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Félfeudális vállalkozók?
C. nem lesz többet legális vállalko-

zó, mint ahogy B.-ről sem feltétele-
zem, hogy valaha újra a vállalkozások
Bermuda háromszögéhez hajózik. C.
annak a szakcsoportnak volt az elnöke,
amelyik szakcsoport az úgynevezett -
és B. által vezetett - gesztor termelő-
szövetkezet karmai?, kezei? között
működött. A vállalkozások zöld útján
akartak száguldani mind a ketten, rész-
ben együtt, részben külön-külön, de ez
a zöldjelzés az átrobogó vonatoknak is
jelzett, így amikor C. és B. elindultak,
pár lépés után nyikorogva, csikorogva
megérkezett a vonat is. C. jelenleg
állás nélkül téblábol, bedolgoz itt is, ott
is, természetesen bejelentés nélkül
mindenütt, mintha nem is létezne. C.
persze így nem adózik, és őutána sem
kell senkinek fizetnie. B. több mint egy
éve előzetes letartóztatásban volt, a
vádirat szerint csalt, sikkasztott, meg-
vesztegették, és ő is megvesztegetett
másokat, hűtlenül és hanyagul kezelte
a tsz közös vagyonát.

De hogyan is jutottak idáig? B.
1981-ben került az alig 300 fős terme-
lőszövetkezet élére. A termelőszövet-
kezet, amióta csak életre hozták, vesz-
teséges volt, úgynevezett rossz, kedve-
zőtlen termőhelyi adottságú. Állami tá-
mogatással tömték, hogy fennmarad-
hasson. A teljes foglalkoztatottság esz-
ményének, illúziójának a jegyében. B.
vállalkozó kedvű, beállítottságú, tehet-
séges ember volt, és szerencsés (tartha-
tatlan) gazdasági helyzetben került a
tsz élére.

gazdálkodás gyeplői
kinyúltak a nyolcvanas
évek elejére. B. sorra
hozta létre a - termelő-
szövetkezet székhe-

lyén kívül működő és főleg ipari szol-
gáltatással foglalkozó - szakcsoporto-
kat. A jogszabály, mint minden magas
szintű jogszabály, csak a hogyan alap-
jait határozta meg, és ezt a magas
szintű jogszabályt minden esetben kö-
vetik alacsonyabb szintű (miniszteri
rendelet, miniszteri utasítás stb.) jog-
szabályok, amelyek behatárolják a te-

vékenységet, egyben el is igazítanak
mindenkit, mit, hogyan kell csinálni.
(A szakcsoportok esetében néhány lé-
nyegtelen, pársoros rendelkezésen kí-
vül ilyen alacsonyabb szintű jogszabá-
lyok nem születtek mind a mai napig.
Lehet, hogy már ezek a keletkezéskor
halálra lettek ítélve?)

A termelőszövetkezetek - főleg B.
megyéjében - rá is voltak kény-
szerülve arra, hogy a mezőgazdaság-
hoz nem tartozó tevékenységet folytas-
sanak, mert a mezőgazdaságból - min-
denki más igen, de a tsz-ek nem tudják
önmagukat fenntartani. B. rövid idő
alatt húsz szakcsoportot szervezett, fő-
leg budapesti székhellyel. Nem feled-
kezett meg azonban arról sem, hogy
helyben is megteremtse a falusi életet
valamiképpen elviselhetőbbé tevő kö-
rülményeket. Szolgálati lakásokat épít-
tetett, de olyanokat, hogy nagyobb te-
lepülésen tolongtak volna érte a szak-
emberek. B. falujában már siker volt az
is, hogy a nyolc lakás közül hat rövid
időn belül gazdára lelt. A szakcsopor-
tok induló tőkéjét a tsz adta hitelben,
amit a szakcsoport a nyereségéből év
végén visszafizetett, sőt még ezen túl-
menően is a nyereségéből bizonyos
százalékot átutalt a tsz számlájára. A
szakcsoportok - a vádirat szerint -
három év alatt 71 millió forintot utaltak
át a tsz részére. Ha ez a pénz nincs, a
tsz minden évet veszteséggel zárt vol-
na. A szakcsoportok ugyanakkor társa-
dalmilag is hasznos tevékenységet
folytattak, hiszen olyan munkákat is
elvégeztek, amire más szervezet nem
lett volna kapható. Hol akad manapság
olyan nagyobb cég, amelyik elkészít
egy 250 méter hosszú kerítést? A kisi-
parosnak sem éri meg. Vagy kik végez-
nek kisebb-nagyobb belső átalakításo-
kat? Az ilyen jellegű munka elvégzésé-
re jó a szakcsoporti forma. Egyszóval
mindenki elégedett volt, csak B. kör-
nyezete nem. Mármint a megye többi
termelőszövetkezetének néhány elnö-
ke, akik képtelenek voltak ritmust vál-
tani. C. két év után, egy kocsmai be-
szélgetés alkalmával mondta először

