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Beck Tamás

Munkaerő

Miközben merev jobb lábát maga után húzva áthalad az üzemcsarnokon, a dolgozók megbámul-
ják, akár egy egyszemélyes vándorcirkuszt. Vagy inkább, mint egy jó nőt. És tényleg: a fiatalem-
bernek felszínre törnek feminin hajlamai. Szemérmesen lesüti szemeit, és mosollyal nyugtázza 
a csodálkozó pillantásokat, hiszen nem tehet róla, hogy ilyen különleges.

Ellenséges csönd fogadja, amikor visszaér a megváltozott munkaképességűeknek fenntartott 
részlegbe. Tudja, minek köszönhető ez a tartózkodás munkatársai részéről. A nagyszünet előtt 
egyikük körbekínálta a társaságot keménycukorkával, ő pedig nem fogadta el. Arra hivatkozott, 
hogy félti a fogait. Igen ám, de tíz percre rá észrevették, hogy csokoládét zabál. Már nem tudta 
megmenteni a helyzetet, sértődés lett a dologból. Nagyképű különcködőnek tartják, aki a közön-
séges halandóktól még egy cukorkát sem hajlandó elfogadni. Meg sem próbálta ezeknek elma-
gyarázni, hogy a csokoládé olajos, nem rontja olyan mértékben a fogakat; ezért fogyasztja. Egy 
fogorvos barátja biztatta, hogy az édességek közül a csokoládét preferálja.

Azért van haszna is annak, hogy kollégái nem szólnak hozzá. Teljes figyelmét a munkának 
szentelheti. Miközben a szénkefét válogatja, szüntelenül jár agya is. Önnön jövője szempontjá-
ból a cégnél alapvető kérdés, vajon a végzett tevékenység mennyiben alapul veleszületett képes-
ségeken, illetve mennyiben tanulható. A felvételi adatlap kitöltésekor szégyellte bevallani, hogy 
egyetemi végzettséggel rendelkezik, s érezte, hogy a személyzetis is furcsán néz rá. Manuális in-
telligenciával nemigen áldotta meg a sors, de ha a készség fejleszthető, nem lesz semmi gond. 
Délutánonként szénporos arccal, fáradtan kapaszkodik fel a buszra, mely hazaviszi. Túlképzett 
gyermekmunkás, nevetett rá fogorvos barátja, amikor először pillantotta meg fekete ábrázatát.

Gyermek módjára csakugyan hajlamos felnézni bárkire. Irigykedve pillant néha az előtte szor-
goskodó középkorú nőre, aki feleannyi idő alatt végez egy dobozzal, mint ő. Nyolc általánost vég-
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zett, de a normát rendszeresen túlteljesíti. Az üzemen kívül a háztájiban is dolgozik. Hétvégeken 
az unokáit is ellátja. A részlegvezető a minap észrevette a fiatalember irigy pillantásait. Elnéző 
mosollyal lépett oda hozzá, és vállára tette a kezét. Egyszer majd neked is sikerül teljesítened a nor-
mát, tegezte le beosztottját.

Csakhogy akik a normát megállapították, alighanem egészen más kvalitásokat tulajdonítanak 
a munkaerőnek, mint amilyenekkel ő rendelkezik. Kezdjük a fogantatással. Igen, a fogantatással, 
és nem a születéssel. Egyetérthetünk a kínai horoszkóp kiötlőivel, akik az életet a fogantatástól 
számítják. Születhettél ezüstkanállal a szádban; ha szüleid mintegy illegalitásban hoztak létre, 
sorsod megpecsételtetett. A fiatalember bizony szerelemgyerek. Létezése miatt házasodtak össze 
szülei, a szégyent elkerülendő. Ideális bűnbak volt minden alkalommal, amikor ők összeugrottak. 
Esténként többnyire korán lefektették, s aztán a szomszéd szobában nekiálltak veszekedni. Csak 
a gyerek miatt vettelek el, harsogta túl apja a falban futó csövek zaját. Ezt a konklúziót ezerszer 
hallotta kisfiúként, és kis híján beleőrült. Nem csoda, hogy a korai lefekvés ma is valóságos tortú-
ra számára. Pedig egy műszakban dolgozik, hajnali ötkor kelnie kell. Szülei régen halottak. Mégis 
hiába szorítja füleire a párnát, hallja veszekedésüket, mely csupán éjféltájt csitul valamelyest. Újra 
és újra megállapítja önnönmagáról, hogy felesleges, sőt kártékony teremtmény, aki életeket tett 
tönkre. Aztán alszik pár órát, és rohan a buszra, hogy már kimerülten kezdhesse a műszakot.

Ma mindössze annyian lézengenek a teremben, mint egyetemista korában egy Wittgenstein 
– szemináriumon. Munkatársainak be nem áll a szája, kitárgyalják egymással környezetük ese-
ményeit. Potyog a kiválogatott szénkefe a dobozokba. Egyedül ő hallgat hat órán keresztül, és 
kollégái nem tudják mire vélni szótlanságát. Pedig ha mást nem is, ezt az egyet megtanulta Witt-
gensteintől: amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.

Pór Bertalan: IV. Károly átadja a hitlevelet az országgyűlés küldöttségének, 1916. MNG.


