lapon valami számìtógéppel készìtett vázlatokat. Azt mondta, hogy ő szerszámrajzokat
készìtett, vegyem át őket. Mondtam, elnézést, de egy szerszámrajzon fel kell legyen tüntetve a
szerszám neve, a keltezés, a lépték, a tervező, ki ellenőrizte, ki hagyta jóvá. Ilyet, amit most
nekem adott, én naponta csinálok százat. A szabályok szerint a rajzot különben is az kell
átvegye, aki megrendelte, ezt pedig Daniel Fréour tette még az előző év végén. Az AXODYN
kiküldötte által „tervezett” módosìtás az egyik részleget úgymond optimizálta volna, javìtotta
volna a termelékenységet. Én vagyok a szerszámos, de tőle kérték, hogy ezt megvalósítsa.
Ez az eset beleillett a Thomas Persson által meghirdetett akcióba, melynek során engem
mindinkább igyekeztek kihagyni a szerszámok megrendeléséből. Mint látni fogjuk, több más
hasonló követte.
21

„Assure à lui seul, les fonctions: BE, Achats, Installation livraison. Une grande interactivité est ressentie. Cela
garantie l‟homogénéité des installations réalisées.” BE = bureau étude; magyarul: tervezőiroda.
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A főnök feladatot kap ellenem
Amikor végül, valamikor február első felében, Brandeau visszajött, Scania-szokás szerint
egyenként behìvta minden beosztottját az irodájába. Ilyenkor az új főnök elbeszélget az
embereivel. Engem is behívott, és persze hogy feszengett ott a széken, mert én Brandeau-t
ismertem, tudtam, hogy hány lejt ér, meg ő is tudta rólam. Mindjárt azzal kezdte, hogy „J‟ai
un mission ici contre toi” – Nekem itt van egy feladatom veled szemben. Kérdeztem, hogy mi
a baj, de másról kezdett beszélni. A találkozónk gyakorlatilag ennyiből állt.
Ekkor azért már elgondolkoztam rendesen, hogy most hogy is lesz. Valami más ügyben
jártam Bernard Proux irodájában, és mondtam neki, próbáljon beszélni a főnökömmel, hogy
húzza vissza egy kicsit az agyarait. Proux egy szót sem szólt rá, nem is kérdezett semmit,
nyilván nagyon jól tudta, miről beszélek. Jobb lett volna, ha nem is szólok, mert ìgy csak
jeleztem neki, hogy Brandeau készen van a „feladata” teljesìtésére.
T. K. A.: Amikor Brandeau azt mondta, hogy neki van egy megbízatása veled szemben, nem
jutott eszedbe megkérdezni, hogy kitől kapta ezt a megbízatást?
Nem. Sajnos nem.

Erőlködnek
Hamarosan megtiltották, hogy szóba álljak a beszállìtókkal, és szerszámot rendeljek tőlük.
Február elejétől egy hónapig egy Pricouleau nevű ember forgolódott ilyen ügyekben nálunk,
és már az elején adott le valamilyen szerszámtervet. Bementem Brandeau-hoz, és mondtam
neki, hogy nem lehet csak úgy beleugrani ilyen vásárlásokba. Ő igencsak kolerikus ember
volt, hamar elveszítette az önuralmát. Most is ideges lett, felugrott a székéből, remegett, és
odavágta a ceruzáját. „El kell kezdjük!” – ismételgette, majd hirtelen siethetnékje támadt, így
nem fejeztük be a megkezdett beszélgetést. Az elkövetkező időkben a ceruzája többször is
repült a találkozóink alkalmával.
Pricouleau-t felkérték, hogy a kamionszereléshez szükséges egyik szerszámot, amely
létezett és jól működött, kissé módosìtsa, és készìtsen hozzá rajzokat. Ezt a főnökeim
próbának szánták, hogy lássák, mit csinálnak majd, amikor engem már eltávolítottak. Az
AXODYN kis cetlijeivel ez már a második próba volt.
Az emberüket először is témába kellett tenni, hiszen ő nem ismerte a mi termelési
folyamatunk igényeit. Egy egész délelőtt négy scaniás foglalkozott vele, hogy
megmagyarázzák neki, mire van szükségük. A csoportvezető és méthode-technológusok
vettek részt az összejövetelen, de még Philippe Brandeau is befutkározott hozzájuk. Ezt az
időt Pricouleau úr részére természetesen fizetni kellett.
Amikor a rajzok elkészültek, Patrick Omnest, az egyik technológust bízták meg, hogy
átvegye őket. Ő is a méthode-ban dolgozott, pont úgy egy csoportért felelt, mint a többi, de
közöttük ő volt az egyedüli, aki a rajzokhoz is értett. Valamiért azonban megakadtak, és akkor
hívtak engem. Én nem felejtettem el, mennyit kínlódtam azzal a szerszámmal. Tudtam, mi a
kényes benne, és rögtön azt kerestem a rajzon. Ez egy alumíniumból kimart csipkés alkatrész
volt, amelybe különböző szelepeket kellett betenni. Amikor készült, nagyon nehezen
haladtunk előre, mert különbözőek voltak a szelepek, amiket bele kellett tenni. De elkészült,
és működött. Én egyből ide nyitottam ki, akartam látni, hogy ezt hogyan rajzolta le. Kiderült,
hogy ilyen rajz nincs. A helyére egy téglalap volt rajzolva, és oda volt írva, hogy „újra
használni”. Vagyis átveszik az én gépemtől, és azt használják. Tudni kell, hogy ez az
alkatrész az egész szerszám értékének mintegy a felét jelentette, és a megrajzolásához igen
sok időre van szükség. Miközben én a rajzokat vizsgálom az irodámmal szemben levő
gyűlésteremben egy nagy asztalon, ugyanazon a folyosón, tíz méterrel arrébb, Philippe
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Brandeau lapít az irodájában. Igen érdekes volt a hangulat. Én olyasmivel foglalkozom,
amivel immár nem lenne szabad. Látom, hogy az általam rendelt és közmegelégedésre jól
működő szerszám leglényegesebb részét ki akarják szedni, a többit nyilván eldobni, miközben
az új szerszám lényegében alig különbözött az enyémtől, de már a rajzok többe kerültek, mint
az általam rendelt szerszám.
A vizsgálat után kijelentettem, hogy a rajzok nincsenek készen, a leglényegesebb alkatrész
megrajzolása kimaradt. Patrick Omnes fut Philippe Brandeau-hoz. Brandeau nem jön oda.
Üzen! Omnestől azt üzeni, hogy vegyem át a rajzokat. Én pedig visszaüzenem, hogy Scaniaszabály szerint a rajzokat az veszi át, aki kiadta a megrendelést.
Brandeau benn maradt az irodájában. Hogy végül ki vette át, miként vették át, én azt nem
tudom, a félkész rajzok ottmaradtak.
T. K. A.: Azért mondod, hogy félkész, mert ennek a fontos lakatrésznek a rajza hiányzott?
Például. De én nem is néztem tovább. Nekem nem volt érdekem, hogy ott matassak.
Hiszen már megállapítottam, hogy félkész. Mert mit jelent egy tervrajz? Egy tervrajz azt
jelenti, hogy összetűröm a rajzokat, borìtékba teszem, és esetleg az Egyesült Államokba
küldöm át, ott adom le a megrendelést, nekem onnan hazaküldik a kész szerszámot. Ezért van
a rajz. Hogyha én az Egyesült Államokba csak ezt, a Pricouleau rajzát küldöm el, onnan nem
jön ide vissza szerszám mindaddig, amíg el nem küldöm a meg nem rajzolt alkatrészeimet is.
De a rajz nem azért van, hogy még melléje betegyek én egy gépet vagy egy tankot. A rajz az
azért van, hogy vele kommunikáljunk.
Nincs kész a rajz, de átveszik, és ekkor következik az, hogy Patrick Omnes, a technológus,
túlórában, esténként több mint száz órán keresztül rajzolja a rajzot tovább. Több mint száz
órán keresztül! És figyelem: most kifizetik a túlórát. Mert ahogy mondtam, ott tartják naponta
egy órával többet a technológusokat, de az nem számít túlórának. Ez így a normális, hogy
napi kilenc órát dolgoznak, akár a 35 órás munkahéten is. Franciaországban belépéskor és
kilépéskor nem kell kártyát pecsételni, mint Södertäljében, itt sehol nincs rögzítve pontosan a
jelenlét. De néha megsúgja a főnök: na, most a héten azért lehet túlórát ìrni. Ez azért történik,
hogy a Scaniának legyen igazolása, hogy néha fizetünk túlórát is. Vagyis az elvégzett
túlóráknak egy töredékét. De dolgozzanak csak egy perccel kevesebbet naponta az emberek,
és mindjárt bevezetik a pontáló órát.
Patrick Omnes tehát több mint száz órát dolgozott a Pricouleau tervrajzán. A rajz elkészült,
de még mindig nem voltam benne biztos, hogy a csipkés alkatrész is le lett rajzolva. Utána
egy másik vállalatnál megvásárolták a gépet, ami megint húszezer frank. Tehát legalább
kétszer, de talán háromszor annyit fizetnek, mint én tettem, csak azért, hogy lássák, hogyan
működik nélkülem a dolog, és eldobhassák az általam rendelt szerszámot. A karbantartók nem
vállalják a leszállított szerszám szerelését, munkások és technológusok próbálják szerelni, de
nem boldogulnak. Válsággyűlés. Végül megbìzást adnak egy külső vállalatnak, hogy fejezze
be a munkát. A pénz nem számít, pazarolnak, csakhogy kitúrjanak.

Bennfentes kereskedelem a Scania csúcsain
Apropó pénz. Ekkortájt vásárolta fel a Volvo a Scania részvényeit.22 Ezt elég szomorúan
éltük meg ott Angers-ban. A főnökség volt nagyon elkenődve, ők érezték magukat
veszélyben, nem a munkások. Mert világos, hogy őket cserélte volna ki az új igazgatóság. Az
angers-i munkások úgy ítélték meg, hogy a Volvónak úgyis fog kelleni ott gyár, hiszen annak
Franciaországban nincs üzeme, így az egyesülés nekik több munkát fog jelenteni. Én is úgy
gondolom, hogy a vonal átállítása ahhoz, hogy mind a két kocsitípust, a Scaniát és a Volvót is
22

Az Európai Unió végül nem engedélyezte a két cég fúzióját. Erről 2000 áprilisában született meg a döntés.
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lehessen szerelni – bár erről egyáltalán nem volt szó – technikailag egész könnyedén
megvalósítható.
A vezetőség ekkor körlevelet küldött ki, hogy ilyen „turbulens időkben” Scaniaalkalmazottaknak nem tanácsos a részvényekkel kereskedni. Erre fel valamivel később az
újságírók kibogozták, hogy Leif Östling, a Scania konszern vezérigazgatója és Urban
Erdtman, az európai eladások főnöke, tehát a cég két vezéralakja elkapta a börzén a maximum
árfolyamot, és eladta a részvényeit. Vagyis azt tették, amitől való tartózkodásra szólìtották fel
a többieket. Ez bizony gerinc kérdése. Én nem hiszem, hogy az akció által learatott egymillió
korona nyereségre olyan nagyon szüksége lett volna Leif Östlingnek, de lehet. Ha nekem kell
mondjuk öt frank a tejemre, akkor lehet, hogy neki is kellett egymillió korona akkor nap
éppen. Az akciójukat azért elég nagy szemétségnek tartom, mert tényleg, attól kezdve, hogy
eladták, zuhanni kezdtek a részvények. Ez részvényekkel való bennfentes kereskedelem,
amiért Franciaországban súlyos börtön jár. (Svédországban nem.)
Az esetről az újságokból értesültem, és persze, hogy a munkahelyemen másokkal ezt
megtárgyaltuk, hiszen mindenki beszélt róla.
Amikor az újságok elkezdték bolygatni a dolgot, abban a pillanatban Leif Östling a
tranzakció nyereségét – mint mondtam, egymillió svéd koronáról volt szó – betette egy
szakszervezeti alapba, amely a södertäljei munkásokat támogatta. Azt hiszem, ez a fond
jutalomkirándulásokat meg tanulmányi segélyeket fizetett. Leif Östling tehát a sajtócikkek
megjelenése után gyorsan megszabadul a pénztől. Nem előtte: utána. Az egyik újságban egy
kép van róla, le van hajtva a feje, és az van aláírva: „Jag är ledsen” – szomorú vagyok23.
Vajon miért lett szomorú? Azért-e, mert el kellett ajándékoznia a pénzt, vagy azért, mert
nyerészkedett a részvényekkel? Közben rendkívül furcsa, milyen simulékonyan beszélt az
ügyről a szakszervezet. A vezetői ilyeneket mondtak, hogy „jag vill inte kommentera” – nem
akarom kommentálni. Széltében-hosszában olvasható az egész eset, de ők úgy tesznek,
mintha semmit nem tudnának róla. Ők ezt nem akarják bolygatni.
Pedig Östling a tettével a cég imázsához nyúlt, ezért nem csak Södertäljét károsította,
hanem a faluni, silkeborgi vagy oskarshamni alkalmazottakat, de a részvényeseket is. 24 A
nyereséget betette ebbe az alapba, és ezzel megszabadult minden felelősségtől. Ez az ügy
immár el van felejtve, és el is lesz mindaddig, amíg Östling a Wallenberg családdal
barátságban van.
Miközben a Volvo nyomult be, a cégünk hivatalos álláspontja végül is az volt, hogy mi
nem tehetünk mást: kitartóan dolgozunk. Ha ezt az ember egy kicsit megvizsgálja, elég
furcsának találhatja, hiszen a konkurensünk vitte el a nyereség jelentős részét. Mert 40%
részesedése volt a Scaniában, így a nyereség 40%-a az övé volt. Közben rálátási lehetőséget is
nyert arra, hogy honnan jönnek a megrendelések, és esetleg olyan árajánlatot tehetett, hogy
Volvót vegyenek, ne Scaniát.

Főnökök ismerősei
Február 23-án egy beszállítót fogadtunk Párizsból, akivel Philippe Brandeau beszélt meg
találkozót. Az illetőt Daniel Michelnek hìvták, és a (rövidìtve) FMDE nevű vállalattól
érkezett. Most ezen a napon délelőtt tìztől délután kettőig öten hallgattuk ennek az embernek
az előadását. Én ekkor már javában kerestem egy vákuumszerszámot az üzemanyagtartály
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Östling ger miljon till Scaniaanställda – „Jag är djupt olycklig” (magyarul: Östling egymilliót ajándékoz a
Scania alkalmazottainak - „Mélységesen boldogtalan vagyok”) In: Länstidningen Södertälje, 2002. február 18.
24
Az angers-i Scania-üzem CFDT szakszervezetének egyik faliújság-közleménye feltette a kérdést: „Vajon L.
Östling miért adta el emelt áron a Scania-részvényeit a Volvóval való első tárgyalások idején, és követte el
ezáltal a bennfentes kereskedés vétségét? Amikor ennek a vétségnek az újságírók a nyomára bukkantak, a
nyereséget miért csak egy svéd üzem dolgozóinak a javára helyezte el? Az angers-i alkalmazottak nem
ugyanabba a csoportba tartoznak?”
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emeléséhez és a vonalhoz való kiszállításához. Egy ilyen szerszám szivattyúkkal légüres teret
képezve a tartályra tapad, megemeli és a mennyezet alatt felszerelt gördülő pályán kigurul
vele a vonalra, ahol a kamiont szerelik. Ebbe nyúlt bele Brandeau ezzel a meghívással. Michel
ugyanis órákon keresztül a szerszámnak a cége által kìnált gördülő részéről beszélt. Hiába
tette; én olyan vásárt soha nem csináltam, hogy részletekben vegyek meg egy szerszámot,
mert ilyenkor mindig nagy volt a veszélye annak, hogy az egész együtt nem működik. Az
adódó problémákért ilyenkor minden szállító a másikat hibáztatja, ez bevált metódus. Én
egész egységet és kulcsrakész állapotban vásároltam mindig.
Miután végigültük az előadást, és kijöttünk, az egyik technológus megjegyezte: Veszed
észre, ez az ember Philippe Brandeau barátja? – Most már ezt is tudtam.
Aztán egy svéd vállalat képviselője is érkezett egyszer, aki azt mondta, hogy már
Södertäljében Lars Wreboval együtt dolgozott, és hogy ő készìtette ott a hasonló szerszámot.
Az árajánlata 360.000 korona volt két szerszámra, egy francia cég viszont 100.000 frank alatti
ajánlatot tett (egy francia frank akkor 1,3 svéd korona volt), ugyancsak kettőre. Tehát
háromszor olcsóbb volt, mint ahogy az általában történt. Én az utóbbit, a francia szerszámot
részesìtettem előnyben, de mielőtt megvásárolhattam volna, el kellett hagynom a gyárat. A
szerszám azóta a helyére került, de nem tudni, hogy melyik. Feltételezésem szerint a svéd,
amelyikért negyedmilliónál többet fizettek. Az Európai Közösség, illetve Európai Unió
szabályai szerint a szerszámon ott kellene legyen egy kis tábla különböző adatokkal, többek
között a készìtő nevével, de tudom, hogy ezt nem tették ki. A szakszervezet többször kérte a
kifüggesztését, de ez nem történt meg. Talán azért, hogy ne tudódjon már ki, mennyit
pazaroltak megint Brandeau hozzá nem értése és a Lars Wrebo kapcsolatai miatt.
Ugyancsak ebben az időben történt, hogy Brandeau akart egy szerszámot venni (a SMAFtól 210.000 frankért), amit motorizálva akarnak mozgatni fent a síneken, de beleszólok, s
megint csak én veszem meg (Dautel&Roi-tól 34.400-ért). Mert ahelyett, hogy a motorizált
megoldást válasszam, megemelem a pálya elülső végét pár centivel. A szerszám kell kövesse
a szerelendő kamiont, ezért ráakasztom az éppen aktuális kamionra, amelyet a vonal húz
előre. Így a szerszám a kamionnal halad, s mikor kész a szerelés, akkor kiakasztják a horgot, s
a lejtőn a szerszám magától visszagurul a kiinduló helyre. Több tìzezer frankos nyereséget
könyvelhetett el így a Scania.

Egyéb akciók kirekesztésemre
Március 3-án történt meg első ìzben, hogy nem hìvtak meg az „information management”
(kb. „vezetőségi tájékoztató”) gyűlésbe. Lehet ugyan, hogy már hamarabb is megtörtént, de ez
volt az első, amit észrevettem. Az ilyen gyűléseken ott voltak az igazgatók, egy kategóriával
lejjebb például a technológus-csoport (méthode) vezetője, a karbantartók vezetője, még
lejjebb a csoportvezetők. Vagyis azok, akik más emberek irányítói voltak. Olyanok is jelen
voltak, akiknek nem volt beosztottjuk, mint a közgazdász, a könyvelőség embere, és én is
mindig ott voltam már kezdettől, Angers-ba kerülésem óta. Végül is azt lehet mondani, hogy
a vezetőségi gyűléseken azok vettek részt, akik alatt emberek voltak, valamint minden más
egyetemet végzett. Ekkor azonban engem szépen kihagytak.
Akkoriban indìtották be az ún. Kaizen műhelyt, ahol egy elkerìtett helyen – tulajdonképpen
egy ketrecben – szerelőkkel (azok ötletei alapján) akarnak szerszámokat készìttetni. Az erre
vonatkozó dokumentumot a méthode-csoport tagjai közül egyedül nekem nem küldik el, noha
éppen az én munkámat érinti. Amikor reklamálok, Brandeau, a főnököm, megadja a
dokumentum számìtógépes cìmét. A munkavédelmi felelősnek és a technikai igazgatónak,
Perssonnak, szóvá teszem, hogy a szerelők nincsenek kiképezve ilyen típusú munkára, és
ezért nagy a balesetveszély. Egy alkalommal az egyik szerelő bent hegesztett, magára zárta az
ajtót. Sokáig kellett zörgessek, míg meghallotta, és ajtót nyitott. Feltettem a kérdést: mi lett
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volna, ha baleset történik vele? Hogy mentek volna be oda a mentők? Persson hallgatott.
Lassan szokásává válik, hogy nem válaszol a kérdéseimre. Láttam, hogy semmi sem számít,
sem a költség, sem a szerelők egészsége, csak hogy párhuzamos struktúrát épìtsenek ki az én
munkámmal, és végre mellőzhessenek. Világos, hogy mindez az igazgatóság jóváhagyásával,
sőt megrendelésére történik.
Főnökömmé való kinevezése után Philippe Brandeau-tól csak jöttek az üzenetek, hogy erre
a dátumra ez vagy az legyen meg, különböző kimutatásokat kért, de a legerősebb dolog az
volt, mikor a vásárlásaimról szóló saját személyes listámat követelte. Volt nekem egy
hivatalos munkalistám, abból ki lehetett szedni minden adatot: mit vettem, mikor, mennyiért,
és kitől. De volt egy saját listám is, amelyiket a saját használatomra készítettem, és számomra
áttekinthetőbb volt, és segìtette a munkámat. A főnökeim erre vágytak. Ez több adatot is
tartalmazott, rajta volt a büdzsében előirányzott és a valódi ár is, ugyanakkor (az Excel
programmal készítettem) automatikusan összesítette a kiadásokat.
Tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy Brandeau az egyik gyűlésen utasìtott, hogy a listát
adjam át minden csoportnál a technológusoknak. (A gyűlés után ketten is odajöttek hozzám,
mondván: ez a követelés az ellenem indult támadás bizonyítéka.) Mondtam neki, hogy a
technológusoknak erre a listára nincsen szükségük, és nem is lehet odaadni, mert árak vannak
rajta, és az ár a legérzékenyebb dolog, ha már vállalati titokról beszélünk.
Lényegében két gyártási titok van: az anyagminőség, vagyis hogy mitől tart sokat a kocsi,
miért kopik olyan lassan; a másik pedig árak, hogy mennyiért vesszük, és mennyiért adjuk el.
Ezen kìvül nincs titok, mert az “ellenfél” megvehet egy autót, és szétszedheti. Én is ott voltam
egyszer, amikor a Scaniánál egy Renault-ba belenéztünk. Ezt megcsinálják a miénkkel is
biztos a többiek.
Amikor az árral érveltem a listaátadás ellen, Brandeau azt mondta, hogy a technológusok
kérik. Erre én egy körlevelet írtam mindegyiknek, és megkérdeztem, valóban szükségük van-e
rá? A válaszok: nem, árra nincs szükségük, mert azzal nem dolgoznak. Ezért továbbra sem
adtam. Brandeau erősködött, mert a lista nekik kellett, hogy ha engem kirúgnak, ők tovább
tudjanak élni. A következő lépésben telefonon kértem két södertäljei beszerzőnek (Jan
Fredrikssonnak és Urban Janssonnak) a véleményét a dologról, valamint odamentem Anders
Videbäckhez, az angers-i gazdasági igazgatóhoz, és őt is megkérdeztem. Mindegyikük azt
mondta, hogy ilyen listát nem lehet kiadni.
Három hónapig – egészen június közepéig – eltartott ez a hercehurca. Végül bejött hozzám
Brandeau, elkezdett vonìtani, hogy Thomas Persson azt mondta, ők vállalják a felelősséget a
listáért. Akkor odaadtam. Legyenek boldogok.
Március folyamán több ízben is felvettem a kapcsolatot a szakszervezetem különböző
tisztségviselőivel. Én továbbra is a svédországi Mérnökszövetséghez tartoztam
(CivilingenjörsFörbundet, rövidìtve: CF), őket kerestem meg telefonon, és előadtam nekik a
helyzetemet. A szakszervezeti lap szerkesztőivel is beszéltem. Senki nem akart segíteni.
Ekkor kerestem fel először a Maître Gérard Sultan nevű angers-i ügyvédet, aki később a
Scaniával folytatott peremben képviselt. Ő azt tanácsolta, hogy ne mondjak fel, de beszéljek
valamelyik munkaügyi felügyelővel (franciául: inspecteur du travaille).

Visszaminősìtenek
1999 áprilisában vagyunk. Philippe Brandeau egy egysoros e-mailben jelzi nekem, hogy 9én találkozni akar velem. Arról nincs szó, hogy hol. Ugyanazon napra elém van betéve Marc
Dubuc egy hasonló találkozóra. Dubuc informatikával foglalkozott, olyan programokat
intézett, amelyekből mi sokat profitáltunk végül, és főleg a logisztikának adott velük nagy
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segìtséget. Okos ember volt. Tehát őt is behìvták, és megmondták neki, hogy hat hónap múlva
nincs munkája.
A találkozó Thomas Perssonnak, a technikai igazgatónak az irodájában volt. Dubuc után én
mentem be. Ott volt Brandeau is. Persson mondta, hogy ezentúl technológusként az egyik
szerelőcsoport vezetője leszek (ez egész embernek való munka), ugyanakkor megtartom az
eddigi munkakörömet is, tehát a szerszámokért továbbra is én felelek. De nem állhatok többé
szóba szállìtókkal, nem vásárolhatok tőlük, hanem ezt mindenki megcsinálja magának. No
ettől minden technológus megrémült. Lám, engem fenyegetnek, és a többieket ijesztik meg.
Ami ezután következett, azt ők agresszív beszélgetésnek nyilvánították, pontosabban, az én
viselkedésemet jellemezték így. Svédül beszéltem, de mivel Brandeau is ott volt, francia
nyelven. Viszont svéd gesztusokkal: kéz az asztalon, semmi hadonászás. Thomas – mondtam
–, ti egyre lejjebb löktök itt, és az a célotok, hogy ne tudjam elvégezni a munkámat. De
tudnotok kell, hogy ebben a gyárban nekem is van annyi jogom a munkához, mint bárkinek.
Thomas Persson nagyon vörös volt, és nem is tudott a szemembe nézni. Ehhez hozzátettem
egy később sokat idézett szöveget: az ember, ha sarokba szorìtják, úgy tesz, mint hasonló
helyzetben a patkány: szembefordul, és kivillantja a fogait.
Ezt Persson nem értette, Brandeau magyarázta meg neki.
Persson megkérdezte, miért nem keresek máshol munkát? Azért, mert a gerincem egyenes,
és amíg a Scaniának dolgozom, nem kacsintgatok másfelé – válaszoltam. Brandeau azt
tanácsolta, hogy fogjam fel a munkakeresést mint kihívást (franciául: challenge). „Challenge”
a te posztod – válaszoltam –, mert nem biztos, hogy fel fogod érni.
A végén aláìrtam, hogy átvettem az új „kinevezésemet”. Három hét gondolkodási időt
kaptam, hogy elfogadom-e. A szöveg egyértelmű volt: ha visszautasìtom az ajánlatukat,
elbocsátanak. Nyilvánvaló módon ezt igyekeztek volna kierőszakolni.
Elmentem az ügyvédhez. Azt tanácsolta, hagyjam ott a gyárat. Mondtam, hogy nem, én a
munkahelyemet akarom. – Akkor vállaljam el, amit kínálnak.
T. K. A.: Végül is ez az új munkaköröd gyakorlatilag mit jelentett?
Gyakorlatilag új munkát kaptam, egy teljes személynek a munkáját. Egy szerelőcsoport
irányítását kellett átvennem, amit addig csak technológusok csináltak, azonkívül – „és”,
ahogy az ügyvédem a bírósági tárgyaláson a kinevezésem szövegéből kiemelte – továbbra is
én felelek a szerszámokért. Ez utóbbi Södertäljében és Zwolléban több mint 10 ember
munkája. No de mit jelentett az, hogy én felelek a szerszámokért? Arról letiltottak, hogy én
rendeljem meg azokat, és hogy egyáltalán kapcsolatban maradjak a beszállítókkal. A
technológusok az új helyzettől féltek, mert sem rajzolni nem tudnak, sem anyagot nem
ismernek, de ők rendelnek, vásárolnak, a terméket valaki átveszi, én pedig ezekért felelek. Ez
volt az ő elképzelésük.
Aztán az történt, hogy – miután a beszerző, Brandeau, a technológuscsoport vezetője és ìgy
az én főnököm is lett – a vállalat idegenvezetőjét kinevezték beszerzőnek. Az üzem úgy
kezdett működni, hogy senki sem azt végzi, ami a szakmája, amihez ért. Ennek a legjobb
illusztrációja az, amikor Brandeau megmagyarázza a technológusoknak, hogy nem kell félni,
mert ha ti elmondjátok a beszállítónak, hogy mit akartok, „après ça tou tourne tout seul”,
vagyis magától megy majd a dolog. De ők ezt nem nagyon értették, meg én is csodálkoztam,
mi megy itt magától, mert akkor ezek szerint én csak itt üldögéltem, és magától ment az egész
gyár.
Érdekes lenne valamely kamionos szaklapban megírni, hogy a Scaniában úgy szerelnek
autót, hogy van egy idegenvezető, aki a beszerző lesz, és van egy beszerző, aki a
technológusokat vezeti, és azonkívül vannak technikusok, akik soha nem rajzoltak, soha nem
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tanultak anyagismeretet, de ők szerszámot terveznek, és minden megy “magától”, ahogy
Brandeau mondta. Ez azért a minőséget is érinti előbb-utóbb.
A technológusok mindenesetre féltek, és akkor elkezdődött a gyűlésezés, ahova nekem el
kellett mennem, de nem volt szabad beszélnem.
T. K. A.: Hogy tiltották ezt meg?
Philippe Brandeau megmondta, hogy nem beszélhetek a gyűlésen, nem szólhatok hozzá. A
munkacsoport gyűléseiről van szó, ez lehet naponta vagy hetente kétszer, ahogy szükség van
rá, hogy a csoport üzemképes legyen. Az emberek, akik nincsenek beavatva, és még nem értik
egészen, hogy mi van, kérdéseket tesznek fel, és nincs ki válaszoljon rá. Én tudnék, de nekem
hallgatnom kell. Vannak, akik nem értik, mi az, hogy Imre nem szólalhat meg, mi az, hogy ők
lesznek szerszámtervezők és szerszámbeszerzők. Ők ezt nem tudják, ki is mondják nyìltan.
Az én kollégáim nem mondják, mert azok már értik, hogy mit jelent játszani. Ők játsszák a
rájuk kiosztott szerepet. Jobb lenne, ha az újakat nem is hoznák gyűlésbe, mert csak zavarnak.
De a legjobb az Philippe Brandeau: minden magától megy neki, számára problémák
nincsenek.
A technológusok igencsak megrémültek, amikor az ellenőrzésről, a szerszám miatti baleset
lehetőségéről beszéltem nekik, meg arról hogyan kell rezisztencia-számításokat végezni, hogy
tudjuk, egy emelőszerszám törik-e vagy nem törik.

Helyzetem és a szakszervezetek
Franciaországi tartózkodásom idején továbbra is a svédországi mérnökök már említett
szakszervezetének fizettem a tagsági díjat. Angers-ban is van egy szakszervezet a hasonló
káderek számára (rövidítése: CGC25), ahova a mérnökökön kívül a technológusok is
tartoznak. Ennek a vezetője, Philippe Siccard, megkeresett engem, és mondta: őt nem
értesítették arról, hogy engem le fognak építeni. Kiderült, hogy Bernard Proux a munkások
szakszervezetének (a CFDT26-nek) szólt. Vagyis a vezetőség szerint olyannyira „leépìtettek”
engem, hogy immár csak a munkások szervezete lehet illetékes az ügyemben.
Siccard-nak mondtam, hogy bár leépítettek, és új munkahelyem van, semmilyen kiképzést
nem kapok hozzá, pedig ezt kötelesek lennének biztosítani. Ezen a napon beszéltem egy
Leszcienszky nevű munkaügyi felügyelővel is. Ő nincs mit csináljon – mondja –, ha akarom,
fogadjam el az új munkámat, ha nem, akkor marad a felmondás.
A CGC a főnökeim befolyása alatt volt, tőlük nem várhattam segìtséget. De Marc
Andréval, a munkások szakszervezetének helyi vezetőjével idővel jó kapcsolatom alakult ki.
A decemberi átlagon aluli fizetésemelésem után találkozót kértem Bernard Proux-tól, a
személyzeti igazgatótól. Hónapokig nem volt ideje rám. Most, hogy visszaminősìtettek,
hirtelen megjött az ideje. Április 12-én fogadott. Ettől kezdve időről időre berendelt magához,
és arról próbált folyton meggyőzni, hogy ìrjam alá megegyezéses alapon történő
felmondásomat. Azt hitte, a számomra lealacsonyító beosztás miatt most már hajlandóbb
leszek rá. Amikor a velem való bánásmódjukkal kapcsolatban megkérdeztem: ez a konszern
vezetői által sokat emlegetett hìres Scania-lelkület (vagy Scania-szellemiség; svédül: Scaniaandan), csak röhögött, mintha egy jó viccet mondtam volna neki. Május 5-én újra megállított,
hogy keressünk jó megoldást az elbocsátásomra. Én erről nem voltam hajlandó tárgyalni sem.
Ők sem érdemesìtettek arra, hogy legalább megmondják, miért kellene elmennem a cégtől.
Kijelentettem: ezentúl írásban hívjon magához, ha ilyesmiről akar velem beszélgetni.
25
26

Confédération Générale des Cadres. Magyarul: a Tisztviselők Országos Szövetsége.
Confédération Française Démocratique du Travail. Magyarul: a Francia Munkások Demokratikus Szövetsége.
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Május 8-án szabadságot vettem ki, és Södertäljébe utaztam. Nem az ottani főnökökkel
akartam találkozni, hanem a szakszervezetem illetékeseivel. Köztük volt Christina Villa is; őt
bìzták meg, hogy foglalkozzon az ügyemmel. Később rendszeresen beszámoltam neki a
cégem velem szembeni legdurvább lépéseiről. Ő sem ìgért semmit. Azt ajánlotta, keressek
más munkahelyet magamnak. A szakszervezetieknek megmutattam azt a levelet, amelyben
Leif Östlingnek, a Scania konszern vezérigazgatójának leírtam a helyzetemet. Eltanácsoltak
attól, hogy elküldjem, mert csak rontanék vele a sorsomon. Én akkor hallgattam rájuk.
Amikor három nap múlva visszaérkeztem Angers-ba, a televízió egyik csatornájának
képújságja hosszan értekezett a franciaországi munkahelyi megkülönböztetésről. Az egész
szöveget lemásoltam, hiszen érintve éreztem magam. Csak egy mondatot idézek itt belőle:
„Több törvényszöveg is vonatkozik a munkahelyi diszkriminációra, de mivel az ilyen eseteket
nehéz bizonyítani, igen alacsony a hozott ítéletek száma (1995-ben 74, 1996-ban 81).
Rövidesen egy külön szervet hoznak létre, amelynek a feladata a diszkrimináció azonosítása
lesz…”
Tizenhetedikén újra találkoztam Leszcienszky munkaügyi felügyelővel. Tanácsot kértem a
válaszlevelem megìrásához, hiszen nem értek egyet az eljárásukkal. Ő nagyot segìtett azzal,
hogy beírta a levelembe: elfogadom az állást, még ha nem is értem a munkahelyem
átszervezésének a logikáját („bien que je ne comprenne pas vraiment la logique de cette
restructuration”). Erre külön kitért a Scania ügyvédje később a munkaügyi törvényszék
tárgyalásán. A levelet 20-án tettem fel Proux-nak, ajánlva.
A Scaniát meglepte, hogy elvállaltam a munkát. Ez azt jelentette, hogy folytatniuk kell a
harcot ellenem.
Még mindig szabadságon voltam, csak 24-én kezdtem újra dolgozni. Két napra rá Proux
már megint biztat és fenyeget, hogy egyezzem bele a munkaviszonyom kölcsönös
megegyezéssel történő felbontásába.

Játszmák a személyzeti igazgatóval
Június 3-án Proux magához rendelt. Ismét a felmondásomról akart tárgyalni, amelynek
során ezúttal csak 470.000 frankot ígért. Végigjátszotta a fenyegetés és a hízelgés-rábeszélés
széles skáláját. Dühöngött, mondván, hogy amikor egy francia ül vele szemben, mindig tudja,
hogy az mit gondol, de rólam nem tudja. „Talán ez az én fegyverem” (peut-être s‟est mon
arme) – mondtam neki. Azzal fejezte be, hogy a havi fizetésemet, amely ebben a pillanatban
25.500 frank, 13.000-re szállítja le. Azt akarta, írjam alá, hogy ezt tudomásul veszem, de én
azt mondtam, hogy az erről szóló értesìtést küldje el postán.
Négy nap múlva Proux bejött az irodámba, és mondta, hogy beszélnek Carl-Eric
Främlinggel, a södertäljei személyzeti igazgatóval, hogy intézzék a visszatérésemet
Svédországba. (Persze ebből sem lett semmi.) Aztán visszalépve a folyosóról, hanyagul
bejelentette, hogy nem küldte el a fizetéscsökkentésemre vonatkozó levelet.
Akkorra én már tudtam, mert megérdeklődtem, hogy nincs is joga a munkabéremet
csökkenteni.
Egy másik alkalommal már otthon mondtam a feleségemnek, Gertinek, hogy ma én
játszani fogok Proux előtt, csak azért, hogy felmérjek, megértsek bizonyos dolgokat. A gyárba
beérve mondtam Proux-nak, hogy akarok vele beszélni. Bementem az irodájába, és mondtam,
hogy né, beszéltem a feleségemmel a munkahelyi helyzetemről. Ő azt mondta „ha kapsz az
ìgért összegre még 350.000 frankot, akkor ìrjál alá”. Így ma én beadom a felmondásomat.
Amikor Proux ezt először felvetette, nem konkrét összeget említett, hanem azt mondta, hogy
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háromévi bruttó fizetésemet tisztán (tehát nettóban) megkapom. Fejben kiszámolva ez
egymillió nyolcvanezer frank. Tehát akkor az egymillió nyolcvanezerre kértem rá én a
háromszázötvenezret. Ez majdnem másfélmillió frank. Nagyon meglepett, hogy Proux abban
a pillanatban felugrott, elfutott mellettem (én ültem az ajtóhoz közelebb), kilépett az ajtón, és
irány Lars Wrebo irodája a folyosó végén. Akkor az ajtón utána szóltam: – Proux, nem írok
alá a plusz háromszázötvenezerért sem. – Ezzel visszahoztam. De láttam, hogy egy ilyen nagy
összeget sem sajnáltak volna, csak hogy szabaduljanak tőlem.
T. K. A.: De mi a fenéért?!
(Kiabál) Nem tudom, Karcsi! Ez a legborzasztóbb, érted?! Én rengetegszer kérdeztem,
hogy miért csinálták, miért, miért, miért? Nincs válaszom rá! Arról pedig végképp nincsen
szó, hogy papírom legyen róla, mi volt a bajuk velem!
Én úgy éreztem, hogy a munkám után teljes biztonságban vagyok ott a gyárban. Úgy
ítéltem meg, hogy a cégnek kellek, hiszen iszonyatos hasznot hajtottam egész végig. Arra
soha nem vállalkoztak, hogy egy gyűlés keretében vagy bármikor összehasonlìtsák az egyes
gyárakat a hatékonyság szempontjából. Mert például mi negyven kamiont gyártottunk
naponta egy időben, Södertälje ugyanannyit, Zwolle pedig két váltásban gyártotta a 80
kamiont, vagyis egy váltásra ott is negyven esett. Összehasonlìtási alap bőven volt tehát.
Világos, hogy ez is vállalati politika: soha nem mondják meg valakinek, hogy te vagy a
legjobb, hanem a hátramaradókat piszkálják vele: lám, a másik az jobb. Így igyekeznek azok
teljesítményét felhajtani. De ez egy szennyes metódus, ez így nem korrekt. Viszont nekik
anyagilag ez az érdekük, ez teljesen világos. A más gyárakban dolgozó kollégáktól értesültem
a szerszámok áráról; innen tudom, hogy én vásároltam a legolcsóbban.
Ha most a mérleg serpenyőjére tesszük a dolgokat: az egyik az, hogy dolgoztam, mint egy
őrült. Mindent megcsináltam nekik úgy, hogy a tizenkét év alatt lényegében mindig messze az
általuk várt fölött teljesítettem. Amikor látszik az arcokon, például a Thomas Karlssonén,
hogy jól mennek dolgok. Vagy amikor mentem egy gyűlésbe, ugyancsak Karlsson viccesen
megjegyzi, hogy na, „Verktygsdepartamentet kommer”, vagyis az egész szerszámrészleg
érkezik az én személyemben. Aztán visszahallottam, hogy a cég vezetőtanácsának egyik tagja
(Arne Carlsson) érdeklődött Södertäljében felőlem. Ezek azt jelezték, hogy jól mennek a
dolgok.
Én nem vártam, hogy puszit kapjak. De a méltányos fizetést azt mindig vártam volna. Mert
ez nem volt korrekt részükről, ezt nagyon piti módon és aljasul intézték. Amikor valaki nekik
akár naponta csinál százezres nyereséget (ha összehasonlítjuk, hogyan történtek a dolgok más
gyáregységekben) akkor ne azon igyekezzenek, hogy ötven frankkal vagy kétszáz frankkal
kevesebbet adjanak fizetésemeléskor. Gondolod, hogy – ha akarják - nem tudták volna rendbe
tenni, hogy vagy svéd vagy francia feltételekkel dolgozhassak? Ehelyett nekem külön státust
találtak ki, ezzel megkülönböztettek másoktól, és csak rosszul jártam vele. A svéd
állampolgárok közül egyedül velem csinálják meg ezt. Rosszulesett, de annyi volt a munkám,
hogy el-elfelejtettem, és azt hiszem, ez volt a szerencse. De hogy egy ilyen cég részéről azt
hazudják, hogy én szeptemberben azért kell úgy aláìrjam a szerződést februárra, mintha
francia lennék, mert nem lehet több svéd Franciaországban, miközben tudták jól, hogy
januártól lehet akárhány. Aztán hogy ők nyertek volna ezen, ebben egyáltalán nem vagyok
biztos. És nagyon szomorú dolog az, hogy nem lehet ugyanúgy szórni a hírt, ahogy nekik
megvannak a csatornáik, mert bizony jó lenne, ha a részvényesek tudnák, hogy hol folynak el
pénzek.
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További játszmák
Philippe Brandeau-val, a közvetlen főnökömmel is állandó volt a feszültség. De
bármennyit piszkálódott, nekem nem imponált, mert tudtam, hogy én őt kézbe vehetem.
Ugyanis annyira kolerikus volt, hogy ha a nyugalmamat megőrizve egy-két dolgot
visszakérdeztem, idegességében remegni kezdett. Az egyik alkalommal vele szemben ülve
kényelmesen hátradőltem a székben, és hallgattam addig, amìg a szusz ki nem ment belőle.
Aztán kiment a szobából. Ő, a főnök, aki behìvatott, a saját szobájából. Máskor, mikor már
kifogyott a mondanivalóból, akkor azt mondtam neki: Philippe, figyelj ide egy kicsit. Miért
nem tudsz te a szemembe nézni, mikor velem beszélsz? Nézzél a szemembe. – Az lett belőle,
hogy lecsapta a ceruzáját, felpattant, és artikulálatlan hangokba fúlva kiabálni kezdett, hogy
azonnal menjek ki az irodájából. Én nyugodtan felálltam, és elmentem. Odamentem a
kollégáimhoz, és mondtam nekik, hogy a főnököm eldobta a ceruzáját, hogy csak úgy
csattogott, és kizavart az irodából. Brandeau is kijött a folyosóra, egészen vörös volt, azt sem
tudta, mit csináljon, és a többiek látták. Ennyi volt az egész.
Egy másik alkalommal, amikor azt kértem, hogy részletes leírását adja az új
munkafeladataimnak, és kiképzést kértem hozzájuk, ő mind csak azt hajtogatta, hogy: „J‟ai
autre solution pour toi” – nekem egy más megoldásom van a számodra. Ekkor – ugyancsak
nyugodtan – megkérdeztem tőle: Miért nem mondod meg, mi a bajod? Miért fenyegetőzöl?
Dühösen, remegő szájjal előkapta a füzetét, és ìrni kezdett bele. Amikor befejezte az ìrást,
határozott hangon felszólítottam, hogy olvassa fel, mit írt rólam. A ceruza megint repült, és
Brandeau üvöltött, hogy tűnjek el.
Az ilyenekkel én időt kaptam, mert nem igyekezett engem újra behívni már másnap.
Az egyik méthod-gyűlésen bemutatott, több hónapra tervezett munkáknál az én nevem
sehol nem szerepelt. Világos volt, hogy velem már nem számolnak. Egy napon bejelentették,
hogy felszámolják a kis VR-raktáramat, ahova a kiselejtezett szerszámokat raktam.
Valahányszor valamit leselejteztem, feltettem egy szekérre, felültem a biciklire, elhúztam
magam után, és betettem oda. Ha valahova szerszám kellett, gyakran egy ilyen leselejtezett
darabot módosítottam, és abból lett új szerszám. Az így elért megtakarítás biztosan felment
egy félmillió frankra évente.
Nagyon sok embernek elmondtam, milyen helyzetben vagyok. A műhelyben az emberek
megállìtgattak, és nem jött, hogy higgyék, a vezetőség tagjai mit művelnek velem. Rövidesen
fenyegetni kezdték aztán azokat, akik szóba álltak velem. Mert sok embernek elmondtam,
hogy mi történik. A legtöbben csak a fejüket ingatták, és sokan szégyellték magukat. Mások
helyett. De a megfélemlítés az marha dolog, mert mindenki félti az állását. Mondtam nekik:
amikor Romániából megszabadultam, és ide kijöttem, én komolyan vettem, hogy itt
demokrácia van. Én többet nem félek, engem nem fognak megfélemlíteni.
A főnökeim később jöttek azzal, hogy nem hagyhatom el az irodámat, ott kell benn üljek.
Hát ezt soha be nem tartottam. Én soha nem tudtam munkaidőben befejezni a papìrmunkámat
vagy rendbe tenni a számítógépem tartalmát, mert állandóan kerestek. Az ilyesmit akkor
tudtam elvégezni, amikor legalább a műhely hazament, de technológusoknak sokszor még
akkor is szükségük volt rám. Most is alig ültem valamit az irodámban, néhány perc múlva
kopogtatott valaki, hogy menjek, mert ez vagy az a problémája van a vonalon. Akkor
kiléptem a folyosóra, nagy hangon mondtam, hogy hallják: nem mehetek, mert Proux
megtiltotta – aztán elmentem vele. Most mulatunk rajta, de ez nem ilyen vicces, amikor
történik, mert világos, hogy nem tudnak engem bezárni, de ez a megjátszás azért iszonyatos
ideget emészt fel. Az ideg ilyenkor ég és szenesedik. Brandeau is fenyegetőzött, olyanokat
mondott, hogy a francia törvények értelmében minden jogomból kiesek, ha a főnökömnek
nem fogadok szót. Ne felejtsem el, hogy Franciaországban vagyunk, nem Svédországban!
Mondtam neki: Nem, mi Európában vagyunk. Erre már nem volt mit mondania.
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Egyébként mindegy ki mondta, senkinek nem volt joga megparancsolni, hogy én csak az
irodámban üljek. Ott volt az egész műhely nekem, a szerszámaim kinn, bármi történhet,
nekem azt tudnom kellett, hogy ott mi van.
A helyzet nem tett jót az egészségemnek. A szerelővonalon találkoztam egyszer a vállalati
orvosnővel. Megjegyezte, hogy nagyon rosszul nézek ki. Aztán egy napon (ezt nem felejtem
el; június 21-e volt) a székletem vörösen, vérként folyt ki belőlem. Pánikba estem. Az orvos
megállapította, hogy nincs aranyerem, és további vizsgálatokra küldött. Végül egy nap
befeküdtem a kórházba. Elaltattak, és megvizsgálták a vastagbelemet. Semmit nem találtak.
Nyilván ez is „csak stressz” volt, mint a vérvizelésem korábban.
Mikor már erősen nyeggettek engem, egy napon leürült a számítógépem. A gyárban van
egy központi számítógép, és ahhoz kapcsolódnak a terminálok. Az én terminálom pedig
egyszer csak hirtelen üres lett. Egyetlen e-mailem sem maradt meg, például Celandernek a
södertäljei személyzetisnek a levelei is eltűntek, pedig támadnak, és ezeket használhatom a
védekezéshez.
Mit tegyen az ember ilyenkor? Ha hivatalos vonalon indulok el, nem lesz belőle semmi,
hiszen a kiürítés központi utasításra történt. Azt mondják majd, hogy nincs semmi anyagom a
gépben. Ezért elmentem a legkisebb számítógépeshez, és azt mondtam: Te, hülyeséget
csináltam, valamit rosszul nyomtam, és leürült a gépem. Nézd meg már, megvannak-e még
valahol az adatok? Sürgősen nagy szükségem lenne rájuk.
Egyébként tényleg hülyeséget csináltam: nagy szarban vagyok, és ebben a helyzetben
hagytam, hogy gondolatilag megelőzzenek.
Amikor visszatérek az irodámba, az illető telefonál, hogy nézzem meg a számítógépemet.
Nyitom: ott vannak a Celander-levelek. Rögtön kinyomtattam mindent, amire szükségem
lehet. Két-három napom ráment. Aztán minden eltűnt másodszor is. De akkor már nem
érdekelt.
A nyári szabadság után, augusztus végén kellett volna átvegyem az új munkámat.
Visszatérve a vakációról – már aznap életbe lépett az új kinevezésem –, szóltam Brandeaunak, hogy én nem vagyok kiképezve erre a munkára. Semmi kiképzést nem kapsz! –
üvöltötte. Elmentem Philippe Sicard-hoz, a CGC szakszervezet munkahelyi vezetőjéhez, és
elmondtam, hogy nekem hiányzik a kiképzésem, és nem is akarnak kiképezni arra a munkára,
amivel megbíztak. Látod – mondtam –, ki akarnak rúgni. Másnap megjelent Philippe
Brandeau, hozott egy listát azokról a technológusokról, akik majd ki fognak képezni engem.
Semmi időpont nem volt feltüntetve, én kellett csoszogjak időt, találkozót egyeztetni velük.
Teltek a hetek, és senkinek nem volt ideje rám. Naponta az volt a fő tevékenységem, hogy
felkerestem a technológusokat, és megkérdeztem őket, mikor tudunk találkozni. Most lehet?
Nem lehet. Na jó, akkor holnap újra jövök. Ez ìgy ment, tologatták ők is, tologattam én is.
Később készült egy olyan listám is, ahova már beìrhattam, kikkel és mikor találkozom, de az
idő ment.
És akkor megint bekövetkezett a baj nekik, hogy Imre nélkül egyszer csak nem mentek a
dolgok, mert probléma lett a kamiont vivő szekerekkel, a chariot-val. És azt pedig nem akárki
kalapálhatja meg, mert ahhoz érteni kell. Ráadásul hamar kellett csinálni, (nevetve) és akkor
megjelentek nálam, hogy tegyem ezt rendbe. André Bain, a műhelyfőnök jött hozzám, és
kérte a segítségemet. Ez azzal járt, hogy el kellett mennem az Outelec céghez, ahhoz, amelyik
a szekereket készítette. Kocsiba ültem, és elhajtottam hozzájuk.
T. K. A.: Akkor szabad volt kimenned?
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Persze, hát nekem mindig szabad volt azért. Én soha nem kérezkedtem el, nem csak itt,
hanem soha életemben. De mindig munkaügyben mentem ki. Ha nem jól csinálom, akkor
szóljanak. Most ez nagyon fontos, kérlek, figyeld meg, amit mondok. Angers-ba lekerültem,
és a munkaidőm nekem az a munkaidőm volt. Ami azt jelenti, hogy mentem az autóval
valahova szerszámot ellenőrizni, Dautelhez talán. Az első ülésen mellettem anyámnak szóló
levél, megcímezve, borítékban, felbélyegezve, csak postaládába kellett volna dobni. De én
nem állok meg a postaládánál, hanem elmegyek Dautelhez, és délután dobom be a levelet,
munkaidő után. Ezt így értsed egy az egyben.
Elmentem tehát szépen az Outelechez. Ott van az igazgató mellettem meg a kereskedelmi
igazgató, és magyarázom, hogy mi kellene nekem, mit kéne csináljunk ezekkel a szekerekkel,
amikor odajön valaki, és mondja, hogy Adorjánit keresik telefonon.
És itt vett a sorsom egy újabb keserves fordulatot.