B.-nek, hogy ebbe az egészbe csak
belebukni lehet Mert mit csinál az az
elnök, aki nem tud változtatni? Tovább
járja a főhatóságokat, kilincsel, kunye-
rál.

gy bizonyos idő eltelté-
vel, mint Káin Ábelt, a
tohonyák utálni kezdik
B.-t, olyannyira, hogy
módszeresen betarta-

nak neki ott, ahol csak lehet. Beszél-
nek, locsognak, áskálódnak. Ugyanezt
teszik a szakcsoportokkal is. Mintha
mi nem is dolgoznánk annyit, mint ők
- duruzsolják, dünnyögik a tsz dolgo-
zói, de a főhatóságok emberei is egy
idő után helyeslőén bólogatnak. Az
utálatban kezükre játszik az állami po-
litika is. A jogszabályt nemhogy bőví-
tenék, de szinte módszeresen hoznak
olyan intézkedéseket, amelyek végül a
szakcsoporti lét megszűnéséhez vezet-
nek. Az utolsó lökést a szakcsoportok
visszaszorítására, eltüntetésére az 1986
végén kihirdetett különadó felemelése
adta meg. Ezt az adót annak kell fizet-
nie, aki szakcsoporttal dolgoztat. Jogi
szakemberek szerint ez a rendelkezés
példátlan az adótörténelemben.
Ugyancsak az adó felemelését szolgál-
ta a társadalombiztosítási járulék fel-
emelése is, hiszen a biztosítási szolgál-
tatások köre az emeléssel együtt nem
bővült. B.-t azonban ezek nem izgat-
ták. Érezte a veszélyt, de látta a hasz-
not is. Általános iskolákat keres fel,
gyerekeket toboroz, olyanokat, akik
középiskolában szeretnének továbbta-
nulni, és a gyerekek részére szerződés-
kötést ajánl.
megvendégelt vállalatok vezetői közül

azonban senki sem ül a vádlottak pad-
ján. Vajon ha B. nem vendégeli meg
őket, nem juttat nekik különböző rep-
rezentációs ajándékokat, van-e most a
faluban ipari üzem, több munkalehető-
ség, több fizetés? Erre nem tér ki a
vádirat, de a bírósági tárgyaláson sem
került szóba. B. a nyomozás és a bíró-
sági eljárás során is tagadta azt, hogy
bűncselekményeket követett volna el.
Pedig követett el. A legnagyobb bűnt
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akkor, amikor teljes egészében a ma-
gáénak érzett mindent: úgy gazdálko-
dott, mintha a sajátján gazdálkodna.
Tulajdonosi szemlélete volt. Olyan
kapcsolatokat alakított ki húsüze-
mekkel, állami gazdaságokkal, hogy
azok hiteleztek neki, biztosak lehet-
tek abban a partnerek, hogy vissza-
kapják a pénzüket. Ezek a partnerek
nem is jelentkeztek a pénzükért, míg
B.-t le nem tartóztatták. Másnap már
benyújtották az igényüket. Ezzel is
nőtt a katasztrofális állapot, elkezdő-
dött a veszteség termelése.

B. megsápadt, lefogyott a büntető-
eljárás során. Makacsul, de már egyre
fáradtabban, száraz, recsegő hangon
védekezik. Ő már tudja, hogy vesztett.
Mi még csak sejtjük. Egyszer azt
mondta nekem, hogy addig akar ebben
a faluban, ebben a tsz-ben maradni,
amíg adni tud. Ennek már nem kapja
meg a lehetőségét. A büntetőjog sok
mindent megold, a büntetőeljárás sok
mindent megoldhat. De a gazdasági
problémákat soha. B. három évig tün-
dökölt, majd amikor a gazdaság hely-
zete romlani kezdett, törvénytelen esz-
közökhöz is nyúlL Mert tulajdonosnak
érezte magát, és felelősséget érzett az
emberek sorsáért is. Vagyona nem volt
és jóformán nem is gyarapodott elnök-
sége alatt. Nem is foglaltak le tőle
semmit. A felügyeleti szerv most fon-
tolgatja a termelőszövetkezet felszá-
molását Az évekig működő szakcso-
portok megszűntek, pereik már a tsz-
en csapódnak le. Zűrzavar, káosz. Ezt
már nem lehet szólamokkal, jelszavak-
kal megoldani. B. persze bűnös. Csalt,
a tsz pénzéből juttatott azoknak, akik a
tsz-en így vagy úgy segítettek. De a
káoszt nem ő okozta.

