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Édes jó Nettikém!

Este annyira meg voltam lepve, hogy nem találtam szavakat a nagy öröm kifejezé-
sére. Ilyen nagy boldogságot nem mertem volna álmodni sem. Sajnálom, hogy éj-
szakákat kellett átdolgoznia miattam, amiért örökös adósa maradok. Nem adósság 
kamatja lesz a legforróbb szeretet, ami most kétszeresen megerősödött szívemben.
Tőlem telhetően igyekezni fogok magát minden tekintetben boldoggá tenni, és meg 
fogja látni, hogy érdemes leszek a szerelmére.

Nagyon szeretném a karácsony estét együtt tölteni magával édesem, mert most 
érzem, hogy szüleimnél is jobban szeretem.

Még egyszer boldog és kellemes ünnepeket kívánok. Nékem még ilyen boldog 
karácsonyom nem volt, és ha Isten segít, a jövő még boldogabb lesz.

Örökké hű szeretettel vagyok a legőszintébb imádója.

Gyula
’929. XII. 24-én.
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egy éva
hány józan tisztességes 
asszony romja teljében
szorgalmasan mint a féreg
szétjárt cipőtalpukig
sem ér a villogásom
ölükben bomló szervek
hordalék – hősnők
ahogy az egy évát feledni
hunyt szemhéjuk mögül
a napba néznek

liliomszemmel
a fiúba 
akkor szerettem bele
mikor a szőke haj 
a kalap alól
ahogy impulzust adott
az átvetéshez 
és a lány derekáról 
a kezét levette
tizenkétéves-forma volt
de tartásában férfi
s a tánc húzásában 
benne volt már 
minden ami lesz
a méltóság a tűz a rend 
s fölsírt bennem 
valami reszketős
és nem a lány 
akartam lenni
nem a néző 
liliomszemmel
a két test közötti pánt
az erő
amit az isten tart
s ami hozzám 
már lehetetlen

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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Az űr, amit hagysz
Átlyukasztott lábú katona a főtér 
közepén egy lépésbe merevedve,
ismerős tekintet félúton a düh 
és a rémület között. Néz előre.
Porba temetett arca emlékeztet
arra, akivel először vesztél össze.
Álla leesve, száját kiáltásra nyitja, 
nyelve finoman megemelkedik.
Hatalmas karót vertek át bal láb-
fején, ne mozdulhasson el többé,
ám mintha észre sem vette volna,
fennakadt az elevenség zenitjén 
mindene. Egy döntő ütközet végi
pillanatmaradvány a haláljáték 
eszközei és áldozatai nélkül,
az idő szépen elhordta körüle 
a társak és ellenségek seregét,
miután kisajátította ezt az életet.
Közel hajolsz hozzá, és meglátod 
a koponya átlyukadó felszínét,
mintha valami épp beléhasítana
a bőrbe, a húsba, a csontba.
Arra még nem volt ideje
az idegeknek, hogy továbbítsák
az életbevágó üzenetet az agyhoz,
gyanútlan vágja előre tagjait,
képviselője egy idejemúlt hitnek, 
ami okot adott a pusztításra.
Így akadnak fenn az elme hálóján
utolsó testet öltött gondolataid, 
mielőtt eltűnsz. Ez lesz örökséged.
Arc az arc, súly a súly, űr az űr.

ÁFRA JÁNOS
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I. afázia 
Nyarak nagymamánál. A hűtőben jegeskávé, reggelire kakaós csiga – ez mind 
nagyon fontos egy Freud szerint épp orális szakaszban levő gyereknek. 

Nyarak  nagymamánál. Saját tévé, franciaágy, alvás, ameddig  csak  szeretnél. 
Közös főzés, papával sakk,  mamával kanaszta, arborétum és strand. Esténként 
a titkos fiókban matatás; régi, ciklámen rúzs, szaténkesztyű, és színházi látcső, 
ha belenézel, látod a szemben lakó néni tévéjét is, találgathatod, hogy ő vajon 
mit néz.  

Nyarak  nagymamánál.  Két  szoba,  fürdő, étkező,  konyha,  harmadik  emelet,  
függőfolyosó, fecskék  az  eresz  alatt,  fecskeszar  a  járólapon,  zöld  konyhabú-
tor,  barna  mintás  faliszőnyeg, fehér,  puha  fotel, faintarziás  ruhásszekrények. 
Levendulaillat,  porszívózás  minden  másnap, tejes-mandulás tusfürdő, kroko-
dilos fogkrém. Málnaízű. 

Nyarak  nagymamánál.  Nagymamának  nincsenek  barátnői.  Aki  a  házban 
lakik,  mind  vén  hülye, kivéve őt.  

Nyarak nagymamánál. Nagymama nagyon szeret. Elvisz téged mindenhová, tü-
relemmel várja a strandon meg az uszodában, hogy kipancsold magad. A 2C 
busszal kell menni, és azzal is jöttök. Néha sétáltok is egy kicsit, fagyiztok, be-
szélgettek. Nagymama mindenről meghallgat.

Nyarak  nagymamánál.  Kártyapaklikkal  játszani  a  földön;  a  bubi  és  a  dáma  
szerelmesek egymásba, a király tiltja, hogy találkozzanak, de te pár lopott per-
cért mindig lefordítod a szőnyegre  a  lapot.  A  tévében  megy  az X-Men  meg 
A  fantasztikus négyes, nagymama  hagyja, hadd nézd, nagypapa sem szól sem-
mit, ő is folyton tévézik, természetfilmek, az összes híradó, világháború, ágyból, 
pizsamában – az örökös esti program. 

Nagypapa  hangosan  horkol.  Bottal  jár,  és  hófehér  a  haja.  Nagypapa  és  nagy-
mama  anyu  és Csaba szülei. Csaba anyu öccse. Csaba sokat sakkozik nagypapá-
val, és sosem hagyják egymást nyerni. Karácsonykor, születésnapkor és hétvé-
genként mindig sakkparti van. A konyhából a kávéfőző morog, anyu, nagymama  
és  Anett  ott  dohányoznak (Anett  Csaba  barátnője,  aztán felesége), a  cigifüst  
a kávéfőző  hangjával  együtt  az  étkezőbe  száll.  Néha  Nagypapa  azt mondja, 
a kiskésit vagy ejjazapád, Csaba teli tüdőből nevet, azt feleli, hogy ejj, de apja, 
hát te nézted ezt be. Ennyi kis közjáték olykor megesik, aztán játszanak csend-
ben tovább. 

KUSTOS JÚLIA

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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Nagypapával szoktál sakkozni meg kanasztázni is, meg ülni mellette, és nézni 
a tévét. Általában Anikának vagy Katikának hív, aztán nagy nehezen kinyögi, 
hogy Julika, nem tudni, mi a baja, nem olyan, mint a többi nagypapák, bottal jár, 
nagyon lassan beszél, a hangja egy kicsit érces, és általában nem azt mondja, 
amire gondol. 

Nagypapával  egy  nap,  amikor  a  kisszobában  ültetek,  próbáltál  beszélgetni.  
Úgy  kezdődött, hogy  Nagypapa  rád  nézett,  és  sírni  kezdett.  Te  talán  a  lába-
dat  lóbáltad,  talán  válladig  ért  a hajad, amit a Nagymamától örököltél, és talán 
valamit ettél is. Vagy ittál. Azt kérdezed, hogy Papa, mi a baj?, mire ő darabos 
mozdulatokkal törli le a könnyeit, szorosan, feszesen és félve keresi  a  szavakat,  
amiket  a  szoros,  feszes  és  félő  torkán  keresztül  alig  bír  kimondani. Nem 
vagyok olyan, mint mások. 

Nagypapa délben  bekapcsolja  a rádiót. Minden délben a krónikát hallgatjuk. 
Harangoznak, s kezdődnek a hírek, az ő helye az asztal szoba felőli oldalán, 
a tied a konyha felől, Nagymama a hűtő előtt, középen ül, és szed. Minden 
délben, a leves vége felé nagypapa masszívan köhög, szinte félelmetesen, de 
ugyanúgy meg lehetett szokni, mint a minden másnapi porszívózás hangját. 
Négyévesen  még  nincs  szó  arra,  hogy  ájulás.  Csak  figyeled  egy párolgó  
test  eltűnését,  a gravitáció által legyőzött fej mellé guggolsz, és nézed, hogy 
csorran ki a nyál a szájcsücsökből.  A  szemüveg  egyik  lencséje  a  szem  alatt,  
a  másik  a  homlokon.  A  vászonsapka  a  fülbe roncsolódik. A bot koppan 
legkésőbb, nem a fej. 

Négyévesen  még  nincs  szó  arra,  hogy  medencetörés.  Ülsz  a  nagyszobában  
a  nővéreddel  és anyáddal, a szomszéd szobából hallod őket. Pisilnem kell. Ez 
az a mondat, aminél  meggyötörtebbet  nem  fogsz  soha  hallani.  Nagymama  
hisztérikusan  válaszol, az  istenit,  Lajos, hát  mit tegyek veled? Befőttes üve-
get hoz neki. Csörög a kaputelefon. Ez már a mentősök második érkezése. 

Négyévesen  még  nincs  szó  arra,  hogy  aggodalom.  Egy  külső  burokból,  
egy  akváriumból figyeled  a  félelmet,  mint  valami  új  csodát. Négyévesen  
még  nincs  szó  arra,  hogy  anya  sír. Hogy Nagymama holtsápadt. Négyévesen 
még csak a strand van, a tejeskávé, és egy furcsa bódulat, amikor félig meghal 
melletted egy test. Ha lenne rá szavad, eksztázisnak neveznéd. 

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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Elrugaszkodva

Úgy kellett volna lennie, mint eddig midig. Elrugaszkodik, majd biztos lábbal föld-
re érkezik. 

De ma nem. 
Pedig úgy tett, ahogy eddig. Rutin volt minden mozdulatában. A fürdőszo-

bába ment. Kinyitotta az ablakot. A téli hideg keményen arcon csapta.  Kiült a 
párkányra. 

Nézte a szürke eget a szürke utca felett. Szivárványt képzelt a szemben lévő 
két ház közé. Néha meglóbálta a lábát, mint a gyerekek a hintán. Ringatózott 
egy kicsit, majd felállt. Látta magát a világ felett. Tudta, hogy ott van. A csúcson. 
Csak ő, aki képes bármire. Két oldalról megfogta az ablakkeretet. Nagyot sóhaj-
tott. Cefreszagú lehelete elegyedett a városi szmoggal. Állt és várt. A megfele-
lő pillanatra. A tudata mélyéről egy apró félelem kecmergett elő, de ő gyorsan 
felülemelkedett rajta. Ez adta meg azt a többletet, amelyre szüksége volt. Nem 
elégítette volna ki pusztán a tett, küzdeni akart és győzni. Leguggolt, megfeszí-
tette a lábizmait, a karját előrenyújtotta. Úgy festett, mint egy úszó a rajtkövön, 
ugrás előtt. Tegnap a ház előtti fa mellé érkezett. Volt hogy a járdára. Egyszer 
majdnem a szemben lévő kocsma elé. Elrugaszkodott, hogy a paneltömb elé 
érkezzen a tizedikről. A járókelők általában döbbent arccal figyelték a jelenetet. 
Valaki hitetlenkedett, mások sokkot kaptak, és percekig csak bámultak maguk 
elé, megint mások zavartan nevettek. Egyesek csodálták, és könyörögtek neki, 
hogy tanítsa meg őket is erre a képtelenségre. Imádta figyelni az emberek arcán, 
ahogy a bátorsága és ereje elhatalmasodni látszik rajtuk.

Zuhanás közben belesett az ablakokon. Szánakozva nézte a tévé előtt ülőket, 
egyúttal irtózott is a sekélyes, üres életüktől. Burkot látott körülöttük, amely nem 
megvédi, hanem kirekeszti őket a világból. Ő élni akart. Büszkeség töltötte el, 
mert szabadnak érezte magát. 

Aztán megnyílt alatta a föld. 
Egy kislány annyit látott csak, hogy egy fiatal férfi közvetlenül előtte eltűnik 

az aszfaltban, s nem marad más utána, csak felkavarodott, sárga falevelek. 

ANTAL ANDREA

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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I.

Blúzomon átütő erő,
szívemnek csapódó,
megpecsételt ízű hullámok.
Napról napra fogyok.
Portól elnehezült sóhajtásod,
önmagadat feladó pillantásod,
mintha újra kívánnál…
Pedig napról napra fogyok.

II.

Az irántad érzett harag vár rám a sarkon.
Csendben hazakísér,
otthonosan tölt egy pálinkát,
és vörös szemekkel vitatkozni kezd,
mikor már éppen megbocsátanék.
Nem szólok semmit,
megszokásból az övé leszek.
Az összegyűrt lepedőn
csupán egy árnyék fekszik,
árnyéka annak a lánynak,
aki egykor még hinni tudott.

De holnap, holnap másik úton jövök 
haza.

III.

Majdnem igazi, mint
a gyümölcsös sör
kapucni sapka helyett
a telihold előtti éjszaka
a szitáló eső
mégis szeretem,
ahogy évekkel ezelőtt
téged is szerettelek.

DIÓSZEGI ÉVA

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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Távolság
Az összes mozdulatlan mozaikdarab,
ahogy közeledne, de képtelen.
Csak áll ugrásra készen,
mint a zongora beragadt billentyűje,
úgy várok én is, miközben
csendben rád gondolok hajnalonként.  
Érzem minden sejtemmel a közelséged.
Szétrobban bennem a szeretet.

Ma is hallottam a madarat beszélni,
bazsalikomillatú, zöld pöttyös sál volt a nyakán.
Te sosem vennéd észre.

Homályban 
Poharak közt lassan szűkülő kép: 
ahogy válladra hajtom a fejem,
mintha mindig odatartozott volna.
Hajam betakarja csapzott szíved.
Valamelyik irányból állandóan fúj a szél.
A homályt, ahol titokban találkozunk,
a függöny hullámzó rojtjai őrzik.
Sosem láttalak tisztán.  

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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isa
por és hamu maradt belőled
alant a családi sírboltban vajon
milyen lehet ott no meg fönt valahol
a lelkek galaktikus kerengőjében
láttad-e amikor egy sokadik nagy
elhatározást követően számtalan
költözéseim egyike előtt szinte
mindent porrá és hamuvá tettem
magam is azt gondolván tiszta
lappal indulhatok a holnapnak
és a kert végében tűzbe dobtam
az emlékeimet meg ami rólad
a kezem ügyébe került de most
így öregedvén magányosodván
hiányozni kezdesz utolsó képed
az a röntgenfelvétel volt mely a 
koponyádról készült rajta a szépen 
kifejlett agydaganat
de hamuvá lett az is
 

NYIRÁN FERENC
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motoszkált benned
motoszkált benned, foglalkoztatott, 
de csak a vonaton merted megkérdezni 
a barátaidat, hogy nem voltál-e ciki nagyon, 
érzésed szerint hosszúra nyúlt a magyarázkodásod,
bele is bonyolódtál, mert a helyzet nem volt
egyszerű, számodra legalábbis, nem úgy,
mint neki; meleg volt, a galéria zsúfolásig,
a csigalépcsőn is ültek, és álltak a földszinten,
a bejárati ajtóban is, érezted, ahogy egyre
inkább belegabalyodsz a történetbe az 
egyszerűnek tűnő kérdésre válaszolva,
zavart a mikrofon, a saját hangod,
a kamera, és menekültél volna ki a körúti
forgalomba, szóval ezek a régen látott
barátok megveregették a vállad a vonaton,
hogy nem, nem voltál ciki, csak mindenki
kiröhögött, mert senki sem hitte el neked,
hogy nem szereted.

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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egyedül
üres szekrényként állok a sarokban
a fal repedéseit számolom
majd összevetem ruhatáraddal – 
most a kosztümök emléke életemként pereg
s az elhagyatott vállfákat érezve
remélem többet sosem nyitsz ki 

idegen testhez
sebesen haladni valami felé
hogy aztán egy pulóverről
lenyisszantott címkeként 
legyünk a momentum töredéke
mint az elcsépelt szókapcsolatok a netről 
s most egyre inkább úgy érzem
élni olyan mint az őzgidáknak felkenődni
egy szélvédőre –
idegen testhez dörgölőzni
és abba halni bele

két test
a spontaneitás elszaladt a felismeréssel
amikor belevarrtuk magunkat egymásba
pedig azt hittem két test között az ölelés jelent romantikát
számokba panírozott szavak lettünk
szentimentális vallomásainkat algoritmusokkal magyarázzuk alul
a semmiragozás halandzsája még sosem volt élvezetesebb kényszer 
érhálózatom zárt áramkörré lüktette magát
tengelyedre csatlakozva testemből 
melyet már nem ismernék föl
mióta közös nyelvet beszélünk
az időt elhasználtuk
a teret kinőttük
hol vagyunk?
talán félúton két ősrobbanás között

SZABÓ DÁRIÓ

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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másik rúdba kapaszkodott
ezzel üzente: megtagadlak

furcsán heroikus arca volt

valami istenes verset képzeltem el
magabiztosan közeledett
a pokol magányos hely neki 
nincs miért nem magabiztosnak lennie

mikor odaért azt mondtam neki:
repülni szeretnék de nem tehetem

és láttam az arcán ilyen hidegben
minek menekülni

Húztál egy képzeletbeli vonalat
a lábaddal, és azt mondtad, nem
léphetem át.

A radiátor mellett tavasz volt, 
de te reszkettél, mert megígérted,
hogy egy télen majd eljössz velem
egy kétezer éve elsüllyedt hajó
roncsaira vacsorázni. 

Csillagszem - Csillagvizsgáló
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Felesleges
Elmentem a kerület másik végébe, hogy álljak
ott pár percig a megállóban, hátha arra jössz.
Útközben arra gondoltam, amikor a szomszéd
nőről meséltél, aki egész nap sóhajtozott, olyan
hangosan, hogy hallani lehetett a falon keresztül.
Mennyi kárba veszett energia, milyen jó lett volna
lufikat tölteni meg vele, vagy fázó kézfejeket
melegíteni. Gondoltam, felszállok a buszra, ami 
felétek megy, de azt már túlzásnak éreztem,
mintha mérni lehetne, mennyire hiányzol. 

Lesétáltam egy megállót, mintha azalatt még 
történhetne bármi. Felesleges volt az a plusz
negyedóra, mint illatos zsebkendőbe élvezni.
Mármint az illat a felesleges. Vagy az elélvezés?
Azt mondtad egyszer, hogy szeretnél abban 
az utolsó pillanatban élni, amikor még azt
hazudhatjuk, hogy van választás, még ki lehet
venni gyorsan.
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Üres magtár 
(regényrészlet)

Anyád időről időre megszervezte, hogy a hanyatló-döglődő, szegénységsza-
gú Kádár-korszakban kijuthass külföldre. Egyedül, ismerős felnőtt kísérete nél-
kül, mert a „mélyvíz” segít a német nyelv elsajátításában. Elképesztő helyekre 
kerültél, és kacifántosnak tűnő tájszólások mellett az emberi sokszínűségben is 
megmártózhattál serdületlen taknyosként.

Az egyik, talán legelső ilyen külföldi „deport” során végtelenül naiv és bi-
gott módon katolikus – a vallás megtartásának kötelességét nagyanyád rótta 
rá a halálos ágyán – anyád egy leszbikus párhoz utalt ki nagyjából két hét-
re. Mentségére szolgáljon, hogy ha tudta is, hogy „ilyesmi” létezik valahol a 
nagyvilágban, akkor sem feltételezte, hogy ennyire közel az ő jól körülhatárolt 
életéhez. A nők egymás közötti szerelmét barátságnak vélte valószínűleg, és el 
sem tudta képzelni, hogy testiség lehet mögötte.

Nem csodálom, hogy nem emlékszel úti előkészületekre vagy használható 
jó tanácsokra, nyilván anyád számára is teljesen ismeretlen volt a terep, ahová 
elengedett-elküldött. Az utazásról sincs emléked.

Hirtelen egy kicsinyke osztrák falu utolsó házában találtad magad, egy olyan 
idilli környezetben – a szocialista idők magyar faluját belülről ismerted –, amilyet 
el sem tudtál képzelni. A ház mögött feszített víztükrű medence, a kert végében 
az erdő széle, ahonnan az ott töltött két hét alatt néha rád villant egy-egy őz szeme. 
Külön szobát kaptál, amiben csak egy óriási franciaágy volt, meg egy vaspántos 
utazóláda, ami élére állítva szekrényként funkcionált. Az ágy fölötti falikarok fény-
erejét szabályozni lehetett, és volt egy plafonig csempés, külön fürdőszobád. 
A két idegen nő, akiknek gondjaira bíztak, a megérkezés után azt mondták – in-
kább csak sejtetted szavaik értelmét –, hogy rendezkedj be, fedezd fel a házat, 
amíg ők elmennek bevásárolni. Nem volt bátorságod szólni, hogy velük mennél, 
de féltél egyedül maradni is. Az óriási ágy szélén ültél – szüleid külön ágyban 
aludtak, így ekkora ágyat sem láttál még közelről – összeszorított combokkal 
és egymásba kulcsolt ujjakkal, amikor az ajtó csapódott, aztán felberreget az 
autó. Elmentek. Te pedig lassan fel mertél állni, és felfedezőútra indultál. Le-
nyűgözött a csillogó tisztaság és a mindent átitató modernség ebben az amúgy 
régi házban. Besurranó – jövőbe surranó – tolvajnak érezted magad. Az idő 
megállt, vagy rohant, percek teltek el, vagy órák, sötétedett, mire visszaértek. 
A következő napokban volt olyan, hogy visszakívántad ezt a kezdeti magányt, 
ezt az első csendet, mert ettől fogva szinte minden percben ott nyüzsögtek kö-
rülötted, te lettél a világuk közepe, és be nem állt a szájuk. Tény, hogy a velük 
töltött idő alatt többet tanultál németül, mint addig összesen. Az is biztos, hogy 
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olyan tapasztalatokat szereztél, amilyenekre egy testi fejlődésében késlekedő 
tízévesnek valószínűleg nincs szüksége. Egyrészt elhalmoztak minden földi jó-
val, másrészt, ha zavarba jöttél – mert zavarba hoztak –, akkor csak csilingelő 
kacagás volt a válasz.