Az utolsó roham
Kitiltás a gyárból, vádpontok
1999. szeptember 13-a volt. Már 10-i keltezéssel kaptam Bernard Proux aláírásával egy
levelet, amelyben helytelen magatartással vádolnak (hogy ez miben áll, arról nem szólt a
szöveg), és felhívják a figyelmemet arra, hogy ezek miatt szankcionálhatnak, vagy akár el is
bocsáthatnak az állásomból. A levélből megtudtam, hogy szeptember 21-én reggeli fél
kilencre egy ezzel kapcsolatos „előzetes megbeszélésre”27 vagyok hivatalos.
Most, amikor az Outelec cégnél telefonhoz hívtak, fel voltam készülve, hogy a közvetlen
főnökömnek, Philippe Brandeau-nak visszavágok, ha azt veti a szememre, miért jöttem el
engedély nélkül. De erről nem szólt semmit. Azt mondta, fejezzem be a tárgyalást arról,
amiért ott vagyok, és egy ügy miatt azonnal jöjjek vissza a gyárba.
A Scaniánál tudhatták, hogy hol keressenek, mert eljövetelemkor a technikai igazgató
(Thomas Persson) titkárnőjének a képernyőjére egy öntapadós lapocskát ragasztottam, melyen
feltüntettem úti célomat és az Outelec telefonszámát is. Hasonlóan jártam el mindig
valamennyi hajdani távozásom esetén.
Amikor visszaértem, Brandeau közölte velem, hogy Proux-hoz kell bemennem. A
személyzeti igazgató egy újabb levelet adott át nekem, amelyben közölték, hogy a tervezett
szeptember 21-i találkozóig, amikor megismerhetem majd a velem szembeni kifogásaikat,
„biztonsági okokból” (!) felfüggesztik a tevékenységemet a gyárban. A fizetésemet továbbra
is kapom, de addig maradjak távol a munkahelyemtől.
K: Na de várj! Miért kaptad ezt a kitiltó papírt?
Nem tudom.
K: Azért, mert megszegted a szabályokat?
Nem. Ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy elhagytam az irodámat, és kimentem az
Outelechez. A felfüggesztés szeptember 21-ig tartott, tehát a kitűzött megbeszélés napjáig,
amikor majd megtudom, hogy mi a probléma velem.
27

Franciául: entretien préalable
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Otthon kitört a pánik. Apósomék Erdélyből augusztus vége óta voltak nálunk látogatóban;
ők még kevésbé értették a helyzetet, mint én.
A munkahelyi új fejleményt természetesen megbeszéltem az ügyvédemmel is.
Aztán eljött a reményem szerinti tisztázás napja. A gyárból valakit tanúként magammal
vihettem. Marc André, a CFDT-nek, a munkások szakszervezetének a képviselője jött velem.
Az általa készìtett jegyzőkönyv segìtségemre van az aznapi események visszaidézésében.
Proux egy papírlapot lobogtatott a kezében, amelyben engem három dologban jelentenek
fel. (Lobogtatás közben gondja volt rá, hogy lássam rajta a Philippe Brandeau aláírását.)
Először is: sztrájkra biztatom a munkásokat.
Hát ez egy nagyon aljas rágalom volt. Azért még mindig nem olyan volt a viszonyom a
céghez. Én dolgozom húsz ember helyett, és akkor a többieknek meg azt mondom, hogy ne
dolgozzanak? Felháborodottan követeltem, hogy hívja ide Proux azokat, akik ilyet állítottak
rólam. Proux-nak persze nem volt szándékában ezt megtenni. De lám „sikerült” beváltania az
1998 nyárutóján tett fenyegetését: „megkapták a hibát”, amivel esetleg kitehetnek a cégtől.
Érdekes, hogy ez a vádpont szóba került ugyan az általam indított munkaügyi peren, de
csak az itt leírt találkozón történtekre való hivatkozásokban. A vádat magát akkor, amennyire
lehetett, inkább elkerülték, mert ott már bizonyítani kellett volna.
A második vádpont: arra biztatom a személyzetet, hogy a termelés (vagyis a szerelőszalag)
felgyorsítása miatt kérjen béremelést.
A harmadik pont: nyìltan bìrálom a kabin körüli emelhető szerelő platform kialakìtását.
Ezt a platformot akkor nyáron rendelték meg a karbantartók, amíg én szabadságon voltam.
Ennek a beszerzése is az én szándékos megkerülésemnek a mintapéldánya. Csak akkor
értesültem a létezéséről, amikor visszatértem, és rengeteg munkámba került, amìg sok
módosítással használhatóvá tettem.
Mindhárom vádat visszautasítottam.
Marc André megkérdezte, mennyi hitele lehet egy ilyen feljelentésnek, hiszen engem a
személyzet értékel a hozzáértésem és más érdemeim miatt.28 Aztán vajon van-e olyan ember a
gyárban, aki a szerelési sebesség újabb növelése kapcsán nem beszél fizetésemelésről vagy
akár munkabeszüntetésről is?
A feljelentés tartalmának az ismertetése után a személyzeti igazgató a szememre vetette,
hogy lényegében soha nem fogadtam el az áprilisban kapott új beosztásomat, és a
fölötteseimmel egyértelműen megromlottak a kapcsolataim.
Mindnyájan tudjuk, hogy minden indoklás nélkül több mint egy éve azzal szekíroz, hogy
pénz ellenében mondjak fel, és menjek el a gyárból. A vezetőség számos intézkedést tett,
hogy a szerszámkérdést megoldja, arra számítva, hogy az én eltávolìtásom sikerül. Az „új
beosztásommal”, vagyis a leépìtésemmel is erre akartak noszogatni. Brandeau, a közvetlen
főnököm, még februárban a szemembe mondta, hogy küldetése, “missziója” van ellenem, és
ez egyértelműen az eltávolìtásomat jelentette. Akkor nem mondtak semmit, mi a kifogásuk
ellenem. És most Bernard Proux, mintha részükről mi sem történt volna, képes azt vetni a
szememre, hogy ez alatt az idő alatt „megromlottak a kapcsolataim” azokkal, akik a
munkámat akadályozták, engem a legkülönbözőbb módokon fenyegettek, és megalázni
igyekeztek.
Én ekkor arra emlékeztettem, hogy az „új funkcióm” igen összetett, lévén, hogy
gyakorlatilag két állás feladatait kellett elvégeznem: a szerszámokkal kapcsolatos
felelősségem mellé még egy szerelőcsoport vezetését is rám bìzták. Ez utóbbihoz viszont,
többszöri kérésem ellenére is, csak késve és hiányosan kaptam meg a szabályok által előìrt
kiképzést, valamint egyáltalán nem kaptam részletes leírást a munkahelyi feladataimról.
Proux három alternatívát javasolt:
28

Az emlìtett jegyzőkönyvből: „M. Adorjáni est apprécié par l‟ensemble du personel pour ses compétence et ses
valeurs.”
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1. Kérjek találkozót Lars Wrebotól, a vezérigazgatótól és Thomas Perssontól, a technikai
igazgatótól, és tisztázzam velük ezt az egész konfliktusos helyzetet.
2. Küldjem el az önéletrajzomat az anyavállalathoz Södertäljébe, hogy azok
tanulmányozhassák egy ottani alkalmazásom lehetőségét.29
3. Írjam alá a felmondásomat, ìgy egy jelentős összeghez jutok, mert ha anélkül bontják fel
a munkaszerződésemet, egy olyan hosszantartó és keserves helyzetbe megyek bele, amelyben
én nem lehetek győztes.
Az első pontban javasolt kìsérlettel egyetértettem, hiszen magam javasoltam már többször
Proux-nak, hogy üljünk össze: vele, a két igazgatóval és Brandeau-val, és beszéljük meg
együtt, mi a probléma. Ilyenkor az volt a kifogása, hogy nem lehet ennyi embert egyszerre
összehozni egy ilyen találkozóra.
A második alternatívának nem értettem a logikáját, hiszen ha egy leányvállalatnál nem
vagyok nekik jó, akkor az anyavállalatnál sem lehetek az. Ha itt sztrájkot szervezek, ott, a
központban még veszélyesebb vagyok, tehát én nem számíthatok arra, hogy ott egy rendes
munkát kapok.
Az igazság az, hogy semmi kedvem nem volt megismételni a ‟98. februári Canossa-járást
Södertäljében, a kuncsorgást valamilyen ottani állásért. Mondtam is Proux-nak, hogy ha
kellek nekik, tegyék meg azok az első lépést. A Franciaországba jövetelemet sem én
kezdeményeztem.
Különben meggyőződésem, hogy az egész ellenem folyó hadjáratot Södertäljéből intézték.
Ezért Proux javaslata, hogy hozzájuk forduljak, csak a látszatokat szolgálta.
A megegyezéses felmondást kategorikusan visszautasítottam, mert az évek során tettem én
annyit a Scaniáért, hogy ne lehessen engem ily módon kifizetni.
A végén Marc André, a szakszervezetis, Proux előtt megállapìtotta, hogy a találkozó során
semmilyen kifogás nem merült fel az én szakmai kompetenciámmal kapcsolatban, kizárólag a
főnökeimmel való személyes konfliktusokról volt szó. Ez is benne van az általa készített
jegyzőkönyvben.
A végén a személyzeti igazgató meghosszabbította a munkahelyi felfüggesztésemet
egészen október 11-ig.
Otthon ültem tehát továbbra is, és kaptam hozzá a fizetésemet. Szeptember harmincadikán
– miután megmutattam az ügyvédemnek is – ajánlott levélként postára adtam azt a levelemet,
amelyben találkozót kértem Lars Wrebo vezérigazgatótól, Thomas Persson technikai
igazgatótól, valamint Bernard Proux-tól, a személyzeti igazgatótól, hogy együtt vizsgáljuk
meg mindazt, amit a szememre vetnek.

„Meghallgat” az angers-i vezérigazgató
A legközelebbi első munkanapomon, október 11-én délelőtt fogadott Wrebo, egyedül.
Én őt még Södertäljéből ismertem. Első beszélgetésünk alkalmával nem voltam túlságosan
udvarias vele. A francia beszállítóimmal utaztunk akkor oda. Már említettem, hogy mivel a
négyes széria indításához szükséges szerszámrajzok nagyon lassan csörgedeztek az
„anyaüzemből”, vagy hat héttel az angers-i indìtás előtt (1996 márciusa lehetett) odautaztunk,
hogy mentsük, ami menthető. Amint ott rajzoltunk, fényképeztünk, jött Wrebo, a södertäljei
négyes széria technológusainak a vezetője, aki a legközvetlenebbül felelős volt a
dokumentáció hiányáért. Megkérdezte, hogyan állunk az új kamiontípus szerelésének az
előkészületeivel? Mondtam, hogy készülünk, meg is lesz, annak ellenére, hogy nem kapjuk
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Érdekes, hogy a södertäljei lehetőségről beszélni akkor lett újból aktuális, amikor már világos volt, hogy
semmiképpen nem írom alá a tranzakciót. Az angers-iek csak ‟99 őszén vetették fel a kérdést az
anyavállalatnál, és akkor történt egy-két levélváltás is köztük ebben az ügyben.
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meg a rajzokat tőlük. Talán a „skitarbete” szót használtam, vagyis a szemére vetettem, hogy
szar munkát végeztek. Ő csak mosolygott.
Még aznap hazarepültünk, s másnap reggel mikor bemegyek a gyárba, kérdezik: Tudod-e,
hogy ki lesz a hazatérő Bengt Klingberg helyett a vezérigazgató? Lars Wrebo. Na, mondtam,
ez jó, én őt a tegnap legorombìtottam rendesen, megmondtam neki, hogy „jó” munkát végzett.
Amikor megérkezett Franciaországba, megünnepeltük, ahogy az szokás volt. Később a
svédek társadalmi összejövetelein többször voltunk náluk is. Ilyenkor vittünk tokaji bort, egy
csokor virágot a feleségének. Nagy barátkozásról nem volt szó, de azért egy darabig még nem
volt rossz hangulat. Én nehezen tudnám elhinni, hogy azt a bíráló megjegyzésemet mint sebet
hordta volna tovább, hogy amikor alkalma adódik, megbosszulja. De biztosan nem tudhatom.
Most a konferenciaterembe mentünk be, s amikor leültünk, a bevezető udvariaskodások
után megkérdeztem tőle: „Varför gör ni så mot mig?” – Miért jártok el így velem szemben? A
válasza ennyiből állt: „De vet du.” – Tudod te azt. Azt válaszoltam, hogy én nem tudom. Erre
megkérdezte: „A többiek nem mondták?” Kézenfekvő – mondtam -, hogy ezt az egész
átszervezést csak azért találták ki, hogy általam ismeretlen okból megszabaduljanak tőlem, és
ez bizony nagyon sokba kerül a cégnek. A válasza: rövid távon talán igen, de hosszú távon
megéri. Aztán csak ült, hallgatott, és mereven nézett a szemembe. Valószìnűleg
menedzserkurzuson tanították neki, hogy ezt hogyan kell csinálni. Elég hosszan néztünk
egymással farkasszemet, minden szó nélkül. Aztán levettem a tekintetemet, remélve, hátha
mégis ad valami magyarázatot. Nem tette. Még megkérdeztem, valóban el fognak-e távolítani
a cégtől. „Tyvärr” – sajnos – volt a válasza. Ennyiből állt a „beszélgetésünk”. Ennyire futotta
Lars Wrebo vezérigazgató intelligenciájából azon a találkozón. Úgy álltam fel, hogy továbbra
sem sikerült semmit megtudnom arról, miért akarnak kirúgni. És amikor rövidesen tényleg
felmondanak, még mindig nem tudom, mi a bajuk velem.
Vajon Proux miért javasolta – mint helyzetem egyik lehetséges megoldását –, hogy
találkozzak a vezérigazgatóval? Talán nem ismerte a velem kapcsolatos álláspontját? Ez az
indítványa minden bizonnyal annyit ért, mint a södertäljeiekhez fordulásomra vonatkozó.
Hazug színjáték volt az egész szeptember 21-i találkozó, hiszen csak a felmondásom
kimondásához törvényileg előìrt lépések teljesìtése motiválta. Az ott elhangzott javaslatok
közül egyetlen egy volt valódi: hogy írjam alá a felmondásomat. Ez megszabadította volna
őket a velem való „vesződéstől”.
A francia törvények szerint a „súlyos hibákat” elkövető dolgozót először egy „előzetes
megbeszélésre” (entretien préalable) kell hìvni, ahol a munkaadó feltárja előtte a vádakat,
feljegyzi a vádolt személy indokait, és ha a helyzetet úgy ìtéli meg, legkésőbb egy hónapon
belül felmond neki. Velem pontosan ez történt. A vádak egy részét gondos előkészìtéssel
kiprovokálták; amit így sikerült elérniük, azt felnagyították; a legfontosabbat, a
legterhelőbbet, a sztrájk szervezését pedig egyszerűen kiagyalták.
Lars Wrebo vezérigazgató pontosan tudta, hogy az ellenem megfogalmazott vádak
kreálmányok. Amikor az ellenem irányuló akció okaira rákérdeztem, ezért választhatta inkább
a hallgatást.

Szerződésbontást megegyezéssel továbbra sem
Másnap, 12-én, kedden, Proux puhít, festegeti nekem a kölcsönös megegyezés szépségeit.
Egy lapon vázolja, milyen összegekre van jogom, amelyek – a feljegyzése szerint –
együttesen 438.000 frankra rúgnak. Érdekes, már nem volt szó a svéd törvények által előìrt
háromévi munkabérről. A lapot alá is ìrja; megvan mindmáig.
Harmadnap, 13-án, még hosszabban győzködik. Először szép szóval igyekszik. Nem állok
kötélnek. Kijelentem, hogy ha kirúgnak, rögtön törvényre adom a dolgot. Ekkor megfenyeget
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– nem először –, hogy ha elbocsátásom miatt a vállalatot a munkaügyi bíróságnál beperelem,
egész Európában nem fogok munkát kapni. A bíróságon pedig úgysem nyerhetek.
Úgy emlékszem, ekkor volt az, hogy miközben ígéri nekem a nagy pénzt, csak éppen írjak
alá, „kìváncsian” megkérdezem: mondja már meg, honnan van ez a pénz, amit ő nekem
felajánl? Proux meghökken: hogy értem, hogy honnan van? S mondom neki: az édesapjáé
talán, hogy így pazarolhat, játszodhat vele? Ha kell, egy milliót is kapásból kifizet, miközben
én úgy dolgoztam, hogy az ötven frankot is megspóroljam a vállalatnak?
Ettől nagyon begerjedt. Ezzel be is fejeztük a megbeszélést. Haza akart küldeni, de nem
megyek, míg nem adja ezt írásba. Nem kockáztatom, hogy esetleg az igazolatlan távollétet is
a rovásomra ìrják. Javasolta, hogy hìv két tanút, és előttük elismétli szóban, hogy
hazamehetek. Visszautasítom. Végül maradhatok, de azzal a feltétellel, hogy nem jövök ki az
irodámból. Még közli velem, hogy hétfőtől elbocsátanak.
A negyedik nap csütörtök. Délután három órára Philippe Brandeau hív be az irodájába.
Nyugodt volt, látszott rajta, hogy jól érzi magát. Magabiztosan, a székében hátradőlve idead
egy lapot, hogy írjam alá. Elismervény arról, hogy átvettem tőle egy levelet. A levél felsorolta
a felfüggesztéseimet, melyek során nekem el kellett volna gondolkodnom, és belátnom a
hibáimat. Utalt a visszatérésem utáni beszélgetésekre (vitákra? – franciául: discussion, amely
szó mindkettőt jelentheti), különösen az előző napira, amelynek eredményeként újból
mérlegelik a munkaszerződésem felbontását. Újabb „előzetes megbeszélést” tűz ki 18-ára,
hétfőre; a pénteki napon (ez ugye másnap volt) nem kell megjelennem a munkahelyemen.
Távolmaradásom természetesen nem érinti a fizetésemet. Aláíró: Bernard Proux személyzeti
igazgató.
Ez már egy kicsit sok volt nekem. Az előző napokon felmondásom önkéntes aláírásáról
volt szó. Mivel erre nem voltam hajlandó, ezért – Proux és a Scania szerint – kiérdemlem az
elbocsátásomat. Hiszen ez azt bizonyította, hogy sehogy sem akarok „megjavulni”.
Miután elolvastam, visszaadtam a levelet Brandeau-nak, és azt mondtam, küldjék el
postán. Nem írok alá semmit. Szegénynek erre remegni kezdett a szája. Felálltam, és
otthagytam. Egészen pontosan – mivel munkaidő vége volt – hazamentem.
Otthon felhívtam Marc Andrét, elmondtam, mi történt, és hogy holnap engem feltehetően
kivezetnek a gyárból.

Emlékezetes telefonbeszélgetés
Másnap, pénteken, a rendes időben megyek dolgozni. Philippe Brandeau öt percen belül az
irodámban van. Ehhez azt kell tudni, hogy én mindig 7 óra 30 perckor kezdtem, általában
Brandeau előtt. Mehettem volna én később is, de fél nyolckor indult a vonal, és akkor már ott
akartam lenni. A főnököm nyolc óra körül szokott jönni, de most érkezésemkor már bent volt,
és rögtön átjött az irodámba. Felszólított, hogy hagyjam el a gyárat. Nem hagyom el,
mondtam, mert nincsen miért. De ha nagyon akarja, adja írásba, vagy hozzon két tanút. Erre
kijelentette, hogy a francia törvények szerint egy ilyen elbocsátáskor minden jogomat
elveszìtem, még a felmondási időt és a szabadságpénzt sem fizetik ki, ha nem úgy
cselekszem, ahogy ők, a főnökeim diktálják. Én most megkérdezem az ügyvédemet, hogy ez
így van-e, mondtam, és a telefon után nyúltam. Még nyolc előtt voltunk, a telefon sokáig
csengett az ügyvéd irodájában, de nem vette fel senki. Közben Brandeau kimegy, és átmegy a
saját irodájába, amely ugyanazon a folyosón volt, mint az enyém.
Végül a takarìtónő veszi fel a kagylót. Megkérem, szóljon az ügyvédnek, amikor
megérkezik, hogy legyen szíves, máris hívjon fel engem, mert baj van. Míg beszélek, bejön az
irodámba Marc André, a CFDT szakszervezet megbízottja és Therry Gottreau, egy szerelő fiú
a vonalról, aki az üzemi bizottság (Comité d‟entreprise) titkára (az elnök a mindenkori
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vezérigazgató). Ők a műhelyből a nagy ablakokon keresztül figyelték, mi történik, és amikor
a főnököm kiment, átjöttek hozzám.
Azon a napon sem a technikai, sem a személyzeti, sem pedig a vezérigazgató nem volt
benn a gyárban. Mint kiderült, Brandeau azért sietett a maga irodájába, hogy felhívja Bernard
Proux-t, és jelentse neki a történteket. Marcékkal szót sem tudtam váltani, mert máris csengett
a telefonom, és Proux jelentkezett Párizsból. Felszólított, hogy azonnal hagyjam el az üzem
területét. Megkérdeztem tőle, hogy ez óhaj, vagy pedig parancs? Azt mondta, hogy ez parancs
(franciául: „c‟est un ordre”).
Közben a telefonomat idejében kihangosítottam, így Marc és a társa is jól hallotta az egész
beszélgetést.
Mondtam Proux-nak, hogy én ìrásbeli felszólìtás nélkül nem hagyom el az üzemet. Ő:
igenis a nélkül menjek ki, mert abban a levélben, amit a tegnap nem vettem át, benne van,
hogy ma ne jöjjek a gyárba. A levelet a tegnap postára tették, és még ma megkapom. Erre azt
válaszoltam, hogy én mérnök vagyok a Scaniánál, a munkafeladataim között nincsen az, hogy
én a postást várjam. Ha azzal foglalkoztam volna, hogy a postást lesem otthon, akkor ez az
üzem nem indult volna be. Nem emlékszem pontosan, mit mondott erre, de nagyon csúnyán
beszélt, az egész hangneme nagyon magasról jött, és próbált fenyegetni.
Ekkor Marc André odahajolt a telefonhoz, és azt mondta Bernard Proux-nak, hogy az, amit
ő most csinál, az diszkrimináció és embertelen zaklatás (franciául: harcélement). Marc ezt
nagyon keményen vágta oda. Erre Proux elhallgatott. A dolog nagyon váratlanul érhette, mert
akkora csend lett a telefonban, mintha nem kapott volna levegőt. Végül, nem bìrván már a
szünetet, én kérdeztem meg tőle, hogy ott van-e még? Mondta, hogy ott van.
Ekkor újra kezdtük a beszélgetést, de immár egészen más, nyugodtabb hangnemet
használt. Én továbbra is tartottam magam ahhoz, hogy írás nélkül nem megyek ki a gyárból.
Ők már régen hibát keresnek rajtam, és arra játszanak, hogy valami okkal engem
eltávolítsanak, mondjuk éppen igazolatlan hiányzás miatt.
Az egész úgy nézett ki, hogy ők felkészültek a velem való aznapi összecsapásra. Ezt
igazolja a Brandeau korai megjelenése a gyárban, valamint az is, hogy Proux meghagyta a
párizsi telefonszámát, ahol már reggel nyolc előtt lehetett őt hìvni. Érezhették, hogy az
ügyben való eljárásra Philippe Brandeau megint nem elég egyedül. Ráadásul minden igazgató
távol volt.
T. K. A.: Brandeau bejött még aztán?
Nem, Bernard Proux-val folytattuk a beszélgetést. Brandeau nincs olyan csizmában, olyan
intellektuális erőben, hogy ezekkel a fiúkkal szóba tudott volna állni. Amikor tárgyalni,
egyezkedni kell, akkor nála nincs nagy tudás. Ezért mindenféleképpen kerülte, hogy Marc
Andréékkal beszélnie kelljen, hiszen ilyenkor nem tud érveket előszedni, és ìgy sarokba
szorították volna. Ö lihegve igyekezett végrehajtani Proux utasìtásait. Ennyi telt tőle.
Aztán felhìvott az ügyvédem, és azt mondta, hogy a főnököknek valóban szót kell fogadni,
de ha én arra gyanakszom, hogy ezek igazolatlanra játszanak, akkor ő az én helyemben
írásbeli felszólítás nélkül nem jönne ki.
Végül Marc és Therry mentek el Proux titkárnőjéhez a papìrért, amellyel én aztán
elhagytam a gyárat.
T. K. A.: Ezt ki írta alá?
Gondolom, csak a titkárnő ìrhatta alá, de ha nem is lett volna aláìrva, Marc és Therry a
tanúim voltak, hogy mindez Proux utasítására történt. Ők ketten kikìsértek egészen a
gyárkapuig. Brandeau irodája előtt mentünk el. Világos, hogy beköszöntem, és ekkor ő
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zavartan kijött. Marcék letárgyalták vele, hogy mi van, de Brandeau-nak nem volt semmihez
megjegyzése, és nem akart semmire sem válaszolni. Én viszont a két kìsérőm előtt azt
mondtam neki: Te az előbb is fenyegettél azzal, hogy a francia törvények értelmében a főnök
szóbeli utasítására is el kell hagyni a gyárat, és ez nem igaz. Brandeau pirult, ideges volt, alig
várta, hogy valamerre elmehessen. Ráadásul reggel nyolc után volt, amikor a technológusok
jönnek be. Elég sokan elmentek mellettünk, de a frász és a félés akkora volt bennük, hogy a
kézfogás is csak sietve ment. Futottak el onnan, hogy ne legyenek körülöttünk. Mind féltek,
akiknek Brandeau a főnöke volt akkor. Pedig a háta mögött kikacagták, hogy milyen bunkó,
de ha jön a gyűlés, ilyen kicsik, ott ülnek, hallgatnak, és csinálják a hülyeséget utána. Nem
baj, hogy nem értenek a szerszámokhoz, de elfogadják, és talán várják is, hogy „minden
menjen magától”, ha a főnökük úgy mondta. Pedig a technológusok csoportja, a „méthode”,
az ész kellene legyen a gyárban, de sajnos csak egy végrehajtó.
Míg a kapuhoz kísértek, Marc azt mondta, hogy ami velem történik, az egy nagy
szemétség, és ők megvédenek, mert a főnökeim semmit nem tudtak felhozni ellenem.
Bizonyság erre az a Proux-val lefolyt összejövetel is, amelyről ő jegyzőkönyvet készìtett.
Amikor reggel eljöttem hazulról, Gerti nagyon izgult, tördelte a kezét. Az egész család fel
volt bolydulva az eseményektől. Apósomék már a felfüggesztésem elején nem értették, mi
történik. Az öreg nyolcvan éves volt, egész életében dolgozott, és még most is dolgozik
Erdélyben. Neki meg sem lehetett magyarázni a helyzetet, mert ilyet el sem tudott képzelni,
hogy leköptek, és csak letöröljük. Ez úgy volt benne, hogy akkor valamit csak kellett én
csináljak.
Gerti otthon volt, amikor hazamentem. Úgy léptem be, hogy teli tüdővel egy nagyot
fújtam-sóhajtottam, és mondtam, hogy most már kész, vége, szabad vagyok. És
végigcsináltam az egészet úgy, hogy nem követtem el hibát, amire lestek, és úgy raktak ki,
hogy nem tudják, mi van egyelőre. Lehet, hogy székely makacsságnak mondja majd valaki,
de én nem tehettem másként. Ez számomra egy olyan dolog volt, amit ki kellett bírni.
A csütörtökön nekem megmutatott levél végül másnap, szombaton érkezett meg, ami azt
jelenti, hogy valójában csak pénteken tették postára.

Elbocsátanak
Azért még nem volt egészen vége. Hétfőn, 18-án reggel – az említett levél tartalmának
megfelelően – a személyzeti igazgató irodájában vagyok. Marc most is velem van, és velem is
marad, hiába szeretné Proux kiküldeni.
Újabb levelet kapok, amely ismét a felfüggesztésemet rendeli el, egészen addig, míg meg
nem kapom a felmondásomat.
Proux kijelenti, hogy még mindig meggondolhatom magam, és mindaddig van mód a
megegyezésre, amíg be nem perelem a Scaniát.
A munkaszerződésem felbontásáról szóló értesìtést még aznap feltették, másnap hozta is a
postás. A hónap végén pedig – az egyébként is járó összegeken kívül – kaptam 112.466 frank
felmondási kártérítést, valamint 76.500 frankot a három hónapos felmondási időszakra. Ez
összesen 178.966 frank. Vagyis 260 ezerrel kevesebb, mint amit Proux az október 11-i, a
felmondásom aláìrására irányuló győzködő akciója során lefirkált egy lapra nekem, és
sokszázezerrel kevesebb, mint az általa legelőször ìgért, a svéd törvények értelmében járó
háromévi fizetésem lett volna. Nem kìvánták viszont, hogy a felmondási időt a
munkahelyemen töltsem le.
A munkaszerződésem felbontását közlő iromány egy sor érvet sorakoztat fel intézkedésük
igazolására. A legérdekesebb az, hogy a benne említettek igen kis mértékben kapcsolódnak a
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szeptember 21-én tartott megbeszélésen ellenem felhozott vádakhoz. Lényegében új
jegyekkel gazdagítják „rosszaságom” listáját, de teljesen kihagyták belőle az akkor
legsúlyosabbnak hangzó vádat, amely szerint én sztrájkra bujtogattam.
Az ügyvédemmel a per előkészìtésén dolgoztunk. Hosszan elbeszélgetett Marc Andréval, a
szakszervezeti megbízottal is a történtekről. Közben összeállìtottam a munkaviszonyom
megszüntetését indokló vádakra adott válaszomat, és miután az ügyvéd is átnézte, elküldtem
Proux-nak. Ezek lényege a következő:
1. vádpont: Bár új állásomat elfogadtam, az átszervezéssel létrejött üzemi szerkezetet
szüntelenül bìráltam, a főnökeim kompetenciáját megkérdőjeleztem, és fenyegettem őket.
Válaszom: Az új felépítést nem bíráltam, hanem egyszerűen nem értem. Hiszen hogyan
gondoskodhatnának a szükséges szakértelemmel nem rendelkező technológusok a szerszámok
beszerzéséről? Tervező osztály és szerszámszakember híján egy mérhetetlen költekezés
kezdődött. A főnökeimet pedig – és senki mást az üzemben – soha nem fenyegettem.
2. vádpont: Egy találkozó alkalmával rendkívül agresszív kijelentést tettem a kamionrészleg technikai igazgatójának: „egy patkány is, ha sarokba szorítják, visszafordul, és a fogait
mutatja”.
Válasz: Igen, ez ’99. április 9-én Thomas Persson technikai igazgató irodájában, Philippe
Brandeau jelenlétében történt, amikor közölték velem, hogy mérnöki és közgazdászi
diplomáim ellenére – a legmagasabb képzettséggel rendelkeztem az egész angers-i gyárban –
technológussá degradálnak. Annak ellenére, hogy feladataimnak – amelyeket más
egységekben emberek tucatjai végeztek, én pedig itt egyedül – mindig megfeleltem, a
szerszámokat gyorsan és olcsóbban szereztem be, mint bárki más az egész konszernben, a
munkámmal kapcsolatos okok miatt a szerelővonal soha le nem állt, és baleset nem történt.
Ezt a találkozót az önkéntes távozásomra szólító hosszas zaklatásom előzte meg. Persson most
is azt firtatta, hogy miért nem megyek máshova dolgozni a Scaniától? A sarokba szorított
patkány nem támad, hanem védekezik. Miért nevezik agressziónak azt, hogy én is védekezni
próbáltam?
3. vádpont: Miközben „szakmai helyzetemről” beszélgettünk, többször is azt mondtam
Bernard Proux-nak, hogy ha a fizetésemhez nyúl, „őrült és ellenőrizhetetlen” leszek.
Válasz: Noha az érettségivel és kétéves szakiskolával rendelkező technológusok fizetése is
16.000 frank, Proux ’99. június 3-án minden ok nélkül (pontosabban: mert újból
visszautasítottam, hogy aláírjam a felmondásomat), megfenyegetett, hogy 13.000 frankra
szállítja le a fizetésemet. Abban a pillanatban még nem tudtam, hogy ehhez joga sincs. Ekkor
mondtam az inkriminált mondatot. A „bolond és ellenőrizhetetlen” azt jelentette, hogy cégen
kívülieket – például a médiát – fogom informálni arról, hogy mi történik velem. Proux csak
négy nap múlva közölte, hogy mégsem szállította le a fizetésemet.
4. vádpont: Azon év szeptemberének elején, a szerelési sebesség utolsó emelésekor, „a
konfliktusos helyzet kiprovokálásának nyilvánvaló szándékával” azt mondtam a
munkásoknak: „az angers-i üzem jövedelmezőbb, mint a svédországi, és ki kellene
használnotok a termelés növelését arra, hogy fizetésemelést kérjetek”.
Válasz: Maga a vezetőség mondta, hogy az angers-i üzem a legtermelékenyebb a cég
valamennyi egysége között. Senkit nem bujtogattam, hogy kérjen nagyobb fizetést. Ez
szerintem mindenkinek a saját személyes ügye.
5. vádpont: Az új, a technológusi szerepem elutasìtása egy minden főnöki ellenőrzést
elkerülni kívánó magatartásomban nyilvánult meg. Általában egyedül cselekedtem, anélkül,
hogy a tevékenységem beleilleszkedett volna egy közös tervbe. Odáig jutottam, hogy azt
állítottam: tíz embert kellene felfogadjanak helyettem, hogy el tudják végezni a munkámat.
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Válasz: Soha semmiféle ellenőrzést nem igyekeztem elkerülni. Az Angers-ban letöltött hét
esztendő alatt (miközben kb. 47.000 kamiont és 46 buszt gyártottunk), a műhelyek megfelelő
szerszámokkal való felszerelésével biztosítottam a gyár jó működését. Soha semmi igény elől
nem zárkóztam el, bárki terjesztette is azt elő, és az irodámból soha senki nem jött ki úgy,
hogy a problémájára ne találtunk volna megoldást. Tíz ember helyettem történő
felfogadásáról soha nem beszéltem, mert soha nem szándékoztam elhagyni ezt az üzemet, de
azt ajánlottam vádlóimnak: nézzenek szét a svédországi és a hollandiai hasonló egységeknél,
hogy ott hány ember végezte azt, amit én itt egyedül.
6. vádpont: Megérthetem – mondták –, hogy ezeknek a tényeknek a halmozódása a
bizalom teljes elvesztéséhez vezetett. A munkaviszony köztem és a főnökeim között annyira
megromlott, hogy további fenntartása káros lenne a cég számára.
Válasz: A közvetlen főnököm (Brandeau) többször is elveszítette a jelenlétemben az
önuralmát. Ilyenkor elhajította a ceruzáját, és két alkalommal is azt kiáltotta nekem az
irodájában, hogy „kifelé!”. Például akkor, amikor megkértem, mutassa meg, mit jegyzetelt
oly fenyegetően rólam a füzetébe. Én őt soha nem fenyegettem, eltűrtem a viselkedését, bár
kolerikus magatartásáról egyszer említést tettem a személyzeti igazgatónak. A Scaniában több
főnök is szolgált már fölöttem, de az utóbbi időkig soha senkivel nem volt semmiféle
konfliktusom. Akkor most vajon honnan származik a probléma?
7. vádpont: Emlékeztettek: ők mindent megtettek, hogy segìtsenek belátni a hibáimat és
megváltoztatni a magatartásomat. Ezt – szerintük – a szeptember 21-i és az október 8-i
találkozókon folytatott beszélgetésekkel, valamint a munkahelyemről történő ideiglenes
kizárásaimmal igyekeztek elérni.
Válasz: Hogy akartatok ti segíteni nekem, amikor kezdettől fogva kizárólag a
munkaszerződésem felbontását célzó közös megegyezést szorgalmaztátok, a szeptember 21-i
összejövetelen pedig nem is említettetek semmit a hibáimról. Igaz, már egy kezdeti szakaszban
Proux megígérte, hogy ha nem írom alá önként a felmondásomat, akkor majd súlyos hibát
fogtok találni a munkámban, és akkor repülök. Amikor Lars Wrebo vezérigazgató
kihallgatáson fogadott, és megkérdeztem tőle, miért viselkednek így velem, azt mondta:
„Tudod te azt.” Amikor kijelentettem, hogy nem tudom, akkor megkérdezte: „A többiek nem
mondták?” Ennyiből állt a segítsége, mert utána csak mereven nézett rám, és hallgatott.
8. vádpont: Ők felvették a kapcsolatot a södertäljei személyzetisekkel, hogy
tanulmányozzák a Svédországba való visszatérésem lehetőségét, de én nem voltam hajlandó
elküldeni nekik az ehhez szükséges önéletrajzomat.
Válasz: Erre ugyanazt írtam, mint amit a szeptember 21-i megbeszéléskor mondtam Prouxnak: ha itt megbízhatatlan vagyok, illogikus lett volna azt hinnem, hogy az anyavállalat majd
befogad.
Nem lehet tudni, hol volt ekkoriban az angers-i Scania gyár ügyvédje, vagy mondjuk
mennyi szakértelemmel rendelkezett, mert eljárási hibát követtek el. Engem október 18-ára
„előzetes megbeszélésre” hìvtak - így szerepel az értesítésben is. A francia
munkatörvénykönyv (Code du Travail) L122.41 cikkelye szerint egy ilyen találkozó célja –
mint előbb már jeleztem – az, hogy a „bűnös” megismerje a hibáit, és véleményt
nyilvánìthasson a vádakról. A törvény értelmében a megbeszélést követő 24 órán belül nem
lehet az itt szóba került vádak alapján a büntetést kiróni.30 Ezzel szemben október 18-án már
nem került sor a hibáim megbeszélésére, viszont a felmondásomat még aznap
megfogalmazták, és postára tették.
30

„La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.”
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Bernard Proux, hogy a törvénnyel ellenkező eljárásukat utólag kimagyarázza, utóiratot
csatolt a felmondásomat velem közlő ügyirathoz, mely szerint ezen a napon nem „előzetes
megbeszélés” történt, mert azt már szeptember 21-én megtartottuk, hanem csupán azért
rendeltek engem oda, hogy aláírjam a felmondásomat. A nekem szóló értesítésbe bekerült
téves kifejezés (ha már itt tartunk, akkor inkább: az egész értesítés téves szövegezése) általuk
elkövetett „tollhiba” (franciául: errerur de plume) volt.
Ebben az állításban két szépséghiba is van. Az egyik az, hogy – noha némi átfedés a kettő
között van – engem nem a szeptember 21-én megfogalmazott vádpontok alapján rúgtak ki
(ezt bizonyìtja a Marc André szeptemberi jegyzőkönyvének és a felmondás indoklásának
vádpontjai közötti különbség). Vagyis a módosìtott és kibővìtett vádakat velem valóban egy
ilyen újabb „előzetes találkozón” közölniük kellett volna. Így a szeptemberi megbeszélés
tartalmilag nem az elbocsátásom „előzetese” volt. A másik pedig az, hogy én október 18-án
nem írtam alá semmit. A felmondási papíromat csak Proux írta alá, az én kézjegyem nem is
szerepel rajta, még a kijelölt helye is hiányzik. De azt sem kellett aláírnom, hogy átvettem,
mert postán küldték ki nekem ajánlva. Ezért megállapíthatjuk, hogy a felmondásommal
kapcsolatban még ebből a rövid utóiratból sem hiányzik a hazudozás.
December 13-án bementem a Scaniába a dolgaimat elhozni. Az irodámat gyakornoki
idejüket töltő fiataloknak adták oda. Tudták mikor megyek. Gyűléseztették a teljes méthodeot, egyetlen közeli kollégával sem találkoztam. A vonalon ellenben végig lekezeltem a
munkásokkal.

A kidobások természetrajza Angers-ban
Tossolini
Tudomásom szerint Walter Tossolini volt az első ember, akit eltávolìtottak a gyárból. „91ben alkalmazták mint technológust, és Hollandiában képezték ki több hónapon át. Aztán csak
jött a hír – ‟92 ősze vagy ‟93 tavasza lehetett –, hogy kész, kirúgták. Az azelőtti héten adta el
a párizsi lakását, hogy a családjával leköltözzön Angers-ba. Aztán egy reggel jön a kapuhoz,
hogy belépjen a gyárba, és egyszerűen eltűnik.
Az egyik méthode-gyűlésen Anders Leine a jelenlevő tìz-tizenöt embernek elmondta, hogy
Tossolini elment, mert nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna. Jacques Garnier
mérnökkollégám (aki néhány év múlva maga is hasonlóképpen járt) megkérdezte: miért,
hogyan viselkedett, mi az, amit rosszul csinált? Most mi is várhatjuk, hogy valamelyik reggel
nyolckor azt mondják majd: tűnjünk el innen?
A kérdésére nem kapott választ.
A franciák nagyon meg voltak ijedve. Nem értették. Ez volt az első alkalom, hogy ilyet
tapasztaltak, és tőlem kérdezgették: ez ìgy megy Svédországban? Mondtam, hogy én ilyet
soha nem éltem át; mióta a cégnél dolgozom, tudtommal ilyen nem történt.
Semmit nem tudtunk arról – senki nem mondta meg –, hogy Tossolininek miért kellett
elmennie. Mindenki csak találgatott. Végül az a vélemény terjedt el, hogy azért rúgták ki,
mert helyi szakszervezetet akart indítani, talán a legvörösebbet, a CGT-t. Ebben a pillanatban
ugyanis még nem volt semmiféle szakszervezet az üzemben.
Tossolini „közös megegyezéssel” ment el, de senkivel nem találkozhatott a gyárból. A
párizsi lakását még megtarthatta, mert a francia törvények ingatlaneladáskor néhány hét
megbánási időt adnak. A foglalópénzt ugyan vissza kell fizetni, de Tossolininek ezt is
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kifizette a gyár. Ezt egy barátjától tudom, aki – merem állítani – nem soknak mert erről
beszélni, mert ha megtudják, hogy akkor este Tossolinivel még beszélt, akkor őt is kirúgják.
Az ilyen pluszköltségeket beszámolják a megegyezéskor fizetendő összegbe. Amikor
engem igyekeztek meggyőzni, Proux megkérdezte, van-e bankkölcsönöm, mert azt is
kifizették volna. Ha nekem kölcsönöm lett volna, azzal foghattak volna meg igazán.
Amennyiben például egy házat vagy kocsit vettem volna így, akkor mese nélkül bele kellett
volna mennem a szerződésem felbontásába. Mert ha csak úgy kidobnak, munkanélküli
segélyből nem lehet ilyen részletet fizetni. De én életemben bankkölcsönnel nem vásároltam.

Garnier
Nem mindenkivel jártak így el, mint Tossolinivel. Többen kis búcsú-összejövetelt tartottak
a kollégákkal, mielőtt elmentek. Akik nem jószántukból írták alá a felmondást, azokat nem
engedték elbúcsúzni. Kirakták őket a kapu elé, kifelé, nem szabad elbúcsúzni, nem
elmondani, mi történt, meg kell szabadulni tőlük, mint a leprásoktól.
Jacques Garnier, a két francia mérnök egyike, akiket odaérkezésemkor már ott találtam a
méthode-csoportban, nem az utóbbi kategóriába tartozott. Ő 1998 szeptemberének elején
behozta a búcsútésztáját, megkínálta a többieket, úgy ment el.
Garnier eredetileg Nantes-ban lakott, onnan járt át sokáig. Aztán ő is eladta a lakását, és a
családjával – négy gyerekkel! – együtt Angers-ba költözött. Érdekes, hogy az ő esetében is
ezután indult meg ellene a támadás, ekkor kezdték kiszorìtani. Először őt is leépìtették, mint
engem, mérnökből csoportvezetőt csináltak belőle. Tépték és tépették idegileg. Sokszor esett
már el a műhelyben. Csak én magam háromszor szedtem fel a földről, és vittem haza. Nem
merte még nekem sem elmondani, hogy mi a gyengeségének az oka. Meg akartak válni tőle,
ezért ki kellett nyírni.
Ő is jelentkezett az FFU vezetői posztjára, de – mint később mondta – már akkor tudta,
hogy kìvülről akarnak valakit hozni. Ennek kapcsán Proux vele is pszichológiai tesztet
készített, de az eredményt Jacques soha nem látta. Én is csak úgy jutottam hozzá, hogy
kierőszakoltam a kiadását.31
Garnier-nak nagyon fájt, hogy így bánnak vele, miközben a másik francia mérnök, Hervé
Le Gorrec karriert fut be a gyárban, noha sokkal kevesebbet teljesìtett, mint ő. Annak tényleg
egyetlen befejezett munkája nem volt évekig.
Jacques aláírta a felmondási nyilatkozatát, és valamivel több mint háromszázezer frankot
kapott. Mire elment, sikerült egy másik munkahelyet szereznie Nancyban, a német határ
közelében. Angers-ból Nantes-ba félóra alatt haza lehetett futni, de Nancy egynapi távolságra
van. Ez azt jelenti, hogy a családjától lényegében elszakították. (megvetően) Scania.

A többiekről
Harmincnál több emberről tudok, akit kirúgtak, mìg én Angers-ban dolgoztam. Sokról
tudom, de a többi esetében is feltételezem, hogy ez kölcsönös megegyezéssel történt.

31

A velem elvégeztetett teszt húsz pontjából talán egyetlen egynek az eredménye nem egyértelműen pozitìv
kicsengésű. A „csoporthoz tartozásra irányuló törekvés” cìmszavához ezt ìrták be: „önálló (inkább
individualista)?” Mint látható, ehhez is kérdőjelet biggyesztettek. De a társas igényeimmel
(szociabilitásommal) kapcsolatban ezt jegyezték be: „igyekszik kiérdemelni mások figyelmét”. Nem zárkózom
el tehát az emberektől, mint ahogy másfél év múlva, a kiutálás és durva zaklatás hosszú periódusa után
rágalmaztak vele. Akkor a cégtől való elbocsátásom egyik fontos „indoka” az volt, hogy ellenséges viszonyban
vagyok a főnökeimmel. Érdekes, a teszt a „felsőbbséggel való viszonyom” kapcsán még azt állapìtotta meg:
„Tudatában van, hogy mit várnak tőle, és jól alkalmazkodik. Kötődik a vállalati kultúrához.” Vajon mitől
„változtam meg” oly hirtelen?
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Technológusokról, mérnökökről beszélek, nem a munkásokról, mert bár ezeket ugyancsak
tették-vették, az ő eseteiket nemigen ismerem.
Eleinte nem foglalkoztam ilyesmivel; nem is értettem, és nem is érdekelt. Én azt hittem, ha
végzem a munkámat, az elég ahhoz, hogy a főnökeim elégedettek legyenek. Nem tudtam, kit
miért tettek ki, de – gondoltam – valami rosszat biztos mindegyikük csinált, még ha nem is
mondják meg, hogy mit. Most, ma, tudom: nem kell csinálj semmit. Sőt. Meg se mondják,
hogy mi a bajuk, csak egyszerűen kivágnak. Marha nagy hatalmuk van.
Az esetekből, amelyekre utaltam, néhányról röviden szólok a továbbiakban.
Véronique Brugeaud Nantes-ból ingázott naponta, akárcsak Jacques Garnier. Az a ronda
garzonlakásom a háromszögletű szobával az állomás közelében volt. Amìg ott laktam,
reggelente, mikor a vonattal megérkeztek, kopogtattak az ablakomon, és vittem be őket a
gyárba, amely onnan még öt kilométerre volt. Már elmeséltem, hogy míg Véronique szülési
szabadságon volt, Sandrine Monier, az angers-i polgármester menye (aki addig Bernard Proux
titkárnője volt) vette át a helyét. A szülési szabadságról való visszatérte után mindjárt az első
héten felmondatták. Talán neki is jól jött, hogy a kisgyermekkel egy darabig otthon legyen, és
aztán Nantes-ban keressen új melót. Ő is elbúcsúzhatott a kollégáktól.
Amikor Franciaországba kerültem, volt egy Dominique Desquins nevű vezérigazgatóhelyettes a gyárban. Mindenki azt beszélte, hogy ő és Bernard Proux nem férnek egy
csárdában. És Dominique nemsokára – talán „93-ban – biza eltűnt onnan. Vagyis Proux
„győzött”.
Odaérkezésemkor egy nagyon talpraesett, Isabelle Girard nevű nő volt a főkönyvelő. Na,
ez is egy mozgalmas poszt volt végig. Isabelle-lel nagyon könnyű volt együttdolgozni, és
sokat tanultam tőle a gazdasági vonatkozású francia törvényekről. (Ő hìvta fel például a
figyelmemet arra, hogy nem szabályos, ha megőrizzük a kiselejtezett szerszámokat, arra
számolva, hogy valamiképpen hasznosìtani lehet majd őket. Az előìrások szerint, amit
kiselejteztünk, azt ki kell dobni, meg kell semmisíteni, hiszen nem tarthatunk meg olyan
értéket, amit már leìrtunk. De ettől függetlenül mégis fenntartottam a kis használtszerszámraktáramat.) Aztán, a főnökével, Dominique Desquins-nel körülbelül egy időben ő is eltűnt.
Meglehet, hogy az ő esetük volt az általam látottak közül az első, Tossolini pedig csak később
következett.
Henry Pantais-t a Boplan nevű cégtől csalták át, amelyik a Scaniának épìtett a gyár
indulásakor. Épületigazgatónak nevezték ki, majd amikor eljött az ideje, kölcsönös
megegyezéssel bocsátották el. Adtak neki egy irodát közel a kapuhoz telefonnal, hogy –
minden bizonnyal a felmondási idő alatt – onnan keressen magának munkát. Ennek az volt az
előnye, hogy nem mint munkanélküli, hanem mint Scania-alkalmazott tette, és ez növelte az
elhelyezkedési esélyeit. Aztán ‟97 júniusában szép csendben távozott. Vele egyidőben a
titkárnője is. Munkát nem kapott; végül valami magáncéget nyitott.
Yannick Guillemet-t szerelőként tartották a cégnél, bár a végzettsége feljogosìtotta volna,
hogy technológusként a méthode-csoportban dolgozzon. Alkalmazásakor állítólag megígérték
neki a későbbi előrehaladást, de hiába jelentkezett a meghirdetett posztokra. Szerinte ez
ügyben túl sokat járt Proux-hoz, és ezzel zavarta őt, ezért felajánlották neki, hogy önként
távozzon. Harmincötezer frank körüli összeget kapott, és ez segítette abban, hogy egy
kisvállalatot nyisson.
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Egy közgazdásznő, Anne-Héléne Braud, egy alkalommal súgta nekem, hogy ez nem jó így,
itt nincs mit csinálni, másokat nyomnak előre, és ő pedig sehol sincs. Néhány hét múlva eltűnt
a gyárból.
Marc Dubuc technológus, akit munkahelye megszüntetése ügyében ugyanazon a ‟99.
április eleji napon hívattak Thomas Persson technikai igazgatóhoz, mint amikor velem a
visszaminősìtésemet közölték, június végén megegyezéses felmondással elhagyta a céget.
Nem tudom mennyit kapott; elégedett volt, mert tanulni akart, és ezt is valahogy a Scania
fizette. Az örömének én is örvendtem, mert a gyárban azt beszélték, hogy Dubucöt azért
vették be velem egy nap a hajszába, hogy ne csak egyedül velem legyen ilyen munkaviszonyt
érintő probléma.
T. K. A.: Engem érdekelne, hogy ebből a harminc esetből, amelyeket ismersz, az elbocsátás
milyen arányban volt indokolt, érhető – például gazdasági szempontból, tekintetbe véve az
illető szaktudását, hasznosíthatóságát –, és mennyi volt az, amelyik inkább csak egy
embertelen mechanizmus működésének a következménye?
Pontosan nehéz ezt megítélni, hiszen az esetek többségében az ember ehhez nem is
rendelkezik elég információval, de például a két francia mérnökkel, Jacques Garnier-val és
Hervé Le Gorreckel szembeni megkülönböztető eljárás igencsak felháborìtó. De még az
indokolt esetekben is gyakran kifogásolható az eljárás módja.
A buszszerelés leállításáról például (1999) mondhatjuk, hogy az egy szükséghelyzet volt,
amely nagyon megzavarta az embereket. Úgy félt mindenki, mint a fene, hogy most mi lesz
velük, hova menjenek. A technológusok közül kettőt áttettek a kamionszereléshez.
Csoportvezetők lettek a vonalon, éppen abban az időben, amikor engem is annak neveztek ki
a leépìtésem során. Egyikük Guy Merlet volt, aki a buszszerelőknél a technológus csoportot
(az ottani méthode-ot) vezette. De négyen: Philippe Pain, Géralde Rigaudeau, Karine
Desloges és George Lamarche felmondásról szóló megegyezésekkel repültek kifelé. Én jól
ismertem őket, mert a buszszerelde olyan helyen volt, hogy amikor Proux-tól a cseszegetések
után kijöttem, arrafelé vitt az utam, és mindig nekik meséltem el először, hogy mi történt.
Mert elmeséltem.
Philippe Pain előzőleg csoportvezető volt a kamionoknál, onnan vitték át a buszokhoz.
Most üres volt a régi csoportvezetői helye, de oda Guy Merlet került. A nekem adott
csoportvezetői állást is szìvesen elfogadta volna, de azt ajánlották neki, hogy szerelőmunkás
legyen a régi csoportjában. Ki gondolja azt, hogy a volt főnököt ne ették volna meg a volt
beosztottjai? Világos, hogy inkább aláírja a felmondását, felveszi érte a pénzt, és megy.
Mikor engem is kitettek, felkerestem őt, és megkérdeztem, nem tanúskodna-e arról, amit
én a velem történtekről nekik elmeséltem? Nem vállalta. Visszakerült a régi munkahelyére,
ahhoz a céghez, ahonnan a Scaniához jött valamikor, és még próbaidős volt, ezért nem volt
mersze hozzá. Pedig úgy jönne, hogy ezekbe belerúgjon, mert nagyon szemetül bántak el vele
is és a többiekkel is. Az egész Scania „pourri” – mondta –, rohadt. Proux-t legszívesebben
megfojtotta volna.
Géralde Rigaudeau még Anders Leine idejében került a gyárba. Aztán bankkölcsönnel
házat épített a Scania közelében. Neki muszáj volt megegyeznie a Scaniával. Nem
kockáztathatta meg, hogy kirúgják pénz nélkül. Egy év múlva még nem dolgozott, aztán
ideiglenes munkát kapott valahol messze, hogy csak hétvégeken jött haza. Nem tudom,
később mi történt vele.
Karine Desloges valahonnan északról jött fiatal nő volt, a korához képest egész jó
munkahelyen dolgozott. Most azt mondta, hogy ha rendesen megfizetik, ő biza megy haza
akkor a szüleihez. Kapott pénzt, elment. Transaction.
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George Lamarche idősebb ember volt, még két évet kellett várnia a nyugdìjig. A
megegyezéssel kapott annyi pénzt, hogy addig megéljen.
T. K. A.: Azt jelenti ez, hogy természetes is lehet, ha valakit így bocsátanak el, sőt
lényegében még emberi is, hiszen pénzt adtak neki, hogy egy jó ideig megéljen?
Én úgy érzem, hogyha valaki arra épít, hogy ő a Scaniának dolgozik, akkor nem érdekes,
hogy pénzt ajánlanak, amikor azt mondják: na most aztán tűnjél el. Ezt nem lehet jól megélni.
Ha csak valaki nem sumák, hogy oké, most nekem ez pont bejön, mert két hónap szabadság
jól is fog, aztán elmegyek munkanélküli segélyre. Hogyha valaki így képzeli az életét, akkor
az ilyennek teljesen megfelel. Sőt, ez lehet egy szerencse is. Ha a Scania vagy az ott elfoglalt
pozíciója nem tetszik neki, és gondolkozik, hogy elmenjen-e, esetleg meg tudja játszani
szépen, hogy ő nem képes jól dolgozni, teszi-veszi magát, a másikok pedig még nem tudják,
hogy el akarna menni, s felajánlják a pénzt. S pénzzel együtt röhögve elmegy. Például ez is
benne van a pakliban.