* * *

C. ellen is folyt büntetőeljárás. Saját
szakcsoportjának a tagjai jelentették
fel. C. fegyelmet követelt, ő is úgy volt
ezzel az egésszel, mint B., tulajdoná-
nak érezte a szakcsoportot, mindent,
amit csinált A tagság nehezen tűrte a
fegyelmet. Nem azért jöttek el, hagyva
ott több évtizedes, vagy többéves ál-
landó munkaviszonyt, hogy itt is egre-
círoztassák őket. A szakcsoport egy
alföldi városkában dolgozott, a főtéren
álló régi, műemlék-épületet újította fel
kívül is, belül is. C. észrevette, hogy

sorra tünedeznek el egyes anyagok.
Egyik nap délben elindult azzal, hogy
Pestre megy, de bevárta félúton a mun-
kásokat szállító buszt, és megállította
őket. Jegyzettömbbel, tollal felszállt a
buszra, és összeírta az aznap ellopott
anyagokat: deszkákat, vascsöveket,
miegymást Kiadta az utasítást, hogy
másnapra minden a helyén legyen, kü-
lönben feljelentést tesz. Ezután jelen-
tették fel őt. Névtelenül. A nyomozás
„eleve elrendelt" módon folyt. C-nek
számot kellett adnia arról, hogy miért
használja a szakcsoporti tevékenysége
során a saját autóját, miért szállodában
alszik az alföldi kisvárosban, stb... C.
rendre megválaszolt a feltett kérdések-
re, végül megszüntették vele szemben
a nyomozást, „bebizonyítottság" hiá-
nyában. Ez magyarul azt jelenti, hogy
valószínűen követett el bűncselek-
ményt, csak nem lehetett bizonyítani.
C. nem hagyta magát, panaszt tett a
határozat ellen, végül a nyomozást
bűncselekmény hiányában szüntették
meg. Ez pedig feketén-fehéren azt je-
lenti, hogy C. semmilyen bűncselek-
ményt nem követett el. De ez csak a
kezdet volt. A vállalkozási hierarchiá-
ban a szakcsoportok a legalacsonyabb
kategóriákba tartoznak. Különösen a
mezőgazdasági termelőszövetkezetek
védőszárnyai alatt működő szakcso-
portokra vonatkozik (vonatkozott) ez.
A tsz-ek csak a megindulásnál, a meg-
alakulásnál nyújtottak a szakcsopor-
toknak segítséget (hitelt, gépeket), a
munkavégzésnél magukra hagyták
őket.

megrendelői különadó
felemelése is érzéke-
nyen érintette a szak-
csoportokat, ugyanis
ezt az adót annak kell

fizetnie, akik szakcsoportokkal kötnek
szerződést. Aki szakcsoporthoz ment
dolgozni, az átlagosnál jóval magasabb
jövedelem elérése érdekében tette. A
tsz-nek viszont a nyereségátadás volt a
fontos, a tetemes társasági és személyi
jövedelemadó. Magas társada-
lombiztosítást fizettek egy bizonyos
idő után, így a szabálytalanságok soro-
zatát követték el. A megrendelőknek
benyújtott számlákat, illetve azok
összegét megemelték, elszámoltak
olyan munkákat is, amit sose végeztek
el, stb.

