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PálFi ANNA 

Mind

Amilyen aggodalommal láttunk neki a Civil című szám összeállításának, épp olyan rendkí-
vüli örömök forrásává vált végül. Igaz ez akkor is, ha a számtalan kimaradt nagyszerű civil 
kezdeményezés és harc hiányként örök sajátja marad ennek a lapnak. Öröm volt olvasni 
remek emberekről, hallani nagyszerű, szabad gondolatokról, látni az elhivatottságot, 
megismerni felelős értelmiségi és (állam)polgári viszonyulásokat, megerősödni abban, 
hogy a hatalmi nyomás olykor a legnagyobb adható „segítség”.

Ajándék számunkra, hogy éppen ezzel a fontos tematikájú lappal indulhat útjára a 
belső arculatában megújuló Csillagszálló. Karikó Szabolcs grafikus, címlapjaink megál-
modója 2008-ban tervezte át kívül-belül az akkor kétéves havilapot. A belső lapképet 
most, kilenc év után Kiss Barnabás frissítette fel, adott neki a mai olvasó elvárásainak 
megfelelő új dinamikát és dizájnt. 

Civil. A következőkben megjelenő írások, különösen a Csillagvizsgáló és a Csillagpor 
rovatokban szereplők, jószerivel egyetlen folyamatos szövegként olvashatók. Ha így 
teszünk, egységes kép bontakozik ki előttünk arról, mi is, milyen is a civil. 

A tanulmányok, esszék és interjúk a gondolkodásában szabad, ítéletalkotásában és 
helyzetértékelésében autonóm, elkötelezetten cselekvő, jobbításra törekvő humanista 
profilját vázolják fel. Az emberét, aki közösségben (társadalomban) gondolkodik, együtt 
érző, az emberi szenvedésre empatikus válaszokat ad, véleményét és az azzal együtt járó 
konfliktusokat vállalja, vitára nyitott, kreatív, kooperatív és innovatív. 

Remek tulajdonságok, amelyek – talán eltérő mértékben – de ott rejlenek mindany-
nyiunkban. 

Civilek vagyunk mind. Már ha megengedjük magunknak. 
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Tejút

az igazságot keresik, de igen sokszor mellé csúsznak. Az ember, amíg fiatal, mindig az 
igazságot keresi. A fisztulás fiatalember felszólított éjfél felé, hogy álljak fel, és fejtsem 
ki „az igazságról vallott nézeteim”-et. Felállottam, és azt mondtam, hogy a divatban 
levő igazságok körül kétségtelenül bajok vannak, de résen kell lennünk, nehogy valami 
odvas, rövid életű igazságot ültessenek a helyükre, mert az hamar elpatkol, és megint 
csak igazság nélkül maradunk. A népeknek maradandó igazságra van szükségük. 

Néhány más okos közhelyet is mondtam, de úgy láttam, nem beszéltem a szájuk íze 
szerint, mert az egyik megjegyezte, hogy álnok görény vagyok, akit az eszme ellenségei 
pénzelnek, és azért csempésztem be magam közéjük, hogy pimasz nézetek konkolyát 
hintsem el tisztes és lelkes társaságukban. Letettem a kabátomat, feltűrtem az ingem 
ujját, és odanyomtam egyet az illető állkapcsára. Hátul valaki elgáncsolt, és végigestem 
a padlón. Minthogy amúgy is közeledett a záróra, a szűkkörű társaság eloszlott, és én 
Péterrel maradtam. 

Péter fel volt háborodva. Hogy alapjában véve ki és mi háborította fel, azt nem sike-
rült megtudnom. Azt mondta, hogy ilyen botrány még nem fordult elő, és szabad szelle-
mű magatartásom igen kárhozatos. Úgy látja, hogy veszedelmes úton haladok, és ezért, 
mint egykori osztálytársam, kötelességet vél teljesíteni, amidőn javulásra int. Társasá-
guknak egyik célja az elvbarátok kölcsönös támogatása, mondotta aztán, amikor lecsilla-
podott a haragja, amiért is ajánlja, hogy tanuljak meg írógépen írni, mert ha jól viselem 
magam, és megtanultam írógépelni, esetleg benyom a rendőrségre. Fülelni kezdtem. 

– Mit akarsz velem csinálni? 
– Benyomlak esetleg a rendőrségre, kisegítő napidíjasnak – jelezte nagylelkűen. – De 

tisztességesen kell ám viselkedned. Óvakodnod kell a világboldogítóktól meg a zsidóktól. 
Láttam is, amint már nyúl utánam, hogy benyomjon valami poros irattári lyukba 

rendőrségi segédmolynak. Sőt láttam a poros lyukat is, amelyben kétezer rizsma fogal-
mazványi papirost kellett finom porrá őrölnöm. Sietve kimásztam az irattári lyukból, 
és megráztam magam. 

– Végtelen köszönet, drága barátom – szavaltam meghatottan –, de úgy rémlik, egy 
kicsit melléhibáztál. Én ugyanis nem kisegítő rendőrírnok, hanem szobrász szeretnék 
lenni. 

– Van itt, barátom, annyi szobrász, mint égen a csillag, és mindenik éhezik. 
– Ez megbízható statisztikai adat? – kérdeztem. Aztán megnyugtattam, hogy a sta-

tisztika nem akadály. Ahol annyi szobrász éhezik, ott éhezhet még egy. 
Péter rám nézett, és könnyedén köhintett egyet. A köhintésének semmi köze nem 

volt holmi légcsőhuruthoz. Világnézeti köhintés volt. 
– Elfelejtettem – tette hozzá mélységes, éspedig több ezer méter mélységű lenézés- 

sel –, hogy mindig rendbontó, megbízhatatlan alak voltál. 
– Nem – mondottam –, csak sohasem éreztem kedvet arra, hogy olyan rendes 

porszem legyek az élet homoksivatagjában, mint te. – Ez a múltra vonatkozó eszme- 
csere alkalmat adott arra, hogy felkérőzzem emlékeim megrágatlan szénáját, és  
diákkori gaztetteinkről kezdjek beszélni. Pétert nem érdekelték a diákévek. Néhány  
ragyogó rendőrírnoki esetét mondotta el, és ahogy beszélt, szabályos, rövid  
mondatokban, kirajzolódott a képe, amint ül egy szörnyű íróasztal előtt, belemártja 
tollát egy óriási kalamárisba, miközben az ablak üvegén vastag legyek zümmögnek. 

Tejút

KARáCsoNy BeNő

Be foglak nyomni a rendőrségre, mondja Péter. 
De én megmaradok a szobrászat mellett 

A lakótársam zálogba csapta a tavaszi ruhámat, és kereket oldott. Azt mondta, hogy az 
öccse temetésére utazik. A háziasszony biztosított róla, hogy sohasem volt öccse, és már 
több lakótársától vett fel temetési célokra ilyen kényszerkölcsönt. Egészségi állapotom 
kielégítő volt, szívműködésem rendes, kezdtem magam tűrhetően érezni az egymillió 
ember zajában. Annát néhányszor még sajogva előhúztam magamból, mint a megállott 
zsebórát. Az ember kezébe veszi az óráját, kinyitja hátsó fedelét, és piszkálgatni kezdi, 
hogy vajon mitől állott meg. Így vettem Annát én is a kezembe, és így vizsgálgattam én 
is a szerkezetét. A rugója kékes fényben zizzent, a fogai ragyogtak, de hiába ráztam, nem 
indult meg, nem mutatta nekem többé az időt. Minden óra elpatkol egyszer, gondoltam 
aztán, legjobb, ha nem bíbelődöm vele. A város kezdett kinyitni, és sok vigasztalást ígért. 
Vannak magamfajta fiatalemberek, akik egész nap a pörköltszag után szaladgálnak, más 
nem érdekli őket. Vannak, akiket csak a könyvek izgatnak, és meglógnak az élet elől. Én 
nem tartoztam sem az éhesek, sem az élet sarkában meglapulók csoportjába. Kitapasztal-
tam minden szükségeset, és beledugtam az orrom minden érdemes dologba. Beálltam az 
utcai verekedésekbe is, nem mindig az igazság, hanem olykor a muri kedvéért. Segédkez-
tem az elesett lovaknak, és egyszer falaztam egy rongyos asszonynak, aki zsemlét csórt 
egy kenyérgyáros szállító kocsijáról. Azért az összes figyelembe jöhető szobrokat szem-
ügyre vettem a múzeumokban, és egy dohánytőzsdében kellő eredménnyel puhítottam 
a takaros kiszolgálóleányt, akit aztán színházba is elvittem. A gumibot ütéséből hamar 
magamhoz tértem, és frissen éltem tovább, mint a kaktusz, amelynek semmi sem árt meg. 

Egyszer eszembe jutott, hogy az Automata Sörözőbe is el kéne mennem, hogy  
Péterrel találkozzam. Szerencsésen ott találtam, szűkkörűen sörözött a barátaival, he-
lyesebben szólva ő csak ásványvizet ivott. Azért felhevültnek látszott, és az újabb háború 
szükségességét hangoztatta. Meglepett mondatainak keménysége, és az, hogy címeres 
pecsétgyűrűt viselt a mutatóujján. Jól emlékeztem még hebegő mondataira, és apjára, 
aki hetivásárokon töltött hurkát árult egy sátorban. Mellettem egy fisztulás fiatalember 
folyton többes számban beszélt. Később láttam, hogy enni is többes számban eszik. 
Nagyon megdicsérték Angliát, és megkérdezték tőlem, hogy mit tartok Lengyelország-
ról. Rosszallóan néztek rám, amikor bevallottam, hogy még nem gondolkoztam rajta. 
Erre kifejezésre juttatták azt a reményüket, hogy a jövőben jobban a szívemen fogom 
viselni a társaság célkitűzéseit, amelyek, amint láttam, abban jegecesedtek ki, hogy 
az ember mindig az alkalomhoz illő legnagyobb ostobaságokat mondja. Láttam, hogy 

Napos oldal
(regényrészlet)
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– Az íróasztalod mellett van egy köpőcsésze is, nemde? – vetettem fel a kérdést, belá-
tom, minden kézenfekvő megokolás nélkül. Péter rám meredt. Ádámcsutkája fennakadt 
a gallérja párkányán.

– Tulajdonképpen nem tartozik ide – nyugtattam meg sietve, és újra diákkori élmé-
nyeinkkel hozakodtam elő. – Emlékszel, Péter, hogy kiröhögtek mindig a lányok? Milyen 
szeplős, mérges pofa voltál? Hát az ágyunkra emlékszel? 

A szobában, ahol együtt laktunk, helyszűke miatt az ágyak egymás felett voltak, mint 
valami pékségben. Szutykos kis kamaszkaszárnya volt, sötét és öreg kenyerekkel, fűrész-
por ízű kolbászokkal, rossz és büdös petróleumlámpával és gyakori paráználkodással. 
Úgy csíráztunk, mint a krumpli a pincében, színtelenül, karunk, lábunk hosszúra nyúlt 
és elvékonyodott. El is száradt közülünk kettő. Péter fölöttem aludt az emeleti ágyban. 
Lámpaoltás után többször bakalódtunk, fel is jelentett az osztályfőnöknél, mire aztán 
reggel, amikor álmosan lelógatta lábát az emeletről, lenyisszantottam ollóval alsónad-
rágja csüngő madzagjait. Egy kicsit rokonok is voltunk, de ő a családfának valamelyik 
ellenkező ágáról pottyant le, nyilván arról, amelyik északnak nézett, mert fanyar maradt, 
és valami alattomos fényéhség jellemezte, amíg én valószínűleg a déli ágak valamelyikén 
pirultam ilyen röhögő gyümölccsé. 

A részleteknél kiderült, hogy valójában semmire sem emlékezett, és különösen sem-
mi mulatságosra. A rendőrírnokoknak nincsenek emlékeik – véltem rosszallóan. – És 
általában, a rendőrírnokság mint földi misszió kutyagumit ér, s ha szobrász nem lehetek, 
inkább elmegyek kisegítő kofának a vásárcsarnokba. 

Péter erre üzembe helyezte mosolyát. Ritkán és mindig csak ötven százalékosan mo-
solygott. 

– Hetyke ember vagy, Felméri. Figyelmeztetlek, hogy itt nem vagyunk az erdőben. Itt 
hamar beverik a fogadat. 

Ezenkívül figyelmeztetett arra is, hogy ne nagyon pofázzak nyilvános helyen huma-
nizmusról meg az emberi szellem függetlenségéről és hasonló hitványságokról, mert 
könnyen kihúzhatom a lutrit. Aztán fölállott, és begombolta a kabátját. Megkérdeztem 
tőle, hogy van-e valami jó meleg nője. Meleg nője nincs, utasította vissza a tiszteletlen 
gondolatot, csak menyasszonya. Szótlanul léptünk ki az Automata Söröző szuszogó for-
góajtóján. 

– A sör nem volt rossz – jegyeztem meg még záradékul –, de az automatát sehol sem 
láttam. Miért hívják ezt Automata Sörözőnek? Miért nem az Automata Ifjak Temetkezési 
Klubjának? 

– Merre mégy? – kérdezte Péter. 
Jobb felé mutattam. 

– Akkor én bal felé megyek – intett hidegen. – És majd ha behoznak valami disznósá-
gért a rendőrségre, légy szíves megfeledkezni róla, hogy osztálytársak voltunk.

– Bízd csak rám, rendőrírnokom – váltam el tőle könnyedén. – Le foglak tagadni… 
Nem árt, ha az embernek van valami fogantyúja ebben a centrifugális körforgásban, 

gondoltam. De az ilyen Péterekbe nem óhajtok megkapaszkodni.
(1936)
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Besütött az ablakon, és bántotta a szemét,
azt mondta, ezért hunyorog
és nem lát, 
de a függönyt, azt hagyni kell.
Neki a nap olyan, mint az arcon végbemenő diffúzió,
a vonások keverednek össze,
ahogy a meleg lehámoz minden mocskot és épséget a bőrről,
és ez a homályos tisztaság lesz a valós.
Minden más, a többi egymásba fonódó véletlen csak a keret,
ami kiszáradva 
lakkozásra vár.

A Csillagszálló megrendelhető a szerkesztőség 
postacímén: 1410 Budapest, Pf. 200,
e-mailen a csillagszallo@gmail.com címen
vagy telefonon a 06-20-470-3434-es számon.
Az évi négy lapszám éves előfizetési díja 1400 Ft.
Korábbi lapszámaink is megrendelhetők.
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szABó RózsA

A szokás maszturbációja
Ahogy mozdul a kéz, egy pillanatra látni csak,
hogy a görcs rántja ökölbe, 
vagy formálja szorítássá,
az izmok, mint hektikus ösztönlények,
cselekszenek.
Ha mindig így, akkor most is így kell,
a kielégülés nyugalma a megszokottságtól,
a robotikus mozgás és a csendes öröm
egy jól végzett nap után
vagy előtt,
majd halk roppanás,
ahogyan minden visszahelyezkedik 
az eredeti állapotába,
és belesimul a hajlatokba,
hogy pont ugyanúgy folytatódhasson 
és végződhessen minden, 
mint enélkül.
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Törésvonal
Ha írnék egy verset. Neked. Arról egy másik nő jutna eszedbe.
Tehetetlen vagyok, nem tudom, hogy szólíthatnálak meg 
magadon belül, az emlékeiden kívül, és nem hiszek a tördelésekben sem.

A törésvonalak előre kiszámíthatók, ha mégis
megremeg a föld, a bizonyosság kétségbeesésbe fordul, 
és mindig ott ölelsz, ahol nem számítok rád.

A mellkasom présbe szorul, ha arra gondolok,
vajon ugyanabban az ölelésben vagyunk-e.

Te észrevennéd
Te észrevennéd a léptek alatt kikopott kapualjat,
a vörös fények derengését a fehér felületen,
az Édentől keletre borítója alá rejtett szignót,
ahogy végignyalja a nap az Andrássy tűzfalait.

Megállnál a zebra közepén, amikor pirosra vált a lámpa,
hogy megörökítsd, mit mutat a pillanat.
Tenyereidben a fej- és szívvonalak találkoznak,
de engem egy sem ér el.

Mikor ezt mondanám, állnál, és figyelnéd,
egy felhő hogy nehezedik a tájra,

– míg egy magas nyír legfelső ága meg nem repeszti az eget, 
hogy végre kihulljon minden felesleges szó, 
ami bennünk rekedt.