A kölcsönös megegyezésen alapuló szerződésbontásról – elvben
A transaction két fél közötti megegyezés valamely vitás kérdésben; ezt a francia
magánjogi törvénykönyv 2044-2058. cikkelyei szabályozzák. A Scaniában történt munkaügyi
megegyezések szövegében (ezek lényegében titkosak; én a nevek letörlése után készített
másolatot kaptam egyszer egy ismerősömtől) a következők vannak: A két fél – vagyis a
vállalat és az elbocsátandó személy –, a közöttük levő vitás kérdés megoldása érdekében,
közös megegyezéssel a munkaszerződés felbontása mellett döntött. Ezt követően,
megbeszélés és kölcsönös engedmények tétele után úgy határoztak, hogy egy megegyezés
formájában békés úton szabályozzák az esetleg még felmerülő problémákat. Az egyezség
értelmében a Scania a veszteséget és érdekeinek sérelmét szenvedett másik félnek egy
bizonyos összeget utal át, aki ezt a megoldást elfogadja. Ezzel a vitás kérdés köztük minden
vonatkozásában rendeződött, egyiknek sincs semmi további igénye a másikkal szemben.
Mindkét fél kijelenti, hogy nem indít a másik ellen peres eljárást, sem bármilyen más
természetű akciót.
Ezt a szerződést a résztvevőkön kìvül senki más nem láthatja, gyakorlatilag le is tagadják,
azt állítva, hogy a munkavállaló önszántából ment el máshová. A pénzért senki sehova adót
nem fizet, és aki felvette, utána bejelentkezhetik munkanélkülinek.
Az ilyenkor kiutalt összeg az elbocsátandó alkalmazott szakképesìtésétől és a gyárban
betöltött funkciójától függ. Évekkel a kirúgásom után az utcán találkoztam Angers-ban egy
hajdani scaniással. Munkás volt, őt is „megegyezéses alapon” tették ki, és utólag
bosszankodott, mert rosszul alkudott, és így csak ötvenezer frankot kapott. Aki nem adta be
könnyen a derekát, kinyitotta a száját, az – hasonló sorsú kollégáitól tudta meg – többet
kapott. Volt, aki a háromszorosát is az övének. De hiszen mikor én egyszer 350.000 frankkal
többet kértem, Proux készségesen sietett volna ezt megbeszélni a vezérigazgatóval, ha le nem
állítom, mondván, hogy maradjon, mert még úgy sem írom alá a felmondásomat.
A vonatkozó francia törvény szerint érvénytelen minden olyan közös megegyezés, amelyet
fondorlattal, erőszakkal, fenyegetéssel csikartak ki. Vajon az Scania által „megalkotott” ilyen
megegyezések hány százalékára lenne érvényesìthető az ezt megfogalmazó cikkely (a 2053as), ha az emberek őszintén bevallanák, hogyan vették rá őket az aláìrásra?
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy én egy jogilag eleve érvénytelen megegyezéses
felmondás aláìrását utasìtottam vissza, hiszen velem szemben bőségesen alkalmazták a
fondorlat, a fenyegetés, a kényszer legkülönbözőbb formáit.
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Egy alkalommal az angers-i ügyvédi kamara konferenciát rendezett a vállalati
konfliktusokról. Az egyik előadó Bernard Proux volt, a helyi Scania gyár személyzeti
igazgatója. Nagyon szép és rózsaszìnű beszámolót tartott. (Egy kolléganőm jelen volt; ő
referált róla.) Amikor befejezte, és kérdéseket lehetett feltenni, valaki megjegyezte: jó, hogy
csak jót lehet a Scaniáról hallani, de hogyan kezelik ott a válsághelyzeteket? Erre Proux azt
válaszolta: „les suédois ont horreur des conflits”. A svédek irtóznak a konfliktusoktól. Minél
előbb fizetnek, hogy lezárják az ügyeket.
Könnyű nekik fizetni, amikor tìzpercenként több százezer frank, illetve több tìzezer euró
nyereség jön le a vonalról. Más a helyzet egy kisvállalatnál, ahol napi probléma a csőd
elkerülése, és az év végi nyereség is csak minimális. A nagy cégek viszont az hihetik
magukról, hogy egy-egy nagyobb marék pénzzel kárpótolni tudják azokat, akiket embertelen
helyzetbe hoznak.

A munkahelyi idegháború természetrajzából
A kitervelt kiszolgáltatottság
A szerződéssel, a fizetéssel, az angers-i gyárba ìgért tervezőirodával kapcsolatos átverések,
a számomra kitervelt „speciális” (se nem svéd, se nem francia) státus megkreálása, a
södertäljei helyemről való álságos lemondatásom után a helyzetem akkor fordult igazán
kritikussá, amikor Bernard Proux személyzeti igazgató azzal kezdett nyaggatni, hogy végképp
mondjak fel a Scaniánál. Ez – mint már elmondtam – 1998 nyarán történt, és az indítvány
nyilvánvalóan nem az ő személyes kezdeményezése volt. Hiszen a pozícióm nekem olyan
volt a gyárban, hogy Proux nem mert volna ellenem lépni, ha Wrebo, a helyi vezérigazgató,
valamint a södertäljei vezetés nem ért egyet vele. De – érdekes módon – mindenki elfelejtette
velem közölni, hogy egyáltalán miért kellene nekem elmennem. Nyílt beszéd helyett a
legkülönbözőbb módokon és irányokból nyomást gyakoroltak rám, valószìnűleg azt
gondolván, hogy egy racionális indok híján a saját, általuk létrehozott és szorgalmasan
erősìtett rossz közérzetem vesz majd rá, hogy otthagyjam az üzemet.
Magyarán: idegháborút folytattak ellenem. Biztosan kiérdemeltem ezt a munkámmal,
amelyben – bármennyire kerestek is – semmiféle kifogást nem sikerült találniuk.
Ebben a háborúban jelentős szerepet szántak Philippe Brandeau-nak, aki 1999 elejétől a
méthode-csoport főnöke, tehát közvetlen felettesem volt, és a kinevezése utáni első
beszélgetésünkkor meg is mondta, hogy neki feladata van itt velem szemben. Ehhez a
funkciójával együtt hatalmat is kapott. Mivel azonban technikai kérdésekhez nem értett,
kolerikus alkata pedig bizonytalanná tette a magatartását, nem bizonyult túlságosan
alkalmasnak erre a feladatra. Persze a velem szembeni viselkedésével, a piszkálódásaival, a
szerszámkészìtőkről a magam számára készìtett, tehát nem hivatalos listám átadásának
kierőszakolásával, alkalomadtán különféle fenyegetőzéseivel azért eléggé megnehezítette az
életemet.
Bernard Proux-ra már jobban oda kellett figyelni, mert ő mégiscsak a személyzeti igazgató.
Amikor először jött a javaslattal, hogy mondjak fel, és menjek el a cégtől, háromévi fizetést
ígért, ami valamivel több mint egymillió frank lett volna. Miután visszautasítottam,
legközelebb már fenyegetett: ha nem írok alá, súlyos szakmai hibát találnak majd nálam, és
kirúgnak minden fizetség nélkül. Hát ez elég meredek volt. Erre végképp nagyon oda kellett
figyelnem. Ez azt jelentette, hogy ezentúl lesni fogják, mikor teszek egy rossz lépést, hiába
nem követtem el hibát a Scaniánál töltött tizenkét esztendő alatt. Hogy mit jelent ellenséges
112

hangulattal körülvéve dolgozni, csak az tudja, aki átélte már. Iszonyatos stressz minden
mozdulatodra, szavadra odafigyelni, arra is, hogy ha valakivel beszélsz, vajon miért mondja,
amit mond, vajon milyen hátsó szándékok rejlenek mögötte? Tudod – hiszen be is jelentették
–, hogy rosszindulattal figyelnek, és ez a helyzet bizony kissé paranoid lelkiállapotba kergeti
az embert.
Mondok egy példát. A munkahelyi leépìtésemet követően, egészen pontosan 1999. május
28-án, bejött az irodámba Pontus Andreasson, akit Wrebo magával hozott Södertäljéből
minőségi igazgatónak. Azt kérdezte tőlem: „A te tudásoddal nem akarsz inkább valami
vállalkozásba fogni?” „Starta eget” – javasolta. Indítsak saját vállalatot. Mondtam nem, nem
akarok. De ezt a pasast szerintem odaküldték, hogy piszkáljon engem.
Amikor már ennyire a sarokba szorítottak, ily bizonytalan helyzetbe hoztak, egy ilyen
mondat fáj; nemcsak fáj, hanem úgy felidegesít, hogy egy félórát kikapcsolsz. Te egy félórát
nem vagy ember tőle, érted? De amikor megfogom magam, hogy most nyugodtan viselkedek,
olyankor nem látszik rajtam, hogy ideges vagyok, csak belül eszem magamat. Ha teljesen
készületlenül ér, akkor lehet, hogy elönt az indulat. Tulajdonképpen nem tudom, hogy
ilyenkor mi történik az arcomon, csak a mások reakcióját látom. Ekkor jövök elő a
legmeredekebb mondatokkal, amelyekre nem tudnak válaszolni, az biztos. Ezért vannak olyan
helyzetek, amikor igen nehéz nekem svédül viselkednem.
Pontus esetében „nyugodt” maradtam. Nem küldtem őt se az édesanyjába, se máshova,
csak mondtam, hogy nem indìtok „sajátot”. De utána le voltam merevedve, és egy ideig nem
ment a meló. Kimentem a műhelybe, jártam egyet, hogy magamhoz térjek.
A helyzet az, hogy Proux bármikor hivathatott. Nemcsak Proux, hanem akármelyik
főnököm. Talán csak egyperces beszélnivalónk volt, de már előző nap szóltak, hogy holnap
gyere be az irodámba. Ez egy módszer, amit bírni kell. Mert te készülsz erre huszonnégy órát.
A behívogatások évadja az után a fenyegetés után kezdődött, hogy súlyos szakmai hibát
fognak nálam találni. Gyakran e-mailben kaptam a meghívót „pour discuter le problème en
vous” vagy „nous concernant”. Vagyis hogy „megbeszéljük az önt” vagy „a bennünket
érintő problémát”. Tehát nincs meghatározva, hogy a kirúgatásom vagy az agyonverésem
vagy más ilyesmi kerül szóba, hanem csak egy meg nem nevezett problémára utalnak,
amelyről annyit lehet tudni, hogy rám vagy ránk vonatkozik. Ezért vagyok én Proux-hoz
hivatva. Mint mondtam, ilyenkor készül az ember. Ő teljesen nyugodt, mert ő tudja, mit akar,
és mert ő van helyzeti fölényben. De te stresszben vagy a találkozóig, mert tudod, hogy neked
a helyén kell legyen az eszed, és meg kell állnod a szócsatában a helyedet.
Az én fő feladatom egyébként az volt, hogy nyugodt maradjak, és Proux-t többször az
borította ki, hogy ez nekem sikerült. Különösen, hogy nem érdekeltek az ígérgetései, és
egyáltalán nem voltam hajlandó vele arról diskurálni, hogy mennyiért mennék el. Én
megmaradtam azon az állásponton, hogy mondják meg, mi velem a baj. Én Scaniaalkalmazott vagyok, és itt dolgozom, és nem mondok fel, mert nincs miért felmondanom.
Ebből ő nem tudott engem kiütni semerre. Ettől volt néha begerjedve, és szinte vicsorogva
mondta egyszer, hogy ő még sohasem találkozott senkivel, aki annyira ragaszkodott volna a
munkájához, mint én. Egy másik alkalommal – erről is szóltam már – összeszorított fogakkal
sziszegte, hogy neki nagyon könnyű egy franciával bánni, mert arról tudja, hogyan
gondolkodik, míg rólam soha nem tudja. Erre mondtam én azt neki: lehet, hogy ez az én
fegyverem.
Ezek a maximum egyórás, de inkább félórás vagy tizenöt perces behívások úgy teltek el,
hogy Proux ötször nagyon ideges lett, és ugyanannyiszor lenyugodott. A nyugodt
periódusokban barátságosnak mutatkozott, mint aki a javamat akarja. Nekem az a jobb, ha
felmondok - mondta. Ez az egész nagyon hasonlított ahhoz a játékhoz, amelyet a szekusok
alkalmaztak velem Romániában. És itt is, ott is megnyírtak rendesen idegileg.
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Ezeken a beszélgetéseken én mindig svéd voltam, nem hadonásztam, nem ugráltam fel a
székről, mint ő, nem futkároztam ide-oda a teremben. Hogyha belül tűz volt is, a két kezem
svéd módra az asztalon tartottam, és tök nyugodtan ültem. És ő ettől hülye lett. Ez némi
elégtételt adott azért, amit velem művelt. Azt se bántam, hogy nem tudta, hogyan
gondolkodom. Miért akarja ő tudni, hogy én hogyan gondolkodom, mi a baja neki az én
fejemmel?
T. K. A.: Az a baja, hogy ő nem beszél veled egyenesen, és nem mondja meg, hogy mi a
probléma, de elvárná tőled, hogy te egyenesen és őszintén szólj hozzá?
Most nem tudom megmondani neked, mikor történt, de volt egy alkalom, amikor direkt
piszkált. Én az utolsó pillanatban fogtam le magam, hogy nehogy kibukjon belőlem egy
fenyegetés. Mondjuk az, hogy egyszer szétrúgom. Piszkált, és szemmel láthatólag várta, hogy
megfenyegessem, érted? De nekem – legalábbis kifelé – sikerült nyugodt maradnom.
Egyszer hozott ki a sodromból, amikor egy ilyen találkozó alkalmával bejelentette, hogy
másnaptól majdnem a felére, 13.000 frankra csökkenti a fizetésemet. A technológusoké is
több volt ennél. Ekkor mondtam neki azt, hogy ha a fizetésemhez nyúl, „je devien fou et
incontrolable”. Magyarul: őrült és ellenőrizhetetlen leszek. Az ellenőrizhetetlenség a
részemről azt jelentette, hogy akkor kimentünk a kapun kívülre, és a média következhet.
Figyeld meg, hogy mennek el az energiák. Ő bedob egy mondatot. Neki, sajnos, ez a
szakmája a Scaniában. Ő tudja, hogy személyzeti igazgatóként mikor mit csinál. De én a
franciaországi szabadidőmet nem a törvénykönyvek tanulmányozásával töltöttem. Nekem
fogalmam nem volt róla, hogy vajon tényleg megteheti-e, amivel fenyeget. És ezért az egy
mondatért mi történik? Alig várom, hogy hazamenjek, és hívom fel az ügyvédet. De nem
telefonon beszélem meg vele, mert én akkor beszélek jól franciául, ha a szemét nézem a
másiknak. Nekem találkoznom kell vele most, csak öt percre. Az ügyvéd belemegy.
Odarohanok, és megkérdezem, hogy mi lesz, mert ha 13.000 frank lesz a fizetésem; akkor
éhen döglünk. Az ügyvéd megnyugtat, hogy ezt nem tehetik meg velem. Áthelyezhetnek akár
takarítani is, de a fizetésemhez nem nyúlhatnak.
Egy ügyvéd mondta, de mégis, vajon biztos ez? Megkérdezem a munkafelügyelőt is. Ha
azt akarom, hogy fogadjon, két hét múlva van ideje rá. Mondtam, ne fogadjon, csak jöjjön ki
a kapuhoz, hogy egy kérdést tisztázzak vele. Odajött, és ő is azt mondta: nem vághatják le a
fizetésemet.
Azon a napon, késő délután, a személyzeti igazgatóm törvénytelen tartalmú (tehát hazug)
fenyegetése miatt két idegen embert kellett mozgósítanom, hogy felmérhessem a helyzetemet.
Hálás lehetek nekik, hogy a rögtöni találkozást nem utasították el.
Az utolsó másfél esztendő úgy telt el, hogy követtek, ott lihegtek mögöttem, keresték a
hibát, hogy megfojtsanak. Annyi gerincük nem volt, hogy nyíltan kijelentsék, mondjuk egy
csoportgyűlésen, mi a kifogásuk ellenem. Proux-nak mondtam, hogy üljünk le együtt,
Philippe Brandeau, Thomas Persson, Lars Wrebo, ő meg én, hogy találkozzunk, és beszéljük
meg, mi a probléma. Nem véletlenül utasították vissza ezt a javaslatomat. Esetleg külön-külön
találkozhattunk, mert ott, négyszemközt, a felettesed bármit mondhat neked. Fenyegethet,
belédrúghat; ezt nekik szabad, mert úgysincs tanúd rá. Ez így van felépítve.

Stressz és tünetei
Fenyegetésben nemcsak nekem volt részem. Miattam másokat is fenyegettek a gyárban,
követelve, hogy szakítsák meg a kapcsolatot velem. A végén sokan már féltek velem
beszédbe elegyedni.
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Miután a törvényszékre adtam az ügyet, az egyik szakszervezeti megbízott megjósolta,
hogy a munkások közül többen eljönnek majd ellenem tanúskodni, ha felkérik őket – érdekes,
meg is nevezte, hogy kikre számíthatok –, mert félnek majd az igazgatóságnak nemet
mondani.
Elmondok egy példaértékű esetet. ‟99 februárjában ìrtam egy levelet Philippe Brandeaunak. Akkor már tudtam az ellenem irányuló „feladatáról”, és engem megkerülve már javában
iparkodtak különböző cégeket bevonni a szerszámbeszerzésbe. A levelemben vázoltam az
általam irányított eddigi gyakorlatot, a munkamódszereimet, és megkérdeztem, mi célból van
szükség a változtatásra, mi az, ami ezáltal javulni fog, és ki fog nyerni rajta? Egy francia
kollégámat megkértem, nézze át a szöveget otthon az ő ìrógépén, és ha kell, igazìtson rajta.
Mondtam neki: figyelje meg, ebben csak munkahelyi szakmai kérdésekről van szó, ez őt nem
fogja kompromittálni, különben sem mondom meg senkinek, ki volt az, aki egy kicsit rendbe
tette. Elvállalta, megcsinálta, és rámásolta egy flopira. Örültem, hogy megvan, és másnap
reggel az irodámban, anélkül, hogy előbb átnéztem volna, betettem a számìtógépembe, és
elküldtem Brandeau-nak.
Most nem azt akarom kiemelni, hogy választ sohasem kaptam rá. Mert nem kaptam.
Hanem amikor a levelet később megmutattam egy másik franciának, nemigen értette, mit
akarok mondani, tette át a vesszőket jobbra-balra. Vagyis a másik teletűzdelte hibával,
nehogy ne látsszon véletlenül, hogy ezt egy nem francia ìrta, és még ráterelődjön a gyanú!
Miután engem már kirúgtak, egyszer összetalálkoztam vele Angers főterén. Nem hiszed el:
elfutott, nehogy meglássa valaki a gyárból, hogy velem beszél.
A Scaniánál töltött utolsó időben hónapokon át nem tudtam aludni.
Reggelente, mikor felkelsz, húz a gyomrod, és a füleid lenn vannak a bokáid közt, érted?
(Arcát eltakarva) A francba, már megint be kell menni abba a kurva gyárba. Nem akarsz
elindulni. De nincs mese, menni kell, és mire a parkolóhelyen kiszállsz a kocsiból,
megjátszod magad: levegőt szìvni, jó pofát feltenni, s mutatni, hogy minden jó! Még akkor is,
ha ki vagy már nyìrva, és belülről pattansz el. És ìgy be most már vagy másfél éve.
A munkahelyi közös kávézóhelyen egyre gyakrabban álltam meg, mert ott még lehetett
valakivel beszélni. De a végén már nem beszéltek, futottak a technológusok tőlem, mint
leprástól. Nem is tudok rájuk haragudni. Megesett, hogy valakihez bementem az irodába, s
mesélni kezdtem, hogy Proux-val megint mi volt, erre az illető felállt, és kiment.
Ez a sok hülye stressz persze, hogy kikészít. És ebben a hangulatban egyszer az történik,
hogy a vállalatnál bemegyek az irodám melletti vécére vizelni, megállok a pissoirnál, és
nézem: vér. Nem vöröses vagy sötét vizelet! Vér. És folyik el a vérem. Úgy éreztem, hogy
már két órája vizelek, és megy a vérem kifelé. Na akkor megrémülve mentem haza. Gerti, a
feleségem, orvos, ő még jobban megrémül. Gyorsan szakorvoshoz! Végül engem
megkatétereztek, rendesen felnyúltak nekem (a derekára mutat) idáig, és az orvos
megállapította, hogy semmi hiba, semmi elváltozás. Csupán stressz. Írásban is megkaptam ezt
a diagnózist.
Hónapok múlva újabb ijedelem. Nekem az emésztésemmel problémám még nem volt, még
csak a gyomrom sem volt elrontva soha. Most ülök a vécén, és széklet helyett (vagy azzal
együtt?) hìgan folyik belőlem a vér. És ennek sem akar vége lenni. Rohanás újból orvoshoz.
Megállapítja, hogy nincs aranyerem. Néhány nap múlva bevonulok a kórházba (ez volt az
egyedüli nap, amit a Scaniánál hiányoztam a tizenkét év alatt) koloszkópiára
(vastagbéltükrözésre). Elaltattak, és megvizsgálták a beleim belső felületét. Ismét
belémnyúlnak. Ez a két eset számomra olyan volt, mintha megerőszakoltak volna, és ezt soha
nem bocsátom meg a Scaniának.
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Ennek a vizsgálatnak is negatív lett az eredménye, azaz szervi elváltozást nem találtak.
Csak a stressz maradt mint magyarázat.
Meg kell mondanom, hogy azért nem csak én voltam stresszes helyzetben a gyárban.
Éppen ebben az időben a munkásokra is iszonyatos nyomás nehezedett. Állandóan mozgatták
őket, szervezték át a csoportokat, majd bontották meg újra, hogy senki sem érezhette magát
biztosan a helyén. Jó módszer ez ahhoz, hogy az emberek a bizonytalanság mesterségesen
létrehozott légkörében készségesen elfogadják a többletmunkát – ugyanannyi fizetésért.
Aztán bevezették azt, hogy ha valaki hiányzott akár egy napot is, behívatták és
kikérdezték. Úgymond „elbeszélgetett vele a főnöke”. El kellett mondjad a csoportvezetőnek,
aki a vezetőség utasìtására magához hìvatott, hogy mi a bajod. Erre a szakszervezet felpattant,
hogy ilyet nincs jogukban csinálni. Ha jól tudom, pontosan ez elleni tiltakozásként állították
meg megint a gyártási vonalat. El is törölték a rendelkezést, és vége lett a megfélemlìtő
célzatú kihallgatásoknak.

Tehettem-e másként?
A főnökeim előtt nem titkoltam, hogy ha engem kitesznek, a munkaügyi törvényszékhez
fordulok. Egy alkalommal Bernard Proux nagyon vidáman mondta, hogy hiába perelem én
őket, csak a töredékét fogom kapni annak, amit ők ìgérnek nekem. Máskor meg azzal
fenyegetett, hogy ebben az esetben egész Európában nem kapok majd munkát. Ekkor én arra
gondoltam, hogy Magyarország is Európa, és csak munkához jutok én ott valahol.
Proux mindkét állítása igaznak bizonyult. Kétségtelen, hogy per nélkül több pénzt sikerült
volna kialkudnom, mint amennyit a bíróság megítélt nekem, állást pedig sokfelé kerestem én
magamnak, de hosszú évekig mindhiába.
A körülményeimet illetően biztosan jobban jártam volna, ha belemegyek
munkaszerződésem kölcsönös megegyezéssel történő felbontásába. A Scania-beli utolsó
periódus sok nehéz és megalázó stresszétől is mentesültem volna. De nem tehettem. Hogy én
pénzért jószántamból elfogadjam mások önkényes és indokolatlan döntését az én sorsomról,
ezt valami bennem nem engedte meg nekem. Talán mondjuk azt, hogy a természetem.

A távozásom utáni szerszámhelyzetről
Pontos információim természetesen nincsenek, de azért hall az ember egyet-mást. Például
tudom, hogy a Scania beszerzővé vedlett idegenvezetője, akinek a technikai ismeretei
igencsak hiányosak, olyan hangnemben kezdett árajánlatot kérni és árakat diktálni az
Établissement La fabrique cégnek, hogy Philippe Michel, a főtulajdonos megmondta neki: ne
fáradjon ki többé hozzájuk Chemille-be, üljön otthon, mert többé nem dolgoznak a Scaniának.
El is adta az üzemet, és más vállalkozásba kezdett. Pedig az ottlétem utolsó éveiben ők
készítették az általam rendelt szerszámok 40-50 százalékát. Most azt mondták, a scaniásokkal
nem lehet dolgozni, ők velük befejezték.
Ennek a cégnek a műhelyfőnöke Patrice Guibert volt, egy nagytermetű, keménykötésű
munkásember (Petit Oursonnak, Mackónak neveztem őt), akinek kitűnő technikai tudása,
nagy technikai intelligenciája volt. Ha valamit megfogott, már amikor vitte, görbült a kezében
az acél, a cső, hogy mire odaért a satuhoz, már félig készen volt. Iszonyatos hatékonysággal
dolgozott. Sok mindenhez értett. Amikor a hátsó tengelyekből szivárogni kezdett az olaj,
hogy javìtásra ne kelljen azokat Falunra (Svédországba) visszaküldeni, őt kértem meg, hogy
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segítsen. Nehezen hegeszthető anyagokat is meg tudott hegeszteni, és ha kellett, ott volt
velem a gyárban éjfélig is. Ma már az ő munkáját sem hasznosítja a Scania.
Több cég nevét nem akarom megemlíteni. Én jó viszonyban voltam velük, és amikor
később az utcán találkoztunk, viccesen mondták: ők jól jártak biza, hogy én nem vagyok ott,
mert most fizetik nekik, akármennyit kérnek is; a tárgyalópartnereik nem tudják, mi mennyibe
kerül.
Egyébként a Scania megpróbálta kicserélni újakra azokat a cégeket, amelyek nekem
dolgoztak. A vicces ebben az, hogy az általuk megbízott vállalatok az én szállítóimhoz
továbbítják a megrendelést, vagy legalább egy részét, és mindnyájan leveszik róla a maguk
hasznát.
2003 októberében két baleset is volt az angers-i Scania-üzem szerelővonalán
emelőszerszámok hibája következtében. Az egyik esetben egy motor zuhant le a hozzá tartozó
kapcsolószekrénnyel együtt. A másik esetben egy abban az évben vásárolt egyik szerszám a
chassi (az alváz) súlya alatt eltört. Személyi sérülés szerencsére egyik alkalommal sem
történt. A chassi le sem esett, de a vonal négy és fél óra hosszat állt. Akkor valahonnan
elővették az általam vásárolt előbbi szerszámot (érdekes, amikor az újat vették, ezt ezek
szerint nem dobták ki, noha engem az ilyen jellegű raktáram felszámolására kényszerìtettek),
és némi módosítással – valójában csak megerősìtették az újnál egyébként is erősebb régi
szerszámot – azt kezdték újra használni.
Marc André egy szakszervezeti tiltakozást függesztett ki a faliújságra az üggyel
kapcsolatban, emlékeztetve az olvasókat, hogy amikor én ott dolgoztam, egyetlen hasonló
baleset sem történt…

A per
Mikor felmondtak nekem, azonnal megbeszéltem az ügyvédemmel, hogy a Scania céget
bepereljük az angers-i munkaügyi bíróságnál. Az igazságszolgáltatás malmai azonban lassan
őrölnek: több mint egy év telt el, mìg a bìróság napirendre tűzte az ügyemet. Bizony, ezt
nagyon nehéz volt kivárni. 2001. július 4-én került sor a tárgyalásra, és október 3-én hirdettek
ítéletet.
Előzőleg (2000. január 26-án) volt egy békéltető tárgyalás is. Mìg ott várakoztam a
sorunkra, Bernard Proux személyzeti igazgató odajött hozzám, hogy megkérdezze, békülök-e,
de én szóba sem álltam vele. Erre ő elküldte az ügyvédjüket, hogy keresse meg az enyémet, és
miután megkapták tőle a választ, hogy nem békülünk, mindketten máris elmentek. Amikor
bekerültünk a békéltető bizottság elé, már csak ketten voltunk ott az ügyvédemmel, az ellenfél
nem volt sehol.
Proux nyilván abban a reményben jött el, hogy per helyett hátha mégis hajlandó vagyok a
megegyezésre, és aláírom a felmondásomat.
A kereseti követelésünk lényege az volt, hogy a cég fizessen nekem egymillió frankot a
valós és komoly ok nélkül, tehát törvényellenesen történt elbocsátásom miatti kártérítésként.
Már elmondtam, hogy francia szerződés megkötése után nem fizettek többé túlórát, és ezzel
együtt azt is természetesnek vettem akkor, hogy a cég érdekében térítésmentesen furikáztam,
és ha kellett, szállítottam a szerszámokat a saját tulajdonú autómon. Most az ezekért járó
pénzösszegek megfizetését is igényeltem. Ha már nem voltak velem tisztességesek, legalább
tisztességesen fizessék ki, azt, amit eredetileg nem kértem ugyan, de törvényesen járt volna
nekem. Ezen kìvül azokért a kedvezményekért is kárpótlást kértem, amelyeket a „különleges”
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kategóriába való besorolásommal egyedül én veszítettem el valamennyi Angers-ban élő svéd
állampolgár közül. Vagyis kértem a lakbérem, a villany- és telefonszámlák összegeinek a
megtérítését, kárpótlást a hivatali kocsi hiánya miatt, a meg nem kapott benzinkártya
ellenértékét, valamint azoknak az elmaradt repülőjegyeknek az árát, amelyeket nekünk nem
adtak, noha minden Svédországból külföldre helyezett svédnek és családtagjainak jár, hogy
időközönként hazautazhassanak. Kértem, hogy a feleségem franciaországi tanulmányi
költségeit is térítsék meg. A Romániában szerzett orvosi oklevelet ott nem ismerik el, ezért
neki új egyetemi tanulmányokba kellett fognia, hogy helyben is használható képesítést
nyerjen. A többi svéd állampolgár feleségeinek a Scania legkülönfélébb kurzusokat fizette; ne
legyünk már mi annyira kivételek.
Az ügyemet Gérard Sultan ügyvédi irodája képviselte, és a vádbeszédet maga a főnök
mondta el.

Tanúvallomások
Nekem egyetlen tanúm volt, Samuel Tessier technológus kollégám a buszgyártás méthodecsoportjából. Az ügyvédem összefoglaló előterjesztésében, amelyre később részletesebben
kitérek, hivatkozott ugyan a vallomásának két részletére, mégsem érdektelen az egész
szöveget idézni. A vallomástétel időpontja: 2000. július 5.
„Adorjáni Imrével minden kolléga jó baráti és nagyon jó szakmai kapcsolatban volt. Imre
nagy szakmai tudással rendelkezik, a problémákat időben meg tudta oldani. Minden
alkalmazottal jó összhangot alakított ki.
Imrét a Scania egy, a cég vezetősége által súlyosnak ítélt állítólagos hiba miatt bocsátotta
el. Az elbocsátásáról tájékoztató gyűlésen azt mondták nekünk, hogy hamis információkat
közölt a munkásokkal, anélkül, hogy ezek mibenlétét elárulták volna.
Imrének a P15 csoportban ajánlottak fel egy technológusi állást, amely a mi véleményünk
szerint jóval az ő képzettségi szintje alatt volt (ránk, a méthode-kollégáira utalok; a dologról
sokat beszéltünk egymás között), csak hogy kierőszakolják a távozását. A buszszerelés
technológusai ugyancsak ilyesféle ajánlatokat kaptak. De az Imrének kínált állás nem
tartozott a nekik felajánlottak közé, pedig azok is el tudták volna végezni ezt a munkát. Így egy
csapással több állást és több személyt is elimináltak. Senki nem fogadott el olyan
munkahelyet, amely a képzettségénél annyival alacsonyabb szintű volt, mint Imre esetében.
Miután Imre elfogadta új állását, a cég visszautasította, hogy a szükséges kiképzésben
részesítse, és a munkáját szétosztották a P15 csoport többi technológusa között. Számunkra,
kollégái számára nyilvánvaló volt, hogy Imrét el akarják távolítani. Láttuk, hogyan zaklatták,
fenyegették, csak hogy elbizonytalanítsák. Senki nem mert a védelmére kelni (a CGC
szakszervezet képviselője a beszélgetéseink során azt mondta nekünk, hogy «ez már eleve egy
veszett ügy»). A félelem légköre uralkodott az üzemben.
Nagyon elképedtünk, amikor az új főnökét32 kinevezték, hiszen annak ezen a téren hiányzott
a szakértelme, és az első találkozójuk után Imre elmesélte nekünk, hogy a főnök
megfenyegette, közölvén vele: neki «küldetése» van ellene.
Én, Samuel Tessier, megengedhetem magamnak, hogy tényszerű információkat adjak, mert
többrendbeli megállapításaim után saját kezdeményezésemre otthagytam a céget. Nem jó
viszonyban váltam el tőlük. Tanúvallomásom e nélkül nem is lenne lehetséges. A többi régi
kollégám nem vállalhatja a kockázatot, hogy tanúskodása miatt esetleg zaklatásnak és
megtorlásnak tegye ki magát.”
A Scaniának hat tanúja volt. Vallomásukat 2001. február 21-én írták, minden bizonnyal
azok is, akik elfelejtették feltüntetni a keltezést.
32

Philippe Brandeau-ról van szó
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Készen álltam arra, hogy bármelyik tanút azonnal beperelem, amint valamivel igaztalanul
befeketít. De ezekben a vallomásokban nincs semmi konkrétum. Gyakorlatilag semmi sincs
bennük.
Philippe Brandeau, az utolsó közvetlen főnököm arról szólt, hogy agresszìven
viszonyultam, amikor közölték velem, hogy leépítenek. Erre bizonyságul a patkányról
mondott „hìres” mondatomat hozta fel. Azt állìtotta, hogy nem akartam csoportban dolgozni,
és a szerszámügyet magamnak akartam fenntartani. Vajon kivel kellett volna megosztanom,
ha a gyár egyedüli szerszámosa én voltam? Talán azokkal, akiket ők akartak a helyembe
állítani?
Gérard Vellen, aki eleinte műhelyfőnök volt, majd a szállìtási osztály vezetője lett, nem
felettesem, hanem szerszámvásárló ügyfelem volt, ahogy azt maga is megállapítja. Azt írja,
hogy „technikai szakértelmem ellenére” csak igen nehezen tudtam csoportban dolgozni,
mintha a szerszám az én „kizárólagos ügyem” lett volna, és egyedül tárgyaltam a külső
szállìtókkal, anélkül, hogy törődtem volna a belső ügyfeleim, vagyis a szerelővonal
igényeivel, márpedig emiatt problémák támadtak aztán, például a szerszámok módosításainál.
Amit Vellen mond, az egyszerűen nem igaz. Torzìtásában nemcsak az játszik szerepet,
hogy az üzem vezetőségének az elvárásai szerint beszél, hanem az is, hogy szerette volna
velem is a főnököt játszani, de én inkább a szerelővonalon dolgozó munkásokkal tárgyaltam a
szerszámokkal kapcsolatos kérdésekről, nem pedig vele. Mint egyszer már emlìtettem, vele
nem is volt kivel.
Daniel Fréour szerint azért nem voltam megelégedve a helyzetemmel, mert a romániai
diplomáimat nem értékesíthettem Franciaországban, és ezért negatív magatartásom alakult ki
a céggel szemben. Pedig ő tudta, hogy nem a diplomáimat, hanem a megszerzett szakmai
ismereteimet szerettem volna jobban hasznosìtani. Ő volt az, aki elnézést kért tőlem, amikor
technológusi képzettségével a főnökömmé nevezték ki.
Hervé Philippe Le Gorrec, hajdani mérnöktársam és egy ideig ugyancsak közvetlen
főnököm elmondta, hogy nem rejtettem véka alá a véleményemet a munkám mennyisége és a
fizetésem nagysága közötti disszonanciáról. Majd egy különös mondattal fejezte be a
vallomását: „Az üzemben Adorjáni Imre jó technikai szakértelemmel rendelkezett, de a
kommunikációs képességei szinte nemlétezőek voltak”. Azóta is próbálom megfejteni, mi
volt a baja a „kommunikációs képességeimmel”, mert ehhez hasonlót még soha senki nem
mondott rólam. Hogyan lehettem én akkor Angers-ban annyi emberrel jó viszonyban, mind a
gyárban, mind azon kívül? A svédekkel is, amíg azok egy adott pillanatban hirtelen el nem
zárkóztak tőlem, mintegy parancsszóra!
André Bain a vallomásában leírta a betanult papagájszöveget: „Adorjáni Imre az esetek
többségében egyedül dolgozott, a szerszámokkal kapcsolatos dolgait a nélkül intézte, hogy
figyelembe vette volna az üzemen belüli ügyfeleinek a szükségleteit.”
A Scania hatodik tanúja Monique Brugeaud volt a személyzeti osztályról. Lényegében
csak annyit mondott, hogy míg ott dolgoztam, sem a túlóráimnak a kifizetését, sem pedig a
rövid kiszállásaimmal kapcsolatos költségek megtérìtését nem kértem tőlük. És ez ìgy is volt.
De attól még utólag is kifizethették volna.

A védelem ügyvédjének nézeteiből
A 2001. július 4-i tárgyaláson elhangzott beszédek nincsenek meg nekem, csak az
ügyvédeknek a per anyagáról szóló összefoglaló előterjesztését kaptam meg. De ennyi is elég
ahhoz, hogy az én képviselőmnek és a Scaniáénak a felfogásáról képet alkossunk.
A Scania ügyvédjének, Lionel Descamps-nak a szövegéből csak néhány különösen
említésre méltó gondolatot emelek ki, a legtöbbre visszakövetkeztethetünk majd az én
ügyvédem összefoglaló előterjesztéséből.
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Meglepő volt számomra, hogy egy ízben igencsak pozitívan nyilatkozik rólam:
„Szakterületének mesteri ismerete, különleges technikai képességei és hozzáértése
érdemeként ‟94 júliusában rendkìvüli jutalomban részesült.”33 Annál különösebb, hogy a
szakértelmemet elismerő, általam csatolt dokumentumokról azt állìtja, hogy „ezek egy jóval
korábbi periódusra vonatkoznak, mint azok a tények, amelyeket a felmondó levél vet a
szemére.” Úgy látszik, hogy amióta belémkötöttek, elveszìtettem a technikai hozzáértésemet
is.
Másutt megjegyzi: „Adorjáni úr még mindig felhozza, hogy része volt az üzem sikereiben;
mindenki a maga helyén hozzájárult ehhez.” Lám, hogyan igyekszik lekicsinyìteni a
munkámat: több hónapos késés behozatalát induláskor, és hogy egyedül rám hárultak éveken
át azok a feladatok, amelyeket más gyárainkban több mint egy tucat ember végzett.
Nyilván a cég vezetőinek sugallatára nem riad vissza valótlanságok állìtásától sem. Például
hogy 1993 őszén azért kötöttük meg 1994. február elsejei érvénnyel a „francia
munkaszerződést”, mert nem akartam visszamenni Svédországba. Nem a fölötteseim hosszas
meggyőző munkájának az eredménye volt! Dehogy! Szerinte és megbìzói szerint én akartam
ottmaradni Angers-ban!
Lionel Descamps összefoglaló előterjesztése szerint a jobb működés érdekében 1998-ban
„a cég átszervezte a kamionszerelést irányító technológusok csoportját, a méthode-ot: tíz
önálló munkaegységet hoztak létre, amelyeket «cluster»-eknek neveztek el, és amelyekhez
funkcionálisan hozzárendelték a technológusokat. A vállalat közölte Adorjáni úrral, hogy a
szerszámügyeket koordináló munkahely, amelyet addig betöltött, megszűnt.”
Ebben a szövegben „mindössze” két állìtás nem igaz. Először is a szerelőcsoportok, a
„cluster”-ek, már 1992-ben léteztek, amikor a gyárat beindítottuk. A munkahelyem pedig nem
szűnt meg, hanem kibővìtették azzal, hogy egy csoportot technológusként vezetnem kellett.
Hiszen az idézett szöveget maga az ügyvéd ìgy folytatja: „A cég 1999. április 7-én azt
ajánlotta neki (azaz nekem, Adorjáni Imre Istvánnak), hogy foglalja el a technológusi és a
szerszámügyeket koordináló állását, ugyanazzal a munkabérrel és munkahelyi besorolással,
mint amellyel az előbbi állásában is rendelkezett.” Vagyis ugyanannyi munkabérért két állás
feladataival bíztak meg, amelyek közül az egyik az volt, amelyet az ügyvéd egy előbbi
mondatában megszűntnek nyilvánìtott.

Az én ügyvédem anyaga
Az összefoglaló előterjesztést nem az iroda főnöke, Gérard Sultan, hanem egy Soltner nevű
ügyvéd készìtette. Mindenekelőtt végigveszi mindazokat a munkahelyi változásokat, amelyek
a Scanián belül engem érintettek. Sűrìtve ismertetem ennek a résznek a tartalmát.
Megemlìti, hogy a kedvezmények 1994. februári megszűnésekor havi 18.000 frank fizetést
ítéltek meg nekem, de megígérték, hogy indìtanak egy tervezőosztályt, amelyet reám
bíznának, és így a jövedelmem megfelelne majd egy mérnökének. A Scania azonban nem
tartotta meg az ìgéretét. Soha nem tettek bìráló megjegyzést a munkám minőségére és
hatékonyságára, 1998 végén mégis csak 2%-os fizetésemelést kaptam, noha az átlag 2,2%-os
volt, és én a kamionrészlegen kívül (ahova tartoztam) a buszszerelésen is dolgoztam. 1999.
április 7-én pedig közlik új munkakörömet: ezentúl technológus csoportvezető és
szerszámfelelős leszek.
A technológus végzettsége: érettségi és két év szakiskola. Az Adorjáni Imre István
végzettsége – mondja a szöveg – érettségi és tíz év egyetem, amelynek eredményeként két
mérnöki diplomával rendelkezik. Egy destabilizációs eljárás indul meg vele szemben.
Zaklatják, igyekeznek a felmondását aláíratni vele. Meggyőzni törekszenek, hogy
33

Eredetiben: „La bonne maîtrise de son domaine de compètence et des aptitudes techniques particulières lui
ont valu, en juillet ’94, une prime exceptionelle.”
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megegyezéses alapon mondjon fel. Fenyegetik is. Többé nem kérik ki a véleményét
semmiről, és felszólìtják, hogy a gyűléseken hallgasson. Ennek a helyzetnek Adorjáni Imre
számára egészségi következményei is lettek.
1999. szeptemberében megindítják az elbocsátási procedúrát, Adorjánit többször
ideiglenesen felfüggesztik, közben létrehoznak egy előzetes találkozót, amelyen csak
homályos vádak hangzottak el, végül október 18-án elküldik azt a levelet, amelyben közlik,
hogy elbocsátották.
Az ügyvéd itt idézte az elbocsátási végzés egész szövegét. Megjegyezte, hogy a Scania
Production Angers SAS gyárnak a CFDT szakszervezete keményen reagált az elbocsátásra,
de semmilyen kielégìtő magyarázatot nem kapott rá az igazgatóságtól.
Az előterjesztésnek ez a része azzal fejeződik be, hogy a munkaszerződésem
törvényellenes felbontása és az ebből származó káraim miatt a munkaügyi törvényszékhez
fordulok.
A következő fejezetet (cìme: A tárgyalás) érdemes csaknem egészében idefoglalni:
„I. A VALÓDI ÉS KOMOLY OK NÉLKÜLI ELBOCSÁTÁSRÓL
Adorjáni Imre 1988-tól Scania-alkalmazott, és tevékenysége során minden rábízott
funkcióban a munkaadója legnagyobb megelégedésére végezte a munkáját.
1991. május 8-án a munkaadó34 ezt ìrta: „Adorjáni Imre a feladatait a legnagyobb
gyorsasággal és jó minőségben végzi. Mindig fejlődőképes, és úgy ìtéljük meg, hogy igen
nagy a kapacitása.”
1992. június 10-én Dominique Danton és Henk Foole ezt nyilatkozták: „Benyomásom
szerint Adorjáni úr egy nagyon jó kolléga, aki professzionális módon tesz eleget
munkafeladatainak. Kompetenciája következtében a munkáját magas szinten végzi.”
Más elismerések is tanúskodnak Adorjáni Imre egész karrierje során a Scaniánál végzett
munkájáról.”
Itt utal az AXODYN által 1999 januárjában végzett felmérésre, és idézi ennek rám
vonatkozó következtetését:
„«Teljesen egyedül ellátja a szerszámok tervezésének, beszerzésének és üzembe
helyezésének funkcióit. Mindebben nagy összhang érződik. Ez garantálja a berendezések
működésének harmóniáját.»
Ugyanakkor a sajtó nagy sikerként írt arról, hogy az angers-i Scania-üzem rekordtermelést
ért el 1999-ben.
Mindezek után Adorjáni úr, aki az itteni üzem sikeréhez hozzájárult, egy brutális és
indokolatlan félreállítás tárgya lett.

Az elbocsátás indokairól
A felmondó levélben felhozott indokok szétesőek, nincsenek alátámasztva, és arról a
zavarodottságról tanúskodnak, amely Adorjáni úr félreállítása tervének kivitelezését áthatotta,
lévén, hogy ő mindig visszautasìtotta a megegyezéses felmondást, amit az igazgatóság
kitartóan szorgalmazott.