Az első vacsorád felért egy csodával: a kis tálkákkal telerakott asztalon tucat-
nyi sajtféleség és legalább ugyanannyiféle felvágott volt. Nem parizer, és nem 
magyar trappista. Ismerős és ismeretlen zöldségek és gyümölcsök várták, hogy 
megkóstold őket, kenyérből is volt háromféle… A terítésben nem vettél részt, 
azt mondták, nyugodtan lapozgasd művészeti albumaikat. Az étel előkészítése 
közben felváltva lezuhanyoztak, és a vacsoraasztal melletti bárszékeken – ilyet 
se láttál azelőtt – már mindketten vörös kimonóban ültek. Hajukon még csillo-
gott a víz. Fesztelenek és számodra értelmezhetetlen módon közvetlenek voltak. 
Rád figyeltek, s láthatóan boldoggá tette őket, ha összehoztál egy-egy értelmes 
választ.

A vacsora után bort kívántak, és azt akarták, hogy te döntsd el, melyik palackot 
bontsák ki. Külön hűtőszekrény volt a borosüvegeknek! Csupa szép, külföldi cím-
ke, és neked fogalmad sem volt, hogy mi alapján kellene választanod. Találomra 
ráböktél egy palackra, és ők megdicsértek. Neked is töltöttek, de nem csak kóstolót, 
mint otthon ünnepkor. Előkerült egy dobókockás-lépegetős társasjáték, amivel 
játszottatok, s közben fogyott a bor is. Ízlett. Életedben először. Kicsit már szé-
dültél, de egyre könnyebben csúsztak ki a szádból a szavak, s tényleg elkezdtél 
beszélni, beszélgetni. Élvezted a nyelvet, a lehetőséget, az addig elképzelhetet-
len luxust és a rád figyelő két nő társaságát. Már nem rezzentél össze, nem jöttél 
zavarba. Nem jöttél zavarba akkor sem, amikor a csúnyábbiknak, akinek kese 
haja, kicsit görbe háta volt, kioldódott a kimonóöve. Nem kötötte be, te pedig 

– nyilván a bor miatt – leplezetlenül bámultad a göbös emlőben végződő kicsi, 
de mégis hegyes melleket. Észrevették, de nem volt harag vagy felháborodás. 
Elmondták, hogy ők itthon nem szoktak ruhát hordani, most is csak miattad van 
rajtuk a vörös kimonó. Ha téged nem zavar, és ha nem mondod el senkinek, 
akkor szívesen megtartanák ezt a szokásukat. Bólogattál. Erre a másik, a vörös 
hajú, gömbölyded felállt, és földre ejtette a kimonóját. Elégedetten bólintottak, 
és szájon csókolták egymást. Furcsa érzések kavarogtak benned, hiszen még le-
endőférfi-számba sem vettek, ami megalázó, ugyanakkor pont emiatt olyan hely-
zetbe kerültél, amibe szívesen beleragadtál volna örökre. Persze bele is ragadtál, 
álomszerű volt az két hét. Amikor kiderült, hogy nincs nálad fürdőnadrág, és a 
jóváhagyásuk ellenére sem tudod a meztelenséget élvezni a kertben, a medence 
partján, akkor a soványabbiktól ajándékba kaptál egy fekete tanga bugyit. Éve-
kig őrizted az ágyad melletti polcon egy könyv lapjai között.

Akkor eszedbe sem jutott feltenni a kérdést, hogy miből élnek/éltek ilyen jól, 
hiszen nem úgy tűnt, hogy a két nő szabadságon van. Nem értetted, hogy egy-
máson túl és rajtad kívül mivel foglakozhatnak. Sehogy sem tudtad helyretenni, 
hogy amikor nem mókáztak, évődtek, akkor a Bibliáról beszélgettek. Jézus sze-
retetéről és a szabadságról beszéltek, és az egyértelmű volt, hogy valami egészen 
mást gondolnak a vallásról és a Bibliáról, mint amit te tudni és hinni véltél. Hi-
hetetlenül sokat bibliáztak…
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…és ez aztán kapóra is jött, amikor két hét után véget ért az álom. Utolsó este 
sem hitted el, hogy innen haza kell menni. Mégis hazakerültél, hogy más szem-
mel, borzadva láthasd veszekedő szüleidet, irigy testvéreidet. Akkor, hogy mást 
ne mondj, és kimondhatatlannak tűnő élményeidet magadban tartsd, visszatalálva 
a katolikus gőghöz, arról beszéltél, hogy „ezek” valami Biblia-félremagyarázók. 
Szektások, akikről azt sem tudod, hogy miféle egyházhoz tartozhatnak. Gyanúsnak 
állítottad be őket. Meséd nem úgy hatott, ahogy szeretted volna, anyád nem volt kí-
váncsi rájuk. Soha többé nem találkoztál a két nővel. Álmaidba is csak akkor tértek 
vissza, amikor kamaszodni kezdtél.
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Egy angyalka szárnyára
Tiszta ünnep vagyok édes
Zselés cukor izzó fények
Olyan sok itt a chill a giccs
Hogy hintalovon olyan nincs
Hogy ne lenne műszőr teste
Angyalhajjal betekerve
Díszvacsora dísztányérra
Köszönöm szó felsörnyitva
Fehér ing és tiszta alsó
Ily asztalnál nincsen mackó
Krepp-papírból mosolyforma
Sikítsuk, hogy karácsonyfa!

Kiűzettetés
Gyermeki létem
Meztelen idejét
Udvarodon töltöttem,
De idegen lett a csend.
Engem nem vonz már ez a nyugalom,
Elrettent a hatalom.
Egy kierőszakolt aranykor
Rabja, szolgája vagyok –
Tékozló teredben
Úrként tartottál
Én elmentem
Te elhagytál –
Azóta fülledt nyárba fulladt ezer tervem
Azóta kutattam
Azóta elvesztem
De a kénkutaktól sárgult horizonton még most 
is megremegek:
Egy törekvő világ részese vagyok.
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Mese
Élt, éldegélt egyszer egy maszkulin nő és egy feminin férfi.
Egymásba szerettek.
A férfi a nő maszkulinitását irigyelte, a nő a férfi feminitását.
Sajnos a maszkulin még nőben is erősebb, s a nő bárhogy is igyekezett magát 
visszafogni, mindig mindenben megelőzte a férfit.
Ha kirándulni mentek, ő ment elöl, ha eltévedtek, ő találta meg a kivezető utat.
Az uszodában ő előzte meg medencehosszal a párját, hiába tett később úgy, 
mintha elszámolta volna magát.
A randevúk időpontját ő erőszakolta ki, elsőnek mondta ki, hogy szeretlek, épp 
csak meg nem kérte a férfi kezét.
Ha pásztorórára került sor, sitty-sutty levetkőzött, nem hagyva meg azt az örö-
met a férfinak, hogy kihámozhassa a ruhájából. Elsőnek ért a csúcsra, ahol 
azért elidőzött a férfi kedvéért, hadd örüljön…
Ha táncolni mentek, ő vezette partnerét, ha étteremben vacsoráztak, a legtöbb-
ször ő fizetett.
Gyakorlati kérdésekben ő intézkedett, a férfi csak beült a készbe.
Kezdett ez a dolog mindkettejük számára egyre kényelmetlenebbé válni.
Ma megölöm – határozta el magát a férfi.
Késsel a zsebében, elszántan lökte be a nő lakásának ajtaját.
Ezúttal is elkésett.
A sötét előszobában a nő akasztott teste himbálózott az orra előtt.
Arcán a győztesek vigyora ült. 
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…hány határ
Dávid-csillagok hullanak le
az égből a kabátomra
ott parázslanak fel
majd olvadnak el
csak söpröm őket a vállamról
hullának halomba

a születésem előtt
DNS-emre tapadt az iszonyat
fejjel lefelé pergek szét a világűrben
horogkereszt alakba rendeződött
csillagképek alatt

lélegzetem légkörből szökő gáz
hűlt helye nyomán
csak keserűmandula-íz marad
gyilkos vagyok és áldozat

az ég bennem szakadt

lángjába mártom ujjaim
és pernyével rajzolom vonásaidat
hisz úgyis a hamu vár
amivé omlunk egy perc alatt
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A boldog cigány
Vigyázzon rátok a szent anyafa, lábatok nyomába Gonosz ne lépjen!

Volt egyszer egy cigány. Szegény cigány, akármi történt, soha nem sírt. Tu-
domásul vegyétek, nem volt könnye. Amikor meghalt a tulajdon anyja, és fe-
kete öltönyben állt a temetésén, és fekete öltönyben muzsikálták a szomorút a 
cigányok a koporsó mellett, mindenki láthatta, sehol semmi könnye. A temetés 
után elzavarta az apja, kiabálta utána: te szívtelen!

Könnytelen volt csóró, dehogy szívtelen! 
Ment, mendegélt, kerekedett, menedekelt a cigány. Elment a Nagysárkány-

hoz megtudni, mit tegyen, amiért nincsen könnye. Azt mondja neki a Nagysár-
kány:

– Ott a Fájdalom-hegy, tetején a Kíntündér fehér palotája, húzd ki az egyik 
szempilláját, és tedd be a szemedbe, rajtad az segít majd; ha elmosolyodsz, 
megesz a hétfejű és mocsárszagú Keservkígyó, menj! – mondta volna a Nagy-
sárkány, ha hozzá nem teszi: 

– Előtte át kell kelned a Feketegróf földjén, a Halottak-avas-mezején, vi-
gyázz, be ne húzzanak maguk közé a föld alatt élő, megsápadt csecsemőhullák, 
menj! – mondta volna, ha hozzá nem teszi: 

– Előtte még találkoznod kell egy törpével, aki a világ legkisebb faodvában 
lakik, gyökerei a fának a Sátán lábkörmei, lombja a fának a szent Isten hajszá-
la, de te egyikre se nézz, mert ha meglátod a lombkoronát, megöl az Isten, ha 
meglátod a gyökereket, elvisz az Ördög. A törpére figyelj, és úgy szólítsd meg: 
Óriásom, mert hiú, de jóságos törpe, el ő mondja, hol a Fájdalom-hegy, tetején 
a Kíntündér palotája, most már menj, siess tüstént!

Ahogyan bírt, úgy sietett a cigány, ért el egy erdőt, sehol legkisebb fa, tűle-
velek karmolászták, visított tőle, sírni továbbra sem sírt, a Tűhegy-erdő majd-
nem elpusztította, hiába akarta, a Sors nem engedte, a cigány életének nem itt a 
vége. Ahogyan bírt, úgy iramolt a cigány, ért el egy kertet, végtelen büdös virág 
permetezett rá, facsarta az orrát, megráncolta arcán a bőrt, prüszkölt tőle, sírni 
továbbra sem sírt, a Rothadás-kert majdnem elpusztította, hiába akarta, a Sors 
nem engedte, a cigány életének nem itt a vége. 

Ahogyan bírt, úgy taposott a cigány, ért el végre egy illatos mezőt, ott kilátta 
a világ legkisebb odúját, vigyázott jól, tekintete észre ne vegyen lombkoronát 
és gyökeret, megállt az odú közelében, és kiáltott nagyot:

– Óriásom, Óriásom, gyere ki, hadd kérdezzek valamit!
A törpe előbújt az odvából, mosolygott, mint egy frissen szedett gyümölcs, 

örült, mint a húsvéti kalács mazsolája, szemében a Tűhegy-erdő zörgött és a 
Rothadás-kert virágai hajlongtak, pusztán ennyit mondott csak:

– Tudom, miért jöttél, te cigány. Fordulj vissza, át a kerten és át az erdőn, érsz 
hegyhez, a hegyen van két lyuk, neked a bal oldaliba kell bemenned, hosszan-
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hosszan gyalogolnod a hegysötétben, ha kiérsz, szembetalálod magad gyönyörű 
réti virágokkal, meg ne tévesszen, az a Halottak-avas-mezeje, azon túl a Fájda-
lom-hegy, tetején a Kíntündér palotája. 

Mélyen meghajolt a cigány, majd indult visszafelé. A Rothadás-kert virágai-
nak büdössége másodszor nem kímélte, leesett miattuk az orra. A Tűhegy-erdő 
rengeteg tűlevele másodszor nem kímélte, kiszúrták az egyik szemét. Könnye 
nem folyt, érezte a fájdalmat, nem sokat ért, könnye sehol semmi. Elért a hegy-
hez, és a Sors rossza itt lépett közbe, a cigány eltévesztette az irányt, és a jobb 
oldali lyukon ment be. Trappolt sokáig a hegysötétben, míg ki nem ért belőle. 
Előtte gyönyörű virágok, széles-hosszú rét, tele gyerekkel, akik játszottak, ne-
vettek, integettek felé. Gondolta a cigány, feltámasztotta őket a szent Isten, mást 
nem is gondolt semmit. Átment a réten, ért el egy hegyig, azon állt egy fekete 
palota. Gondolta a cigány, a szomorúságtól befeketült a palota, mást nem is gon-
dolt semmit. Belépett a palotába, kihúzta az ott álló tündér szeméből a szempil-
lát, úgy indult visszafelé. Mielőtt még a gyerekréthez jutott volna, furcsa érzés 
kerítette hatalmába. Rázkódott a teste, rángatózott a lába és a karja, na de nem 
a könnyek, a nevetés tette ezt vele. Hangosan nevetett, a gyerekrét lakói mind 
örültek vele, nagy volt a boldogság.

Visszament a cigány a falujába, ahol javában tartott a gyászév, feketében a 
ház, a kert, a hangszerek a tokban fájdalmankodtak. Hát mi történik, jön a házból 
ki a cigány apja, és meglátja a fiát, amint közeledik az úton hozzá, és nevet és 
nevet, és nem hagyja abba, pedig kérik, könyörögnek, nem ér az semmit. Ül rajta 
a boldogság átka. 

A cigány apjánál ott a fejsze, előbb hasított vele fát, tesz, amit tesz, először a 
lábait vágja le a fiának, az nevet tovább, utána a kezeit, az nevet tovább, végül a 
mellkasába vág erősen. A cigány nevetésétől hangos az utca, végül a feje kerül 
le a porba, csattan bele, mint ünnepi taps, csattan bele, mint a megbolondult 
nevetés.

A halott cigány nevetésétől a mai napig hangos az utca, pedig már eltemették 
vagy negyven éve, szegényt, pedig vagy negyven éve nem nevetett abban az 
utcában senki.

Tudván tudható, a cigány a Boldogság-hegyen álló Örömtündér fekete palotá-
jába ért, könnyek helyett a nevetést tette bele magába.

Hiszitek, nem hiszitek, így volt! 
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Megakasztott körforgás
Fekete Anna: Oda-vissza

Fekete Anna debütáló kötetének fókuszában több generáció női szerepei állnak. 
Dédnagymama, nagymama, anya, lánya, és leendő gyermeke tűnik fel. Ezekben 
a relációkban helyezi el magát a versekben tanúként megszólaló, váratlanul ere-
deti karakter, a „bicegő, / szőke kislány”. 

Olyannyira átitatja a szövegeket a család tematikája, mintha az egész köte-
tet ez a problémás anya-lánya kapcsolat, vagy nagyobb léptékkel mérve: a már 
generációk óta gyűrűző, jellemzően sorsrontó női magatartás hívta volna életre. 
A családkép főleg ezekre a női alakokra támaszkodik. A többi rokont ritkán ne-
vesíti, inkább egy masszaszerű összképet mutat belőlük, amelynek elemei fel-
cserélhetőek, sőt, az ő szempontjukból nézve maga a versbeszélő is behelyette-
síthetőnek tűnik: „azon töprengek, jó helyre / jöttek-e, nem tévesztettek-e össze 
valakivel”.

Az Oda-vissza verseiben gyakran ütköztem agresszióba, kritikába, amelyek-
kel a szerző bevallottan az elszenvedett sérülések ellen lázad. Az élet, a halál, 
a természet, az idő ciklikusságát ugyanúgy szándékosan összezavarják, mega-
kasztják szövegei, ahogy előirányozza ennek a nemzedékről nemzedékre örök-
lődő neheztelésnek a megszakítását – felülírva ezzel a látszólagos beletörődést 
és passzivitást.

A szakítás szándékát és tényét erősíti, hogy végig távol tartja magát a sze-
xussal összefüggő, azt erősítő női szerepvállalástól. Ha beszél is róla, az anyját 
jellemzi vele, vagy ha magával hoz összefüggésbe tipikusan női viselkedésmin-
tákat, tárgyakat, mind idegen marad tőle. Zavarja, mint a bőrére tapadó harisnya 
anyaga. Ez az elhatárolódás lehetne ártatlansága záloga is, ha ártatlannak érezné 
magát, de nem: felelősséget vállal saját vádbeszédében mint bűnrészes: „Irigy, 
fekete vér az ereidben. Az én vérem.”

Különös, hogy ebben a felelősségvállalásban a leginkább önazonos. Számos 
utalással találkoztam a versekben, melyekkel megerősíti magában idegen jelle-
gét: „egy nyugtalan ősember / […] éjszakánként nyögdécsel, / köhög és forgoló-
dik a bőrömben”, „Más nyelvével beszélek. Más szájpadlásával, / más fogaival”. 
Amikor azonban felveszi a harcot otthonról hozott sérelmeivel, már határozot-
tabb kontúrokkal ábrázolja magát, viszont – mintha önmagának szánná figyel-
meztetésül – hagyja elmosódni az anyját és rokonait tőle elválasztó határvonalat.

Már a legelső, Ádám, Éva című versben legitimálja az imént említett agresz-
sziót. Az első emberpár, miután véget vet egy ártatlan állat életének, először 
szerez tapasztalatot a következmények nélkül maradó pusztításról. Ők ugyan 
várnak valamiféle megtorlást, de nem történik semmi. Később gyújtogatás, bom-
bák, sebet ejtő szög és karmok képében tér vissza a bántalmazás, pusztítás lehe-
tősége és valósága. A legmélyebb benyomást mégsem ez a látványos rombolás 
tette rám, hanem a verbális terror, amit az anya gyakorol. A megnyilvánuló düh 

Csillagszem - Csillagfényben
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erre a láthatatlan formát öltő bántalmazásra adott reakció. Ahogy Szöllősi Má-
tyás is méltatja a fülszövegben, a szerző fontos lépést tesz ennek a tabunak a 
ledöntése felé. Végtelenül személyes költészete nem marad öncélú, hanem hi-
teles képviseletet nyújt ebben a kényes társadalmi témában, amivel most nem 
statisztikai adatok által szembesülünk, hanem egy nagyon is diszkrét, mégis 
egyéni minta alapján.

Az emberi kapcsolatokat hatalmi alapon szervező, alá- és fölérendeltségi 
viszony helyett a kötet a szeretet mellett teszi le voksát, ennek a nyelvnek a 
tanulását, gyakorlását célozza meg. A versek maguk mintha a szükséges távol-
ságot biztosítanák a szerző számára a munkához, mintha a megírt vers lenne a 
megtett út („szólánc lennék óceántól óceánig”), ahonnan visszanézve a szere-
tettel „a vágyott tárgyat sejtig-atomig / újrarendezi”.

Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2015, 100 oldal (1600 Ft)

Csillagszem - Csillagfényben

Tango Night  2015. 35 × 50 cm, vízfestmény, papír (magántulajdon)



28

Oda-vissza
(részletek)

Anya, anya
Jár a szája, nevet, forog, reszelgeti a körmeit,
de minek, hiszen már reggel kitépett belőlünk
egy darabkát. Vibrálnak az ujjain a részeg aranypettyek:
nem megmondtam neked, hát te sohasem figyelsz?
Figyelem, mennyi szeretet fér a szájába: mennyi hús,
mennyi csont, mennyi nyál, mintha lenyelt volna
egy vegyi kombinátot vagy egy mérgezett tavat.
Világít a konyhánk, mint egy fénylő kínzókamra.
Este lesz, este. A fák mögött fejvesztve menekül a nap.

Ádám, Éva
Igen, tudjuk,
megismerték egymást –
szeretkeztek. No de hogy hívták
a gödölyét, amit Ádám először
leterített? Mi volt előbb? A mardosó
éhség vagy a kíváncsiság? De hogy kívánhatná
a húst, aki nem ismeri? Hogy akarhatná
a kínlódás eksztázisát? A mindentudó fák alatt
megroppanó gerinc hangját?

Vártak egy kicsit.
Hogy talán mégis…
csak játszik velük… Utána feláll,
méltatlankodva béget, és az illatosan szűz
füvön játékosan megint végighemperedik.

Várták, hogy a víz majd megromlik,
az éjszaka megkeseredik…

De se egy rebbenés
se egy árnyék

semmi
semmi

FEKETE ANNA

Csillagszem - Csillagfényben
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Furtonfurt
A dió észjárása ravaszkás. Úgy keringenek
a nedvek ide-oda benne, mint öregasszonyban
az aggódás. Fény át nem járta remények, félelmek,
tervek, varázsigék. Imák rossz szomszédok ellen,
ima az elveszített kulcsért, esőért, napsütésért.
De már nincs szomszéd, nincs kulcs, nincs napsütés.
Mindenre ráborult a koporsóhéj.

Csillagszem - Csillagfényben



Espresso 2009. 70 × 90 cm, olaj, vászon
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Ez egy kávéház
  Opánszki Tamásnak
Ez egy kávéház.
Kevésbé szofisztikált céllal érkező vendégek szerint néha kocsma,
de ez egy kávéház.
Ezek meg a fényviszonyok, félhomály van, de egész kivehetően 
bedereng azért az utca.
És ez az utcán meg egy fickó.
Ez a belépésekor lenyomódó kilincs, ez meg a
sarok, ahol meghúzódva, csendben fényképezni kezd.
Ha nem valami más, gyanús indoka van rá, talán festő lehet.

Ezek a röhögéseink, ezek meg a civódásaink, ezek
a szakmai viták és ezek a már saját maguktól elfáradó,
hosszabb okfejtések, ezek épp barátságok végjátékai  
vagy szerelmek kezdőpontjai, ez meg itt a díszlet – 
ez egy kávéház, ez meg az életünk.

Ez meg a fickó, aki akkor is komponál, 
mikor még csak néz, hogy majd mit, 
hogyan, merről, milyen szögből és 
milyen fényviszonyok közt.

Ezek a munkával töltött, de a szabad perceink is,
ezek a fellélegzések, mikor kiderül egy-egy telefonhívásról,
hogy téves vagy pont hogy jó helyre ment, 
de a vonal másik végén szerencsére nincs baj. 
Ezek a búcsúzásnak szánt puszik és kézfogások, 
nemcsak valahára indulások,
de elköltözések alkalmával is.