Csillagszem

PosTA mARiANNA

A tél
Úgy jött, mint egy váratlan és nem szívesen látott vendég.
Betolakodó. Még a havat se verte le a cipőjéről a küszöb előtt.
Azt se nagyon mondta, hogy jó napot, csak dünnyögött valamit a deres szakáll alatt.
Lábnyomában csupa latyak lett a szőnyeg, a kabátját se vette le, mindig fázik,
mikor kérdeztem, csak ezzel magyarázta a sálat, a tiszteletlenül fent hagyott sapkát.
Teával kínáltam, szokás szerint, kihűlt, mire a monológ végére ért. Szavai behavazták
az egész lakást. Nem kérdezett, az sem érdekelte, ki hallgatja, ki érti meg.
Maradt vacsorára is. Míg mosogattam, megölte a szobanövényeket.
Hívni akartam a rendőrséget, de mivel vádolhatnám? Tudják, hogy 33 éve ismerem, 
és csak a csüngő csokrosinda leveleiből szívta ki az életet, bár a tévében hallottam, 
így végeztek a napokban több hajléktalannal. Amikor itt töltötte az éjszakát, 

félni kezdtem, 
hogy már soha nem megy el, vagy, ha mégis, magával visz.
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Tétova
Térdelek a fürdőszoba kövén. Mellettem dobozban a macska. Kölök. Szerencsére ez az egy 
lett a fialásból. Egész nap figyeltem. Mindig átver a dög. Sokadnapra hozza haza őket. Ég 
a térdemen a bőr, pedig vizes a padló. Az nem lehet, hogy ott is izzadok. A gyomromban 
remegés. Rózsaszínű kis semmiség. A kedvenc színem. Az anyja már lenyalogatta. Szé-
pen hátra. Gilisztaként tekergőzik. Semmi vinnyogás, apró szusszanások. Kézbe veszem. 
Szorítok rajta. A nyakánál. Nem lesz nehéz. Egy hangyányit erősebben. Nem mozdul. 
Óvatosan leteszem. Tiszta törölköző van alatta. A szülés után cseréltem. Ennyi? Nincs 
idő örülni. Sóhajtott. Szuszog. Elaludt. Na, hátha ez segít. Kitapogatom a nyakamon 
az egyik vastag eret. Megszorongatom. Fáj kicsit. És lüktet. Felveszem megint. Ballal. 
A másikban még a saját szívem zakatol. Három ujjam fér a nyakához. Nem fog menni. 
Ráhajtom a törölköző végét. Elzsibbadt a térdem. Beengedem az anyját a fürdőbe. Első 
dolga, hogy megszagolja. Aztán hálásan odadörgöli az orrát. Ahhoz a kezemhez. 

Önbizalom
Baromira el volt zsibbadva a lába. Nem szeretett egy helyben üldögélni. Menni. Na, az 
volt az ő világa. Szaladni, rohanni. Beelőzni mindenkit. Ott várni a várfalon, onnan nézni, 
hogyan érkeznek a többiek. Ez lett a veszte is. Lefutott mindenkit. Elvágtázott a saját 
élete mellett is. Állva hagyva barátokat, szerelmeket, akit csak lehetett. Nem emlékezett 
a gyerekeire. Az arcokat csak elsuhanva látta. Amikor jöttek az ünnepek, meglepődött. 
Kik ezek? Karácsonyra fényképalbumot kért. Mindenkitől. Viccesen odavetette, de írjátok 
ám minden képhez oda, hogy ki kicsoda. Hangosan nevetett a család. Amikor megjöt-
tek, apunak szólították ketten. A felesége kisegítette volna. Ha együtt lennének. Nem 
emlékezett rá, mikor vesztette el. Annyi dereng, sokan sajnálkoztak rajta, mi lesz veled 
nélküle. Úgy szerettétek egymást. Ő még csak nem is emlékszik rá. Remélte, ez valami 
időskori nyavalya lesz. Az orvos annyit mondott, na, ne hülyéskedj már, alig múltál öt-
ven. Ez nem segített. A leletek sem. Rendben van, egészségesebb nem is lehetne. Ugye, 
mire nem jó a sok futás. A doki csak annyit mondott, jó lenne néha megállnia. Hallgatott 
rá. Úgy tudja, elég régóta barátok. Megtette. Most itt ül valami tréningen, ahol a moz-
dulatlanságot gyakorolják. Az emberek kezében album. Próbálják felismerni a képeket. 
Nincsenek kvízkérdések. Csak keresse ki az apját, az anyját, a rokonokat. Emlékezzen 
egy alkalomra. Olyanra, amikor együtt voltak. Aztán arra, amikor búcsúzáskor megölel-
ték egymást. Illatokat érzett. Hangosan is kimondta. Megtapsolták. A nő, aki középen 
ült, annyit mondott, hello, itt az idő. Mutatkozz be, kérlek. Ki vagy, és honnan jöttél.
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gAál-NyesTe KATAliN

Parnasszus
Rózsika ma orvos volt. Orvososat játszott. Margit néni minden nyárra adott az osztály-
nak egy olyan feladatot, amely átölelte az egész nyári szünetet. Az idén a mi szeretnél 
lenni, ha nagy leszel lett a téma. Persze a részletekben rejlik a kérdés ereje. Miért is? Éld 
bele magad minden lehetőségbe, ami az eszedbe jut, és meséld el azt is, ha valami mégse. 
Így Rózsika ma orvososat játszik. Délelőtt osztályos orvos volt, hétkor vizitelt, tíztől 
három műtétje is volt. Délután mentős. Előtte egy rövid ideig pszichiáter. Az apjától öt 
percenként kérdezte meg, akar-e róla beszélni. Nem akart. Rózsika kilenc és fél éves. Nem 
erőltette tovább. Ninúzott egy kicsit, majd amikor megszólalt otthon a telefon, mondta, 
hogy mennie kell, baleset van a posta előtt. Ki is ment a házból. Sírva jött vissza. Azt 
mondta, nem tudtak segíteni. Nem lehetett megvigasztalni. A délután további részére 
felfüggesztette a gyógyítást. A vacsorát csak piszkálta. Az apja odaült mellé, és próbál-
ta megmagyarázni neki, miért most akar róla beszélni. Rózsika gyógyszert írt fel neki. 
Vacsora után a cicájával ültek a fotelben. Csendben beszélgettek. Tízkor aludni ment. 
Bementem elköszönni. Azt mondta, holnap beteg szeretne lenni.

Bezzeg
– Ne tekergesd már azt a szaros rádiót!
– De hát hozzá sem nyúltam, nem látod? Ki a francot érdekel? Úgy sincs benne soha semmi. 
– Nem bírod ki, amíg lemegy a hírek, mi?
– Miről beszélsz? Maradjá már! Ezek nem hírek, ezek faszságok. 
– Én akkor is meg akarom hallgatni. Nem akarok én is olyan ostoba lenni.
– Mint ki?
– Mint akiket nem érdekelnek a világ dolgai.
– Azt meg ki mondta neked, hogy engem nem? Mer amiről te beszélsz, az, sajna, rosszul 
tudod, nem a világ. Vagy ha az, akkor bizony nagy szarba vagyunk. 

– Na, most már megnyugodhatsz. Vége van. Tekergetheted.
– De az előbb se én voltam. 
– Bezzeg most már nem olyan érdekes a másik csatorna.
– Hagyjad már! Süket vagy? Már kétszer mondtam, hogy nem én voltam.
– Engem nem palizol be. A hírekbe is bemondták, hogy legyünk óvatosak. 
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muRáNyi ziTA

filmszakadás
nem vártuk de itt van ismét megérkezett
négy fal közé feszítette magát
és elterpeszkedett még nem este csak a kezdet
hogy fölveszi a szobák téglalap alakját

és azután odakint is összekeni az eget
hiába ragyognak csillagösvények 
az égitestek összefonva polipkezüket
bakot tartanak és maguk fölé emelik a sötétséget

ilyen sötét tussal szoktam kihangsúlyozni 
a szemem és örülök hogy ilyen színnel teszem
bár így egészen el tud súlyosodni
és estére hullamerev a tekintet

a szempillák íve mindig finoman fölfelé 
gömbölyödik mint egy hullám aminek nem rajzolták 
meg leszálló ágát apró fekete kefék
ragadnak össze és elveszíti arcát minden látványosság

egy sötét szobában lehunyt szemmel
őrzöm dédelgetem és dagasztom létté az éjszakát
ha fölfeszíteném ha mögötte mégis egy tiszta reggel
ébren is olyan lenne mint egy filmszakadás.
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56–os hatos
 
a síneken elrobogott egy ’56-os emlék villamos
fohászkodtam is jöjjön már egy 2016-os mert
molekulárisan is atomjaimra fagyok a szívem
már elszenvedett minden bombatalálatot
az eszeveszett zakatolásban
nem találok más nevet a pokoli hangtartománynak
kerékzörej mondom is a villamos mint a karácsonyi
kivilágított kettes fapados erre nem érvényes
a bérletem időutazásra még nem érvényesítettem
magam mínusz 26 lennék az szép kor míg kihámozom a Boráros
teret a fékcsikorgásból lenne mit elengedjek de
nem a huszonháromból lentebb a bronzszobor és a sehányéves hordókból
már-már most is csordogál a bor pont olyan bíbor
színe lehetne minden cseppnek mint a vér amiben megfürdött
a Corvin tér de ez egy 2016-os hatos ott állok az ajtó előtt egy 1956-os
poszterlányon nézem a méretes sebtapaszt valahonnan
ismerős az a gézbe takart arc de elhessegetem
fölszakad a cérna a bőrdzsekimen „a Nagyvárad tér fele néztek az ágyúk”
a Mester utcában a betont törik föl kátyúk
és a kocsisor a haladással folytat elkeseredett közelháborút
menet közben minimum hárman megátkozták a dugót
én nyugodt maradok hiszen ez egy 2016-os
villamos az egész városképet visszatükrözik a fél kilométeres
üveglapok mire a Nyugatinál nagy nehezen lekászálódhatok
a síneken még továbbdöcög a sárga csataló a Széll Kálmán az utolsó
megálló annak a másiknak a Moszkva tér lenne igazi csattanó
a 2016-osnak kifejezetten jól áll hogy néha télen is
bekapcsolva marad a légkondicionáló.
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Zagrabecki ulica
 
a romos autópálya és a találatot
szenvedett szupermarket a parton
az eltussolt nyomor mindent átitatott
friss sebeiből vérzett a tengerparti nagyhatalom
mosolyogva kérdezted Zagrabecki ulica
minden szembejövő autóstól hogy horvátul
így hangzik az utca nekem az erdő volt furcsa
és hogy a fáktól az ember szeme is megfájdult
Porečben szebb kék volt a víz mint a tekinteted
azt hitted latinból fordítom pedig franciából
eredeztettem vissza a hetet a lundi mardi mercredinek
úgy nyílt ki jelentése mint otthon a sarki virágbolt
aztán Pula megint kihúzni valamit a romok alól
az ókori por a lőréseken épp csak fölfénylett
te vezetted mégis ki akartál szállni a motorcsónakból
amikor végre élvezni kezdtem a sebességet
anyán barna hosszú szoknya volt vagy a homokos part
csak ne lássuk minden mennyire emlékeztet a háborúra
nem tudom mit írtunk melyik esztendőt apa rajtam
szellős kék ruha és szövéseibe csavarva
azóta sem ereszt az ég súlya.
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PeeR KRiszTiáN

Rottenbiller, február
Közel a halál, látszik a lehelet.
A sötétben elmész az értelmük mellett.
Dolgoknak ütközöl,
dolgod már semmi.
Értelmetlen öröm
így hazamenni.

Delay
Magyar ember vagyok.
Itt öregszem meg a pultnál.
De nézd meg, még van hajam.
Udvarolni kell az italért.
Ami az udvarláshoz kell.
Az ételnek jóllaktam a szagával.
Mire szóhoz jutok, elfelejtem.

Csak magyarul ért a kutyám.
És csak ahhoz ért, hogy: macska!
Nem mérlegel sprint előtt.
Leszarja a büntetést.
Ezért inkább hagyom.
Mert utálom a kurva cinkegyilkosokat.
És mert esélye sincs.

Egyszer egyet mégis utolért.
Csak zavarba jött és visszasunnyogott. 
Megállította a kőművesek simogatása.
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palack
esténként egy-egy műanyag palack 
hangosabban roppan mint ahogy megszoktam
persze nem roskad össze saját súlya alatt
kiegyenesedik aztán újra behorpad

és holdfénnyel tölti meg az ablak
kis rést hagyok azon át süt be
most a tél de máskor a kora nyarak
gyönge de gömbölyödő ezüstje

festi meg a szobát és kint-bent 
egyszerre csöpög az esti higany 
belőle öblösödnek ki és fent 
már milliárd számra tehető a csillag

hajnalban szoktam inni ha kiszárad a szám
az öblös palack nyakát szorítva 
emelem ajkamhoz az éjszakát 
most is csak a világosságot szomorítja

odafönn ez a bántó áthatolhatatlan 
szürkeség de csilingelő fenyőtüskék szúrnak a 
mindenségbe noha alapvetően néma minden fa
a törzs egy isten felé forduló lehangolt furulya

az üres palackban is az ég húsa 
a színe nem ezüst már jobban emlékeztet 
az alumíniumra kiöblösödő csúcsa ugyan
fekete a fák keze is és egyszerre utalnak a holdkráterekre

reggel a műanyag is néma 
az elfehéredő csonka gúla már nem ég 
mint egy befelé horpadó mennyei ödéma 
látszik amin sosem ömlöttek át naplementék.
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Focivébé van, és engem nem érdekel,
most ne haljak meg,
ilyen ténfergősen,
amikor mindenki másra figyel,
de feltűnősködni se kezdjek el.

Persze meghalni nem lenne jó télen sem,
amikor írom ezt,
és nincs is életem.
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Mikor mellénk szegődött a lakótelepen,
még hegyes kis tejfogai voltak,
de a bűntudatot már akkor el tudta játszani.
Keresi a labdát, amit ellopott.

De a macskának sincs több esze.
Már sétából visszafele
tanulni képtelen lelkesedéssel lőhetett ki újra, 
ugyanazzal ugyanaz után.
Csak végre újra hiába.

Focivébé
Fingom nincs, mikor volt az utolsó,
még az is lehet, hogy tavaly.
Hogy nincsenek emlékeim róla, semmit nem jelent. 
Hogy nem érdekel, az kit érdekel.
A pultnál hosszú a sor.
Nyár van, érdemesebb lenne poharanként inni,
az első korttyal beállni a végére.

Azonnal fogadni akarok,
legalább valami értelme legyen.
Román–jugó döntő, román–jugó döntő!
Fél percet ingázok egész felsőtesttel 
előre-hátra, és bármi elragad. 

Hülye fiatalság, keserű öregség,
mezítláb tolom, cseresznyét eszem.
A korsó könnyen felmelegszik és kipang,
ha az ember véletlenül odafigyel,
és elfelejt inni,
sőt, azt érzi, él.

Nem kérkedni akarok a kívülállásommal,
olyan kényelmetlen
mindig ugyanoda nézni.
Szerettem kimondani: Zinadine Zidane.
Ha vissza lehetne csinálni a dolgokat.
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mielőtt elutazik a szigetre,
egy lakást bérel a belvárosban,
és ahogy a környezetén is tükröződik,
nagyon kaotikus életet él,
a káosz romjain képzeleg.
Örülök, hogy összefutottunk.
Amúgy is kérdezni szerettem volna
valamit.
Szeretne rágyújtani?
Itt lehet.
Hát… szóval… 
Gondolom, meglepő lesz, de…
A pénzről van szó.
Tudom, hogy ez egyben soknak tűnik… 
Igazából irtó sok, tudom… 
Tudom, hogy az volna az észszerű,
ha felhagynék a tervemmel,
mert ez az utazás,
ez viszont irracionális,
ez irracionális,
hiszen nem lehetek benne biztos,
hogy ott megtalálom, 
és abban is van igazság,
hogy, ebben a formában legalábbis,
ez a valóság elől való menekülés,
hogy ez csak utánzat,
életutánzat,
őt hajszolni a világban,
ha elment, 
hát elment,
anélkül kell élni,
hogy itt lenne,
bárhol lehet,
miért pont ott lenne,
miért pont ott,
én ezzel egyet is értek, illetve
nem tudom megcáfolni, mert
éppen ez aggaszt engem is, vagyis
ezzel foglalkozom éppen, mármint
a darabomban, ami itt készül, 
ha elkészül valaha, és 
ebből a csapdából szeretnék kiszabadulni, bár
nem biztos, hogy
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FoRmANeK CsABA

Factura Lamiaceae, avagy 
az árvacsalánfélék családjához 
való teremtő vonzás törvényeiről 
füzérek egy színészre* 
(drámarészlet)

(2. A professzor beavatása)

Foglaljon helyet,
professzor úr.
Elnézést kérek a felfordulásért.
Tudja, éppen egy kis színdarabot próbálunk.
A főszereplő egy olyasféle fickó,
mint jómagam, 
egy kertész,
persze én nem vagyok kertész,
legfeljebb átvitt értelemben,
metaforikusan,
de nem magamról akartam beszélni,
a lényeg, hogy ő egy kertész,
egy egzotikus kertet ápol Srí Lankán.
Úgy képzelem, hogy
lélektanilag
ez a kert egy síremlék az ő számára.
Ez most talán kicsit sűrű,
még számomra is az,
későbbre terveztem,
hogy ezt kibontom.
Kér egy kávét?
Máris hozom, 
éppen most főtt le.
Szeretek kávéillatban dolgozni.
Ez itt még a budapesti díszlet,