C.-ék szakcsoportjában a havi át-
lagjövedelem 15 ezer forint volt. C. 20
ezer forint körül keresett Persze ezért
a pénzért, különösen az elején, mentek
is annyit, hogy három tsz-nek is elég
lett volna. Nem számított, hogy éjsza-
ka van, vasárnap van. Sokat dolgoztak,
sokat kerestek. A megyei lap 1985
telén riportot írt róluk, és megállapítot-
ta az újságíró, hogy a városban ezen a
télen csak a pesti szakcsoport dolgozik,
dacolva faggyal, hóval. Holott jogilag,
gazdaságilag C.-ék (és mások szakcso-
portja is) inkább egy laza szabadcsapat
volt S ez később végzetes is lett. Ve-
lük szemben hatalmas jogi és pénzügyi
apparátussal rendelkező szervezetek
álltak. A nyolcvanas évek közepén
ezek is ráéreztek a szakcsoportok ki-
szolgáltatottságára, s amikor saját pén-
zük, a beruházásokra fordítandó összeg
fogyni kezdett, vagy az év közepére el
is fogyott, elkezdtek hibákat keresgél-
ni, minden eszközt és alkalmat megra-
gadtak arra, hogy ne kelljen fizetniük.
Különböző szóbeli kérelmeknek tettek
úgy eleget, hogy közben az alapszerző-
désben vállaltaktól teljesen eltérő, ab-
ban nyomaiban sem fellelhető másféle
létesítmény lett, amire a munkát befe-
jezték. C.-ék emiatt az eredetileg vál-
lalt határidőt természetesen nem tudták
tartani, az épület átadása közel hat
hónapot csúszott. A munka megkezdé-
sekor úgy állapodtak meg, hogy a meg-
rendelő szakaszonként utalja át C.-ék-
nek a vállalkozói díjat. A munka még a
felénél sem tartott, amikor a megrende-
lő akadékoskodni kezdett, hol fizetett,
hol nem. Harminc-negyven fős szak-
csoportnak létfeltétele az, hogy az el-
végzett munkájuk ellenértékét szaka-
szosan és folyamatosan megkapják, kü-
lönben képtelenek önmagukat fenntar-
tani.

C.-ék dolgoztak, hajtottak éjjel-
nappal. Az általuk felújítandó épület
viszont egy templom szomszédságá-
ban állt. A templomban, különösen
hétvégén, rendszeresek az istentiszte-
letek... Amikor C.-ék elkezdtek a mise
alatt fúrni, faragni, a templomban nem
lehetett semmit hallani. A pap leállítot-
ta az istentiszteletek idejére a munkát.
C.-ék csellengtek ide-oda, de közben
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telt az idő, csúszott a határidő. Külön
gond volt az épület homlokfalának ki-
festése, melyet megelőzött a megfelelő
szín kiválasztása. A megyei és a városi
vezetők kivonultak a városka terére, a
festők meg a homlokfalra. Tíz-tizenkét
különböző színű csíkot festettek fel
egymás mellé. Ezután kezdődött a
színkiválasztás. Ha valamelyik vezető-
nek nem tetszett, a festők rögtön kike-
verték az óhajtott színt, és csíkban
felhúzták a falra. Óhajtás, keverés, csí-
kozás, így ment ez három napig, míg
végül eltalálták azt a színt, amelyik a
vezetők döntő többségének megfelelt
De ez lett volna a legkevesebb. Na-
gyobb baj volt az, hogy a megrendelő
megbízottjai naponta összevissza uta-
sítgatásokkal futkároztatták őket ide-
oda. Ezek az utasítások nem konkrétan
szóltak, csak óhajszerűen, általánosan.
Talán ide nem is tégla kellene, hanem
beton?! C. az egyik nap megszemlélte
az épület összes, legapróbb részeit is.
Felmért, feljegyzett mindent. Ám mi-
re...

ire C. észbekapott, új
anyagot is elszállítot-
tak (elloptak) a bontott
téglákkal, használt
deszkákkal együtt. Ha

késedelmesen is, de befejezték a vállalt
munkát. Az átadás-átvétel úgy zajlott
le, hogy lényegében a megrendelőnek
semmi kifogása nem volt, egy-két, az
átadást, a rendeltetésszerű használatot
nem zavaró javítgatásokon kívül. A
megrendelő azonban - hatalma, appa-
rátusa és a szakcsoport kiszolgáltatott-
ságának teljes tudatában, meg az idő-
közben elfogyott, másra költött pénz
hiányában - mégsem vette át az épüle-
tet, újabb és újabb határidőket szabott
meg. C.-ék ekkor már fizetés- és beru-
házásképtelenek voltak, de megelégel-
ték a könyörgést, a kunyerálást, az
alázatot, felpakoltak és levonultak az
építkezésről. A műemlék-épület átadá-
sára három hónap múlva került sor
hivatalosan. Az építtető úgy vette át a
munkát, hogy C.-ék az alatt a három
hónap alatt semmit sem dolgoztak. C -
éknek egy fillért sem fizettek, ellenben
a rendszeres csúszások, a késedelmes
teljesítés miatt még a megrendelő kö-