Ezek a jó perceink, ezek meg a továbbiak, 
ez a mi terepszínű, homogén unalmunk,
amikor csak ülünk, hallgatunk, és egy csésze 
vagy bögre, pohár fröccs vagy kis adag cukor, 
mokkáskanál, használt szalvéta az ürügy. 
Ezek a szakításaink, ezek meg a már megtörténtükkor
elfelejtett pillanatok, ezek, ahol felröhögünk,
úgy tűnik, vicces sztorik lehetnek, amiket vagy 
épp elmesélünk, vagy még csak most készülnek megtörténni.

Csillagszem - Csillagkép 
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Ez meg a fickó, aki most ismét fényképez,
ő maga persze kimarad a képből,
a jelenetből, közülünk, és így a pillanatból is, 
bármelyikből, amit most belőlünk teremt.

Ez meg a pincérnő, aki ha nem is most, de egyszer 
majd biztosan jön,
tapintatosan valamelyikünk válla fölé hajol,
és még pont hallhatóan, de tökéletes diszkrécióval
odasúgja majd, hogy ez az utolsó nap,
a jövő héten már nem érdemes jönni, 
mert itt hamarosan egy indiai kifőzde 
vagy aurafényképészet nyílik.

És ez akkor a jövő héttől már nem egy kávéház,
vagy kevésbé szofisztikált céllal érkező vendégek szerint kocsma,
ez meg már nem az az ajtó lesz, amivel, 
mikor épp úgy akarjuk, mint kéretlen eső vagy havazás,
kirekeszthető bármi politika, gazdasági vagy külföldi hírek,
otthoni gondok, egészségi panaszok, kapcsolati válságok
vagy rosszhiszemű, munkahelyi pletykák,
és ezek sem lesznek már azok az asztalok és 
ürügyekké megtett, cinkos csészék, bögrék, fröccsök,
adag cukrok, kanalak és használt szalvéták.

Ahogy a bármikor is érkező jövő héttől
ez meg már nem a mi életünk.

Arról nem is szólva, hogy 
onnantól mi sem leszünk már.

Csak ez a fickó, de persze ő sem,
csak a nézése.
És persze az sem, csak a fotó, 
amit épp most készített.
De persze még az sem, 
mert a felhasználás után előbb-utóbb
majd megsemmisül vagy elkallódik.

Csillagszem - Csillagkép 
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És az persze teljes bizonyossággal a mi számunkra
sosem fog kiderülni, hogy tényleg nem más, 
gyanús indoka van rá volt-e, de, miközben, ha tudnánk 
róla, most valamelyest nehezményeznénk azért, 
hogy még a kiállításmegnyitóra sem kaptunk 
meghívót, a kép azért megmarad. 
És rajta pontosan ezek.

Mert hogy ez egy kávéház.
Ez pedig az életünk.

Csillagszem - Csillagkép 

Tangó Budapest 2014. 65 × 90 cm, olaj, vászon
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Csillagszem – Csillagkép

1980. november 10-én születtem Budapesten. Azóta is itt élek és festek a város 
szívében, Zuglóban. 2004-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyete-
men, festőművész és tanár szakon, Károlyi Zsigmond osztályában. Tagja vagyok 
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Festők Társasá-
gának és a Magyar Vízfestők Társaságának. 

Festményeimmel jelen vagyok több magángyűjteményben, pl. a Szentendrén 
a Thurzó Építész Galériában és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületében 
található Budapest Gyűjteményben. 2005-óta rajz és vizuális kultúrát és építé-
szettörténetet tanítok a Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgim-
náziumban.

Engem festőként a látvány dinamikus átalakítása foglalkoztat, melyet elmo-
sódott formákon, gesztusokon keresztül mutatok be festményeimen. A kávéház 
a szellemi diskurzus, párbeszédek, barátságok születésének helyszíne. 

Fiatal művészek ültek régen és ülnek ma is az asztaloknál, sorközösségben, a 
világ bármely pontján, Budapesttől Párizson át Buenos Airesig.

Legújabb munkáimon (melyeken jelenleg is dolgozom) izzó erővel jelení-
tenem meg a VII. kerület romkocsmáit, kávéházait, tangózó figuráit. Ilyenkor a 
helyszínen vázlatokat rajzolok, ezután a műtermemben, dinamikus formákban, 
élénk színekkel, heves gesztusokkal festem meg élményeimet. 

Ez a nyüzsgő nagyvárosi élet, ami körülvesz, az én történetem. Az éjszaka 
drámája. Küzdelem idővel és egymással. Ez a mai világ. Minden mozgásban 
van. Jómagam ízig-vérig budapesti vagyok. Nem is tudnék máshol élni.

Szeretek kiállítani olyan helyeken − a FUGA-ban volt is ilyen −, ahol az 
építészettel tudok, kortárs építészeti munkákkal tudnak a képeim kapcsolatba 
kerülni. Összművészeti dolgokban részt venni. 

Weboldal: www.opanszkitamas.hu

Egyéni kiállítások (válogatás):

2015. - Éjszakai áramlat (Kávéházi tangó) FUGA Budapesti Építészeti Központ
          - Munkák és napok (Magyar Műhely Galéria)
            / Kelemen Dénes és Sántha Péter festőművészekkel /                          
2013.   „Száguldás, lüktetés − Ezt látom!” SPORT+ Rendezvény 
             (Magyar Olimpiai és Sportmúzeum)
2011. - Hokisok (Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, SportAgóra) 
2010. - Forte (Harmati Yamaha motorszalon) 
          - Kávéház éjjel (Hadik kávéház) 

Díjak (válogatás):
2013. - II. Díj, Ezüstgerely pályázat
2003. - III. Díj, Ezüstgerely pályázat
          - Gruber Béla-díj 

Opánszki Tamás 
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Férfi, nő, egyenlő

Egy nemzetet polgárai közössége, a társadalom működése határozza meg. 
Az országhatáron belül élők egymáshoz való viszonya, a közösen előhívott 
és életben tartott kultúra nagyon fontos építőkövek. A kultúra mellett a 
család, illetve a családban tanult és tapasztalt viselkedésminták és normák 
is egész életünkre hatással vannak.  

Az északi régió közelebb van ehhez az idealizált állapothoz. Mi, közép-kelet-euró-
paiak pedig csak kapkodjuk a fejünket, és próbálunk nem megbotlani a saját lá-
bunkban. Elolvasunk egy-két cikket a prosperáló és ultra egalitárius nyugatról, 
aztán vége a kávészünetnek. Mi, magyarok talán még nem állunk készen egy 
északi típusú gender-berendezkedésre. Míg Svédországban, Dániában nem 
ciki, sőt elvárt az apának is otthon maradnia újszülött gyermekével, itthon a 
vállalkozó kedvű úriember hamar az élcek céltáblájává válna.

Egyenlőség bármi áron

A svédek gender-semlegességéről, egyenlősítési törekvéseiről Annus Ildikót, 
az ELTE BTK Skandinavisztika Tanszékének tanársegédét kérdeztem. Véle-
ménye szerint az egyenlősítési folyamatok előrevivők, ugyanakkor hátrányaik 
is vannak. A családi életet és a gyermekvállalási hajlandóságot nagyban segíti, 
hogy ott minden szülő úgy érzi, hogy van helye, szükség van rá. „Az, hogy a 
férfiak kötelezően mennek szülői szabadságra, a feminizmusra vezethető visz-
sza. Az északi államokban ez nagyon erőteljes. Ennek vonzata, hogy a nők a 
klasszikus udvariasságot visszautasítják. Míg Magyarországon figyelmesség, 
ha előreenged egy férfi egy nőt, vagy átveszi a csomagját, ugyanez északon 
nagyon udvariatlan gesztus. A nők nem akarják, hogy a férfiak bármilyen hely-
zetben gyengének lássák őket. Egy italra sem lehet meghívni egy nőt, hiszen 
ők is meg tudják venni maguknak. Kínosan ügyelnek erre. Számunkra már-már 
komikus módon.” A Svéd Akadémia például a kifejezések tekintetében is az 
egyenlőségre törekszik. Olyannyira, hogy nemrég bevezettek egy új, semle-
ges nemű névmást arra az esetre, ha valaki nem szeretné megmondani, hogy 
melyik nemhez sorolja magát. A transznemű közösség már régóta használja a 
hen kifejezést, ami a han (férfira utaló) és a hon (nőre utaló) névmás helyett 
szerepel. Ez most már hivatalosan is létezik, így ne lepődjünk meg, ha Svédor-
szágban egy étteremben vagy pubban hen feliratú koedukált mellékhelyiséggel 
találkozunk. Ez remek megoldás a női mosdók előtt kialakuló hatalmas sorok 
elkerülésére. Így már mindenkinek egyenlő ideig kell várakoznia. Mert ez így 
igazságos. 

Csillagpor

MENYHÁRT DÓRA
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Csillagpor

„Ha feláll egy új kabinet vagy bizottság, a fele férfi, a fele pedig nő. A nemek szá-
zalékban kifejezett részvételi arányáról mindenütt készülnek statisztikák. Ugyan-
akkor, úgy gondolom, veszélyes ezt felhasználni politikai, ideológiai célokra. 
Legyünk egyenlők, és ha ezt elértük, legyünk még annál is egyenlőbbek!” 

Kultúrsokkhatások

Annus Ildikó szerint érdekes megfigyelni, hogyan hat az itt tanító svéd lektorok-
ra a magyar kultúra. „Új svéd lektor jött az egyetemre, akivel együtt haladtunk 
az ajtó felé, ahol a férfi szabályosan elém vágott, nehogy úgy tűnjön, hogy előre-
enged engem. Számomra ez furcsa volt, de Svédországban megtanultam, miért 
teszik. Egy másik alkalommal egy idősebb svéd hölgy az előadásához szükséges 
eszközökkel megrakodva lépett a folyosóra, ahol ketten is odamentünk hozzá, 
hogy felajánljuk a segítségünket. Nem hagyta. Csak később jöttem rá, hogy tu-
lajdonképpen úgy érezhette, udvariatlanok voltunk vele, pedig épp ellenkezőleg. 
Megjegyzem: bizonyos idő eltelte után a hölgy bevallotta, nagyon is tetszik neki 
ez a bájos magyar udvariasság.”

Svédország, az álom állam

Kölcsönös bizalom és nyugodt, kiszámítható élet. „A svéd társadalom rendezett, 
senkit nem hagynak elveszni. Az az ember érzése, hogy itt nyugalom, béke van. 
Mindenki számára igyekeznek a lehető legjobb feltételeket biztosítani. Nagyon 
erős bennük a törekvés, hogy a biztonságérzetet megteremtsék. Ezt igyekeznek 
kommunikálni is. Hangsúlyoznom kell ugyanakkor, hogy a törekvés erős. Itt is 
emberek élnek, vannak konfliktusok, tökéletes rendszer nincs. A Kik a legboldo-
gabb országok? évenkénti felméréseken rendszerint mégis az első helyeken vé-
geznek. Csendesen örülnek elért eredményeiknek, ugyanakkor készek arra, hogy 
rámutassanak a hibákra is. Továbbra sem tartják magukat többnek más népeknél, 
nekik is megvannak a saját problémáik, fel is tudnak háborodni saját tökélet-
lenségeiken. Közéleti botrányok ugyanúgy vannak ott is, azzal a különbséggel, 
hogy amikor náluk derül fény valami kellemetlenre, akkor nagyon látványosan 
szégyellik magukat. A szent egyenlőség semmibe vétele ugyanis nagyon meg 
tudja mozgatni a közhangulatot.” Aztán minden elcsendesül, és tovább őrködnek 
az egyenlőség eszméje felett. 

A régióból kivándorlók aránya nagyon alacsony (ugyan miért akarnák el-
hagyni biztos, kiszámítható országaikat?), a letelepedni vágyók száma viszont 
ugrásszerűen megnőtt. Az elmúlt néhány évben az északi országok, de főként 
Svédország kimondottan célponttá váltak a gazdasági bevándorlók és a mene-
dékkérők számára. „A skandináv társadalmak nagyon befogadók. Szívesen fo-
gadnak bárkit, és igen kellemetlenül érinti őket, hogy csak bizonyos mennyiségű 
menedékkérőt tudnak befogadni. A jobboldali pártok előretöréséért is sajnálkoz-
nak. Megszavazzák őket, persze, de ugyanakkor kellemetlenül érzik magukat 
miatta. Ez is paradox kérdés.
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Mégis, kinek a története?

Hogy megérthessük, mi folyik északon, meg kell ismerkednünk a társadalom-
tudomány fordulópontjaival, melyek befolyással voltak a társadalom fejlődé-
sére. Nevezetesen a feminizmussal és a gender-kutatással. Elsőként a gender 
fogalmát szükséges tisztáznunk. A fogalom széles körben még nem vált hasz-
nálatossá, emiatt sok a bizonytalanság és sok a károsan ható félremagyarázás. 
Magyar megfelelője nincs a szónak, bár valójában sok más nyelven sem létezik, 
de még az angolban sem igazán egyértelmű a jelentése. A XX. század máso-
dik felétől – előbb az irodalom-, majd más kultúr- és társadalomtudományok-
ban is – megkülönböztető fogalomként kezdték el használni. A szó jelentése: 
társadalmi nem, azaz mindazon tulajdonságok, viselkedésformák és szerepek 
összessége, amelyet az adott társadalom az egyéntől biológiai neme folytán 
elvár. Az angol sex (latin sexus) az adott biológiai nemet, a gender pedig a 
nemről alkotott elképzelések és társadalmi szerepek rendszerét jelölte. „Nőies” 
vagy „férfias”, illetőleg női vagy férfiszerep, melyekhez a nemi sztereotípiák is 
kapcsolódnak. A nők rosszabbul vezetnek autót, a férfiak hűtlenek, a nők ke-
vésbé alkalmasak vezetői munkakör betöltésére, a nők emocionálisak, a férfiak 
racionálisak.

A gender-elmélet annyit állít, hogy ezek a sztereotípiák nem alapozhatók 
meg a biológiával, ahogyan a nemi szerepekre való determináció sem igazol-
ható a testi felépítés által. A gender-elmélet hangsúlyozza, hogy a nők, illetve 
a férfiak csoportján belül is hatalmasak az egyéni különbségek, és ezzel együtt 
minden egyénnek joga van saját tulajdonságai, képességei mentén érvénye-
sülni. A gender-elmélet tehát nem a biológiai nemet kívánja háttérbe szorítani, 
hanem az ahhoz társított elvárásokat.

Feminizmus

A történelmet mint az állam múltjának tudományát határozták meg, mely a 
nemzet múltját tematizálta. A politika, az állam története pedig mindig is a 
férfiak világának számított. A nők részvétele, szerepe a történelemben, a múlt-
ban hatalmi kérdéssé vált, és a férfiuralom fenntartásának eszköze lett. „A tör-
ténelem” társadalmi nemmel felruházott kategória lett, hiszen jelentőségét, ha-
talmát, fontosságát arra építette, hogy a nőket kizárta. Kizárólag a férfiak tetteit 
tartották fontosnak és megörökítésre érdemesnek (his-story). Ennek megfele-
lően a történelemtankönyvekben a nők csak elvétve szerepeltek: az államok 
létrejöttekor és a harcok, forradalmak idején fontosnak tartott politika- és had-
történet alakításában őket nem említették, csak a nemzet nagy államférfiúit. Ha 
mégis szerepeltek valamilyen formában a nemzetállamok megszületését meg-
jelenítő narratívában, akkor mint hős anyák és feleségek. 
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A feminista mozgalom első hullámaiban többek között erre a kizárásra akart 
reflektálni, a nők láthatóvá tételét sürgette, és új történetírást, a történelem átírá-
sát szorgalmazta. Az 1848-ban az amerikai Seneca Fallsban született Kiáltvány, 
mely a modern nőmozgalom egyik legfontosabb szövege, sem hagyja említés 
nélkül a történelem jelentőségét: „Az emberiség történelme ismételt sérelmek és 
visszaélések története, amit a férfiak követtek el a nőkkel szemben, azért, hogy 
elérjék a közvetlen célt, a nő feletti teljes és zsarnoki uralmat.”

A nőközpontú történetírás, a történelem újraírása a XIX. század második fe-
létől jelen volt a történettudományban. Ez annál is fontosabb, mert mint Simone 
de Beauvoir 1949-ben megjelent, de igazán nagy hatásúvá csak a feminizmus ún. 
második hullámával vált művében rámutat a „női” identitás és a „nő” meghatá-
rozásának nehézségére: „nincsen múltjuk, nincs történelmük, nincs saját vallá-
suk, hiányzik a munkahelyi szolidaritás és érdekvédelem, amivel a proletariá-
tus rendelkezik”. A történeti kérdésfelvetés a „nő” meghatározásától a nemiség 
történetének vizsgálatáig halad. Ebből következik, hogy a saját történelem, a 
saját múlt létrehozása kulcskérdés a nőknek a XIX. század végétől a társadalmi 
egyenlőségért folytatott harcában, s ennek fő színtere a történetírás és a törté-
netoktatás. 

Hosszú ideig a nők számára nyitva álló egyetlen értelmiségi pálya a ta-
nárnői, tanítónői hivatás volt. Ez nem jelenti azt, hogy a történelemben lát-
ható és prominens szerepet betöltő nőkről (királynőkről, cárnőkről) nem 
születtek életrajzok, de ezek a naiv her-story (nőtörténet) 1970-es években 
virágzásnak induló irányzatát alapozzák majd meg. A nők számára egyetlen 
lehetséges út adódott a kitörésre, mégpedig az, hogy megkísérelnek „férfiak-
ká válni”, és alkalmazkodnak a „férfias” szakmához. A feminizmus első hul-
láma, a XIX. század második felétől az első világháború végéig tart, amikor 
a nők Európa több országában megszerzik a részleges vagy korlátozás nél-
küli választójogot. A második hullám az első eredményeire támaszkodott. 
Az 1968-as társadalmi mozgalmak hatására, annak politikai támogatásával 
a feminizmus lassan átalakította magának a történelem meghatározását is. 
A nőtörténetírás alig harmincéves időszaka során célul tűzte ki, hogy Virginia 
Woolf híres megállapítását – „a nőt a történelem függelékként kezeli” – megvál-
toztassa. 

Ha belegondolunk abba, hogy alig száz éve még megkérdőjelezték, hogy a 
nők agya alkalmas-e egyáltalán elvont fogalmak megértésére, és aggódtak, hogy 
nem káros-e a női testnek az egyetemi tanulmányokkal együtt járó megfeszített 
szellemi munka, akkor láthatjuk, mekkora haladást ért el a nőtörténelem és álta-
lában a nemek történetének írása.
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Magyar (sor)minta

A Társadalomkutatási Intézet 2011-ben megjelent kiadványában1 főként a nemi 
szerepekkel foglalkozik. Az elmúlt évtized során jelentős változás következett 
be a magyar társadalomban a nemi szerepekről való gondolkodás terén. Moderni-
zálódott, munkaorientáltabb lett az értékrend, a család- és gyermekközpontúság 
bizonyos mértékig visszaszorult. A kétkeresős családmodell éppen a család stabi-
litása, biztonsága szempontjából elengedhetetlen követelmény lett. Ma Magyar-
országon az egyéni értékrend változása következtében olyan kedvező helyzet ala-
kult ki, amelyben az egyéni célok egybeesnek a társadalom és az állam céljaival, és 
ez elvileg elősegíthetné a gyermekvállalási tervek nagyobb mértékű realizálását – 
olvashatjuk Pongrácz Tiborné és S. Molnár Edit tanulmányában.2 

A férfi-női szerepekkel kapcsolatos össztársadalmi vélemény nem feltétle-
nül esik azonban egybe az egyének individuális beállítódásával. Más szóval 
lehet, hogy az egyének alapvetően modern gondolkodása ellenére a társadalom 
egészére mégis inkább a tradicionális beállítódás, értékrend jellemző. Ez az 
eltérés pedig könnyen feszültségeket generálhat az egyéni életcélok megvaló-
sításában, legyenek azok akár a karrierrel, akár a családi élettel, gyermekválla-
lással kapcsolatosak.

A nagy kérdés tehát ismét ugyanaz: hol vagyunk most? Valahol félúton 
Nyugat-Európa és a saját korlátaink között. S hogy előrefelé vezet-e az utunk? 
Azt egyelőre nem hiszem.

Lehet tehát áldani vagy elítélni az új világrendet. Ami biztos, hogy a mai 
Magyarországon két aktív keresőre van szükség egy család fenntartásához. Ná-
lunk tehát ez nem választás kérdése. Éljen a feminizmus és az egyenlőség! Én 
magam mindig is ezt vallottam. Ne függjünk senkitől. Ez így olyan szép és 
erőteljes mondat. De tudják, mit? Néha, amikor ellepnek a gondok, a hitel- és 
ingatlanügyek, karrierdráma, baráti és családi nyűgök, azt kívánom, bárcsak 
férjhez mentem volna, és csak a vasárnapi menü megtervezése és a gyerekne-
velés lenne a dolgom 1910-ben. Néha. Aztán persze rájövök, hogy ezen azért 
alaposan túlnőttem már. Így a kedvesemre hagyom a főzést, én pedig indulok 
az ügyvédemhez, és megváltom a magam kis világát, mert jó ma nőnek lenni.
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Jótékonykodni menő
Budapestnek ezer arca van. Közhely, de így igaz. Máshogy látjuk a Gel-
lért-hegyről, a Szabadság hídról, másik arcát mutatja egy szűk belvárosi 
utcán sétálva, másikat egy külvárosi lakótelepen, és megint máshogy lát-
juk egy budapesti lakás ablakából. Vajon milyen lehet annak, aki este az 
utcára tér haza, és lefekvés előtt nem az ablakán át nézi a járdát, az utcát? 
Hogyan látják a hajléktalan emberek Budapestet? A londoni Café Art és 
a Budapest Bike Maffia (BBM) közös szervezésében idén itthon is megva-
lósult az a projekt, amely utánajár ennek. A BBM egy kerékpárosok által 
alapított civil szervezet, melynek tagjai segítő munkát végeznek (adomány-
gyűjtés, az adományok kerékpáros kiszállítása, közösségi főzés rászorulók 
részére). Az ő szervezésükben indult idén márciusban a My Budapest Photo 
Project, melynek során hajlék nélkül élők fotózták Budapestet, úgy, ahogy 
ők látják. A képekből augusztusban kiállítás nyílt, majd naptár készült. 
A projekt egyik szervezőjével, a BBM önkéntesével, Fekete Bernadett-tel 
beszélgettem.