* A monodráma 2017. április 19-én látható legközelebb a Patyolatban (Budapest, Baross utca 85.). 
Rendezte és játssza: Formanek Csaba.
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a végtelen sodródás illúzióját
befejezem, 
és élhető életet teremtek,
mint bárki más.
Ha ön ebben bízik, 
a fordulatban,
a jobb belátás fordulatában,
akkor nem mondhatom tehát,
hogy ez elméletileg ne volna lehetséges,
ám úgy hiszem, 
hogy ez mégsem történhet meg,
és hát nem is kételyekre van szükségem,
ha már itt tartunk, 
nem a jobb belátásra térítés miatt hívtam önt ide,
és ha ön mégis ezért jött, 
akkor jövetele és ittlétének célja
nem egyenrangú
a magához fordulásom
bizalmi szintjével,
érdeklődésünk egymás iránt 
ez esetben pusztán formális lenne,
társadalmi gesztussá lenne,
de én a társadalmi szerepeinktől
úgyszólván
megszabadulva 
kívánom
e találkozást 
elképzelni,
s úgy is számítok önre, 
mint aki belép most velem 
a társadalmi szerepeink mögé,
egy ilyen találkozás képe lebeg bennem,
ahol a pénz csupán annyit ér,
mint amikor két színész kelléket cserél,
hogy színházi hasonlattal éljek,
kellékekről beszélgetünk csupán,
a szerephez szükséges kellékekről,
segítségre van szükségem,
hogy a kelléken keresztül 
élettel tölthessem meg
a szerep mögötti személyiséget.
Ha most arra gondol,
hogy az őrület felé sodródom,
nem tudom megcáfolni,
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ebből az a kivezető út, ha
még jobban belevetem magam, 
ez igaz, csakhogy 
másképp se megy, így 
végül arra jutottam, hogy 
ezt most felvállalom,
felvállalom, 
Ön előtt is, illetve mindenki előtt,
akitől kölcsönt remélhetek,
hogy összegyűjtsem a pénzt az útra,
több professzorral is beszéltem már,
és nem csak professzorokkal,
nekik is elmondtam,
amit most mondok,
hogy ha elbukom is, 
nincs gond,
ez vagyok én… 
nem tudok mit csinálni magammal… 
azt hiszem… 
ilyen vagyok.
Nehéz persze az embernek elhinnie magáról,
hogy ilyen, mármint
hogy egyáltalán valamilyen, 
hogy van bennünk egy rész,
ami nem változik sosem,
egy állandóság van bennünk, 
ezt nehéz elhinni,
nehéz elhinni, ha arra gondolunk például,
hogy folyton változunk,
és miközben folyton változunk,
nehéz elhinni, hogy lenne bennünk 
valami mozdulatlan,
elismerem, 
hogy ez a kifejezés,
hogy ilyen vagyok, 
ez egy vitatható álláspont,
hogy talán
a változástól való félelem mondatja ezt velem,
és ha így van, akkor mégis lehet bízni abban,
hogy akár ön 
vagy más
jobb belátásra bír, 
és ennek hatására 
az irracionális viselkedést,
ezt az életutánzást,
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és hangsúllyal szólalni meg, 
fölmérni, hogy az őrület hullámai 
hogyan hömpölyögnek kifelé belőlem,
hogyan csapódnak beléd,
s hogyan csapódnak vissza rám,
s hogyan tör ki a vihar
az őrületem hatására
a kettőnk közötti mentális tengeren,
s hogyan úsztatok hajókat, 
s hogyan úsztatsz hajókat 
e nagy és fokozódó viharban,
hogyan menekülünk 
egymást őrjítő őrületünk elől,
a bennünk tomboló istenek haragja elől
kopár szigetekre,
gyümölcsöskertekbe,
leányok ölébe,
ölelkezésekbe
vagy barlangok mélyébe,
kútnak oldalába,
fának árnyékába,
bornak mámorába,
az esendő ember képmásába,
vagy hogyan menekülünk be a színházba,
hogyan menekülünk ki a színházból,
ami ma este a mi életünket tűzi műsorra,
és okádni szeretnénk
az életünket elnézve abban a színházban,
okádni szeretnénk, 
de csak mosolygunk, 
holott okádni kellene abban a színházban,
okádni kellene,
mert csapnivalóan játsszák az életünket,
vagy okádni kellene,
mert csapnivaló maga az életünk,
így vagy úgy,
de mindenképpen okádnunk kellene,
vagy a színház formája, 
vagy a színház témája, 
vagy leggyakrabban mindkettő miatt,
és én azt szeretném, 
ez az őrületem tárgya,
hogy abban a színházban
és abban a kertben,
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hiszen láthatóan az őrület felé sodródom, 
el is ismerhetném, 
annak ellenére is elismerhetném, 
hogy fenntartom, 
ontológiai és logikai értelemben is
fenntartom, amit mondok,
ezzel együtt is elismerhetném,
hogy a célom maga az őrület,
és hogy azt várom, 
hogy ezt az őrületet 
ön majd támogatni fogja, 
az már önmagában őrület,
de legalábbis őrült gondolat
beleráncigálni önt az őrületem támogatásába,
őrjítő lehet az őrületet támogatni,
de az őrületre támogatást kérni is,
az is őrjítő,
gondolja csak el, 
milyen őrjítő lehet ez akkor, 
amikor egyedüllétemben ez a gondolat
felmerül bennem, 
hogy önt idehívjam, és megőrjítsem,
egy professzort,
micsoda őrült ötlet
egy professzort gondolatban megőrjíteni,
kipróbálni a megőrjítést képzeletben,
egy professzoron,
hogy aztán a valóságban is megtehessem,
ha lesz hozzá merszem,
magamban létrehozni 
a próba kedvéért
az őrület adóját és vevőjét,
ez már magában is megőrjít,
és micsoda őrült mélység tátong
a kipróbálás és a megvalósítás között,
nappalok és éjjelek alatt,
mindig hasznosan kitöltendő percek alatt,
vágyakban és indulatokban forgó órák alatt,
a tobzódó időben fetrengve
sosem veszíteni szem elől az őrült célt,
a megőrülés célját,
és az ehhez szükséges őrült eszközöket,
és a megfelelő pillanatban,
a megfelelő mozdulattal
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ahová mégis el kellene mennünk,
ha már elmegyünk
és ott vagyunk,
mégse kelljen okádnunk,
vagy ha már kell, akkor okádjunk is,
ha nem sikerül kiváló életeket 
kiválóan ábrázolni,
akkor okádjunk bátran,
inkább bátran okádjunk, 
mint gyáván mosolyogjunk,
ez az őrületem egyik sarokpontja,
az őrületet legjobban
a be- és kilépés minősége jellemzi,
a befogadásra és a kiokádásra való felkészültség,
az emésztés nehézségére és 
a hányás utáni könnyű epe ízére való felkészültség,
és az annak levezető gyakorlataiban való 
megbocsátó jelenlét.
Elnézést, hogy elrontottam 
a kávézását,
nem kellene okádásról beszélni,
miközben más éppen kávézik,
felhergeltem magam,
nem kell komolyan venni ilyenkor,
ilyenkor persze mosolyogni kell rajtam
vagy okádni tőlem,
ezt is lehet,
de erre nem akarok visszatérni,
illetve… 
szóval a pénz,
a pénz az nem érdekes,
felejtse el,
nem fogadhatom el,
hogy ön a professzori fizetéséből
engem támogasson,
még ha csak kölcsön formájában is,
ezt nem fogadhatom el,
majd lesz pénz máshonnan,
hiszen pénz mindig van,
a pénz mindig összegyűlik 
végül valahogyan.
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Láthatatlan
Madárfelhőt terelget az égen
egy láthatatlan kéz. Szabadság?
Isten? Élet? Odalent a téren
épp a Gyűlölet szobrát avatják.

Félig kész
Felfedezetlen bolygóként
kering bennem a szó,
amíg ki nem mondom.
Ismeretlen testként bolyong
a világban az idegen,
amíg be nem fogadom.
Felfedezhető a szó,
megismerhető az idegen,
bár kering, bolyong,
mint egy világon kívüli,
félig kész Isten.
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VAjdiCs ANiKó

Van mivel
 
  Petri Széljegyzetekjéhez

madzagon rángó rémönuralom
báboknak ne keresd nincs-eszét
gyűlik a guano a magyar ugaron
tombol a szemet szemért

itt harapni lehet a zárt levegőt
és még a fülnek is fala van
jelszavak őrzik a birkalegelőt
van mivel rúgják a valagam

Tiltótábla
Az utcán mások szeme láttára
illegálisan szenvedni, éhezni,
fázni, szomjazni, nincstelennek,
földönfutónak, ágrólszakadtnak,
jöttmentnek, otthontalannak,
árvának, betegnek, öregnek
és elhagyatottnak mutatkozni,
megfagyni vagy éhen halni 
állampolgárilag illetlen dolog,
ezért hatóságilag szigorúan tilos! 
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Eszkatalogikus napok
I.

Hamis ágnak görcsén
ülsz álmodban,
kelned kell,
nézz tévét, hallgass rádiót, riadót
mondanak a hírekben
száraz hangon:

tankok, döntött házak
között aszfalton fekvő öregek,
koszos csecsemők karon, égett kabátok,
betört ablakok,
falba szakadt vízvezeték…
… mindez öntse beléd azt,

hogy üvölts a tévé előtt: Nem szabad aludni!
Állni kell a fotelen, rázni az öklödnyi távirányítót,
üvölteni magas felbontásban, hogy segítsék fel
azt az embert arról a kőről, amibe nem véstek biztató szavakat.
Az utcakő hideg, sáros, véres,
tépett. Menj közelebb a képhez,
a jajgató gyereket simogasd, és ha
párna, papucs, kávétejszín után, ébredsz valóban,
vedd magadra inged,
dőlj homlokkal az előszobafalnak,
zihálj, nyögj, zsebedbe tegyél követ,
hogy azt vágd odakint
a fogaskerekek közé.
Ez a dolgod.

II.

Éjjel a fény kimegy, nappal jön vissza, közte
az ablaktábla, amire írhatnál, de nem
szántod ujjaddal a finom port, mert emberi lehet,
a telepen túl, a temető sarkában térdel a hamuüzem,
haj, bőr, fogkorona olvad izzó rácsra,
rossz kulcs, csont esik vödörbe,
a füst igen, de a por nem jut fel
az égbe. Ezt ne feledd.
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KAlász isTVáN

Megértés
Felhívott mondta visszajött a
szülővárosába látni
szeretne
a lépcsőn megállt nézett
belépett átöleltem éreztem testén hogy
szidták sokat dolgozott várt virrasztott
éreztem hogyan ült huzatban ott
keresett ételmaradékot a hűtőben hajnalban
így öleltem ötven évét zihálását
testemmel fogtam be
tekintetét ami
másnak semmit sem ért most
velem volt nemcsak
nálam mint régen ha
ment lefelé a lépcsőn
igazította szívét el tőlem
csak öleltem öreg testét
és megértettem hogy
meg fogunk halni – ő is én is –
tartottuk egymást megint
csöndes lassú megértésben.
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Pál BeNCe

Az ideák megvalósítása felé vezető 
ösvények kitaposása 
Misetics Bálint (szerk.): Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás

A Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás című tanulmánykötet gazdagon és ala-
posan lábjegyzetelt gyűjtemény, amely a vonatkozó irodalmat felölelve igyekszik körül-
járni a címben szereplő fogalmakat az egyes szerzők művein keresztül. Nem módszerta-
ni kézikönyvként szolgál, hanem az ideológiai alapot határozza meg; nem a praktikum, 
mint inkább az együtt nem működés bizonyos formáinak erkölcsi megalapozottsága és 
létjogosultsága felől közelíti meg a kérdést.

Ezzel az elméleti kitekintéssel az egyes történelmi helyzetekre és az azokra adott 
válaszokra, és az összegyűjtött szilárd alapok átgondolásával kezdődhet minden olyan 
törekvés, amely némi magabiztosságot és felkészültséget biztosít egy aktivistának, fel-
vértezheti azokra a helyzetekre, amelyekben egy magasabb rendű igazságba vetett hit 
nevében konfrontálódik a hatalom gyakorlóival.

Természetesen nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy elsősorban a mai magyar 
politikai helyzet hívta életre e kötet megjelenését, és ilyen módon – sajnos – aktualitását 
sem lehet elvitatni. Végigolvasva a kötetben szereplő egyes írásokat, nem nehéz párhuza-
mot vonni az egyes történelmi helyzetek és a mai Magyarország egyes, szemmel látható 
és nyilvánvaló jogfosztásai között. 

A kötet egyik erénye többek között a szerkesztője által írt előszava, amely a fogal-
mi tisztázások mellett nemcsak összegzi, de hazai kontextusba is helyezi a különböző 
írások által kiemelt gondolatokat, egyúttal az utóbbi évek ismertebb és kevésbé ismert 
megmozdulásait is elhelyezi ezen a skálán, hangsúlyozva a különbségeket; áttekintést 
ad a különféle eszközökről azok, valamint a hatalom, a törvényesség, az alkotmányosság, 
az igazságosság, az erőszak, az aktív vagy passzív fellépés, vagy akár az adott eszközök 
céljai, funkciói, célcsoportjai és rájuk gyakorolt hatásuk viszonylatában. 

Más-más történelmi helyzetek más-más válaszokra késztetik a kötet szerzőit és 
elemzőit; a mai olvasókat e művek áttekintése abban segíti, hogy átgondolják és elhe-
lyezzenek egy adott cselekedetet a fennálló államrend és annak polgárai és az őket ért 
igazságtalanság viszonylatában. Közös kiindulópontja az írásoknak, hogy miként rea-
gáltak a jogfosztottak és mellettük-velük fellépő szövetségeseik az őket ért jogfosztásra. 
Egy másik markánsan végighúzódó motívum, hogy e történelmi helyzetek feszültsége 
a törvénykezés, az aktuális gyakorlat és a magasabb rendű erkölcsi törvények, az igaz-
ságosság közötti ellentmondásban áll, amelyre válaszul kínálkoznak az erőszakmentes 
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Az ablak alatt Isten fáradt sörrel a padon,
az aluljáróból kiáltás, majd elnyúló csönd,
galamb száll a körberakott gyepre,
suhogást hoz a beköszönő sötétbe.
Állsz, előtted üveg, már benned a por,
a szíved, a véred viszi vissza a tüdőbe, ráncaid mélyére.
Mögötted konyha, őszülő hajjal a szerelem,
kockás abrosz, kártya, keversz,
osztasz, szerelmed emel tétet,
és közben költőt idéztek.
Azt se feledd: rossz jel a világnak, ha
ugyanazt ugyanúgy értitek.
Koromsötét odakint, ablakot nyitsz,
menjen ki a fény kicsit,
másszon a szemközti falra,
hunyorogjon, hajtsa maga előtt
az árnyékot, járjon a házak között,
és hajnalban az üvegre
vastagodott poron át
visszataláljon, reméled,
a fény nem felejt el téged.



36

Csillagvizsgáló

lebontásáig, azt is kifejti, miért az úgynevezett szatjágraha, amelyben helyet kap az 
ellenfél megértése, az egyetlen elfogadható út és fellépés az emberiesség nevében, ha 
a hatalom részéről következetesen igazságtalansággal találkozunk. Hasonlóan Martin 
Luther King a szeretet fogalmát is beemeli elemzésébe, és amellett, hogy a közvetlen 
cselekvés szükségessége érdekében emeli fel a szavát, arra is kitér, hogy a szeretet kü-
lönféle megnyilvánulásai miként szolgálják az egy ügy érdekében folytatott küzdelmet. 

Napvilág Kiadó, Budapest, 2016, 288 oldal (2900 Ft)
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ellenállás különböző formái. Bár elméleti megközelítésekről beszélünk, a szerzők sok 
esetben nagyon is gyakorlatiasan ragadják meg a probléma természetét, nevezetesen, 
miért szükségszerű, elengedhetetlen, sőt elkerülhetetlen velejárói a társadalmi változá-
soknak az ilyen jellegű megmozdulások. 

Az írások többsége a törvényesség és az igazságosság közti aszimmetrikus viszony, 
a kettő közötti ellentmondás feloldását szükségszerűen radikálisabb eszközökkel köti 
össze, amelyekkel fel kell hívni a közvélemény figyelmét a fennálló és nyilvánvaló igaz-
ságtalanságra. (E motívum felbukkan mind Thoreau-nál, mind a szüfrazsett mozgalomról 
szóló írásokban, Gandhinál, Martin Luther Kingnél és számos más szerzőnél is.)

A fennálló hatalom és az igazságtalanságot elszenvedettek mellett több munka is kitér 
arra, milyen szerepet játszik a változásokban vagy éppen egy status quo fenntartásában 
a mérsékelt, csendes többség. Több helyütt e mérsékelt gondolkodásmód kritikáját fo-
galmazzák meg, akár a szüfrazsett mozgalmak kapcsán, de Martin Luther King is kitér 
a (dicstelennek ítélt) szerepükre: „A jóindulatú emberek sekélyes megértése frusztrálóbb, 
mint a rosszindulatú emberek teljes értetlensége. A langyos elfogadás sokkal dühítőbb, 
mint az egyenes elutasítás.” 

Éppen ezért az együttműködést megtagadó megmozdulásoknak funkciója az is, hogy 
az elnyomók és a jogfosztók szélsőséges megnyilvánulásainak mintegy kikényszerítése 
és azok felhasználása révén megszólítsák és állásfoglalásra késztessék azt a nyíltan el 
nem köteleződött réteget is, amely, bár talán nincs tudatában, de szimpatizánsa az adott 
ügynek, illetve ellenzője az elnyomó struktúrának – és ilyen módon az események len-
dülete színvallásra készteti őt, akár saját magával, akár nyíltan az elnyomókkal szemben. 

A könyvben előbukkanó mozgalmak példája egyszersmind inspirálóan hathat a mai 
olvasóra is, hiszen egy ívet vázol fel: a kezdetben radikálisnak ható, másoknak azonban 
teljesen magától értetődő gondolatok és elképzelések hogyan nyernek polgárjogot, és 
hogyan válnak törvényessé is; miként lesz egy ideából a leírt eszközök révén egy min-
denki által respektált és törvényesített rendelkezés; vagy éppen egy már létező, ám gya-
korlatban nem alkalmazott, figyelmen kívül hagyott jogelv tiszteletben tartása hogyan 
kényszeríthető ki a hatalom képviselőiből és a csendes többségből. 