vetelt tőlük két és fél millió késedelmi
kötbért. A bíróságok meg is ítélték,
mert ők sem szeretik a szakcsoporto-
kat „összevissza számláznak, nem
tartják be a bizonylati fegyelmet, hőbö-
rögnek, meg sokat is keresnek. S még
jönnek ezek a suhancok, nagyhangúan,
fülbevalósan, és követelőznek. Nem
elég, hogy nyakig ülünk a szarban, de
még lötykölik is." így gondolkoznak a
bírók, már ha van idejük gondolkozni.
Hogy a nagy állami vállalatok is tre-
hány munkát végeznek, hogy jóformán
a magyar termékek egyike sem éri el a
vételárának a felét sem, hogy a nagy
cégek is tönkremennek, csődbejutnak,
és csak a máshonnan elcsikart s nekik
juttatott pénzekből tartják fenn őket, ez
nem érdekel senkit. Mint ahogy az
sem, hogy a szakcsoportok, amíg vala-
melyest is élni, létezni hagyták őket,
adók útján több milliárd forintot juttat-
tak az államkasszába, s tették mindezt
úgy, hogy közben önfenntartók voltak,
senkitől nem kapva semmit, önerejükre
hagyatkozba. C.-ék szakcsoportja
széthullott 1986 végére. Mint ahogy
széthullt B. tsz-ének a többi 16 szak-
csoportja is. Az emberek szétszéledtek,
ki itt, ki ott próbált szerencsét, de
tény, hogy egyik szakcsoporti tag
sem szakított a vállalkozással. Ezek
az emberek rövid öt év alatt megízlel-
ték a gazdasági és erkölcsi szabadság
ízét valamelyest és senki sem ment
vissza a biztos, de semmi perspektívát
nem nyújtó állami vállalatokhoz, intéz-
ményekhez, hanem a vállalkozás jelen-
leg még legális formáiban próbálják
meg, sokszor illegálisan is a szabadság
és önállóság illúzióját megtartani...

• • *

Sok kemény, céltudatos asszonnyal
találkoztam már, de olyannal, amilyen
Adél, még soha. Okosan, fáradhatatla-
nul, foggal körömmel küzd igazáért,
pedig igencsak vergődik ő is. Sorra
vesszük a gondokat. Adél megbízott
szakcsoporti elnök, a szakcsoportját a
tsz most szünteti meg, a felszámolás
folyik, készül a vagyonmérleg. Férjét
egy éve letartóztatták, azóta egyedül
neveli két kiskorú gyermekét. Előzetes
letartóztatásban van a szakcsoport ere-
deti elnöke is. Csalással gyanúsítják őt
is, meg a két elnökhelyettest is, mert a
megrendelőknek állítólag olyan mun-

kákat is leszámláztak, amit nem végez-
tek el, vagy nem annyit végeztek el,
hanem kevesebbet mint amennyit be-
írtak a számlába. De a legnagyobb
gond az, hogy a szerződések megköté-
sénél eleve rossz szabályokat alkal-
maztak, mindent szabadáron számol-
tak. Furcsa helyzet állt elő, mert tény-
legesen többet fektettek az üzletbe,
mint amit kaphattak volna érte.

zokatlan, új dolog a
vállalkozás, mindenkit
váratlanul értek azok a
problémák, amelyek
előjöttek. A rendőrség

köti az ebet a karóhoz, ők bizo-
nyítottnak látják a bűncselekmény el-
követését. A rendőrség szakértői is a
szakcsoportiak nyakába varrnak min-
den - a jelenlegi jogszabályokkal el-
lentétes - szabálytalanságot. A magyar
jogban sokszor előfordult már, hogy
valamit bűnnek kiáltottak ki, néhány
év elteltével pedig ugyanazt a jelensé-
get törvényesítették. Például a szakér-
tők hatósági áron számolják a cserép
értékét. Egy négyzetméter cserép ható-
sági ára 60 forint. Igen ám, de az
építkezés idején 60 forintos cserép
nem volt, volt 220 forintos, és nem is
közel ez sem, az ország végéig el
kellett menni érte. Mindegy, mondja a
hatóság, nem lehetett volna csak 60
forinttal számolni. Adél harcol, rezze-
néstelen arccal tűri a sértéseket, a pus-
mogásokat, a célozgatásokat. A szak-
csoport felbomlóban, nem mindegy,
hogy milyen mérleggel zárnak, hallo-
másból már tudja Adél, hogy a hiányt a
tsz a szakcsoport tagjain pereli be.
Nem engedheti el magát egy pillanatra
sem, nem álmodozhat. A két gyermek
sorsa is az ő kezében van. Adél férje,
letartóztatása előtt, egy állam az állam-
ban nevezetű vállalatnál volt osztály-
vezető. Egy terv elkészítésére 5 ezer
forint prémiumot tűztek ki az osztá-
lyon. Férje elkészítette a tervet (két
hónapos kemény munkával), majd be-
lépett Adélék szakcsoportjába kiegé-
szítő tagként. A tervet a szakcsoport
eladta a nagyvállalatnak kereken 100
ezer forintért, azaz egyszázezer forin-
tért. Aki megvásárolta a tervet, nincs a
gyanúsítottak listáján.