– Mióta vagy a Budapest Bike Maffia tagja?
– Úgy két és fél éve mentem el először egy közösségi főzésre, amit a BBM 

szervezett. Azóta figyelemmel kísérem az eseményeket, és amikor időm engedi, 
elmegyek valamelyik alkalmukra, és ahol tudok, besegítek.

– Mikor találkozott először a BBM a fotóprojekt ötletével?
– Láttam az interneten egy cikket arról, hogy milyen jó projektet csináltak London-

ban: utcán élő embereket kértek meg, hogy fotózzák le a várost. Nem mondtak 
nekik mást, csak hogy fotózzák le, amit csak akarnak. Úgy éreztem, ez profilba 
vág nálunk is, a mi céljaink között is ott van az érzékenyítés, a figyelemfelhí-
vás és a hajléktalan emberekről való sztereotípiák eltüntetése. A londoni csapat 
neve Café Art, és a célunk ugyanaz: a művészetet segítségül híva kicsit közelebb 
hozni a hajlék nélkül, a társadalom peremén élőket a többi emberhez. Mivel ez 
a projekt különbözik az eddigi kezdeményezéseinktől, reméltük, hogy sokkal 
szélesebb rétegeket tudunk majd megszólítani. Úgy érezzük, ez be is jött.

– Miért éreztétek fontosnak, hogy a londoni projekthez csatlakozzatok?
– Mert minél többen vagyunk, annál erősebb lesz a hangunk. Itthon is ennek 

szellemében igyekszünk terjeszkedni: van a Bike Maffiában a budapesti csa-
pat, ez a mag, de ott vagyunk már Debrecenben, Székesfehérváron, Szegeden és 
Pécsett is. És van már például Pereira Bike Maffia is. Egy kolumbiai srác itt élt 
Magyarországon, aktív önkéntesünk volt, és miután hazaköltözött, megcsinálta 
otthon, amit itt látott. Emellett Londonban is lesz Bike Maffia. Sajnos a hajlékta-
lanság problémája világszintű dolog, ezért úgy gondoljuk, hogy nemzetközileg, 
együtt kell felhívni rá a figyelmet. Jó csapatban dolgozni.

– Más városokban is létrejött ilyen projekt?
– Igen, London mellett például Manchesterben, New Orleansban, Sidney-ben 

is megszervezték. Ebben az évben tizenkét ország jelezte, hogy szeretnének csat-
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lakozni a londoniakhoz. Rengeteg munka van egy ilyen projekttel, úgyhogy 
nagyon fontos, hogy álljon az ötletgazda mögött egy szervezet. Ez hatalmas 
segítség. Tehát nem elég, ha valakinek kipattan a fejéből az ötlet, mert egyedül 
nem valószínű, hogy meg tudja csinálni. Mi is csak azért tudtuk megvalósítani, 
mert mint Budapest Bike Maffia csináltuk meg, rengeteg önkéntes segítségével.

– Sokakhoz sikerült a My Budapest Photo Projecttel eljuttatni a hajléktalan-
ság problémáját?

– Sokkal nagyobbat szólt, mint amire számítottunk. Számos tévéinterjúnk és 
rengeteg megjelenésünk volt. Csak a megnyitó napján kétszázan jöttek el meg-
nézni a kiállítást. Utána is sokan voltak kíváncsiak rá, például tanárok hozták a 
diákokat, egyetemi csoportok jöttek szemináriumok keretében.

– A fotók készítőinek és a hajlék nélkül élőknek, akik megnézték a kiállítást, 
mi volt a legnagyobb pozitívuma a projektnek?

– Az egyik legfontosabb az önbizalom-növekedés, amit a képek készítése 
okozott. Mindenki büszke lenne arra, ha részt venne egy pályázaton, és kiállí-
tanák a képét. És nagyon fontos, hogy lett egy új elfoglaltságuk: alkothattak és 
adhattak valamit.

– Könnyen ment az indulás? Hamar találtatok jelentkezőket?
– Amikor megjelentünk a hajléktalanszállókon, hogy szeretnénk ezt a pro-

jektet megcsinálni, eleinte nem nagyon értették az emberek, hogy mi is ez az 
egész, hogy ők most ebben tényleg részt vehetnek, féltek, hogy nem lesznek 
elég jók benne, és nehezen hitték el, hogy tényleg azt fotózhatják majd, amit 
ők akarnak. Szóval kicsit bizalmatlanok voltak velünk. De hamar láttuk aztán, 
hogy nagyon örülnek a résztvevők, és büszkék magukra.

– Sokszor hallani, hogy a legfontosabb, amire egy hajlék nélkül élőnek szük-
sége van, az a jó szó. Mit jelent ez pontosan a mindennapi életben?

– Volt egy akciónk, a Gerilla Piknik. Ehhez megkerestünk hajléktalan em-
bereket, vittünk egy hatalmas kosár finomságot és egy nagy takarót, leültünk 
melléjük, és az utcán piknikeztünk velük, közben pedig beszélgettünk. Nagyon 
sokan vannak, akik segítenek nekik, adnak enni vagy pénzt, aztán rohannak is 
tovább. Nyilván nem lehet a szemükre vetni, hogy miért nem maradnak tovább, 
mert önmagában már az is óriási dolog, hogy észreveszik, ha valakinek szük-
sége van a segítségre. De ha például azt is megkérdezzük, hogy van, mi újság, 
és mindennap csak két-három mondatot váltunk egy hajlék nélkül élővel – és 
mivel rendszeresen nagyjából ugyanazon az útvonalon közlekedik az ember –, 
kialakul egyfajta ismeretség. Ezt bárki megteheti, ehhez tényleg semmi nem 
kell. Nem kell nagy dolgokra gondolni, az időjárásról például mindig lehet be-
szélgetni. Ha van két percünk, és azt rászánjuk valakire, nagyon hálás lesz érte.

– Az érzékenyítés fontos részét képezi a munkátoknak, és a My Budapest 
Photo Project fontos szerepet játszik ebben. Milyen keretek között végeztek még 
érzékenyítő munkát?

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne előadások keretében juttassuk el az 
emberekhez az üzenetünket, hanem a gyakorlatban mutassuk meg, szerintünk 
mi a jó irány. Az egyik programunk például a +1 szendvics akció. Általános 
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és középiskolák jelentkezhetnek be hozzánk, ahol megkérjük a tanulókat, hogy 
hozzanak magukkal plusz egy szendvicset. Ezekért mi elmegyünk, és elvisszük 
a nappali melegedőkbe, ezzel is motiválva a hajlék nélkül élőket, hogy bemenje-
nek ezekbe az intézményekbe. Ezeken a helyeken általában egy forró italt tudnak 
nekik biztosítani télen, sokkal jobb tehát, ha ételt is kaphatnak. Nagyon fontos 
lenne, hogy legalább télen minél több rászoruló menjen be a melegedőkbe.

Másik projektünk az érettségihez szükséges kötelező önkéntes munkához 
kapcsolódik: van egy ötvenórás kezdeményezése a Bike Maffiának. A húzóerő, 
ami miatt sokan csatlakoznak hozzánk, hogy jótékonykodni most éppen menő. 
A Bike Maffia kifejezés is megfogja a fiatalokat, vagánynak tartják, ahogy azt 
is, hogy biciklis társaság vagyunk. A Bike Maffia csapata pedig nagyon laza, 
fiatalos, nyitott.

– Sokan gondolják, hogy aki az utcán van, azt kapta, amit megérdemelt. Hogy 
lehet ezt a képet kiűzni az emberek fejéből?

– A naptárban a fotó mellett ott van az alkotó és a fotó készítésének történe-
te – magyarul és angolul is. A kétnyelvűség az egész projektet átszövi. Nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy az alkotókat minél jobban bekapcsoljuk a kez-
deményezésbe. Nem az volt a célunk, hogy a hajlék nélkül élőkkel hívjuk fel 
magunkra a figyelmet, hanem igyekeztünk bevonni őket, hogy minél inkább a 
magukénak érezzék a dolgot. A személyes történetekkel a célunk, hogy szembe-
süljenek az emberek azzal, hogy bárki bármikor utcára kerülhet. Van, aki családi 
tragédia miatt, de lehet egy válás következménye is, és az ember – akár több 
diplomával – az utcán találja magát. 

– Hol lehet hozzájutni a naptárhoz?
– A naptárak megvásárolhatóak a FUGA-ban (1052 Budapest, Petőfi Sándor 

utca 5.) és a Strike Bike-ban (1075 Budapest, Kazinczy u. 12.). Az ára 2500 Ft, 
melyből az alkotókat támogatjuk.

– Jövőre is lesz naptár?
– Igen, ezért is adtunk hozzá évszámot. Az idei projekt a My Budapest 2016, 

ebből a My Budapest 2017 naptár lesz. A naptár október 10-én jelent meg, a 
hajléktalanság világnapján. Londonban is ekkor adták ki. Szeretnénk a jövőben 
a tapasztalatainkat felhasználva még gördülékenyebbé tenni a projektet. 

– Mit gondolsz, mikor fog pozitív irányban változni a hajlék nélkül élők helyze-
te?

– Nem gondolom, hogy az egész problémát ez a naptáras projekt fogja meg-
változtatni, de az látszik, hogy valami elindult. Az például nagyon szuper, hogy 
iskolás csoportokat hoztak a kiállításra. A tanárok úgy gondolták, hogy ez fontos, 
és el kell valahogy juttatni a gyerekekhez a témát, és hogy a diákok eljöttek, és 
adtak le szavazólapokat az általuk legjobbnak ítélt fotókról, tehát érdemesnek 
tartották a képeket arra, hogy szavazzanak rájuk.

– A Budapest Bike Maffia mindig előrukkol újabb és újabb akciókkal. Kará-
csonyra készültök valamivel?
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– Igen, pontosabban Mikulás napján lesz egy esemény a Dürer Kertben 
(1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) 16 órától, amit a Bike ’N’ Nite-tal és a 
Vitamin Kommandóval közösen szervezünk. A Facebookon Hétköznapi Mikulások 
néven lehet megtalálni az eseményt. Lesz szakállszépségverseny, bringás felvonu-
lás, közös főzés, koncertek, és utoljára itt lehet megtekinteni az országos turnéjáról 
visszaérkező My Budapest Photo Project képeit.

Az interjút G. Szabó Sarolta készítette

Milonga I. 2014. 37 × 52 cm, krétarajz, karton (magántulajdon)
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Egy asszony élete Ukrajnában
A rossz nyelvek szerint a beregszászi piacon mindenhez hozzá lehet jutni. Állí-
tólag, ha kitartóak vagyunk, géppisztolyhoz is. Nem vettünk géppisztolyt, csak 
hússal és paprikás krumplival töltött jó meleg pirogot, azután elindultunk Ukraj-
na egyetlen magyar nyelven játszó színháza felé, ahol Zelei Miklós Hubertusz 
című drámájának az ősbemutatójára készültek.

A beregszászi utcákon meghökkentően sok a női koldus. A magyar női koldus. 
November van, s a piactól pár méterre négy-öt éves kislány ül a földön, kezében 
picike papírdobozt tart. Koldul, és senki nem rohan se segítő emberért, se ren-
dőrért. Két méterre tőle nyolc év körüli kislány áll. Az arca maszatos, időnként 
egy-egy járókelőhöz szegődik, és könyörög. Ha csak pár kopekot kap, méltat-
lankodik, mire a járókelők azt kiáltják: becsüld meg a keveset! A piac bejárata 
mellett nyolcvan év körüli anyóka ül, remeg a feje, kezében dobozt tart, turisták 
fotózzák. A sétáló utcává tett Kossuth úton az asszonyok úgy koldulnak, hogy 
előbb hosszan könyörögnek, azután hirtelen letérdelnek az emberek elé. A nagy 
hasú és rettentően sovány, hetedik hónapban járó fiatalasszony is térdre esik.

A kárpátaljai Beregszászon a szegénységet már a középosztálybéli asszonyok 
is csak praktikákkal tudják túlélni. Van, aki malacot nevel az ötödik emeleten, 
az erkélyen. Van, aki nyolcvanliteres műanyag hordóban káposztát savanyít a 
panellakás konyhájában.

– Úgy kell csinálni – magyarázza Marianna –, hogy a hordó aljára először három 
csöves kukoricát teszünk. Ilyet, amit morzsolni szokás. Azután a legyalult káposz-
tához teszek kaprot, birsalmát, tormát, sót, borsot és egy kis sárgarépát is. Egy-
két fej káposztát meghagyok egészben, jó lesz a karácsonyi töltött káposztához… 
Ritka az a hónap – sóhajtja Marianna –, amikor a hó végén ne pirossal jönnék ki. Mí-
nusszal. Egy vendégházban dolgozom a hét minden napján. A fizetésem háromezer 
hrivnya, ami nem egészen harmincezer forintnak felel meg. Kárpátalján ez köze-
pes fizetésnek számít, a diplomások, a színészek is ennyit keresnek. A férjem szén-
telepen dolgozik, brikettet gyártanak. Itthon ő süti a kenyeret, mert úgy olcsóbb. 
A disznóhús drága, ezért azt nem veszünk. Vagy fűszerezett grecskával, hajdi-
nával, esetleg rizzsel töltjük meg a kolbászbélt, kifőzzük, megsütjük. Egy ve-
getáriánus számára ez nagyszerű, de mi nem vagyunk azok. Szerintem itt, Be-
regszászon a középosztály hamarosan el fog tűnni, lecsúszik, a semmibe. Én is 
azon remegek, mennyi lesz majd a gázszámlánk. November van, de még nem 
fűtöttünk be. Most a káposzta miatt van meleg a konyhában. Mellettünk fiatal 
házaspár él. Újgazdagok. A hölgy állítólag tanárnő volt, két gyermekük van, és 
már négy lakást vettek meg körülöttünk. Fogalmam sincs, hogy miből, én csak 
azt tudom, hogy aki tiszta úton dolgozik, az abból nem nagyon tud megélni… 
Semmi luxust nem veszünk. Már tíz éve, hogy az alsóneműn kívül új ruha nem 
volt rajtam. Turkálókba járok. A télikabátomat is ott vettem ötven hrivnyáért, a 
szabó meg hatvan hrivnyát kért el azért, hogy levágjon egy keveset a kabátujj-
ból… Még emlékszem a valamikori kölnim illatára… Egy időben próbálkoztam. 
Átjártam Magyarországra dolgozni. Hat évig voltam egy nyírszőlősi magyar csa-
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lád mindenese. Mert elváltam, és volt két gyermekem meg az anyám, akiket ne-
kem kellett eltartanom. Nem, nem vagyok sírós fajta, de amikor a fiam egy nap 
úgy jött haza az iskolából, hogy a csizmájának levált a talpa, másik cipője meg 
nem volt, akkor… a fiam egy hétig nem járt iskolába, nem volt miben… Úgy 
dolgoztam Magyarországon, hogy tíznaponta járhattam haza. Akkor is csak 
délután négykor engedtek el. Mert takarítani kellett, kapálni, traktort vezetni, 
terményt árulni a nyíregyházi piacon. Még karácsony szenteste is csak délután 
négy órakor mehettem. Rohantam, a határon stoppolva jöttem át. Akkoriban 
még kishatárátlépővel lehetett közlekedni, hazaértem, átadtam az ennivalót, a 
pénzt és az ajándékokat, aztán hajnali fél háromkor már indultam is vissza 
Magyarországra, hogy fél hatra kiérjek az állomásra, ahonnan a kisvonat indult 
Nyírszőlősbe. A hatodik év végére már csak negyvenkilenc kiló voltam… Vala-
mikor az anyai dédapámék is elvándoroltak. Ki, Amerikába. Volt egy fürdőjük, 
Kaszonyban, gyógyfürdő, s amikor elvándoroltak, annak igazgatását rábízták 
nagyapámra. Csakhogy jöttek az oroszok, a gyógyfürdőt államosították, nagy-
apát pedig lágerbe vitték majdnem öt évre, merthogy ő kulák. Valahol a Krím-
ben dolgoztatták egy szénbányában. Barakkokban aludtak, egy-egy barakkban 
százötvenen-kétszázan. Sokan meghaltak, hastífuszban, mert annyira kevés 
ennivalót kaptak, hogy még a szemétdombra kidobott cékla- és krumplihéjat 
is megették, még akkor is, ha tudták, az őrök a szemétdombot lepisilték. Me-
zőkaszonyból tizenegy férfit vittek lágerbe, amit csak hárman éltek túl. Nagy-
apámnak is elfagyott a lába, s amíg élt, vigyáznia kellett, nehogy valamivel 
felsértse. A három hazatérőből ketten pár napon belül meghaltak. Mert hirtelen 
túl sokat ettek. Nagyanyám az éléskamra kulcsát, ahol a disznóságokat is őrizte, 
a kötőjébe rejtette, ki nem adta volna a világ minden kincséért sem. Előbb csak 
pár kanálnyi galamblevest adott nagyapának, így szoktatta vissza szép lassan 
az ételekhez… Hogy mi lett a kaszonyi gyógyfürdőből, amihez szőlőbirtok is 
tartozott? Amikor be lehetett volna adni a kárpótlást, az édesanyám épp rákbe-
teg volt, és az édesapám is betegeskedett. Testvérem nincs, így nem volt, ki az 
archívumot járja és a szükséges iratokat kikeresse. A kaszonyi gyógyfürdőből 
s a hozzá tartozó szőlőbirtokból mára csak egy szőlőprés és egy daráló maradt. 
Anyám ezt örökölte, és én is csak ennyit tudtam adni a fiamnak. Mondtam 
neki, aztán el ne próbáld ugrasztani, legalább ennyi maradjon – a múltunkból. 
Ez egy óriási szőlőprés. Olyan különleges, hogy a beregszászi múzeum igaz-
gatója azt mondta: „Marianna, kérjen érte annyi dollárt, amennyit akar!” A cí-
meres daráló is különleges. Rárakjuk az ezer literes kádra, aztán beletesszük 
a szőlőt. Van egy kis szőlőnk Jánosiban, ahová apám szülei költöztek Bereg-
surányból. S bár apám szülei Jánosiból többé ki nem tették a lábukat, az állam-
polgárságuk az államhatárral együtt folyton változott. Előbb ugye magyarok 
voltak, aztán csehek lettek, utána oroszok… Csak ukrán nem lett a nagyapa, 
mert addigra meghalt. Nem, nagyapa evvel az egésszel nem foglalkozott. Ma-
gyar vagyok, és kész, mondta. Ahogy az óráját sem állította át téli meg nyári 
időszámításra. A jószág azt nem érti, mondta. És május elsején sem ment fölvo-
nulni, mert várta a föld, ami fontosabb. Fölvonulni azért időnként kellett, mert 
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kaptunk érte tíz rubelt. Gyerek, felnőtt, mindenki tíz rubelt ért, aki vitte a lózun-
got, itt, Beregszászon, a város főutcáján, ott, ahol most a főiskola és a magyar 
színház van. Hogyne vonultak volna az emberek. Egy óvónő fizetése akkoriban 
hatvan rubel volt, egy kiló disznóhús meg két rubel ötven kopekbe került. Négy 
kiló húst lehetett venni a lózungért. Egy üveg pálinka is két rubel ötven kopek-
be került, naná, hogy vonultunk, mivelhogy úgyis muszáj volt. Minden gyárból 
akadtak önkéntesek, akik figyeltek, és összeírták a felvonulókat. Végigmentünk 
a téren, hurráztunk, éljeneztünk a párttitkár és az elöljáróság előtt, aztán amint 
elértük a posta épületét, már dobáltuk is le a lózungokat, amiket azonnal autóra 
raktak, és vittek tovább… Magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, de hivata-
losan először szovjet állampolgár voltam, vagyis orosz, most meg ukrán. Régen 
a hivatalos papírba még beleírták, hogy nemzetisége magyar, de a mostaniban 
ilyesmi már nem szerepel, csak a nevem és a szülők neve. Itt Beregszászon nagy 
divat lett a honosítás meg a kettős állampolgárság, ami tilos. Tilos, hogy az uk-
rán állampolgárság mellé bárki is fölvegye például a magyart. Attól persze még 
létezhet titokban. Az egyik kolléganőm és annak húga könyvelő volt. A határ 
túloldalán, Beregsurányban vettek egy kis vályogházat, ami még lakható, így 
szereztek magyarországi lakcímet, ami a kettős állampolgársághoz elengedhe-
tetlen, aztán lemondtak a nyugdíjukról Ukrajnában, s megigényelték Magyaror-
szágon. Most ketten száz-százezer forintot kapnak Magyarországtól, ami tíz-tíz-
ezer hrivnyának felel meg. Amúgy a nyugdíjuk fejenként ezerkétszáz hrivnya 
lett volna. Naná, hogy jobban jártak. Papíron Magyarországon élnek, az ottaniak 
létszámát növelik, a valóságban meg itt vannak Beregszászon. Ez a biznisz. De 
sokan mennek el valóságosan is, jellemzően a lányok. Még a harmincon felüli 
vénlányok meg az elváltak is, akik idehaza már a kutyának sem kellenek. Mint a 
sicc, úgy kelnek el odaát. Mert tudnak sütni, főzni, minimális pénzből megélni… 
Valamikor a szüleim ukrán iskolába járattak. Ukrán anyanyelvűbe, mert tudták, 
hogy főiskolára, egyetemre csak onnan kerülhet be egy gyerek. Valamikor úgy 
gondoltam, angoltanárnő leszek. Jól is tanultam, csak aztán tizenhét évesen sze-
relmes lettem, férjhez mentem, tizennyolc éves koromra pedig megszültem a 
lányomat. A fiam most harmincegy éves, az unokám tizennyolc, s ha minden jól 
megy, pár éven belül dédi leszek, pedig még csak ötvenhét és fél éves vagyok.

A beregszászi utcákon lassan fények gyúlnak, Ukrajna egyetlen magyar nyelvű 
színházában, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban kezdődik az ős-
bemutató. A nézők kabátban ülnek, a fűtéssel is spórolni kell, mert hiába, hogy 
a színészek alkalmazottak, az ukrán állam novemberre-decemberre már nem ad 
fizetést, azt mondják, nincs pénz, elfogyott, oldják meg másként.