A közvetlen cselekvés – amely körül, vélhetően nemegyszer szándékoltan, több fél-
reértés is támad – meghatározására és fogalmi tisztázására számos, a kötetben szereplő 
írás támpontot nyújt. Az ezzel a kérdéssel foglalkozó írások egyfelől a politikai cselekvés 
kategóriájával állítják élesen szembe (utóbbi alapvetően hatalmi pozícióból történik), és 
arra is felhívják a figyelmet, hogy a hatalom gyakorlói jellemzően szívesen hivatkoznak 
nekik megfelelő történelmi példákra, de általában mindig olyan narratívát rendelnek az 
egyes eseményekhez, amely az ő pillanatnyi érdekeiknek megfelel (függetlenül, hogy 
természetében hasonló, ám általuk két ellentétesen megítélt eseményről van szó). Bár 
több példa is az egyetemes, illetve amerikai történelemből merít, nem lehet nem felis-
merni megint csak a mai magyar helyzet egyes momentumait; miként változik az egyes 
megmozdulások megítélése attól függően, hogy mikor és kik léptek fel az egyes igazság-
talanságokkal szemben. 

Egyes írások nem nélkülözik néha a – mondhatni – spirituális megközelítést sem. 
Például amellett, hogy Gandhi írásai páratlan logikával vezetik le, miként juthat el és 
kellene eljutnia az együtt nem működésnek a hibás és korrupt államhatalmi struktúrák 
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közt; mindkettőre irányul. Ha valaki egy másik embert csupán annak barátságos ter-
mészete miatt szeret, akkor inkább a barátságukkal együtt járó előnyökért szereti őt, 
mintsem magának a barátnak a kedvéért. Következésképp a legbiztosabb útja annak, 
hogy meggyőződjünk róla, vajon a szeretetünk érdek nélküli-e, az, ha ellenfelünket 
szeretjük felebarátunkként, akitől cserébe nem várhatunk semmi jót, csak ellenséges-
séget és üldöztetést.

N é m A  i m A
A HAjléKTAlAN soRsRA juToTTAKéRT

Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott embertársa-
inkért 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 társa-
dalmi 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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mARTiN luTHeR KiNg

Zarándokút 
az erószakmentességhez 
(részlet Misetics Bálint [szerk.]: Polgári engedetlenség és erőszakmentes ellenállás 
című szöveggyűjteményéből)

Az erőszakmentes ellenállás ötödik eleme az, hogy nem csupán a külsődleges, fizikai erő-
szakot nélkülözi, hanem a belső, lelki erőszakot is. Az erőszakmentes ellenálló nemcsak 
azt tagadja meg, hogy lelője ellenfelét, hanem azt is, hogy gyűlölje őt. Az erőszakmen-
tesség középpontjában a szeretet elve áll. Az erőszakmentes ellenálló azt állítja, hogy az 
emberi méltóságért folytatott küzdelem során a világ elnyomott népei nem szabad, hogy 
a kísértésnek engedve keserűséget tápláljanak magukban, vagy gyűlöletkampányokat 
folytassanak. Az arányos bosszú csak növelné az univerzumban jelen lévő gyűlöletet. 
Valakinek az életben végre muszáj, hogy elég esze és erkölcsi érzéke legyen a gyűlölet 
láncának megszakításához. Ezt csak úgy érhetjük el, ha a szeretet etikáját helyezzük 
életünk középpontjába.

A szeretet említése ezen a ponton nem valamely szentimentális vagy gyengéd ér-
zelemre utal. Értelmetlen volna azt várni embertársainktól, hogy elnyomójukat a szó 
érzelmi értelmében szeressék. Ebben a kontextusban a szeretet megértést, megváltó 
jóakaratot jelent. A görög nyelv segíthet ennek megértésében. A görög Újtestamentum 
három szót használ a szeretetre. Először is van az eros. A platonikus filozófiában az eros 
a lélek Isten iránti vágyakozását jelentette. Manapság az esztétikai vagy romantikus 
jellegű szerelmet értjük alatta. A második szó a philia, amely a barátok közti személyes, 
bizalmas viszonyt jelöli. A philia a kölcsönös szeretetre utal: a személy szeret, mert őt 
is viszontszeretik. Amikor az ellenfél iránt érzett szeretetről beszélünk, nem az erosra, 
és nem is a philiára gondolunk, hanem arra a szeretetre, amelyet a görög agape szó fejez 
ki. Az agape megértést jelent, megváltó jóakaratot minden ember számára. A túláradó 
szeretetet, amely tisztán spontán, önzetlen, nincs indoka, és teremtőerővel bír. Nem 
tárgyának valamely funkciója vagy tulajdonsága váltja ki. Ez Isten szeretete, amely az 
emberi szívben működik.

Az agape érdek nélküli szeretet. Olyan szeretet, amelyben az egyén nem a saját javára, 
hanem felebarátja javára törekszik. Az agape nem azzal kezdődik, hogy különbséget 
tesz az arra méltó és arra méltatlan emberek, avagy egyáltalán: bármilyen tulajdonsá-
gú emberek között. Azzal kezdődik, hogy a másikat az ő kedvéért szeretjük. Ezt teljes  
mértékben „felebaráti törődés a másikkal”, amely felfedezi a felebarátot minden em-
berben, akivel csak találkozik. Így az agape nem tesz különbséget a barát és az ellenség 
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lAdáNyi jáNos

Kis számok törvénye*

A társadalomkutatók nem feltétlenül a leggyakrabban előforduló jelenségeket vizsgálják. 
Például Durkheim, akit az első modern empirikus szociológiai munka megalkotójának 
szokás tekinteni, híres könyvében, Az öngyilkosságban az egyes társadalmakra jellemző 
öngyilkossági arányszámok alakulásával foglalkozott. Ez Franciaországban a könyvé-
nek megírását megelőző hat évtizedben, 1826 és 1890 között csaknem négyszeresére 
emelkedett, de számuk a csúcson is csak kétezer körül volt. Mint ismeretes, Magyar-
ország az öngyilkosságok gyakoriságát tekintve mintegy másfél évszázada általában 
világelső vagy ahhoz közeli pozíciót foglal el, de ez a nemzetközi összehasonlításban 
rettenetesen magasnak számító, évenkénti 2200 körüli halállal végződő hazai öngyil-
kosság alig befolyásolja a halandóságok országos számának és arányának alakulását. 

A Magyarországon regisztrált hajléktalanok száma legalább tízszerese az öngyilko-
sokénak: a mértékadó becslések mintegy harmincezer hajléktalanról szoktak beszélni. 
És legalább ugyanennyi a kis erdőkben, volt nyaralótelepeken, fóliasátrakban, ször-
nyűséges kalyibákban, elhagyott ipartelepeken és hasonló helyeken rövidebb-hosz-
szabb ideig élő, regisztrálatlan hajléktalanok száma. Ez is rettenetesen magas szám, de 
csak töredéke a létminimum alatt élő négymilliós vagy a mélyszegénységben tengődő 
másfél milliós népességnek. Miért érdemes akkor mégis az olyan alacsony előfordulási 
gyakoriságú társadalmi problémákkal foglalkozni, mint például az öngyilkosság vagy 
a hajléktalanság? 

A legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy ezek extrém szituációk, ezért a társadalom-
nak kötelessége ezekkel a kirívóan súlyos esetekkel foglalkozni. Sőt, egy-egy társadalom 
minőségét egyenesen az határozza meg, hogy miképpen bánik a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben levő tagjaival. Sok igazság van ebben az érvelésben, és attól tartok, hogy 
ennek alapján hazánkról meglehetősen rossz és egyre rosszabb bizonyítványt lehet 
kiállítani.

Durkheim azonban nem ilyen megfontolásból foglalkozott az öngyilkossággal. Őt 
nem az öngyilkosságok egyéni okai, elkövetési módjai, gyakoriságuk földrajzi eloszlása, 
hanem a társadalom működése, az öngyilkossági arányokat determináló társadalmi 
feltételek, a társadalom kohéziója érdekelte, illetve az, hogy ezeket különválassza a kü-
lönféle egyéni, biológiai és földrajzi meghatározottságok rendszerétől. Ehhez viszont 
inkább arra van szükség, hogy olyan jelenséget elemezzünk, amely a társadalom mű-
ködése szempontjából fontos indikátorának tekinthető, semmint arra, hogy feltétlenül 
valamilyen tömegjelenséget vizsgáljunk. 

* A  tanulmány elsőként 2013 márciusában jelent meg az Élet és Irodalomban, megállapításai ugyanakkor 
máig hatóak és kínzóan aktuálisak – a szerk.
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lapszámunkban Kiss Tibor Noé fotói láthatók 

Kiss Tibor Noé (1976) író, újságíró, Pécsett él. A Jelenkor és a Színház folyóiratok tör-
delőszerkesztője, felelős szerkesztője a Jelenkor Online-nak, főszerkesztője a Focitipp.hu 
oldalnak, korábban rendszeresen publikált a Magyar Narancsban, a Magyar Hírlapban, 
jelenleg a pozsonyi Új Szó külsős újságírója. Szociológia szakon államvizsgázott, szerve-
zett kulturális programsorozatot (Irodalmi Diszkó), dolgozott közvélemény-kutatóként, 
újságkihordóként és hátrányos helyzetű fiatalok futballedzőjeként. Autodidakta fotós. 

Kötetei: Inkognitó (2010, Alexandra; 2016, Magvető), Aludnod kellene (2014, Magvető). 
2015-ben Békés Pál-díjat kapott.
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a gettósodó településrészeken, gettótelepüléseken élők száma, sőt az ezredfordulón 
már – először az ország történetében – a gettósodó térségek is megjelentek. 

Az 1990-es évek legelején még arról beszéltünk, hogy az „önkényes lakásfoglalás” 
döntően társadalmi problémák miatt alakul ki, amit az igazol, hogy a hatóságok által 
ebbe a kategóriába soroltak zömében családosok vagy részcsaládosok, jellemzően az 
ország legsúlyosabb válságövezeteiből vándorolnak fel a városokba, mindenekelőtt 
Budapestre, és felülreprezentáltak közöttük a cigányok. Ezzel szemben a „hajlékta-
lanságot” elsősorban egyéni problémának, illetve ilyen problémák kumulációjának 
tekintettük, amit az látszott igazolni, hogy ezt a csoportot többnyire egyedülállók 
alkották, akiknek hajléktalanná válás előtti lakóhelyei térben viszonylag elszórtan 
helyezkedtek el, és ebben a körben csak az össznépességen belüli vagy annál is ala-
csonyabb arányban fordultak elő cigányok. Ez utóbbit abban az időben minden témá-
val foglalkozó szakember a cigány közösségeken belüli igen erős szolidaritási viszo-
nyokkal magyarázta. Bármilyen szegény egy cigány család vagy kiterjedt rokonság, 
bármilyen szűkös és szegényes körülmények között élnek – mondtuk –, az mégsem 
fordulhat elő, hogy valakinek ne jusson valamekkora hely, ahol meghúzhatja magát. 

Ezek a szolidaritási viszonyok azóta rohamosan erodálódtak. Ahogy az első gene-
rációs munkanélküliek közösségei második, sőt harmadik generációs munkanélküliek 
által dominált közösségekké váltak, ahogy a faluszéli cigánytelepek – a helyi munka-
megosztásba valamilyen nagyon esetleges és alacsony bért biztosító munkák szintjén, 
de mégiscsak integrálódott – lakói minden munkalehetőségtől elzárt gettótelepülések 
páriáivá váltak, ahogy az itt élő családok jóformán egyetlen pénzbevételévé a különböző 
szociális segélyek váltak, úgy kezdett fokozatosan szétszakadozni a helyi szolidaritási 
viszonyok hálója, és a cigánytelepek lakóinak jelentős része gettólakó lett. A mélysze-
génységben élő, tartós munkanélküli, segélyfüggő szerencsétlenek által benépesített 
etnikai gettókban pedig a szegények túlélését biztosító, szolidaritáson alapuló sze-
génykultúrát mindenhol a világon az erőn és erőszakon alapuló gettóértékek, gettó-
normák és a túlélésért folytatott, egyre kegyetlenebbé váló harc dominanciája váltja fel. 

Ilyen körülmények között a korábbinál sokkal gyakrabban fordul elő az, hogy nem 
befogadják, hanem elüldözik a hozzájuk képest is elesettnek számítókat, vagy esetleg, 
amíg csak lehetséges, kegyetlenül kihasználják őket. Döntően ezzel magyarázható 
a roma hajléktalanok számának drámai megugrása. És ezzel magyarázhatók a kü-
lönös brutalitással elkövetett bűncselekmények, a prostitúcióra kényszerítés, a ká-
bítószer-használat gyors elterjedése, a csicskáztatás és nem utolsósorban az uzsora 
rövid időszak alatt történt gyors térhódítása. Ezek is viszonylag alacsony országos 
gyakorisággal előforduló jelenségek, sőt még az etnikai gettók lakóinak többsége is 
inkább elszenvedője, mint elkövetője ezeknek a devianciáknak. De – különösen azért, 
mert mind ugyanabba az irányba mutatnak – rendkívül súlyos társadalmi problémát 
jeleznek. Olyan problémát, amely csak az azt előidéző körülmények megváltoztatá-
sával mérséklődhet vagy szűnhet meg, mint ahogyan kialakulása is csak az egész 
magyar társadalom működésével magyarázható. 

A hajléktalanok és különösen a roma hajléktalanok számának gyors emelkedése 
tehát sokkal szélesebb társadalmi problémára, az integrálatlan szegénység tömeges ki-
alakulására, a városi és falusi etnikai gettókban élő népesség tömeges megjelenésére és 
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Mint említettük, a hajléktalanságot sem pusztán a hajléktalanok nagy száma miatt 
kell rendkívül fontos társadalmi problémának tekinteni. Vizsgáljunk meg először  
néhány egyszerű tényt. A hajléktalanság nyilvánvaló társadalmi problémává csak 
a rendszerváltás után vált, ekkor is inkább csak a fővárosban. Azóta viszont a re-
gisztrált hajléktalanok száma az 1990-ben becsült néhány ezerről a 2012-ben mért 
mintegy harmincezerre emelkedett, és a regisztrálatlanok száma valószínűleg még 
ennél is jobban növekedett. Figyelemreméltó az is, hogy míg az 1990-es évek elején 
a témával foglalkozó szakemberek arról számoltak be, hogy a hajléktalanok között 
csak elenyésző számban voltak cigányok, illetve olyanok, akiket a többségi társada-
lom cigánynak tekintett, ez az arány mára a húsz évvel korábbinak a sokszorosára 
nőtt. A Február Harmadika Munkacsoport évenkénti országos hajléktalan-adatfel-
vételéből származó adatok szerint 2011-ben a magukat cigánynak valló személyek 
budapesti hajléktalanok közötti aránya tizenhat százalék, arra a kérdésre pedig, hogy 

„Mondták-e már Önre, hogy cigány?”, a megkérdezettek huszonhat százaléka válaszolt 
igennel. Lehet persze azzal érvelni, hogy – különböző módszertani okok miatt – ezek 
a számok nem tekinthetők teljesen megbízhatónak, annyi azonban nagy biztonsággal 
állítható, hogy míg a rendszerváltozáskor a cigányok össznépességen belüli arányuk-
hoz képest alul voltak reprezentálva a hajléktalanok között, arányuk mára többszörös 
felülreprezentáltságot mutat ugyanebben a körben. Mivel magyarázható a fent em-
lített arányoknak ez a gyors emelkedése, és különösen mivel magyarázható a cigány 
hajléktalanok arányának a rendkívül gyors növekedése? 

Hajléktalanok ugyan a rendszerváltás előtt is voltak, de részben a hatósági tiltás, 
részben a különböző ellátó intézmények viszonylagos fejlettsége miatt számuk ebben 
az időben még elenyésző volt. Az olcsó bérű tanácsi bérlakások többségének privati-
zálása vagy lebontása, a munkásszállások megszűnése, a pszichiátriai osztályok egy 
részének bezárása és más hasonló okok miatt azonban már a ’80-as évek legvégén, 
a ’90-es évek legelején egyre nagyobb számban jelentek meg Budapest közterületein 
a hajléktalanok. De számuk gyors emelkedését mégsem csak a szegényeket ellátó in-
tézményrendszer leépülése, hanem – sokkal inkább – a szegénység jellegének drámai 
átalakulása okozta. 

A rendszerváltás előtti „teljes foglalkoztatás” miatt majdnem mindenkinek volt, ha 
olykor meglehetősen szegényes, de mégis biztos megélhetést jelentő munkája. Akkor 
még majdnem mindenkinek volt, ha olykor meglehetősen szűkös és rossz minőségű, 
de mégis többé-kevésbé biztos lakhatása is. A rendszerváltással, pontosabban már az 
államszocialista gazdasági és szociális rendszer 1990-et megelőző, fokozatos leépü-
lésével párhuzamosan azonban a szegények jelentős részéből előbb mélyszegények, 
majd tartósan mélyszegények, a munkájukat elvesztők tömegeiből előbb munkanél-
küliek, majd tartósan munkanélküliek lettek. Azt is mondhatjuk, hogy a jól-rosszul 
integrált szegénységből előbb többszörös kirekesztettség, majd – nem utolsósorban 
a hátrányok iskolarendszeren keresztül történő továbbörökítése, sőt felerősítése kö-
vetkeztében – többszörös és tartós kirekesztettség lett. Ezzel párhuzamosan egyre 
inkább felgyorsult a  cigány és nem cigány szegények lakóhelyeinek területi kon-
centrációja, továbbá felgyorsult a legszegényebbek, különösen a legszegényebb cigá-
nyok kiszorulása a munkahelyekhez közeli városokból és falvakból is. Gyorsan nőtt  
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sCiPiAdes eRzséBeT

A terápia

A kutya termetre kicsi, korát tekintve öreg, még egy-két évet dolgozhat, azután nyugdíjba 
megy. Bajszos a neve. Bajszos egy segítő kutya, aki hetente háromszor egy szegedi intéz-
ménybe jár dolgozni. A Wesley-be, ahol óvoda, általános iskola és középiskola működik, 
s ahol a tanulók nyolcvan százaléka kiemelt figyelmet és törődést igényel. Vagy azért, 
mert tanulásban akadályozottak, vagy mert autisták, figyelemzavarosak, beilleszkedési 
és magatartási nehézségekkel küzdenek, halmozottan hátrányos helyzetűek… Ha az 
általános iskola első osztályát vesszük, ahová – Bajszoson kívül – tizenöt tanuló jár, ak-
kor a tizenötből négyen tanulásban akadályozottak, ketten autisták, és nagyon sokan 
küzdenek figyelemzavarral.