A cégnek, amikor saját dolgozóról
volt szó, ugyanaz a terv csak ötezret
ért, de külső cégnek kifizettek érte
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százezret. Adél most egyedül van, na-
gyon egyedül. A szeme néha el-elfá-
rad, de olyankor összehúzza dacosra a
száját, látni, hogy küzd az ellágyulás-
sal, de tovább és tovább, harcolni, küz-
deni kell, mert eltipornak teljesen. A
szakcsoport! tagok is zúgolódnak.
Amióta a nyomozás tart, a szakcsoport
nem kap megrendelést, a régi vállalá-
sok garanciális munkáit kell elvégezni,
harmadik hónapja már fizetést is alig-
alig kapnak. Adél azonban űzi-hajtja
ókét, becsületből is, a kevésbé nagy
veszteség reményében is. Segítek ne-
ki,ahogy tudok, ingyen pereskedek ér-
tük. A megrendelők megérzik a bajt,
látják a zűrzavart, s most kell nekünk is
fogni, markolni, „országos kapás van"
felkiáltással húzzák-vonják a hálót,
markolják azt, amit lehet. Hogy mére-
ten aluli halacskák vergődnek a háló-
ban, az senkit sem érdekel, mint ahogy
az sem, hogy közben az igazi ragado-
zók, a cápák vígan lubickolnak, távol a
hálótól élik háborítatlan életüket. Adélt
az eltelt négy hónap alatt egyszer lát-
tam könnyezni, vagy csak könnynek
tűnt, nem is volt az igazi elérzékenyü-
lés. Az egyik bíróság követelésünk fe-
lét megítélte a javunkra. Pitiáner pénz,
de Adél a folyosón mély lélegzetet vett
(ekkor csillogott a szeme), arca kisi-
mult, majd újra kemény lett, kész a
további harcra. Mert harc ez, ostoba,
értelmetlen háború, halottakkal, kisik-
lott sorsú, idegbeteg életekkel, hatod-
iziglen is kiújuló hisztériával, különféle
betegségekkel előjövő harc, övön aluli
ütések, hátbatámadások, bekerítések.

em voltunk erre felké-
szülve, és főleg nem
voltunk elég edzettek a
torzszülőtt felnevelésé-
hez, ehhez a félszocia-

lista, félszabadkapitalista félverseny-
hez. Elkényelmesedtünk, elkényelme-
sítettek minket a többévtizedes lusta,
tohonya viszonyok, hozzászoktunk,
hogy biztosan történik mindig valami,
csak semmi pánik, fölösleges most
úszni tanulni, amikor derékig ér a víz,
majd egyszer csak belelöktek minket
egy zavaros, örvényes, mélyvizű, part-
talan medencébe, s amikor lassan meg-
tanultunk úszni, hirtelen leeresztették a
vizet. Most sokan itt fetrengünk a szür-
ke betonon, már látjuk a medencefalát
ennek a keserves időnek. Már tudnánk

úszni, de most meg víz nincsen, nem is
beszélve arról, hogy a hirtelen vízleen-
gedés következtében sokan a betonra
zuhantak, s most szétzúzott fejjel, ron-
csolt végtagokkal, halottan, bénán fek-
szenek. Alattunk nyirkos talaj, síkos,
undorító. Akkor inkább az örvényes
mélyvíz, mint gilisztaként csúszni,
mászni. Adél küzd. Kicsit roncsoló-
dott, de kemény és tántoríthatatlan ma-
radt Nem ér rá olvasni. Talán nem is
tudja, hogy éltek az áldozatok felesé-
gei.

