Laáb Ágnes: Tücsök és Hangya meséje napjainkban egy számvitel könyv lapjain1…
Hideg tél volt, és vihar zúdult le az Olümposzról. De a hangya sok gabonát hordott
össze még aratás idején, és elraktározta a házában. A tücsök meg egy lyukba bújt, s
majd’ meghalt az éhségtől és a nagy hidegtől sanyargatva. A hangyához könyörgött
hát: adjon neki az élelemből, hadd egyen egy kis búzát, s ő is életben maradna. A hangya
viszont így szólt hozzá: „Hát hol voltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél élelmet az
aratáskor?” „Énekeltem és gyönyörködtettem a vándorokat” – felelte a tücsök. A
hangya nagy nevetéssel felelte erre: „Hát akkor télen meg táncolj!”2
Az eredeti mesét persze másképp is lehetne mesélni. Például így:
Hangya puritán életvitelt folytat: szorgalmasan dolgozik, a pénzét élére rakja
és a megtakarítását vállalkozása korszerűsítésére fordítja. Mindig csak addig
nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, sohasem tartozik senkinek. A
felhalmozott vagyonának egy részéből vesz egy használt kombájnt 8 millió
forintért. E tranzakcióban semmi izgalmas nincs: a vagyon nem nő, nem
csökken, csak átrendeződik, pénz helyett kombájnná változik át…
Mennyivel
izgalmasabb
a
hedonista Tücsök élete! Egész életében – mások, de még inkább a saját
örömére – ciripel. Soha nem dolgozik, nem izgatja, hol hajtja álomra a
fejét, lesz-e betevő falatja. Tapasztalatból tudja, hogy mindig lesz, aki
megszánja, befogadja, megvendégeli. Nincs bevétele, nincs könyvelője,
nem zaklatják a NAV-ellenőrök. Ám azon a napon, amikor Hangya
megveszi a kombájnt, úgy érzi, élete akkor teljesedne ki, ha mobilizálni
tudná magát, így még több helyszínen léphetne fel és vendégeskedhetne.
Be is tér egy autókereskedésbe, kiválaszt magának egy csodálatos, 11
méteres hófehér, használt limuzint 8 millióért. Pénze nincs arra, hogy ki is tudja fizetni, ezért hitelt kell felvennie
a vételár kiegyenlítéséhez. Ez nem jelent különösebb problémát, mert autóvásárláshoz akár 0 forint saját erő nélkül
is kapható hitel, hiszen a készfizető kezesek és maga az autó is fedezetül szolgál arra az esetre, ha az adós nem
tudna időben fizetni. Ez már izgalmasabb tranzakció: Lesz egy limója, amit hitelből fizet ki, tehát 8 millióval
eladósodik.
Beállít a hatalmas limójával Hangyához, de esze ágában sincs
könyörögni, pedig már napok óta nem evett. Inkább gáláns vételi
ajánlatot tesz és Hangya gondolkodás nélkül eladja Tücsöknek
élelmiszerkészlete felét, beleegyezve, hogy csak 10 nap múlva
kapja meg a vételárat. Mi tudjuk ugyan, hogy Tücsök nem
rendelkezik semmiféle jövedelemmel, de Hangya ezzel nincs
tisztában: őt megigézi a drága autó látványa. Végső soron a dolog
úgy áll, hogy Hangya – akarva-akaratlanul – valójában kölcsönt ad
Tücsöknek, vélelmezve, hogy egy tisztességes üzleti partnerrel kerül kapcsolatba. Ha hoppon marad – mint ahogy
erre a jelen helyzetben igen nagy esély van – csak magát okolhatja jóhiszeműsége miatt. Ez a művelet hasonlít a
limóvásárláshoz, és Tücsök adóssága már 13 millióra rúg, viszont már biztosan nem hal éhen.
Persze azért Tücsök is tisztában van azzal, hogy a milliomosság látszatát sokáig nem tudja fenntartani. Gondol
egyet, kölcsönkér barátjától, a Hőscincértől egy Brioni öltönyt (ez az öltönyök Ferrarija), és beállít az egyik
csillogó-villogó kereskedelmi bankba, ahol hanyag eleganciával 3 millió forint átmeneti hitelért folyamodik. Az
elegáns megjelenés megteszi hatását, és a kapott hitelből a bank 1,5 milliót átutal Hangyának, 1,5 milliót pedig a
limuzin hitelezőjének. Ez igen: hitelből fizet a hitelezőinek!
Az életben nem mindig érvényesül a mesék igazsága, mely szerint a jók elnyerik méltó
jutalmukat, a rosszak pedig méltó büntetésüket. Mit gondolsz, ki mellé áll a szerencse, a
dolgos Hangya vagy az élvhajhász Tücsök mellé? Hát persze, hogy Tücsökre mosolyog rá
Fortuna istenasszony! Elmeséljem, hogy esett ez meg? Tücsök cimborája, a Hőscincér vett
egy lottószelvényt, amit közösen kitöltöttek és 30 milliót nyertek! Ebből megegyezés szerint
15 millió forint Tücsöké, aki hálából külön koncertet ad Hőscincér családjának és ezzel le is
tudja a szelvény árát. A váratlan pénznyereményből még aznap kiegyenlíti az összes
tartozását. Megint nincs sok pénze, de nincs adóssága sem, ugyanakkor rövid idő leforgása
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alatt felhalmoz egy 8 millió forintot érő limuzint, 5 millió értékben élelmiszerkészletet és már 2 millió készpénze
is van. A 15 milliós vagyonát már saját forrásból finanszírozza.