Ma csütörtök van, Bajszos az óvodásokhoz megy dolgozni. Abba a nagy és szép, 
szecessziós épületbe, amelyet 1913-ban lánynevelő intézetnek építettek. Az óvodások 
Bajszost Bajszinak becézik, és fogalmuk sincs arról, hogy fajtatiszta vagy keverék. Ke-
verék. A színe, mint a zsömléé. Egy fakóbb zsömléé. Bajszit az óvodások énekkel hívják 
a terembe: „Gyere ide, várunk, légy a barátunk, Bajszi, Bajszi, gyere közénk, várunk!” 
Kinyílik az ajtó, az öreg Bajszi beporoszkál, és a földre tett hulahoppkarikába ül. A gye-
rekek sikongatnak az örömtől. 

A Bajszihoz hasonló kutyák sorsa általában kölyökkorban dől el. Kétnaposan, ami-
kor a tesztelők leterítenek a földre egy lepedőt, amelynek a közepére rajzolnak egy 
kicsi kört. Ide teszik a kiskutyát, majd azt figyelik, mennyire távolodik el a körből. Ha 
nagyon, akkor valószínűsíthető, hogy felnőttkorában hatalmas lesz a mozgásigénye. 
Azt is nézik, hogy ott, a rajzolt körben miféle hangot hallat. Ha kétségbeesetten hívja 
a mamáját, akkor a tesztelők szerint felnőtt kutyaként nehezen lesz motiválható. Ha 
kevésbé sír, és a hangja sem túl erős, akár önálló döntéseket hozó felnőtt kutya is válhat 
belőle. Hat hét után a kiskutyát újból próbára teszik: mennyire játékos, vagyis az ember 
mennyire tud vele játszani, s hogyan reagál az erősebb hangokra. Kicsit meg is csípik, 
azt kutatva, mekkora a fájdalomtűrése, hiszen a gyerekek véletlenül is nekimehetnek, 
ráléphetnek vagy kitéphetnek belőle néhány szőrszálat. Terápiás munkára az a kutya 
nem alkalmas, amelyik ilyenkor odakap vagy fölmordul. 

Az óvodai csoportban szinte mindenkinek van valamilyen démona. Az egyik óvodás 
például bűnben született. Az apa megerőszakolta a kislányát. A kislánynak kisbabája 
született, az apát börtönbe vitték, ott fölakasztotta magát. Az óvodás kisfiút most az 
özvegy, a nagymama neveli… A kisfiú tele van bizonytalansággal, holott csak azt kellene 
megismételnie, amit Bajszos csinált: beleülni a hulahoppkarikába, fölállni, megkerülni 
a színes bójákat, bebújni a nejlonból készült színes és tekergős alagútba, átkúszni rajta, 
fölállni, a kapott labdát bejuttatni a felfordított zsámolyba, aztán már csak rá kell 
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az ehhez a folyamathoz törvényszerűen kapcsolódó devianciák elszaporodására, még 
szélesebb értelemben a magyar társadalmon belüli biztonság, kohézió és szolidaritás 
veszélyes meggyengülésére hívja fel a figyelmet. Rendészeti kampányokkal ez a jelen-
ség ugyanúgy nem kezelhető, mint ahogyan szükségszerűen kudarcot vallanak a haj-
léktalanság problémáját hatósági keménykedéssel és brutalitással, továbbá „kreatív 
törvényhozással” megoldhatónak vélő kormányzati és önkormányzati törekvések is.*

* A  cikk megírása során nagymértékben támaszkodtam a  hajléktalanokkal évtizedek óta foglalkozó  
kiváló szakemberek, mindenekelőtt a fiatalon elhunyt Mezei György, továbbá Győri Péter, Iványi Gábor és 
Vecsei Miklós, valamint az áldozatos munkát végző szociális munkásoktól kapott értékes információkra  
és tanácsokra – L. J.
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megsimogatta, és még falatkát is adott neki. Dórinál, aki óvodás, és szintén nem beszél, 
Bajszi segítségével azt sikerült elérnünk, hogy amikor megszólalunk, a kislány Bajszira 
néz, vagy rám. Vagyis szemkontaktust létesít. Tudom, ezek apró dolgok, de mi nagyon 
örülünk nekik. Nekem mindig volt kutyám. Bajszi is hozzám tartozik. A kutyás terápia 
akkor kezdett el foglalkoztatni, amikor tizenegy évvel ezelőtt, még egy másik iskolában, 
a kolléganőm behozott egy terápiás kutyát, hogy így motiválja a csoportomban a sérült 
gyerekeket. 

Egy terápiás kutya számára heti négy-öt óra munka a megengedett. Több nem. Az 
túlságosan megterhelő volna. Ugyanis minden gyermek más-más jelet ad, másként 
beszél hozzá, és ez nagy odafigyelést kíván. Egy-egy foglalkozás után, amikor Bajszi 
a társával, Nádai Erika gyógypedagógiai asszisztenssel, képzett terapeutával fölmegy 
a legfelső szinten lévő termükbe, Bajszos szó szerint elterül és kifekszik.

Csillagpor

mutatni egy másik óvodásra, ki kell mondani a nevét, aki mindezt megismétli majd. 
A kisfiú azonban folyton megerősítésre vár, hátratekinget. Már a bójáknál bajba kerül, 
mert nem emlékszik, miféle sorrendben kell azokat megkerülnie… 

Bogyónak sem volt egyszerű a világra jönnie. Ő úgy született, hogy se nem lány, se 
nem fiú. Most, óvodásként egy nagyon aranyos szemüveges kisfiúnak néz ki. Szemüve-
gének bal lencséjét leragasztották. Attól még Bogyó nagyon szeret nézelődni. Mindkét 
tenyerét ráteszi picike hasára, így követi elégedetten, mások hogyan csinálják a felada-
tokat. Most sóhajt és föláll. Fölhúzza lecsúszó nadrágját, lefekszik a földre, s mintha 
angyal volna, kitárja lábát, karját. Elhatározza, nagyon bátor lesz, és becsukja a szemét. 
Erika néni ugyanis jutalomfalatkát tesz Bogyó testére. A falatka pihekönnyű, nem is 
érezni. A bátorságpróba lényege az, hogy várni kell. Arra, hogy Bajszi odaporoszkáljon, 
és leegye róla a falatkát. A kezéről, az orráról, a homlokáról. Ezt már érzik a kisgyerekek, 
sikongatnak és nevetnek. Bogyó is elmosolyodik, elégedetten, utána meg összpontosít, 
mert meg kell mondania, melyik testrészén volt a jutalomfalat. A bokáján…

Boti hároméves, és semmi testi baja nincs. Eleven, értelmes. Csak nem szobatiszta. 
Már majdnem az volt, amikor elváltak a szülei, és ő úgy döntött, megint kisbaba lesz. 
Pelenkás. Boti nem szereti, ha bekötik a szemét. 

– Boti, bátor vagy? – kérdezi Erika néni. 
– Nem – kiáltja Boti –, úgy félek a sötéttől! 
– Akkor nem kötjük be a szemedet, csak hunyd be. És hallgasd, merről szól a csengő, 

mert arrafelé jár Bajszi, akit meg kell találnod…
Viki is nagyon okos óvodás. Előbb nevelőszülőkhöz került, ettől boldog volt, úgy 

viháncolt, mint egy kiscsikó, aztán a nevelőszülők meggondolták magukat, és vissza-
adták. Azt mondták: Nekünk ez a kislány túlságosan eleven…

Dóri epilepsziás, beszélni nem tud, de mindent ért. Kiváló az intellektusa, ahogy 
a felnőttek mondják. Bekúszik a könnyű, színes alagútba, s mivel jól érzi magát, a kül-
világról elfeledkezik, és elfekszik odabent. Nógatni, csalogatni kell, hogy kijöjjön…

Bajszi rendíthetetlenül dolgozik. Az óvodásokkal, akik ezt az egészet csak játéknak 
gondolják, holott minden feladat nagyon is tudatos. Előre eltervezett. A bátorságpróba 
például a testrészmemóriát fejleszti. A bekötött szem a hallást, a figyelmet. A nagy-
mozgásos feladatok pedig ahhoz kellenek, hogy az iskolában majd jól tudjanak írni,  
olvasni. Bajszi az iskolában is segít, végig az alsó tagozatban. Például úgy, hogy a kosár-
ból ő viszi oda a kisiskolásnak a kartonra írt betűt. Egy betű meg még egy, a kisiskolás 
mosolyog, összeolvassa, s ha jól sikerül, Bajszi vakkant egyet.

– Amikor az iskola az óvodásoknál is bevezette a kutyás terápiát – magyarázza 
Nádai Erika gyógypedagógiai asszisztens –, Ajsa egyáltalán nem beszélt. Csak mu-
togatott. Ma már, Bajszi kedvéért, halkan kimondja, hogy: kérem szépen. De csakis 
a kutyának mondja ezt. Az óvó néni kérésére még nem. A társai nevét sem ejti ki, de 
Bajsziét már igen. Ajsának egyelőre egy kutyával könnyebb kapcsolatot kialakíta-
nia. A kutya ugyanis egyszerűbb jeleket ad. A szakemberek azt mondják, az autisták 
számára a kutya egyfajta híd, kapocs lehet. Volt egy autista óvodás kisfiú, ma már 
első osztályos, aki nagyon félt Bajszitól. Nem is akart részt venni a foglalkozásokon. 
Az autistákra különben is jellemző, hogy nem szívesen érintenek meg senkit. Se ál-
latot, se embert. Egy év után jutottunk el odáig, hogy a kisfiú odament Bajszihoz,  
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Társadalmi vállalkozók 
a világjobbításért

Interjú Udvarhelyi Éva Tesszával, 
a harminchatodik magyar Ashoka-díjassal

Az Ashoka olyan világról álmodik, ahol bárki kitalálhat valami olyat, amivel képes 
lehet változást előidézni, kedvező irányba mozdítani társadalmi ügyeket. Az Ashoka 
ezért a világért tesz is: a szervezet 1980 óta támogat társadalmi vállalkozókat. Ez 
a legnagyobb ilyen egyesület, 2013-ban a Global Journal top 100 NGO-ja (nem kor-
mányzati szerv) közé is bekerült.

A társadalmi vállalkozó kifejezést a szervezet találta ki: olyan újító, vállalkozó szellemű 
egyént jelent, aki valamely társadalmi problémára keres megoldást. Az Ashoka tevékeny-
ségi körébe tartozik a vállalkozó szellem, az empátia és a társadalmi innováció ösztönzése, 
a fiatalság oktatása. Ezenkívül társadalmi, pénzügyi szolgáltatások és ötletek globális 
megoldásait keresi az üzleti, civil és kormányzati élet szereplőivel együttműködésben.

Az Ashoka a világ hetven országában több mint háromezer tagot számlál, ebből 
százhetvenen közép-európaiak. A tagok felvétele előtt a szervezet figyelemmel kíséri 
a jelöltek munkáját, majd egy többszintű kiválasztási folyamat következik. A díjazottak 
meghatározott ideig ösztöndíjban részesülnek, amely a megélhetésüket segít fedezni, 
hogy ebben az időszakban maximálisan a munkájuknak tudják szentelni magukat. Az 
Ashoka a tagok kiválasztását követően is állandó kapcsolatban áll a díjazottakkal, segít 
a tagok közötti párbeszéd kialakításában, hogy megoszthassák egymással a munkájuk 
során szerzett tapasztalatokat, élményeket, ötleteket, stratégiai megoldásokat.

A harminchatodik magyar Ashoka-tag Udvarhelyi Éva Tessza kulturális antropoló-
gus és környezetpszichológus. Munkája során a lakhatási szegénység megoldásáért és 
a demokratikus nevelésért, az állampolgári ismeretek átadásáért és azok használatának 
elősegítéséért küzd. Sokáig az Artemisszió Alapítványnál dolgozott, majd társaival együtt 
megalapította A Város Mindenkié (AVM) csoportot, amely hajléktalan és lakásszegény-
ségben élő emberek érdekeit képviseli, az érintettek aktív bevonásával. Udvarhelyi Tessza 
az AVM mellett további szervezetek létrehozásával segíti a lakhatási válság és a sze-
génységben élő emberek elnyomásának megszüntetését: ezek az Utcajogász, az Utcáról 
Lakásba Egyesület és a Közélet Iskolája.

Udvarhelyi Tesszával etikátlan lakáspiacról, magyar és külföldi pozitív példákról, a la-
kásszegénység megoldásának lehetőségeiről beszélgettünk, és arról, hogy máshogy kell 
gondolkoznunk: a lakhatás nem érdem, hanem alapvető emberi jog.



50 51

Csillagpor

szolidaritási megnyilvánulásoknak. Sok 
gyűjtés van, segítő körök, ételt, ruhát vi-
szünk, tanodában tanítunk, és szerintem 
ezek iszonyú fontos dolgok. Ezekbe bárki 
be tud kapcsolódni, és nagy szükségük 
van az embereknek az ilyen támogatásra 
Magyarországon. Nagyon fontos, hogy 
felelősséget érezzünk egymás iránt, de 
ezt meg is kell valahogy haladni. Nem 
elég zsíros kenyeret osztani az éhezőknek, 
mert akkor egész életünkben zsíros ke-
nyeret fogunk osztani nekik. Így nem fog 
változni semmi. Ami szerintem nehéz, és 
ami ebben a feladat, hogy a nemrég felé-
ledt szolidaritási hullámot át tudjuk for-
dítani tudatos állampolgári cselekvésbe. 
Hogy az emberek észrevegyék, hogy nem 
mindegy, hogy kit választanak meg, nem 
mindegy, hogy elmennek-e egy tüntetésre, 
nem mindegy, hogy aláírnak-e egy petíciót, 
nem mindegy, hogy kiállnak-e egy ember-
társukért, és hogy ne csak ételt osszanak, 
hanem ha egy rendőr vegzál egy hajlékta-
lan embert, akkor odamenjenek megkér-
dezni, hogy ez miért történt, és szeretne-e 
a sértett panaszt tenni. Tehát jó lenne, ha a  
szolidaritáson túl az állampolgárságunk 
is erősödne, az a tudatunk, hogy felelősek 
vagyunk azért, ami történik, és azoknak 
az embereknek az állampolgárságát is fel-
élesszük, akik mélyszegénységben élnek. 
Megértessük velük, hogy nekik is dolguk 
tenni magukért, és tenni egymásért, mert 
ők nem tehetetlen áldozatok. Muszáj, hogy 
ők is cselekedjenek, fontos, hogy az embe-
rek kiálljanak saját magukért. Én már azt 
is állampolgári cselekvésnek tekintem, ha 
az, aki bizonyos információknak a birtoká-
ban van, átadja másoknak. A Facebook egy 
információs szupersztráda, és azok az em-
berek, akik nem érik el, iszonyú sok infor-
mációból kimaradnak. Úgyhogy szerintem 
a középosztálynak a feladata, hogy azokat a  
tudnivalókat és híreket, amelyek a neten  

terjednek, eljuttassa azokhoz, akikhez 
nem érnek el. Tehetik ezt szóban, szóró-
lapok formájában, elmondhatják a nehéz 
helyzetben élőknek, hogy neked jogod van 
ehhez és ehhez, el tudod ezt és azt érni. 
A tudás átadása fontos feladat.

A Közélet Iskolája is ilyen célokért küzd: 
a kirekesztett emberek társadalmi részvéte-
lét próbálja ösztönözni. Hogy néz ki mindez 
a gyakorlatban?
A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és 
kutatóközpont, ahol az AVM-ben és más 
civil szervezetekben, mozgalmakban szer-
zett tudásunkat, tapasztalatunkat adjuk 
át olyan embereknek, akik valamilyen hát-
rányt szenvednek el vagy ilyen emberek 
érdekében dolgoznak. Tartunk elméleti és 
gyakorlati képzéseket az érdekvédelemről 
és a társadalom működéséről. Részvételi 
akciókutatásokat szervezünk, amelyekben 
mindig egy társadalmi probléma által érin-
tett csoport tagjai kutatják a nekik fontos 
kérdéseket. Stratégiai tanácsadást nyúj-
tunk mozgalmaknak és civil szerveződések-
nek, hogy tudatosabban tudjanak működni, 
és elérjék a céljaikat. Végül pedig könyveket 
és egy folyóiratot adunk ki, hogy az aktív 
állampolgári részvételről és a társadalom 
kritikus kérdéseiről való gondolkodás mi-
nél több emberhez eljusson.