Scipiades Erzsébet
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A szegénység hatása a nemi szerepek változásaira
Gondolatok az Igazgyöngy Alapítvány terepi tapasztalatai alapján

Az Igazgyöngy Alapítvány 1999 óta dolgozik Hajdú-Bihar megyében, a Be-
rettyóújfalui járás területén, egy leszakadó térségben. Foglalkozunk művészeti 
oktatással, tehetséggondozással és felzárkóztatással, és ugyan minden minden-
nel összefügg, mégis, e cikk szempontjából most leszűkítve, a generációk óta 
mélyszegénységben élő családokkal végzett munkáról írok, azon belül is a nemi 
szerepek változásairól, ahogy azt mi a terepen dolgozva megtapasztaljuk.

E munka során, hosszú távon figyelve és értelmezve az emberi reakciókat, a 
családok és a közösség működését, a korábbi, tanult tudásunkhoz viszonyítva 
sok dolog új értelmezést nyert bennünk. Megtapasztaltuk, hogyan őrli fel az 
emberi tartást a szegénység, hogyan öröklődnek át azok a mechanizmusok, ame-
lyeket a nyomorúság nevel ki, és hogyan köti mindez helyhez, iskolázottsághoz, 
életformához a benne élőket. Látjuk, hogyan változik mindez a XXI. század 
fogyasztói hatásrendszerében, és azt is, milyen a társadalom szegénységképe, 
ehhez igazodva pedig a szolidaritása vagy kirekesztése.

Mélyszegénység. Sokan kérdezik, mit jelent ez pontosan. Mi, akik a terepen 
dolgozunk, ezt főleg az alapszükségletek biztosításához, a krízishelyzetek keze-
léséhez kötjük. Azokat a családokat tekintjük mélyszegénységben élőknek, ame-
lyek a hónap végéig nem tudják egységes színvonalon biztosítani a családjuknak 
az alapszükségleteket, és bármilyen váratlan helyzet, például egy betegség, egy 
cipő elszakadása, kötelező utazás megoldhatatlan számukra. A megoldásokat 
többnyire a kölcsönben találják meg, ami aztán egy maguk előtt görgetett adós-
sággá nő, tovább nehezítve a tartalék nélküli életüket.

Azt is gyakran kérdezik, hogyan viszonyul egymáshoz a szegénység és a 
cigánykérdés.

A napi munkánkban két értelmezést használunk: a lecsúszó szegényét és a 
generációk óta szegénységben élő szegényét. Az első csoportba tartozók munka-
tapasztalattal, önfenntartási képességgel rendelkező családok, akiket a munka-
hely elvesztése, a svájci frank alapú kölcsön vagy egy baleset, betegség sújtott; 
eladósodtak, elbizonytalanodott a lakhatásuk, lassan csúsztak egyre lejjebb. Ne-
kik még van tapasztalatuk a kiszámítható jövedelemről, a pénz beosztásáról, a 
szükségletek rangsorolásáról. Ha ők lehetőséghez jutnak, képesek visszakerülni 
a stabilabb életfeltételek közé. Az ő családjuk ezeket a képességeket örökíti át, 
a felnőttek is tudást kaptak erre a szüleiktől, és tovább is adják ezeket a gyere-
keiknek. 

A másik csoportba tartozók nem rendelkeznek tudással minderről. Itt hiá-
nyoznak a munkavállalói kompetenciák, az önfenntartás képessége, a tervezés, 
beosztás, nincs beépülve a kiszámíthatóság érzése. Ők generációk óta egy olyan 
tudást kapnak örökül, ami a szegénység körében mozog, ebbe nem tudják be-
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építeni a kitörési pontokat, nem tudnak elég erőt, motivációt meríteni a változ-
tatáshoz. Nekik nem elég a lehetőség, mert nem tudnak élni vele, itt fejlesztés 
kell. Míg az első csoportban kevesebb, itt nagyságrendileg több a roma család. 
Problémájukra a különböző kormányok, beleértve a rendszerváltás előttit is, 
nem tudtak tartós, előremutató megoldást adni. Leginkább a szőnyeg alá söp-
rés jellemezte ezt, mindig is hamis képet mutatva a beavatkozások sikereiről. 
Nincs kormányokon átívelő stratégia, pedig a probléma csak hosszú távon len-
ne kezelhető.

A probléma differenciáltsága

A szegénység az átörökítéseivel és a gyorsan változó világ elvárásainak levetü-
lésével egy nagyon bonyolult problémahalmazt eredményez, amelyben a tradi-
cionális nemi szerepek is változnak. Ám mivel ezek a tradíciók sem egységesek 
a szegénységben élőknél, így általános változásokat nehéz leírni. Szinte tele-
pülésenként, nagycsaládonként, családonként más-más a kép. Mégis találunk 
közös jegyeket, új típusú túlélési stratégiákat, amelyekben változik a családon 
belül betöltött szerep is, alkalmazkodva az új helyzetekhez. A különbségeket 
azonban látnunk kell. 

Alapítványunknál, amely egy nőközpontú közösségfejlesztést vezet, a prob-
léma pontos feltérképezése nagyon fontos. Enélkül semmilyen fejlesztés nem 
indítható el. Próbálkozunk mi is mindenfélével, interjúkkal, mérésekkel, ám a 
közösséggel való együttélés adja a legpontosabb tapasztalatokat. Mi, akik a fej-
lesztésekkel foglalkozunk, egy tanult tudással rendelkezünk, ami kétségtelenül 
nagyon fontos. Ám nem cigányként, és nem mélyszegénységben szocializálód-
va nem rendelkezünk az ő tudásukkal, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni. Csak a két tudásból együtt körvonalazható valamilyen út a változásokhoz. 

Figyelünk hát, elemzünk, megbeszéljük velük, és így építünk stratégiát. Kö-
zösen. Hogy miért pont a nőkkel? Mert úgy érezzük, a családban az ő szere-
pükön át tudunk változást előidézni. Az ő tudásuk, a napi élet megszervezése 
lehet az út a család többi tajgának a szemléletváltozása felé. Olyan területeken 
próbálunk egymást támogató közösséget létrehozni, mint a háztartásvezetés, 
a gyereknevelés, a családon belüli kommunikáció, a családon belüli erőszak. 
Közben persze helyzetbe hozunk nőket, akik maguk is változni kezdenek ettől, 
hatva a többiekre, nemcsak a családjukra, hanem a nagyobb közösségekre is.

De mindez már a fejlesztés. Most nézzük inkább a képet, amit láttunk, lá-
tunk, megtapasztalunk.

A női szerepek

A mi területünkön a generációk óta mélyszegénységben élők nagy része roma, 
ám ez a közösség korántsem egységes. Egy részük romungro, másik részük oláh 
cigány. A roma tradíciókat az oláh cigány családokban fedezhetjük fel, sok csa-
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ládnál erősen tartják a nemi szerepekhez kötődő szokásokat is. Az asszonyok 
viselkedése, öltözködése, a házi munka, a temetések, a szöktetés, az összeköltö-
zések szokásai, születések, a nem családtag férfiakhoz való viszonyulás, és sok 
más, generációkon át öröklődnek, ám folyamatosan megfigyelhető az elhalvá-
nyulásuk is. 

A fiatal lányok öltözködését átírja a divat, az asszonyok közmunkába való 
bevonása átértékeli a családon belül a női szerepeket. No meg persze meghatá-
roz mindent a szegénység is, amely behatárolja a lehetőségeket is. Az iskola, az 
oktatás szerepét sajnos ezen a téren szinte kizárhatjuk. A mai oktatási rendszer 
a szegénység kihívásaira nem képes adekvát válaszokat adni. A legerősebb a 
családon belüli átörökítés.

A generációk óta szegénységben élő családoknál a női szerep jellemzően egy-
beesik a főállású anyaság karriertörténetével. A lányok legfeljebb csak a nyolc 
általánosig jutnak, sokan a tizenhat éves tankötelezettségi korhatár előtt kiesnek 
a közoktatásból, ritka, aki ez után is bennmarad, és szakmát, képesítést szerez. 
Hamar párkapcsolatba lépnek, vagy összeköltöznek, vagy elszöknek, míg a szü-
lők el nem fogadják a helyzetet, és utána már csak idő kérdése az első gyerek 
megérkezése, majd utána jön a többi sorban. Nincs az a munkahelyhez kötődő 
karrier, amely miatt erőfeszítéseket tennének. Nyilván, mert nincs munkahely 
sem. Az átörökítés pedig ennyit enged nekik. A nagyanyai, anyai minta erős, és 
a közösség sem képes mást mutatni. Mert a szegénységben mind így élnek.

Érdekes kérdés a sok gyerek vállalása. Vannak, akik azt mondják, az asszo-
nyok ettől érzik a közösségben fontosnak magukat, az anyaszerep ad tekintélyt, 
és sokan azt is vallják, a nagycsaládosság egyfajta roma „attribútum”, szeretik, 
ha sok a gyerek körülöttük. Valamikor biztosan így volt, de ma ez, legalábbis 
ahol mi dolgozunk, nehezen tetten érhető. Sok, még a szokásokat erősebben 
tartó oláh cigány családnál van két, legfeljebb három gyerek, és a közösség véle-
ménye is változik erről, egyre gyakrabban hallani, ha valaki nem tud megfelelő 
körülményeket biztosítani a gyerekek felneveléséhez, ne szüljön annyit. A csa-
ládból való kiemelések üzenete is beépült már, és változtat a korábbi szemléleten.

Persze ez nem ilyen egyszerű. A fogamzásgátlás ugyanis nem a legégetőbb 
kérdés egy olyan családban, ahol az alapszükségleteket sem tudják biztosítani. 
A jövedelemhez képest az óvszer is drága, ráadásul ez inkább csak a fiatalok kö-
rében elfogadott, lassan épül csak be, a felnőtt férfiak jellemzően nem használják. 
A tabletta, a spirál, az injekció mind drága, félnek is tőle, és utazni is kell érte. 
Marad a közösülés megszakítása a maga bizonytalanságával, no meg a gyakori 
abortusz, ami persze szintén pénzbe kerül. 

Sokan mondják azt is, a szegénységben élők a családi pótlékért szülnek. So-
kan meg azt mondják, ez nem igaz, nincs ilyen. Nos, azt hiszem, ezt is úgy 
kellene megközelíteni, mint mindent, a realitások talaján, az arányok pontos jel-
zésével. Mert igen, nem szabad letagadni, hogy előfordul olyan család, ahol csak 
ez az egyszerű üzenet megy át: nekem két gyerekem van, a szomszédomnak hét, 
én kevesebb családit kapok, ő meg többet. A beosztás, a tervezés tudásának hiá-
nya pedig nem engedi a továbbgondolást, a legfontosabb üzenet a családi pótlék 
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érkezésekor kézhez kapott összeg. Ám ez csak a családok töredékénél van így, 
ebből általánosítani egy társadalmi csoportra nem szabad.

A fiatal lányok esetében a női szerephez egy másfajta karriertörténet is kap-
csolódhat. A prostitúció. Furcsa közelről látni ezt is. Előfordulnak kényszerí-
tések, hallani néha, hogy elvisznek egy-egy lányt, de többnyire nem a fizikai 
kényszer, sokkal inkább a nyomorúság kényszere viszi erre az útra őket. Mert a 
tévé elhozza a fiatal, jól öltözött, szép és gazdag lány ideáját, a sikeres celebek 
pózolásait; a minta erős, a vágy hajt, és ha lehetőség adódik, nem hezitálnak. 
Ha a család erős, visszahúz, nem engedi, de van, ahol a lány akarata az erősebb, 
és utána nincs visszaút. Mert most akar szép ruhát, ékszert, sminket, bulizást, 
amihez pénz kell, mindenáron. No meg persze kötődés, valakihez, aki erős, 
aki megvéd, aki elvisz a szegénység unalmából, még akkor is, ha kihasználja. 
Mindig a tanulatlan, szegény sorból érkező prostituáltak állnak az út szélén, a 
prostitúció ranglétráján legalul. 

Talán itt érdemes egy szót ejteni a homoszexuális vagy transznemű embe-
rekről. Egy olyan közegben, ahol a szegénység szétzilálta a közösségeket, ahol 
az emberi érzéseket aláássa a nyomor, ott nagyon nehéz elfogadásról beszélni. 
Azt hiszem, ezeknek az embereknek a helyzete ma a legnehezebb. Szegényként, 
romaként ezzel a mássággal élni egy olyan közegben, ahol a kirekesztés elemi 
ösztönei működnek, szinte lehetetlen. Itt nincs tudás ennek elfogadására. Sok 
szomorú történet van erről is, amikor a rokonok megpróbálják „kiverni belő-
le” a másságot, rákényszeríteni a szerintük „normális” nemi szerepre. Ha nem 
megy, marad a sorozatos megalázás, ami elől csak elmenekülni lehet, olyan 
nagyobb városba, ahol elvegyülhet, nem lesz állandóan a közösség célpontja. 
A tanulatlanság és a szociális készségek hiánya miatt, ami őket is sújtja, nehe-
zen találnak munkát, párt is, számukra is a prostitúció lehetősége körvonala-
zódik. 

Munkalehetőségek

Ma az elszegényedő térségek legnagyobb problémája a munkanélküliség, amely 
egyben munkaerőhiánnyal is párosul. A szegénységben élők legnagyobb része 
alkalmi és feketemunkán szocializálódott, munkaviszonyos tapasztalata már a 
második generációnak nincs. Korábban jellemző volt, hogy a szegény családok 
férfi tagjai távolabb kerestek alkalmi munkát, havonta járva haza. Akkor itthon 
töltöttek pár hetet, amíg a pénz kitartott, aztán újra elmentek. Közben az asszo-
nyok itthon ellátták a gyerekeket. Egyszerű modell volt ez, nem engedett nagy 
mozgásteret. Ma is előfordul, de a csupán fizikai erejükkel rendelkező emberek 
nem sok lehetőséget találnak. Minden egyre inkább gépesített, az építkezé-
sekre is leginkább szakképzettek kellenek, a mezőgazdaság is egyre kevesebb 
kézi munkát igényel. Az asszonyok, akiknek már nagyobb gyerekeik voltak, 
néha szintén elmentek, az ő alkalmi munkavállalásaikra lehetőség leginkább a 
mezőgazdaságban adódott, napi munkára, a gyerekek miatt ők nem mentek el 
hosszabb időre, nagyobb távolságra. 
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A közmunka rendszere ebben nagy változást hozott, tovább építve a szegény-
ség kerítését, megerősítette a helyhez kötést, a mobilitást értelmezhetetlenné 
téve, a lehetőségeket leszűkítve. Nem érdemes ugyanis távolabb munkát keresni, 
mert a munkabér egy részét felélik, és végül annyit kapnak, kemény munkáért, 
mintha otthon maradnának, a közmunkán, ahol ráadásul a munka nagyságrendi-
leg kevesebb erő- és időbefektetést igényel. Nem kell hozzá tanulni, nincs benne 
előrelépési lehetőség, ám biztos pénz, ha nem is elég a megélhetésre. 

Marad hát otthon mindenki, és várja, hogy „behívják”. Mivel az önkormány-
zatok magas keretet kapnak a munka nélküli felnőttek bevonására, így mindenki 
sorra kerül. Nemcsak a férfiak, hanem a nők is. A munkaidő laza, a teljesítmény 
kevésbé lényeges, a munkavállalói képességek nem fejlődnek. A közmunka zsák-
utcája egy fenntarthatatlan modell, amiben nincs karrierlehetőség, csak vegetá-
lás. A helyzet nem erősíti a gyerekek tanulási motivációját sem, nincs különbség, 
az analfabéta és az érettségizett egyaránt ugyanazt a szerepet tölti be.

A közmunkarendszerben a nők és a férfiak is lehetőséget kapnak. Ahol a női 
szerep alárendeltebb, és egy embert hívnak be a családból, ott előfordul, hogy a 
férfi marad otthon, és a nő vesz részt a közmunkában. Ez nem jelenti persze azt, 
hogy a házimunka a férfié lenne, marad az is a nő feladata. Ezekben a családok-
ban egyértelműen érzékelhető, hogy a szegénység összes terhét a nő viszi, a férfi 
szerepe kívül marad ezen, sőt még az is előfordul, hogy a szegénység mentális 
terhe bántalmazással a nőn csapódik le. Nagyon nehéz itt változást előidézni, a 
családon belül szinte lehetetlen, csak a közösség nyomásával lehetne. Ám furcsa 
módon az asszonyok bántalmazása is egy olyan átörökített szokás, amit termé-
szetesnek vesznek a közösség nőtagjai is. 

Sokat beszélgetünk velük arról is, milyen a szegénység megjelenése, kezelé-
se a családokban. Kifele senki sem szereti mutatni a szegénységet, a gyerekek, 
főleg a serdülő korban levők és a fiatalok iskolai, települési megjelenése, fiúké 
és lányoké egyaránt leplezi a szegénységet. Az olcsó kínai ruha csilli-villi márka-
utánzásai teret adnak ennek. Az öltözködésben sosem a praktikum számít, sokkal 
inkább a külcsín. A használtruha-piac és a kínai boltok átértékelték a szegénység 
kezelését az öltözködésben. Míg korábban az átalakítás, varrás a szegénységhez 
kötődő női szerep volt, ma már nem tapasztalni ezt sem az elszegényedőknél, 
sem a generációk óta szegénységben élőknél, igaz, náluk ez a tudás soha nem 
is volt meg. A ruhák mosása, beszerzése továbbra is női feladat (a turkálókban 
ritkán látni férfi vásárlót), de már nincs a ruhának olyan értéke, mint korábban. 
A minta, amit a médiából látnak, erős. Az élet ma a fogyasztásról szól. „Minden-
ki annyit ér, amennyije van.” És ki ne szeretne többet érni! Mutatni, hogy ő is 
valaki! A Facebook mindennél szemléletesebben mutatja ezt. Az utcán egy-egy 
idegen márkás autó előtt álló fiúk pózolása, vagy a lányok szelfizései minket 
döbbentenek meg a legjobban, mert mi tudjuk, e mögött a kép mögött milyen 
nyomorúság van. A virtuális térben felépített „bulibárós” érzés óriási ellentmon-
dásban van azzal, ahogy élnek. 

A lakókörnyezetben érzékelhető szegénység más képet mutat. Itt nem lehet 
elrejteni semmit, a vezetékes víz, sőt néha áram nélküli házak, a lelakott, szegé-
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nyes bútorok, az edények hiánya, a rossz kályhák mind leplezetlen képet adnak 
a belépőnek. Túl sokan laknak egy térben, hiányzik az intim tér, nincs beszélge-
tési kultúra, a szükségletek kielégítése a meghatározó, mindez egy olyan rend-
szert alkot, amely zsigerileg beépül a gyerekekbe, egy-egy ilyen családban az 
ember szinte a bőrén érzi az átörökített szocializáció súlyát. 

Talán érdemes még pár szót ejteni a „tisztes szegénység” témájáról is. Nap-
jainkban a bűnbakkeresés, a hibáztatás felerősödött. Egyszerűbb elfordítani a 
fejünket, és azt mondani, mindenki maga tehet arról, hogyan él. Sokan szemé-
lyes döntésként fogják fel a szegénységet. A többség még mindig a XIX. szá-
zadi szegénységképet keresi: a szerény, a kuncogó krajcárt gyűjtögető, a házát 
tisztán tartó, a ruhákat foltozgató asszonnyal, a kertjét tíz körömmel felásó, 
vagy fillérekért is hálásan dolgozó férfival. De az alázatos, a szegénységet 
szemlesütve elfogadó ember ma már csak idea. Egyrészt, mert a demokrácia 
korában a „mindenki tudja, hol a helye” már nem értelmezhető, másrészt, mert 
mint korábban írtam, a fogyasztói világ hatásai átírták a szegénységet. A több-
ség pedig nem bírja értelmezni a tévét néző vagy mobiltelefonozó szegény lát-
ványát, ahogy a hónap elején kólát ivó, a hónap végén nélkülöző szegényt sem. 
Mindezt tetézi a gyűlölet, amely napjainkban felerősödött, és pontosan mutatja: 
a szociális készségek tekintetében sokan szenvednek hiányt.

A férfiszerep

A családon belül a nők a napi élet szervezői, nekik kell megoldani mindent, ők 
azok, akik kérni mennek, hivatali ügyeket intéznek, akik a szegénységet élhető-
vé teszik. Ezért írtam többet róluk. De mi a helyzet a családfenntartó férfiakkal? 
Rájuk vajon hogyan hat a szegénység?

Ebben is sokféle életutat láthatunk, a távol munkát vállalótól a bűnözésbe 
csúszóig, a beletörődő, megkeseredettől a kevéssel is beérő, napi megélhetést 
adó lehetőségkeresőig. A felelősség, a család eltartása sokukat nyomasztja. 
A tehetetlenség miatti kiégés talán náluk gyakrabban megtapasztalható, mint az 
asszonyoknál. 

A havi, kiszámítható járandóságokon túli pénzkereset legtöbbször az ő felada-
tuk, ellátni ezt a közmunka-lehetőségen kívül nem egyszerű. Mivel kevés legális 
kereseti lehetőség adódik, mennek más után. Vasazás, alkalmi munkák és a romák 
között gyakori „üzletelés”, ami sok mindent jelenthet. Fagyűjtést, majd annak el-
adását, használt elektronikai cikkekkel ügyeskedést, ha van egy öreg autó, akkor 
a lehetőségek kitágulnak, boltocskázás, pénzért fuvarozás, aztán ott az uzsora is. 
Ez mind a szegénységből indul, onnan ered, és onnan szerzi a bevéte-
lét is. A férfiak „rangja” a pénztől függ, ami a szegénységben sosem te-
rem legálisan. A régi, közösségi szabályokat felügyelő, tudásával, böl-
csességével rangot kivívó vajda már a múlté. Ez nem építhető már fel, a 
szétesett közösségekben pedig a bűnözéssel kivívott rangból sosem lesz 
előrelépés. Ennek a férfiszerepnek az átörökítése is nagyon erős, az 
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ilyen családokban felnövő fiúk nem a tanulás vagy a munka felé nyitnak. 
A hatásuk pedig túlnő a családon, a környezetükre is hatnak, mert a „jól élés” példá-
ja, a pénz és az ehhez tartozó attribútumok komoly vonzerőt jelentenek, így a fiatal 
fiúk között a kriminalizáció kockázata megsokszorozódik. 

Összegzés

A XXI. századi szegénység értelmezése, elemzése, hatásainak vizsgálata, azt hi-
szem, még várat magára. Az ebben való szocializálódást, az átörökítést minden 
intézkedés figyelmen kívül hagyja, pedig ezek nélkül nem lehet megoldási javasla-
tokat kidolgozni. Úgy vélem, igazából a probléma beazonosítása sem történt még 
meg. Ezért csúszunk egyre mélyebbre, ezért nem tud az állam hatékony megoldá-
sokkal előállni. Csak azt látjuk, hogy semmi sem változik. Az oktatás hatástalan, a 
közmunka sem váltja be az ígéreteket, nem vezet vissza a munka világába, főleg 
nem azokat, akik sosem voltak ott, a szociális rendszer nem képes úgy kezelni a 
helyzetet, hogy változzon valami. 