34

A Lars Thaning által kiállított bizonyítványról van szó.
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a.) az átszervezés
megkérdőjelezéséről

állítólagos

kritikájáról

és

a

főnökök

kompetenciájának

A felmondó levélben a munkaadó azt állítja, hogy Adorjáni úr odáig ment az újjászervezés
bìrálatában, hogy a főnökeinek a kompetenciáját is kétségbe vonta, és fenyegetően nyilvánult
meg irányukban.
Adorjáni úr határozottan tiltakozik a tények ilyen hamis beállítása ellen.
Tudni kell, hogy az 1999 tavaszán elhatározott átszervezés nem volt érthető a személyzet
egy része számára, akiket kész tények elé állítottak anélkül, hogy ennek az átszervezésnek a
logikáját megmagyarázták volna.
Ebben a vonatkozásban nem érdektelen utalni a Scania Production Angers alkalmazottai
között 1999 októberében készìtett felmérés eredményeire, amelyből kiderül:
- hogy a munkavállalók 59 %-a nem tartja összefüggőnek (koherensnek) a hozott
intézkedéseket
- hogy 50 %-uk szerint a szolgáltatások, a csoportok és a részlegek közötti együttműködés
nem valami hatékony
- hogy a megkérdezettek 40 %-a nem találta hatékonyaknak a vezetőség által javasolt
összevonásokat
Adorjáni úr a maga részéről ELFOGADTA az új technológusi feladatokat ÉS ez addigi
szerszámfelelősi funkcióját is együttesen, ahogyan ez világosan kiderül az általa 1999. május
20-án elküldött levélből.
Az új funkciók a munkafeladatok megnövekedését jelentették számára, hiszen Adorjáni
urat az új speciális technológusi feladatokon kívül megbízták azzal, hogy továbbra is végezze
mindazt a széles spektrumú tevékenységet, amely neki mint szerszámosnak addig is a feladata
volt.
Feladatainak a módosítása ellenére Adorjáni úr továbbra is ugyanazzal az odaadással
dolgozott.
És míg Adorjáni úr felvilágosításokat sürgetett az új funkcióival kapcsolatban, és hangot
adott annak a vágyának, hogy a szükséges kiképzésben részesüljön, az igazgatóság válaszként
kinyilvánította azt a szándékát, hogy megegyezéses formában véget vessen az
együttműködésnek!
Adorjáni úr nem bìrálta az üzemi újjászervezést, hanem egyszerűen megosztotta másokkal
az ezzel kapcsolatos kérdéseit, anélkül, hogy áthágta volna a véleménynyilvánítás határait,
amelyhez egy vállalat minden dolgozójának joga van.
A Scania cég elismeri, hogy maga Adorjáni úr kért egy olyan közös találkozót, amelyen
részletesebb információkat kaphatna, ez pedig azt bizonyítja, hogy épìtő megközelìtéssel
viszonyult a dolgokhoz, és sohasem szembenállással, mint ahogy azt a Scania társaság
elhitetni igyekszik.
Az (ideiglenes kizárása idején történt) előzetes megbeszélés alkalmával Adorjáni úr
egyébként – André szakszervezeti megbízott úr, valamint Proux úr jelenlétében, akinek erre
semmilyen ellenvetése nem volt – hivatkozott azokra a nehézségekre, amelyekkel szembesült
a megbízatásának megváltoztatása alkalmával:
«Nem csak azokat a feladataimat kell teljesítenem, amelyek a szerszámokkal kapcsolatos
felelősségemből származnak, hanem még a technológusok munkájának összehangolását és
képzésüket is biztosítanom kell. Mindazonáltal elfogadtam az új funkciómat, és közvetlen
főnökömtől a feladataim részletes leìrását kértem. Ezt sem ìrásban, sem szóban nem kaptam
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meg soha. Több ízben is kifejeztem azt az óhajomat, hogy új feladatkörömre vonatkozó
kiképzésben részesülhessek, de ez a kérésem eredménytelen maradt.»
* * *
A Scania vállalat Adorjáni úrral kapcsolatban kijelentette: «mivel nyíltan kétségbe vonta
fölötteseinek kompetenciáját, velük a kapcsolata megromlott, és ez a szolgálat működésében
súlyos zavarokat vont maga után.»
Ez egy megalapozatlan kijelentés, amely a legkisebb bizonyìtékszerűséggel sincs
alátámasztva.
Adorjáni úr sohasem bírálta a fölötteseinek a kompetenciáját, és a munkaadó képtelen
kimutatni a «súlyos működési zavarokat».
Ekképpen az átszervezést illető állìtólagos kritikából és a Scania vezetői kompetenciájának
megkérdőjelezéséből összeállìtott első panasz teljes mértékben érvénytelen.
b.) az «agresszív megnyilvánulások»-ról
A Scania cég egyik tanúja, Brandeau úr, a technológus csoport (a méthode) vezetőjének
nyilatkozata szerint Adorjáni úr «ugyanazon találkozó folyamán» a következőket mondta:
«Amikor egy patkányt a sarokba szorítanak, visszafordul, és kivillantja a fogait»
Arról a mondatról van szó, amelyet a felmondó levélben is megtalálunk.
De tanúskodása alkalmával Brandeau úr úgy vélte, hogy a következő mondat is elhangzott:
«Nem fél megharapni a macskát.»
Adorjáni úr határozottan tiltakozik: ezek a szavakat ő sohasem használta fölérendeltjei
irányában.
Egyébként nem is ismeri oly mértékben a francia nyelvet, hogy az emlìtett időpontban
használhatta volna a «sarokba szorítani»35 kifejezést; akkoriban ez még ismeretlen volt
számára.
Mindenképpen ki kell mondanunk: ha Adorjáni úr nem is tudta megtartóztatni magát, hogy
ki ne ejtse a jelentésben emlìtett mondatokat, bizonyos, hogy őt az igazgatóság tervei miatti
indokolt félelem is felizgatta akkor, hiszen azok minden áron véget akartak vetni a vele való
együttműködésnek.
Adorjáni úr soha nem fogadta el munkaadójának a kölcsönös megegyezésen alapuló
szerződésbontásra vonatkozó javaslatait. Az azt hitte, hogy őt kìméletlenül arra késztetheti,
hogy minden ok nélkül otthagyja azt a vállalatot, amelybe 1992-ben történt beindítása óta
annyi munkát fektetett.
Tanúskodásakor Samuel Tessier úr, régi technológus, a Scania Production Angers SAS
vállalat volt munkatársa megerősìtette, hogy egy adott pillanatban nyilvánvalóvá vált az ő és a
kollégái számára, hogy az igazgatóság el akarja távolítani Adorjáni urat:
«Láttuk, hogyan zaklatták, fenyegették, csak hogy bizonytalanságot keltsenek benne. Senki
nem mert a védelmére kelni (a CGC szakszervezet képviselője a beszélgetéseink során azt
mondta nekünk, hogy „ez már eleve egy veszett ügy‟). A félelem légköre uralkodott az
üzemben.»
Az előzetes találkozó során a Scania vezetősége elismerte, hogy Adorjáni úrnak elvben
számtalanszor felajánlották a tárgyalásos úton történő munkaviszony-megszakítást egy
kölcsönös megegyezéssel meghatározott kárpótlás folyósítása ellenében.
35

acculé
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Azt elfelejtették megemlìteni, hogy az elbocsátást megelőző hónapok folyamán a vállalat
nem csupán anyagi juttatás ígéretével próbálta elérni Adorjáni úr távozását, hanem éppoly
mértékben használta a fenyegetőzés eszközét is vele szemben. Nevezetesen 1999. június 3-án
a személyzeti igazgató egy találkozó alkalmával azt közölte vele, hogy a fizetését 13.000
frankra csökkentik, amennyiben Adorjáni úr nem változtatja meg a felmondással kapcsolatos
álláspontját.
Adorjáni urat ez az eljárás felháborította, és a legnagyobb mértékben megbotránkozott
rajta.
Természetesen senki sem tehet neki ezért szemrehányást.
És ez az, amiért a második indok sem megalapozottabb, mint az előző.
És végül hangsúlyoznunk kell, hogy a fegyelmi ügyek határidejére vonatkozó előìrások
(lásd a Munkatörvénykönyv L 122-44 szakaszait) értelmében a munkaadó nem hivatkozhat
olyan megnyilvánulásokra, amelyekre több mint két hónappal (‟99 tavaszán) az elbocsátás
foganatosìtása előtt tartott találkozón került sor.
c.) a «lehetséges konfliktusokat létrehozó» szándékokról
A felmondó levélben a munkaadó azokra a nézetekre hivatkozott, amelyeket Adorjáni úr a
munkások között terjesztett «azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy konfliktusos helyzeteket
hozzon létre».
Ezzel az állítással kapcsolatban semmiféle bizonyítékkal nem szolgál, hacsak nem annak
tekintjük Brandeau úr tanúvallomását, aki így nyilatkozik:
«Egy másik alkalommal (sic) a munkások jelentették nekem (újból sic), hogy a termelés
mennyiségének növelése kapcsán arra bujtogatta őket, hogy fizetésemelést követelve lépjenek
sztrájkba.»
Munkatársai szerint Adorjáni úr soha nem terjesztett konfliktushelyzet létrehozására
szolgáló nézeteket.
Nem érdektelen kihangsúlyozni, hogy a Scania cég egyetlen olyan tanúvallomást sem
tudott felmutatni, amelyből az derülne ki, hogy Adorjáni úr sztrájkra buzdított.
Minden alkalmazott tudja, hogy valamennyi Scania-egység között az angers-i üzem
teljesítménye a legjobb, hiszen maga az igazgatóság ismételgeti minden gyűlésen ezt az
információt.
Egyébként az előzetes megbeszélésen André úr, a szakszervezeti megbìzott, megjegyezte:
«Vajon van-e az üzemben valaki, aki a termelésnek túlmunka által elért újabb növelése
kapcsán nem beszél fizetésemelésről és munkabeszüntetésről?”
Adorjáni úr tagadja, hogy bármikor is sztrájkra buzdította volna az alkalmazottakat, vagy
arra biztatta volna őket, hogy fizetésemelést követeljenek.
A munkavállalóknak megvannak a maguk személyes képviseleti intézményeik,
amelyeknek az a feladata, hogy követeléseiket közvetítsék az igazgatósághoz.
Adorjáni úr mindig tiszteletben tartotta a dolgoknak ezt a rendjét, és munkatársai szerint
sohasem játszotta a tiltakozásra buzdítónak a szerepét.
Egyébként a Scania cég személyzete által 1999 őszén végzett felmérésből az tűnik ki, hogy
a társadalmi légkört akkor semmiféle valódi zavar nem jellemezte.
d.) a csoportos munka visszautasításáról
A felmondó levélben a munkaadó által említettekkel ellentétben Adorjáni úr soha nem
utasította vissza újonnan kapott technológusi szerepkörét.
Mindig szoros együttműködésben dolgozott a munkatársaival, és tevékenységéről mindig
beszámolt a feljebbvalójának.
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Adorjáni úr nem azt állította, hogy «legkevesebb tíz személyt kellene alkalmazni a
munkája elvégzéséhez», hanem egyszerűen kihangsúlyozta feladatainak sokoldalúságát, mint
ahogy azt egyébként az Axodyn cég jelentése is kiemelte.
Tessier úr tanúsítja, hogy:
«Adorjáni Imrével minden kolléga jó baráti és nagyon jó szakmai kapcsolatban volt. Imre
nagy szakmai tudással rendelkezik, a problémákat időben meg tudta oldani. Minden
alkalmazottal jó összhangot alakított ki.»
Megpróbálván ezt az utóbbi panaszt indokolni, a Scania cég Vellen úrnak36, a szállítási
igazgatónak a tanúvallomását csatolta, aki arról számol be, hogy az egész 1994-1998-as
időszakban Adorjáni úr csak igen nehezen tudott csoportban dolgozni.
Vellen úr nyilatkozata ellentétes a valósággal, és mindenekelőtt semmiféle jelentőséggel
nem bír a jelen perben, hiszen az 1994-1998 közötti periódus jóval megelőzte az 1999
októberében történt elbocsátást.
Ugyanez érvényes Hervé Le Gorrec igazgató úrnak a vallomására is, aki az 1995
szeptembere és 1997 augusztusa közötti időszakot idézi fel!
Fel kell hìvnunk a figyelmet arra, hogy az előbb említett periódusok és az elbocsátása
között Adorjáni urat a munkája minősége és nevezetesen a csoportban való munkával
kapcsolatos nehézségei miatt senki semmiféle szemrehányással nem illette.
A Scania cég és vezetőinek minden merészségére szükség van ahhoz, hogy azt állítsák,
miszerint Adorjáni úr visszautasította, hogy «a tudását megossza a többiekkel», és hogy az
átszervezést követően nem fogadta el, hogy csoportban dolgozzon.
Ellenkezőleg, azzal, hogy eltávolìtotta minden döntési folyamatból, és a kollégáihoz
viszonyìtva a szélre szorìtotta, éppen a munkaadó volt az, amelyik előidézte Adorjáni úr
elszigetelődését – mint azt Tessier úr megállapítja a tanúvallomásában.
Mesterkedéseiknek egyetlen célja volt: hogy nyomást gyakoroljanak Adorjáni úrra, amíg
ki nem kényszerìtik a kölcsönös megegyezéssel történő eltávolításába való beleegyezését.
A felmondó levélnek a valóságot és a komolyságot nélkülöző indokai ennélfogva teljes
mértékben érvénytelenek.
Ezeket azért agyalták ki, hogy megpróbálják hitelessé tenni az Adorjáni úr félreállítására
felállìtott tervet, amelyet a Scania Production Angers SAS társaság nem tud elrejteni. Őket
mindig visszautasìtotta Adorjáni úr, mert nem fogadta el egy megegyezéssel történő
munkaviszony-megszakításnak az elvét.
Az eljárás időtartama önmagában véve is elárulja a Scania Production Angers SAS vállalat
bizonytalankodását. Mindvégig azzal próbálkoztak, hogy Adorjáni urat meggyőzzék, fogadja
el a kölcsönös megegyezésen alapuló szerződésbontásra vonatkozó javaslatukat.
A «bizalom elvesztése», amire a munkaadó hivatkozik, semmilyen realitással nem bír, és
semmiféle objektìv tényezőn nem nyugszik.
Azok a nehézségek, amelyekre a Scania Production Angers SAS vállalat színleg
panaszkodik, mesterségesek, és semmiképpen nem Adorjáni úr kifogástalan magatartásából
erednek.
A Scania cég igazgatósága egy korántsem mindennapi dühödt ellenségeskedésről tett
tanúbizonyságot, hogy elérje Adorjáni úr távozását. Egészen odáig mentek, hogy egy súlyos
hibáért történő, munkahelyi felfüggesztéssel is egybekötött felmondási eljárást indítottak
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Gérard Jean-Claude Vellen igazgatóval 2004 júniusában összeakadtam az angers-i posta ajtajában.
Megkérdezte, hogy vagyok. Mondtam, tudhatja, hiszen ô is aláírta a kivégzésemet. Két gyermek apja vagyok,
és azóta sincs munkám. Mikor rákérdeztem, azt mondta, már nem emlékszik, mit írt a tanúvallomásában.
Számon kértem, miért támadott hátba, miért nem jelezte soha a cégnél, ha volt valami baja velem? Azt
válaszolta: „Tu sais, on est tous salarié” – Tudod, mindnyájan alkalmazottak vagyunk. Vagyis elismerte, hogy
a félelem vezeti az embert a Scaniánál. Nem volt öröm látni a zavarát.
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ellene csupán azzal a céllal, hogy rossz hírét költsék peres társuknak, és egy «súlyos helyzet»
látszatát keltsék – hogy a felmondó levél kifejezéseit használjuk.
Ez a színjáték természetesen nem fogja félrevezetni a Bíróságot.
A bíróság nem fogja hagyni magát tovább megtéveszteni egy «lojális megoldás» (sic) által,
melyet a Scania cég talált ki, gondolván, hogy átesik a vámkezelésen, ha «egy Svédországba
való visszatérés lehetőségének» a tanulmányozását javasolja.
A Scania igazgatósága már a birtokában volt Adorjáni úr önéletrajzának, nem lett volna
szabad 12 esztendőnyi jó és lojális szolgálat után ignorálnia a kvalitásait.
Valójában semmiféle állást nem ajánlott fel a Scania-csoport.
Az Adorjáni úrnak a munkahelyéről történt elbocsátása semmilyen valós és komoly okon
nem alapult, és törvényellenesnek nyilvánítandó.
Munkaszerződésének a felbontása miatt elszenvedett kár jóvátételére Adorjáni úr
megalapozottan kérhet a munkatörvénykönyv L 122-14-4 cikkelyében törvényesen
meghatározott minimumnál egy sokkal jelentősebb összeget.
Valójában Adorjáni úr személyes és családi helyzete megérdemli a figyelembevételt.
Emlékeztetnünk kell arra, hogy Adorjáni úr 1992-ben a Scania Production Angers SAS
vezetőinek a sürgető hìvásának eleget téve hagyta el Svédországot, hogy kívánságukra részt
vegyen az üzem indításában.
Adorjáni úr azonnal elhagyta Svédországot, hogy Angers-ban telepedjen le, ahol az orvosi
tanulmányokat végzett felesége romániai diplomájával a fennálló törvények értelmében nem
gyakorolhatta hivatását.
A Scania cégnél eltöltött 12 esztendő derék és lojális szolgálat után Adorjáni úr ma
munkanélküli, és kénytelen megszervezni maga és családra visszatelepülését Svédországba,
ahol még munkahelyet is kell maguknak találniuk.
Adorjáni úr elbocsátása nem csupán alaptalan, de kimondásának körülményei és tényei
ugyancsak törvénytelen jelleggel bírnak.
Adorjáni úr igazságtalanságként élte meg ezt a félreállítást, mely érzés a Scania cég
elhatározásával szembeni értetlenséggel keveredett.
A cég magatartása jelentősen érintette Adorjáni urat, aki a levertség hosszú időszakát élte
meg, amelyet nem lesz könnyű kihevernie.
Meg kell jegyeznünk, hogy a svéd társadalmi szabályok a jogtalan elbocsátás esetére 32
hónap fizetésének megfelelő kártérìtést ìrnak elő, amennyiben az illető alkalmazott több mint
tízéves munkahelyi régiséggel rendelkezik.
Annak ellenére, hogy Adorjáni úr számtalan munkaajánlatra válaszolt, nem talált
munkahelyet magának, és az egyedüli jövedelme a munkanélküli segélypénztár által fizetett
csökkenő mértékű segély.
Mindezen indokok miatt Adorjáni úr megalapozottan kér egymillió frank jóvátételt a reális
és komoly okokat nélkülöző elbocsátásából származó őt ért kár miatt.
II. A TÚLÓRÁKRÓL
(…)
Számot vetve a munkafeladatokkal és a feletteseinek igényeivel, Adorjáni úr kénytelen volt
rendszeresen túlórákat teljesìteni, amelyek szabályozása nem történt meg.”
Az összefoglaló előterjesztésben itt egy táblázat következik, amely az én rendszeresen
vezetett feljegyzéseim alapján készült, és amely szerint az 1995-től 1999-ig ki nem fizetett
összeg 234.646 frankra rúg. Az ügyvéd itt utal arra is, hogy a francia Munkatörvénykönyv L
212-1-1 CT cikkelye szerint egy perben a munkaadó köteles felmutatni a bíróságnak az
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alkalmazott által valóban teljesített munkaórákat, vagyis ebben az esetben a bizonyítás nem a
felperes munkavállaló feladata, hanem a cégé.
Visszaadom a szót az ügyvédi előterjesztésnek:
„Jelen esetben a Scania kétségbe vonja a túlórákat anélkül, hogy magával hozott volna
olyan anyagot, amelynek segítségével meg lehet határozni Adorjáni úr valóban teljesített
munkaóráit.
(…)
Meg kell jegyeznünk egyébként, hogy az üzembe való belépéskor és távozáskor egy
mágneses kártya rögzìti az időpontokra vonatkozó információkat.
Következésképp a Scania cég képes kellene legyen arra, hogy Adorjáni úr munkaidőbeosztását rekonstruálja.
A munkaadó nem vonhatja kétségbe az Adorjáni úr noteszébe bejegyzett órarendet, hiszen
ezek az ő effektìv és reális munkaidő-beosztását rögzítik.
A Scania például a „95-ös év 28. hetét szabadságidőként tünteti fel.
A valóságban Adorjáni úr azon a héten hétfőtől csütörtökig dolgozott, amint azt a fizetési
lapja is igazolja.
A munkaadó azt is állítja, hogy Adorjáni úr a legnagyobb szabadsággal rendelkezett a
munkaideje fölött.
Valójában mindig a felettesei jelenlétében és azok ellenőrzése alatt dolgozott.
Fizetését nem átalányban kapta.
Következésképp minden munkaórát szabályosan ki kell fizetni, és nem sokat számít, hogy
az elbocsátásáig ebben az ügyben nem adott be semmiféle reklamációt.
III. A HIVATALI KIADÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL
A legfelsőbb semmitőszék különös világossággal kimondja a munkaadónak azt a
kötelezettségét, hogy magára vállalja azokat a kiadásokat, amelyeket a dolgozó szakmai
munkája során teljesített.
(…)
Tevékenysége során Adorjáni úr rendszeresen használta a saját személygépkocsiját hivatali
utazásaira, a legtöbbször a szerszámkészítők meglátogatására.
Átlagban havi 300 km utat tett meg így, és erre az érvényes díjazási szabályok szerint
összesen 66.587 frankot kellett volna kapnia.
A Scania cégnél megtalálható költségfeljegyzések lényegében csak a nagyobb (külföldi)
utazásokra vonatkoznak.
A kisebb utakra vonatkozó alkalmi kiadásokat nem fizették ki neki.
IV. EGYENLŐTLENSÉG A BÁNÁSMÓDBAN – A KÜLFÖLDRE KÖLTÖZŐKRE
ÉRVÉNYES KEDVEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA
Az Angers-ban töltött első két esztendeje idején Adorjáni úr élvezte mindazokat a
kedvezményeket, amelyeket a Scania Production Angers SAS általános alkalmazási
szabályainak megfelelően szokásszerűen megadnak mindazoknak, akik hivatali érdekből
külföldre költöznek.
Így a cég fizeti a házbérét, a villanyszámláját, a telefonját, szolgálati kocsit kap, hozzá
benzinjegyet, továbbá repülőjegyet magának és a családjának, hogy időközönként
hazalátogathassanak Svédországba.
Adorjáni úr 1994 januárjától ezeket a kedvezményeket elveszítette.
127

A Scania Production Angers SAS üzem a szerződésileg rögzìtett és a Scania cégnek az
alkalmazásra vonatkozó általános szabályaiban a külföldön dolgozó svéd állampolgárok
számára előìrt kedvezményeket minden alap nélkül egyoldalúan megszüntette.
Az 1994. február elsejétől érvényes szerződés szövege határozottan leszögezi, hogy
Adorjáni úr 1998. június 13-tól lett a Scania cégcsoport alkalmazottja.
Így Adorjáni úr 1994. február elsejével egyszerűen folytatja működését a Scania
Production Angers SAS üzemen belül, anélkül, hogy az 1993 szeptember 9-re keltezett
munkaszerződés valamiféle szakìtást jelezne az előző periódushoz viszonyìtva.
A Magánjogi törvénykönyv 1273. cikkelye úgy rendelkezik, hogy «a nováció37 egyáltalán
nem vélelmezhető; szükség van arra, hogy a végbevitelére irányuló akarat világosan
kiderüljön az okiratból».
A munkaadó itt még csak nem is közölte az alkalmazottal, hogy az elnyert kedvezmények
megszűnnek.
Ezért Adorjáni úr megalapozottan kéri ezeknek a kedvezményeknek a fenntartását, hiszen
a munkaadónak nem volt joga ahhoz, hogy 1994. február elsejétől ezeket eltörölje.
Az eltörlés már azért is jogtalan volt, mert Adorjáni úr, aki svéd állampolgárként a Scania
érdekében utazott külföldre, a külföldön dolgozó svédek számára a Scania cég által
kidolgozott, az alkalmazásra vonatkozó általános rendelkezések alapján jogosult ezekhez a
kedvezményekhez.
(…)
Meg kell jegyeznünk, hogy a SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS ezeket a
rendelkezéseket a vállalat érdekében Angers-ban dolgozó minden egyes kihelyezett svéd
esetében alkalmazza.
Semmi nem indokolja a tényt, hogy Adorjáni urat hirtelen megfosztották a
tevékenységének első két évében neki juttatott kedvezményektől, miközben a többi svéd
továbbra is élvezheti a külföldre helyezéséből származó előnyöket.
És itt hangsúlyoznunk kell, hogy az 1994. február elsejével megadott ezerfrankos
fizetésemelés nevetséges a természetben élvezett és akkor megszüntetett kedvezményekhez
viszonyítva.
A munkásokkal szembeni diszkriminációmentesség az igazságszolgáltatás által
érvényesìtett jog általános érvényű elve, minden alkalmazottra ugyanazok a szabályok kell
vonatkozzanak, és a hasonló helyzetben levőket ugyanazon a kedvezményekben kell
részesíteni.
(…)
Adorjáni urat jogtalanul fosztották meg az őt megillető kedvezményektől.”
Az ügyvédi előterjesztés ezután tételesen felsorolja a megvont kedvezményeket. Az
elmaradt juttatások végösszege 549.330 frank.
Mindezek alapján az ügyvéd kéri:
„Nyilvánítsák ki, hogy Adorjáni úr jogi keresete elfogadható és jól megalapozott.
Mondja ki a bíróság, hogy Imre elbocsátásának nincs reális és komoly oka, és törvénytelen
jellege van.
Ennek következtében ítéljék a Scania Production Angers SAS céget arra, hogy Adorjáni úr
számára egymillió frank kártérítést fizessen érdekeinek reális és komoly ok nélküli
elbocsátása által történt megsértése miatt.”

37

vagyis a jogügylet megújítása

128

Az elmaradt kifizetések fejében Adorjáni Imrét további mintegy egymillió frank odaítélése
illeti meg.

A tárgyalásról
Számomra nagyon furcsa volt, hogy ott ügyvédek intézték a dolgot, én csak néztem
szanaszét. Ott akkor már tőlem semmi nem függött, és én ehhez nem vagyok szokva.
Meglepett, hogy Bernard Proux, a személyzeti igazgató nem volt ott, a Scaniát nem
képviselte csak az ügyvéd. Az is meglepő volt, hogy Lionel Descamps tények nélkül beszélt,
és gyakorlatilag semmit nem tudott mondani az elbocsátásom indokairól. Én azt vártam, hogy
legalább most megtudom, miért rúgtak ki. De nem. Arról abszolút nem beszélt, hogy én
sztrájkot akartam volna szervezni. Ehelyett azt mondta rólam, hogy ha én korrekt lettem
volna, hazamentem volna Svédországba, mert botrányos – scandaleuse -, hogy én itt élek
francia munkanélküli segélyen. Szerinte én nem akarok dolgozni.
Hosszan beszélt a svéd kultúráról, amelybe beletartozik, hogy mikor kirúgnak valakit,
akkor annyi pénzt adnak neki, amivel befogják a száját. Ez, a megegyezéses alapon történő
felmondásra vonatkozó minden ismeretem ellenére így, elvként, újdonság volt számomra.
Marc André, a szakszervezetis, aki szintén ott volt a teremben, fogalmazta nagyon jól meg,
hogy a cég ügyvédje elfelejtette a tényeket, mindazt, amivel engem nyeggettek, fenyegettek és
gyanúsítgattak, ehelyett inkább arról beszél, hogy a Scaniának milyen szociális vívmányai
vannak. Ő ezt dicsőìtette ott. A cég ellenem való bizonyìtékainak hiányosságait indokolva
pedig azt mondta: a munkások csak azért nem jöttek ellenem tanúskodni, mert féltek, hogy
kollégáik esetleg rossz néven vennék tőlük, és kiközösìtenék őket. Ebben biztosan van
igazság, hiszen a jó érzésű emberek természetes módon megszólták volna őket. A kollégák
véleményére való hivatkozással mégis elsősorban azt hárìtották el, hogy a vezetőség
nyomására kénytelenek legyenek hazug módon vallani rólam.
Az én ügyvédem, Gérard Sultan, az ellenfél ügyvédének beszédét rendesen helyre tette,
abszolút mindenre visszavágott. A Scania szociális vívmányaival kapcsolatban például azt
ajánlotta, hogy inkább a szakszervezetet kellene megkérdezni, mi is történt Lars Wrebo
vezérigazgatósága idején Angers-ban. Nagyon-nagyon hiányolta, hogy Proux nincs ott, aki
miatt már egyszer egymillió frank kifizetésére ítélték a Scaniát, amikor egy embert átcsaltak
máshonnan dolgozni (a buszok eladásával foglalkozott), majd nemsokára kitették. Ebben az
ügyben is a munkaügyi bíróság tett igazságot. Az ügyvédem feltette a kérdést: hogy ha ez az
ember egymilliót kapott, akkor vajon hány milliót ért Mosca, a Scania France-nak az
igazgatója, akit Spanyolországból hoztak oda, és körülbelül egy év múlva kirúgták azt is
„megegyezéses alapon”. Ezekről kellett volna ott Proux beszéljen, mert ezek azok a pénzek,
amelyekről én azt hittem, hogy az édesapja pénze, olyan vidáman osztogatta. Sultan
gúnyolódott Proux-n a miatt az állìtólagos „tollhiba” miatt is, amellyel a nekem küldött
hívólevélben tévesen nevezték meg az utolsó (1999. október 18-i) találkozónk miféleségét.

Az ítélet
A 2001. október 3-án kihirdetett elsőfokú ìtéletet egyikünk sem fellebbezte meg. A Scania
örülhetett, mert még így is olcsóbban megúszta, mint ha megegyezéssel aláírtam volna a
felmondásomat, én pedig – az ügyvédem szerint – nem lehettem biztos abban, hogy
másodfokon kedvezőbb eredményre jutok.
A bíróság kimondta, hogy elbocsátásom valós és komoly ok nélkül történt, ezért a Scaniát
arra ítélte, hogy valamivel több mint 300.000 frank kártérítést fizessen nekem. A túlórákra, a
hivatali kiadásaim megtérítésére és a kedvezmények diszkriminatív eltörlése miatti
kártérítésre vonatkozó követeléseimet visszautasították.
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A Scaniának ezen kívül ki kellett fizetnie a perköltségeket, valamint hat hónapi
munkanélküli segélyemet a segélypénztárnak.
Számomra a legfontosabb az volt, hogy elbocsátásomat valós és komoly ok nélkülinek
minősìtve, a bìróság lényegében törvénytelennek nyilvánította azt. Ezzel erkölcsi ítéletet
mondott a Scania fölött.
Akkor még nem gondoltam, hogy ez a cégről, mint a semmi, úgy lepereg.

A svéd szakszervezet „segìtsége”
Az első megválaszolatlan beadvány
Amikor 1989 nyarán végre – egy évi várakozás után – munkásból tervezőmérnökké
avanzsáltam a Scaniánál, mindjárt beléptem Svédország Mérnökszövetségébe
(CivilingenjörsFörbundet, rövidítve: CF). Ennek a szakszervezetnek volt egy külön részlege a
Scania södertäljei gyáraiban, amelyet Akademikerföreningnek (AF) – kb. főiskolát-egyetemet
végzettek egyesületének – neveztek.
Belépésem alkalmából a CF köszöntőlevelet küldött
nekem, amelyből megtudhattam, hogy az ország mérnökeinek 85%-a ehhez a
szakszervezethez tartozik. Egy Medlemsinfo cìmű friss kiadványt is mellékeltek; ennek
grafikonjaiból láthattam, mennyivel kevesebb pénzt kapok, mint amennyi egy velem
egyszerre végzett svéd mérnök fizetése.
Alapszabályzata szerint a CF-nek az a feladata, hogy megvédje tagjainak „szakmai,
szociális és gazdasági érdekeit”. Támogatja őket a munkaerőpiacon, valamint a munkaadóval
való tárgyalás, sőt per folyamán is. Az évek során kapott szakszervezeti lapszámokban, a
tagoknak küldött levelekben, brosúrákban újra és újra felmerült erre az érdekvédelemre való
részletesebb hivatkozás. Különösen hangsúlyozták a fizetésügyben, az alkalmazási
feltételekről való egyezkedés során adandó tanácsadást és segìtséget, de ezt elvárhatónak
nyilvánították a munkakörnyezet, a karrierépítés, a továbbképzés stb. vonatkozásában is.
Különösen sok információt közöltek a fizetésekről. Évente táblázatokat állìtottak össze –
főleg a végzettség évének felbontásában -, hogy a statisztika szerint az adott pillanatban
mennyi az érvényes és elvárható bér. Külön brosúra szólt arról, hogy minden alkalmazottnak
egyéni fizetést kell adni, amely összhangban kell legyen a munka nehézségével, a felelősség
mértékével, az elméleti képzettséggel, a tapasztalattal, az önállósággal, a kreativitással. Én ezt
mind komolyan vettem, és megpróbáltam magamra alkalmazni, különösen a franciaországi
nagy feladataim és az ezeknek való megfelelésem kapcsán.
De már Södertäljében is voltak problémáim. Mérnöki kinevezésem után fizetésemelést
csak a következő év (1990) végén kaptam: egyezer koronát. A CF bérstatisztikája szerint
ebben az évben az én kategóriámba tartozó mérnökök fizetése több mint kétezer koronával
emelkedett. Ekkor volt az, hogy a személyzeti nyilvántartásban – noha már régen beadtam
egyetemi diplomáim svédországi honosításának másolatát – még csak középiskolás
végzettséggel szerepeltem. A kijavításra még egy évet kellett várnom, mert – mint közölték –
egy évben csak egyszer módosítják az adatokat. Az említett tényekre, valamint arra is utalva,
hogy tizenkét éve dolgozom mérnökként, de a fizetésem annyi, mint egy kezdőé, összeállítást
készítettem az adataimról, és átadtam Björn Östbergnek, az AF szakszervezeti
megbízottjának. Vártam érdekvédelmi szervezetem valamilyen lépését, de erre a
beadványomra nem történt semmi.
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Nyerek egy aláírt nyomtatványt
Már javában készültünk az angers-i gyárindításra, amikor egy napon levelet vagy valami
AF-kiadványt kaptam Per Langétól, az Akademikerföreningen (AF) képviselőjétől. Akkor tért
haza tapasztalatokkal megrakodva hollandiai kiküldetéséből. Az AF-ben az volt a funkciója,
hogy segítsen a kiküldötteknek, amilyen én is voltam akkor.
Miután már teljesítettem a megbízatásomat, amelyre kiküldtek, vagyis a gyárat
felszereltem szerszámokkal, már a Svédországba való hazatérés foglalkoztatott. Eddig végig
ugyanannyi volt a fizetésem, mint otthon, Södertäljében, azaz 15.894 svéd korona. Ehhez
persze hozzájöttek a kedvezmények, valamint a rengeteg túlórámnak a díja is. Ezért
tulajdonképpen nem panaszkodhattam volna a jövedelmemre, ha igazságos, másokéval
összevethető lett volna. A túlórák ellenértékét az alapfizetésből számolják, ezért nyilvánvaló,
hogy ha egy született svéd végzi a munkámat, legalább kétszer annyit kapott volna, mint én.
Azzal számoltam, hogy a termelés beindulása után vissza kell mennem Svédországba, és a
jövedelmem ismét csak az említett alapfizetésre korlátozódik. A 16 hónapos PEP-szersződést
(Personal Exchange Project) csak később ajánlották fel. 1992. június 2-án, vagyis éppen az
ünnepélyes megnyitó előtti napon telefonáltam Langénak. Elmondtam neki, mikkel
foglalkozom, milyen a végzettségem, és hogy mennyi a fizetésem. Mindent el is hitt, csak a
fizetésem nagyságát nem. Megígérte, hogy küld egy nyomtatványt, azt töltsem ki, írassam alá
a főnökömmel, és ő majd intézkedik. Másnapra el is faxolta nekem.
A kitöltés az még ment, bár meg kellett fontolnom, hogyan foglalom össze néhány pontba
ágas-bogas teendőimet, de az aláìrásért rengeteget kellett Anders Leinénél, a közvetlen
főnökömnél kuncsorognom. Mindenre volt ideje, a kávéautomata melletti trécselésre is, de
aláírni, arra nem. Persze a munkafeladataim részarányát is ő állapìtotta meg: be kellett ìrni,
hogy melyik hány százalékot tesz ki munkám egészéből. Szerintem még Bengt Klingberg
vezérigazgatóval is egyeztetett. Hányszor ültünk ott a Leine irodájában a gyűlésező asztal
mellett, és ő csak hümmögött, vajúdott, hogy milyen számot is ìrjunk oda! Rém rohadt volt ez
az egész vacakolás, pedig egyébként igazán semmi problémám nem volt vele. S amikor
készen voltunk, még mindig töprengett, hogy aláírja-e. Végül Thomas Karlsson, a technikai
igazgató mondta neki: ne mind tökölődj vele, írd már alá!
Mivel én Angers-ban sohasem kaptam részletes leírást a munkafeladataimról, ez a lista volt
az egyedüli főnökileg hitelesìtett dokumentum munkám sokoldalúságáról, egyúttal szűkszavú
igazolása annak, amit a tevékenységemről elmondtam. Ezért érdemes a lényeges részeit
idézni:
„A foglalkozás megnevezése: A gyár termelési szerszámainak felelőse.”
„A fő munkafeladatok – összefoglalva: A kabin- és alvázszerelés VR-szerszámaival
kapcsolatos minden munkafeladat elvégzése.”
A feladatok alábbi részletes leírásában zárójelben láthatjuk azok százalékos arányát és azt,
hogy naponta, hetente vagy kéthetente végeztem-e őket. (Ezek az adatok eredetileg külön
oszlopokba kerültek.)
„1. 4000 VR-szerszám = 900 VR-szám átvételére kidolgozott önálló eljárásmód (10%;
naponta)
2. A francia beszállítók technikai tanácsokkal való segítése és a VR-rajzok szövegének
svédről franciára fordítása (10%; minden héten)
3. 4000 VR-szerszám teljesen önálló átvétele és minőségi ellenőrzése (15%; naponta)
4. A működés és biztonság ellenőrzése a helyi APAVE szerszámellenőrző hivatallal
együttműködésben (20%; naponta)
5. Felel a szerszámok felszereléséért és használóinak kiképzéséért (10%; naponta)
6. A felmerülő problémák felmérése után dönt a javítási munkák megrendelése ügyében
(15%; minden második héten)
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7. A felmerülő új szerszámigényekre megoldást keres, és bizonyos esetekben megrendeli
azokat (10%; minden második héten)
8. A helyi főnökökkel együttműködve eljárásokat és munkamódszereket dolgoz ki az
angers-i szervezet számára (10%; naponta).”
Leine ennek a listának az aláírásával elismerte azt a munkát, amelyet végeztem, és amelyet
később mindig is igyekeztek kicsinyìteni. Ma már nem csodálkozom a vonakodásán: beleillik
a Scania diszkriminatív személyzeti politikájába.
Amikor Langénak elküldtem ezt a papírt, az volt a gondolatom: hátha hozzásegít, hogy
jobb melót, normálisabb fizetést kapjak majd hazatérésemkor.
Ahogy Per Lange neked válaszolt, úgy válaszolt nekem is. Biztosan telefonálgattam még
egy párszor neki, aztán megunva, már azt sem. Így lett vége – minden kihatás nélkül – ennek
az egész nyomtatvány-ügynek.

A „nem létezik” hogyan lesz „lehet”
Az évek folyamán a szakszervezetem mindkét ágának, a központi CF-nek és a Scania-beli
AF-nek a képviselőivel is beszéltem, legalább öttel közülük. Valahányszor elmondtam
valamelyiküknek a helyzetemet, az első reakció mindig a megdöbbenés, a hitetlenkedés volt,
de „ne félj, megnézzük, mert ez ìgy nem lehet”. Aztán eltelt néhány nap, és kiderült, hogy de
igen, lehet. Hogy semmit nem lehet csinálni. Mintha kicserélték volna őket.
T. K. A.: Mivel indokolták az új álláspontjukat?
Teljesen komolytalan dolgokkal. Egyszer például azt hozták fel, hogy körülöttem (Angersban) technológusok dolgoznak, és azokkal a fizetésem összeillik. Mintha ugyanaz lett volna a
feladatom, mint a technológusoké, és mintha nem lett volna – legalábbis egy darabig –
ugyanott, velem egy beosztásban az a két francia mérnök, akiknek a fizetése jóval meghaladta
az enyémet. Vagy azt hánytorgatták, hogy miért ìrtam alá a szerződést, miért mentem bele,
hogy francia alkalmazott legyek? Mintha én lennék a hibás, hogy hazug indokokkal és soha
beváltani nem szándékozott ìgéretekkel sikerült beleegyezésemet „a vállalat érdekében”
kicsalniuk. Magamra vessek, mert a gyanakvás csak túl későn, csak többrendbeli átverés után
ébredt fel bennem fölötteseim iránt?
Amikor kitettek a cégtől, nem sikerült telefonon elkapnom a CF jogtanácsosát, Lars-Erik
Björcköt. Végül egy södertäljei barátom – nevezzük R.R.-nek, mert nem kívánja, hogy neve
ügyemmel kapcsolatos nyilvánosságra kerülésének esetleg a családtagjai lássák kárát – ment
el hozzá, és mondta el, mi történt velem. Björck felháborodott. Később mégis elhatárolta
magát attól, hogy bármiféle segítséget adjanak nekem. (Az esetre még visszatérek.)
Érdekes megfigyelni ezt az egész mechanizmust. Ahogy a szakszervezetes nekiindul, hogy
„rendet tegyen”, mert szerinte nem létezik, hogy ilyen melóért csak ennyit fizessen a Scania.
„Nem lééétezik!” Aztán jó lenne tudni, hogy mi jött közbe, mit mondtak neki, amitől csendes
lesz, és „megérti”, hogy ìgy normális és helyes. És még csak nem is ad választ annak, akit
előzőleg ő biztatott, hogy intézzük a dolgot. Gondolom, valami olyasmi történhet, mint
amikor egy nagy, erős Pali, belül térdelve, az erkélyről kilógó idős nőnek a körmeit üti
kalapáccsal a tizedik emeleten. A néni már majdnem zuhan, lentről meg más férfiak
üvöltöznek fel, hogy: „Aljas, nem szégyelli magát?” A Pali meg lekiabál: „Pofa be! Az
anyósom!” Mire lentről: „Jaaa, az más”. Rám vonatkoztatva az anyós helyettesìthető a
hőbörgő, az elégedetlen, a bevándorló szavakkal.
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A segítség elakad a határon
Az 1999. április 9-ei technológussá való „átminősìtésem” után készültem Svédországba
utazni, hogy a szakszervezetem képviselőivel találkozzam. Reméltem, hogy tanácsot és
támogatást kapok tőlük. Hiszen én az ottani Mérnökszövetség (CF =
CivilingenjörsFörbundet) tagja voltam továbbra is; csak 2005 tavaszán hagytam ott őket.
Tapogatózásomra Bo Janson az AF-től azt ìrta, hogy Christina Villa fog az ügyemmel
foglalkozni, keressem vele a kapcsolatot.
Május 10-én jött létre a találkozó a CF-nél; R.R. barátom is jelen volt. Christinának
elmondtam, hogyan jártak el velem Angers-ban. Erre azt javasolta, hogy mondjak fel.
Kifejtettem, hogy arról szó sem lehet. Végül azt mondta, hogy még beszél akkor a södertäljei
AF-fel (Akademikerförbundet).
Közben megmutattam neki azt a levelet, amelyet Leif Östlingnek, a konszern
vezérigazgatójának írtam, de még nem küldtem el. Ebben két oldalon leírtam az addigi
tevékenységemet és munkateljesítményemet, és leszögeztem, hogy ennek ellenére a fizetésem
soha nem közelítette meg a velem egykorú svéd mérnökök bérét. Kértem, intézkedjen, hogy
egy kìvülálló szakértő vizsgálja meg a munkámat; vállaltam, hogy ennek a költségeit én
fizetem. Majd feltettem a kérdést, hogy miért nincs semmi összefüggés az elvégzett munka és
a kifizetett bér között az én esetemben? Christina Villa lebeszélt arról, hogy a levelet
elküldjem, mondván, hogy csak rontanék a sorsomon vele.
Az AF-fel való konzultációi után tíz nap múlva telefonálta meg Angers-ba a választ: mivel
én Franciaországban vagyok alkalmazott, nem tudnak nekem segíteni. Én ezt nem nagyon
értettem, mert a pénzem (a szakszervezeti tagsági díjam) onnan idejöhetett Svédországba, és
be is engedték a CF folyószámlájára. A közös Európa épül, nyomulnak a cégek, folyik a
szabad árucsere, a CF viszont – noha közben külföldi tagokat is toboroz! – 1999-ben nem
képes a határon át hatást gyakorolni az ügyemben. Igaz, Svédországban sem. Számomra
teljesen világos volt, hogy nem akarnak segíteni. Értem nem is tettek semmit, ez biztos.

Beszámolók Christina Villának
Még nem adtam fel egészen a reményt, ezért – hogy a történtek dokumentálva legyenek
náluk - Christina Villát időközönként levélben értesìtettem a fejleményekről. Összesen hét
levelet ìrtam neki, az utolsó kettőt már az elbocsátásom után. Néhány részletet felidézek
belőlük.
1. levél, június 3.: „Elfogadtam a vállalat ajánlatát, amelynek értelmében az állásom
megváltozik, de a fizetésem nem. A döntésemről 1999. május 20-án értesítettem a céget.
Ennek ellenére ma, 1999. június 3-án behívtak a személyzeti igazgatóhoz, aki közölte, hogy a
béremet a felére csökkentik, de szívesebben látják, ha inkább felmondok.”
Elfogadtam tehát „alkalmazásom feltételeinek általuk ultimátumszerűen javasolt
megváltoztatását.
Nehéz elhinnem, hogy egy teljesen svéd vállalat így bánhat az alkalmazottjával, és hogy a
szakszervezet, amelynek tagja vagyok, semmit nem képes tenni. Kérlek, próbálj találni
valamilyen lehetőséget, hogy ne kelljen egyedül küzdenem velük.”
2. levél, szeptember 18.: „…a személyzeti igazgató szept. 13-án behívatott, és közölte,
hogy a továbbiakban nemkívánatos személy vagyok a vállalatnál, és 21-éig távol kell
maradjak az üzemtől (fizetéssel). Akkor majd közli velem, mi a felfüggesztésem oka. Úgy
látszik, mivel nem voltam hajlandó felmondani, valahányszor a cég engem felszólított rá,
most találtak valami ürügyet az eltávolìtásomra.”
3. levél, szeptember 24.: „Ma kellett volna megtudjam, miért akarnak engem eltávolìtani.
De a személyzeti igazgató csak alaptalan vádaskodásokkal jött nekem, és a munkahelyről való
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kizárásomat október 8-ig meghosszabbította. Írásban semmit nem közölt velem a vállalat,
még a felfüggesztésem indokait sem. Mit tegyek?”
4. levél, október 12.: „Négy hét munkahelyi felfüggesztés után újra bementem a
munkahelyemre október 11-én. A közvetlen főnököm reggel 9-kor közölte velem, hogy egy
óra múlva vár engem a vezérigazgató.
Egy kérdést tettem fel a vezérigazgatónak: «Miért bántok velem ezen a módon?» A válasz:
«Tudod te azt.» Amikor rámutattam, hogy ez az átszervezés csak azt célozza, hogy engem
eltávolítsanak, és nagyon sokba kerül ez a cégnek, azt válaszolta, hogy rövid távon talán így
van, de hosszú távon kifizetődő. Mivel egyszerre több személy végzi a munkámat, sohasem
érik el korábbi alacsony költségszintet, ez csak kibúvó, amivel itt előhozakodott.
A vezérigazgatóval mintegy tizenöt percig tartott a találkozó, majd 11-kor a személyzeti
igazgató hivatott magához. Megint különböző fenyegetőzésekkel kezdte, hogy ìrjam alá a
felmondásomat. Amikor ezt visszautasítottam, azt mondta, most menjek haza, és jöjjek
másnap vissza.
Ma, 12-én a tegnapi események ismétlődtek a személyzeti igazgatóval. Követelte, hogy
mondjak fel önként, fenyegetett, majd azt mondta, hogy másnap, 13-án felmondanak nekem.
A munkatársaim mind kérdik, hogy bìrom ezt a sok hercehurcát.”
5. levél, október 17.: „Tizenharmadikán folytatódott a velem szembeni megalázó
bánásmód. A személyzeti igazgató azt ígérte, hogy ha nem vagyok hajlandó aláírni a
felmondásomat, gondoskodni fog róla, hogy soha ne kapjak munkát Európában. Felmondási
kárpótlást ajánlott fel, de én kijelentettem, hogy ez számomra nem anyagi, hanem becsületbeli
kérdés. A vállalat vezetősége nyilvánvalóan azt hiszi, hogy akinek pénze van, annak akár ölni
is szabad. A személyzeti igazgató haza akart küldeni, de én írásban kértem ezt az utasítást,
mire azt mondta, maradhatok az irodámban, de senkivel nem szabad beszélnem.
Másnap, 14-én a munkahelyemen egész nap úgy viselkedtek velem, mintha pestises
lennék. Négy óra tájban behìvatott a közvetlen főnököm, és átadott egy papìrt,
megparancsolva, hogy írjam alá az átvételét. Mondtam, küldje haza nekem postán. Nem írtam
alá semmit.
Pénteken, 15-én, öt perccel a munkába érkezésem után a közvetlen főnököm odajött
hozzám, és megparancsolta, hogy menjek haza. Amikor én írásbeli utasítást kértem, azt
állította, hogy a francia törvények értelmében minden szóbeli parancsnak is
engedelmeskednem kell, másként elbocsátáskor minden jogomat elveszítem. Tapasztalatból
tudom – mondtam neki -, hogy a szóbeli megegyezést vagy utasítást ellenem fordíthatjátok,
például ez esetben azt állítva, hogy igazolatlanul voltam távol a munkából. Amikor nem volt
hajlandó az utasìtást ìrásba adni, azt javasoltam, hogy akkor ismételje meg két tanú előtt. Ezt
sem akarta, és csak tovább fenyegetőzött.
Sem a vezérigazgató, sem a személyzeti, sem pedig a technikai igazgató nem volt benn
azon a napon a gyárban.
A főnököm kiment az irodámból, hogy telefonon informálja a személyzeti igazgatót az én
írásbeli utasításra vonatkozó igényemről. Közben bejött a fémipari szakszervezetnek egy helyi
embere, valamint az üzemi bizottság egyik képviselője a szobámba. Éppen akkor csengett a
telefonom. A személyzeti igazgatóm hívott Párizsból, mondván, hogy azonnal el kell
hagynom az üzem területét. Semmi keresnivalóm a vállalatnál, szépen hazamegyek, és ott
várom a felmondási végzés megérkezését. Mondtam neki, hogy engem mérnökként
alkalmaztak a cégnél, és nem az a feladatom, hogy otthon üljek, és várjam a postást.
Kihangosìtott párbeszédünket a két szakszervezeti képviselő is végighallgatta. Egyikük
közbe is szólt, mondván a személyzeti igazgatónak, hogy amit ő csinál, az súlyos zaklatás. Én
pedig azt mondtam neki, hogy eddig semmilyen szóbeli egyezséghez nem tartották magukat,
hogy bìzzak én bennünk éppen most? Már előzőleg, amikor sürgették, hogy ìrjam alá a
felmondásomat, azt mondták, amennyiben nem engedelmeskedem, találnak majd okot arra,
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hogy anyagi kárpótlás nélkül kitegyenek. Ezek után csak nem adom meg nekik azt a
lehetőséget, hogy ürügyet találjanak az elbocsátásomra! Ha kapok egy másolatot arról a
levélről, amit a tegnap postán elküldtek nekem, hazamegyek.
A levelet másnap, 16-án, szombaton kaptam meg. (…) Ezennel csatolom. Benne október
18-án reggel fél kilencre hívnak, amikor továbbra is kitartok majd a jogaim mellett, és
követelem, hogy megtarthassam az állásomat.
Továbbra is azt gondolom, hogy nekem jogaim vannak, és hogy a Scaniának az
emberekről alkotott felfogása nem tartozik a mi világunkhoz.”
6. levél, október 24.: „Mint 17-i levelemben írtam, 18-ára hìvtak a vállalathoz. (…) Szóbeli
javaslatot kaptam a felmondási kártérítésre, és egy levelet a kezembe, amelyben közölték,
hogy a munkahelyemről való kizárásomat meghosszabbìtják. (…) Kilenc óra tájban el kellett
hagyjam az üzem területét. Az elbocsátásom indokait majd ebből a levélből fogom megtudni,
amelyet haza küldtek nekem.
Másnap, 19-én megjött az említett levél, és megdöbbenéssel olvastam benne az
elbocsátásom okait. Az utóbbi évben, míg megpróbáltam rábírni a vállalatot, hogy teljesítse
ígéreteit, sohasem vádoltak hasonló dolgokkal. Teljesen nyilvánvaló, hogy az «okok»
megkonstruáltak és alaptalanok.
Azóta munkanélküli vagyok. Nehéz egyedül a jogainkért harcolni egy multinacionális cég
ellen, amely gazdasági erőfölénye ellenére kétes értékű módszereket alkalmaz. Az emberekről
náluk tapasztalt felfogásnak nem lenne szabad előfordulnia a kétezres évek küszöbén. Az
elbocsátásom indokai nem a munkámmal voltak kapcsolatosak, hanem a vállalat álláspontját
tükrözték azokkal szemben, akiknek «ismerniük kellene a maguk helyét».
Miközben a francia televízióban látjuk, amint valamennyi svéd szakszervezet együtt tüntet
napjaink társadalmi ragályai ellen, egy svéd vállalat ilyen módon jár el.
A segìtséget és a védelmet az ilyen történéseket megelőzően kellene kapja az ember. Az
utólagos együttérzés nem akadályozza meg ezen elítélendő tendenciák érvényesülését.
Sohasem gondoltam volna, hogy napjainkban továbbra is alkalmaznak ilyen módszereket
Európában. Akinek pénze van, bármit megtehet, még gyilkolhat is, mert úgyis meg tudja
váltani a szabadságát.
A vállalat jelenleg egy három emberből álló csoporttal váltott fel engem, és a vásárlási
költséghatárokat megszüntette, ennek ellenére most sokkal rosszabbul megy, mint korábban.
Helyzetemben jogi segítségre van szükségem, ezért egy francia ügyvédhez fordultam.
Valóban tud-e engem a CF ennek költségeiben segíteni, ahogy egy telefonbeszélgetésünk
alkalmával említetted nekem? Az ügyben minden dokumentációt a rendelkezésetekre
bocsátok.”
7. levél, november 11.: „Elbocsátásom után jogi segìtséghez kellett folyamodnom itt, a
franciaországi Angers-ban. Meglehetősen drága dolog ily módon harcolni a jogainkért.
Szeretném megkérdezni tőled, kihez kell fordulnom a CF-nél, hogy ügyvédi költségeimhez
anyagi támogatást kapjak? Kérlek, értesìts engem faxon.”
Ezekre a levelekre semmiféle választ nem kaptam.