Hogyan lehet változtatni bizonyos tévkép-
zeteken, például hogy a hajléktalan emberek 
önhibájukból kerültek utcára, és megérdem-
lik, hogy oda jutottak?
Sajnos egyre több ember a saját bőrén ta-
pasztalja meg, hogy ez nem igaz. Nagyon 
sok embernek vannak lakhatási gondjai, 
sokszor hallom, hogy „sosem gondoltam 
volna, de már én is nagyon közel vagyok 
hozzá”. Vagyis egyre több középosztálybeli 
csúszik le, vagy tapasztalja meg a lakhatá-
si bizonytalanságot. Másrészt szerintem  
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Az Ashoka anyagilag támogatja a díjazotta-
kat, hogy maximálisan a tevékenységükre 
tudjanak koncentrálni. Ezenkívül milyen 
segítséget nyújt még?
A díjazottak ösztöndíjat kapnak, amely-
nek az összege a  támogatás hároméves 
időtartama alatt folyamatosan csökken. 
Én ezt a pénzt azoknak a szervezeteknek 
a támogatására használom fel, amelyek-
ben részt veszek. Az ösztöndíjon kívül 
a tapasztalatcsere lehetőségével segít so-
kat a szervezet. Az Ashoka nagy hálózati 
tagságot biztosít, egyrészt a harminchat 
magyar tag között, másrészt nemzetközi 
szinten. Szerveznek találkozókat is, ahol 
tanulhatunk egymástól. Ez azért jó, mert 
általában olyan emberek vesznek részt 
ezeken, akik ugyanolyan elkötelezettek 
és lelkesek, így tudják egymást inspirálni. 
Másrészt az Ashoka nagyon sok felajánlást 
kap cégektől, szervezetektől és magán-
személyektől, amelyek révén a tagoknak 
ingyen adnak valamilyen szolgáltatást, 
vagy velük együtt hoznak létre valamit. 
Például az én esetemben egy cég felajánlot-
ta, hogy segít üzleti tervet kidolgozni egy 
társadalmi vállalkozási ötlethez, amely az 
egyik, hozzám kötődő szervezethez kap-
csolódik. Ezt a lehetőséget kifejezetten az 
Ashoka-tagok között hirdették meg. Azt is 
mondhatnám, hogy ez egy exkluzív klub, 
ahol lehetőségeket és erőforrásokat aján-
lanak fel, és mindenki annyit hasznosít 
belőlük, amennyit akar. 

Ilyen támogatások nélkül lehetséges civil 
szervezeti munkában részt venni ma Ma-
gyarországon?
Én hét éve csinálom Ashoka nélkül, szóval 
úgy tűnik, lehetséges. Mi, Ashoka-tagok 
csak harminchatan vagyunk Magyarorszá-
gon, de sokkal több ember van, aki aktív, és 
változtatni akar. Természetesen óriási se-
gítség az ösztöndíj. Emellett a legfontosabb 

az, hogy az Ashoka miatt jobban figyelnek 
ránk. A  munka, amelyet én végzek, sok 
szempontból radikális és politikai jellegű, 
és most, a díj révén talán elfogadottabbá 
válik: olyan emberek is hajlandóak vele 
foglalkozni, akik amúgy valami furcsa, 
gépromboló dolognak tartanák. Szóval az 
elismerés meg a kapcsolatok a legjobb a tag-
ságban. Szerintem sokkal több embernek 
kéne ilyet kapnia.

Mennyire jellemző, hogy az Ashoka szerve-
zeti háttér nélkül támogat valakit?
Szerintem mindenki szervezettel a háta 
mögött lesz tag. Bár az Ashoka nem szer-
vezeteknek ad pénzt, de ők is tudják, hogy 
az egyéneknek valamilyen közösségbe be 
kell ágyazódniuk ahhoz, hogy a  munká-
jukat végezni tudják. Vélhetőleg úgy gon-
dolják, hogy a szervezetek működtetésé-
hez kellenek bizonyos típusú emberek, és 
ők ezeket az embereket támogatják azért, 
hogy a szervezet, közösség vagy mozgalom, 
amelyben a díjazottak dolgoznak, jobban 
hasznosíthassa a tudásukat, erőforrásukat. 
Hisznek abban, hogy a szervezeti működés 
jó keret arra, hogy fenntartható dolgokat 
csináljunk.

Aki nem vesz részt aktivistaként nehéz hely-
zetben élő embereket segítő civil szervezetek 
munkájában, de szeretne segíteni, mit tehet?
Egyrészt van a mindennapi szolidaritás, 
ami nagyon fontos, és ami egyébként Ma-
gyarországon hosszú ideig ismeretlen volt. 
Azt hiszem, ez részben az államszocializ-
mus miatt volt így: a szerves szolidaritás 
abban az időben nem annyira működött az 
emberek között, mert mindenki azt várta, 
hogy az állam majd mindent megold. Most 
meg átestünk a ló túloldalára, az állam nem 
old meg semmit. Ezzel együtt a szolidari-
tás is feléledt: nagy divatjuk van a  kari-
tatív tevékenységeknek és a  különböző  
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is nagyobb a jólét, mint Magyarországon. 
Például Brnóban van egy modellértékű lak-
hatási program, amelybe több száz lakást 
vontak be, és kifejezetten utcán és hajlék-
talanszállón élő embereket próbálnak ezzel 
segíteni. Ők a re-housingot, az újra lakha-
tásba helyezést tűzték ki célul, ezt pedig ci-
vil szervezetek harcolták ki, és egy haladó 
szellemű polgármester vállalta az ügyet. 
Figyeljük a  munkájukat, és igyekszünk 
a  példájukat átvenni. Nyilván ott egész 
más a politikai környezet: ha van fül, amit 
lehet rágni, akkor sikeresebbek lehetnek 
az ilyen kezdeményezések. Ausztriában 
is nagyon fejlett a  szociálisbérlakás-há-
lózat: Bécsben kifejezetten a XX. század 
elején alakult ki egy fejlett lakhatási és 
szociális rendszer, ez is igazán példaértékű. 
Sajnos ezt jelenleg tudatosan verik szét. 

Külföldi mintákat milyen sikerrel lehet itt-
hon alkalmazni?
Figyelemmel kísérem, hogy külföldön mi 
történik a lakhatás, mozgalomszervezés, ál-
lampolgársági oktatás terén, és próbálom 
ezeket magamba szívni. Keresem, hogy mi 
az, ami itthon alkalmazható. Szerintem 
nincs olyan, hogy valamit egy az egyben át 
lehet ültetni, de vannak modellek, amelye-
ket nagyon jónak tartok. Ilyenek például 
a brazil társadalmi mozgalmak, amelyek 
nagyon erősek. Nekem nagyon fontos az 
oktatás is, a társadalmi mozgalmak pedagó-
giai iránya, amely ott szintén nagyon erős. 
Például a brazil földfoglaló mozgalomnak 
saját egyeteme van, ahol az aktivistáikat 
képzik. Ez az egyik modellje a Közélet Is-
kolájának. Vagy ilyen az Egyesült Államok-
ban a Highlander Center, amely az ottani 
polgárjogi mozgalomnak volt a saját isko-
lája. Az ilyen minták megerősítenek abban, 
hogy nem vagyunk egyedül. Én az Egyesült 
Államokat és Latin-Amerikát ismerem job-
ban, mert Amerikában jártam egyetemre, 

és beszélek portugálul, emiatt pedig a latin 
világot kicsit jobban átlátom. 

De nem mindig külföldön kell keresni 
a modelljeinket. Jó lenne a saját történel-
münket is jobban megismerni, főleg a moz-
galmi történelmünket. Lakhatás szempont-
jából Magyarországon is nagy hagyománya 
van a szervezkedésnek, de soha senki nem 
akarta, hogy tudjunk róla, és mi sem akar-
tunk tudni róla, mert könnyebb New Yorkot 
fetisizálni, mint a VI. kerületet. Törekszem 
a  magyar mozgalmi hagyományt meg-
ismerni, a következő pedig az lesz, hogy 
a régió hagyományát vizsgáljuk meg, mert 
Kelet-Európában is sok a jó példa, modell, 
gyakorlat, amelyeket mégsem veszünk át. 
Van valamiféle kulturális diszkrimináció: 
a Nyugat felé nézünk, és nem a saját régi-
ónkra. Mintha kicsit mi is elhinnénk, hogy 
ügyetlenebbek vagyunk, és ez hozzájárul 
ahhoz, hogy nem tudunk kellően fejlődni, 
mert az önbecsülésünk nagyon gyenge.

Pedig például lakbérkontroll – ami nem 
engedi egy bizonyos ár fölé szökni a lakbé-
reket – Budapesten is volt a XX. század 
első felében, és kilakoltatási tilalom is volt, 
tehát nem kell Nyugatra menni, elég csak 
száz évvel visszamenni az időben, és meg-
nézni, hogy mi magunk hogy csináltuk. 
Sokak szerint most is szükség lenne Buda-
pesten lakbérkontrollra, és más városokban 
is, mert mindenhol durván mennek fel a la-
kásárak. De ehhez az kellene, hogy a fővá-
rosi önkormányzat elismerje, hogy dolga 
van az emberek lakhatásával. Tarlós István 
erről úgy nyilatkozik, hogy a lakhatás ma-
gánügy, az önkormányzatnak ahhoz nincs 
köze; akinek nincs hol laknia, az a maga 
hibája, és egyébként is túl sokan vannak 
bajban, úgyhogy nem tudnak segíteni. Ez 
így farkába harapó kígyó, mert lakbérkont-
rollt csak egy önkormányzat, Budapesten 
csak a fővárosi önkormányzat tudna beve-
zetni, vagy akár még egy országos hatályú 
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fontos lenne, hogy az emberek megértsék, 
hogyan válik valaki hajléktalanná. Meg-
értsék, hogy mindenki hibázik az életben, 
de a társadalmi státuszunk meghatározza, 
hogy mennyit hibázhatunk. Például én, aki 
egy viszonylag jómódú, középosztálybeli 
ember vagyok, százszor többet hibázhatok, 
és akkor sem fogok lezuhanni. Míg ha valaki 
nagyon nehéz körülmények közül jön, ak-
kor már egy emberi hibája vagy rossz dön-
tése is taszíthatja nagyon mélyre. Önhibá-
jából? Mindenki hibázik, állandóan. Rossz 
döntéseket hozunk, rossz párkapcsolataink 
vannak, rosszul neveljük a gyerekeinket, 
rossz iskolákba járunk… És mégis, vannak 
olyanok, akiknek a családi és társadalmi 
közege ezeken a hibákon átsegíti őket, de 
nagyon sok embernek nincs ilyen közege. 
Mégpedig olyan strukturális okok miatt 
nincs, mint a munkanélküliség, vagy mert 
olyan szakmájuk van, amely már nem ér 
semmit, esetleg olyan alacsony a fizetésük, 
amiből nem tudják ellátni magukat, tehát 
sokszor még rossz döntés sem kell hozzá, 
hogy nehéz körülmények közé kerüljünk.

Valószínűleg arra lenne szükség, hogy 
az emberek magukat összehasonlításban 
lássák másokkal. Arra, hogy azok, akik le-
néznek másokat, végiggondolják, hogy mi-
lyen lehetőségeik vannak az életben nekik, 
és milyenek másoknak. Nagyon szomorú, 
hogy még azok is, akik a társadalom alsó ré-
tegében élnek, lenézik a lentebb lévőket, és 
ők is azt gondolják a még nehezebb helyze-
tűekről, hogy az az ő hibájuk – miközben ők 
küzdenek, a többiek elrontják a saját életü-
ket. Ha az alacsonyabb státuszú embereket 
nyomod lefelé, az téged nem fog felemelni, 
csak egyre rosszabb lesz tőle a világ. Észre 
kéne vennünk, hogy az elnyomást mi ma-
gunk is továbbvisszük.

Hogyan lehet felhívni a jólétben élők figyel-
mét a szegénységben, a társadalom peremén 

élőkre, és arra, hogy ha az ő helyzetük javul, 
azzal mindenki jól jár?
Főleg az olyan társadalmakban nagyon 
egyértelmű ez, mint például Brazília, ahol 
hatalmas gazdagság és iszonyatos szegény-
ség van, aminek az a következménye, hogy 
a gazdagok az egész életüket végigrettegik, 
mert attól félnek, hogy meggyilkolják vagy 
kirabolják őket. Ha egy ország ennyire pola-
rizálódik, akkor mindenki jobban fog félni, 
mindenki kicsit rosszabb iskolákba jár, vagy 
például mindenkit kevésbé képzett emberek 
szolgálnak ki az étteremben, mert minden 
mindennel összefügg. Ha rossz az iskolai 
rendszer, elvihetem a gyereket magánisko-
lába, de aztán annak a gyereknek más embe-
rekkel is interakcióba kell majd lépnie, és ha 
a többiek mind rossz iskolába jártak, akkor 
az a te gyerekednek is rossz lesz, mert nem 
tudnak majd normálisan együtt dolgozni, 
nem tudják rendesen kibontakoztatni ma-
gukat, nem tudnak közösen valami jobbat 
létrehozni. Egyrészt van ennek valamiféle 
racionalitása: minél nagyobb az egyenlőt-
lenség, annál nagyobb a feszültség, és ez 
mindenkinek rossz. Másrészt, úgy érzem, 
a szegénység miatt, ami ma Magyarorszá-
gon van, nagyon durván elpazarolódnak 
emberi életek. Tehetség, képességek, tu-
dás, erőforrások vesznek el a süllyesztőben, 
mert sokan a túléléssel vannak elfoglalva, 
és nem azzal, hogy előrébb vigyék a közös 
ügyeiket. Mert az mindannyiunknak sok-
kal jobb lenne, ha mindenki egy hajóban 
evezne, hogy jobb legyen, és nem az, ami 
most van, hogy néhányan húznak, a töb-
biek meg próbálnak a víz felett maradni.
 
A  környező országok valamelyikében van 
követendő gyakorlat a lakhatási problémák 
kezelésére?
Igen, mi Csehországot szoktuk példaként 
említeni. Ott lényegesen magasabb a szo-
ciális bérlakások aránya, és az országban 
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nan az emberek menekülnek. Nyilván 
szükség van új lakások építésére, de mi 
az AVM-mel azt gondoljuk, és a szakpo-
litikusok is azt szokták mondani, hogy 
Magyarországon nincs mennyiségi la-
káshiány, hanem a lakások hozzáférhe-
tőségével és megfizethetőségével van 
a gond. Gyakori mostanában az úgyne-
vezett spekulatív lakásvásárlás, tehát sok 
lakás azért üres, mert azt akarják, hogy 
üres legyen. Nem azért vásárolták meg, 
hogy valaki lakjon benne, hanem hitel-
fedezetnek használják, vagy várják, hogy 
dzsentrifikálódjon a környék, és akkor 
majd tovább lehet adni. Tehát a lakás Bu-
dapesten is keményen befektetési eszköz 
lett, ez viszont felveri az árakat, miköz-
ben az embereknek nincs hol lakniuk.

Hosszú távon milyen formában tudnátok és 
akarnátok együttműködni a politikai hata-
lommal, mit tartanál ideálisnak?
Mi abban hiszünk, és személy szerint  
nekem is az a véleményem, hogy a  lak-

hatás megoldása az állam feladata, az 
államnak szerepet kell vállalnia abban, 
hogy az embereknek legyen hol lakni-
uk. Vagy úgy, hogy a magánlakáspiacot 
jól szabályozzák, olyan módon alakítják, 
hogy a szegény emberek számára is hoz-
záférhető legyen, vagy úgy, hogy maga 
az állam biztosít lakhatást. A lakásügy 
most az önkormányzatok hatásköre, ná-
luk vannak a lakások, de nem végzik el 
a feladatukat. Ez katasztrófa. Ha a lak-
hatás ügyének lenne saját minisztériuma, 
amelynek csak az volna a dolga, hogy a la-
kásügyeket kezelje, és azon dolgozzon, 
hogy minél több embernek legyen lakha-
tása, javulna a helyzet. Szerintem ez nem 
elérhetetlen cél, igaz, a jelenlegi politikai 
rendszer nem erre tart. A mostani rend-
szer is nagyon sokat költ lakhatásra, a baj 
csak az, hogy azoknak a lakhatására, akik 
már amúgy is jobban élnek. Ezt a pénzt, 
mi azt gondoljuk, inkább azokhoz kéne 
irányítani, akik sokat szenvednek azért, 
hogy lakhassanak valahol.
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törvény is szükséges lenne hozzá. Ehhez 
az ingatlanpiacról is szükség lenne szövet-
ségesekre. Tudok olyan ingatlancégekről, 
amelyek fel vannak háborodva azon, ahogy 
az ingatlanpiac most működik, és szeret-
nék, ha etikusabb, legálisabb lenne. Nekik 
több ráhatásuk van a dologra, mint egy 
aktivista csoportnak, tehát az ő szövetsé-
güket lenne jó megnyerni, hogy ők gyako-
roljanak nyomást, követeljék az önkont-
rollt, hogy azokat a társaikat, akik nem 
etikusan viselkednek, vissza tudják szorí-
tani. Ez lehetséges, ezért érdemes küzdeni. 

Több városban működik már A Város Min-
denkié. Tervezitek további településeken is 
létrehozni?
Igen, szeretnénk, de nagyon nehéz vidé-
ken hajléktalan embereket megszervezni. 
Nagyon szűkös az ellátásuk, egy vidéki 
városban egyetlen éjjeli menedékhely és 
egy nappali melegedő van, és ha valaki 
oda már nem mehet be, mert például ösz-
szeveszett a vezetővel, akkor azzal végleg 

kizárta magát a  rendszerből. Budapest 
ilyen szempontból szabadabb, lakhatási és 
hajléktalanügyekben is, az emberek nin-
csenek olyan szélsőségesen kiszolgáltatva. 
Azt látom, hogy vidéken nemcsak az AVM-
nek, hanem minden olyan szerveződésnek 
nehéz, amely az elnyomás ellen küzd, mert 
az emberek sokkal jobban ki vannak szol-
gáltatva egy-egy ember vagy intézmény 
hatalmának. Ezzel együtt, igen, nagyon 
szeretnénk országos szervezet lenni.