A szegénység pedig felőröl mindent. A közösségeket már rég felőrölte, ezek 
újjáépítése a legfontosabb feladat lenne. Mert egy közösség íratlan szabályai teszik 
lehetővé azt is, hogy a nemi szerepeket úgy éljék meg, ahogy azt egy XXI. szá-
zadi demokráciában kell. Közösség pedig csak úgy építhető, ha a hiányzó szociá-
lis készségeket fejlesztjük. Ma mind a személyes, mind a társas kompetenciákkal 
hadilábon állunk. A családokban is fejletlenek, az oktatásban sem fókuszálnak rá, 
magától pedig ez sem fejlődik. Hogy ki, mikor fogja ezt a rendszeren belül a he-
lyére tenni, nagy kérdés. Amíg nem történik meg, a szegénységet csökkenteni nem 
tudjuk, csak a tüneteket kezelni. Azt is egyre reménytelenebbül.
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„A renomét elvette, magyarán!”
A felvétel időpontja: 2016. október 27., 14 óra
Helyszín: Siófok, Fő utca és Kálmán Imre sétány között egy padon
Név: Jani és Tomi

– Nem kell személyi, dehogy! Csak egy nevet mondjon, ahogy szólíthatom.
– János.
– Azt mondja, hogy ismeri a Csillagszállót?
– Így van.
– Honnan ismeri?
– Voltam fent Pesten… A Margitsziget? Ismerős?
– Igen.
– Vígszínház?
– Az is.
– Blaha Lujza tér?
– Igen.
– Auróra? Nyócker?
– Igen.
– Ott lehet kapni ezt a kannás bort, négyszázhúsz forintért adják… 
– Hogy került Siófokra, és mikor?
– Balatonmáriafürdő. Miskolc. Megyei önkormányzatnak a táborát vezettem 

a haverral. Otthon, Miskolcon ment a maszek. És mégse volt elég a pénz.
– Maszek a táborban?
– Persze. Volt egy költségvetés, amiből tudtunk gazdálkodni, azt minden éven 

kitaláltuk, hogy mi legyen, hogy legyen nyaranta. Tudja, úgy jönnek le, hetes 
turnusokba a gyerekek, és ugye van egy tisztasági festés, az majdnem háromezer 
négyzetméter tisztasági festés. Ugye, odaírják a gyerekek, hogy itt ekkor jártam 
meg akkor jártam, meg minden… Sajnos úgy alakult az életem, ahogy alakult, a 
piából élünk.

– Nem fizették ki a tábor kifestése után?
– De, persze! Csak nem volt elég.
– De mire nem volt elég?
– Otthon.
– Miskolcon?
– Hát persze.
– És akkor Máriafürdőről átjött ide?
– Nem. Hanem ugye, hogy ismerem a Balatont, mint a tenyeremet, és három 

srácot lehoztam ide… Mind a három…
[A barátja, Tamás, akinél egy középtermetű kutya van pórázon, közbeszól] 
– Leégett.
János: – A renomét elvette, magyarán.
– Micsodát?
T.: – A becsületet.
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J.: – És lényeg az, hogy…
T.: – Ki lopott meg kit… Engem itt ismernek, úgy égett az arcom, mint az 

állat.
J.: – És lényeg az, hogy tényleg a fiatalok megismernek most, ahogy itt va-

gyok ezzel a hülyével [nevet], elnézést [nevet].
T.: – Tamás vagyok egyébként.
J.: – Nekem nagyon jó barátom. Néha orrba basz, meg minden, de nagyon jó 

barátom. És a másik az, hogy ezt a jószágot is… 
T.: – Szemünk láttára dobták ki az autóból.
J.: – Hogy lehetnek ilyen emberek?
– Hol szedték össze?
T.: – Itt, ahol van a Polgármesteri Hivatal, van a négysávos autóút, a Tanács-

ház utca, ott ültünk, megmondom őszintén, borozgattunk, beszélgettünk, azt 
vesszük észre, hogy megy az autó, lassít egy kicsit, és a szó szoros értelmében 
kivágták ezt a kutyát.

– És hogy nevezték el?
[egyszerre mondják] – Brúnónak, hallgat is rá, nagyon kis hálás állat. Nagy 

játékos, meglátszik, hogy nem nagyon nevelték, de ne tudja meg, hogy nézett 
ki.

– Hol laknak?
J.: – Szállóra nem szoktunk menni. Kaptunk most egy ismerőstől egy lakást, 

hogy most mi ott lakhatunk. Hát jó… Annyiban, hogy tüzelni kell, de a faanya-
got mi megoldjuk, ott azért meg tudjuk csinálni körbe a munkát, és az a lényege 
az egésznek, hogy ott jól elvagyunk. [átmutat egy közeli parkra] Ott is laktunk 
egy sátorban. A fiatalok kukát dobtak ránk. Vízzel öntöttek le bennünket, mert 
az volt a heppjük. Pénteken volt, meg szombaton. És hát hiába voltak vas-
útőrök, meg a rendőrök is ránk néztek, mindig ránk néznek, hogy minden rend-
ben van-e. Jóban vagyunk velünk, nem baszogatnak… Mondhatok valamit? 
Mutatok valamit… Őneki kell szólni. [egy rendőrségi névjegykártyát mutat]

– Őt ismerik?
J.: – Persze, ismerjük. Ő is szokott nekünk hozni segítséget. Csak hát ugye 

azt nem lehet hivatalosan, nem is nagyon mutogatjuk, mert akkor meg azt hi-
szik, hogy valami beköpők vagyunk. 

– Hogyan spanoltak össze vele?
T.: – Oda szokott járni ebédelni a Kálmánba… Az élettársa most halt meg 

augusztusban, sajnos. Augusztus 25-én. Nagyon jószívű ember. Mindig, hogy-
ha van, akkor hoz valamit. Mindig mondja, hogy ezt eltettem ide, menjetek el 
érte. Meg a többi rendőr is olyan, hogy ha baj van… Jó, hát engem nem kell 
félteni. Mondják, hogy te ha egyszer beindulsz!… Most is kergettük a fiatalokat, 
de hát az istenér’ nem tudtuk megfogni, mert hát ugye kocsival járnak.

– Csak mert vannak helyek, ahol tilos életvitelszerűen az utcán lenni.
T.: – Én kaposvári vagyok, de négy és fél éve élek Siófokon. Itt lehet, itt 

a polgármester a Lengyel Róbert, aki volt régebben a rendőrkapitány, azt ő 
mondta, hogy nyugodtan. Olyan helyen verjük fel a sátort, és nem fognak. 
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Ugye zárva a szállás. Csak az a poén, hogy ilyenre nincsen pénz? Hallgattam 
a Kossuth Rádiót: négy és fél milliárdot megszavaztak a hajléktalanellátásra…

– Uniós pénz…
T.: – Azt mire leküldik, a fele elfogy másra.
– Tehát követi a híreket. A menekültes szavazáson részt vettek?
T.: – Igen. Nekem van lakcímem, én elmentem. Nem voltam folyamatosan 

hajléktalan, mióta itt lakok. A lakásmaffia meg elvitte a házat, akinél itt laktam, 
egy francia hölgynél, lenyúlták tőle a lakást, én azóta vagyok kint az utcán. Vol-
tam szavazni, és nemmel szavaztam.

– Ott, Kaposváron?
T.: – Nem, itt, Siófokon. Siófoki lakcímem van, az megmaradt, csak nem 

tudok ott lakni. 
Kaposváron születtem, ott éltem harmincegy évig, tizenegy évet meg Német-

országban dolgoztam egyhuzamban, Hamburgban. Hajógyárnál voltam. Kisebb 
cég volt. Ötvenhatos emigráns cége volt, az édesapja kezdte el, a fia folytatta, a 
Hans. Ott dolgoztam. Voltam anyagbeszerző, festettem, hegesztettem, jó hely 
volt.

– Itt is van kikötő, nem próbálkozott munkával?
T.: – Tudják, hogy hajléktalan vagyok, és szóba se állnak az emberrel.
– Nem az számít, hogy milyen minőségben végzi a munkát?
T.: – Hát most látja. Ez van, sajnos. Jó, nekünk az a szerencsénk, hogy nagyon 

sokan segítenek minket, hozzák a kutyának a kaját, pedig nem kérjük. Ismernek, 
már oda sem kell mennem, hogy kérjek pénzt, parancsoljon, Tomikám, ez meg az… 
Meg mi dolgozunk. Hogyha olyan munka van, például most is elmentünk Enying-
re, négy napig sírkövet pucoltunk, összeraktuk. Alkalmi munkákra mi elmegyünk 
ugyanúgy, és itt a Varga fogadó, ezt begipszkartonoztuk hárman, lebontottam a 
falat, megcsináltuk szépen, aztán ott se fizettek ki. Kaptunk egyszer fejenként öt-
ötezer forintot, mindjárt jövök, aztán viszontlátás.

– Tehát egy ötvenhatos volt…
T.: – Igen, aki kiment. Ugyanúgy kaposvári születésű volt. Kétezerbe’ men-

tem ki, nekem egészségügyi végzettségem van, mellette meg van a toronydaruzó.
– Milyen egészségügyi végezettsége van? Ápolói?
T.: – Igen. Rendes belgyógyász intenzív szakápolói végzettségem van.
– És mégis a hajós szakmába került?
T.: – Igen, mert jobb volt a pénz.
– Hamburgban nagy kikötő van, nem?
T.: Az nagy? [nevet] Huszonnégy kilométer hosszú. Amikor odakerültem, 

úgy mondta a Hans, hogy ezernyolcszáz eurót tud fizetni havonta. Majdnem 
hanyatt vágtam magam! 

– Akkor miért hagyta ott?
T.: – Megmondom az őszintét, nekem ott volt kint egy menyasszonyom, ter-

hes volt a gyerekemmel, meghalt, és én nekiálltam drogozni.
– A gyerek halt meg?
T.: – Az anyjával. Egy autóbalesetben. És én ott megindultam a lejtőn. Neki-

álltam rendesen. Heroinista voltam, kokainista, minden. Hát Kolumbiából úgy 
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hoztak haza a börtönből tizenötezer euróért, hogy egy órám volt, hogy elhagy-
juk az országot. 

– És ki fizette ki?
T.: – A Hans, a főnököm. Azt a tíz napot nem kívánom senkinek, amit ott 

eltöltöttem.
– A kolumbiai börtönben? Miért?
T.: – Azt úgy képzeld el, mint egy várfal, körben. Láttad A szökést? A soro-

zatot, ami ment. Mennyi volt nálam?… Hét-nyolcszáz euró? Tíz euróért vettem 
egy pohár vizet. A dollárnak ott értéke nem is volt, csak az eurónak. Komoly volt. 
És akkor a Hans… Tudtam telefonálni. Volt ott egy másik német srác, azt is 
kihozta. Ő védett, mert már kiharcolta magának a tiszteletet, és így mentünk 
ki. Tizenötezer eurót fizetett a börtönparancsnoknak, az meg azt mondta, hogy 
egy órátok van. És én voltam a hülye, mert Pécsváradon elmentem elvonóra, 
tehát az natúr. Nem az, hogy kapom a gyógyszert… teljesen tiszta lettem meg 
minden, de akkor is: a család, az elfordult tőlem. És mire rendeztük volna dol-
got, addigra anyám meghalt 2012-ben, ugye, a többivel meg nem tartom már a 
kapcsolatot. Édesapám ’89-ben halt meg, édesanyám ’12-ben, nevelőfaterom 
rá három napra, az öcsém meg rá egy hónapra. Ő már jogász volt, tehát a jogon 
végzett.

– Más kapcsolata nincs?
T.: – Vannak még a nagyszüleim, Svédországban él nagynéném, él egy Auszt-

ráliában… Azokkal nem… Hogy mondjam? Büszkeség. Most jó, akivel tartot-
tam… nagynéném volt, aki a legjobban bekevert, apámnak a középső húga, ő orvos 
Kaposváron a központi laborba’, az volt a lényege, hogy hagyjam békén, jó, én 
meg ennyibe hagytam az egészet. Sajnos.

– Miután történt ez a tragédia a menyasszonyával, nem próbálkozott más 
nővel?

T.: – 2012-ben Kaposvárra kerültem, akkor már tiszta voltam, a pszichiát-
riára.

– Utókezelés?
J.: – Hozok cigit.
T.: – És az volt a lényege, hogy ott megismerkedtem egy hölggyel, ádándi 

volt. Siófokon költöztünk be egy albérletbe, csak aztán ő is depressziós volt, 
cukorbeteg, már öngyilkos volt egypárszor, ő azért volt bent… Na, mindegy. 
Félmillióval meglopott, lelépett.

– Akkor annyira mégsem volt búval bélelt.
T.: – Az volt a lényeg, mire hazaértem, ki volt pakolva a lakás. Tévé, mikro, 

minden ment. Lelépett, én az albérletből kikerültem. Aludtam itt a híd alatt is, 
de nekem jó volt, mert a vasúton is szeretnek, a taxisokkal is jóba’ vagyok… 
Tudják, hogy jószívű, normális ember vagyok. Volt, hogy megengedték, és ott 
aludtam bent a váróteremben, rám zárták az ajtót, az oldalsó kis részt. Volt 
vécé, nyugodtan, Tamás, csak használd. A Wesselényibe be tudtam költözni 
egy albérletbe, kaptam ezt a szociális segélyt, sokáig nem vettem fel, mert ösz-
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szejött a munka. Nagyon jó helyen laktam, egy öreg néninél. Voltunk többen is, 
mert ő ebből élt, hogy kiadta. Az is sajnos meghalt, költözni kellett. Elköltöztem 
egy faházba, akkor már Szlovákiába jártam ki dolgozni. Végül is jó volt. Most 
február 28-tól vagyok kint az utcán. Most meg már nem az utcán, hála istennek, 
most megint egy lakásban. És azért az ember, amikor a feje fölött már van va-
lami, ugye van fűtés, meg van minden, azért az ember onnan már el tud menni 
dolgozni. Jó, lavórban kell fürödni, na most aztán? Vannak olyanok, akik dacból 
nem mennek be a hajléktalanszállóra. Én egyszer egy hónapot töltöttem bent, az 
nekem elég is volt, annyi hülyét elviselni, hú! Itt az a baj, hogy a helyi hajlék-
talanok nem tartanak össze. Azt élvezik, hogy a másikkal hogy tudnak kiszúrni.

– Az miben mutatkozik meg?
T.: – A legtöbbje alkoholista, depressziós… Én meg is mondtam, mert mond-

ta többször a vezető, hogy Tamás, jöjjön be a szállóra, hogy ne haragudjon, 
annak rendőrség lenne a vége, mondom, biztos börtönbe kerülnék. Becsempé-
szik az alkoholt, meg ilyenek, hagyjuk inkább. Jani erről többet tudna mesélni. 
Ő többet volt.
[megjön János a flakonos borral, isznak]

T.: – Van egy lányom is Franciaországban. Ami pénzt kerestem, azt mind neki 
küldtem.

– Hamburg kikötőváros, oda megy be a sok kábítószer, nem?
T.: – Most nem akarok erről beszélni, de én foglalkoztam vele, hordtam be tö-

rököknek, pakisztániaknak… Azt a pénzt mind a lányomnak meg anyáméknak… 
Jó, az anyáméknak nagyon nem kellett. A lányom tizenhat éves, az anyja francia 
katona volt, néger. Kis Polskiban készült. [nevet] A nevemre vettem. Ő nem kér 
sem gyerektartást, sem semmit. Édesanyám abban az időben vett neki egy lakást, 
én meg minden hónapban küldtem a pénzt, le van kötve, majd huszonegy éves 
korában nyúlhat hozzá. Annyi, meg ami az iskola. A Sorbonne-nak a gimnáziu-
mába jár, remélem, egyetemre fog menni. 

– Szoktak találkozni?
T.: – Már több mint fél éve nem tudtunk beszélni. Régebben el szoktam vinni 

nyaralni.
– A lánya anyjától elváltak?
T.: – Sose volt a feleségem.
– De együtt voltak, nem?
T.: – Nem voltunk. Egy-két hónapig. Visszahelyezték Franciaországba, én 

meg Szolnokra kerültem mint katona.
– Ott van Szandaszőlős is, az ejtőernyősök…
T.: – 101-esek voltunk mi. Ejtőernyős voltam.
– Akkor ugrott is?
T.: – Nem keveset. Először úgy rúgtak ki, utána meg élveztem. Azt mondták, 

hogy Tamás, jó, hogy már a takarítónő nevében nem ugrasz. Hát, ennyi az éle-
tem. Mi kint vagyunk, összetartunk, segítünk egymáson. Amikor Szlovákiában 
dolgoztam, jól kerestem, kétszázezret. De ugyanúgy megismertem, aki megér-
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demelte. Ugyanúgy itt egy ezres, itt kétezer. Az utolsómat is odaadom, hogyha 
van. Hát majd lesz valahogy.

– Mondják, hogy az is egyfajta drog, amikor ugrik valaki. 
T.: – Adrenalinnak hívják. Adrenalinfüggés. Tőlem nem állt messze. Bun-

gee jumpingoztam is. Az egyetlen, amit sose fogok kipróbálni, az a bázisugrás. 
Kihagyom az életemből. 

– Mennyit ugrott?
T.: – Hivatalosan huszonhatot. Amúgy ötvenkettőt-ötvenhármat. Annyit 

nem is ugorhattam volna, csak a rendes kiképzett, hivatalos katonák; 13 400 
méter magasról. 

– Nem gondolkodott azon, hogy hivatásos legyen?
T.: – Nem lehetett. Már leszereltek, mivel volt egy daganatom, amivel mű-

töttek. Gyöngydaganatnak hívják. Teljesen lebontották a fél fejemet, újraépítet-
ték a hallójáratomat. Nem lehet semmiképp, mert nem is hallok rendesen.

– Utána ment Hamburgba?
T.: – Kórház, és akkor szólt a nagybátyám, a fateromnak a testvére, mert ő is 

ott dolgozott kint, a haverja a Mercedesnél volt fejlesztőmérnök, szólt nekem, 
hogy nem-e érdekelne munka külföldön. Mondtam, hogy hát dehogynem. Ke-
restem itthon negyvenezer forintot, ott meg jobban.

– Hogyan történt a baleset a menyasszonyával?
T.: – Autóbaleset. Egy részeg román kamionos elaludt. Akkor csinálták az 

autóutat, az A1-es autópályát, szerelték a szalagkorlátot, nem beton volt, úgy 
rakták… Elaludt, és szembe frontálisan, maga alá gyűrte az autót, de úgy, hogy 
ki is gyulladt. Meg sem merték mutatni a rendőrök a kocsit. Meg őt sem. Szén-
né égtek.

– Elkezdett drogozni, és hogyan került Kolumbiába?
T.: – Repülővel. Mászkáltam mindenfele… Volt pénzem bőven. Hollandiá-

ból hordtam be a témát. Volt olyan fuvarom, hogy mindig volt előttem egy csa-
liautó, akit megfogtak a rendőrök, én meg bementem, most nem mondom meg, 
mennyi mennyiséggel meg mivel. Nekem egy kanyar harminc-negyvenezer euró 
volt. És ezt egy hónapban megcsináltam kétszer.

– És ezt a sok pénzt…
T.: – A lányomra. Meg a buli. Ibiza, Monte Carlo. Éltem a gentleman-életet.
– Minek ment Kolumbiába?
T.: – Be voltam szíva. Gondoltam egyet, vettem egy jegyet Kolumbiába, az-

tán elmentem. Egy csávónál voltam, Hamburgból ismertem, aztán ott volt nála 
egy kiló kokain. Aztán a rendőrök rajtam csaptak. Három és fél kilométerre 
volt a rendőrség, végig vertek, tizenötre a börtön, onnan megint. [nevet]

– Azt hinné az ember, hogy ott mindenki kokainozik.
T.: – Igen, de csak a tehetősebbje, az mind… A rendőrök a legkorruptabbak. 

Ott olyan pénzek mennek, hogy hú… Aztán magánrepülőgéppel átmentünk 
Argentínába, onnan volt közvetlen kapcsolat Hamburgba, és onnan jöttem haza. 

– Hát ez fantasztikus.
T.: – Jó buli volt. [nevet] Azt nem mondom, hogy próbáld ki. Nem kívánom 

még az ellenségemnek se azt a tíz napot, ami ott volt a börtönben. 
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– Vallásos?
T.: – Ortodox katolikus vagyok, hallgatni meghallgatom, de nem foglalkoztat. 

Nem vagyok hívő. Nem járok templomba. Nem is tagadom, meg nem is hiszek 
benne. Olyan Darwin-féle… Megsegíthetne minket, hogyha létezik…

J.: – Na, most mondok valamit. Én papnak készültem. Ők tudják. [Tamás 
megköszöni a beszélgetést, feláll a padról] Papnak készültem, fel is vettek volna, 
Pannonhalmára már fel is vettek, nem is az a lényeg. Ezek a jehovisták hirde-
tik a Bibliát, és akkor csak annyit kérdek, hogy tudják-e, hogy hol van Vizsoly. 
És akkor csak néznek rám. És akkor megint mondom nekik, Károly Róbert [sic!] 
fordítása. Így néznek rám: ez megint hülye. És akkor mondom, ki lehet olvasni 
úgy, ahogy van, csak egy mondatot mondok. Hogy Jeremiás 3,29: „Jó csendben 
várni az Úr szabadítására.” Megint néznek, hogy ki ez, atyaúristen. Megint mon-
dom nekik, na, most az Újszövetségből [sic!] Zsoltárok 121. És akkor megint 
néznek rám: hát ki ez az ember? „Amikor a fejedet felemeled, az Úr tekint rád.” 
Megint néznek rám. Aztán akkor fogtam, otthagytam az egészet… Ha úgy van, 
mindig imádkozunk. 