A jogtanácsos álláspontja
R. R. barátom ekkor ment el Björn-Erik Björckhöz, a svéd Mérnökszövetség
jogtanácsosához, aki első nekibuzdulásában nagyon segìtőkésznek mutatkozott. Később
informálódhatott a Christina Villához ìrt leveleimből is, de mindenekelőtt az angers-i üzem
vezetőségétől. R. R. barátomnak talán ez után mondta azt, hogy nem könnyű belemenni egy
ilyen perbe, mert ha elveszìtik, akkor az egész mérnöktársadalom veszìt. Vajon ha egy svédről
lett volna szó, akkor sem vállalták volna a „közösségi” kockázatot?
December 8-án a következő levelet kaptam Björcktől:
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„Pénzügyi segély formájában adandó jogi segìtséget kértél a szövetségtől, mivel a
franciaországi munkaadóddal folyamatban levő viszályod kapcsán egy ügyvédhez fordultál.
A rendelkezésre álló iratok áttekintése és egy jelentésnek a szövetség igazgatójához való
benyújtása után a következőket közölhetem.
A munkaadódtól 1999. október 18-án kapott levélből kitűnik, hogy a felmondás alapját a
közötted és az üzemvezetőség között fennálló bizalmi szakadék képezi; ők egy bizonyos
türelemmel viselték vonakodásodat, hogy eleget tegyél azoknak a szempontoknak, amelyeket
a viselkedéssel kapcsolatban neked kifejtettek, ugyanakkor be kell látni, hogy mindent
megtettek, amit lehetett, hogy a helyzetet egy folytatódó munkaviszony keretei között
megoldják.
A saját beszámolódból kitűnik, hogy lelépési kártérìtést ajánlottak fel neked, amennyiben
önszántadból megszakítod a munkaviszonyodat.
A svéd törvények alapján megìtélt jogi helyzetből következően nem kizárt, hogy a
munkaadó igazolni tudja, hogy a felmondás mögött (érdemi) tényeken alapuló okok rejlenek.
Ehhez az is járul, hogy a javasolt lelépési kártérìtés alapján a Mérnökszövetség valószìnűleg
egy peren kívüli megegyezést javasolt volna neked. Ezen okok miatt egy hasonló svédországi
munkahelyi viszály esetén nem adott volna neked jogi támogatást. Megítélésünk szerint nem
valószìnű, hogy Franciaországban a francia törvények alkalmazásával jobb helyzetet tudnál
elérni, ezért a szövetség kénytelen visszautasìtani a kérésedet.”
Csak a következő év februárjában küldtem el neki a válaszomat:
„Sajnálattal állapìtom meg, hogy a szakszervezet nem támogat engem, hanem inkább
ellenvetés nélkül elfogadja a munkaadónak az üggyel kapcsolatos változatát. Pedig én egész
idő alatt folyamatosan informáltam a CF-et az angers-i helyzetem alakulásáról.
A vállalat pénzt ajánlott fel nekem, ha aláírom a felmondásomat, noha szüksége volt a
munkámra.
Amikor nem voltam hajlandó felmondani, azzal fenyegettek, hogy találnak majd egy okot
az elbocsátásomra.
A jóakaratukról és az én makacsságomról szóló nyilvánvaló hazugságokat teljesen
kritikátlanul igazságnak vettétek.
Noha tizenkét éve vagyok tagja a Mérnökszövetségnek, kénytelen vagyok egyedül harcolni
a jogaimért, mert, amikor az embernek a legnagyobb szüksége lenne rá, megtagadjátok a
támogatást.
Mi a szakszervezet feladata, ha nem az, hogy támogassa azokat a tagjait, akikkel
igazságtalanul bánnak?
Ha a ház leégése után a biztosítás érvénytelenné válik, akkor a biztosító társaságnak nincs
semmi létjogosultsága.”

A Mérnökszövetségnek „nincs lehetősége”
Mint tudjuk, annak ellenére, hogy a szakszervezet, amelynek tagja voltam, megtagadta
tőlem a segìtséget, törvényre adtam a Scaniát (saját költségemen), és megnyertem a pert. A
munkaügyi törvényszéken az ügyem jócskán elhúzódott, és csak 2001. október 3-án született
meg az ítélet. Ez kimondta, hogy engem valós és komoly ok nélkül tettek ki az állásomból. Ez
ezt jelentette, hogy elbocsátásom törvénytelen volt, és úgy véltem, a Scania ennek le kellene
vonja az erkölcsi következtetéseit. Az a cég, amely megnyilatkozásai szerint oly sokat ad jó
hírnevére, amely az egyén tiszteletét tevékenysége egyik központi értékének, a
diszkriminációt pedig a saját kebelében nem létezőnek nyilvánìtja, nem elégedhet meg azzal,
hogy a bíróság által megìtélt összeggel letudja a maga felelősségét egy olyan esetben, mint az
enyém. Erkölcsi elégtételt szerettem volna kapni az ártatlanul elszenvedett meghurcoltatásért,
a ki nem érdemelt megalázásokért, azokért a lelki sérülésekért, amelyeket a hamis indokokkal
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való elbocsátásom miatt elszenvedtem. A levelekre azonban, amelyekben ezt kértem a
konszern vezetőitől, vagy nem is érkezett válasz, vagy pedig kurtán-furcsán elutasítottak.
Közben munkát kerestem. Az évek folyamán több száz helyre jelentkeztem, de csak
néhány cég vette a fáradságot, hogy válaszoljon legalább. Ha kivételesen az interjúig el is
jutottam, a legtöbben azt firtatták, miért szűnt meg a Scaniával a munkaviszonyom. Ilyenkor
mindig elmondtam, hogyan döntött a munkaügyi bíróság. Volt, hogy egészen biztató
hangnemben, sőt ìgéretesen végződött a beszélgetés, ennek ellenére menetrendszerűen mindig
elutasìtó leveleket kaptam. Nem lehetett kétségem afelől, hogy időközben véleményt kértek
előző munkaadómtól, és a kapott válasz enyhén szólva nem mozdìtotta elő azt, hogy
felvegyenek. Ez a helyzet nem változott egészen 2004 nyaráig.
Ilyen körülmények között 2002 elején elhatároztam, hogy az engem ért igazságtalanságok
miatt ezúttal Svédországban perelem be a vállalatot. Úgy gondoltam, hogy ez esetleg átvitt
értelemben is közelebbről érinti majd a Scaniát. Tekintettel a várható nagy költségekre, Bengt
Sjönander stockholmi ügyvéd javaslatára, akit megkerestem az ügyben, ismét csak a
szakszervezetemhez fordultam segítségért.
Február végén nekik írt levelemben felhoztam, hogy nem voltak hajlandók segítséget
nyújtani a franciaországi peremhez. Idéztem az ìtéletből, amely elmarasztalta volt
munkaadómat komolytalan és alaptalan indokokkal történt elbocsátásom miatt. Hozzátettem:
„A vállalat szégyenletes módon mondott fel nekem, anélkül, hogy elárulta volna az okát.”
Vázoltam az akkori helyzetemet is: „A Scania minden formában akadályozza, hogy Európa
bármely vállalatánál munkát találjak. Ezzel már a bìrósági tárgyalás előtt megfenyegettek, és
úgy tűnik, teljes sikerrel váltják be szavukat. Azt tapasztalom, hogy azok a vállalatok,
amelyek az első találkozáskor örvendenek, hogy a munkatársuk leszek, később kitérően
válaszolnak, vagy nyìltan kimondják, hogy nincs szükségük egy sztrájkszervezőre. A
magyarázat erre az, hogy amikor nem akartam magamtól felmondani, az angers-i személyzeti
igazgató megfenyegetett, hogy majd ők találnak egy alapos okot, amivel felmondjanak.” Azt
találták, hogy sztrájkot szerveztem az üzemben, és noha maguk is tudták, hogy ez egy
alaptalan hazugság volt, ma ezt közlik referenciaként esetleges leendő munkaadóimmal. A
megkülönböztető és sértő bánásmód miatt, amellyel tönkretették az életemet, be akarom
perelni a vállalatot, és ehhez kértem a CF jogi és anyagi támogatását.
Csaknem egy hónap múlva érkezett meg a válasz Catharina Strömquist CF-ombudsman
aláírásával. A lényege: a Scania általi diszkrimináció mint perbefogási alap elévült, ezért a
Mérnökszövetségnek „nincs semmi lehetősége arra, hogy e kérdésben jogi vagy anyagi
támogatást adjon”.

A svéd ügyvéd vállalná
Június elején hivatalosan megbíztam Bengt Sjönander ügyvédet az ügyem képviseletével.
Véleménye szerint a diszkrimináció vádja már elévült, ezt az esetek megtörténtekor kellett
volna jogi úton számon kérnem, de téves bérmegítélés és az elmaradt kedvezmények miatt
megalapozottan perelhetem a vállalatot. Írt egy levelet Leif Östlingnek, a konszern
vezérigazgatójának, amelyben röviden leírta a Scanián belüli munkaviszonyom történetét,
kiemelve benne a kritikus pontokat. Elmondta, hogy tőlem megbízást kapott per indítására a
Scania ellen, de talán jó lenne először találkozni, hátha jogi eljárás nélkül is egyezségre
jutunk. A levél 2002. június 6-án kelt, és Östlingnek június 28-ára javasolta a személyes
találkozót.
Az ügyvédnek ezt a levelét csatolva, 15-én újból levelet küldtem a CF-hez Catharina
Strömqvist ombudsmannak és Björn-Erik Björck jogtanácsosnak. Kértem, hogy az új helyzet
ismeretében vizsgálják felül legutóbbi elutasító határozatukat. A jogtanácsos augusztus végi
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válaszában azt igényelte, hogy részletesen ismertessem vele, melyek azok az el nem évült
követelések, amelyekkel a Scaniát perelni akarom.
A dolgoknak ez a szála itt megszakadt. Sjönander ügyvéd még júniusban értesített arról,
hogy a velem kapcsolatos adatokat először is megvizsgálja a Scania jogi ügyosztálya. A
kivizsgálás végéig nem kerülhet szóba a Leif Östlinggel való találkozó. Az ügyvéd azt is
közölte, hogy amennyiben azt akarom, hogy folytassa az ügyet, tegyek be a bankszámlájára
harmincezer svéd koronát. Az eddigi, az Östlingnek küldött levélben materializálódott
munkájáért már fizettem neki két alkalommal is három-háromezret, de részemről
harmincezerre már nem futotta. A Björck válaszából pedig – az is elkésett – érzékelhető volt,
hogy hiába várnék én tőlük segìtséget.

A kapcsolat hattyúdala
A következő év (2003) tavaszán tüntetésre készülődtem Södertäljében a Scania
részvényeseinek közgyűlése napján az összejövetel céljára szolgáló épület előtt. Ez végül
elmaradt. Hogy miért és hogyan, arról egy másik fejezetben fogok szólani.
Tüntettem viszont 2004-ben. Ebben az évben kétszer utaztam Angers-ból Södertäljébe.
Első alkalommal (március 23-án) az INVESTORnak volt évi közgyűlése. (Az Investor a
Wallenberg birodalom legfontosabb része, egy beruházási részvénytársaság, amely többségi
szavazattal bír számtalan fontos svéd nagyvállalatnál.) Az ezt megelőző és követő napokon
ott posztoltam a Scania kapuinál. A második alkalommal (május 3-án) a Scania
részvényeseinek közgyűlésén voltam, akik közül sokan (a legfontosabbak) az Investornak is a
tagjai.
Ez a történet külön fejezet lehetne, de itt is meg kell említenem, hogy ismét kapcsolatba
kerültem a svéd mérnökök szakszervezetével, a CF-fel. A dolog N. N. öreg és beteg
svédországi barátom magánakciójával kezdődött, aki hagyományos kölcsönös megértésre
törekvésétől sarkallva, a békés elintézést szorgalmazta, és ezen az én esetemben is fáradságot
nem kìmélve működött. Maga is régi CF-tag, tudván, hogy magános utcai tüntetésekre
készülök, azon év január 20-án levelet írt nekik az érdekemben. A segítségüket kérte
számomra, aki „nehéz helyzetbe került előző munkaadójával, a Scaniával szemben. A
Medborgarnas Offentliga Utredningar (MOU; magyarul kb. Nyilvános Polgári Kivizsgálás)
szerint az eset a CF hatáskörébe tartozik, de ti elutasítottátok őt! Helyes ez? Amikor egy
tagnak szüksége van a szakszervezet segìtségére, hidegen elzárkóztok tőle? A szakszervezet
maga is részt vesz tagjainak üldözésében?
«Mondj fel» - ez volt a jó tanács, amelyet Christina Villa adott Imrének néhány évvel
ezelőtt. Remélem, hogy az ügy nem végződik ennyivel, hanem magatokévá teszitek Adorjáni
Imre István ügyét, és a legmegfelelőbb módon segítitek őt, mielőtt még túl késő lenne.”
R. R. barátom Björn-Erik Björck CF-jogtanácsossal beszélt, aki azt tanácsolta, hogy írjak
Christina Villának levelet. Megtettem. Ez már az első tüntetésem után volt, április 12-én.
Nagyvonalakban emlékeztettem őt, hogyan vezetett félre többször is a Scania, majd
törvényellenesen – mert minden ok nélkül – elbocsátott, és továbbra is zárlat alatt vagyok a
munkapiacon. „Több munkaadó is igen elégedett volt a felvételi interjú alkalmával, és azt
ígérte, hogy megkapom az állást, de néhány hét múlva, miután nem jelentkeztek, és én
felhìvtam őket, azt mondták, hogy nem működhetnek együtt egy bujtogatóval. Ilyen vádak
ellen képtelen az ember védekezni, de valamit csak kell tennem, hogy megéljek.”
„Egy esztendővel ezelőtt a vállalat ìrásban ìgérte, hogy kivizsgálja az esetemet
mindkettőnk közös megelégedésére. Az erre kijelölt határidőt már tìz hónappal meghaladtuk,
de semmiféle választ nem kaptam a kérdéseimre.
Mivel ők vonakodnak egy komoly párbeszédbe bocsátkozni velem, kénytelen vagyok
valami olyasmit tenni, amivel valami eredményt lehet elérni. Több levelet küldtem nekik
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postán és a világhálón, közölvén azt a szándékomat, hogy tüntetni fogok, és nyilvánosság elé
bocsátom az esetemet, ha a vállalat nem reagál. Mivel tudomást sem vettek az általam
mondottakról, a napokban megkezdtem tüntetésemet a Scania kapui előtt (2004. március 18.,
19., 22., 24.).”
Akcióm tapasztalatairól is szóltam:
„A tüntetésem első napján a vállalat jogtanácsosa és a biztonsági szolgálatának a főnöke
jött oda hozzám. Megkìséreltek engem meggyőzni, hogy álljak el a tüntetéstől. Ez az eljárás
ellentétes Leif Östlingnek, a konszern vezérigazgatójának a Scania Word cìmű belső
kiadványban olvasható kijelentésével, mely szerint ők «erőteljesen» reagálnak a
diszkriminációra. Most ott állok, és látom, milyen „erőteljesen» tudnak eljárni a diszkriminált
személy ellen.”
Végül megkérdeztem Christinától: „Van-e valami javaslatod, mit tehetnék, hogy a
helyzetem megoldódjon?” Valamit azért mégis elvárhatnék tőlük, hiszen 1988 óta vagyok a
szakszervezet tagja.
A válasz hamar megérkezett. Utalva a Scania kivizsgálási ígéretére, felvetette egy
tanácskozás megszervezésének a lehetőségét a céggel.
Április végén, másodszori Svédországba utazásom előtt Christina Villa R. R. barátomnak
azt mondta: kár, hogy nem mentem hozzá hamarabb. R. R. emlékeztette 1999. májusi közös
látogatásunkra, amikor ő a problémáimat hallva azt ajánlotta nekem, hogy mondjak fel a
Scaniánál. A hölgy azt mondta, hogy hétfőn, vagyis május 3-én, a tüntetésem napján szívesen
találkozna velem. Esetleg kijönne Södertäljébe. Nem jött.
Ekkor végképp megszakad a kapcsolatom a CF-fel; egy idő után a tagsági dìjam fizetését is
beszüntettem náluk.

Villanások a sajtóból
A Civilingenjören cìmű szakszervezeti lap 2001/6-os számának A CF válaszol cìmű
rovatában olvashatjuk: „A vizsgálatok azt mutatják, hogy a Kelet-Európában és a KözelKeleten született szakszervezeti tagok munkahelyi előmenetele sokkal több nehézségbe
ütközik, mint a Svédországban született kollégáiké.”
Ugyanebben a lapban Vahid Zaboli, aki a neve alapján minden bizonnyal iráni, de
tanulmányait Svédországban végezte, ezt mondja: „Megtanultam, hogy kétféle mérnök
létezik. Vagy Svédországban születtél, és akkor minden lehetőség előtted áll, hogy szabadon
mozogj a munkapiacon és javítsd a munkahelyi helyzetedet, vagy pedig egy másik országban
születtél, és akkor azt fogadod el, amit kìnálnak.” A cikk cìme: Vahid kämpar för ett bättre
CF. Magyarul: Vahid egy jobb CF-ért harcol.
Vahid fizetése kezdettől jóval alacsonyabb volt, mint a végzettsége évének megfelelő
átlag. A szakszervezet semmiben nem segített neki, hogy ezen változtatni tudjon. Fizetése
némi javulását azzal érte el, hogy keményebben és néha munkaidő után is dolgozott. „Érződik
– mondja -, hogy a szakszervezet értünk nem dolgozik, és ez azt bizonyítja, hogy valami
nagyon rossz irányt vett. Hiszen az életemről van szó – a fizetésemről és a jogaimról.” És
felteszi a kérdést: „Miért nem a hozzáértése és a munkaképessége alapján ìtélik meg az
embert?”
Kollégái, volt egyetemista társai arra biztatják, hogy lépjen ki a szakszervezetből. Vahid
egyelőre nem akarja otthagyni a CF-et, de nem akar passzív tag sem lenni. Abban
reménykedik, hogy belülről valamit javìtani lehet a Mérnökszövetség működésén. „Még nem
adtam fel a reményt, hogy a szakszervezet fontos kérdésként fogja egyszer kezelni a
fizetésbeli megkülönböztetést” – mondja.
A gyakorlat mindmáig nem igazolta ezt az eléggé óvatos optimizmust.
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Akik kiálltak mellettem
Bár továbbra is a svédországi Mérnökszövetség nevű szakszervezethez tartoztam, mint
említettem, az angers-i üzem két szakszervezetével is volt kapcsolatom. A CGC-hez a
tisztviselők tartoztak, vagyis a mérnökök és a technológusok. Ennek a fő megbìzottja volt
Philippe Siccard, aki 1999. áprilisi leépítésemkor csodálkozott, hogy a vezetőség nem szólt
nekik, hiszen elméletben ők az én érdekeimet is képviselték volna. A helyi CGC-szervezet
vezetőségéhez tartozott még közvetlen főnököm, Philippe Brandeau, Cécile Pichet (miután
hozzánk került, ő lett a kirakat-mérnöknő, a zsoli, aki mindenhol jelen volt, amikor női
jelenlétet kellett mutatni a cégnél) és egy technológus, Patrice Deslandes (vagy Descamp? –
már nem emlékszem pontosan a nevére). Philippe Siccard és Cécile Pichet április 16-án
összejött velem egy találkozóra, hogy megbeszéljük az ügyemet. Tudtam, hogy Proux
emberei, nincs mit várjak tőlük, mégis elmeséltem nekik, mi történik velem. Pichet még meg
is próbált hibáztatni: vajon nem az-e a probléma, hogy idős vagyok, és nem értem az új
időket? De hogy miben áll az új idő, azt nem tudta megmondani.
Patrice Deslandes egy nagyon jóérzésű ember volt, naponta beszámoltam neki arról, hogy
mit csinálnak velem. A többi technológus mondta nekem, mennyire szégyellte magát, hogy
nem tud nekem segìteni. Ha kiállt volna mellettem, biztosan őt is kirúgták volna a cégtől. Ő
volt az, akinek a szavait Samuel Tessier tanúm a perben idézte, miszerint az enyém „egy eleve
vesztett ügy” volt a gyárban.
A leépítésem után kapott technológusi állásomban néhány számítógépes program
ismeretére lett volna szükségem. Mindenekelőtt a MONA nevezetűre, hiszen ebbe volt
betáplálva az egész kamiongyártási folyamat. (Ennek a programnak az angers-i beindítása lett
volna Hervé Le Gorrec mérnökkollégám első feladata. Egy évig piszmogott vele, mìg végül
Philippe de Folleville utazott Södertäljébe, hogy megcsinálja. A kollégák heccelték ezzel
Hervét, a főnökök nem nyilatkoztak, de végül felfelé „buktatták”.) Amikor Brandeau
üvöltözni kezdett, hogy semmi kiképzést nem fogok kapni, Siccard-nak mondtam el a dolgot.
Ez nem maradt hatástalan, mert – feltehetően Siccard figyelmeztetésére – másnap megjelent
nálam Brandeau egy névsorral, hogy mely technológusok fognak majd kiképezni, ha időt
tudok egyeztetni velük. Ennyi volt a segìtség, amit a CGC szakszervezettől kaptam.
Marc André volt a munkások szakszervezetének, a CFDT-nek a gyári megbìzottja; őt
értesítették arról, hogy engem leépìtettek. Pedig nem munkássá degradáltak, hanem „csak”
technológussá, akik mind a másik szakszervezethez tartoztak. Kivéve ezúttal engem. Lám már
megint kivétel voltam, és ismét csak a hátrányomra.
Marctól igen sok segítséget kaptam. Neki köszönhetem többek között, hogy
dokumentummal rendelkezem az 1999. szeptember 21-i „előzetes megbeszélésen”
elhangzottakról, mert a cég akkor írásban nem közölte velem a vádjait, elbocsátásomkor pedig
már másféle vádak szerepeltek. Jelen volt annál a telefonbeszélgetésnél is, amelyre Proux, a
személyzeti igazgató, Párizsból hívott fel engem, hogy egzecíroztasson egy kicsit.
Mindezekről már részletesen beszámoltam.
A CFDT szakszervezet egyik harci módszere röpiratok kifüggesztése volt. Amennyiben
valamelyikben kérdés fogalmazódott meg, a gyár vezetősége köteles volt rá válaszolni. Az
esetemmel kapcsolatosak szövegéből idézem a fontosabb részeket.
Aznap, amikor megkaptam az elbocsátásomról értesìtő levelet, a következő röpiratot tették
ki:
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„Ma a Scania vezetősége meg kíván szabadulni Adorjáni Imre István mérnöktől, aki a
szerszámok ügyeit intézte a gyár megnyitása óta.
A CFDT szakszervezet helyi tagozata viszont azt kívánja, hogy az igazgatóság magyarázza meg,
úgy, hogy minden alkalmazott megértse, miért bocsátották el az üzemtől Adorjáni Imre Istvánt, és azt
az eljárást is, ahogy ez történt.

Azt is elvárjuk, hogy a CGC szakszervezeti megbízottja nyilatkozzon, mi a véleménye
tagozatuknak erről az eljárásról.”
A röpirat 48 órán belül kérte a válaszokat, hogy a lehető leghamarabb világosság derüljön
erre az ügyre – ehhez az alkalmazottaknak joguk van.
Az gyár vezetősége még aznap reagált:
„A cég nem «kívánt megszabadulni» Adorjáni Imre úrtól, mint ahogy az üzenet
fogalmazott.
Az eljárásról
Ez a valós és komoly okkal történő elbocsátás törvényes eljárása, összhangban a
Munkatörvénykönyv L122.411 számú cikkelyével.

A munkaviszony megszakításának okairól
Mindenki meg fogja érteni, hogy a vállalat teljesen nyilvánvaló módon nem adhatja meg a
munkaviszony megszakításának az okát, mert az csak Adorjáni úrra tartozik, senki másra.
Aláírás: Az Igazgatóság”
Érdekes: szerintük csak rám tartozik, de az okot velem sem közölték, csak a kiagyalt
ürügyeket, amelyekről majd a munkaügyi törvényszék mond méltó véleményt.
A röpirat-vita december 2-án folytatódott:
„Az igazgatóság 1999. október 19-i válaszával kapcsolatban a CFDT szükségesnek tartja
leszögezni, hogy az az üzenet nem Adorjáni Imre úrtól származik, hanem a CFDT
szakszervezet helyi tagozatától. Ráadásul úgy találjuk, hogy a kapott válasz egyáltalán nem
kielégítő, különösen nem egy olyan igazgatóság részéről, amely azt vallja magáról, hogy
szociális szempontok alapján cselekszik, és hogy átlátható kíván lenni.
Ami a CGC szakszervezet itteni tagozatát illeti, úgy látszik, nem kíván az ügyben
nyilatkozni, noha Adorjáni úr hármas kategóriába tartozó alkalmazottként a kollégájuk volt.
A CFDT nem csodálkozik azon, hogy az CGC nem először viselkedett nem létezőként ebben
az ügyben, hiszen azon felül, hogy Imrét csak látszólag támogatták, még meg is tettek mindent
azért, hogy az igazgatóságtól átvett szövegeket ismételve, hibásnak tüntessék fel őt. Jogosan
tehetjük fel a kérdést: végül is mi a CGC szakszervezet megválasztott képviselőinek a
szerepe az üzemben???
Ebben a helyzetben Adorjáni Imre úr kénytelen volt a CFDT-hez fordulni, amelyiknek
sikerült bebizonyítania, hogy vezetőink igenis meg akartak szabadulni tőle.38
Adorjáni Imre úrnak semmilyen titka nincs az elbocsátását illetően, de a CFDT kinyitja
majd az üzem alkalmazottainak a szemét, és nyilvánosságra hozza az elbocsátás valódi és
részletes okait.”
Az esetemmel foglalkozó következő röpirat 2002. január 21-én, vagyis a munkaügyi
törvényszék ítélethirdetése után lett kifüggesztve. A címe: Imrét nem felejtjük el.
A lényege: Ma tìz éve, hogy Adorjáni Imre Istvánt Svédországból sürgősen
Franciaországba küldték, hogy behozza azt a lemaradást, amely az angers-i üzem beindítását
késleltette volna.
38

A kiemelések az eredeti szövegből származnak.

141

Ezután főleg a „99-es események leírása következik: hogyan szorítnak háttérbe, hogyan
fenyegetnek (például azzal, hogy ha a törvényszékhez fordulok, egész Európában nem kapok
majd állást); áprilisban diplomáim ellenére technológussá degradálnak, szorgalmazzák, hogy
írjam alá a lemondásomat, különféle zaklatások, megalázások érnek. A szöveg megemlíti az
engem ért vádakat is: sztrájkra buzdítottam, bíráltam az üzem szervezetét, fenyegettem a
főnökeimet.
„2001. július 4-én a munkaügyi törvényszék előtt a Scania eltekintett vádjai zömétől, és
megelégedett azzal, hogy dicsérje a cég szociális politikáját.
2001. október 3-án a törvényszék ítéletet hoz, és visszautasít minden vádat, amelyekkel
Imrét illették.”
A röpirat végül ezzel fejeződik be:
„Ebben az ügyben a CFDT képviselőit a vezetési módszerré emelt, szándékosan ártani
kívánó mesterkedések (fenyegetés, zsarolás, zaklatás) érdekelnék, amelyek segítségével valakit
felmondási indokként használható hibába igyekeznek kergetni, vagy ezekkel elbizonytalanítva
őt, arra késztetik, hogy magától felmondjon. Kétségtelen, hogy ezt az alkalmazottat a főnökei
zaklatásnak vetették alá. A CFDT számára egy dolog világos: a munkaügyi törvényszék a
Scania Production Angers gyárat bűnösnek mondta ki, és elítélte törvényellenes elbocsátás
miatt.
A CFDT képviselői felelősnek tartják az igazgatóságot ezért a helyzetért.
Ez az ügy távolról sincs befejezve. Szakszervezeti csoportunk támogatja ezt az
alkalmazottat, aki hozzáértő volt és lojális, és fényt fog deríteni erre a sötét históriára.”
A további folytatás azonban elmaradt. Úgy látszik, ennek a szakszervezetnek (amelynek
nem is voltam a tagja) kimerültek a lehetőségei. De legalább többször is felhìvták a gyár
dolgozóinak a figyelmét arra az igazságtalanságra, amelyet velem szemben az óriáscég
elkövetett, és amely esetleg még másokkal is megeshet. És ez sokkal több volt, mint amit a
svéd Mérnökszövetség tett értem, noha a tagdíjamat nekik fizettem csaknem tizenöt éven át..

A Scania nem akar tisztázást
A konszern vezérigazgatójához fordulok
Bizonyára még mindig reméltem, hogy a Scania rájön a tévedésére, és igazságot szolgáltat
nekem, de az is lehet, hogy csak úgy éreztem: ott is meg kell próbálnom elérni a velem
szembeni méltányosságot, ahol azt minden bizonnyal nem lehet. Mindenesetre elbocsátásom
után néhány nappal (egészen pontosan 1999. október 25-én) írtam egy levelet Leif
Östlingnek, a Scania konszern vezérigazgatójának. Jóval rövidebb volt, mint az, amelynek
elküldéséről „nehogy csak ártsak magamnak vele” felkiáltással Christina Villa a
szakszervezetnél majd félévvel azelőtt lebeszélt. Kértem Östlinget, hogy egy kívülállóval
ellenőriztesse a Scaniánál töltött tizenkét év alatt elvégzett munkámat, az aktuális helyzetemet
és az angers-i körülményeket. Elmondtam, hogy a vállalat velem szembeni eljárása ellentétes
a Scaniának és a részvénytulajdonosoknak a jövedelmezőségről vallott nézeteivel. Én mindig
lojális voltam a céghez, de nem hiszem, hogy ugyanezt el lehet mondani azokról, akik az
elbocsátásomat megrendezték.
Soha nem érkezett válasz erre a levélre.
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Csak akkor jelentkeztem a cég vezérigazgatójánál újra, miután 2001. október 3-án
megszületett a francia munkaügyi bíróságnak a vállalatot elmarasztaló ítélete. Úgy
gondoltam, hogy elbocsátásomnak a törvényszék által történt valós és komoly ok nélkülivé
nyilvánítása valójában erkölcsi ítélet a vállalat velem szembeni eljárása fölött. Ez a Scaniát,
ha ad a tisztességére, arra kellene kötelezze, hogy kivizsgálja azt, ami történt, és engem – az
elszenvedett igazságtalanságokért és megalázásokért – legalább erkölcsileg kárpótoljon.
Annak is ki kellene derülnie, hogy kik a hibásak a történtekért, és mi volt a valódi okuk arra,
hogy így viselkedtek velem szemben.
November 20-án írtam Leif Östlingnek az újabb levelet. Ismertettem vele a bírósági döntés
lényegét, és emlékeztettem válasz nélkül maradt ‟99. októberi levelem tartalmára. Kilátásba
helyeztem, hogy amennyiben nem találok meghallgatásra, több ország médiumain keresztül
nyilvánosságra hozom, hogyan bánt velem a Scania.
Tíz napon belül megérkezett a válasz. A levél aláírója Per Hallberg volt. Svédül írt, a
cégnél betöltött funkcióját azonban angolul írta: Group Vice President (a csoport alelnöke),
Produktion and Procurement (termelés és beszerzés). A szövege így szól:
„Mint a Production and Procurement felelőse a Scania legfelső végrehajtó vezetőségében,
Leif Östlingtől válaszadás végett átvettem az Ön levelét, melyben a Scania Production Angers
SAS-ből való elbocsátásáról van szó.
Teljesen megbízom abban, hogy a Scania Production Angers SAS és vezetősége helyesen
kezelte az Ön esetét, és ezért semmilyen intézkedést nem szándékszom foganatosítani.”
Ez azt jelenti, hogy a Scania legfelső vezetősége egyetértését adja ahhoz, hogy egy
alkalmazottat embertelen zaklatás kíséretében indokolatlanul elbocsátanak. A konszern
vezetői tehát azonosulnak azzal, amit a francia bíróság elítélt.

„Levelezés” a főrészvényesekkel
Még mielőtt Östling „válaszát” megkaptam volna, Peter Wallenbergnek, az Investor akkori
elnökének is ìrtam egy levelet. Mivel az Investor nevű beruházási részvénytársaság mögött
főleg a Wallenbergek állnak, az Investor pedig szinte a Scania „gazdája”, végül is Peter
Wallenbergnek minden bizonnyal még több beleszólása lehetett volna a Scania vezetősége
által elrontott sorsom kiigazításába, mint Östlingnek.
Ebben a levélben röviden írtam a tanulmányaimról, a Scaniánál töltött éveim alatt végzett
munkámról, a cég vezetőinek nekem tett ìgéreteiről és az átverésekről. „A problémáim akkor
kezdődtek – írtam –, amikor a fizetésre vonatkozó évi megbeszélésen felhívtam a figyelmet
arra, hogy ideje lenne a korábbi ígéreteknek érvényt szerezni. Az akkori vezetőségtől csak jó
minősítéseket kaptam minden általam végzett munkára, mint ahogy megoldásaim nagy
hatékonyságára és teljesítményemre is. Állíthatom, hogy egymagam végeztem el azt a munkát,
amely más hasonló üzemekben több ember feladata volt. A munkám dokumentált, ezért
ellenőrizhető, és remélem, Ön intézkedni fog, hogy ez meg is történjen.” Vázoltam, hogyan
romlott meg 1998 második felétől a helyzetem, hogyan, milyen eszközökkel igyekeztek
rávenni a felmondásra, anélkül, hogy megmondták volna, mi a problémájuk velem. Az
elbocsátásom justizmord volt, és szerintem ezért felelősségre kellene valakit vonni.
Kifejeztem a címzettnek a bizalmamat abban, hogy ő majd kivizsgáltatja az ügyemet.
Erre a levelemre csak december második felében kaptam választ. Egy titkárnő ìrta alá,
ugyancsak a Scania legfelsőbb vezetőségének Production and Procurement részlegéről. A
szöveg ennyiből állt:
„Ezennel arról értesítjük Önt, hogy a Peter Wallenbergnek írt levelét a Scaniának
továbbították elintézés céljából.
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A Scania számára semmi olyan nem jött közbe, amely megváltoztatná a 2001. november
29-én kelt, Per Hallberg, a Production and Procurement Group Vice Presidentje által aláírt
levélben elfoglalt álláspontunkat.”
Vajon ez azt jelentené – töprengtem –, hogy az egész hierarchia, vagyis a Scania
vezetősége a céget túlnyomó részben birtokló Investor vezetőivel együtt, egyetért ok nélküli
elbocsátásommal, amelynek indokait a bíróság komolytalannak, alaptalannak, vagyis
végeredményben törvénytelennek nyilvánította? És egyetért azokkal a módszerekkel is,
amelyekkel céljukat velem szemben elérték?
Elhatároztam, hogy küldök még egy levelet Peter Wallenbergnek. Ebben a levélben
kivételesen a svéd társadalomban általánosan elterjedt tegező megszólìtást alkalmaztam,
amelyet még a „60-as években az „általános egyenlőség” nevében szociáldemokrata
vezényletre vezettek be Svédországban. Elvégre az újságírók nagy része – tisztelet a
kivételeknek – interjúkészítés közben még a svéd királyi család tagjait is tegezi.
Itt van a 2002. január 28-án kelt levél egész szövege:
„Az utóbbi években hiábavalóan próbáltam választ kapni arra a kérdésre, hogy a
Scaniának, illetve a Scania főnökeinek mi a kifogása a munkám és a személyem ellen. Végül
arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyedül Te adhatod meg nekem az utolsó és egyedüli
esélyt arra, hogy nem ellenséges légkörben kiderülhessen számomra, mi volt az oka a
franciaországi Scania Production Angers gyártól történő elbocsátásomnak.
Az elbocsátási végzést 1999. október 18-án kaptam meg. Az ezt megelőző hosszú
periódusban a vállalat vezetőségének egyes tagjai zaklattak, fenyegettek, terrorizáltak és
megaláztak. A legkülönfélébb módszerekkel próbáltak meg rávenni arra, hogy írjam alá a
lemondásomat. Ha megkérdeztem, mi a kifogásuk ellenem, választ nem kaptam soha. Egy
dolog volt teljesen világos: nem tudtak hibát találni a munkámban. Először az elbocsátási
végzésben neveztek meg okokat, amelyeket a francia munkaügyi törvényszék alaptalanoknak
és komolytalanoknak ítélt (2001. október 3.; lásd a mellékletet).
Vajon a sokat idézett «Scania-lelkület» vagy «Scania-szellemiség»39 azt jelentené, hogy ha
valakit valamely titokban tartott indok miatt némely egyén a vállalat vezetőségéből nem tart
rokonszenvesnek, de az nem hajlandó felmondani anélkül, hogy legalább ne tudná, miért
kellene ezt tennie, akkor őt ellenséges légkörrel veszik körül, zaklatják és megalázzák? Vajon
összeegyeztethető-e ez a „lelkület” azzal, hogy a vállalat kész nagy összegeket költeni arra,
hogy lehetetlenné tegye valaki munkáját, és később hajlandó kárpótlást is fizetni az alaptalan
elbocsátás miatt?
Én Ceauşescu Romániájából jövök, ahol engem kétszeresen is elnyomtak: egyrészt mint
állampolgárt, másrészt mint az erdélyi magyar nemzetiséghez tartozó személyt. Azért jöttem
Svédországba, hogy szabad lehessek, hogy meg tudjam őrizni emberi méltóságomat, de végül
svéd állampolgárként egy svéd vállalatnál oly módon zaklattak és aláztak meg, ahogy
sohasem aláztak meg a hajdani kommunista, totalitárius Romániában!
Akarom tudni az igazat: mi baja volt a Scaniának velem? Ha valami hibát követtem el,
képes lettem volna belátni, és önkritikusan le tudtam volna vonni a következtetéseket. De ha
egyáltalán nincs elfogadható magyarázat a cég eljárására és hallgatásba burkolódzására,
akkor elégtételt követelek.
Az elbocsátásom után levelet írtam Neked. Te továbbítottad a levelet a Scania svédországi
vezetőségéhez, az ottani urak pedig azokra az állításaikra hivatkoztak, amelyeket egy korábbi
levelükben közöltek már velem: «Teljesen megbízom abban, hogy a Scania Production Angers
SAS és vezetősége helyesen kezelte az Ön esetét, és ezért semmilyen intézkedést nem
szándékszom foganatosítani.» Vajon az esetem «helyes kezeléséért» ítélte el a Scania
Produktion gyárat a francia munkaügyi törvényszék?
39
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Most visszatekintve belátom, hogy már régen rá kellett volna jönnöm: engem kezdettől
fogva diszkrimináltak, becsaptak, és megfosztottak emberi jogaim jelentős részétől. Ha
kívánod, megadhatom Neked ennek a részleteit. Kezdetben nem voltam gyanakvó, nagy
kedvvel dolgoztam, és azt hittem, hogy a Scania érdekei az én érdekeim is.
Ma sem tudom belátni, miféle érdeke lehetett a Scaniának, hogy háborút folytasson
ellenem, egészen a megalapozatlan és indoklás nélküli elbocsátásomig. Vajon a cég
eljárásának indokai olyan szégyenletesek, hogy ki sem szabad mondani őket? Nekem az a
benyomásom, hogy a magyarázat abban a tényben rejlik, hogy Kelet-Európából származom.
Eszerint a nyugat- és észak-európai sovinizmus áldozata vagyok. Más magyarázatot sehogyan
sem tudok kitalálni. Végtére az emberi jogaimról és az emberi méltóságomról van szó. Addig
nem találhatok nyugalmat, amíg elégtételt nem kapok. Én hiszem, hogy Te emberi
igazságérzeteddel belátod: akivel a felettesei a munkahelyén ilyen igazságtalanul és
embertelenül viselkedtek, annak minden joga megvan ahhoz, hogy legalább megértse, miért
történik mindez. Tudom, hogy Neked a hatalmaddal és a befolyásoddal módodban van
számomra ezt lehetővé tenni.”
Semmi választ nem kaptam erre a levélre.

Tüntetésre készülve
A következő év tavaszára vásároltam néhány Scania-részvényt, hogy a magam is részt
vehessek a részvényesek április 25-én Södertäljében tartandó közgyűlésén. Egyszemélyes
tüntetést is terveztem az összejövetel helyszínének bejáratánál.
Előzőleg azonban ezúttal (2003. március 24-én) Marcus Wallenbergnek, Peter Wallenberg
unokaöccsének írtam egy levelet, aki ekkor az Investor vezérigazgatója volt. Felhívtam a
figyelmét a Scania belső viszonyaira, amelyek kárt okoznak a cégnek. E viszonyok egyik
megnyilvánulása az is, hogy engem három évvel korábban törvényellenes körülmények
között elbocsátottak. Elmondtam, hogy „mind a mai napig nem tudom, mi volt az
elbocsátásom oka. Megpróbáltam kapcsolatba lépni a Scania vezetőségével, de részükről csak
elutasítást kaptam, és azt a véleményüket közölték velem, hogy amit velem tettek, az az
elmarasztaló ítélet ellenére is helyes volt.” Idéztem közismert és jó hìrű svéd ügyvédemet is
(Bengt Sjönandert), aki szerint „a Scania viselkedése érthetetlen, ugyanis ügyvédi gyakorlata
során először történik meg, hogy egy cégtől nem kap választ az általa küldött levélre”.
Utaltam Leif Östlingnek, a cég vezérigazgatójának, a Scania Word 1/2003-as számában
megjelent egyik nyilatkozatára, ahol kijelenti, hogy amennyiben etnikai hátterű zaklatás
történik, a vállalat fellép ellene. „Az én esetemben – noha egy elismert, hatékony és lojális
alkalmazott voltam – a vállalat ellenem, nem pedig a diszkriminálásom ellen lépett fel.” A
velem szembeni eljárást csak etnikai alapon tudom magyarázni, „következésképp Östling
nyilatkozata üres szó csupán, az igazság az általa mondottak ellenkezője”.
„Az elmúlt három évben – tettem hozzá – munkanélküli vagyok, mert a Scania a
személyemről szóló nyilatkozataival lehetetlenné tesz a munkapiacon.”
Elmondtam, hogy őt (Marcus Wallenberget) látom az utolsó lehetőségnek, hogy elégtételt
kapjak a történtekért. Másként kénytelen leszek helyzetemet a tömegkommunikáció
csatornáin a nyilvánosság elé tárni.
Megemlítettem, hogy ott leszek a cég részvényeseinek a közgyűlésén, de a tüntetési
terveimről nem beszéltem.
Április 11-én kaptam meg a választ. Wallenberg helyett Hans Narfström, “Senior Vice
President” (magyarul valószìnűleg: rangidős alelnök; mint számomra Södertäljében rövidesen
kiderült, ő volt a Scania konszern személyzeti főnöke) ìrta alá. Két dologra hivatkozott.
Az egyik: „A francia bíróság ítéletéből (…) világosan kiderül, hogy 1993 szeptemberében
Ön kinyilvánította: nem óhajt Svédországba visszatérni.” Ez egy hazugság, amely a Scania
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ügyvédjének a szövegéből került át az ìtéletnek az előzményeket leìró részébe. A tárgyaláson
nekem nemigen volt szavam: az ügyvédem beszélt. Ő biztosan úgy tartotta, hogy az ezzel
kapcsolatos igazság – mármint hogy több svéd felettesem is kért, maradjak Angers-ban, mert
szükségük van rám – nem tartozik az ügy fővonalába, ezért nem kérte a hamis állìtás
kiigazìtását. Ebből épìtkezett most, újra csak ellenem, a Scania vezetősége.
A másik: „A végelszámolás Önnel egyébként 1998. március 20-án megtörtént anélkül,
hogy Önnek ezzel kapcsolatban bármi észrevétele lett volna.” Ez a mondat arra vonatkozik,
amikor nekem alá kellett írnom a södertäljei fizetés nélküli szabadsággal fenntartott helyem
felmondását, valamint arra a végelszámolásra, amelynél – mint már említettem – egy havi
fizetésem indokolatlan levonásával anyagilag is elég szépen megkárosítottak engem.
A vezetőség Hans Narfström aláìrásával ellátott következtetése: „Éppen ezért mi (…) nem
tehetünk eleget az Ön korábbi svéd alkalmazására vonatkozó igényeinek.”
A levelemben közvetlenül nem emlìtettem ilyen lehetőséget, de úgy látszik, felfogták
maguktól, hogy valami ilyesmi lehetne elégtétel mindazért, ami történt.
A tervezett 2003-as tüntetésem végül elmaradt. Hogy mi történt helyette, arról még
beszámolok. A következő évben viszont egy rövid beszédet sikerült mondanom a Scania
részvényeseinek közgyűlésén, és tüntettem is. Erről is a maga helyén szólok.
2004 tavaszán kétszer is Södertäljébe és Stockholmba utaztam. Az első utamat megelőzte
még egy levél. Ezt február 16-án írtam, és ugyancsak Marcus Wallenbergnek címeztem.
„Hiábavalóan vártam – írtam neki – több mint négy esztendőn át, hogy valami történjen, de
nem történt semmi, noha a Scania legfelsőbb vezetősége megfelelően informálva van. Előbbi
levelemet Ön továbbküldte, és úgy tűnik, azoknak a kezébe jutott, akik az igazságtalanságokat
elkövették velem.” Egyebek között felhívtam a figyelmét arra, hogy Angers-ban több
„jelentősebb baleset írható ellenfeleim komolytalan hozzáállásának számlájára”, és az ő
felelőssége is, hogy „a vállalat erőforrásait ne használják kifogásolható cselekményekre”.
Kifejeztem reményemet, hogy március 23-a előtt esetleg találkozhatnék vele.
Erre a levélre sem érkezett válasz.
Ha megvizsgáljuk a Scania és az Investor vezetőihez ìrott leveleim visszhangját,
megállapíthatjuk, hogy azokra kaptam választ, amelyekben felvetettem a médiához
fordulásom lehetőségét, vagy legalább (mint a Peter Wallenberghez ìrott első levelemben)
megállapítottam a vállalat iránti lojalitásom súlyos károsodását.
Ezek szerint a Scania és a mögötte levő pénzbirodalom urai csak a „fenyegetésekre”
reagálnak?

A „Scania-lelkület”
Melegen verő szìv
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
irányìtójával, Claes Torénnel jóval később készült interjú ìgy szól az akkori időkről: „Claes
Torénre nagy hatással volt az a lelkesedés és lojalitás, amelyet minden együttműködőnél
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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 egyesületek és tevékenységek» – mondja”40
Az erre a lelkületre vonatkozó legpatetikusabb megfogalmazást Leif Östlingnek, a
konszern elnök vezérigazgatójának azokban a beszédeiben találtam, amelyeket a Scaniarészvényesek 2002-es és 2003-as évi tanácskozásán mondott41: „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 a cég ügyfelek
előtti 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 cikke42 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 több
pénzt és energiát áldoznak.
Itt sem történik másként. Egy belső üzemi kiadványban43 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
OECD44 irányelvei.”
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Emma Norrman: Tiden går – och Scania består (Az idő múlik – és a Scania fennmarad). In: Scania Inside
nr.7/2004. március 31., Södertälje
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Ezeknek a beszédeknek a szövegét mindig kiosztják a tanácskozás résztvevői között. Csak az újabbak
találhatók meg a Scania honlapján is.
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Címe: Un nouveau barreur chez Scania Finance France (Új kormányos a Scania Finance France-nál). In:
Scania France 76. szám, 2002. december, Angers
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Emma Norrman: Scanias etiska riktlinjer – De värdefulla länken mellan företag och samhälle (A Scania etikai
irányelvei – A vállalatot és a társadalmat összekötő értékes láncszemek). In: Scania World 2/2003, május,
Södertälje, 4-5. oldal
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OECD = Organisation for Economic Co-operation and Developement. Magyarul: Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet.
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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 megállapìtja –
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 ìtélnek 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 ìtéltek. A másik: „Minden
érdekelttel oszd meg a lényeges információkat”. Én mindmáig nem tudom, hogy – noha
szakmailag csak elismeréssel 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) cìmű 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 bizonyìtja, még egy főnök is kitörheti a nyakát, ha rosszul szól.
Leif Östling elnök vezérigazgató 2003 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
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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 törvény45 erőteljesen megromlott” – mondja a Ny Teknik cìmű folyóirat
egyik cikkìrója, majd Kurt Junesjö munkajogi szakértőt idézi: „Sokan nem merik kimondani
azt, amit gondolnak. Félnek, hogy megtorolják rajtuk, rosszabb esetben az állásukat is
elveszíthetik.” 46
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 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 „nyìltan” elutasìtottak. 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.
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
45
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Svédül: lagen om anställningsskydd
Karin Levander: Företagen skulle vinna på att lyssna på kritik – Kurt Junesjö hjälper dem som straffats för sin
frispråkighet (A vállalatok csak nyernének, ha hallgatnának a bírálatra – Kurt Junesjö segíti azokat, akiket
megbüntettek a szókimondásukért). In: Ny Teknik 2001:17, 2. rész, 2. oldal
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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 LatinAmerikában), 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 megjavìtotta a teherautót, csak
azután törődött a saját egészségével, és keresett valahol egy orvost. A cikk végkicsengése:
ilyen emberek kellenek a Scaniába!
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 Scaniarészvényesek 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.”
Megállapìtotta, 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 faliújságközleménye ezzel a címmel jelent meg: A minőség összeegyeztethető kell legyen az emberek
tiszteletével47. A szövege ìgy 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 minősìtsék rajta. Ez egy olyan felelősség
a számukra, amely valójában nem tartozna a feladataik közé, és nincs is hozzá
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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 elìtélik 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”48. 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 cikkéhez szól hozzá.49 Ennek szövege mindenekelőtt a
cégen belüli diszkrimináció hiányát domborìtja ki, a szakszervezeti kommentár viszont főleg
a benne levő társadalmi vonatkozásokhoz kapcsolódik.
Lássuk először Östling ìrását 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.
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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 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 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
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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 állìtásai 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 javìtott. Egyből ő lett a gyanús. Úgy egy hónappal később mesélte el nekem,
hogy mi történt. Folyton hìvogatták a csendőrségre, házkutatást tartottak nála, idegileg szépen
kikészìtették. Amikor a csendőrség hìvogat valakit, az biztosan rosszabb annál, mint amikor
engem Bernard Proux hìvogatott. 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 nyìrták 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” emlìti, 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 bìznak 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 beindìtásához 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.
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
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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.”50
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.51
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 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 szűrön kiesett. Mivel
az anya a történtekre nem kapott világos magyarázatot a felvételit vezető tanártól, feljelentést
tett.52 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
interjújában53 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.
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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.”54 A fejlődő országokban ez a fizetés rendkìvül magasnak tűnik, ezért az ottaniak
szívesen idejönnek. Nagy részük bizonyára tudatosan vállalja a megkülönböztetést. A svéd
mérnökök szakszervezetének megbìzottjától 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 emlìtett, 2003 őszén a Dagens Nyheter cìmű 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.
- 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 készìtője.
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
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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 költözteti55, 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” előállìtásuk
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.”56
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 csak Södertäljébe
akarták telepìteni) 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 megállapìtotta: „…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.”57
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 nyilatkozatban58 (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
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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
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
egyesìtéséből néhány éve létrehoztak egy kìsérleti tartományt. A hìrek szerint rosszul
működik, és az eredeti szerkezet visszaállítását latolgatják.
2002 novemberében, amikor Östling kirohant a politikai vezetők ellen59, 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”60. 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.
Napjainkban a törődések leépìtése a világtrend. Az életszìnvonal 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 Trollhättanban61.
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
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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 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 valószìnűleg a „művelt Nyugat” bármelyik országában
megeshet. Egy svéd lapban olvastam róla. Néhány szemelvényt idézek belőle, mert ìgy 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 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.
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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 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.”62
Mintha nyereségre vadászó grizzly medvék kezébe kerültünk volna. De „vállalati lelkület”
cìmén nem az ő viszonyulásaikat foglalják össze, hanem az alkalmazottaknak a céggel
szembeni kötelező magatartását és érzéseit.