* *•

A mezőgazdasági termelőszövetke-
zetek égisze alól kézzel lábbal mene-
kültek a szakcsoportok. A szakcsoport
ugyanis adózott az államnak, és adó-
zott az őt működtető termelőszövetke-
zetnek is. Amíg adóztak, nem is volt
probléma. A bajok akkor kezdődtek,
amikor a szakcsoportok egy-egy évet
veszteséggel zártak. Sem a tsz-nél,
sem a szakcsoportnál nem alapítottak
valamiféle biztonsági alapot, amihez
nehezebb időkben hozzá lehetett nyúl-
ni. Ez, hogy nem törekedtek a bizton-
ságra, törvényszerűen következett a jo-
gi és politikai szabályozatlanságból is,
amely az ideiglenesség tudatát oltja az
emberekbe, azaz mindent elkölteni,
összehozni, megszerezni, amíg ez tart,
jövőre ki tudja, mi lesz. A szakcsopor-
tok jogilag is egy úgynevezett félfeudá-
lis, félvállalkozói alakulatok voltak. A
szakcsoport ugyanis önálló perképes-
séggel például nem rendelkezett, he-
lyette a gesztor termelőszövetkezetet
lehetett perelni. Illetve saját nevében a
szakcsoport sem indíthatott pert, ha-
nem csak a gesztor tsz tehette meg a
szakcsoport érdekében.

1985-ben már megkezdődött a
szakcsoportok felbomlása, a keletkező
veszteségek láttán a szakcsoporti tagok
maguk is menekülni kezdtek. Aki vi-
szont a nagyobb pénzt és a nagyobb
szabadságot megízlelte, nem megy szí-
vesen, önszántából vissza a kevesebbet
fizető, de esetleg biztonságosabb állan-
dó munkahelyre, az állami vállalatok-
hoz, termelőszövetkezetekhez. 1985—
tői egyre erősebb ütemben alakultak át
a szakcsoportok vagy gmk-vá, vagy
kisszövetkezetté. A kisszövetkezet már
jogi személyiséggel rendelkező gaz-
dálkodó szervezet, a tagok felelőssége

is egyértelműbb, mint a szakcsoport-
nál. Mert a szakcsoporti tevékenység-
ből adódó veszteségért vagyoni hozzá-
járulással felérnek, amely egy-egy sze-
mély esetében 10 ezer forint körüli
összeg. A kisszövetkezeti tag a veszte-
ségért teljes vagyonával felel. Az álla-
mi vállalat dolgozója a veszteségért
nem felel. A kisszövetkezetben nem
engedhető meg az, hogy lusta emberek
dolgozzanak együtt, mert rövid idő
alatt csődbe jutnának. És ilyenkor jön
az állami felszámolás, a tag mehet,
amerre lát, s viszi magával a veszteség
ráeső részét is.

P.-ék kisszövetkezete is egy szak-
csoportból alakult. A kisszövetkezet-
nek nagyon jól ment az elején, az
átlagjövedelem havi összege 15-17
ezer forint között mozgott. Csak az
volt a baj, hogy a jól dolgozó tizen-
nyolc tagja termelte meg, a többiek
csak intézkedtek, csellengtek nap-
hosszat Amit egy államilag eltartott
(azt is mondhatnám: kitartott) vállalat
megengedhet magának, az egy vállal-
kozói gárdánál öngyilkosság. P. tizen-
nyolc embere már jó tíz éve dolgozik
együtt, ismerik egymás életét, minden
mozdulatát szinte. A tizennyolc ember
elhatározta, nem tartanak el többet má-
sokat; nem azért jöttek el az állami
cégektől, hogy ugyanaz legyen, mint
ott. Az állami cégeknél ugyanis egy
termelő munkásra legalább öt nem ter-
melő munkás jutott, plusz még az
ilyen-olyan irányítók és valamilyen
vezetők népes tábora. P. mint kisszö-
vetkezeti elnökhelyettes, a Felügyelő
Bizottsággal összehívatta a közgyűlést,
a kisszövetkezet legnagyobb hatáskörű
testületi szervét.