Magyarországon elég lakás van, vagy szük-
ség lenne újabbak építésére?
Nagyon leegyszerűsítve: nincs szükség új 
lakásokra, van elég, de amik vannak, azok 
sokszor rossz állapotúak, nagyon elhanya-
golták őket az elmúlt harminc-negyven 
évben, ezért többe kerülne felújítani, 
mint újat építeni. Másrészt területileg 
nagyon rosszul helyezkednek el ezek 
a lakások. Ha megnézzük Magyarország 
üreslakás-térképét, az látszik, hogy azo-
kon a területeken üresek a lakások, ahon-
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érnek a gyakorlatban, mert többnyire utó-
lag történnek meg. 

Úgy látom, hogy két irányba mentek el 
a civil szervezetek. Az egyik a bázisépítés, 
tehát még mindig használnak jogi eszközö-
ket – és szerintem fontos, hogy higgyünk 
a jogállamban, és a jogállam eszközeit ad-
dig használjuk, ameddig lehet –, de fontos, 
hogy kezdjük el a bázisunkat építeni, és 
próbáljuk inkább az emberek gondolko-
dását és viselkedését befolyásolni, hogy 
olyan döntéshozókat és jövőbeli politiku-
sokat termeljünk ki magunkból, akiket mi 
szeretnénk látni, és ne olyanokat, akik csak 
úgy ráültek a fejünkre. 

Én azt látom, hogy nagyon nagy 
a  félelem az emberekben. Sokan élnek 
bizonytalanul, és úgy érzik, hogy az en-
gedetlenség a családjukat és önmagukat 
veszélyeztetheti. Most nagyon sokan csak 
megpróbálják kibekkelni ezt az időszakot. 
Sokszor látom, hogy államigazgatásban 
dolgozó emberek nem mernek aláírni pe-
tíciókat, nyílt leveleket, nem mernek el-
menni tüntetésekre, mert azt hiszik, hogy  
kirúgják őket. Fogalmam sincs, hogy ennek 
van-e valóságalapja, de azt tudom, hogy az 
elnyomó rendszereknek a  lényege, hogy 
beléd ültessék a félelem kultúráját. Hogy 
téged majd biztosan ki fognak rúgni, ha ezt 
csinálod, és te ezért nem is fogod ezt csinál-
ni. Végül nem kell soha senkit kirúgni, mert 
mindenki saját magát állítja le. 

Sokkal több, akár tömeges engedetlen-
ségi akció kéne, például hitel-visszafizetés 
vagy adófizetés megtagadása, vagy töme-
ges, be nem jelentett foglalások. Szerintem 
eljött az ideje, hogy ez elinduljon, és talán el 
is fog. Nyilván ehhez kellenek szikrák.

Mit tartasz munkásságod eddigi legnagyobb 
sikerének?
A  legbüszkébb az AVM-re vagyok, mert 
ez az első „gyerekem”, ebből lett az ösz-

szes többi szervezet. Nagyon büszke va-
gyok arra, amit ez a szervezet létrehozott, 
arra, ahogy működik, és azokra, akik részt 
vesznek benne. Szerintem a maga módján 
forradalmi is, mert nagyon sok új dolgot 
valósítunk meg, és eközben nagyon meg-
bízhatóan működünk. Az AVM hét éve 
egyfajta állócsillag a civil szféra egén. Szin-
te nulla forintból, önkéntesen mindig ott 
vagyunk, ha valakinek szüksége van ránk. 

De sikernek azt tartom, hogy kialakult 
a négy szervezetből álló hálózat: az AVM, 
az Utcáról Lakásba Egyesület, az Utcajo-
gász és a Közélet Iskolája. Ezek nagyon 
jól, tudatosan, stratégiailag működnek 
együtt. A  továbblépés számomra a  Köz-
élet Iskolája, annak a felfejlesztése. Nagy 
perspektívát látok benne. Személyes síkon 
sikernek érzem, hogy mindig haladok előre, 
és nem maradok benne abban, amit már 
megszoktam és szeretek és jól működik, 
hanem azon vagyok, hogy találjuk ki, ho-
gyan lehet továbblépni, fejlődni, nagyobb 
hatást elérni.

Ha tehetnéd, min változtatnál egyik pilla-
natról a másikra Magyarországon?
Hogy más legyen a miniszterelnök, és ne 
a Fidesz legyen hatalmon. Jó lenne, ha egy 
szociáldemokrata kormány lenne Magyar-
országon. Azt hiszem, akkor ugyanígy ér-
dekvédelmet folytatnék, csak akkor sokkal 
több eredménye, értelme lenne.

Ha választani megyek, mindig azt szok-
tam mondani, hogy nem aszerint szavazok, 
hogy kit szeretek, mert jelenleg nincs olyan 
párt, amelyikkel teljes mértékben tudok 
azonosulni, hanem aszerint, hogy kivel 
szeretném a következő években a küzdel-
meimet lefolytatni. És szeretném, ha egy 
olyan párt lenne hatalmon, amelyikkel ér-
demes küzdeni. 

Az interjút G. Szabó Sarolta készítette
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A  kormányzati akadályokon kívül mi az 
a társadalmi magatartás, amely megnehe-
zíti a munkátokat?
Azt gondolom, az AVM sok mindent elért, 
például a lakhatás ügye politikai napirend-
re került. Szerintem ez nagyon nagy ered-
mény. De még mindig nagyon sok ember 
gondolja úgy, hogy a lakhatás olyan valami, 
amiért keményen meg kell dolgoznom, és 
ha jó ember vagyok, akkor megérdemlem. 
Ez az, aminek meg kell változnia, hogy 
a  lakhatás olyan alapvető legyen, mint 
az, hogy ha elüt az autó, akkor jön értem 
a mentő. Főleg a XXI. században, Magyar-
országon, amely egy gazdag ország, és van 
elég lakása. Ez az, aminek a társadalom ré-
széről meg kell fogalmazódnia, de ez sajnos 
még nem történt meg. 

Egyelőre inkább az van a fejekben, hogy 
„jaj, szegények, segítsünk nekik”. Ez leg-
alább már megvan. A lakhatásból ki kellene 
kerülnie a piaci, érdemalapú megközelítés-
nek, és az élet alapjának kellene tekinteni.

Milyen egyéb – mentálhigiénés – módon kell 
segíteni a lakáshoz jutókat? Főleg a legszél-
sőségesebb helyzetűekre, a hajlék nélkül élők-
re gondolok, akik már huzamosabb ideje nem 
élnek háztartásban.
A hajléktalanság iszonyatosan pusztító do-
log, lelkileg és fizikailag egyaránt. Az köz-
tudott, hogy a hajléktalan emberek sok-
kal rövidebb ideig élnek, mint azok, akik 
lakásban laknak. A  kiszolgáltatottság, 
a megfosztottság nagyon megnyomorítja 
az emberek lelkét. Egyébként van olyan, 
akinek nincs szüksége segítségre, mert 
talpraesett és életerős ember, és csak any-
nyi kell neki, hogy fedél legyen a feje felett. 
De nagyon sok embernek az önbecsülését 
kell helyreállítani. Saját magának is el kell 
hinnie, hogy ő megérdemli azt a  lakást, 
és hogy ugyanannyit ér ő is, mint bárki 
más, és bátran elmehet munkát keresni és  

segélyt kérni, ez nem kínos, mert az, hogy 
ő szegény, nem az ő szégyene. Az Utcáról 
Lakásba Egyesület, amelynek az alapításá-
ban magam is részt vettem, utcán élő em-
bereket segít a lakásba költözés során. Ne-
kik az a filozófiájuk, hogy addig kell ezeket 
az embereket szociális munkával segíteni, 
ameddig csak igénylik. Néha arra gondo-
lok, hogy mindannyiunknak szükségünk 
lenne egy jó szociális munkásra meg egy 
jó pszichológusra, hogy az életünket jól 
intézzük. 

Aki mozgalmi, szervezeti szinten akar segíte-
ni egy problémán, már meglévő csoportokhoz 
csatlakozzon, vagy az a jó, ha minél több cso-
portosulás van minél több helyen?
Szerintem mindkettőre szükség van. Én 
a mozgalomépítésben hiszek, hogy nagy 
közös célok felé kell nyomulni, és ne szét-
töredezetten, mindenki a  saját kis dol-
gát végezze. A  Közélet Iskolájának az is  
missziója, hogy minél több ember, aki tenni 
akar valamit, vagy alapítson saját csoportot, 
vagy csatlakozzon egy meglévőhöz. A mi je-
lenlegi preferenciánk az, hogy inkább csat-
lakozzanak a már meglévőkhöz, mert ezek 
a civil szervezetek és mozgalmak sem elég 
erősek, sokkal több tagra és támogatóra 
lenne szükségük. 

A lakásfoglalás és az élőlánc nem jogszerű, 
ám hatásos eljárás. Hol a határ a törvények 
maradéktalan betartása és a cél érdekében 
elkövetett törvényszegés között? Ha a jogvé-
dő szervezetek folyamatosan falakba ütköz-
nek, akkor nem marad más, mint a polgári 
engedetlenség? 
Szerintem a mostani politikai helyzetben 
szükség van a polgári engedetlenségre. Én 
azt látom, hogy a  jogi eszközök nagyon 
korlátozottak. Például nagyon sok ügyet  
nyernek meg a bíróságon jogvédő szerveze-
tek, de ezek általában szinte semmit nem 
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melegeket, romákat, mozgáskorlátozotta-
kat oktattunk közösségszervezésre, azaz 
érdekképviseletre. Korábban a  CKA-val 
párhuzamosan, most már egyeztetve szer-
vezzük a képzéseket. 2015–2016-ban a CKA 
kiírt egy pályázatot, aminek keretében 
Amerikában is járt, jól képzett emberek 
oktatták közösségszervezésre már működő 
szervezetek tagjait, és csak őket. Tizenöt 
személyt vettek fel, akik hivatásos közös-
ségszervezőként működhettek. Így tudtam 
én is eljárni Pécsre, ahol meg is alakult az 
AVM első vidéki sejtje.

Az AVM-et kizárólag hajléktalanok, lakás-
szegények működtetik?
A csoport fele érintett, fele társadalomtu-
dós. A végső célunk, hogy a szakemberek 
csak háttérmunkát végezzenek. Az AVM 
évente több mint száz interjút ad a médiá-
ban, és ebben is alapszabály, hogy érintett 
nyilatkozzon. A Fedél Nélkül egyedülálló 
ilyen szempontból, mert kilencven száza-
lékban érintettek töltik meg tartalommal, 
akár grafika, vers vagy próza, és csak rit-
kán szociális szakemberek. Csak Chica-
góban tudok hasonló példát. A Menhely 
Alapítványnak, ahol a szerkesztőség is 
működik, szintén az a filozófiája, hogy 
az érintettek vonódjanak be az érdek-
védelmi munkába, akiknek pedig nincs 
közvetlenül közük a problémához, azok 
az infrastruktúrájukkal, a szakértelmük-
kel segítsék.

Milyen pályázatokból tudnak megvalósulni 
ezek a programok, például a képzések?
A tízezresnél nagyobb városokban az Open 
Society Fundations, amit Soros-alapít-
ványként szoktak emlegetni, partnere a Ci-
vil Kollégium Alapítvány, amin keresztül az 
AVM pécsi programja is megvalósulhatott. 
A kisebb településeken pedig az Ökotárs 
Alapítványtól tudnak pályázni.

Hogyan néz ki konkrétan a közösségszerve-
zői munka?
A pécsi példám tipikus minta. Lemegyek, 
ott élek, felmérem a helyi problémát. Az-
tán magam mellé szervezek ottani em-
bereket, akik a megoldásért szeretnének 
küzdeni. A képzési módszer fontos része 
az úgynevezett bevonó oktatás, ahol nem 
a tanár mondja meg a frankót, hanem a diá- 
kok jönnek rá a megoldásra, saját tapasz-
talataik révén. Kiválasztódik közülük, aki 
vezetésre alkalmas, majd tovább képezzük. 
Pécsett egy év után az egyik helyi közös-
ségszervező folytatta a munkát, én pedig 
mentem másik területre. Ugyanaz a modell 
minden szinten: New Yorkból idejön vala-
ki, megszervezi itt a munkát, és megy to-
vább, például Prágába. „A Város Mindenkié” 
névhez bizonyos kritériumoknak meg kell 
felelni. Amikor érzékeljük, hogy valahol el-
indult valami, ami érint bennünket, energi-
át fektetünk bele, hogy tudjanak önállóan 
dolgozni. Indulnak kis falvakban is sejtek. 
Igyekszünk megszervezni a  közösséget, 
hogy két-három év múlva működjön ma-
gától. Egyre többen kezdik ezt a módszert 
alkalmazni: pride-szervezők, a Kiss Csaba 
által szervezett mozgáskorlátozott moz-
galom… Az AVM-ben a közösségszervezés 
által létrejött kohézió nagyon erős, és nagy 
a jelentősége a demokratikus döntési mód-
szernek, ami által az érintett úgy érezhe-
ti, érdemes küzdeni. A lakásszegényektől 
a gyengén látókig, a falusi cigány szegregá- 
tumokig, mind próbáljuk a saját érdekeik 
védelmében megerősíteni a közösségeket.

Ez a szervezeti, szervezői működés nem új 
keletű. A történelem során épültek már fel 
és működtek mozgalmak ehhez hasonlóan. 
Véleményem szerint már Spartacus is 
közösségszervező volt, sőt a  Neander- 
völgyben is meg kellett szervezni, ho-
gyan védhetjük meg magunkat egy másik  
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Erós közösségek – a közösség ereje

Folyamatosan valamiféle közösségben létezünk: a családunk, az osztályunk, a cso-
porttársaink, a kollégáink, a lakóközösségünk – mármint, ha van otthonunk. Kö-
zösségek között jelentős különbségek vannak, nemcsak összetételükben, hanem 
elsősorban a szervező és összetartó erő tekintetében. Balog Gyula, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztériuma egykori hajléktalanügyi tapasztalati szakértője, a Fedél Nélkül 
utcalap szerkesztője, szerzője, A Város Mindenkié (AVM) mozgalom közösségszer-
vezője a mai napig otthontalan. Jó néhány közösséget megjárt élete során. Először 
azt kértem, ezeken keresztül mutatkozzon be.

A családommal nagyon sok mindent csinál-
tunk együtt: jártunk nyaralni, kirándulni, 
pingpongoztunk, és már kiskoromban 
együtt ittunk. Apám, ha ideges volt, oda-
csapott a családban bárkinek. Hát ez volt az 
első közösség, ami befolyásolta az életemet. 
A második az úttörőmozgalomhoz kötődik. 
Olvastam a Timur és csapata című könyvet, 
és ez indított arra, hogy megszervezzem 
a társaimat, hogy segítsünk a lakótelepi 
öregeknek, szegényeknek. Fát vágtunk, ja-
vítgattunk, bevásároltunk. Ebből aztán or-
szágos projekt lett. Ez már hasonlított arra, 
amit most is csinálok. Később a KISZ-ben 
agitációspropaganda-munkát végeztem, és 
képeztem az agitproposokat. De közben 
tizennégy éves koromtól az alkoholisták 
közösségének is tagja lettem. Na, ez egy 
magányos közösség. Volt, hogy csak ket-
ten voltunk: az alkohol és én. Harmincöt 
évesen kijózanodtam, akkor az Anonim 
Alkoholisták lett a  családom. Addigra 
a saját családom ki is tagadott. Hajlékta-
lan lettem. Akkoriban nem volt elérhető, 
magyar nyelvű szakirodalom az alkoholiz-
musról, szinte mindet Amerikában nyom-
tatták. Szerveztem, hogy legyen magyar 

fordítás, helyi nyomtatás. Tíz-tizenöt évig 
ügyködtem ott, amikor jött pár fiatal társa-
dalomkutató, szociológusok, antropológu-
sok, akik hajléktalanokat kerestek. Olyan 
érdekvédelmi csoportot szerveztek, ahol 
a döntéshozatalban az érintettek kapnak 
szerepet. Ez volt az első találkozásom a kö-
zösségszervezéssel. Később ezt a csoportot 
kereste meg a Civil Kollégium Alapítvány 
(CKA), akik akkor váltak közösségfejlesz-
tőből -szervezővé.

Akkor ezen a ponton tisztázzuk is a különb-
séget!
A fejlesztés az, amikor egy adott közös-
séget megmozgatunk, együtt hímeznek, 
táncolnak, zenélnek. Idetartoznak példá-
ul a csapatépítések. A közösségszervezés 
során pedig egy-egy célért hoznak létre 
érintettekből álló csoportot. Ez lehet egy 
téma alapján, de lehet földrajzi alapú, egy 
település többféle céljáért szervezett ér-
dekközösség. Ennek tipikus példája az 
AVM-ből kinőtt Közélet Iskolája, ahol 
képzéseket szervezünk, amiben hajlékta-
lanok, lakásszegények képeznek hasonlóan  
hátrányos helyzetben élőket. 2011-ben 
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jártam”, mert tagadni kell, hogy szervezett 
engedetlenségről van szó. Gyakorlati okta-
tást is végzünk: hogyan kell egy élőláncot 
erőszakmentesen végrehajtani. Alapelv 
az erőszakmentesség, különösen a  kar-
hatalommal szemben. Szerencsére a TEK 
(Terrorelhárítási Központ) emberei is tá-
jékozottak. Volt olyan képzésünk, ahol az 
utolsó elméleti óra kilépett a valóságba: 
elővettük a papírt, és megcsináltuk. Akik 
ezeken az oktatásokon részt vesznek, vagy 
szervezőképzők lesznek, vagy szervezők.