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.
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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 ìtélte 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 ìtélt vezető pozìcióban
levő személy, ha fennáll a veszélye, hogy maradás helyett inkább a konkurenciához szegődik
át. Östlinget ugyan senki sem gyanúsította távozási szándékkal, de valószìnűleg 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 tìzmillió korona nyugdìj jár neki, amennyiben valamilyen fordulat
következtében (például ha az akkori főtulajdonos, a Volkswagen eladná a részvényeit)
elvesztené vezérigazgatói állását a Scaniánál.63
Ennyi, pénzben is kifejezhető rajongás alapján a cikkìró 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 Ipara) cìmű 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.
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A magas fizetés mellett egy jutalmazási program is létezik, amely igen 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.”64

Kecskére a káposztát
Egy évvel később, 2003-ban az Investor részvényeseinek zöme megpróbálta
megakadályozni a vezetőség saját maga számára igen kedvező opciós65 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 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.”66
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 összesìtett 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
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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 kihìvó. „Minden
bizonnyal Svédország legjobban fizetett vezetői csoportja. Az Investor vezérigazgatója,
Marcus Wallenberg melletti öt igazgató fizetése sokkal magasabb, mint a legtöbb svéd börzevezérigazgatónak. 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 évi67 fizetése összesen 40 millió koronára rúgott. Ez átlagban nyolcmillió koronát jelent
fejenként. Ez egy olyan fizetés, amelynek hallatán a stockholmi tőzsde legtöbb igazgatója
elzöldülhet.”68
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 megállapìthatjuk, 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
leszorìtott 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 leìrja 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 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”69
A svéd politikusok valószìnűleg 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
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van arányban, akkor nagyon téved. Pedig ezen a piedesztálon ágálva osztogatja jó tanácsait a
politikusoknak, leginkább akkor bìrálva őket, amikor az ország és az emberek jól felfogott
érdekeit védelmezik. Kétségtelen, hogy hozzájuk viszonyítva nemcsak szakmailag, de
„emberileg” is képzettebbnek tartja magát. És valószìnűleg 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.

Eltérítenek
A tüntetés előtt
A Scaniával való kapcsolatteremtési kìsérleteim „eredményét” látva, már 2002 őszén
készülni kezdtem a részvényesek következő tavaszi évi közgyűlésére. Pontosabban: az ottani
tüntetésemre. Ez a készülés főleg a Södertäljében kiosztandó két röplapom szövegén való
munkálkodást jelentette. Utolsó kísérletként 2003. március 24-ei keltezéssel megírtam a
Marcus Wallenbergnek küldött, már idézett levelemet, amelyre április 11-én kaptam Hans
Narfström aláírásával elutasító választ.
A tüntetéshez rendőrségi engedélyre is szükségem volt. Az Angers-ban kitöltött
kérvényemet N. N. barátom adta be a södertäljei rendőrséghez.
Az egész családdal, vagyis a feleségemmel és két kislányunkkal 2003. április 19-én
indultunk autóval Angers-ból Svédország felé. Nagyszombat volt, és a hétvégi-húsvéti
forgalom nem kedvezett gyors haladásunknak. De gyermekekkel nem is jó nagyon rohanni,
meg aztán a részvényesek közgyűlését csak a következő pénteken, 25-én tartották. Több
megállással és megszállással végül 23-án, szerdán érkeztünk meg Södertäljébe.
R. R. barátomnál laktunk, de telefonon még aznap beszéltem N. N.-nel is. Nagyon
győzködött, hogy mielőtt kiállnék tüntetni, beszéljek először a Scaniával. Ehhez nekem már
semmi kedvem nem volt. Az utóbbi öt évben éppen eleget próbálkoztam velük, teljesen
hiába; miért éppen most állnának velem szóba.
Másnap, 24-én reggel már N. N.-nél folytattuk a témát. Ő továbbra is igyekezett
meggyőzni engem, hogy hìvjam fel a Scaniát, én viszont nem akartam, mert nem volt mit
mondjak nekik. Végül abban egyeztünk meg, hogy felhìvhatja ő, s oda is adhatja nekik a
telefonszámomat (kölcsönkaptam egy svéd maroktelefont), ha őket érdekli az, hogy
beszéljenek velem. Mielőtt telefonált volna, kértem, másnapra ne fogadjon el időt, mert én ott
akarok lenni és tüntetni a közgyűlés idején. Feltehető ugyanis, hogy ezek arra játszanak majd,
hogy engem a gyűlés idejére lefoglaljanak valamilyen sebtében előrángatott ìgéretekkel. A
bizalom irántuk már régen elszállt belőlem: a céljuk az lesz majd, hogy ne menjek ki
tiltakozni, nem pedig az, hogy megoldják a problémát.
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N. N. telefonált. Én a másik szobában voltam, és hallottam, mit beszélnek. Hans
Narfström, a konszern személyzeti igazgatója azt mondta, hogy aznap, a gyűlés előtti napon
nem tud velem találkozni, mert – pontosan idézve a szavait – „jag måste sätta mig i ärendet”
(meg kell ismerkednem az üggyel).
Milyen érdekes. Még nincs egészen két hete, hogy ettől az embertől levelet kaptam
Angers-ban. A Marcus Wallenbergnek írt levelemet válaszolta meg, és meg is indokolta,
miért nem tehetnek eleget az én elvárásaimnak. Most viszont ismeretlen számára az ügyem.
N. N. említette is, hogy hiszen írt nekem levelet. Erre Narfström azt mondta, hogy azt
kiadta valakinek, aki nem nagyon nézett a dolog után, mi pedig meg kell értsük, hogy ő nem
foglalkozhat mindenkinek az ügyével.
Másnap a vállalat egyik jogászával való beszélgetésem folyamán felhoztam, hogy bent a
Scaniánál vannak emberek, akik ìgy végzik dolgukat. S fizetést kapnak érte. Én egyelőre
kívül vagyok, nem kapok fizetést, de még nem tudták megmondani, hogy milyen hibát
követtem el.
Két röplapot készìtettem elő a másnapi tüntetésemre. N. N. javasolta, hogy az egyiket ne
osszam ki; azt, amelyikben támadtam a céget. Magamban igazat adtam neki, de ekkor
felhívtalak, hogy téged is megkérdezzelek.
T. K. A.: És én azt mondtam, hogy hallgass N. N.-re.
Így van.
A félretett lap szövege a Scania személyzeti politikájában alkalmazott diszkriminációról
szólt. A címe ez volt: Mentsd meg a Scaniát! Az alcímei: Ideje tettekké változtatni a szép
szavakat! – illetve: A Scania szavakban ellenzi a diszkriminációt, de tetteiben maga is a
szerint él. Szélhámosnak neveztem a vállalatot, mert hazugságokkal és féligazságokkal
manipulál, hogy jobb benyomást keltsen magáról. Mindezért a vezetőséget hibáztattam,
amely így el fogja játszani a vállalat hírnevét.
A másik röplapnak, amelyet viszont továbbra is kiosztani készültem, Fakta (tények) volt a
címe. Ezt másoljuk ide:
„Tények
Igazságtalanul és embertelenül bánt velem a Scania, és fontos lenne valakitől segítséget
kapnom, hogy legalább megértsem, miért történt mindez. Akarom tudni az igazságot.
A nagyobb áttekinthetőség kedvéért pontokba szedem a velem kapcsolatos tényeket.
1. Romániai (erdélyi) magyar vagyok. Politikai menekültként érkeztem Svédországba 1987
novemberében. Két diplomám volt akkor, egy mérnöki és egy közgazdászi, melyeket a svéd
Egyetemi és Főiskolai Hivatal együttesen 280 egyetemi pontra értékelt. Ideérkezésem előtt tíz
évig dolgoztam egy romániai nagyüzemben.
2. Kezdettől arra törekedtem, hogy minél hamarabb munkát kapjak itt. 1988 júniusában
felvettek mint munkást a Scania södertäljei üzemébe. Egy év múlva már elég jól beszéltem a
svéd nyelvet, így 1989 júniusában tervezőmérnök lehettem ugyanott.
3. A Scania egy új termelési egységet épített Franciaországban, Angers-ban. A szerszámok
és a termelési berendezések projektvezetője beteg lett, ezért ezen a téren már egészen nagy
lemaradás keletkezett, és ebben a szükséghelyzetben én vettem át a munkát. Hozzá kell
tennem, hogy tudtam franciául. Az Angers-val való első kapcsolatteremtést követően 24 órán
belül megkaptam a svéd állampolgárságot, és másnap, 1992. január 23-án Franciaországba
utaztam.
4. Sikerült behoznom a több hónapos késést, és az üzem a tervezett időpontban, 1992.
június 3-án megkezdte tevékenységét.
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5. Ezt követően továbbra is az angers-i üzem szerszámainak és termelési berendezéseinek
egyedüli felelőse maradtam. Olyan sokrétű munkát végeztem (tervezés, beszerzés,
munkafolyamat, biztonság, karbantartás), amelyért más Scania-vállalatokban több
munkacsoport felelt. Az elkövetkező hét esztendőben szerszámprobléma miatt egyetlen egyszer
sem állt meg a szerelővonal, egyetlen munkabeleset sem történt, és minőségi kifogások sem
merültek fel. A szerszámokat olcsóbban vásároltam, mint más Scania-üzemekben tették.
6. A vállalatnak sikerült soha be nem váltott ígéretekkel rávennie engem arra, hogy
belemenjek a munkaszerződésemnek a cég számára előnyös megváltoztatásába, amelynek
értelmében rám nem alkalmazták sem a kiküldött svédekre, sem pedig a helyben alkalmazott
francia mérnökökre érvényes szabályokat. Így valamennyiükhöz viszonyítva hátrányos
helyzetbe kerültem.
7. Södertäljében fizetés nélküli szabadságot vettem ki, hogy bármikor garantáltan
visszatérhessek Svédországba. 1998 februárjában azonban kénytelen voltam a Södertäljében
fenntartott állásomat felmondani, hogy ne okozzak kárt a vállalatnak. A személyzeti osztály
ugyanis tévesen járt el esetemben, mivel – mint mondták – egy vállalaton belül senkinek nem
lehet egyszerre két állása. (Megjegyzem, hogy nekem, a Svédországba bevándorolt és egy
külföldi leányvállalat beindításához kiküldött mérnöknek, 12 Scaniánál ledolgozott év után
kisebb bérem volt, mint amennyi egy kezdő mérnöknek járt a Mérnökszövetség nevű svéd
szakszervezet statisztikája szerint.)
8. 1998 nyarán minden előzetes figyelmeztetés nélkül felszólítottak, hogy egy háromévnyi
béremnek megfelelő kárpótlás ellenében mondjam fel az állásomat. Én ezt visszautasítottam,
és magyarázatot kértem, hogy miért kellene ezt tegyem, de soha nem kaptam választ. Végül
több mint egy évig húzódó hercehurca, zaklatás és megalázás után 1999 októberében
elbocsátottak. Ezért a munkaügyi bírósághoz fordultam. A francia munkaügyi bíróság ítélete
szerint az elbocsátásom jogtalan, indoklása pedig „alaptalan és komolytalan” volt.
9. A francia bíróság állásfoglalásával ellentétben a Scania svédországi vezetősége egy Leif
Östlingnek címzett levelemre írt válaszában úgy látja, hogy az esetemet „helyesen kezelték,
ezért semmilyen intézkedést nem szándékoznak foganatosítani”.
10. Gyakorlatilag az történt, hogy engem Franciaországba exportáltak, ahol a Scania
kihasznált engem, majd eldobott. Így csináltak belőlem, két kisgyermek apjából,
munkanélkülit.
11. Ezáltal semmivé tettek engem, aki lojális munkatársuk voltam, és megoldásaimmal több
millió koronát takarítottam meg a Scaniának. Elbocsátásom sok kiadásába került a
vállalatnak. Mindezt a Scania vezetősége a részvényesek érdekei ellenében cselekedte.
12. A bíróság döntése után azt hittem, hogy az ügy le van zárva. Munkakeresés közben egy
sor vállalattal léptem kapcsolatba. Érdeklődésüket határozottan felkeltették az ismereteim, az
előzetes munkatapasztalataim és a teljesítményem, de egy bizonyos idő eltelte után hirtelen
mindig negatív választ kaptam. Ezek a vállalatok minden bizonnyal kapcsolatba léptek az
előző munkaadómmal, hogy további információkat kérjenek rólam. Én nem tudhatom, milyen
választ kaptak, de kézenfekvő a kérdés: Előbbi munkaadóm így kényszerít talán, hogy
megfizessek azért, mert nem voltam hajlandó magyarázat nélkül felmondani, és mert a
munkaügyi bírósághoz fordultam?
TUDNI AKAROM AZ IGAZSÁGOT!
AZT AKAROM, HOGY ÚJBÓL DOLGOZHASSAK!”
A nap további részében régi ismerősöket kerestünk fel. Közben N. N. még írt egy levelet
Hans Narfströmnek, amely miatt másnap, a részvényesek közgyűlése előtt, a cég biztonsági
emberei formálisan kihallgatták. Íme a faxon küldött levél szövege:

165

Adorjáni Imre István szeretett volna veled találkozni, hogy közelebbről tisztázódjék, mi
történt vele Angers-ban.
Sajnálom, hogy te nem is akarsz vele találkozni. Ő nyilvánosságra fogja hozni ezt az egész
komor történetet a részvényesek közgyűlésén. Vagy hova kellene fordulnia, ha a Scania
képviselőit nem érdekli, mi történik az alkalmazottakkal.
Jobb lesz, ha ő majd az utca parlamentjéhez fordul?
(hely, keltezés, aláírás, telefonszám)

A cég éber őrei
A Scania részvényeseinek 2003. évi közgyűlése április 25-én, pénteken, du. 3 óra és 5 óra
között volt. Az ajtókat 2 órakor nyitották, és kezdték meg az érkezők regisztrálását. N. N.
barátomat, aki maga is kisrészvényes, meglepetés várta, amikor belépett, mert a biztonsági
szolgálat emberei egy különterembe terelték „egy kis beszélgetésre”. Mint utóbb elmesélte,
ezeknek az embereknek sötétkék volt a ruhájuk, az ingük meg világos tengerkék.
Egyenruhának is lehetett mondani, mert mind egyformán voltak öltözve. Harminc-harmincöt
körüliek voltak, kisportoltak. Mikor kitessékeltek a különteremből egy már ott kávézó embert,
N. N. odaszólt az illetőnek, hogy ez miatta van, mert ő „gyanúsìtott”. Amikor az őröknek
elmondta, hogy engem a cég kiküldött Franciaországba, majd egyszerűen kirúgtak, de meg
sem mondták, hogy miért, most meg munkanélküli vagyok két kisgyerekkel, N. N. szerint:
„együttérzés volt arcukon”.
Megkértem N. N. barátomat, hogy írja le az ottani élményeit. Beszámolóját svédül írta,
minden bizonnyal azért, hogy hivatalosabb jelleget adjon neki. Íme a magyar fordítása:
Igen kellemetlen södertäljei élményeim a Scania részvényeseinek közgyűlése alkalmából
Az volt a „bűnöm”, hogy segíteni akartam az Adorjáni Imre és a Scania vezetősége közötti
„viszályban”, ez utóbbi ugyanis nem akart szóba állni a kárvallottal, akit minden indoklás
nélkül kirúgtak a munkahelyéről.
Én egy régi, immár nyugdíjas Scania-alkalmazott és részvénytulajdonos vagyok, aki
hirtelen gyanúsítottként a rendőrség listájára került. Vajon miért?
A személyzeti főnök utasította a biztonsági szolgálatot, hogy szemmel tartsanak és
tartóztassanak fel a részvényeseknek a södertäljei Nép Házában (Folkets Hus) 2003. április
25-én tartott évi közgyűlése előtt.
Engem szemlátomást vártak már a bejárati bejelentkezéskor. A feleségemet magam elé
engedtem a sorban. Amikor elvették a belépőjegyét, és bepötyögtették a személyi számát, az
ott ülő hölgy a mellette ülő másik ellenőrhöz fordult, és csodálkozva mondta: „Azt hittük,
hogy ez egy férfi!” Vagyis amikor meglátták a családnevünket, meglepődtek, hogy nem a várt
férfi áll előttük, hanem egy nő. Amikor én is odaadtam regisztrálásra a belépőmet, az ellenőr
intett a biztonsági őröknek. Közben jelezték, hogy a feleségem is, én is bemehetünk.
Alig tettünk néhány lépést, odajött két biztonsági őr, és metsző tekintettel megkérdezték
tőlem: „Mit akarsz te itt csinálni?” – Meg akarom hallgatni, mit mond a vállalat vezetősége
nekünk, részvényeseknek, válaszoltam. Két őr engem egy másik váróterembe vezetett.
Egyikükkel szemben leültettek, egy ismeretlen férfi, aki már az asztalnál ült, elment onnan, a
másik biztonsági ember pedig „diszkréten” mögém állt, mint aki résen van. (Tisztára mint egy
kelet-európai kommunista államban.)
„Kaptunk egy faxot, és ezért idegesek vagyunk” – kezdte egyikük. Aztán el kellett neki
mesélnem Adorjáni Imre esetét, és hogy mit akar ő itt csinálni. Tüntetni akar a Nép Háza
előtt, mondtam. „Miért?”, kérdezte ő.
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Elmeséltem neki, mit kellett Adorjáni Imrének elszenvednie Angers-ban. Mind szóban,
mind írásban megpróbálta elérni a vezetőséget, hogy a tényeket eléjük tárja, de sohasem
sikerült ahhoz jutnia, aki felelőse a kérdésnek. Ezért döntött úgy Adorjáni Imre, hogy felhívja
magára a figyelmet.
Beszédpartnerem bízott abban, hogy valaki reagál majd a vezetőségből, és így A. I.
felteheti fontos kérdéseit abban a reményben, hogy végül választ is kap arra, miért
bocsátották el.
Mondtam, hogy kapott tüntetési engedélyt a rendőrségtől, és én ezt már közöltem a
személyzeti főnökkel. (Vajon ez volt az, ami miatt ideges lett?)
Háromnegyed háromkor mondtam a biztonsági őrnek, hogy megyek, megnézem, megjött-e
Adorjáni István. Erre nem kaptam engedélyt, inkább kimenne ő maga, hogy utánanézzen.
Miután beszélt a maroktelefonján, felvilágosított, hogy Adorjáni Imre meghívást kapott, hogy
együtt ebédeljen a munkaerőpiaccal foglalkozó vállalati jogásszal. Ez megnyugtatott engem.
Sajnálom, hogy nyugtalanságot okoztam a Scaniának; ez nem volt szándékomban.
Én csak segíteni szerettem volna a barátomnak és a Scaniának is, hogy próbálják
megoldani ezt a bonyolult ügyet. Reménykedem, hogy ez hamarosan megtörténik, és A. I.
kedvező ügyintézésben részesül.
Ez lenne valamennyi fél számára a legjobb.
Üdvözlettel
N. N.
Amikor N. N.-t nem engedték ki, hogy engem megnézzen (mindenekelőtt a rendőrségtől
időközben hozzá megérkezett tüntetési engedélyemet szerette volna átadni), a felesége
kijöhetett, és konstatálta, hogy én még mindig nem vagyok ott. Visszatért, s akkor a férjével
együtt indultak be a gyűlésterembe. Az őrök még utánuk szóltak figyelmeztetve, hogy: „Vi
hoppas att det ska bli en trevlig bolagstämma” (Reméljük, hogy ez egy kellemes közgyűlés
lesz). N. N. mondta, hogy az asztalnál is nagyon fürkészve méregették végig (talán attól
tartva, hogy ő fog kiosztogatni tiltakozó lapokat, vagy esetleg, hogy transzparenst bont?).
Bent a gyűlésteremben is a közelében volt végig egy biztonsági őr.
Még annyit, hogy N. N. barátom már jól benne jár a hetvenes éveiben, Scania nyugdíjas
több mint egy tucat esztendeje, s nem oly rég agyvérzése is volt, amiből lassan épülget.
Miközben az élményeit akkor este a vacsoránál, már oldott hangulatban, mesélte nekem,
kacagva, két-két ujjával az ingét a mellénél fogva és előrehúzva mondta: „Imrém, én
életemben nem voltam ilyen fontos ember.” Én is nevetve válaszoltam neki: „Csak azért mert
nem éltél Erdélyben. Az ottani állambiztonsági szolgálat szemében egy-kettőre azzá lehetett
előlépni, anélkül, hogy bármi rosszat tettél volna”.

Tüntetés helyett
A részvényesek évi közgyűlésének napján reggel nyitásra már bent vagyok a södertäljei
rendőrségen, s szeretném kivenni az engedélyt a tüntetésre, melyet még akkor megkértünk
mielőtt Angers-ból elindultunk volna. A rendőrnő mondja, hogy ez nem hozzájuk tartozik,
hanem Stockholmhoz, próbál telefonálni, kiderül, hogy csak fél tìztől lesznek bent, akik az
engedélyekkel foglalkoznak. Szívélyes; egy lapra felír két nevet és két telefonszámot, hogy
fél tíz után kiket kereshetek. Ekkor elmesélem neki nagyon röviden, hogy megfenyegettek, s
többen is figyelmeztettek, hogy meglepetés is érhet, esetleg kapok egy „rejtett” rúgást, hogy
életem végéig nyalogathatom a sebeimet. Svédországban tiltakozási szabadság van – mondja
–, senki nem bánthat. Csakhogy már annyit tudok, hogy egy a törvény és más a gyakorlat. Sőt
a törvény is lehet eltérő a különböző társadalmi pozìcióban levőknek. Védőőrizetet nem
kapok, de egy újabb lapra felìrja a rendőrség riasztószámát, a 112-t, ezt hívjam, ha kell.
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Az igazság az, hogy még angers-i francia ismerőseink is az életemért aggódtak az
óriáscéggel kialakult konfliktusomban.
Amikor visszamentem a családomhoz, Gerti mondta, hogy N. N. keresett, mert őt hívták
fel a Scaniától, hogy beszélni akarnak velem. N. N. a telefonbeszélgetés során mondta Hans
Narfströmnek, hogy nem akartak velem beszélni még a tegnap sem. Narfström szerint a
barátom rosszul értette őt, és arra hivatkozott, hogy ellenőrizni lehet: ő, mármint Narfström,
nem hazudott az utóbbi 25 évben.
Én már nem akartam beszélni. Azt játszodják, amit egy kisiskolás is előre kitalált volna.
Leteszem a telefont, de N. N. kis idő múlva megint hìv, és majdnem könyörög, hogy hìvjam
fel Hans Narfströmöt, és adja a telefonszámát. Tìz perc alatt háromszor hìvták őt, hogy mi
van, miért nem telefonálok. Azt is kérdezték tőle, hogy biztosan jó telefonszámot mondott-e
nekem?
Tizenegy óra van, amikor telefonálok. A titkárnő veszi fel a kagylót, és mindjárt kapcsolja
Narfströmöt. Hamar a tárgyra térünk, lényegében elmondja, amit már N. N.-nek is mondott,
hogy „i det här område” (ezen a területen, vagyis a Scania személyzeti kérdéseiben) ő a
legnagyobb, s ha ő valamit ìgér, akkor az úgy is van és volt az elmúlt 25 évben (az 1997-es
telefonkatalógusban mint logisztika főnöke szerepel, ezért most utólag nem értem a 25 évet),
meg hogy a nyilvánosság nem tesz jót az „affär”-nek (az üzletnek). A lényeg, hogy találkozni
akar. Rábólintok, találkozhatunk, de csak, ha papírt is írunk. Benne van, nincs akadálya tehát
a találkozónak. Kérdi mikor, én meg mondom, hogy negyven perc alatt oda tudok érni. Már
telefonon mondta, hogy nem vele, hanem a jobbkezével fogok találkozni, Werner
Carlssonnal, a vállalat munkaügyeinek jogi szakértőjével, aki ha mond valamit, az ugyanaz,
mintha ő maga mondta volna. Ekkor még felhìvlak téged, Karcsi, nagyon röviden elmondom,
mi van, s megint beautózom a céghez.
Dél előtt tìz perccel érek a kapushoz, bejelentkezek, „Visitor” (látogató) felirattal
nyakbaakasztós kártyát kapok, bejelentem a kocsimat is, hogy ott van a parkolóhelyen.
Werner Carlsson érkezik le a lépcsőn, friss, mosolygós, mindjárt kifele mutat az ajtón, és
hìv, hogy menjünk át ebédelni a vállalati kantinba. Mondom, hogy én nem eszek, sőt kávé
nélkül is „működök”. Ha akarja, menjen ebédelni, megvárom, de összesen kb. másfél óránk
van, hogy elérjek a közgyűlésre. Ekkor már ő sem akar ebédelni, felmegyünk a személyzetire,
egy külön kis teremben ülünk le egymással szemben. Mióta nem jártam a személyzetin, azóta
átalakìtották, kiverték a falakat, és egyetlen nagy iroda lett belőle; most csak mozgatható
elválasztólapok vannak az alkalmazottak között.
Mondtam, hogy feltétlenül papír kell nekem, a nélkül „lönlös” (felesleges) a találkozónk.
Mondja, hogy semmi akadálya a papírnak. Kérdem, mennyi ideje van erre a beszélgetésre. A
válasza: bármennyi.
Ilyet még nem értem meg a Scaniánál. Ennyire szóba állnak velem! Ekkor még úgy
számolom, hogy kb. egy óra alatt elmondom az esetet.
Carlsson még megkérdezi, engedem-e, hogy jegyzeteljen? Válaszom: természetesen.
Ismerkedési bevezetésként elmondta, hol és mit dolgozott ő, mielőtt a Scaniához került
volna. Ez nem nagyon érdekelt engem, inkább azzal voltam elfoglalva, hogy én mit mondok
majd neki. Azt viszont érdekesnek tartottam, hogy eddig csak az igazgatók hasonló ügyeivel
foglalkozott, a szimpla mérnökökével nem.
A tüntetésből végül nem lett semmi, mert a megbeszélésünk délután fél hatig, vagyis öt és
fél óra hosszat tartott. Inkább csak én beszéltem, ő néha egy-egy kérdést tett fel. Arra is kellett
figyelnem, hogy legyen ideje lejegyezni, amit fontosnak tart. Elég lassan ment neki az írás.
Gyakorlatilag az egész szakmai pályafutásomat elmondtam neki, részletesebben azt, ami a
Scaniában történt velem. Beszéltem a feladataimról, arról, hogyan teljesítettem azokat, milyen
nehézségekbe ütköztem, majd a vállalat gyakran csak utólag felismert tisztességtelen
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viszonyulásairól, az összes átverésről, a hátrányos megkülönböztetésemről, végül a
felmondásomat kikényszeríteni kívánó zaklatásokról és megalázásokról, a fenyegetésekről és
arról a megrendezett színjátékról, amellyel elbocsátottak. Vagyis lényegében mindarról,
amiről ebben az interjúban eddig szó volt. Sok minden persze kimaradt, vagy mert nem jutott
eszembe, vagy pedig nem éreztem fontosnak a mostani helyzetben.
Az elején nem mondtam neveket, csak az eseményekről szóltam. Később aztán névhez
kötöttem mindent, az engem ért fenyegetéseket is.
Elmondtam, hogy amikor Svédországba, egy szabad országba vetődtem, akkor arra
gondoltam, hogy a román állambiztonság zaklatásaitól megszabadulva, engem többé ne
fenyegessen senki. De ezt nemcsak a franciaországi Scania-üzemben nem tudtam elkerülni,
hanem még most is fenyegetnek: Hans Narfström azt mondta N. N.-nek a telefonba, hogy
jobb, ha én nem tüntetek. Az nem lesz jó sem a családnak, sem a gyermekeim jövőjének.
Aztán mikor mondtam, hogy ne fenyegessen, mert nem félek, akkor váltott, hogy ő csak azt
akarta mondani: a nyilvánosság nem tesz jót az „üzletnek”.
Werner Carlsson felvetette, hogy ő megkérdezne néhány embert, akiket én emlìtettem,
olyanokat, akik résztvevői és tanúi voltak az eseményeknek. Azt válaszoltam, hogy
természetesen bárkit bármiről megkérdezhet, de az az igényem, hogy ha valaki egyetlen
állításomra is azt mondja, hogy nem igaz, jöjjünk össze hármasban, és tisztázzuk együtt, hogy
ki az, aki hazudik. Jó lesz, mondtam, ha ezeket a dolgokat valóban tisztázzuk, mert Narfström
is azt mondta, hogy a nekem küldött, általa aláírt levél tartalma azért nem fedi a valóságot,
mert az számukra csak egy „rutin ärende” (rutinfeladat) volt, ezért nem néztek jobban utána.
Ennyi év után éppen ideje világosságot teremteni az ügyben, megtalálni és felelősségre vonni
azokat, akik ezt a helyzetet okozták. És itt nem csak a törvénytelen elbocsátásomról és a
velem szembeni embertelen bánásmódról van szó, hanem arról is, hogy mit állt ki az egész
család, a kiskorú gyermekeink is, az elmúlt öt esztendőben. És ha Angers-ról, a Proux-féle
birodalomról a valós igazságot akarják tudni, csak meg kell kérdezni a „megegyezéssel”
eltávolítottakat, hogy mit éltek meg, amíg aláírtak.
A megbeszélés során pénzről, kártérìtésről mi nem beszéltünk, de azt az igényemet
leszögeztem, hogy a karrierem a kivizsgálás következményeként újra sínre kerüljön.
Werner Carlsson arra törekedett, hogy egyedüli esetnek tüntesse fel az enyémet. Erre azt
mondtam, hogy beszélhetünk csak az enyémről, de nem vagyok egyedül. A megegyezéses
eljárás hiába kötelezi titoktartásra az aláíróit, én sok esetet egészen részletesen ismerek. Itt
beszélhetünk csak az én esetemről, de ha a médiába kikerül a dolog, akkor nem leszek
egyedül.

A tisztázás reményében
Carlsson vagy tizenöt oldal jegyzetelés után kiment, hogy hozzon még papírt. Összesen
ötször vagy hatszor távozott rövidebb-hosszabb időre. Érzésem szerint „tudósìtott”, hogy
miként haladunk, de engem ez abszolút nem zavart. Volt kint papírért, kávéért, kétszer azért,
hogy lemondja valamilyen gyűléseit. Engem is kìnált, de sem kávét, sem tésztát nem
fogadtam el.
Amikor az általam kért hivatalos papìr elkészìtéséről volt szó, megkérdezte, hogyan ìrja a
nevemet, különös tekintettel az ékezetekre. Azt hiszem, most életemben először mondtam,
hogy ennek nincs jelentősége.
Megkérdeztem, mikorra tud elkészülni a kivizsgálással? Most már április második felében
vagyunk – mondta –, jó lesz-e május vége?
Egyből mondtam, hogy rendben van.
Azt is megbeszéltük, hogy a felvett anyagot legépeli, és drótpostán elküldi, ìgy ellenőrizni
tudjuk, hogy jól értettük-e egymást.
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Megkérdezte, honnan tudna ő hozzájutni a francia törvényszéki végzéshez? Mondtam,
hogy van nálam másolat belőle, leadom a kapunál, és hétfőn már nála lesz.
Az írás, amit kaptam tőle a következőképpen szól:
Kivizsgálás (Utredning)
Kiállította: H. Werner Carlsson

Szándéknyilatkozat
A 2003. április 25-i megbeszélés után alulírott, aki azt a feladatot kapta, hogy a Scania CV
AB-t képviselje, megállapodott Adorjáni Imre Istvánnal, hogy megvizsgálja és tisztázza az
azzal kapcsolatban felvetődött kérdéseket, hogy ez utóbbinak miként alakulhatott ilyen
negatívan a munkaviszonya és a szakmai karrierje a Scaniánál. A megbízatásnak 2003. május
31-ig kell befejeződnie.
A tisztázásnak a célja az, hogy Adorjáni István számára a jövendő karrierjét és
szakmájának gyakorlását megkönnyítse.
További szándék egy közös látásmód kialakítása a tárgyaltakról.
A szándéknyilatkozat két azonos szövegű példányban készült, melyekből mind Adorjáni
Imre István, mind pedig a Scania CV AB megkapta a sajátját.
Södertälje, 2003. április 25.
Scania CV AB
Human Resources
Labour Legislation

Werner Carlsson
(s. k. aláírás)

A hosszú beszélgetés után hazamentem. Apró hiányérzeteket leszámítva elégedett voltam
azzal, amit és ahogyan elmondtam Carlssonnak.
Már mindenki nagyon várt. Egy még nem emlìtett idősebb barátom (nevezzük L. L.-nek) is
tűkön ült otthonában. Vele megegyeztünk, hogy ha kiállok tüntetni, akkor a feleségem az út
másik felén „vigyáz” majd rám egy videokamerával, ő pedig a lányainkkal sétál olyan helyen,
hogy az anyjuk láthassa őket, de a lányok ne láthassanak engem. L. L. még azt sem tudta,
hogy én bementem beszélgetésre a céghez. Csak miután kijöttem, hìvtam fel őt.
A bírósági ítélet egy másolatát borítékba zártam, és a feleségemmel, Gertivel, elvittük,
hogy leadjuk a gyárkapunál. Ott Fredrik Wrange volt Angers-i Finance igazgatóval
találkoztunk, és barátságosan elbeszélgettünk hármasban.
Érdekes, hogy egyszer, nem sokkal a kirúgásom után, éppen így hármasban találkoztunk
Angers központjában. Wrange akkor már visszatért Södertäljébe, és már itt dolgozott, de
kiküldetésben járt Franciaországban. Ekkor mondta nekem – Gerti is tanúm rá –, hogy nincs
esélyem a Scaniával szemben. Legjobb, ha feladom, s eltűnök másfele.
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Mivel nem voltam ott a közgyűlésen, nem hallhattam személyesen Leif Östling beszédét,
csak a szövegét olvashattam utólag. Megtudtam tőle, hogy a Scaniánál „az ember áll a
középpontban – nem a gépek vagy a komputerek”. Azt is megtudtam, hogy „mi, a Scaniánál
mindent megteszünk”, hogy megfeleljünk a Scania ügyfelek előtti tekintélyének. „Ezt csak
elkötelezett munkatársak segítségével tudjuk megtenni, akik egy melegen verő Scania-szívvel
ügyfeleink érdekében fejlesztik termékeinket, szolgáltatásainkat és a finanszírozási
lehetőségeket.”
Miután visszautaztunk Angers-ba, beálltam a várakozásra. Kíváncsi voltam, vajon május
végéig valóban lezárul-e majd az ügyemben most indult, tisztességesnek ígért kivizsgálás.
Közben május 10-én, egy szombati napon, felhívott N. N. barátom Södertäljéből.
Elmondta, hogy két nappal korábban két nő hìvta őt telefonon, és megkérdezték, mi a
véleménye a részvényesek idei közgyűléséről. N. N. hallgatott a kényszerkávéztatásról
(„óvatoskodtam” – mondta nekem), de elmondta, hogy a gyűlés nem volt olyan profi, mint
szokott lenni. A vezetőség meg sem emlìtette a munkásokat, nem hogy juttatott volna nekik
valamit a nyereségből. Mindössze a saját maguknak kiosztott plusz milliókat szavazták meg
nagy hirtelen.
A tegnap, pénteken, pedig a feleségét kereste két nő. Azt mondták, hogy a Scania
megbízásából telefonálnak, felmérés céljából. A felesége közölte velük, hogy nem ér rá.
Kérdés, miért nem hìvták őket ugyanazon a napon, hiszen a nevük azonos betűvel
kezdődik.
N. N. azt mondta, hogy ha ezek még jelentkeznek telefonon, elmeséli nekik a
kényszerkávéztatást.

Tisztázási komédia
Beindul az időhúzás
Ahogy a mesében: telt, múlt az idő. Már túlhaladtunk az ügyem kivizsgálására saját maga
által megszabott határidőn, de Werner Carlsson, a Scania jogásza, ìgérete ellenére, még a
megbeszélésünk során készített feljegyzéseit sem küldte el, hogy ellenőrizhessem: a leìrtak
mennyire felelnek meg az általam elmondottaknak, és mi az, ami kimaradt belőle.
Végül június 17-én küldtem neki egy levelet:
„2003. április 25-én, Hans Narfström kérésére, elálltam a Scania részvényeseinek évi
közgyűlésénél tervezett, rendőrségileg engedélyezett tüntetésemtől.
Ugyanazon a napon egy találkozóm volt veled, amely több mint öt és fél órán át tartott.
Akkor írásbeli ígéretet kaptam arra, hogy a Scania 2003. május 31-ig kivizsgálja az esetemet.
(Egyébként csodálkozom, hogy – noha a Scaniát a bíróság elítélte – négy év alatt nem volt
időtök a kivizsgálást megtenni. A személyzeti osztály főnöke, Hans Narfström, aki a Scania
nekem küldött válaszlevelét aláírta, elismerte, hogy az aláírás pillanatában még nem ismerte
az „ügyemet”.)
A mai napig, vagyis két héttel a válaszadás határideje után, még nem kaptam meg a
válaszotokat, noha ezt írásban ígérte meg nekem a Scania.
Elvégezte-e a Scania a kivizsgálást? Vagy talán valami akadály jött közbe?
Személyesen azt ígérted nekem, hogy módomban lesz elolvasni azt a 15-20 oldalas
részletes feljegyzést, amelyet készítettél, hogy rámutathassak az esetleges félreértésekre.”
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Ezt a levelet tudomásulvétel végett – mint ezt Carlssonnak az utóiratban jeleztem –
elküldtem Jacob Wallenbergnek, az Investor cég vezérigazgatójának, Leif Östlingnek, a
Scania konszern vezérigazgatójának, valamint Hans Narfströmnek, a Scania személyzeti
igazgatójának is. Ez utóbbiak közül csak a Jacob Wallenbergnek küldöttre kaptam – csaknem
egy hónap múlva – választ, melyet Fredrik Hillelson70 írt alá. A lényege: Narfström és
Carlsson a személyzeti osztályról biztosìtották őt, hogy az ügyem kivizsgálás alatt van.
Werner Carlsson hat nap múlva jelentkezett. Sajnálta, hogy nem lett készen időre a velem
kapcsolatos munkájával, de a naptárába véletlenül nem május, hanem június utolsó napjára
jelölte be a határidőt. Már találkozott Lars Wreboval, telefonon másokkal is beszélt, és várja,
hogy a bekért írásos anyagok megérkezzenek. Hogy ne okozzon újabb csalódást nekem egy
újabb be nem tartott határidővel, most inkább nem mond időpontot – ìrta. „De megìgérhetem,
hogy megpróbálok egy olyan kivizsgálást végezni, amely figyelembe veszi azokat a
bizonyságokat és tényeket, amelyek az összegyűlt anyagban találhatók.”
Milyen szépen lehet megfogalmazni, hogy „nesze semmi, fogd meg jól”!
Ezt a levelet július 4-i viszontválaszomban a Scania személyzeti osztálya újabb
ígéretszegésének bizonyítékaként értékeltem. Emlékeztettem Carlssont: az áprilisi
találkozónkon megegyeztünk, hogy a kivizsgálás kiindulópontjaként szolgáló feljegyzéseit
elküldi nekem, és hogy szembesíteni fog engem mindazokkal, akik mást állítanak, mint amit
én az eseményekről elmondtam. Azt kìvántam, tudassa velem, hogy a május végére ìgért
kivizsgálás eredménye végül is mikorra várható.
Carlsson következő levele július 7-én kelt. Mintha nem értettem volna, újra magyarázta a
naptárába tévesen ìrt határidő történetét. Visszatért a szándéknyilatkozatában megfogalmazott
törekvéseire is. Arra kért, hagyjak neki időt, hogy a megbeszélésünk idején elhatározott
célokat megvalósíthassa. Értesített, hogy Angers-ból kapott anyagokat, amelyeket most
svédre fordìttat. Szavaiból úgy tűnt, hogy már nem emlékszik a találkozón készìtett
feljegyzéseinek elküldésére vonatkozó megegyezésünkre. Úgy vélte, hogy azok elküldése az
egész kivizsgálás kudarcához vezethetne. Mintha nem másolatot kérnék, hanem azt akarnám,
hogy mondjon le erről az anyagról. Az sem kizárt, hogy azokra a feljegyzésekre gondolt,
amelyeket a találkozó óta készített magának az ügyemről. Végül ìgérte: elhalasztja a
szabadságát, csak hogy befejezze az ügyemet.
Július 8. Emlékeztettem: ő maga jött a gondolattal, hogy a beszélgetés során készìtett
jegyzeteit elküldi nekem átnézésre, hogy lássam, helyesen fogta-e fel és írta-e le a szavaimat,
mert félreértésből esetleg téves megfogalmazás is kerülhetett bele. Csalódott vagyok – írtam –
, mert a kivizsgálás lezárásának nincs többé határideje. Végül békülékenyen megjegyeztem:
„Nem marad más számomra, mint hogy újra csak várakozzam, de bízom abban a
szándékodban, hogy a megoldás megtalálása érdekében a tények feltárásával a dolgok
mélyére hatolj.”
Július 11-ére megtört a jég. Ezen a napon Carlsson három levelet is küldött (villámpostán)
és velük a „lejegyzett emlékeimet”. Bevallotta, hogy eddig nem volt számára világos, milyen
jegyzeteket akarok. A munkát néhány ember meginterjúvolásával folytatja, amint el tudja
őket érni a szabadságidőszak után. Ha minden sikerül – írta –, reméli, hogy augusztus végéig
túl leszünk „a második lépésen”.

A találkozó írásos eredménye
Werner Carlsson pontokba szedte mindazt, amit a megbeszélésünkből kiszűrt. Bizony nem
remekelt. Nem tudom, vajon ez összefüggésben van-e az ìráskészségével. Én egész idő alatt
határozottan úgy éreztem: nehezére esik kézzel írni. Feljegyzései hiányosak voltak, és nem
70