Naná, hogy vérszemet kap ettől és ismét felkeresi Hangyát, aki már árulja csodaszép, medencés, jacuzzis családi
házát 40 millióért. Tücsök 30 milliós vételárat ajánl Hangyának. Vételi szándékának komolyságát igazolandó
meglobogtatja 2 millió forintját Hangya elött, amit azonnal hajlandó kifizetni előlegként, míg a 28 milliós
hátralékra néhány nap haladékot kér. Hangya belemegy az üzletbe, hiszen megtapasztalta, hogy korábban is hamar
megkapta a pénzét. Aláírja az előleg átvételét és az adásvételi szerződést, majd átadja az ingatlan kulcsait
Tücsöknek. Hangya hát ismét bedől Tücsöknek, aki behízelgő modorával nagyon komoly vagyoni előnyre tesz
szert. Pillanatnyilag van háza 30, kocsija 8, élelme 5 millió, azaz összesen 43 millió értékben, és 28 millió
adóssága.
Tücsök birtokba veszi az ingatlant. Nyomban meghirdeti 35 millióért és sikeresen el is adja. Az ő vevője
természetesen egy összegben, készpénzben kiegyenlíti a vételárat. Keletkezik 5 millió haszna az eladási
(35 millió) és a vételár (30 millió) különbsége miatt. Ebből kifizeti az illetéket (1,4 millió), hogy tehermentesítse
az ingatlant. (Természetesen a 28 milliós tartozásról nem tesz említést a
vevőnek, hiszen az még nincs rávezetve a tulajdoni lapra 2 nap alatt). A
korábbi, 15 milliós lottónyereménye és a most szerzett 5–1,4=3,6 milliós
nyeresége után 10% társasági adó (1,86 millió) befizetése is terheli. Tücsök
azonban ezzel már mit sem törődik. Felhajtja Hangya Martinijét, gondosan
megszámlálja a pénzét, átadja az ingatlan kulcsát az új tulajdonosnak és
ismeretlen helyre távozik. Mesei fordulattal élve: itt a vége, elfutott véle!
Azért a könyv – és a mese – végére azt is kideríthetjük, hogy hová tűnt és mit csinál Tücsök. Eléri, hogy egy
nagynevű külföldi autógyártó cégnél az igazgatótanács tagjainak előadhassa az üzleti tervét, elnyeri a bizalmukat
és közösen tető alá hoznak egy magyarországi autószalont, részint a cég képviseletére, részint autóik kizárólagos
forgalmazására Magyarországon. Ennek elnökvezérigazgatója természetesen Tücsök, akit kisebbségi
tulajdonosként a vállalkozás alapítói közé is bevesznek. A sors iróniája azonban, hogy Tücsök, aki bármikor átver
másokat, most egy nála is gátlástalanabb partnerrel társul, hiszen az autógyártó cég busásan megtalálja a
számításait, míg Tücsök – legalábbis osztalékágon – még évekig nem számíthat komoly haszonra. Az más kérdés
persze, hogy a szalon legszebb autóival járhat fellépésekre, miközben most már havi rendszeres, igen tisztes
fizetése is van. Arról már nem is beszélve, hogy a fiaskóból is nagyon sokat tanulhat és vélhetőleg a keserű
tapasztalataiból okulva bőven fog ezekből profitálni a későbbi vállalkozásainál!

Alaposan megváltoztattam az eredeti Aiszóposz meséhez képest Tücsök és Hangya történetét, ami jó szolgálatot
tehet ahhoz, hogy segítségével mélyebben megérthesd, miért nem elegendő, ha csak a felmutatott vagyontárgyak
alapján ítéled meg bárkinek a vagyoni helyzetét, nem gondolva arra, hogy mekkora adósság terheli ezeket a
javakat. Nem titkolom, célom volt, hogy olyan jól szórakozzanak ügyes-bajos dolgaikon Olvasóim, amilyen jókat
derültem, miközben életre keltettem őket ezekben az új, gazdasági szituációkban. Bevallom, hozzám Tücsök áll
közelebb. No, nem azért, mert sportot űz mások átveréséből és még könyvelni sem tud, sőt egyáltalán nem tiszteli
a törvényeket, konvenciókat, rendre felrúgja a játékszabályokat! Sokkal inkább az tetszik nekem, ahogy meglátja
a lehetőségeket és kihozza belőlük a legtöbbet. Nem szorong, nem aggályoskodik. Kétségkívül tisztességtelen,
ahogy becsap és kihasznál másokat, megszegi a törvényi előírásokat. Vegyük azonban figyelembe azt is, hogy
szabályaink jó részéről épp ebben az átmeneti korszakban bizonyosodik be tarthatatlanságuk, meg kellene
haladnunk őket ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, a tudástársadalom által diktált új igényeknek megfelelően.
Ehhez úttörőkre van szükség, meg egy jó adag bátorságra is, márpedig Tücsök nem ijed meg a saját árnyékától…
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