közgyűlésen felszólí-
tották az elnököt, hogy
számoljon be a kisszö-
vetkezet tevékenységé-
ről, és ismertesse a jö-

vő évre tervezett munkákat, bevétele-
ket, kiadásokat. Az elnök fölényeske-
dett, de semmi konkrétumot nem tudott
azonban mondani. A megrendelőket
ugyanis rendszeresen P.-ék hajtották
föl, ők is szervezték meg a munkát, és
jobbandán P. tizennyolc embere is vé-
gezte el.
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P.-ék elnökének rokoni, protektori
kapcsolatai igen jók, emiatt még soha
sem sikerült őt senkinek felelősségre
vonnia. A szakcsoportnál volt egy
olyan vállalása, amelynek értékét a
szakértők hétmillió forintban határoz-
ták meg, de ez a hétmillió is igen
feszített munkát kívánt, hasznot pedig
alig-alig hozott. Az elnök a munkát a
tagság nevében 3,5 millió forintért el-
vállalta. P.-ék az ilyeneket is meg
akarták előzni, ezért került sor a köz-
gyűlés összehívására. Miután az elnök
a föltett kérdésekre nem tudott vála-
szolni, P. titkos szavazás lefolytatását
kérte, amelyben indítványozta az elnök
leváltását. A kisszövetkezet jogásza (a
kisszövetkezet nevében az elnök alkal-
mazza) azonnal ringbe szállt az elnök
mellett; fölhívta a tagság figyelmét ar-
ra, hogy egy elnök leváltása nem megy
ilyen könnyen, azt ki kell a közgyűlés
előtt vizsgálni, stb., stb. A jogban telje-
sen járatlan tagság elbizonytalanodott,
a titkos szavazás nem jött létre.nem
mertek az emberek igazuk mellett ki-
tartani, megijedtek a jogász által sűrűn
emlegetett jogellenességtől. Hogy ez a
jogellenesség miből áll, nem hangzott
el, de a puszta kifejezés is elég ahhoz,

hogy járatlan, nem kellő ismerettel ren-
delkező emberek megijedjenek. Érez-
ték azonban, hogy nincs rendjén ez így,
ezért is kerestek meg, vállaljam el a
jogi képviseletüket, mert ők úgy érzik,
hogy a kisszövetkezet jogásza csak az
elnököt pártolja, menti a tagsággal
szemben, és félrevezeti őket

jogi képviseletet nem
lehet egy egységes
kisszövetkezeten belül
egymással szemben
két képviselőnek ellát-

ni, hiszen az alkalmazott jogásznak
jogi és erkölcsi kötelessége az egész
tagság érdekét képviselni. Azt bizo-
nyítani, hogy a jogász szándékosan,
vagy csupán a jogszabályok nem isme-
rése miatt vezette félre a tagságot, nem
lehetett P.-ék magukra maradtak.
Újabb közgyűlést hívattak össze, ahol
bejelentették, hogy tizennyolc ember
kiválik, és egy új kisszövetkezetet ala-
kít. Erre a bejelentésre zavar támadt a
sorokban, de nem volt mit tenni, ez
törvényes joga az embereknek, így
kénytelen-kelletlen, de a tagság másik
része tudomásul vette a bejelentést. A
jelen lévő tanácsi előadó, mint a törvé-
nyességi felügyelet képviselője, két hé-
ten belül új közgyűlés összehívását
rendelte el, ahol dönteni kell a vagyon
megosztásáról, mégpedig úgy, hogy az

elosztott vagyon alapján a maradó és
az alakuló kisszövetkezet is tudjon to-
vábbra is működni. Természetesen a
szétválást nem óhajtó tagok egy lépést
sem tettek annak érdekében, hogy ez
létre is jöjjön. Az apró, alattomos be-
tartásokkal szemben mindenki védte-
len. A jog formálissá válik, lehet így is,
meg úgy is magyarázni, értelmezni,
parányi kis terrorakciókkal mindent
meg lehet akadályozni. Az elnök nem
hívta össze a közgyűlést, amikor az
anyagok leltározására, szétosztására
került volna sor, ő rendszeresen nem
ért rá, máshoz akadt sürgős dolga, ha-
laszthatatlan elintéznivalója.

Ha nehezen is, de összehívták a
tagságot, megtörtént a szétválás, majd
rá egy hónapra szétosztották a vagyont
is. P.-ék immár új kisszövetkezetét
törzskönyvezték, a régi gárda elnöke
még ahol tud, betart. Ennek köszönhe-
tő, hogy majd fél év elteltével még
mindig egy sor rendezetlen kérdés van
a két gárda között. Levelek tömkelege
fekszik a törvényességi felügyeletnél:
de a tanács még egyszer sem avatko-
zott be, hogy helyére tenné a dolgokat.
Ilyen közegben dolgoznak P.-ék. Haj-
tanak, hogy minél hamarabb megszed-
hessék magukat, örökké a tisztesség és
a tisztességtelenség vékony kötelén
egyensúlyozva.

Gyurkovics Hunor rajza