T.: – Csak te szoktál imádkozni, mi csak hallgatunk. 
J.: – Őneki most megfogom a kezét. [egyik kezével megfogja a kezemet, a má-

sikkal Tamásét] Mindig így szoktuk, így körben. Uram, köszönöm szépen, mint 
mindennap, hogy megsegítettél minket. Köszönöm szépen, hogy kaptunk egy em-
bert, aki segített nekünk, hisz Te tudod, hogy mi jó és mi nem jó nekünk. Köszönöm 
szépen, hogy itt barátokkal lehetünk, hisz Te tudod, hogy mi jó és mi nem jó. An-
nak idején, amikor a keskeny úton elindítottál, nem a nagy úton, mindig nézel ránk. 
Ez az ember, akit most megismertünk, vigyázzál rá ugyanúgy, ahogy mireánk. 
Ámen!

– Ma délutánra mit terveznek? 
J.: – Nem tudom, hogy mi lesz. Főzni kéne. Elmegyünk főzni…
T.: – Ma a Jani a soros.
– Tegnap mit főztek?
J.: – Levest csináltunk, meg volt kenőmájas…
– Konzervlevest?
T.: – Áh! Kaptunk húst meg mindent.
J.: – Most miért hazudjak? Ketten elmegyünk, összekolduljuk meg minden. 

Hála a jó istennek, tényleg tudunk főzni, tudunk egy normális helyen aludni. 
Mi is a keresztneved?

– Géza.
J.: – Ha Egerben jársz…
T.: – Mi voltunk. Elmentünk csavarogni nyáron.
J.: – Ha Egerben jársz, csak a bazilikához menjél fel a lépcsőn, és figyelj csak oda…
T.: – És kérdezd meg a paptól, ki az a két siófoki… [nevetnek] A rendőrkapi-

tányt vagy a polgármestert. Nagyon megszerettek.
J.: – Tudod, hogy szerettek minket?
T.: – Ezt el kell hogy meséljem, mert ez egy hatalmas sztori. Elkezdek kol-

dulni. Tudod, van az a divat a farmerben most nyáron, hogy ki van szaggat-
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va. Srác olyan ötven körüli, vágott haj, rocker. Odamegyek hozzá, elmondom 
a kis sztorimat. Jó, azt mondja, semmi baj, akkor adok pénzt, menj be nekem 
a dohányboltba, vegyél dohányt meg cigipapírt, meg ami neked kell. Mondom, 
mi is úgy tekerjük. Bemegyek a Sparba. Hogy is mondta? Halálbor! Halálbort 
isztok? Mondom, igen, azt. Jól van akkor, találkozunk itt a Spar előtt. A Dobó 
téren volt. Odaadom neki a visszajárót, mondja, tedd el, volt valami négy-ötezer 
forint. Mondom, már jól jártunk, ugye a cigi megvolt, vett négy liter bort… Jön 
egy öreg mami, húzza a kocsit: „Tiszteletem, polgármester úr!” [harsányan ka-
cagnak]

J.: – Várjál…
T.: – Ülünk ott a… Hogy hívják a patakot a vár előtt? Na… 
J.: – Szinva!
T.: – Szinva. Ott volt az a nagy kivetítő, ez az olimpia idején volt. Ülünk ott 

szépen, ugye borunk, az volt, egyszer csak landol mellettem egy ötliteres egri bi-
kavér, egyik oldalt a rendes házi bor, a polgármester, másikon a rendőrkapitány, 
ott iszogattunk. Nagyon rendesek!

J.: – A biztonsági őr úgy szeretett minket, hogy az nem igaz!
T.: – Ott meg tudod, mi volt a poén? Hétközbe’ ott volt biztonsági őr, hétvé-

gén meg ide jött le védeni valakit Balatonszabadi-fürdőre. Fainak voltak nagyon!
– Ki chipezte be a Brúnót?
T.: – Nem tudjuk, már chipes volt, amikor kidobták.
– Van neki is kajája?
T.: – Van, az az első. Kaptunk, képzeld el, húsos csontot! Olyan húsok vannak 

rajta… Nem kellett neki! A sajtot, azt eszi. Már jóllakott. [nevetnek] 

Az interjút Kiss Géza készítette
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NÉMA IMA
A HAJLÉKTALAN SORSRA JUTOTTAKÉRT

Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott embertársainkért
gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél nyolc és nyolc óra között.
Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett időkeretben bármikor, felekezeti vagy társadalmi
hovatartozására való tekintet nélkül bárki csatlakozhasson hozzánk.
Kérjük, hogy az imádkozók csendességét beszéddel ne zavarja meg!
Címünk:
Oltalom Kórház Foglalkoztató, 1086 Budapest Dankó u. 9.

Dicsőségemtől megfosztott,
levette fejemről a koronát.
Kitépte reménységemet,
mint valami fát,
Letördelt körös-körül: tönkrementem…

…kiáltozom,
nem kapok választ.
Segítségért kiáltok…

…könyörüljetek, könyörüljetek rajtam,
barátaim.
(Jób könyve)
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Keserű vers a kilencvenes évekből,
de sajnos a mából is

Nem tudsz hazamenni, 
Nem tudsz levetkőzni, 
ruhából kibújni,
enyhülni, ledőlni.

Vízcsapot nem forgatsz,
jó ízűet inni,
vízcsapot nem forgatsz
víztől tiszta lenni.

Nincs kulcsod, mellyel a
világot kizárjad,
kedves csendességben
nincs álmod, nincs ágyad.

Neked csak az utca,
neked csak a lárma,
neked örök séta,
parkban egy fa árnya,

neked csak az éhség,
neked a betegség,
neked csak a magány,
és a kivetettség,

neked csak az eső,
ha zuhogni tetszik,
neked visító szél,
ha száguldni tetszik, 

neked tépő hideg,
ha tél lenni tetszik.
Nyáron meleg cuccod
cipelheted estig.

Neked ágynak ott van
nyáron a kemény föld,
Jaj, ne legyen télen
a mélyre kivájt föld.

LEHEL MIKLÓSNÉ

Csillagtér
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Egyes hajléktalanellátási formák az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség részéről 

Éjjeli Menedékhely

1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszáma: (06-1) 210-5400/103-as mellék
Férőhelyek száma: 100, krízis időszakban 130

Nappali Melegedő

1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszáma: (06-1) 210-5400/103-as, 201-es mellék
Az év összes napján várja a rászorulókat.
Férőhelyek száma: 100 fő egy időben, naponta maximum 300 fő
Krízis időszakban (október 1-től április 30-ig) 130 fő egy időben, illetve 390 fő naponta.

Népkonyha

1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszáma: (06-1) 210-5400/104-es mellék
Ellátottak száma: minimum 150 fő
Nyitva tartási ideje: mindennap 12.00-13.00 óráig. Az étkeztetés több turnusban történik. 
A Népkonyha célja, hogy napi rendszerességgel egy tál meleg ételt nyújtson a rászorulóknak,
valamint, hogy a téli időszakban jelentkező fokozott veszélyeket (fagyás, lehűlés, betegségek)
 a meleg ételhez jutással csökkentse.

Fűtött Utca

1086 Budapest, Dankó u. 15.
Telefonszáma: 06-1/210-5400 /143-as, 114-es, 162-es, 257-es mellék
Férőhelyek száma: 100
Fenntartó: 2007. február 21-ig Oltalom Karitatív Egyesület, majd a Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség
Fontosabb szolgáltatások: egy éjszakára saját, névre szóló ágy (az éjjeli menedékhely esetén),
tisztálkodás, ruhamosás, ételmelegítés, okiratok megőrzése a szállón való tartózkodás ideje 
alatt, hiányos, elkopott ruházatuk térítésmentes pótlása, postacím, elérhetőség biztosítása,
információ és tájékoztatás biztosítása, lábadozó a „krízis szobában”, a kórházból kikerült, vagy 
kórházi kezelésre váró, illetve a nem krónikus betegséggel küzdők részére, akik közül 
a folyamatos ápolást és orvosi segítséget igénylők az Oltalom Kórház és Orvosi Rendelő szolgál-
tatásait vehetik igénybe, lelki gondozás.

Oltalom Kórház

1086 Budapest, Dankó u. 9.
Telefonszám: (06-1) 210-5400/116-os, 118-as mellék
E-mail: korhaz@oltalom.hu 
Férőhely: 30 ágy

Szociális információk



65

Az Ötkirályok 
Szerencsés legyen nekünk ez az este! 

Mese, ha nem lett volna, az életben hazugság sem lett volna! Azért találták 
ki a hazugságot, hogy mesét is mondhassanak egymásnak. Mert ha mese nem 
lenne, nem lenne se pletyka, se hír, amit elbeszélhetnénk.

Mielőtt még emberek voltak e világon, ég és föld mint hitvestársak egymást 
átölelve tartották, és boldogan éltek egymással. Házasságuk gyümölcseként 
született a Nap-, a Hold-, a Szél-, a Tűz- és a Köd-király. 

Egyik gyerek se bírt békében élni testvéreivel, mert mind anyja és apja előtt 
akart tetszelegni, hogy azok rá legyenek a legbüszkébbek, s őt szeressék leg-
jobban. Csakhamar versengeni kezdtek, hogy eldöntsék, ki a testvérek között 
az első. 

– Csodáljátok-e arcom világláttató ragyogását? – dicsérte magát kérdésével 
a Nap-király.

– Nem, ha eltakarják testem életfakasztó vizei! – csapott le rá a Köd-király.
– Fényt és párát is elfúj szám évszakmozgató levegője! – próbált tromfolni 

a Szél-király.
– Hogyan, ha megbénít hónapotpislantó szemem deleje? – vetette ellene a 

Hold-király.
– Mind elpusztít titeket izzó szívem újrateremtő forrósága! – kiabálta túl 

testvéreit a Tűz-király.
Így fitogtatták erejüket, de nem tudtak egymás között dűlőre jutni. 
– Édes anyácskánk s apácskánk – szóltak ekkor szüleikhez –, melyikünk a 

legkiválóbb, akit legjobban szerettek?
– Ej – sóhajtott fel az ég –, ti mind derék s csodás gyermekeink vagytok, de 

kiválóságotok mind másban rejlik, nem lehet azokat összemérni.
– Mindnyájatokat másért, de ugyanannyira szeretünk benneteket – tette 

hozzá a föld.
A makacs gyermekek erre bedühödtek, s most már hevesen civakodtak.
Szüleik béketűrésre intették őket, de nem állhatták az atyáskodást, s szófo-

gadatlanságukban végül csak azért is dulakodni kezdtek.
Rájuk dörrent az ég, s megrázta őket a föld, de ez sem segített: a nagy 

dúlásban haragjuk szüleik ellen fordult, és bosszúból el akarták választani őket 
egymástól.

A Hold-király hideg ragyogással és kőhadával rontott neki anyjának, a föld-
nek, hogy elválassza férjétől. De anyja erős volt, visszaverte fia sugarait és 
köveit. 

Eztán a Köd-király indult apja ellen, hogy a földtől sűrű levegőjével elta-
szítsa. De gyengének bizonyult ő is, ezért – hogy fivérét segítse – a Tűz-király 
is az ég ellen indult: lángjaival akarta a földtől elűzni, ám hiába, az üres égen 
nem fogott a tűz.

Kicsi Csillag - Mese
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Végül a Nap-király és a Szél-király együtt támadtak rá a földre. Míg a 
Nap-király hegyes sugaraival dobálta meg, a Szél-király nagy erővel kezdte 
fújni anyját. A föld, hogy a Nap-király minden gerelyét elkaphassa, elengedte 
hitvesét, s ekkor a Szél-király fuvallata eltaszította őt férje öleléséből.

Ez idő óta ég és föld egymástól elválva él.
Az öt fiú most már azon kezdett veszekedni, hogy ki maradjon anyjuknál, 

és ki kövesse az apjukat, az eget. Mert a nagy dúlás dacára, ők voltaképpen 
mindnyájan jobban szerették szülőanyjukat. Erre a föld-anya így szólt öt fiához:

– Ti, Nap-király, Hold-király és Szél-király! Megtámadtátok anyátokat! Így 
hát takarodjatok tőlem! De ti, Köd- és Tűz-király, engem nem bántottatok, tehát 
maradjatok nálam!

Az ég magával vitte három fiát, a Nap-királyt, a Hold-királyt és a Szél-
királyt, akik, még gyerekek lévén, mégiscsak szerettek volna anyjuknál marad-
ni, s mikor apjuk felfelé emelte őket, kétségbeesetten belekapaszkodtak anyjuk-
nak, a földnek a ruhájába, s húzták felfelé köntösét. Dühös anyjuk lerázta őket 
magáról, de mivel mégis szerette őket, a ruháján támadt dudorokat mindenütt 
meghagyta, s azokat hegyekké változtatta, hogy fiai néha-néha, saját hegyükön 
járva meglátogathassák őt.

Később e három fivér, ki-ki a maga hegyében, várakat épített, ahová leszáll-
nak, hogy anyjukkal legyenek, ha már megunták az atyjuknál való időzést.

A föld-anya azonban tartott attól, hogy fiai, ha nála egyszerre találkoznak, 
újra összeverekednek, ezért a hegyekre, fiai mellé, tündéreket és démonokat 
rendelt, kik ügyelnek arra, hogy a fiúk el ne pusztítsák egymást.

Azóta élnek a havasokban, a Szél-király hegyein a szép erdei tündérek, a 
Kesalyik, és királynőjük, Ana. Ellenükben a Hold-király hegyeibe a tetőtől tal-
pig szőrös, gonosz locholicso-embereket és a Locholicso-királyt teremtette, kik 
egy alkalommal majdnem elpusztították a Kesalyikat, ezért föld-anya Anát és a 
Locholicso-királyt házasságra kényszerítette. E békétlen házasságból születtek 
aztán a Rosszak: a kilenc betegségi démon, kik leginkább apjuknál, a Hold-he-
gyekben tanyáznak. A legkisebb hegyekre, a Nap-király hegyeire pedig az Ur-
mékat, a sors tündéreit, és a ragadozó állatok szellemét teremtette a föld, hogy 
megvédjék a Nap-királyt fivéreitől és azok szolgálóitól.

Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

Madár a fekete tyúkban
Volt, ami nem volt, ha nem lett volna, nem mondatott volna.

Egy vérző alkonyatkor három Urme szállt le egy szerencséshegy tisztásá-
ra, mert nagyon szerettek ott éjjelente táncolgatni. Tisztogatták tollaikat, míg 
a Nap-király egészen meg nem vénült, és aggastyánként alá nem szállt a föld 
alatti egekbe. De nem lett sötét, mert már fel is kelt a Hold, és beragyogta a 
hegyoldalt. Ekkor az Urmék a tisztás szélén levetették kányabőrüket, és női 
alakjukban mezítelenül táncra perdültek. 

Kicsi Csillag - Mese



67

Épp arra bujdosott egy tündökletesen szép szegény legény. A hajdúk elől 
menekült éppen, amikor a fák közül megpillantotta a vigadó Urmékat. Felkap-
ta a kányabőröket, és a sötét fák közül így könyörgött:

– Drága Urmék, segítsetek rajtam, cserébe visszaadom madárruhátokat, és 
titkotokat megtartom!

Összerezzentek a végzetszüzek, és a sötét erdő felé pillantottak. 
– Ne bánts minket, legény! Gúnyánk nélkül gyöngék vagyunk – kiáltotta a 

jó Urme. 
– Nélkülünk nincs, ki kezét rajta tartsa választottaink sorsán! Gyere elő, és 

add ránk vissza, s ha tudunk, megsegítünk! – tette hozzá a rossz Urme.
A legény előlépett a fák közül, és látták az Urmék, hogy ő is meztelen. Elámul-
tak az ifjú szépségén, s hosszú hajukkal eltakarták testüket. A jó Urménak és a 
rossz Urménak elakadt a szava, mert azonnal beleszerettek a legénybe. 

A hideg Urme szólalt meg:
– Könyörülj rajtunk, jóért jót várhatsz.
Keserves hangon folytatta a legény:
– Kegyes sorstündérek! Engem egy holyipi gyötör, és éjjelente a farkasok 

királyává változtat! 
Közel lépett a jó Urméhoz, és gyöngéden feladta rá a kányaruhát. Ekkor 

látták az Urmék, hogy már farkaslába van.
– A szomszéd hegyen nagy pusztítást végeztem a nyájban, ezért üldöz száz 

hajdú! – mondta, s mikor a tollbundát a rossz Urméra is feladta, látták, hogy 
már a keze is farkasmancs. A harmadik ruhát el is ejtette, és szólni sem tudott 
már, mert szája is farkaspofa volt: vicsorgott, harapása elől épp csak el tudott 
röppenni az irháját felkapó hideg Urme.

A farkasok királya elszaladt, és eltűnt a sötét erdőben.
Az Urmék visszatértek királynőjük, Matuja udvarába. A rossz Urme na-

gyon sóvárgott az ifjú után, s látta, hogy a jó Urme is ugyancsak szerelmes 
belé. De a rossz Urme magának akarta a legényt szeretőül, ezért így szólt:

– Drága nővérem, látom, nagyon emészt a szerelem téged, s magam is igen 
megszántam az ifjút; elmondom, mit tegyél, hogy viszontláthasd! Nézd ezt 
a fekete tyúkból való tojást! Ebben van a Csarána-madár életereje! Dugd be 
a testedbe, és a hetedik napon megszülöd majd a Csarána-madarat, ez pedig 
megöli a boszorkányt, és megszabadítja a kedvesedet!

A jó Urme nővére útmutatása szerint cselekedett, és hét nap múlva, egy 
Hold-fényes tisztáson valóban vajúdni kezdett. Nem sokra rá egy kicsiny ma-
darat szült, mely a lábai közül előröppenve azonnal csipegetni kezdte a nádra-
pogácsát, amitől egyre csak nőtt és nőtt. Az Urme félelmében odébb kúszott, 
nehogy őt is meg találja enni az óriási madár, aki időközben akkora lett, hogy 
szárnysuhogásától hajladozni kezdtek a tisztás körül a lombok. Mire a mását 
felette, már a Hold-fényt is eltakarta, s hatalmas csattogással elrepült az éjsza-
kai égen.
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De még hajnal előtt visszatért a madár: csőrében hozta a halott holyipit. 
A testet a földre dobta, és így szólt akkor a madár:

– A szerelmed szabad, és nemsokára visszatér. És holnap éjjel én is eljövök 
majd hozzád.

Kilenc napot és kilenc éjjelt töltött a jó Urme nagy aggodalmak közt, sze-
relmes sóvárgásban, mígnem végül megérkezett palotájába a gyönyörű legény. 

– Köszönöm, hogy megmentettél – mondta –, hogy viszonozzam e jót, kérj 
tőlem bármit, én megcselekszem.

– Maradj itt velem a palotában, és légy a férjem! De éjjel el kell mennem, s 
neked nem szabad utánam leselkedned!

Szerelemre lobbant a jó Urme iránt az ifjú legény is, ezért vele maradt, és 
együtt háltak. Három Urme-testvér fogant akkor a jó Urme méhében. 

Mikor leszállt az este, a szerelmes ifjúnak nem jött álom a szemére. Szép 
Hold-világ volt, a legény kinézett az ablakon, és meglátta, hogy az Urme pás 
ruhában elindul a palotából, s aláereszkedik a völgybe. A legény megfeledke-
zett ígéretéről, és nyomban utánaeredt. Látta, hogy a völgyben az Urme leül 
egy kőre, és kibontja keblét. Ekkor egészen elsötétült a völgy, mert az óriási 
Csarána-madár ereszkedett alá az égből, és a sorstündér előtt a földre szállott. 
Csőrével az Urméhoz hajolt, és szopni kezdett az emlőiből. A legény megrémült, 
de bátorságot erőltetett magára, és előugrott rejtekéből, hogy elűzze a madarat. 
Ám ez óriási karmaival megragadta az Urmét, és elrepült vele.

Az ifjú kétségbeesetten sietett vissza a palotába, ahol a rossz Urme már várta 
őt. Mézes szavakkal fogadta, és hízelgően vigasztalta: 

– Szépséges ifjú, hasadozik az én szívem is, de semmit sem tehetünk, mert 
nagy hatalommal bír a Csarána-madár, ezért ellene nem győzhet senki sem.

Majd addig hízelkedett, s cirógatta, dédelgette az ifjút, hogy ez egészen áttü-
zesedett, és megfeledkezett jó Urme kedveséről. Így kaparintotta meg őt a rossz 
Urme. Együtt háltak az éjszaka, amiből újabb három leány fogant. 

Eltelt három nap, de a legény mégsem tudta kiverni fejéből a jó Urme mezőil-
latú csókjait. Így szólt a rossz Urméhoz:

– Szép szerelmem voltál te is, de én mégis a húgodat szeretem igaz szívvel. 
Nem nyugodhatok hát többé édes karjaidban. Mondd el nekem, hol tanyázik a 
Csarána-madár, mert én bizony elmegyek a kedvesemet kiszabadítani!

A rossz Urme mézesen kérlelte, hogy űzze ki végre emlékezetéből a húgát, s 
töltekezzék az ő szerelmével, de hiába. És amikor már sokadszor is megtagadta 
az ifjútól a választ, az kardot ragadott, és az Urménak szegezte.

Ekkor a rossz Urme elhatározta, hogy ezúttal igazán eltünteti testvérét a föld 
színéről, ezért ráállt, s elmondta az ifjúnak, hogy az óriási madár egy magas 
Szél-hegyen él, egy magányos várban.

Elindult a legény, de titokban elindult a rossz Urme is, hogy egy másik úton 
hamarabb érjen a Csarána-madár várába, és végezzen húgával. Az ifjú a vár 
aljában rejtőzve látta, ahogy a madár épp kirepül éjjeli útjára. Ekkor be akart 
surranni a vár kapuján. Csakhogy a rossz Urme megelőzte őt: a szoptatástól 
kimerült jó Urme épp ólmos álmát aludta a várban, amikor odalépett ágyához 
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nővére, és ki akarta tépni húga három arany hajszálát, hogy az meghaljon. De 
a rossz Urme siettében megbotlott, és nagy zajt csapott. Meghallotta ezt a Csa-
rána-madár, és visszafordult az ég pereméről. Éles szemével már messziről 
meglátta, ahogy az ifjú belopózik a várkapun. Viharkavaró szárnycsapásokkal 
röpült be a várba, és lecsapott a legényre. A jó Urme felriadt a zajra, és látta, 
ahogyan a Csarána-madár karmaival elkapta, és óriás csőrével megfojtotta a 
gyönyörű legényt.

A jó Urme sírt két napon keresztül, és sírt két éjszakán át, mialatt a madarat 
szoptatta, majd harmadnapon, alkonyatkor, keserves zokogás közepette meg-
szülte három lánygyermekét. 