F. H. régi ismerősöm volt a Scaniából. A ‟90-es éven első felében ment át az Investorhoz.
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egy esetben időben távol eső és egymáshoz nem kapcsolódó eseményeket vont össze.
Őszintén szólva ez nem egy olyan anyag volt, amely megbìzható kiindulópontként
szolgálhatott egy kivizsgáláshoz. Töredékes volt, és sok helyen összefüggéstelen. Nem tartom
kizártnak, hogy Carlsson azért vonakodott elküldeni, mert tisztában volt „műve” értékével. A
szöveget több helyen ki kellett egészìtenem, hogy világosabb vagy néhol egyáltalán érthető
legyen. Sok munkát fektettem abba is, hogy kijavítgassam a téves megfogalmazásait, és
töröljem a valótlan állításait.
Azt hiszem, hogy a feljegyzés minden igyekezetem ellenére sem ért el egy olyan szintet,
amelyet egy ilyen anyag megkövetelne. De hát én nem vagyok az ilyesminek a szakembere.
Mivel a Carlssonnal való beszélgetés célja munkaviszonyom (enyhe kifejezéssel szólva)
visszásságainak a tisztázása volt, a történeti áttekintésben fontos volt minden némi
jelentőséggel bìró tényt számba venni. A feljegyzéseiből sajnos több fontos vonatkozás
kimaradt, noha biztos vagyok benne, hogy emlìtettem őket. Mindezekkel kiegészìtettem az ő
szövegét. A fontosabbakból említek néhányat:
a) Nem említette: a Scania akarta, hogy a PEP-szerződésem lejárta után is
Franciaországban maradjak. Ez azért fontos, mert a francia bírósági ítélet (amelyet biztosan
szintén felhasznál majd a kivizsgálásban) bevezetője – a Scania ügyvédjének szövegét átvéve
– azt állítja, hogy én kívántam ottmaradni.
b) Nem ejt szót arról, hogy az angers-i üzemben az egyedüli svéd állampolgár voltam, akit
francia alkalmazásba vettek.
c) Elfelejtette leírni, hogy amikor francia alkalmazásba akartak venni, szóbeli ígéretet
kaptam a főnökeimtől, hogy kárpótolnak az elvesztett anyagi előnyökért, de ebből nem lett
aztán semmi.
d) Szerintem megemlíthette volna, hogy az angers-i gyár indításáig behoztam a szerszámok
terén fennálló többhónapos lemaradást.
e) A négyes szériájú kamionok szerelésére való átállás és az ehhez való hozzájárulásom
teljesen kimaradt.
f) Hiányosan sorolta fel az Angers-ban szerszámosként végzett munkafeladataimat.
g) A buszszerelés beindítását említette, de az én ezzel kapcsolatos teendőimről semmit.
h) Azok között, akik Södertäljéből fizetés nélküli szabadságot kaptak, csak az én ott
számon tartott fizetésem nem emelkedett a szabályok szerint, hiszen az hat év távollét után
csaknem ugyanannyi maradt, mint elmenetelemkor. A fizetést illetően tehát mindkét
munkahelyemen teljesen nyilvánvaló volt a velem szembeni diszkrimináció.
A Carlsson pontjaihoz – a kiegészítéseken kívül – magam is hozzátoldtam néhányat. A
történetet kiegészítettem néhány olyan részlettel, amelyekben engem hátrányosan
megkülönböztettek, amelyekben embertelenül viselkedtek velem szemben, vagy olyannal,
amely arra vonatkozott, hogy külső szakember – miközben engem már szerettek volna kitúrni
a vállalattól – elismerőleg nyilatkozott a munkámról (az Axodyn cég már említett
felméréséről van szó). Itt tettem szóvá azt is, hogy hajdani munkatársamat (N. N.-t) miért
akadályozták meg abban, hogy háborítatlanul részt vegyen a részvényesek az évi
közgyűlésén; ki adott erre utasítást és miért?
Az iromány végén vastagbetűs cìm jelzi azokat a kérdéseket, amelyekre választ akarok
kapni. A beszélgetés során feltett kérdéseimből Werner Carlsson hármat jegyzett fel (vagy
meg?):
1. Miért kellett nekem oly sokáig várnom 1988-89-ben, mìg megkaptam a tervezőmérnöki
állást?
2. Rám Angers-ban miért nem voltak érvényesek ugyanazok a feltételek, mint amelyek a
többi külföldön dolgozó svédet megillették?
3. Amikor francia alkalmazott lettem, az én alkalmazási feltételeimet miért szabták 30%kal alacsonyabb szintűre, mint a hasonló munkakörben dolgozókét?
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E három kérdés közül az elsőt mindjárt töröltem, hiszen engem csak az angers-i időktől
megesett igazságtalanságok érdekeltek igazán. A megmaradt kettőt a következőkkel
egészítettem ki:
3. Miért diszkrimináltak engem a feletteseim; miért nem kaphattam nekem kijáró bért sem
Södertäljében, sem pedig Angers-ban?
4. Miért nem támogatta a Scania a továbbképzésemet?
5. Úgy gondolja-e a Scania, hogy engem igazságos és egyenlő bánásmódban részesìtett?
6. Hogyan rúghattak ki engem valódi ok és minden indoklás nélkül?
7. Honnan veszik némelyek a Scaniánál azt a „magabiztosságot”, hogy ilyen igazságtalanul
és embertelenül bánjanak el egy munkatársukkal? Az a bánásmód, amelyben nekem részem
volt, választ követel: hogyan és miért történhetett meg ez a Scaniánál?
8. Miért volt nekem hátrányos megkülönböztetésben részem, és ki a felelős ezért?
9. Miért nem vizsgálta ki a Scania az ügyet mindmáig, noha a bíróság elítélte a vállalatot,
és ez azt bizonyìtja, hogy vezető személyei helytelenül jártak el. Miért nem vette senki
komolyan a céghez küldött leveleimet? Hogyan történhetett, hogy négy évet kellett várni, míg
a Scania rászánta magát az eset kivizsgálására?
10. Hogyan fogja a vállalat helyrehozni mindazt, ami történt?
A kiigazított feljegyzési szöveget 2003. július 25-én küldtem el elektronikus úton és
ajánlott levélben is Werner Carlssonnak. A következő levelet csatoltam hozzá:
„Ezennel visszaküldöm a megbeszélésünk során készített jegyzeteidet. Mint láthatod,
toldottam hozzá, és elvettem belőle, mert hiszen az én helyzetemről van szó benne. Remélem,
hogy segíteni fog téged az igazság kiderítésében.
Nem szabad elfelednünk, hogy a kivizsgálás célja annak a kérdésnek a megválaszolása kell
legyen: hogyan juthatott idáig a vállalat, hogy így bánjon egy munkatársával, aki a cég
érdekében három országban tizenkét esztendőn át dolgozott, és végül minden valódi ok és
indoklás nélkül elbocsássa őt.
Ha csak pénzről lett volna szó, elfogadtam volna a felajánlott háromévi bért, és
megelégedtem volna vele. De ez az igazságtalan és embertelen eljárás, amelyet el kellett
viselnem, magyarázatra vár. Hogyan és miért történhetett ez? Miért diszkrimináltak engem,
és ki a felelős érte?
Vezető személyek kijelentései: «Soha nem találsz munkát Európában», «Börtönbe fogsz
kerülni», az elbocsátással való fenyegetőzésük, majd a munkaszerződésem jogellenes
felbontása – mindez méltatlan egy olyan nagyvállalathoz, mint a Scania. Majd amikor az
igazamat keresem, semmibe vesznek mind engem, mind pedig a megbízottamat. Mindez a
komolyság hiányát bizonyítja. Hogy mehetett ez így négy éven át?
A jogaimat kérem, azt, hogy újra sínre tegyék szakmai karrieremet. Informálni kell a
történtekről a vállalat fő tulajdonosait, tényeket kell eléjük tárni, hogy intézkedéseikkel
megakadályozhassák az ilyen esetek megismétlődését. Az okozott emberi és erkölcsi kárt
nehéz jóvátenni, de az anyagi kárt könnyű kiszámítani és megtéríteni.
Leif Östlingnek most módja van a szavakat cselekvésre váltani: gyakorlatba ültetheti azt,
amit az idei 1. számú World Bulletinben írt a zaklatások és a diszkrimináció elleni erőteljes
fellépésről. A tények megállapítása után nem lehet olyan nehéz bizonyos személyeket
felvilágosítani, hogy a Scania komolyan gondolja azt, amit a személyzeti kérdésekkel
kapcsolatos irányvonaláról vall.
Bízom abban, hogy a jogaimért való négyesztendős harc rövidesen véget ér, és ezt az
egészet mind a magam, mind a Scania javára magunk mögött hagyhatjuk.”
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Vajúdnak a hegyek
Most a Werner Carlssonnal folytatott, több hónapon át zajló levelezés izgalmairól
számolok be.
Ne feledjük, hogy Carlsson nem akárki. Ő Hans Narfströmnek, a Scania nemzetközi
óriáscég személyzeti osztálya vezetőjének a „jobbkeze”.
Még mielőtt elküldtem volna neki a kijavìtott feljegyzéseit, értesìtett, hogy szabadságra
megy, de ha szükséges, a maroktelefonján elérhetem.
Nem volt szükséges. A nyaralása alatt úgysem fog semmit moccanni az ügyem.
Augusztus 29-én jelentkezett. Azt írta, hogy tovább munkálkodik az ügyemen, de Angersból továbbra is információkat vár, ezért több időre van szüksége, hogy az adatok megerősìtést
nyerjenek.
Szeptember 4. Megemlítem neki, hogy július 25-én elküldtem a feljegyzései javított
változatát, de semmi visszajelzést nem kaptam róla. Ajánlott levélben is feltettem, de az
visszajött azzal a megjegyzéssel, hogy a kiértesìtés ellenére senki nem érdeklődött iránta.
Carlsson másnap válaszolt, mondván, hogy nem látott semmilyen ajánlott levelet, de
drótpostán megkapta az anyagot, és dolgozik rajta. Belőle kiindulva újabb kérdéseket
fogalmazott meg, amelyeket elküldött az érintetteknek.
Nekem is küldött kiegészìtő kérdéseket:
1. Ki volt az a vezető személy Angers-ban, aki szerint én az én képességeimmel egy
francia vállalatnál jóval többet kereshettem volna?
A válaszom: Bernard Proux
2. Ki tiltotta meg ‟99 nyara után, hogy elhagyjam az irodámat?
A válaszom: Bernard Proux
3. Lars Wrebo mellett kikkel kértem közös találkozót 1999 szeptemberében?
A válaszom: Thomas Persson technikai igazgatóval és közvetlen főnökömmel, Philippe
Brandeau-val
4. Ki ígérte meg, hogy kárpótolni fognak a franciaországi alkalmaztatásom alkalmával
bekövetkezett jelentős jövedelemcsökkenésemért?
A válaszom: Anders Leine és Thomas Karlsson azt mondták, hogy a fizetés kérdése
megoldódik majd, amikor tervezőirodát indítanak. Hittem nekik, hiszen minden
leányvállalatnál működött ilyen részleg.
Itt elmondtam, mennyire meglepődött Bernard Proux, amikor a gyárban végigvezettem, és
megmutattam neki, mik a feladataim; azt is, hogy ezt a sétát hármasban megismételtük
Thomas Karlssonnal. Ez azonban nem akadályozta meg őket, hogy nekem alacsony fizetést
állapítsanak meg. Ajánlottam Werner Carlssonnak, hogy hasonlítsa össze a béremet a két
francia mérnökével, hiszen minden dokumentum hozzáférhető a Scaniánál.
5. Ki mondta, hogy az európai gazdasági közösség előìrásai miatt kell francia alkalmazottá
lennem?
A válaszom: Anders Leine. De Thomas Karlsson is természetesnek vette, amikor mondtam
neki, hogy aláìrom a szerződést, hogy a vállalatot kisegìtsem a túl sok svéd alkalmazott
okozta problémájában. Nem volt ez kizárólag nagylelkűség részemről, mert hittem a
kárpótlásomat kilátásba helyező ìgéreteikben. De 1994 nyarán ugyanezt elmondtam a
södertäljei személyzeti osztályról Angers-ba látogató Mårten Edlundnak is, hangsúlyozva,
hogy azért én Södertäljéhez tartozom. Ő sem szólt arról, hogy nem létezik semmiféle kvóta,
amely korlátozza a Franciaországban dolgozó svédek számát.
6. A franciaországi szerződéssel kapcsolatban ki ìgérte nekem, hogy tervező részleget
indíthatok?
A válaszom: Anders Leine és Thomas Karlsson. Nem is volt senki Angers-ban kívülem,
aki képes lett volna egy ilyen részleget vezetni.
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7. Ki ígérte meg, hogy a södertäljei fizetés nélküli szabadságom alatt a fizetésemet
folyamatosan igazítani fogják, és konkrétan miben állt ez az ígéret?
A válaszom: Anders Leine azt ígérte, hogy a fizetés nélküli szabadságom alatt a södertäljei
fizetésemet a fizetésemelés szabályai szerint mindig a végzettségem és a munkahelyi
tapasztalataim szerint fogják igazítani. Ajánlottam Werner Carlssonnak, hogy az utolsó
södertäljei béremet, a 16.500 koronát, vesse össze egy velem egykorú és a munka területén
ugyanannyi időt eltöltött olyan mérnökével, akinek három diplomája, 280 egyetemi pontja, de
svéd neve van.
8. Megpályáztam az FFU-részleg vezetői állását. Megvan-e még nekem az akkor közzé tett
álláshirdetés? Ezen milyen munkatapasztalatokat és milyen szakképzettséget szabtak
pályázati feltételekként?
A válaszom: Angers-ban az állásokat nem valamely belső lapban hirdették meg, mint
Södertäljében, hanem csak a faliújságon. De az ezzel kapcsolatos információk megtalálhatók
az angers-i személyzeti osztályon. A tapasztalatom és a képesítésem jóval meghaladta azt,
amit a hirdetmény kért. Egyébként ott voltam a részleg indìtásakor, és az első néhány száz
Spanyolországba küldött kamion ottani szerelésekor már bebizonyítottam a rátermettségemet
erre a munkára, még mielőtt az új vezetőt kinevezték volna. De az egész FFU-ügyben a
legérthetetlenebb az volt számomra, hogy miért kellett nekem Mats Thilénhez, egy
kìvülállóhoz mennem alkalmazási interjúra, hiszen ő nem is a Scania Production Angers
alkalmazottja volt.
Ezeket a válaszokat szeptember 11-én küldtem el Carlssonnak. A kísérőlevélben
emlékeztettem, hogy az alapkérdésem ez: miért bocsátottak el, ki döntött ebben a kérdésben,
és miért bántak úgy velem. Azt is újból elmondtam, hogy bármikor készen állok bárkivel való
szembesítésre, hogy az igazság kiderüljön, és végre pontot tegyünk erre az egészre.
Megállapìthatom, hogy a „vajúdás” jelei ezután kezdtek igazán megmutatkozni. Például
abban, hogy többszöri sürgetésre sem sikerült Carlssont rábírnom: jelezze vissza, ha
megkapta a válaszaimat.
Végül megmérgelődtem, és szeptember 25-i levelemben a szemére vetettem, hogy nem
válaszol a leveleimre, nem jelzi vissza, hogy egyáltalán megkapta-e villámpostán küldötteket,
és különösen a kérdéseire adott válaszaim megérkezésének visszajelzését hiányoltam.
Történik ez azután, hogy eredetileg áprilisi találkozónkhoz öt hétre ígérte a kivizsgálás
eredményét, és ennek ma éppen öt hónapja. Ha még választ sem kapok a leveleimre,
kénytelen leszek újból Leif Östlinghez és Jacob Wallenberghez fordulni. Munkanélküli
vagyok, és reménytelen helyzetemben elegem van az állandó várakozásból.
Csak október 8-án válaszolt. Kijelentette, hogy nem is érti, amit ìrok. Ő minden levelemre
válaszolt. A kivizsgálás ügyében újabban annyi történt, hogy beszélt Lars Wreboval (ismét?
vagy a június végén már említett találkozóra hivatkozik megint?), öt személynek küldött el
kérdéseket, de nem kapott valamennyitől választ. Meg kell értenem, hogy tucatnyi üggyel
foglalkozik egyszerre, nem csupán az enyémmel. Ő is megérti, hogy én szeretném, ha „már
tegnap” eredményre jutnánk, de vegyem figyelembe, hogy négy évig ugyan nem történt
semmi, de most egy nagyszabású kivizsgálás van folyamatban, és végül választ fogok kapni a
kérdéseimre. Ő egy olyan komoly munkát fejt ki, amely lehetővé teszi, hogy az eredményért
maga is felelősséget vállalhasson, és én is komolyan tudjam venni azt.
Másnap felsoroltam neki azokat a leveleket, amelyek érkezését nem jelezte vissza.
Megemlìtettem az ő érdeklődése hìján visszaküldött ajánlott levelemet is. Furcsálltam, hogy
miután eredetileg egy hónap múlva ígérte a kivizsgálás befejeztét, most, öt hónap elteltével,
én szerinte „már tegnapra” szeretném az eredményt. Ha nem győzi a munkát, kérjen Hans
Narfströmtől segìtséget magának. Elvárom – írtam –, hogy a legrövidebb időn belül egy
elfogadható határidőt jelöl ki. És ha a megadott időre az esetem nem nyer megoldást,
kénytelen leszek azt más utakon keresni. Válasz híján ezt a levelet október 15-én is elküldtem.
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Erre aznap egy furcsa és kissé zavaros levelet kaptam tőle, melynek oda nem illő
csatolmányai voltak. Ez arra sarkallt, hogy a következőket ìrjam neki (október 23-án küldtem
el):
„Szeptember 25-i levelemre válaszként azt írtad, hogy egyáltalán nem érted, amit én írok
neked. Viszont én azt hiszem, hogy az utolsó leveled óta kezdem érteni a viselkedésedet. Hogy
világosabb legyen, miről beszélek, nézzük át együtt az utóbbi idők eseményeit.
A kérdéseidre a választ szeptember 11-én küldtem el neked. Semmilyen visszajelzést nem
kaptam arról, hogy megérkezett-e hozzád. Ezért hat nap múlva (szeptember 17-én) újra
elküldtem, és megkértelek, hogy a megérkezését jelezd vissza nekem. Semmi nem történt.
Újabb öt nap után (szeptember 22-én), utalván az előbbi küldeményekre, újra kértelek, hogy
küldj valamilyen választ nekem. Ezt a következő napon (szeptember 23-án) megismételtem. A
füled botját sem mozdítottad.
Most megkérdezem: Olyan nehéz volt neked egy mondatot írni e-mailen: «Igen,
megkaptam a válaszaidat.» - Aláírás?! De ha semmiképp nem akartál írni, rákattinthattál
volna a számítógépes ablak Igen szavára, mikor az feltette a kérdést, hogy vissza akarod-e
igazolni a küldemény átvételét. Olyan nagyon elfoglalt vagy, hogy egy kattintásra sem jut tőle
időd? Honnan szerezted azt a nagy türelmedet, hogy megvártad, míg a helyzet engem
szeptember 25-én egy újabb (az ötödik!) levél megírására kényszerít, amelyet te «egyáltalán
nem tudtál megérteni»?
Azt jelenti-e ez, hogy te minden ötödik levelet szoktál megválaszolni, vagy mit?
A szeptember 25-i levelemre október 8-án (vagyis újabb 13 nap után) küldted el a választ.
Azt állítod, hogy te «minden kezedhez jutott levelemet» megválaszoltál. Azt akarod mondani,
hogy korábbi leveleimet nem kaptad meg, az elsőt sem, amelyet szeptember 11-én küldtem?
Vagy talán a hozzám küldött visszaigazolásaid mind elvesztek útközben?
A biztonság kedvéért listát készítettem a megválaszolatlan és visszajelzést sem kapott
leveleimről, másolatot készítettem a Södertäljéből júliusban visszajött ajánlott levelem
borítékjáról, amelyet saját véleményed szerint kiváltottál (…), és mindezt elküldtem neked
október 9-én.
Az ezt követő hat napon át ennek a levélnek a sorsáról sem tudtam semmit.
Október 15-én a levelet – ezúttal faxon – újra elküldtem ezzel a megjegyzéssel: «Mivel nem
kaptam megerősítést az átvételéről, megkérdezlek, megkaptad-e? Várom a visszajelzést…» És
végre kaptam egy gyors visszajelzést, illetőleg «választ» még azon a napon.
Különös módon elküldted nekem ekkor az október 8-i leveled másolatát. Mit akartál ezzel
bizonyítani? Két új mondatot írtál a másolatra, de semmilyen felvilágosítást nem adtál arra,
hogy miért nem jelezted vissza a leveleimet. Vajon nem kaptad meg őket? Vagy a válaszaid
nem jutottak el hozzám? Semmilyen utalást nem találok erre. Úgy tűnik, hogy el sem olvastad
az utóbbi leveleimet. Azt írtad: «Az sem magától értetődő, hogy kommunikációs problémáink
tőlem erednének.» Nem te voltál, hanem valaki más, aki vissza kellett volna jelezzen a
leveleim érkezésekor? Nem lenne kedved elárulni nekem, hogy ki lenne az?
A leveledhez csatoltad az előbb említett leveledre küldött számítógépes visszajelzésemet,
valamint az október 9-i levelemet. Úgy látom, hogy te csak gúnyolódsz velem. Ha valóban
valami olyasmit akartál volna küldeni, ami egy igazi kommunikáció része, akkor csatoltad
volna korábbi küldeményeimre adott visszajelzéseidet, továbbá küldtél volna egy rendes
választ, nem pedig az én továbbra is válaszolatlanul maradt levelemet.
Anélkül, hogy én határidő kitűzését kértem volna az esetem megoldására, tavaszi
találkozásunkkor te írásban ígérted, hogy május végéig választ kapok. Ez azt bizonyítja: nem
én voltam az, akinek az a gondolata támadt, hogy a kivizsgálás »már tegnap« készen kell
legyen. Megállapíthatom: a ti célotok egyedül az, hogy addig húzzátok az időt, ameddig csak
lehetséges. Azt akarom, hogy te vagy a vállalat egy végleges határidőt szabjon az esetem
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megoldására, úgy, ahogy azt abban a levélben kértem, amit csatolmányként küldtél nekem
vissza.”
Ezt a levelet november 11-én Hans Narfströmnek is elküldtem, megjegyezvén, hogy úgy
látszik, az ő „jobb keze” megfeledkezett az ügyemről. És megkérdeztem: mégiscsak ott kell
állnom a plakátjaimmal a södertäljei Nép Háza előtt, hogy komolyan vegyenek engem, és
tényleg kivizsgálják az esetemet?
A 2003-as esztendőben még egy faxot kaptam Carlssontól, november 14-én, kétségtelenül
Narfström biztatására. Egyetlen lényeges mondat volt benne: megìgérte, hogy karácsony előtt
választ fogok kapni a kérdéseimre. Decemberben aztán a titkárnője jelentkezett, hogy közölje
velem: a főnöke beteg lett.

Megszületik az egér
Hát igencsak nyomorék lett szegény. Ez egyértelműen megállapìtható, ha számon kérjük
rajta azokat a kérdéseket, amelyeknek tisztázása alapvető célja lett volna az egész
kivizsgálásnak.
Az történt, hogy 2004. január 12-én délben megkaptam Werner Carlsson ügyemmel
kapcsolatos munkájának első – és utolsó! – eredményét. Az iromány minéműségét jelző svéd
címe: Utkast. Ezt a szót fordíthatjuk vázlatnak is, tervezetnek is. A keltezése: 2003. december
29., de január 7-i svéd postai pecsét van rajta. Egy rövid levélkét írt az elejére, amelyben
mindenekelőtt kellemes karácsonyt és boldog újesztendőt kívánt nekem, majd kifejezte
reményét, hogy a titkárnőtől értesültem már: ő karácsony előtt két hétig beteg volt. De a
karácsonyi ünnepek alatt otthon dolgozott az én anyagomon, és lám, elkészült ez a tervezet
(vagy vázlat). Ezt egy forma szerinti levél váltja majd fel, miután ő január 8-tól ismét
dolgozni fog.
Gondolhatod, hogy a részvéttől és az áldozatkészsége keltette meghatottságtól könnyes
szemmel olvastam tovább.
A magántermészetű sorok utáni első cìm formailag az alcìmekkel azonos jellegű, de
tartalmilag kétségtelenül főcìmnek tekinthető: Az Adorjáni Imre Istvánra vonatkozó
tényállások kivizsgálása.
Végre megtudhatom, hogy a Scania, több mint nyolc hónapig tartó megfeszített munkával,
milyen véleményt alkotott a tőle eredő, engem érintő tényekről!
A cìm alatt olvasható dőlt betűs mondatok – nem szó szerinti fogalmazásban – lényegében
megismétlik annak a szándéknyilatkozatnak a célkitűzéseit, amelyet Carlsson az előző év
áprilisában írásban fogalmazott meg nekem. (Lásd az előző fejezetben.) Ezután ezt a szöveget
találjuk:
„Bevezetésként a francia munkaügyi törvényszék ítéletét és érvrendszerét vesszük számba,
mivel ez nem vitatható ténymegítélési alap. Ezután következik a vizsgálat eredménye, amely a
szóban forgó kérdések tisztázásában jelentőséggel bíró körülményekre tér ki.”
Az első alcìm tehát: A francia munkaügyi törvényszék ítélete. Werner Carlsson négy pontot
idéz belőle. Közben elhagyja azt, ami a legfontosabb, és átfogalmazza azt, ami foltot ejthetne
a Scania arculatán.
Az ìtélet első pontjában a bìróság „kimondja, hogy Adorjáni Imre úrnak a SAS SCANIA
PRODUCTION ANGERS-ból történt elbocsátása valós és komoly ok nélkül történt”. A
Scania konszern személyzeti osztálya főnökének “jobbkeze”, aki – mint tudjuk - jogász
egyébként, „elfelejti” megemlìteni ezt a mondatot, és ezzel az egész ítélet lényegét
meghamisítja.
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Az ítélet második pontját már idézi Carlsson. Ez franciául így szól: „Condamne la SAS
SCANIA PORDUCTON ANGERS à payer à Monsieur Imre ADORJANI 306.000 F…”, vagyis
„arra ìtéli a Scania Production Angers-t, hogy 306.000 francia frankot fizessen” nekem. Ez a
Scania svéd fordításában (és így Carlsson szövegében is) így hangzik: „IIA71 tilldöms ett
skadestånd uppgående till 306.00 FRF…”, azaz magyarul: a bìróság „306.000 francia frankra
rúgó összegű kártérìtést ìtél meg” a részemre. Nekem ítélnek pénzt, mintha a per
kedvezményezettje lennék, az ítélet szó pozitív értelemben rám vonatkozik, egyáltalán nem
érinti a Scaniát, noha a pénzt azért ő kell nekem kifizesse. A Scaniát tehát az ő fordìtása
értelmében nem ítélték el!
A kivizsgálásnak az igazságot alapvetően megkerülő voltát bizonyìtja az a tény is, hogy
Carlsson az ítélet idézett mondatának második felét is elhagyja. A francia szöveg ugyanis így
folytatódik: „…à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse”. Vagyis „a valós és komoly ok nélkül történt elbocsátásból származó veszteségek
címén” ítélik a Scaniát az említett összeg megfizetésére.
Carlsson tehát a Scania megbízásából nem vette figyelembe az ítélet lényegét,
legfontosabb kijelentését, amely minősìtette a Scania egész velem szembeni magatartását:
valós és komoly ok nélkül zaklattak, megaláztak, és végül elbocsátottak. Ha a Scania nem lett
volna tisztában azzal, hogy ez az ítélet igaz és megalapozott, akkor megfellebbezte volna.
Ezért várhattam és vártam is el már a bírósági határozathozatal (2001. október 3-a)
pillanatától, hogy a vállalat erkölcsi szempontból felülvizsgálja azt, ahogy velem elbánt.
Werner Carlsson végig kerüli az elbocsátás okára való utalást; erről a „vázlata” egész
szövegében nem esik egyetlen szó sem. Pedig ennek a kiderítése lett volna az egész
kivizsgálás lényege, ez volt a legfontosabb célkitűzése, ennek kellett volna az egész jelentés
középpontjában lennie, ha Werner Carlssont a Scania vezetősége valóban az ügyem
tisztázásával bìzta volna meg, és ő valóban eleget is akart volna tenni ennek a megbìzatásnak.
A perben hozott ítélet másik három említett pontja is kerüli az olyan megfogalmazásokat,
amelyekből az derülne ki, hogy a Scaniát valami miatt elìtélték. Pedig a francia szöveg szerint
(valamilyen francia törvény alapján) még 3500 frank fizetésére ítélik a vállalatot; Carlsson
szövege szerint itt is nekem ítélték meg ezt az összeget. A franciák szerint arra ítélték a
Scaniát, hogy kifizesse az illetékes hivatalnak hat hónapi munkanélküli segélyemet; a svédek
szerint csak kötelezték erre. Franciául a Scaniát arra ítélték, hogy kifizesse a per költségeit;
svédül ő felel az egész perköltségért.
Werner Carlsson azt is elfelejtette megemlíteni, hogy a francia bíróság mindkét fél minden
egyéb követelését visszautasította. (Franciául: Déboute les parties de leurs autres demandes.)
Ez azt jelenti, hogy miközben az ítélet a legfontosabb pontokban igazságot szolgáltatott
nekem, a Scania egyetlen igényének sem adott helyet. Carlsson megemlítette, hogy az ítélet
szerint csak olyan anyagi előnyöket kérhettem volna, amelyeket szerződés biztosìt számomra.
Arra azonban már nem terjedt ki az érdeklődése (az egész kivizsgálás során!), hogy minden
Franciaországban dolgozó svéd állampolgár közül miért csak engem fosztottak meg ezektől az
előnyöktől, noha ez is a magyarázatra váró tények között szerepelt.
A lényeges kérdések helyett Carlsson még egy darabig a perben szereplő kártérìtési
igényeimet elemezte, amelyek a ki nem fizetett túlóráimból és a kocsim vállalati célokra való
használatából származtak. Pedig ennek nem volt jelentősége a kivizsgálás szempontjából,
különösen, hogy az ezekből eredő kártérìtést főleg azért vettem be a perbe, mert utólag
nagyon bosszantott az a nagyvonalúság, amellyel ezt a kérdést én, a „Scaniához tartozó”,
előzőleg kezeltem.
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Ezután egy „fő alcìm” következik, mert alája tartoznak az ezután sorjázó alcímek. Ez
tulajdonképpen a főcìmet ismétli kissé megrövidìtve: A tényállások kivizsgálása. Itt felsorolja
a munkája alapdokumentumait: a beszélgetésünk során készített jegyzeteit, a kérdéseire adott
válaszaimat, valamint hét személynek küldött kérdésekre adott válaszokat. Ez a hét személy
„résztvevője volt” a személyem „körül lefolyt eseményeknek”. A hét válaszoló személyét
Carlsson titokként kezelte. Nemcsak nekem nem árulta el, kikről van szó, hanem – mint írta –
egymásról sem tudták, hogy melyikük kapott az ő kérdéseiből. Gondolom, a nyìltság
jegyében. Angers-ban mindenki tudta, hogy ott kinek milyen része volt a
meghurcoltatásomban, de Carlsson valami miatt most bújócskát játszott velük. Bár szerintem
inkább velem, nehogy esetleg érvényesíteni akarjam a szembesítésre vonatkozó igényemet.
Alcím: Az angers-i alkalmazás. Itt önmagát ismételve kétszer egymás után elmagyarázza
nekem, mintha nem tudnám, és nem beszéltük volna meg már együtt is, hogy milyen lényeges
különbségek vannak a Svédországból való kihelyezés és az ottani helyi alkalmazás feltételei
között. Aztán kijelenti: az ügybe „belekeveredett” többi személy cáfolja, hogy bárki bármiféle
ígéretet tett volna a kezdeti igen alacsony francia fizetésem miatti kárpótlásomra. A
tervezőosztály nevét meg sem említi, de megjegyzi, hogy az érintettek elmondták: „egy ilyen
kiigazìtás nem egyeztethető össze az alkalmazott gyakorlattal”.
Eltöprenghetek: vajon csak álmodtam az egészet, vagy talán kitaláltam, hogy hazudhassak
róla?
Keserű szájìzzel megállapìthatom: ilyen emberekkel dolgoztam együtt, és akkor bíztam
bennük, hogy végül most hazugnak nyilvánítsanak. Hiszen szóban kaptam az ígéretet, nincs
papírom róla.
Werner Carlsson arról „természetesen” nem szól, hogy kérésemnek eleget téve
összevetette-e a fizetésemet a két francia mérnökkollégáméval, akiket sokkal kisebb
feladatkörrel alkalmaztak, mint engem.
Újabb alcím: Helyi alkalmazás az EU megszorító szabályai miatt. A megkérdezettek nem
tudnak olyan beszélgetésről, amelyben felvetődött volna, hogy az EU korlátozza a svéd
alkalmazottak számát, és ezért valaki helyi alkalmazásba kellett volna átmenjen. „Ehelyett –
írta Carlsson – kinyilvánított cél volt, hogy az alkalmazottak számát a bérköltségek miatt
csökkentsék.” Nyilvánvaló, hogy a kihelyezéses alkalmazások csökkentéséről beszél, amely
anyagi kedvezményekkel jár. De vajon miért kizárólag engem, az egyedüli kelet-európait
választottak ebből az alkalomból, nem pedig egy svédet? Carlsson erre is megtalálta a választ:
átvette az ìtéletnek az előzményekkel foglalkozó fejezetéből a Scania védőügyvédjének
szövege által sugallt hazugságot, mely szerint én választottam a Franciaországban maradást.
Nem meggyőztek tehát, hanem én voltam az, aki önként és dalolva ìgy döntöttem. Ily módon
mindjárt másként lehet értelmezni a megtörtént diszkriminációt. Ezzel Carlsson hazugságnak
nyilvánìtja azt, amit erről személyesen neki mondtam. Nem ő a hazug, aki nyilvánvaló
célzatos szándékossággal összeszerkesztett hamis képet mutat fel a velem történtekről, hanem
én. Mert nem az az igaz, ami volt, hanem az, ami a Scania érdekeinek megfelel.
A túlórákról szóló részen átugrom, hiszen ez nem volt a kivizsgálás tárgya, ez megint a per
anyagából származik. Bár érdekes, Carlsson is megjegyzi, hogy a túlórázás inkább szabály
volt, mint kivétel. Akkor miért fizették csak nagyritkán, a főnökök által tetszőlegesen
kiválasztott periódusokban? Miért nem rendszeresen?
Új, technológusi állás. Vessük egybe Werner Carlsson „vázlatában” található állìtásokat a
valósággal.
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W. C.: Azért ajánlottak fel nekem egy új, technológusi állást, mert új szervezési formát
léptettek életbe.
A peren a Scania ügyvédje is erre hivatkozott. Úgy állította be, mintha a csoportokban
(clusterekben) való munkát ekkor vezették volna be. A valóság: a csoportok már a
gyárindítástól kezdve léteztek. Nem volt semmiféle új szervezési forma.
W. C.: A kompetenciám elég volt a technológusi munka elvégzésére, nem volt tehát
szükségem hozzá semmilyen kiképzésre.
A valóság: a MONA, a SIMAS és még néhány számítógépes program ismerete nélkül a
szereléshez szükséges technikai adatokhoz nem tudtam hozzáférni.
W. C.: Bernard Proux, ez a „jól értesült felelős személy” „teljes egyértelműséggel tagadja”
azt a „véleményemet”, mely szerint az „áthelyezésem” célja az volt, hogy magamtól
felmondjak.
Bernard Proux már csaknem egy éve járt győzködve és fenyegetőzve utánam, hogy ìrjam
alá a felmondásomat, és – meg sem várva, hogy elfogadom-e vagy sem – ugyanezt folytatta
az új állásom felkínálása után is. De az új kinevezésemkor, magyarán: leépítésemkor,
biztosan eszükbe sem jutott, hogy hátha én ettől végre mégis rászánom magam, hogy
elmenjek. Ez a nyilvánvalóan tudatos szándékok aljas tagadása.
Aztán csendben megkérdezném W. C.-től: hány 280 egyetemi ponttal, két egyetemi és egy
európai diplomával bíró vezetőmérnöke van a Scaniának, aki technológusként dolgozik? És
vajon miért mondta mind az angers-i ügyvédem, mind a francia munkaügyi felügyelő, mint
pedig a Mérnökszövetség nevű svéd szakszervezet södertäljei képviselője, hogy egy ilyen
„kinevezéskor” az ember mondjon fel, hagyja ott az őt ennyire becsülő munkahelyet? Nos hát
én nem mondtam fel, és ezzel a főnökeimet további ellenem irányuló erőfeszìtésekre
késztettem. Milyen kellemetlen lehetett!
W. C. kivizsgálásának korrektségére jellemző az az állìtása, hogy „Az új állásra vonatkozó
ajánlatot, mint ahogy az szokásos, a személyzeti főnök, Bernard Proux adta át” nekem. Pedig
a valóság az, hogy az ajánlat átadására Thomas Persson technikai igazgató irodájában került
sor, és rajta kívül csak a közvetlen főnököm, Philippe Brandeau volt jelen. Proux-nak színét
sem láttam ennél az aktusnál. Viszont az itt szereplő idézet is feltehetően az ő hazugsága.
A még hátralévő alpontokat igyekszem röviden összefoglalni.
Carlsson egy szót sem ejt arról, hogy miért nem fogadták el az FFU-részlegre
jelentkezésemet, de öt sorban magyarázza, hogy Mats Thilén miért volt illetékes engem ebben
az ügyben meghallgatni.
A „vázlatához” öt dokumentumot csatol. Ezek Bernard Proux következő leveleinek a svéd
fordításai:
1. az 1999. szeptember 10-én kelt levél, amelyben helytelen magatartásom miatt
szeptember 21-ére „előzetes megbeszélésre” hìv
2. a szeptember 13-án kelt levél, amelyben közlik velem, hogy ideiglenesen kitiltanak a
gyárból
3. a szeptember 21-i levél, amelyben Proux október 8-ig meghosszabbítja a kitiltásomat
4. meghívó az október 18-i „előzetes megbeszélésre” (ezt ìrta Proux tévesen)
5. a munkahelyemről való elbocsátásomat közlő papìr
Korántsem véletlen ez az összeállítás. Ezek alapján ad Carlsson választ három kérdésemre:
miért nem indított a cég vizsgálatot, amikor a francia bíróság elítélte? ; – miért nem vette
senki náluk komolyan a leveleimet? ; – hogyan húzódhatott ez négy esztendőn át? A válasza:
a mód, ahogy nekem felmondtak, „megfelel a vonatkozó szabályoknak”. Hiszen né, ezek a
levelek bizonyìtják, hogy minden az előìrt sorrendben történt, nem hagytak ki semmit a
felmondatási procedúrából. Carlsson szerint tehát nincs semmi jelentősége annak, hogy az
egész eljárás alaptalan volt, hogy a francia törvényszék szerint mindez valós és komoly ok
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nélkül történt; egy a lényeg: megfelelt a formai előìrásoknak, és akkor a Scania feddhetetlen!
Az egész kivizsgálási cirkusz helyett elég lett volna, ha idemásolja Per Hallbergnek egy sorát
abból a levélből, amelyet a Leif Östlinghez 2001. novemberében írt levelemre válaszként írt:
„Teljesen megbìzom abban, hogy a Scania Production Angers SAS és vezetősége helyesen
kezelte az Ön esetét, és ezért semmilyen intézkedést nem szándékszom foganatosìtani.”
Werner Carlssonnak van még egy érve az említett három kérdésem érvénytelenítésére. Azt
állítja, hogy „a francia bíróság végérvényesen jóváhagyta” (svédül: slutgiltigt fastställt) azt,
hogy a Scania felmondott nekem. De hiszen én nem igényeltem, hogy nyilvánítsa
érvénytelennek, én csak azt kértem, hogy minősìtse azt. Ez meg is történt, de ezt a minősìtést
W. C. végérvényesen kihagyta az egész szövegéből.
Mivel „az ítélet törvényerőre emelkedett, a kártérítést megítélték, munkajogi szempontból
az ügy lezárult” – írta a perrel foglalkozó alfejezet végén.
Úgy látszik, hogy a Scaniát csak a saját jogi sérthetetlensége érdekli egy alkalmazottjával
való bánásmódja kapcsán, ennek erkölcsi megközelìtése, megìtélése a legtávolabb áll tőle. De
akkor milyen jogon szövegelnek annyit a vezetői az emberi értékekről?!
A Carlsson-féle „mű” befejező passzusait, amelyekben az eljövendő, új, reményteljes
karrieremről, a családom számára is ìgéretes jövőről mond közhelyes ostobaságokat, inkább
elfelejteném.
Végül is a Scania – valószìnűleg főleg időhúzás céljából – csak szórakozott velem. Ez a
mostani játék éppolyan tisztességtelen, éppolyan erkölcstelen volt, mint mindaz, amit a
rovásomra az elbocsátásomig végigjátszottak.
Werner Carlsson „művét” elküldtem N. N. barátomnak is. Ő felháborodásában csak
gúnyolódni tudott rajta. „Miután elolvastam ezt az irományt, úgy látom, hogy neked már nincs
más tennivalód, mint megírni A búsuló csikós kalandos emlékei Európában című könyvedet,
figyelmeztetésül azoknak, akik még bíznak az erős nyugati paripákban. Aztán felpattannak egy
ilyen Scania-féle ló hátára, míg az le nem veti őket, és a szakszervezetek mentőhálója festett
voltának köszönhetően keményen a földre zuhannak.”
Február 2-án levelet írtam Hans Narfströmnek, a Scania konszern személyzeti
igazgatójának:
„Sajnos kénytelen vagyok újra jelentkezni, mivel két hónapon belül sor kerül a
részvényesek következő közgyűlésére, de az én esetem nem került közelebb a megoldáshoz. A
tavalyi közgyűléskor azt ígérted, hogy a jobbkezed, Werner Carlsson, kézbe veszi az ügyemet,
és elfogadható időn belül lezárja a vizsgálatot. Nemrég kaptam tőle egy vázlatot, amelyből
majd a végleges összeállítása készül. Ebben nem válaszol a kérdéseimre, semmilyen
intézkedést nem javasol, és az egészet nem a megegyezésünk szellemében írta. Nem tudnál
nekem személyesen segíteni?”
Választ nem kaptam Narfströmtől, de nemsokára olvastam egy cikket72, amelyben egy
egészségügyi tanácskozáson a saját munkájáról nyilatkozik:
„A személyzeti munka új szerkezetet nyert az alapértékeket, az elveket, módszereket és az
eredményt magába foglaló Scania-modell alkalmazásával.
Hans Narfström személyzeti igazgató megmagyarázta, hogy Az ügyfél mindenekelőtt, az
Egyén tisztelete és a Minőség képezik az elvek alapjait. Ezeket úgy lehet leírni, hogy a
Scaniának jó hírneve, hozzáértő és elkötelezett alkalmazottjai, alkotó és egészséges
munkakörnyezete legyen, továbbá sokarcúság és etikus magatartásmód jellemezze.”
72

Emma Norrman: Best Practice i hälsoarbetet (Best Practice az egészségügyi munkában). In: Scania Inside
nr.7./2004. március 31.

182

Szóval a Scaniát (beleértve a Scaniában folyó személyzeti munkát is) „etikus
magatartásmód jellemezze”. Milyen szép szavak. De nekem Narfström és társai bőségesen
bebizonyìtották, hogy az ő szavuk – ha szép, ha nem szép – semmit nem ér.

Magányos tüntetés Svédországban
A Narfström–Carlsson-féle visszataszító közjáték után már tényleg csak a tüntetés
következhetett. Elhatároztam, hogy mind az Investor, mind pedig a Scania részvényesei évi
közgyűlésének helyszìnén tüntetni fogok, ez utóbbira be is megyek (hogy ezt megtehessem
vásároltam néhány részvényt), és felszólalok. Néhány napon át pedig kiállok a Scania
södertäljei üzemének különböző kapuihoz. Mindehhez plakátszövegeket és szétosztandó
röpcédulákat írtam, akárcsak egy évvel korábban.
Egy honlapot is összeállítottam (a címe: http://imre.i.scania.monsite.wanadoo.fr), amelyre
svéd nyelven kitettem a Scaniával kapcsolatos élményeim történetét, valamint a francia
munkaügyi törvényszék ítéletének a szövegét. Ez utóbbit az eredeti nyelvén, franciául is. A
honlap 2004. március 13-án nyílt meg. Olvasói közül hamarosan többen is jelentkeztek,
olyanok, akik az enyémhez hasonló tapasztalatokat szereztek, és nagy felháborodással
nyilatkoztak a Scaniáról. Egyikükkel a második stockholmi utam alkalmával hamarosan
találkoztam is. De arra senki nem merészelt vállalkozni közülük, hogy nyíltan exponálja
magát.
Az Investor a közgyűlését március 23-án, a Scania pedig május 3-án tartotta. Ezért kétszer
kellett Svédországba s vissza Angers-ba utaznom. E dátumok szomszédságában levő napokat
pedig kihasználtam a gyárkapuk melletti „ügyeletemre”.

A gyárkapunál
2004. március 16-án levelet küldtem Östlingnek, amelyben megírtam neki, hogy 18-ától
tüntetek a Scania kapui előtt. Sajnálom, hogy ehhez kell folyamodnom – írtam –, de az ő
magatartásuk kényszerít rá. Arra az esetre, ha találkozni akar velem, közöltem, melyik
kapunál leszek aznap 10 és 11 óra között.
Másnap Svédországba repültem.
2004. március 18.-án, csütörtökön, pontosan 10 órakor ott voltam a kapunál.
Meglepetésemre nemsokára Werner Carlssont láttam közeledni Lars Thaninggal. Nem a
főépületből jöttek, hanem az étkezde irányából. Ebben a pillanatban még nem tudtam, hogy
Thaning mit keres ebben az ügyben. Valamikor ő lett a főnököm, amikor sok hónapos
várakozás, majd a felmondásom után végül mégis alkalmaztak a meghirdetett tervezőmérnöki
állásra. Hirtelen arra gondoltam, hogy őt is bevetik a „meggyőző munkába”. Hìvtak, de nem
akartam bemenni velük, mondván, hogy a tárgyalások ideje lejárt. Most, az utolsó percekben,
ők még arról beszélhetnek, hogy miként akarják az ügyemet megoldani. Közben megtudtam,
hogy Thaning személyében nem a volt főnököm van jelen, hanem a Scania biztonsági
igazgatója. Micsoda csodálatos dolog, hogy vannak emberek, akik mindenre jók, mindenhol
ügyesek. Most biztosìtott, fogja hagyni, hogy tüntessek, de előbb üljünk le valahol
beszélgetni. Elmondta: őt a rendőrség értesítette, hogy tüntetni készülök. Vagyis amikor az
ember tüntetésre kér engedélyt, akkor a Polis értesìti az „ellenfelet”. Ez is csodálatos.
Végül is megint engedtem, és bementünk a főépület gyűléstermébe. Nem igazán tudom,
miért kellett engem behívjanak, mert azon kìvül, hogy „aggódtak” a családom miatt, meg
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elmagyarázták, hogy úgysem érek semmit a tiltakozásommal, mert a Scania kereke úgyis
forog tovább, nem sok említésre méltó történt.
Thaningnak elmondtam, milyen borzasztónak tartom, hogy őt is belekeverte a Scania ebbe
a szennyes ügybe. Ez azért szomorú, mert mindig szeretettel gondoltam rá. Felejthetetlen
marad az első találkozásunk, amikor az ötperces beszélgetésből egy fél napos együttes
program lett, mert felvitt engem a motorrészlegre a hegyre, hogy megmutassa azt a
szerszámot, amelyet egy váratlanul érkező ötlet hatására egyszer egy éjszaka rajzolt meg.
Én úgy éreztem, hogy számára kellemetlen volt az egész beszélgetés, már az is, hogy jelen
„kellett” legyen.
A találkozón elhangzott, hogy én „nem követtem el semmi hibát”. De hogy akkor miért
bántak így velem, arra már nem volt válaszuk.
Werner Carlsson szövege rendkìvüli módon ingerelt. Hogy leszereljen, a magánéletéből
hozott érvet: épp a napokban gondolta végig, mennyivel jobb, hogy elvált a feleségétől, mert
még most is csak ennék egymást. Éppìgy én is keressek valami épìtő elfoglaltságot, és
hagyjam békén a céget, mert csak felemésztem magam vele. (Gondoltam: lehet, hogy jók az
információi?) Azt is mondta, hogy a Scaniában a főnökök döntenek, és nem nagy probléma,
ha tévednek. Akár úgy is, hogy a hibás döntésre a cég ráfizet.
Ajánlottam neki, hogy ezt a részvényeseknek mondja, ne nekem.
Mikor kérdezték, hogy szerintem ki tette mindezt ellenem, mondtam, hogy Proux,
Svédországból irányítva. Ugye azért tudom, hogy nem fogják Proux-t kirúgni? Mondtam
persze, hogy tudom, hiszen a Scaniának a Proux kapcsolataira szüksége van
Franciaországban.
Carlsson azt magyarázta, hogy spórolás miatt kellett engem kirúgni. Persze, mondom, az
óceán közepén ők, az erősek, megjelennek mellettem a hajón, hogy adnak egy csomó pénzt és
azzal együtt ugorjak a tengerbe. Persze, hogy visszautasítom. Erre belelöknek. Mert ezt tették
velem. Vajon e széles földkerekségen nem volt egyetlen hely a Scania birodalomban egy
mérnöknek, aki, ha kell, a közgazdászuk is lehetett volna? Nincs válaszuk ilyen kérdésekre.
Félórányi beszélgetés után megkértek, mondjam meg, mit akarok. Mondtam:
visszavesznek a helyemre bocsánatkéréssel, és a következő 24 órában letárgyaljuk, hogy a
világban hol lehetek a legnagyobb hasznára a cégnek, s egy szerződéssel esetleg odamegyek a
családommal együtt. Ezt felejtsem el – mondták –, olyan soha nem lesz, hogy engem
visszavegyenek. De a hibámról, arról hogy mitől lettem ennyire „büdös” a számukra, még
mindig nem beszéltek.
Akkor mit ajánlanak? – kérdeztem. A válasz: Ha elállok tüntetésemtől, akkor nem
mondanak többet rosszat rólam a felőlem érdeklődő potenciális munkaadóknak.
Megkaptam a szóbeli igazolását annak, amiben – különös tekintettel a munkakeresésem
során tapasztalt sok hirtelen visszautasításra – eddig is biztos voltam.
Carlssonnak a jelenléte is zavart, nemcsak a szövege. Mondtam, hogy szerintem elég
egyszerre egy Scania-képviselővel beszélni bármi problémáról, mert mindig akkor vannak
többen egy ellen, ha nyeggetni akarják. Erre felajánlotta, hogy kimegy, és meg is tette, noha
mondtam, hogy mindegy most már.
A Thaninggal folytatott beszélgetés teljesen felesleges volt, hiszen ő semmiben nem
dönthetett. Egyetlen épìtő jellegű mondat nem hangzott el köztünk. Megkérdeztem, szerinte
volt e valaha velem valami probléma? A kollégák panaszkodtak-e rám vagy miattam? Nem –
volt a válasz. S akkor miért vagyunk most itt? Erre viszont megint nincs válasz.
Thaning mondta, hogy ismeri Carlssont, és biztos benne, hogy lelkiismeretesen vizsgálta ki
az ügyemet, csak sajnos nagyon sok munkája volt a katrineholmi üzem felszámolása miatt.
Mondtam, milyen jó, hogy a Scania nevű kamionokat gyártó cégnél az ügyvédnek van sok
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munkája, s egyáltalán nincs munka egy 22 éves tapasztalattal rendelkező mérnök és
közgazdász számára, aki ráadásul a huszonkettőből tizenkettőt a Scaniában szerzett.73
Összesen mintegy másfél órát tartott ez a találkozó. Olyan volt az egész beszélgetés, akár a
süketek dumája.
Amikor Thaninggal kijöttem a teremből, Carlsson máris ott volt az ajtó közelében, és
simán bekapcsolódott a beszélgetésbe. Szerinte lám mégiscsak jól vagyunk, mert a feleségem
dolgozik, és meg tudunk élni. (Erről a teremben volt szó, de úgy látszik, minden kihallatszott.
Vagy mindent lehallgattak?) Ekkor pár perc alatt többször is elhangzott, hogy vigyázzak a
családomra, és figyeljek a gyermekeimre. Jött, hogy megkérdezzem Carlssont, mi a baja a
családommal? Számomra ez egyértelmű fenyegetés volt, akárcsak a Narfström megjegyzése
egy évvel korábban. Ekkor mondták azt is, hogy ne tüntessek, mert egész életemre szóló
elfoglaltságot szerezhetek magamnak, ahelyett, hogy valami értelmesebbel foglalkoznék. Ez
megint kiadós fenyegetés volt, érthettem perre vagy akár börtönre is. Megnyugtattam őket,
hogy a Ceauşescutól való szabadulásom utáni éveket mind ajándékba kapott időnek tekintem,
ezért nem hatnak meg, ha ilyeneket mondogatnak nekem.
A beszélgetés után elmentem N. N.-hez. Telefonálni is akartam (ekkor beszéltem veled is,
Karcsi), de egy kis pihenés sem ártott. Bárhogyan is vesszük, egy ilyen „hasznos” találkozó
után, amikor minden idegszálad figyel, az ember feje meg van potyolva. Az időveszteség nem
volt probléma számomra, mert nem tartottam lényegesnek, mennyi röplapot osztok szét.
Fél egy körül mindenesetre már a kapunál osztogattam a cetlimet. Ezen az egyetlen
hasznos információ a honlapom címe volt, melyen – mint említettem – a scaniás
élményeimet, valamint a bìróság ìtéletét olvashatta az érdeklődő.
A táblámon ez volt olvasható:
Törvényellenesen ELBOCSÁTOTTAK a SCANIÁBÓL
A Scania megbecsüli az ügyfeleit.
Mikor becsüli meg a Scania minden munkatársát?
Olyan helyen álltam, hogy a kapun kijövők mind mellettem kellett elmenjenek az étkezde
felé.
Mindjárt az elsők közt egy teljesen feketébe öltözött férfi jött, egyenesen felém, de nem
folytatta az útját, hanem a lap átvétele után egészen más irányba ment. Nyilvánvaló volt, hogy
a Scania számára gyűjtötte be az „anyagot”.
Másnap, pénteken, fél órával dél előtt már osztogattam a lapjaimat a főépület és az étkezde
között. L. L. barátom ezen a napon a közelemben volt, és fényképezett. Hétfőn, 22-én is ott
voltam, de kedden már az Investor közgyűléséhez mentem Stockholmba.
Ennek a két napnak a benyomásairól röviden beszámolok.
Tudtam, hogy nem mindenki fogja tőlem átvenni, de nem gondoltam volna, hogy ekkora
lesz a félés. Senkivel nem erőszakoskodtam, inkább csak felkìnáltam a lapjaimat, és adtam
annak, aki igényelte. Volt, aki átvette, zsebre vágta, és sietve igyekezett úgy továbbmenni,
mintha mi sem történt volna. Sokan „jag tar inte lappar” (nekem nem kell cédula) felkiáltással
73

A Ny Teknik (Új Technika) cìmű lap az évi 17. számában (megjelent 2004. április 19-én) Per Hallberg, a
Scania konszern termelési és beszerzési igazgatója közben arról panaszkodik, hogy nehéz termelési technikával
foglalkozó képzett mérnököket találni. Lásd: Hans Dahlquist: Akut brist på kunnande i produktionsteknik –
Svagt intresse för produktion drabbar svensk verkstadsindustri (Akut hiány a termelési technikai ismeretek
terén – A termelés iránti gyér érdeklődés súlyosan érinti a svéd gépipart). A cikk a világhálón a
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=34260 cìmen található. Itt a főcìm másként hangzik, mint
nyomtatásban: Sökes: ingenjörer kunnande i produktionsteknik (Termelési technikában járatos mérnökök
kerestetnek)
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csak legyintettek. Mások egy gesztus nélkül, rám sem pillantva, pánikszerűen siettek el
mellettem.
Egyszer Ulla Bergstent láttam közeledni. Amikor kiküldtek Franciaországba, ő volt a
södertäljei összekötőm. Hozzá kellett fordulnom minden intéznivalóval. Ulla nagy
meglepetésemre nem vette át tőlem a cédulát. Már 2-3 méterre elhagyott engem, amikor
utánaszóltam: „Ulla nem ismersz meg? Én vagyok, Imre.” Felelt, hogy megismert.
Megkérdeztem, hogy ismeri-e a történetemet? „Hallottam valamit” – volt a válasza. A
beszélgetésünk ennyi volt, de most is látom görögdinnye nagyságúra nyílt kerek szemét. Csak
rémület volt benne. Samuel Tessier az angers-i gyárban honoló „félelem légköréről” ìrt
tanúvallomásában. De az ottaninál talán még nagyobb frászt tapasztaltam Svédországban.
Félés, rettegés egy szabad országban! Láttam, egyesek talán egy lyukba is elbújtak volna, ha
lehet. És ez az összetartást, a kollegialitást hirdető Scania műve. Őrület!
Lars Wreboval is találkoztam, aki akkor már a konszern igazgató-helyettese volt. Két
férfivel jött az ebédlőből, és amikor meglátott átment a túlsó oldalukra. Pechére, mert ìgy
arccal felém került, ahogyan két társával beszélt. Felkínáltam a lapomat, de zavartan leintette.
Négy-öt lépés után visszajött. „Elvehetem” – mondta, majd sietett a többiek után. Illett volna
kezet nyújtania, ennyit már megtanulhatott volna Európában. Hiszen akkor sem
veszekedtünk, amikor Angers-ban csak „bámult”, nem tudván megmondani, hogy miért kell
elhagyjam a céget. S ha Werner Carlsson tényleg beszélt vele a „kivizsgálás” során, itt lett
volna az alkalom, hogy tisztázzunk valamit, mondjuk, ha az én beszámolómból nem értett
egyet valamivel. De csak zavartan iszkolt a főépület felé.
Nem sokkal Wrebo áthaladta után Leif Östling is megérkezett, pedig ő ritkán jár át az
étkezdébe. Megkérdeztem tőle, hogy miért bánnak ìgy velem. Elhúzott szájjal úgy mormogott
valamit, hogy egy szavát sem értettem. Az átvett lappal megállás nélkül haladt tovább.
Érdekes, hogy sem Fredrik Wrange, sem Thomas Karlsson, sem más Angers-ból ismerős
kolléga ezeken a napokon nem volt éhes, legalábbis az étkezdébe nem mentek át.
Néhány régi ismerős azért megállt néhány szóra, főleg azok, akikkel munkásként a
műhelyben dolgoztam még az elején.