És a távoli szerencséshegyen, ahová szégyenében visszamenekült, szomo-
rúan vajúdott a rossz Urme is: világra hozta három embertermészetű lányát. 

Leszállt a Nap, de a Csarána-madár még nem repült haza, s a jó Urme sietve 
megszoptatta csecsemőit. Mivel az Urmék csak egyszer szoptatják lányaikat, 
s aztán rögvest meg is vénülnek, a jó Urménak azonmód el is apadt a teje. 
Gyermekei egy szempillantás alatt felnőttek, s el is búcsúztak tőle: megszök-
tek úrnőjük, Matuja birodalmába, hogy ő viselje gondjukat, s magára hagyták 
megcsúnyult és legyöngült anyjukat.

Hazaért várába a Csarána-madár, de hiába szívta az Urme fonnyadt emlőit, 
szomjas maradt. Dühöngött, pusztított, és az Urmét fenyegette. De felszállt 
végül, és eltűnt az éjszakában. S minthogy ez éjjel nem táplálkozhatott, még 
hajnal előtt meghalt egy távoli hegyen. Mikor a nap felkelt, kicsordult újból a 
jó Urme tisztulási vére, s abból a Csarána-madár várának közepén egy rózsa-
bokor nőtt.

A nővére, a rossz Urme is tisztátalan volt épp akkor, az ő lecsöppenő véré-
ből a szerencséshegyen egy tövisbokor hajtott ki.

A megöregedett jó Urme lebotorkált a hegyi várból, és bevette magát egy 
völgybéli erdőbe, ahol kunyhót épített, s attól fogva magányosan élte az éle-
tét. Teltek az évek, és a jó Urme még mindig szerelmes volt a szépséges ifjú-
ba. Sokféle magányos teremtmény haladt át azon az erdőn, és ő egyre-másra 
pártfogásába vette az állattá változtatott, reménytelen férfiakat. Csakhogy egy 
Urme csupán hét pártfogoltat fogadhat magának, többet nem! De ez a jó Urme 
olyan szomorú volt, és a szerelmére ismert minden állatalakban kísértő férfi-
ban, hogy egy nyolcadiknak is segítséget nyújtott a visszaváltozáshoz. Ekkor 
azonban az ő sorsa pecsételődött meg: kunyhója előtt álltában megbénult, moz-
dulatlan lett, mint egy kő, és élőhalottként szenvedett elhagyatottan.

A rossz Urmét is bánat kínozta vénségbeli magányában, ezért egy napon 
kitépte három arany hajszálát, amitől azonnal meghalt. Hullája rögtön eltűnt 
a földben, és azon a helyen egy síró fa nőtt. Egy nyárfa, mely rezgő leveleivel 
siratta elhalt szerelmét.

A hideg Urme, látván nővérei sorsát, nagyon megsajnálta őket. Felkutatta 
azt a fekete tyúkot, melynek ki nem tojt tojásában a Csarána-madár életereje 
rejlik, és kérlelte, hogy segítsen nővérein.

A fekete tyúk azon az éjjel a rossz Urme egyik emberasszonnyá lett, alvó 
lányának méhébe tojta a tojását. A nő tudtán kívül, míg valami szépről ál-
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modott, egy kis madárkát szült. A hideg Urme elpanaszolta nővérei sorsát a 
kismadárnak is, aki megszánta a jó Urmét, és megkönyörült rajta, ezért azonnal 
felszökkent az égbe, és repült egészen a jó Urme erdei kunyhójáig. Leszállt az 
Urme fejére, s felfalta annak három arany hajszálát, amitől újra akkorára nőtt, 
mint azelőtt volt. Az így ismét óriássá lett Csarána-madár hatalmas csőrével 
széttépte a jó Urme testét. De nem ette őt meg, hanem húsát a szájában tart-
va felrepült vele Matuja palotájáig, és a végzetnő darabjait a királynőnek adta. 
Matuja eltette Urméja húsát, s amikor valaki egy Urmét megsértett, odadobott 
annak egy húsdarabot, amitől az, ha evett belőle, megdühödött. 

Azóta okoz veszettséget az égből aláhulló húsdarab! Ilyentől veszett meg 
Czinka Panna is, amiből csak a szerelem gyógyította ki! S ez idő óta van az 
is, hogy legveszekedősebb asszonyok, kiket a rossz Urmék lányainak tartanak, 
keresztelő idején csattantyúnövényből kis tüzet raknak, s átlépnek rajta gyer-
mekükkel, hogy tejük el ne apadjon, vagy őket magukat a Csarána-madár el ne 
rabolja. 

Ükanyjuk pedig, ha még nem halt meg, rezgő leveleivel ma is sír.

70 Költők 2010. 50 × 70 cm, tempera, papír
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Levél a Jézuskának
Oszvald, a hóember körülnézett birodalmában. A hó vastag köntösben tele-
pedett a kertre, Szél úrfi óvatosan hintáztatta a fák ágain lógó jégcsapokat. 
Az ablakokban meleg fények hirdették a közelgő karácsonyt. Egye-
dül Károm, a fekete varjú járkált az udvaron. Hogy kínzó éhségéről fi-
gyelmét elvonja, pálcikaujjaival sormintát rajzolt a hóba. Az öreg tujá-
hoz ért, alatta hócsipkék finom gyűrűjébe fonva különös holmi hevert.

– Nicsak! – károgott. – Nézd, Oszvald! Egy levél!
Oszvald szénszeme felcsillant.

– Csakugyan? – kérdezte. – Megmutatod?
– Gyere érte! – csúfondároskodott a varjú.
Oszvald sértődötten elhallgatott. Károm a csőrébe kapta a levelet, és enge-

delmesen lepottyantotta a hóember kövér hasa elé.
– Na, itt aztán tényleg fagyos a hangulat! Ne vegyél már mindent a szívedre, 

Oszvald! Inkább derítsük ki, miféle levél ez! Te olyan okos vagy. Biztosan 
olvasni is tudsz!

– Hát persze – köhintett Oszvald. – Ez természetes. De tudtommal egyálta-
lán nem szabad elolvasni mások levelét! 

– Hm… – töprengett Károm. – És honnan lehet azt tudni, hogy ez mások 
levele, és nem az enyém?

– Hát a címzésből! Fordítsd meg a borítékot! A címzettet a jobb oldalra szo-
kás írni. Nahát! Ez furcsa! Ezen a levélen nincs is címzés! Az lesz a legjobb, ha 
felbontod. Ki tudja… még az is lehet, hogy nekem írták! 

A varjú éles karmával izgatottan tépkedte a levél csücskét, majd a lyukba 
akasztotta vastag csőrét, és hosszú vájatot vágott a borítékon. Kihúzta a levelet, 
és a hóember elé terítette a gömbölyded betűkkel teleírt papírlapot. 

– Nem akarok okvetetlenkedni – köhintett a hóember –, de ha azt akarod, 
hogy felolvassam, légy szíves, fordítsd meg! Fejjel lefelé van…

Károm szépen körbefordult a papírral, és várakozóan nézett a hóemberre.
– Szükség lesz a szemüvegemre is! Leesett a hóba. Kérlek, keresd meg.
– Na, még ez is! – károgott a varjú. – Milyen kacifántos dolog ez az olvasás! 
Csőrével körbeszántotta a hóembert, mire végre megtalálta a törött szárú 

szemüveget. Felrepült, és a hóember sárgarépa orrára biggyesztette az okulárét.
– Most már aztán nincs több kifogás! – koppantott a csőrével. – Olvasd! 
Oszvald megköszörülte a torkát, és olvasni kezdett:

Kedves Jézuska! 

Nagyon várom már a karácsonyt! Anya szerint ilyenkor a szívünk titkos vágya valóra 
válik. Félek, hogy az enyém nem fog. Pedig olyan titkos, hogy még a mamának se 
árultam el. 
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Tudod, Jézuska, anya meg nagyapa tavasszal összevesztek. Azóta nem szólnak egy-
máshoz, és nem jár át hozzánk a papa, pedig itt lakik három házzal arrébb. Nekem 
nagyon hiányzik. Mondtam is anyának, de nem akarja tudni, nem akar hallani se a 
papáról. Pedig szerintem neki is rossz, hogy nem beszélnek. 

Anya folyton azt kérdezgeti, mit kérek a Jézuskától. Azt felelem, semmit. Akkor köny-
nyű dolga lesz idén, nevet. Mit tegyek? Ha elmondanám a vágyam, csak méregbe gu-
rulna. Azt szeretném, hogy együtt üljünk a karácsonyi asztalnál, és nagyapa meséljen 
nekem, ahogy régen, a nagy, öreg könyvből, aminek sárgák a lapjai, és hatalmas sárká-
nyok repülnek az oldalán, a királylányok meg olyan igazi szépek benne. 

Kedves Jézuska, szerintem még te se tudsz segíteni. A nagyapa nem gurulós autó 
vagy kisvonat, hogy titokban becsempészd a karácsonyfa alá. Ha nem akar eljönni, 
nem foghatod fülön, hogy gyerünk, nyomás, békülj ki szépen. Tudom én ezt, de azért 
olyan jó volt leírni a szívem titkos vágyát. 

Nem merem ezt a levelet a szobában hagyni, anya megtalálná. Elrejtem kinn, az 
öreg tuja alatt. Hátha véletlenül arra jársz. És hátha mégis van valami jó ötleted. 

Marci

Oszvald elhallgatott. Mindketten a levelet bámulták. 
– Ezt nem neked írták! – szólalt meg a hóember. 
– Ismerem azt a kisfiút, aki ebben a házban lakik – bólogatott Károm. – Egész 

kedves gyerek! A múltkor feltört egy diót, és otthagyta a fa alatt.
– Szerintem is az! És nagyon tehetséges! Ő formázott ilyen gyönyörű kerekre. 
– Én ezzel azért nem dicsekednék – nevetgélt a varjú. 
– Na de Károm! – csattant fel a hóember. 
Károm jót nevetett, azután mind a ketten elhallgattak. 
– Mi van, ha ezt a levelet mégis nekünk írták? – töprengett Oszvald, és a var-

jút nézte. – Te biztosan tudod, hol lakik az a nagypapa. 
Károm bólintott. 
– Akkor mire vársz? Mindjárt itt a szenteste! Gyerünk, hozd el őt a fiúnak! 
– És mégis hogy gondoltad? Károgjak az ablaka alatt, akkor szépen felöltözik, 

és átjön? Ne nevettess, mert kiszakad az üres begyem! 
Oszvald töprengett. 

– Megvan! – kiáltott fel. – Menj, és mutasd meg neki a levelet! 
Károm óvatosan a csőrébe fogta a papírt, és a nagypapa házához repült. Be-

kukucskált az ablakon. Az öreg a karosszékében ült, és könyvet olvasott. Sárgák 
voltak a lapjai. Károm messziről is kivette, hogy az oldalán sárkányok repülnek, 
a göndör fürtös királylányok meg igazi szépek benne. A varjú megkocogtatta az 
ablakot. Azután újra meg újra. 

Nahát, egy varjú, kapta fel fejét a papa, szegény, biztosan nagyon éhes lehet, 
ha ilyen szemtelenségre vetemedik. A szekrényhez ballagott, és belemarkolt a 
dióbélbe. Óvatosan kinyitotta az ablakot. A varjú a széles párkányon idegesen 
lépkedett előre-hátra. Az öreg az ablakpárkányra dobta a dióbelet. Károm kiej-
tette csőréből a levelet. 
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– Egyél, madár! Hoztál nekem valamit? Jól van, elolvasom! Köszönöm, ba-
rátom! 

Károm bekapkodta a diót, degeszre tömte a begyét, és benézett az ablakon. 
Az öreg a levelet olvasgatta, le sem vette róla a szemét. A varjú csőrébe vette 
az utolsó falatot, és visszarepült a kertbe. Óvatosan a fagyott hóra ejtette zsák-
mányát.

– Mi történt? – kérdezte izgatottan Oszvald. 
– Kaptam dióbelet! 
– Nahát! Igazán rendes ember lehet… Megmutattad a levelet? 
– Igen. Odaadtam neki. 
– És? 
– Elolvasta. 
Mindketten elhallgattak, és az ablaküvegen tükröződő gyertyák lobogó fé-

nyét nézték. Besötétedett. Senki nem járt az utcán, még a kutyák is hallgattak. 
Csend volt. Nagy csend. Egyszeriben megroppant a hó egy csizmatalp alatt. 
A hang egyre közeledett. 

– Ő az! – súgta Károm. – Hát eljött Marcihoz…
Károm a csőrébe kapta a dióbelet, és Oszvald keskeny szájvonalához illesz-

tette. 
– Hogy te is tudj nevetni! – mosolygott az öreg varjú.
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Rókaszelek és szivárványsirályok
(Dunajcsik Mátyás: A Szemüveges Szirén)

Képzeld el, hogy a végtelen óceán egy kis szigetén élsz. Ha kiteríted a térképet, 
és körzőt szúrsz arra a pontra, ahol éppen vagy, majd rajzolsz egy kört, az képes 
befogni az egész világodat, mindent, ami az ablakon innen és túl van. A világí-
tótorony fénye lustán rója a megszokott köreit, Apa a szokásos rádiós sakkparti-
jait játssza, és te a látóhatárt kémleled egy réges-régi, sárgaréz távcsőjével, míg 
fel nem fedezel mindent a horizonton, amire kimondatlanul és kigondolatlanul 
vágytál. 

Aztán csak fogod a térképet, az aprólékosan húzott vonalak közül kiolvasod 
a neveket, amelyek által betekintést nyersz egy gondosan felépített világba: itt 
mindennek megvan a maga helye, értéke és értelme. Legyen szó küldetéstudat-
ról, állatvédelemről, szeretetről vagy gyászról. Minden, ami körülötted van, tör-
téneteket mesél: Dunajcsik Mátyás ifjúsági regénye, A Szemüveges Szirén pedig 
kezedbe adja hozzá a térképet. A pont pedig, ahol a körző áll, Szelesszirt. Itt az 
élet ritmusát rókaszelek és a dzsesszt muzsikáló tenger alakítják. Innen nyílik 
kilátás a felmenők hosszú sorára is, dédapákra és dédanyákra, nagyanyákra és 
nagyapákra, és minél közelebb érünk hozzájuk, annál varázslatosabb kalandokat 
tartogat ez a világ. 

A történéseket pedig egy bájos és magányos kislány, Atlanta szemüvegén 
keresztül követhetjük végig; minden, ami kapcsolatba kerül vele, mesékkel és 
színekkel töltődik fel. Már amikor a kezünkbe vesszük a könyvet, érezhetjük ezt: 
az alapvetően sárga és lila színekre építő grafika meleg hangulatot ad a szavak-
nak, egy-egy kedves, lapszéli kis rajzban pedig Szelesszirt hétköznapi tárgyai, 
szereplői, és a történet előrehaladtával mitikus lényei kelnek életre. A jól eltalált 
színek mellett a néhány erőteljes vonással megrajzolt, A tenger dala animáci-
ós film szereplőit és hangulatát idéző karakterek is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
A Szemüveges Szirén filmszerűen elevenedjen meg előttünk. 

A szerző minden jól ismert mesei elemhez hozzá tud tenni valami bájosan egye-
di részletet, legyen szó a kalózok leírásáról vagy egy mesebeli állatfaj megalkotá-
sáról. Ugyanakkor nem enged minket messzire menni saját világunktól: a kalózok 
teával és citromos süteménnyel vigasztalódnak, és tudományos igénnyel figyelik 
meg az általuk felfedezett új állatfajt, a szivárványsirályt, a főszereplő kislány pe-
dig állatorvos szeretne lenni. Így egy nagyon aktuális problémára is sikerül köny-
nyen, szinte magától értetődően rávezetni az olvasót: a természettel való együttélés 
és kapcsolat fontosságra, ahol a természeti értékek megőrzése fontos cél. Ezek a 
jó arányérzékkel megválasztott és megírt részletek teszik igazán szerethetővé ezt 
a könyvet, és tudnak egy messzi, mesés kalandon keresztül befurakodni a taka-
rónk alá, úgy, hogy észre se vesszük, hogy kint közben elefántszelek süvöltenek.

A könyv alapvetően törekszik minél több szövegen túli érzéket mozgósítani, 
a dzsessz átjárja a regényt, és nemcsak a konkrét zeneszámok felemlegetésével, 
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hanem a szöveg folyásával és a történet építkezésével is: viszonylag kevés 
történeti elemet mozgat, és azok mindig visszatérve újabb és újabb jelentést 
kapnak, miközben magukban hordozzák az addigi érzelmi töltetüket is. Ezek-
nek köszönhetően bontakozik ki a kaland, amelyet akár a kisebb gyerekek is 
könnyűszerrel tudnak követni. És ez a kaland egyáltalán nem öncélú: a mese 
egyik központi tétje a gyász feldolgozása, a veszteséggel való megbékülés. Így 
a fizikailag is elzárt, magába záródó világ mozgatóeleme az emlékezés lesz, 
a tárgyakon keresztüli emlékezés pedig fontos része a mindennapoknak, és a 
kalandok rajtkövévé válik.

Vannak helyek, amelyek ismerősek, és vannak, amelyeket azzá tesznek szá-
munkra. Belakják őket, így már csak bele kell süllyednünk egy kis képzelőerő-
vel és egy adag citromos sütivel. 

Dunajcsik Mátyás könyve pont ezt teszi: A Szemüveges Szirén hívogató vi-
lága képes kilométerekre repíteni egy kislány mellé, hogy aztán együtt indul-
junk a szellemhajó és a szivárványsirályok rejtélye után.

Kolibri Kiadó, Budapest, 2016, 108 oldal (2499 Ft)
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A Szemüveges Szirén 
(részlet)

– Ahogy mondod! – bólogatott a dédapám, és ő is vett magának a citromos süte-
ményből. – Persze Bragival azonnal megnéztük a térképeket, hogy merre is van 
pontosan ez a Feketekő, és mivel épp útba esett hazafelé menet, elhatároztuk, 
hogy mindenképpen meglátogatjuk, hiszen ilyen különleges madárfajról még 
soha nem hallottunk. Flókit például úgy felvillanyozta a hír, hogy amíg oda nem 
értünk, egyfolytában csak a sirályokról szóló szakirodalmat bújta, hátha talál 
valamit, ami magyarázatot adhat a különleges faj létezésére! Végül két nappal 
telihold előtt érkeztünk meg a Feketekőhöz, és bár mindannyian szerettünk vol-
na mielőbb hazajutni – ekkor már több mint egy éve voltunk úton –, elhatároztuk, 
hogy ha már itt vagyunk, kivárjuk azt a két napot, és kiderítjük, mennyi igaz a 
Viharmadár kapitányának elbeszéléséből. Flóki és Bjarni rögtön fel is másztak a 
Feketekőre, hogy körbenézzenek, de egyelőre valóban nem találtak semmi kü-
lönöset, csak egy közönséges, bár igen népes sirálykolóniát, ami meglehetősen 
nagy sivalkodással adta a tudtukra, hogy nem örül túlságosan az érkezésüknek. 
De aztán a harmadik nap éjszakáján!

Erre a mondatra mind az öten felsóhajtottak. Flóki még dobbantott is egyet a 
falábával, Bjarni pedig megcsattogtatta a rákollóját.

– Alig szállt le az est, és jött föl a hold a láthatáron, Bragi, aki az árbockosárból 
próbálta meg bemérni a pontos helyzetünket, hirtelen nagyot kiáltott: épp akkor 
repült el előtte az egyik szivárványsirály! És elmondhatatlanul gyönyörű volt! 
A Viharmadár kapitányának elbeszélése tehát igaznak bizonyult. Nem voltak 
sokan a szivárványsirályok: talán ha négy-öt párt tudtunk megkülönböztetni a 
Feketekövön fészkelő sok száz között, de azok úgy kitűntek a többiek közül a 
sápadt holdfényben, mint megannyi repülő, csapkodó viharlámpa. Az egész le-
génység a hajó oldalához szaladt, hogy láthassa őket: nemcsak a tudósok, hanem 
a többiek is, a matrózok, a hajószakácsok, mindenki félbehagyta, amit éppen 
csinált, és megbabonázva figyelte őket… később pont ez okozta a vesztünket. 
Ahogy ott álltunk ugyanis, hirtelen egyik pillanatról a másikra iszonyú szél tá-
madt: és mivel a Szemüveges Szirén már egyébként sem volt egyensúlyban, hi-
szen a hajó összes utasa ott állt az egyik oldalán, most iszonyúan megdőlt, sőt 
elszakította a horgonyláncot. És senki nem volt a helyén, hogy tehessen valamit 
ellene! Rögtön elveszítettünk minden irányítást a hajó felett, és a hirtelen támadt 
vihar úgy elkezdte dobálni a hullámok között, mintha csak egy játék hajó volna 
egy őrült óriáscsecsemő fürdővizében. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a 
Szirént valahogyan távol tartsuk a Feketekőtől, de akárhogy is próbálkoztunk, 
sehogyan sem sikerült messzebbre kerülni tőle: a szél újabb és újabb lökések-
kel taszított minket a szikla felé, míg aztán egy utolsó, hatalmas csattanással 
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hozzávágta a hajót, ami abban a pillanatban ripityára törött az éles köveken. 
Aki nem sérült meg az ütközésben, azt a hullámok ragadták magukkal, és a 
teljes legénység, minden matróz és kutató ott pusztult a borzalmas viharban. 
Hamarosan pedig hihetetlen erős, fehér fény hasított az éjszakába: a túlvilági 
tengerek hívása.

– A túlvilági tengereké? – kérdeztem hitetlenkedve. – Még sohasem hallot-
tam ezt a kifejezést. 

– Bizony a túlvilági tengereké. Akkor már mind hallottak voltunk. Ilyenkor 
pedig nincs más dolga az embernek, mint követni a fényt, ami épp olyan, mint-
ha csak a világ legszebb és legerősebb világítótornyát kapcsolták volna be a 
nyugati láthatár mögött, és addig úszni, amíg át nem ér a másvilágra, ahol újra 
találkozhat mindazokkal, akiket a halál egykor elragadott tőle – a szüleivel, 
nagyszüleivel, a régi barátaival, egykori hajóstársakkal… amikor azonban már 
épp szépen összegyűltünk a Szirén roncsai körül, hogy együtt induljunk el az 
utolsó, nagy utazásra, különös dolog történt: hirtelen érteni kezdtük a szivár-
ványsirályok énekét.



Mobil. 2009. 107 × 60 cm, olaj, vászon
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