Investor
Már hétfő este elkészìtettem az esernyőmre felfeszìtett fehér vászonra ìrt szövegemet: „TA
ERT ÄGARANSVAR I SCANIA” (Vállaljátok tulajdonosi felelősségeteket a Scaniában). A
vászonra kétszer írtam ezt fel két különböző szìnnel, hogy mindkét oldalról olvasható legyen.
A közgyűlést a stockholmi cirkusz épületében tartották. L. L. barátom ide is eljött velem. A
gyűlés március 23-án, kedden, délután háromkor kezdődött, de már fél kettőtől fogadták az
érkezőket. Ekkorra már mi is ott voltunk. L. L. most is távolabb állt meg, én a bejárathoz
közel letettem nyitva az ernyőmet, és osztani kezdtem a röpcéduláimat. A szövege ìgy szólt:
Alkalmaztatásom idején külföldi származásom miatt a Scaniában hátrányos
megkülönböztetésben volt részem, és amikor követeltem a jogaimat, elbocsátottak.
Az elbocsátásomért a bíróság elítélte a vállalatot, de úgy tűnik, a vezetőség
teljesen elégedett azzal, ahogy a dolgot intézték.
Kérdezze meg a közgyűlésen, hogy a külföldi származású alkalmazottakkal
szembeni bánásmód irányvonalát a főtulajdonosok csoportja vagy pedig a Scania
vállalatvezetése határozza meg?
Ne hagyja Ön szép szavaktól és finom leírásoktól meggyőzni magát, hanem
vizsgálja meg a tényeket.
A valóság az, hogy a Scaniát diszkrimináció itatja át.
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Ha többet akar megismerni a tényekből, nyissa meg a következő világhálós
címet: http://imre.i.scania.monsite.wanadoo.fr
Még öt lap sem ment el, máris egy jóvágású férfi jelent meg mellettem elegáns fekete
öltönyben. Bemutatkozott (a nevét nem jegyeztem meg), és mondta hogy ő a biztonsági
parancsnok. Biztosított arról, hogy állhatok ott, ahol vagyok. Abból, hogy olyan hamar ott
termett, teljesen világos, hogy már vártak, mert a rendőrség őket is értesìtette, akárcsak a
Scaniát. Az igazság az, hogy valójában sem itt, sem Södertäljében nem is kellett volna
rendőrségi engedélyt beszereznem, mert egy ilyenszerű tüntetés minden svéd állampolgárnak
e nélkül is jogában áll. Mellettem két fiatal lány a Svenska Dagbladet (Svéd Napilap)
„Näringsliv” (Gazdasági élet) cìmű mellékletét osztogatta, én a röplapjaimat. A bemenők
sorra vették el a papírokat. Nem sokat beszélhettem velük, inkább csak annyit mondtam, hogy
„tizenkét év után a Scania ok és indoklás nélkül elbocsátott”.
Főleg idős emberek érkeztek, még egy százalékuk sem volt negyvennél fiatalabb.
Később odajött hozzám egy fiatal nő, és megkérdezte, hogy miért tüntetek. Elmondtam az
előbb emlìtett mondatomat. Kérdezte: miért az Investor előtt tüntetek? Mondtam, hogy „az
Investor a Scania főtulajdonosa, és így felelős azért, ami a Scaniában történik. Az Investor
felső vezetése jól ismeri az esetemet, mert levélben értesítettem őket róla. Ők azonban nem
válaszoltak, vagy pedig azoknak küldték tovább megválaszolásra a levelemet, akik az
igazságtalanságokat velem szemben elkövették. Ez olyan, mint amikor a tolvajra bízzák a
lopás kivizsgálását. Rólam pedig tudomást sem vesznek. Írtam Östlingnek, a Scania
vezérigazgatójának, hogy beszélhetnénk, mielőtt a gyáruk előtt tüntetni kezdek, erre fel a
vállalati jogász és az őrszolgálat főnöke várt. Hát mi vagyok én, gonosztevő?”
A mondandóm végén láttam, hogy a leeresztett kezében egy kis diktafon van mikrofonnal,
az utca közepéről pedig egy nagy kamerával egy férfi filmezett bennünket. A TV4 csatorna
emberei voltak.
Három óra után, mikor már mindenki bement, maroktelefonon felhívtam R. R.-t.
Megbeszéltük, hogy hazamegyek. Amikor befejeztem R. R.-rel mindjárt téged hívtalak,
Karcsi. A készülék kettőt zörgött és bedöglött. A telefont addig nem is használtam, tehát nem
lett volna, hogy miért „kimenjen”. Mikor R. R.-ékhez értem, újra működött.
L. L.-lel ittunk egy feketét egy kávézóban, végül onnan hívtalak téged. Aztán haza
buszoztunk-vonatoztunk Södertäljébe.

Ismét a kapunál
Március 24., szerda. Reggel már hajnali 6-kor elmentem a Scania egyik kapujához, és
osztottam megint a lapjaimat. Szétosztottam vagy 15 darab 5 oldalas leírását is az esetemnek.
Olyanoknak próbáltam adni, akikről láttam-tudtam, hogy olvasó típusok, olvasnak a
kávészünetben. Vagy nyolc francia, akikkel egyik nap már találkoztam, körbevettek, s
eltöltöttek velem néhány percet. Mondták, hogy „le a kalappal” (chapeau bas), meg hogy „ez
bátor” (c‟est courageux), amit csinálok. Az esetemet ismerték, lényegében tudták, hogy mit
műveltek velem 1999 folyamán Angers-ban. Most többen is mondták, hogy elolvasták a
francia törvényszéki végzést a pár nappal előbb kapott cetlin talált internetcìmen. Ezek az
emberek egyszerűen ott „örvendtek” nekem a kapuban, akárcsak előbbi találkozónkkor.
Hét óra után, megkerülve a gyárat, egy másik bejárathoz mentem. A parkoló egy nagy
„gödörben” van ott, vagy 20 lépcsőn kell felmenni, hogy az út szintjére jussunk. Erre ment
szinte mindenki, itt álltam meg. Pár perccel érkezésem után megérkezett egy SAAB
kabriolett, beállt tőlem a harmadik négyszögre, és az ablakát leeresztette egy arasznyit, bár a
hőmérséklet ezt nem nagyon indokolta. A kormánynál ülő idősebb férfi velem „várt”, úgy állt
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a négyszögön, hogy 45°-ban látott hátulról. A kocsi száma UEX 510 volt. Ott állt majdnem
fél kilencig, akkor elhajtott, de csak nem ment ki a parkolóból. Körülbelül 5 perc múlva
visszaállt helyére. Én rövidesen eljöttem, akkor ő még ott volt. A SECURITAS (egy
biztonsági ügyekkel foglalkozó cég) autója is nagyon hosszan forgolódott a parkolóban.
Az emberek viselkedése sokféle volt. Ki elvette a lapot, ki nem, ki undorodott, ki pedig
megállt röviden beszélgetni.
Négy esetet azért leírok.
1. Megállt mellettem egy technológus, akivel még abból az időből ismertük egymást,
amikor a kapcsolószekrény-műhelynek dolgoztam mint tervező. Két-három perc alatt röviden
elmondtam neki, mi történt velem, és ő meghallgatott. Többet nem vártam volna senkitől.
2. Amikor a tervezőkhöz kerültem, egy jóvágású, magas, sportos fiú, Owe Antelius
dolgozott az archìvumban. Papìrt, rajzlapot, ceruzát, vonalzót, körzőt tőle kellett kérni a
munkánkhoz. Akárhányszor lementem valamiért, ha találkoztunk, mindig nagyon-nagyon
kedves volt, gyakran elbeszélgettünk, de mindig éreztem, szinte sütötte a bőröm, hogy ez az
ember iszonyatosan utálhat engem. Mindig elhessegettem ezt a gondolatot, különösen hogy
éppen ebben a periódusban mondta N. N. barátom, hogy a kollégáim nem azért távoltartók,
mert valami bajuk van velem, hanem mert ilyen a svéd természet.
Most kiszállt a kocsijából, és jött a lépcső felé. Messziről ráköszöntem. Megzavarta a
köszönésem, elfordult, és indult fel a lépcsőn. A jobb kezével furcsán oldalra integetett, hogy
nem kell a neki nyújtott lapom. Mondtam neki: Imre vagyok, nem ismersz meg? Már csak
hátból láttam, hogy rázza a fejét. Még csak nem is köszönt.
3. Azt hittem, nem jól látok. Egy arra gördülő buszban Göran Carlandert vettem észre, aki
Szentpéterváron „kellene” legyen. Talán az ottani szerződése járt le, vagy csak látogatóban
volt itthon. Amikor a busz közelebb ért, integetni kezdtem neki. Iszonyatos volt a
meglepetésem. Elkezdte rázni a fejét, de nem nézett rám; mint a mesében: köszönt is, meg
nem is. Bennem gunyorosan ugrott fel a keserűség: arra gondoltam, hogy meg kellene tartsam
a fejét, hiszen így a busznak (noha az elég széles) mind a két oldalába beverheti.
Aztán elhaladt a busz. Szóval Göran nem mert köszönni. Iszonyatos. Milyen életük van
ezeknek az embereknek, hogy ennyire félnek? És nyilván nem tőlem félnek, hiszen én egész
Scania-pályafutásom alatt nem bántottam meg senkit. Legfeljebb a végén néha nem voltam
kifejezetten udvarias azokkal, akik nyilvánvaló módon ki akartak készíteni. Most mégis
némelyek a Scania vezetősége miatt félnek még köszönni is nekem, hiszen nemigen lehet
büntetlenül bratyizni a vállalat első számú közellenségével, aki én vagyok. Pedig csak a
Scania vezetőségének rossz lelkiismerete tesz meg engem közellenségnek.
Göran Carlanderrel öt évet dolgoztunk együtt Franciaországban. Néha családoslag
összejártunk. Egy ilyen látogatáskor Göran felesége tanította meg a pici Anna lányunkat
(Timi akkor még meg sem született) tapsolni. Az ilyen nem feledhető élmény. Amikor
távoztak Franciaországból, barátsággal váltunk el, néha még karácsonyi-húsvéti üdvözlőlapot
is váltottunk. És most nem is köszön, végeredményben azért, mert nem mentem el
engedelmesen, amikor a Scania vezetői ok, sőt magyarázat nélkül meg akartak szabadulni
tőlem.
4. Valamivel fél kilenc előtt felmentem a lépcsőn, és a megállóban megnéztem, mikor van
buszom. Ekkor megállt a Scaniának egy belső szállìtó busza, és lehúzta a jobboldali ablakát.
Azt hittem, összetéveszt egy alkalmazottal, és mondtam, hogy nem megyek vele. Erre –
legnagyobb meglepetésemre – azt mondja a sofőr, hogy olvasta a honlapomat, és tartotta a
hüvelykujját, hogy gratulál. Aztán elmondta, hogy egy hónap múlva kirúgják a cégtől, mert
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fáj a háta. Hozzátette: van svéd sofőr is hátfájással, de az még maradhat. Mondta, hogy
Edgarnak hívják, és Kolumbiából érkezett. Aztán elhajtott.

Újabb jóhiszemű közvetítési kísérlet
Amikor N. N. meghallotta, hogy az első napon, 18-án, Lars Thaning jött engem „fogadni”,
mindjárt felvetette, hogy kellene beszéljen vele az ügyemről, hiszen neki is régi jó ismerőse.
Én már nem bíztam az ilyen jószándékú próbálkozásokban, de azt mondtam, hogy tőlem
beszélhet vele bármit. Végül 24-én hìvta fel Thaningot, aki N. N. kiútkereső javaslatára azt
ajánlotta, hogy kérjek koncessziót észak-romániai kamioneladásra. Én erre mindjárt
mondtam, hogy az nem fog menni, mert Románia már le van osztva. Már megvannak erre ott
az emberek. Vegye már észre, hogy ezek csak fárasztani akarnak engem idegileg is, anyagilag
is, és csupán időt akarnak nyerni.
Másnap, miután én elindultam haza Franciaországba, N. N. egy faxot is küldött
Thaningnak, utalván az előző napi telefon-beszélgetésükre.
„Imrének elmondtam, hogy mind a Scania, mint pedig Te készek vagytok olyan megoldást
találni, amellyel segíteni tudtok neki.
A veled folytatott beszélgetésben javaslatot tettem egy olyan megoldásra, amely mindkét
felet, a Scaniát is és Imrét is kielégíthetné.
A javaslatom röviden: A Scania ajánlja fel Adorjáni Imrének, hogy termékei értékesítésére
Romániában ellássa a cég általános képviseletét.”
A továbbiakban utalt romániai eredetemre, és hogy a helyismeretemet a vállalat érdekében
tudnám kamatoztatni. Ügynöki munkám elején – írta N. N. – a kezdőnek kijáró segìtségben
részesülhetnék. Végül ezzel zárta a levelét:
„A részletkérdésekre visszatérhet az ember, ha érdekelt egy becsületes megegyezés
létrejöttében.”
Nem tudom, melyik nap találkoztak, de én akkor már otthon voltam Angers-ban. Lars
Thaning azt mondta N. N.-nek, hogy négy emberrel beszélt a vezetőségből, és a helyzet az,
hogy nekem „totál stop” van a cégnél. Azt is mondta, hogy én „olyannyira őszinte” (genom
ärlig) vagyok, „hogy az már majdnem ostobaság”.
Igaza van. A Scaniában őszintének lenni nem szabad, ezt megtapasztaltam. Nem a munkát
és nem az őszinteséget pontozza a Scania. Ki tudtam volna én épìttetni Angers-ban is egy
tizenkét személyes tervezőosztályt, talán még egyebeket is, csak másként kellett volna
viszonyuljak. Nem dolgoznom, nem problémákat megoldanom kellett volna, hanem azt
mesélni állandóan, hogy mit miért nem lehet megoldani, és állandóan kérni a „segìtséget”, az
„erősìtést”, a „fejlesztést”!
Thaning azt is mondta N. N.-nek: kizárt dolog, hogy engem visszavegyenek
Franciaországban, mert „nem tudnának velem együtt dolgozni”. Hát ki dolgozott ott velem
együtt? Talán Proux? Vagy azoknak lenne most kellemetlen, akik az ellenem szóló nyálas
tanúbizonyságokat ìrták? Vellen, Brandeau, Fréour, Gorrec? Mind „nagy erők” a Scaniában.
Visszagondolva teljesen világos, hogy semmit nem akartak megoldani. Ők csakis az erő
pozíciójából tárgyalnak.
Valaki elhatározta, hogy engem ki kell rúgni. És bármi áron (mert hiszen Werner Carlsson
is megmondta, hogy ilyenkor nem számít se pénz, se energia) meg is csinálják.
2003-ban, csakhogy ki ne álljak a gyár elé, Carlsson csaknem hat órán át beszélgetett
velem. Még „szándéknyilatkozatot” is állìtott össze, amit aztán senki nem vett komolyan. Azt
állította, hogy háromszor is megkérdezte Proux-t és társait az esetemről, és mindig ugyanazt
mondták. Vagyis mind a háromszor hazudtak, és ez a jelek szerint természetes és elfogadott a
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Scaniában. A főnököknek mindig igazuk van, és mindig igazuk is kell legyen. Igazán jól
működik a rendszerük.
Most, 2004-ben, már csak azt „tudták” ìgérni, hogy ha nem állok ki tüntetni, akkor nem
mondanak rosszat rólam potenciális munkaadóimnak.
Lars Thaning szerint, „genom ärlig” (jelentése: ìzig-vérig becsületes, teljes mértékben
őszinte) voltam, és most már értem, hogy „nagy falat” lehettem számukra, mert akinek csak
egy csepp vaj is van a fején, azzal hamar el tudnak bánni. Ha találtak volna rajtam fogást, nem
vacakoltak volna annyit, nem ilyen „bizonytalanul”, viszonylag „tökéletlenül” bánt volna el
velem Proux, hanem célratörőbben intéztek volna el. Hiába dolgoztam hibátlanul és
hatékonyan, mégis kikezdtek. Ráadásul a szakszervezet sem védett meg, inkább öt éven át
mindig csak „gondolkozott”. Aztán a média „fél” felvenni az ügyet. Így az egész társadalom
csak kussol, és ez nagyon nagy baj. Beteg ez az egész társadalom. Minden és mindenki
meghajlik a pénz hatalma előtt. És még perverzebbé teszi az egészet, hogy a cég, amelyik ezt
nagy gyakorlattal teszi, pontosan az ellenkezőjét mutatja kifelé. A tisztátalan dolgokat pedig
igyekeznek az ajtókon belül tartani. Mert ugyebár a nyilvánosság nem tesz jót a „biznisz”-nek
– mint Hans Narfström mondta. 2004. áprilisának a végén Christina Villa, a svéd mérnökök
szakszervezetének alkalmazottja is azon sopánkodott R. R. barátomnak, hogy nem a legjobb
utat választottam, amikor tüntetni kezdtem. Miért, mit kellett volna válasszak? Azt, amit 1999
májusában ő is mondott: hogy tűnjek el? Ezt hajtogatta a Scania is végig. Egy csapatban
játszanak?

A második utam
Az Angers-ba való visszatérésem után hamarosan bejelentettem Carl Ribennek, aki a
Scania részvényesei közgyűlése jogászcsoportjának volt a vezetője, hogy jelen akarok lenni a
találkozón, és fel akarok ott szólalni. Válaszleveléhez csatolva elküldte a részvénytársaság
alapszabályzatának vonatkozó pontjait. Ezekből kiderült, hogy ha valaki valamely ügyet meg
akar tárgyalni a közgyűlésen, ezt ìrásban kell kérje a vezetőségtől. Ahhoz pedig, hogy a
napirendi pontok közé kerüljön, a kérésnek a meghìvók kiküldése előtt, tehát mintegy másfél
hónappal a gyűlés időpontja előtt kell megtörténnie. Erről lekéstem tehát. A vezérigazgató
előadása után viszont a közgyűlés elnöke lehetőséget adhat kérdések felvetésére, de csak
olyan vonatkozásokról, „amelyek befolyásolják a napirenden szereplő valamely ügy
megìtélését”, illetve „amelyek befolyásolják a részvénytársaság gazdasági helyzetének
megìtélését”.
Én úgy ìtéltem meg, hogy a diszkrimináció, amit én a Scania vezetősége szemére vethetek,
nagyon is befolyásolhatja a részvénytársaság gazdasági helyzetét. A szöveget, amelyet ennek
a szempontnak értelmében állìtottam össze, elküldtem Ribennek. Az ő levele alapján úgy
képzeltem, hogy a részemről megfogalmazott problémát majd az ülés elnöke ismerteti
anélkül, hogy nekem szót adnának.
2004. április elején Mona Sahlin szociáldemokrata politikusnak, az egyenjogúsági ügyek
miniszterének írtam, utalván arra, hogy a médiából látható: támogatni törekszik a külföldi
származású svéd állampolgárokat. Tisztában vagyok azzal – írtam –, hogy konkrét esetekbe
nem avatkozhat, ezért csak informálni szeretném, milyen az „újsvédek” valódi helyzete.
Megtekintésre ajánlottam a honlapomat, és utaltam arra, hogy tüntetésbe kezdtem a Scania
kapui előtt
A megbìzásából ìrt udvarias, sőt szìvélyes válasz csak június 14-én érkezett: a miniszter
asszony valóban nem avatkozhat egyedi esetekbe, de köszöni a felelőssége területéhez tartozó
kérdésekkel kapcsolatos tapasztalatok és nézetek ismertetését.
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Április 30-án, pénteken utaztam Svédországba. A hétvégét főleg barátaimmal töltöttem. A
szombat nagy részét végigbeszélgettem a honlapom anyagának egy svéd olvasójával
Stockholmban. Ajánlotta, hogy írjak a diszkriminációs ombudsmannak. Ugyanezen a napon
R. R. barátom megkìsérelt érdeklődést kelteni a tömegkommunikáció képviselőiben az esetem
iránt. Hogy mennyi eredménnyel, erre még visszatérek.
Május 3-án, a Scania-közgyűlés napján, felhívott Bernt Hermele a Dagens Nyheter (A nap
hìrei) cìmű laptól. Mondta, hogy érdekli az ügyem, találkozunk a bejáratnál.
Délután két órakor már kinn álltam a Södertälje Syd (Dél-Södertälje) gyűlésterem előtt. A
táblámon ez állott:
SCANIA-részvényesek!
Olyan vállalat részvényeit birtokoljuk,
amelynek VEZETŐSÉGÉBEN
TITKOS RASSZISTÁK vannak?
Osztani kezdtem a céduláimat. Ezek szövege nagyjából megegyezett azzal, amit eredetileg
elmondani szándékoztam. Közben esősre fordult az idő. A kapunál kezdetben két fiatal lány
volt és Securitas egyenruhában egy fiatal fiú. Elolvasták a táblámat, és csak néztek. Előbb a
fiú kérdezte meg, hogy mi van a lapon, amit osztogatok. Akartam neki adni egyet, de azt
mondta, nem veheti el. Kérdeztem, hogy összegyűrjek-e egyet és ejtsem le? Mondta, hogy ne.
Később az egyik lány megkérdezte, hogy adnék-e neki egy lapot? Persze, hogy adtam, sőt
megkértem, hogy nézze meg a honlapomat is.
Körülbelül 5 perc múlva megjelent két fekete ruhás őr. Egészen közel álltak meg hozzám,
egy méternél kisebb távolságra. Mondtam nekik, hogy én nyugodtan csinálom, amiért jöttem.
Egyikük, aki adta a főnököt, mondta, hogy „állhatok ott”. Ezt a szöveget már ismertem az
Investor közgyűlésétől is. Azt is mondta, hogy a másik végig vigyázni fog rám, mellém ül
majd, ha bemegyek. Szavaiból kiderült, hogy bent szót fogok kapni. Ez nagy információ volt;
ha nem tudom meg tőle, talán felsüléssel is végződhetett volna a dolog. Ugyanis nem
számítottam arra, hogy felszólalhatok, ezért a felolvasandó szöveg nem volt nálam.
Mindjárt hívtam R. R.-t. Azt mondta, olvassam fel azt, ami a cédulámon van. De aztán
visszahívott, hogy lediktálja a szöveget. L. L.-t kértem meg, írja le, mert rengetegen jöttek, és
én inkább osztottam a röplapokat.
Megjön Hermele, az újságíró. Siet be, nem sokat beszélünk, mondja, hogy amit írni akar,
az már „megvan”. Közben jön Owe Antelius, aki márciusban nem vett el tőlem lapot a
parkolónál a lépcsőn, és surran be egy tőlem távolabb eső ajtón. Hermelének éppen a félésről
beszélek, és ujjal mutatom, hogy íme, miként siet el egy olyan ember, akivel négy évet együtt
dolgoztam. Owe is látja, hogy rámutatok. Hermelével egy fotós van, fényképez. Közben
érkeznek a buszok, tőlem néhány méterre szállnak le az emberek. Ez egyik busz, látva a
táblámat és a fényképészt, megállás után mindjárt csukja az ajtaját, és elhajt. Nem tudom,
hogy hova.
Az újságìró elindult befelé. Utánaszóltam: „Meg mered ezt ìrni?” „Sose lehet tudni” –
mondta.
Lars Wrebo megint elvette a lapomat, nevetve. Arcból ismert főnökök, a Scania Inside
cìmű belső lap állandó manökenjei nem vették el.
A régi ismerősök közé tartozott Mårten Edlund is. Ő volt az a személyzetis, aki 1994-ben
Angers-ba jött meglátogatni az oda kihelyezett svédországiakat, és én nem voltam a listáján.
Nem emlékezett rám. Már biztosan nyugdíjas volt. A felesége vette át a lapot, és megígérte,
hogy megnézi a honlapomat.
Aztán jött L. L.; szép, nagy, olvasható betűkkel ìrta le, amit R. R. diktált. Bepakoltam a
dolgaimat a kocsiba, a kabátomat is, és zakóban futottam az esőben az épületbe. Sokat kellett
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menni az épületben a terem bejáratáig. Ott állt Lars Thaning az embereivel. Mondhatnám azt
is, hogy pribékjei vagy fogdmegei; ott vártak, arccal felém, egymás mellett, még a lábak is
terpeszben. Hatásos. Odaadtam a meghívómat a számítógépes csajoknak, majd megindultam
befelé. Thaninggal köszöntöttük egymást. Mondták, hogy bent velem lesznek, de azért furcsa
volt, hogy miközben én ott mentem elöl, ők haton jöttek a nyomomban.
Középtájt a székeken “reserverad” felirat volt. Thaning azt szerette volna, hogy oda üljek.
Mondtam, hogy én fenntartott helyre nem ülök le. Arcukon döbbenet. Megzavarodtak.
Kezdték letépni a ragasztott feliratot a székekről, hogy ne legyenek “rezerváltak”.
Meglehetősen ideges voltam. Végül leültem egy sor szélére, és az őr, akit még a bejáratnál
számomra kijelöltek, hamar beült mellém. Ő sem igen volt nyugodtabb nálam. Az előttem
levő sorba telepedett Thaning és a kapunál megismert főnököcske.
A gyűlésre nem sokat figyeltem, a szövegemre összpontosítottam. Carl-Johan Åberget
választották a gyűlés elnökének. Ő ült középen a pódiumra helyezett asztalnál, mellette Leif
Östling vezérigazgató és a revizor. Peregtek a napirendi pontok. Fürdőztek a sikeres évkezdés
eredményeiben. Aztán eljutottunk oda, hogy két hozzászólást igénylő jelentkezés érkezett be,
az egyik januárban, tehát idejében, a másik meg késve. Ez utóbbi voltam én.
Az első hozzászóló a Svédországi Részvénytulajdonosok Országos Szövetségének az
elnöke volt. Miután befejezte, helyre ment, és válaszoltak neki. Utána megint az övé volt a
szó. Tehát válaszolhatott a válaszra. Ez nekem aztán nem adatott meg.
Végre rám kerül a sor. A közgyűlés jegyzőkönyvéből idézem az ülés elnökének a szavait:
„Most rátérünk Adorjáni Imre István ìrásos kérdésére. Ő több kérdést vet fel, amelyeknek
valójában nincs közük valamely vállalat részvényeseinek a közgyűléséhez, ìgy ehhez a
közgyűléshez sem, mivel azok mögött a vállalat és Adorjáni Imre István közötti többéves
konfliktus húzódik meg, és amelyek ennek a közgyűlésnek a figyelmét arra a módra
igyekeznek irányìtani, ahogyan ővele bántak. De a levelében van egy vonatkozás, amelyről én
mint elnök mégis úgy gondolom, hogy a vezérigazgató elé kell terjesztenem megválaszolásra.
Ennek a kérdésfelvetésnek, amellyel most foglalkozunk, a törvényes alapja ugyanis éppen a
tájékoztatási kötelezettség. Ez azokra a viszonyokra vonatkozik, amelyek hatással lehetnek a
részvénytársaság gazdasági helyzetének a megítélésére. Így kérem, hogy Adorjáni
engedélyével felolvashassam az ő leveléből a vonatkozó részt. «A vállalat eredményei jók, de
egy jövendő ellenőrzés bizonyosan kimutatná, hogy a nyereség egy része diszkriminációból
származik. Az ilyen forrásból származó jövedelemre fény kellene derüljön, mielőtt a
vezetőség súlyosabb kárt okozna. Amennyiben a vállalatnak hátrányos megkülönböztetés
róható fel, és a jövőben ebből eredően kártérìtési kötelezettsége származik, ez elfekvő
adósságként fog jelentkezni.» A diszkrimináció kérdése a levélben általánosságban tevődik
fel, és ezért méltányosnak tartom, hogy ezt a vonatkozást megvitassuk, de az Adorjáni
alkalmazási körülményei, nézetem szerint, nem a részvényesek közgyűlésének vitatárgyai
közé tartoznak.”
Közben én már szóltam, hogy megyek előre, és megindultam a pódium felé. Néhány
dìszkötél (záróvonal) fölött átlépve már eljutottam a szìnpadőrhöz. „Felmehetek?” –
kérdeztem tőle? Az „igen” válaszára odamentem a mikrofonhoz, kiterìtettem a papìrjaimat, és
vártam, hogy Carl-Johan Åberg elnök befejezze, és szót adjon. Mikor észrevett, mérgesen
nézett rám, és valami olyasmit kérdezett, hogy „már itt vagy?!” Hátrább léptem, s a
tenyereimet felemelve mondtam neki, hogy várok. „Ha már itt vagy, beszélj!” – volt a válasz.
Nagyon vigyáztam a jó hangsúlyozásra.
„Tisztelt jelenlevők?
Én a Scaniának egy hajdani alkalmazottja és kisrészvényese vagyok, aki a kitűnő
számszerű eredmények és az ünnepi beszédek ellenére nyugtalankodik a vállalatért. A Scania
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személyzeti politikája korszerűtlen, és nincs összhangban a kinyilvánìtott és
dokumentumokban leìrt magatartásmódokkal. Nehéz elkerülni, hogy diszkrimináció elő ne
forduljon, de amikor a vállalat vezetősége az érintett panaszát elutasìtja, akkor már túlment a
határon. A megtörtént hiba jóvátételét igénylő kérelmezőt jogásszal és őrszemélyzettel
fogadják. Az én tapasztalataimról van szó, amelyekről, valamint Scaniában uralkodó
viszonyokról korábban megpróbáltam informálni a fő tulajdonosokat, anélkül, hogy bármi
választ kaptam volna. Az én esetemhez hasonló nyilvánvaló diszkriminációval szembeni ilyen
viszonyulás azt mutatja, hogy ezzel a bánásmóddal a legfelső vezetés egyetért.
A vállalat eredményei jók, de egy jövendő ellenőrzés bizonyosan kimutatná, hogy a
nyereség egy része diszkriminációból származik. Az ilyen forrásból származó jövedelemre
fény kellene derüljön, mielőtt a vezetőség súlyosabb kárt okozna. Amennyiben a vállalatnak
hátrányos megkülönböztetés róható fel, és a jövőben ebből eredően kártérìtési kötelezettsége
származik, ez elfekvő adósságként fog jelentkezni. A vezetőség az ő milliós jövedelmei mellé
nem kaphat majd még jutalmakat is, mivel az újraértékelt számszerű eredmények
kétségtelenül nem lesznek olyan előnyösek. Ha a közgyűlés jóváhagyja az alkalmazott
személyzeti politikát, ezzel veszélyezteti a vállalat jövőjét, valamint a saját részvényeinek
értékét is.
A jelenlegi vezetés nem hajlandó fogadni azt, akinek hátrányos megkülönböztetésben van
része, és nem hajlandó válaszolni arra a kérdésre: miért van ez a bánásmód?
Mint az én esetem is bizonyítja, ezeket az embereket másként nem lehet elérni, mint itt és
most a nyilvánosság fényében szólva. Én ezt nagyon sajnálom. Én hiszem, hogy önök, akik
felelősséget éreznek a vállalat hosszú távú fennmaradásáért, és birtokosi hatalommal bírnak,
minden alkalmazott és minden részvényes érdekében jó irányba fordítják a folyamatokat.
A felelősök itt ülnek önök előtt.
Mint Östling úr a Länstidningen cìmű lapban nyilatkozza, a gyár munkásainak 50%-a
bevándorló, de ezek akkor sem haladhatnak a ranglétrán, ha svéd főiskolai végzettséget
szereztek. Amennyiben panaszkodnak, az utcán találják magukat, ha jóvátétel kérnek,
megfenyegetik őket és a családjukat is.
Lehetséges, hogy a Scaniának egy ilyen képmutató és a vállalatnak kárt okozó vezetősége
legyen? Ez egy jogos kérdés. – Önöknek van hatalmuk erre válaszolni.
Köszönöm a szót.”
Ekkor Leif Östling emelkedett szólásra, hogy megválaszolja a mondottaimat:
„Én kissé általánosságban szólok arról, hogy ez hogyan működik, és nem érintem az
egyedi eseteket. A Scaniának mintegy 28.000 alkalmazottja van a világ különböző részein, és
ebből mintegy 6-7000 svéd származású, a többi, hogy úgy mondjam, nem svéd nemzetiségű.
Ha Södertäljét vesszük példának, az alkalmazottak mintegy harmada nem svéd eredetű, az
arányuk a műhelyekben 50%, az irodákban 25%. Ez a svédországi Scaniánál, Södertäljében
az ötvenes évek óta alakult ìgy, és ezekben az esztendőkben az volt a politikánk, hogy
eredettől függetlenül mindenkinél az alkalmasság, a tökéletesedésre irányuló akarat és a
képzettség az egyedüli, ami valamit is számít. Van egy holland szervezetünk, valamint egy
francia is, amelyeknél a műhelyekben dolgozók egyharmada nem francia, illetve nem holland
származású. A Scania és a Scania vezetősége az OECD elvei szerint diszkrimináció-mentesen
dolgozik, és minden főnökről, azok kinevezéséről vagy előléptetéséről szóló beszélgetésben
soha nem vetődik fel a nemzetiség kérdése, hanem kizárólag csak az alkalmasság, a tudás és a
dolgozni akarás. Azt hiszem, a Scania vállalat sikeres volta abból is származik, hogy annyi
különböző nemzetiségünk van, akik oly jól tudnak együtt dolgozni. Ezért az én általános
jellegű válaszom a felvetett kérdésre az, hogy mi nem dolgozunk valamiféle diszkriminációs
elvek szerint, én ilyen eseteket nem ismerek, de ha ilyesmi a vezetőség tudomására jut,
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azonnal intézkedünk. Ez nem csak a különböző nemzetiségű vagy bőrszìnű emberekre
vonatkozik, hanem a nemek közötti megkülönböztetésre is. Ezzel, elnök úr, megválaszoltam a
kérdést.”
Ez Östling szokásos szövege, amelyet nyilatkozatok formájában régebben is hallottunkolvastunk tőle. Közismert, hogy általánosságokról milyen ártatlanul tud beszélni. Különben
nem igaz, hogy az angers-i gyár alkalmazottainak egyharmada nem francia. Az én esetemet
pedig „természetesen” nem emlìtette, hiszen – mint Åberg is megjegyezte – ez nem tartozik a
részvényesek közgyűlésére.
Mikor Lars Thaning mellől elment az „őrvezér”, mellé ültem, és azt mondtam neki, hogy
holnap van az utolsó pillanat. Lehet, hogy egy Leif Östlinggel való félórás találkozó alatt
megoldható a probléma. De csak vele és csak holnap. Thaning hosszan hallgatott, majd
telefonszámot kért.
A találkozó persze nem jött létre.
Mikor Thaning mellé ültem, észrevettem, hogy N. N. és felesége ugyanabban a sorban
ültek, mint én, de elég távol tőlem. Otthon náluk aztán megbeszéltük a nap eseményeit.
Szerintük jól hallatszott a felolvasásom, de miért nem tettem fel kérdést? Pedig a
szövegemben, a diszkriminációra utalva, megkérdezem, hogy: miért van ez a bánásmód? A
mondat, amely ezt tartalmazza (dőlt betűkkel található itt a felszólalásomban) furcsa módon
hiányzik a jegyzőkönyvből. Megeshet, hogy átugrottam?
N. N. szerint azt kellett volna megkérdeznem, hogy miért bocsátottak el minden
magyarázat nélkül. Ezt minden bizonnyal visszautasították volna, mert tartalma ellenkezik a
feltehető kérdésekre vonatkozó szabályokkal.
A barátom nagyon felháborodott a Carl-Johan Åberg elnök modorán, azon a módon,
ahogyan beszélt velem. Szerinte úgy viselkedett, mintha egy taknyosnak nézett volna. „Miért
nem mondtad neki, hogy a végzettséged ugyanaz, mint az Östlingé? Ahogy téged kezeltek –
mondta –, az újabb bizonyítéka a rasszizmusuknak.” Nem csak a szó megadásakor, hanem a
végén is lenézően beszélt velem; úgy küldött a helyemre leülni, akár egy kutyát: „Gå och sätt
dig nu!” – Most menj és ülj le! Itt talán nem is a szavak a legkifogásolhatóbbak, hanem az a
mód, ahogy kiejtette őket. N. N. felesége teljes mértékben egyetértett a férjével.
Most, utólag tudtam meg tőlük, hogy mìg kimentem a helyemről a szìnpadig, két őr
kísért. Ott jöttek a nyomomban. Ezt én észre sem vettem akkor.
N. N. azt is elmesélte, hogy nemcsak a tavalyi kényszerkávézáskor volt ő fekete bárány,
hanem most is. A feleségével a felső kapun mentek be az épületbe, és ő le akart jönni a
lépcsőn, hogy megnézze, hol vagyok. Akkor odaérkezett mellé az őr (valószìnűleg az a
főnököcske, aki hozzám lejött), és vállal N. N.-t a terem bejárati ajtaja felé lökte, mondván:
„Imre lent van és nyugodt”. Egy „szabad országban” ìgy korlátozták a mozgási szabadságát,
és be kellett mennie a tanácsterembe, amikor így diktálták-parancsolták neki.
Még egy furcsaság, amelyre technikai magyarázatot kellene adni, de nem találok. Amikor
L. L. befejezte a szöveg lejegyzését, amelyet R. R. diktált neki, a maroktelefon többé nem
működött. Otthon R. R. kivette a kártyát belőle, áttette a saját készülékébe, amelyen
leolvashattuk, hogy még hatvan percnyi beszélgetésidő van rajta. Ennek ellenére ebben sem
működött, és a hatására mindkét telefon tönkrement. Másnap mindketten újat kellett vegyünk.
Hát bizony rossz érzés fog el, ha összekapcsolom az Investor közgyűlése idején történt
esettel.
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A média
A mérnökök érdekszervezetének a viselkedéséről – a tüntetésem alattiról is – már korábban
beszámoltam A svéd szakszervezet „segítsége” cìmű fejezetben.
Nem volt még szó viszont a tömegkommunikációról, mindenekelőtt a pártatlannak
hirdetett tévéről, no meg a „szabad” sajtóról, amelyről kétszáz éve már javában álmodtak az
emberek. Amikor őket ügyemmel kapcsolatban először emlìtettem, Bernard Proux, az angersi gyár személyzeti igazgatója kilátásba helyezte, hogy beperelnek, és börtönben fogom
végezni.
A hírszervek mozgósításáért sokat fáradoztak a barátaim: N. N. és a felesége, valamint R.
R.
Tüntetésem első szakasza idején a Länstidning (a södertäljei Megyei Újság) egyik
szerkesztőnője, Johanna Hövenmark érdeklődött az ügyemről. Március 22-én, hétfőn, egy
fotós kíséretében meg is látogatott a gyárkapunál. Egy keveset beszélgettünk ott. Mondta,
hogy olvasta a honlapom anyagát, és Christina Villával is beszélt a szakszervezettől
Újságcikk azonban nem született belőle. N. N. felesége 30-án fel is hìvta őket (ekkor én már
újra Angers-ban voltam), és megkérdezte: hogyan lehetséges, hogy az én tüntetésem nem volt
nekik hír?
Először azt mondták, hogy meg kell hallgassák a másik felet is. N. N. kért, hogy ìrjak egy
Ingmar Ottingsberg nevű embernek a lapnál, és javasoljam neki, kiktől kérjen információt a
Scaniánál. „…itt megadod azokat a neveket – írta –, akik szerinted be voltak kapcsolva, hisz
tulajdonképpen velük van neked bajod. Lasse74 is ezt mondta hivatalból, hogy ilyen módon
senkinek nincs joga egy alkalmazottal fellépni, hogy felmondjanak neki minden ok nélkül.”
Láttam, N. N. nagyon bizakodóan állt hozzá, de mit tudnék én írni ennek az újságírónak
azon kívül, amit a honlapomon elolvashatott? Javasolhatom Leif Östlinget, Per Hallberget,
Hans Narfströmöt. Végül N. N. írta meg helyettem a levelet.
Később a Länstidningen szerkesztői azt mondták, hogy nem értik, mit akarok, hiszen a
törvény nekem adott igazat. Pedig hát éppen erről van szó. Ha nem adott volna igazat, akkor
nem a Scaniához, hanem a törvényszék elé mehettem volna demonstrálni.
Május 3-án, hétfőn, a Scania részvénytulajdonosainak közgyűlése napján reggel 9 előtt
telefonált N. N. felesége, hogy beszélt Ingemar Ottingsberggel. Azt mondta, érdeklem, és a
gyűlés előtt meg fog keresni. Soha nem jött oda hozzám. Eltöprengtem, akkor miért mondta
vajon, hogy megkeres? Csak nem azért, hogy ezzel lenyugtasson, és ne keressek másfelé
nyilvánosságot? De ez miért lenne érdeke neki, ha már a téma sem őt, sem a lapját nem
érdekli?
A Länstidningen cìmű lappal a kapcsolatom így fulladt bele végképp a semmibe.
A szakszervezetem Civilingenjören (Mérnök) cìmű lapjához április 1-én írtam levelet.
Feleslegesen.
A második tüntetési periódusom idején a médiával való kapcsolatkeresésben főleg R. R.
exponálta magát. Az Aftonbladet (Esti Lap) cìmű stockholmi újság adatokat kért. Egy
Elisabeth Marmonstein nevű szerkesztőnek küldtem az esetemről anyagot. Utána csak nagy
hallgatás. A Svenska Dagbladet (Svéd Napilap; ugyancsak stockholmi) szerint nekik nagyon
fontos, hogy ellenőrizzék az információkat, mert az újság szavahihetősége forog kockán.
Persze, ellenőrizzék, senki nem akadályozza őket ebben. Készek vagyunk dokumentumokat
mutatni. Aztán kiderült, hogy a kifogásban csak az elzárkózásukat fogalmazták meg.
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Lars Thaning
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A tüntetésemhez a TV4-től március 22-én kiszállt kéttagú csoport anyagát tudtommal
végül nem mutatták be. Valamelyik ismerősöm csak felfigyelt volna rá, és értesìtett volna. R.
R. barátom május elején az SVT és a TV4 csatornáknál próbálkozott sikertelenül.
Végül egyetlen cikk jelent meg, amely a tüntetésemet is megemlítette, a Dagens Nyheter
(A Nap Hírei, Stockholm) 2004. május 4-i számában. A világhálón is megtalálható a
következő cìmen:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=261793&previousRenderType=8DN.%
20Ekonomi
Az írás címe Scania inledde året starkt (A Scania jól kezdte az évet), a szerzője pedig
Bernt Hermele, aki a Scania-részvényesek évi találkozójának délelőttjén felhìvott, beszéltünk
vagy tìz percet, délután pedig találkoztunk a gyűlésterem bejáratnál.
A cikk így indít:
„Különböző világok találkoztak, amikor a Scania a tegnap a részvényesek közgyűlését
tartotta. Leif Östling vezérigazgató arról beszélt, hogy a részvénytársaság Kínában fog
terjeszkedni.
Kint egy volt alkalmazott tüntetett, aki diszkriminációval vádolta a vállalatot.”
Két kép illusztrálta: az egyiken, fél kézzel a táblámat tartva, a röplapomat nyújtom egy
érkezőnek, a másikon Leif Östling ül Peter Wallenberggel benn a teremben.
A szöveg szól arról az „ünnepélyes örömhangulatról”, amely az összejövetelen uralkodott
a vállalat jelentős nyeresége, sikeres terjeszkedése és kilátásba helyezett újabb nagyra törő
tervei miatt.
Én a cikk végén kerültem sorra:
„Az egyedüli, aki kirítt ebből a napfényes képből, egy hajdani Scania-alkalmazott,
Adorjáni Imre volt. Ő az ellen tüntetett, amit személyének a vállalat részéről történt
diszkriminációjának tekintett.
A találkozó elnöke, Carl-Johan Åberg, Adorjáninak is engedélyezte, hogy bírálatát
elmondja a közgyűlésen. Ezt azonban, nem nagy meglepetésre, a vezérigazgató
visszautasította.
- Mi nem foglalkozunk alkalmazottjaink hátrányos megkülönböztetésével, mondta Leif
Östling.”
Lám, ez volt a legtöbb, amit a sajtó az én ügyemmel kapcsolatban magának megengedett.
Feltételes módban megemlítette az én álláspontomat, majd egy bizonytalan kicsengésű
megjegyzés kíséretében az egészet lezárta a vezérigazgató engem semmitmondóan cáfoló
kijelentésével.
Esetem tükre annak, hogy miként is működik az embertelenség a globalizációban:
exportáltak egy másik országba, használtak, majd anélkül hogy meg tudták vagy meg merték
volna indokolni, kinyírtak, és otthagytak háromezer kilométerrel távolabb.
Aztán ha diszkriminációról beszélek, vagyis arról, ami történt, a szakszervezet tétlen, az
újságírók pedig elzárkóznak. Négyszemközt, tanú nélkül, többen meg is mondták, hogy „ezt”
nem írhatják meg.

Érdemes volt?
T. K. A.: Ha visszatekintsz az egész többéves kálváriádra, hogy látod: nem jobb lett volna
simulékonyan engedni, aláírni a felmondásodat, felmarkolni a pénzt, amely több lett volna,
mint amit így kaptál, és szépen keresni egy másik céget. Hamarabb állást kaptál volna, hiszen
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a Scania engedelmes viszonyulásodat azzal honorálta volna, hogy csupa jót mond rólad a
téged felvenni hajlandó vállalatoknak.
Nincs értelme így feltenni a kérdést, mert én nem tehettem mást, mint amit az önérzetem és
a felháborodásom diktált. Azért ne nézzenek engem sem egy tárgynak, amelyet ha megunnak,
a szemétre dobhatnak, sem pedig koldusnak, aki hálás urának egy nagylelkűen odavetett
koncért is. Minden másként történhetett volna, ha emberszámba vesznek, és legalább
megmondják nekem egyenesen, miért kívánják, hogy elmenjek. Az, hogy ez nem történt meg,
nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az indítékaik tisztességtelenek voltak.
A svédországi tüntetéseimet is fontosaknak tartom. Sokan voltak a tanúi, és ha
ellentmondásosan viszonyultak is hozzá az emberek, nem hiszem, hogy bennük teljesen
nyomtalan maradt. Az sem volt tehát hiábavaló.
Aztán ne feledkezzünk meg arról, hogy Lars Thaning, az őrszemélyzet főnöke, 2004-ben
közölte velem: ezentúl nem mondanak rossz véleményt más cégeknek rólam. Ha nem
tüntetek, lehet, hogy még ma is csak kereshetném a munkát. Nem tudom kizárni a kapcsolat
lehetőségét Thaning kijelentése és azon tény között, hogy akkor ősszel egy francia cég
magyarországi leányvállalatának a vezetője lettem.

Utószó
T. K. A.: Az utóbbi időben új információk egészítik ki a Scania vezetőivel kapcsolatos
ismereteinket. Az egyik hír jövedelmi viszonyaik jelentős javulásáról számol be.
Valóban: a konszern vezetőségét alkotó 21 igazgató (a vezérigazgatót nem soroljuk
közéjük) a tavaly (2005-ben) összesen több mint 36,1 millió korona fizetést kapott, és ezt 46,5
millió svéd korona jutalom egészítette ki. Ha ehhez a nyugdíjjutalékokat is hozzászámítjuk,
kiderül, hogy a 21 ember évi összjövedelme meghaladta a 107,1 millió koronát. Ez fejenként
átlagosan több mint ötmillió.
A pálmát azonban Leif Östling, a vezérigazgató vitte el. Az ő múlt évi jövedelme több
mint 44,2 millió volt.75 Ebből 6,5 millió a fizetése (ez az új szerződése szerint a mostani évtől
7,5 millióra nő), 9,9 millió a jutalom, 20,5 milliót a magas funkciójával járó opciós
lehetőségeinek felhasználásával nyert, a többi pedig nyugdìjjutalék. Egy évvel korábban ez az
ember a Scaniának egy sokkal szerényebb összegbe, „alig” 23,3 milliójába került. Amit most
ő egyedül kapott, az a szalag mellett dolgozó 167 (százhatvanhét) szerelő együttes évi
összjövedelmének felel meg.76 A vezérigazgató ennyiszer értékesebb ember egy közönséges
szerelőmunkásnál, aki verejtékesen megdolgozik a konszern jövedelméért.
T. K. A.: A Scania vezérigazgatója, aki a svéd miniszterelnök évi jövedelmét talán az
órazsebéből előránthatná, ezúttal a Kauppalehti (magyarul: Üzleti Lap) című finn újságban
nyilatkozva ismét politikai támadásba lendült. Újból a bevándorlás nagymértékű lehetővé
tételét szorgalmazta.
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Lillan Hedlund: Leif Östling får drygt 44 miljoner av Scania (Leif Östling több mint 40 milliót kap a
Scaniától). In: Länstidningen Södertälje, 2006. április 4., 4. oldal
76
Lillan Hedlund: „Ett slag i ansiktet på de anställda” („Ökölcsapás az alkalmazottak arcába”) – az előbb
megnevezett újság ugyanazon számában és oldalán
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A Scania-birodalomban a bevándorlók, amint azt nem csak az én esetemből, hanem
számtalan más példából is láttuk, fokozottan hátrányos helyzetben vannak. Miközben
felkészültségüknél alacsonyabb szinten és kisebb fizetéssel alkalmazzák őket, inkább csak
kétkezi munkásként van rájuk szükség, és gyakorlatilag a legkisebb vezetői állás is el van
zárva előlük, a birodalom vezérigazgatója a közönség előtt barátjukként és pártfogójukként
igyekszik beállítani magát. Az idegenekkel szembeni ellenségességgel, mi több, rasszizmussal
vádolja az északi országok kormányait, mindenekelőtt saját országát, mivel azok nem nyitják
tágra kapuikat a bevándorlók előtt.
Ez egy nagyon szégyenletes színjáték. Az igazi embertelenség az, amikor azok életét
igyekszik valaki nehézzé vagy lehetetlenné tenni, akik már az illető országban élnek, akik
látszólag vagy elvben annak egyenjogú polgárai lennének, mert már befogadták őket.
Miközben Östling úgy tesz, mintha ez a jelenség az általa vezetett konszernben teljesen
ismeretlen lenne, ismételten azokra támad rá, akik saját országuk jellegét, népük
életfeltételeinek szintjét meg akarják őrizni. Hiszen – nyilatkozta a finn lapnak –
Svédországban húszmillió ember is elférne.77
Svédországban jelenleg alig több mint 9 millió ember él, ezek mintegy 15%-a bevándorló.
A Migrációs Hivatal (néhány éve még Bevándorlási Hivatalnak hívták), amely a Scania
vezérigazgatója szerint az ország leginkább idegengyűlölő intézménye, és ezért meg kellene
szüntetni, a 2004-es és 2005-ös években több mint 120.000 bevándorlót fogadott be78, vagyis
az ország lakosaihoz arányítva többet, mint a világ bármely más országa. Östling az Egyesült
Államokat emlegeti példaképként (ez a fogás a svédek manipulálásának hagyományos és
bevált eszköze), mintha nem tudná, hogy ott a svédországinál szigorúbbak a bevándorlás
feltételei, és az ottani törvényhozás éppen most készül még keményebb feltételeket szabni.
Leif Östling szerint tehát az ország lakossága a bevándorlók özönével több mint a
duplájára kellene emelkedjen. Ennek a következménye többek között nagyobb
munkanélküliség és a munkabérek csökkenése lenne, így a pénz birtokosai nagyobb
nyereséget seperhetnének be. Ez a törekvés rejlik a Scania vezérigazgatójának látszólag oly
emberbarát nyilatkozatai mögött. A miniszterelnök elutasítja, hogy Svédországra is
átterjedjenek mondjuk a baltikumi jövedelmi szintek és munkafeltételek, és a svéd kollektív
szerződések fenntartását szorgalmazza. Valójában ezért nevezi őt Östling populistának és
rasszistának.
A svéd politikai erők közül a Néppárt (Folkpartiet), vagyis a liberálisok értenek egyet Leif
Östlinggel. Érdekes, hogy őket itt – ellentétben magyarországi megfelelőjükkel, a Szabad
Demokraták Szövetségével – a polgári pártok közé sorolják.
A Scania vezére a mögötte álló nemzetközi pénzügyi erőknek a szócsöve. Ezek óhajának
megvalósìtását szorgalmazza, amikor egy nemzeti jellegétől megfosztott országot szeretne
Svédországból (is) faragni. Ezzel saját népe ellen fordul, hiszen egy teljesen kevert etnikumú
országban a kisebbségbe került svédek soha nem tudnák a fennmaradásukat biztosító
érdekeiket érvényesíteni. Az egyenjogúság hangzatos jelszavával így lehet minden népet
önrendelkezésétől végképp megfosztani. Egy olyan világban, amely ilyen országokból áll,
zavartalanabbul uralkodhatnak majd a pénz világának mindenki más fölött álló kiváltságosai.
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Az adat a Migrationsverket (Migrációs Hivatal) honlapjáról való. Lásd:
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/statistik_3_2005.pdf
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