Az adott közösségből kerülnek ki a szerve-
zők?
Sokszor, és ez néha bonyolítja a dolgot. 
Bizonyos „hatalomhoz” jutnak, és nem 
mindegy, hogy ezt ki hogyan tudja alkal-
mazni, kezelni. Van, hogy szerencsésebb, 
ha külső ember indítja el a közösségszer-
vezést. Pécsett például rettentően tisz-
teltek a hajléktalan és a nem hajléktalan 
aktivisták is. Ezt el kell tudnom engedni, 
nem szabad rányomnom az akaratomat 
a csoportra. Egy külső embernek az elen-
gedés is könnyebb, azt mondhatja, ez a ti 
problémátok, én csak segíteni jöttem. Az 
akciót már a közösségnek magának kell 
létrehoznia. Amikor Pécsett élőláncot al-
kottak, én már nem voltam ott. Ők pedig 
sikeresen megakadályozták a kilakoltatást.

Vannak más előremutató hazai példák?
A mátészalkaiak, akik végül kikényszerí-
tették, hogy a felelősök megoldják a Nyír-
egyháza–Mátészalka közötti közlekedést. 
Az például nem szoros emberi sorsközös-
ségen alapult, hanem az interneten ke-
resztül szerveződött, de sok eredményt 
elértek. Sikerként könyveljük el a szegedi 
melegközösség megerősödését is. A mun-
ka folytatódik: idén új csoport indul, elő-
ször képzés, utána találkozunk tapaszta-
latcserére. És így tovább.

Az interjút László Anikó készítette
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közösséggel szemben. De mondok köze-
lebbi példát: az amerikai feketemozgalmak 
az ötvenes évek elején. Sokan ismerik an-
nak a fekete asszonynak a történetét, aki 
leült a buszon a sofőr mögé, ahelyett, hogy 
a számukra kijelölt hátsó részre ment vol-
na. Ez szervezett akció volt. Vagy amikor 
a fekete egyetemisták bementek a fehérek-
nek fenntartott éttermekbe, és megveret-
ték magukat. Végül a vendéglátósok felad-
ták. Gandhi sósztrájkja Nyugat-Indiában, 
ahol a szegények nekimentek a katonaság-
nak, szervezett egységként, közösségként 
léptek fel. Még egy példa a közelből és a kö-
zelmúltból: Spanyolországban 2009-ben 
kilakoltatott devizahitelesek foglaltak el 
egy házat. A PAH-mozgalomhoz (Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca, spanyol 
lakhatási mozgalom) mára negyven spa-
nyol település csatlakozott. Be szoktuk 
mutatni ezeket a történeteket a képzése-
ken is. Ami totál új, hogy ezt az építkezést 
most hivatásos közösségszervezők végzik, 
sok szempontból „amerikás” módszerek-
kel, aminek ugyanúgy megvannak a gyö-
kerei a magyar és az európai mozgalmi és 
szakszervezeti kultúrában. Szervezetépí-
tő-mozgalmár munkáról van szó. Ahogy 
fejlődik a társadalomtudomány, egyre fej-
lettebb módszereket használunk.

Kanyarodjunk vissza még egy kicsit a sze-
mélyes történetére! 2010 végén néhány hó-
napig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
hajléktalanügyi tapasztalati szakértője volt. 
Azt lehetne gondolni, ez az érdekképviselet 
csúcsa.
Onnan kezdem, hogy 2003 környékén in-
dult tapasztalati szakértői képzés, hogy 
hátrányos helyzetű embereket döntésho-
zókká képezzenek. Ezt hozták be Magyar-
országra 2010-ben, és hívtak is az első csa-
patba mint az AVM aktivistáját. El tudtam 
intézni, hogy a minisztériumban legyen 

a gyakorlatom. Hetvenoldalas stratégiát 
dolgoztunk ki a gyakorlatvezetőmmel. Az 
AVM-en belül létrehoztunk egy zömében 
érintettekből álló minisztériumi alcsopor-
tot, úgyhogy amire nem tudtam a választ, 
azt megbeszéltük. Mire szétküldtük a ta-
nulmányt az érintett öt minisztériumnak, 
lejárt a gyakorlati időm, és a nyolc hóna-
pos iskola is véget ért. Addigra a médiá-
ban elhangzott, hogy én ezért pénzt ka-
pok, ami ugyan nem volt igaz, de felvett 
a médiareferens. Már akkor tudtuk, hogy 
ez bábmeló lesz. Se munkám, se főnököm 
nem volt, de kaptam egy fegyelmit, mert 
közben az AVM beadott egy petíciót, hogy 
ne alakítsanak ki a hajléktalanszállókban 
börtönegységet. Közben megtudtam, 
hogy a  Belügyminisztérium megakadá-
lyozta, hogy a hetvenoldalas anyag feljebb 
menjen, mondván, majd ő eldönti. Ekkor 
lett az, hogy az utcán élést büntetik.

Akkor ennyit az érdekképviselet csúcsáról.
A magyar demokrácia jelenleg botlado-
zik. Most kell felébreszteni az embereket, 
hogy tudják képviselni a saját érdekeiket. 
Ezt most újra meg kell tanulni. A közös-
ségszervezés az érdekvédelemről szól. El-
sősorban meg kell találni a közös célt. Pél-
dául, ha egy településen sok a probléma, 
melyik az, amelyikért mindenki szeretne 
küzdeni. Megpróbáljuk rávezetni őket, ho-
gyan tudják elérni. Meg kell határozni, ki 
a célszemély, kire és hogyan kell nyomást 
gyakorolni. Megtanítjuk, hogyan kell tár-
gyalni a hatalommal, hogyan kell levezetni, 
moderálni egy közösségi csoportgyűlést, 
hogyan állítsunk össze egy programot, 
például egy tüntetést. Megtanítjuk, hogy 
a nyomásgyakorlásnak különböző eszközei 
vannak: a testületi ülések látogatása, petí-
ció benyújtása, egészen az épületfoglalásig, 
vagyis a polgári engedetlenségig. Egészen 
odáig, hogy azt kell mondani, „épp erre 
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volt, amely a hazug állami ’56-os propa-
gandára hívta fel a figyelmet.

Lassan három éve, hogy a szobor az éj leple 
alatt a térre került. Azóta önök is folyama-
tosan jelen vannak egyfajta ellenemlékmű-
ként. Mivel lehet hosszabb ideig fenntartani 
a társadalom érdeklődését az ügyük iránt? 
Egyrészt sajnos azáltal, hogy jelenlétünk-
nek nem szűnő aktualitása van. A hatalom 
egyre fokozódó erőfeszítésekkel igyekszik 
formálni a kollektív emlékezetet, s tovább 
mélyíteni azt a szakadékot ember és ember 
között, amely ellehetetleníti a törekvésü-
ket ellensúlyozni képes társadalmi pár-
beszédet. A hazug emlékművet bár nem 
avatták fel, így célunkat elértük volna, ám 
tiltakozásunk oka sajnos tovább erősödik. 
A társadalom érdeklődésének fenntartá-
sához ez azonban nem volna elég. Három 
év alatt a legkitartóbb beszélgetőtársak, 
aktivisták is elfáradnak, belefásulhat-
nak, ezért igyekszünk időről időre olyan 
nagyobb eseményeket szervezni, amelyek 
szélesebb körű láthatóságot biztosítanak. 

Szerveződésektől függetlenül van-e ön sze-
rint társadalmi felelőssége a magyar értel-
miségnek? 
De mennyire! Főként ott, ahol az Eleven 
Emlékmű mozog, az emlékezetpolitika te-
rén. Én magamat még mindig laikusnak 
tartom e tekintetben, de még laikusabb 
voltam, amikor a  demonstrációsorozat 
elindult. Az Eleven Emlékmű mondta el 
nekem érhetően, világosan, hogy tulaj-
donképpen mi rejlik annak a  folyamat-
nak a  mélyén, amely felháborít engem. 

Erre hatalmas szükség van. Láthatóvá, 
közérthetővé kell tegyük a hatalmi törek-
vések hátterét, és aktív ellenállással kell 
megmutatnunk, hogy igenis van értelme 
szembeszállni azokkal. 

Mit tart a civil mozgalmak vagy akciók leg-
fontosabb feladatának a mai magyar társa-
dalomban?
Példát mutatni, és nem feladni. Én úgy 
érzem, rengetegen belefásulnak, beletö-
rődnek. Fejet hajtanak, és legyintenek: 
úgysem lehet másként. Meg kell mutat-
nunk, hogy igenis lehet. Hogy ha csak egy 
kicsit is másként van, az a kicsi is nagyon 
fontos. Ez a fajta állhatatosság azért is el-
engedhetetlen szerintem, mert úgy érzem, 
nem gondolkozhatunk, tervezhetünk ezen 
a téren rövid távon. Évszázadok, generáci-
ók traumáit, azokat a kibeszéletlenségeket, 
amelyek társadalmi problémáink java ré-
szének forrásai, nem fogjuk tudni néhány 
év alatt feloldani.

Miért „veszélyesek” a civilek?
Remélem, hogy leginkább pont ezért! Az 
állhatatosságuk, a tisztánlátásra való tö-
rekvésük miatt, amely által átláthatóvá, 
közérthetővé teszik az aktuálisan zajló 
társadalmi folyamatokat, és ellensúlyt ké-
peznek. 

P. A. 
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Állhatatos ellenpont

Elevenen emlékezhetünk rá, amint 2014 egy nyári éjjelén ott termett (azt már még-
sem írhatjuk, hogy felavatták) a budapesti Szabadság téren a német megszállás ál-
dozatainak emlékműve. A szoborról, a művészi koncepcióról és kifejezési formáiról, 
az emlékmű üzenetéről vagy akár korszerűségéről már a tervezés pillanataitól heves 
viták folytak. A tiltakozások és a tiltakozók egy a szobor felállításával egy időben 
létesült szervezetben, az Eleven Emlékmű társadalmi mozgalomban találtak ott-
honra. A mozgalomról, civil kurázsiról, az értelmiség társadalmi kötelezettségeiről 
beszélgettünk Horváth-Kertész Noémi felelős szervezővel. 

Hogyan hív életre egy kisebb-nagyobb társa-
dalmi tiltakozás egy egész mozgalmat? Mi 
jelentett ekkora „szikrát”?
A felháborodás. Az „ebből elég volt” te-
hetetlenségének érzése. Hogy ott állok 
a  hatalom történelemhamisító szobrá-
nak épülő talapzata, a NER szimbóluma 
előtt, és úgy érzem: ezt nem engedhetem 
felépülni. Mert attól tartok, valahol itt 
van az a határ, amit a holokauszt során 
meggyilkolt családtagjaimnak, de legin-
kább a társadalomnak anno észre kellett 
volna vennie, és felemelnie a szavát elle-
ne. A pillanat, amikor még nem késő azt 
mondani: állj! A felháborodás mellett az 
emberek tettre kész, kitartó jelenléte is 
táplálta a mozgalmat. Rengeteg aktivista, 
beszélgető járt ki évekig, vesz részt azóta 
is eseményeinken. Megrendítő meglepe-
tés volt ez számunkra is az elején. Emlék-
szem arra a május eleji napra, szakadt az 
eső. Azt hittük, egy lélek sem jelenik majd 
meg a téren, ezért csak néhány széket vet-
tünk elő, gondolván, elmarad a beszélgetés. 
Egyszer csak elkezdtek érkezni az embe-
rek, és szinte felháborodtak azon, hogy 
egyáltalán felmerülhet a demonstráció el-

maradásának lehetősége. A Tévészékház  
lépcsőjén leltünk menedékre, és esőben az-
tán sokszor ott beszélgettünk – ha hagy-
ták. Elképesztően elszánt, de talán legin-
kább kétségbeesett, tenni akaró emberek 
állhatatos, napi jelenlétéből és hatalmas 
közös munkájából vált az Eleven Emlékmű 
mozgalommá. 

Hogyan működik, hogyan szerveződik, mi-
lyen rendezvényeket tart a mozgalom? 
Az Eleven Emlékmű jelenleg bázisde-
mokratikus alapú önszerveződésként, 
huszonöt szervező munkája és a beszél-
getők, aktivisták jelenléte által demonst-
rál továbbra is folyamatosan a Szabadság 
téren. A permanens jelenlét mellett a ha-
mis hatalmi emlékezetpolitika ellenpont-
jaként olyan akciókat tervezünk és való-
sítunk meg (más csoportokkal, például 
a szintén Szabadság téri Szabadságszín-
paddal, a Tér-Köz-Társasággal, kortárs 
művészekkel, illetve történészekkel kö-
zösen), mint például a székesfehérvári 
Hóman-szobor elleni akció, vagy leg-
utóbb, az „Eleven ’56 – A forradalom em-
lékezete retusálás nélkül” című akciónk 
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Egy normális társadalom felé

Mit jelent számotokra az, hogy „civil” és 
hogy „civil társadalom”?
Lévai Gábor: Számomra a civil azt jelen-
ti, hogy az emberek másokkal összefog-
va, maguk oldják meg az életükben, saját 
közösségeikben jelentkező problémákat. 
A civil társadalom ezeknek az önszervező-
dő, alulról építkező kisebb közösségeknek 
a hálózata. 

Mi az a Civil Support? Mikor jött létre? Mi 
a célja?
L. G.: A Civil Support egy öt évvel ezelőtt 
alapított társadalmi vállalkozás, amelynek 
az a célja, hogy a társadalmi problémákra 
megoldást kínáló cégek és civilek hosszú 
távon (azaz fenntarthatóan) tudjanak mű-
ködni, és mérni tudják az általuk okozott 
pozitív változásokat. 

A társadalmi vállalkozás számunkra 
azt jelenti, hogy üzleti tevékenységet foly-
tatunk, de a sikert elsősorban az általunk 
okozott pozitív változásban mérjük, a meg-
termelt profit azért fontos, hogy hosszú 
távon tudjunk működni.

Honlapotokon azt írjátok: „Olyan világért 
dolgozunk, amelyben a társadalmi szerveze-
tek tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az 
állampolgárok aktív formálói legyenek saját 
közösségeiknek.” Először is mit nevezünk tár-
sadalmi szervezetnek?

L. G.: Társadalmi célú szervezetnek tekin-
tünk minden olyan céget, társadalmi vál-
lalkozást és civil szervezetet, amelynek 
elsődleges célja egy társadalmi probléma 
kapcsán az érintett emberek életében 
mérhető, pozitív változást okozni.

Miért fontos, hogy az emberek alakítsák sa-
ját közösségeiket?
L. G.: Egy közösség aktív tagjaként az 
egyénnek van hová fordulnia segítségért, 
ha bajba kerül, jó érzést okoz, ha mások-
nak segíthet, és ha a közösség tagjai meg-
osztják egymás között az erőforrásaikat 
(eszközöket, pénzt és időt, a fúrótól a kö-
zös gyerekőrzésen át a játszótér felújításig 
és a polgárőrségig), sokkal többre jutnak, 
mint egyenként.

Ez nem a politikusok dolga?
L. G.: Nem. A választott politikusoknak 
az a dolguk, hogy az őket megválasztó kö-
zösség érdekeit képviseljék a közösségen 
kívül, illetve a közösség által nem meg-
oldható problémákra keressenek megol-
dásokat.

Gábor, te a lízingszövetségtől jöttél a Civil 
Supporthoz. Közgazdászként hogy látod? 
Megérte? 
L. G.: Már a lízingszövetséghez is azért 
mentem, hogy a  megfelelő megélhetés 

Civilek, támogatások, fenntarthatóság és progresszió – ez mind a Civil Support Non-
profit Kft., jelenleg az egyik legprogresszívabb misszió a magyarországi civil szférában. 
Lévai Gábor ügyvezetővel és Nagygyörgy András fundraising huszárral beszélgettünk.
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betölteni, ami nemcsak a civilekből, ha-
nem felelős vállalatokból, társadalmi vál-
lalkozásokból, vállalkozó önkormányza-
tokból, és innovatív, a korábbi határokat 
áttörő, a társadalmi problémák megoldá-
sára fókuszáló kezdeményezésekből tevő-
dik össze. 

Mi a helyzet külföldön? Erre a sajátos üzleti 
és civil szférabeli együttműködésre vannak 
külföldi példák?
L. G. : Mindenhol erősödik a korábbi hár-
mas felosztáson (állam, for profit, non-
profit) túllépő megoldások jelentősége. 
Ezek a kezdeményezések felnőnek a tár-
sadalmi problémák méretéhez, ami sok- 
szereplős összefogást (úgynevezett collec-
tive impact), innovációt és a pénz helyett 
az értékek, a pozitív társadalmi változá-
sok középpontba helyezését igényli.

András, a munkaköröd megnevezése szerint 
fundraising huszár vagy. Mit jelent ez? 
Nagygyörgy András: A fundraising szó 
tükörfordításban alapépítést jelent. Ala-
pok gyűjtését a növekedéshez vagy akár 
csak a hosszú távú stabilitás biztosításához. 
A magyar viszonyok között forrásteremtés-
ként, adománygyűjtésként is szokták emle-
getni. Az embereknek többnyire a pénzesz-
közök előteremtése jut eszükbe róla, holott 
bármilyen szükséges erőforrás biztosítása 
ide tartozik. Ha nem kell fizetni egy bizo-
nyos szolgáltatásért, mert azt egy nagyvo-
nalú cég ingyen vagy kedvezményesen biz-
tosítja, már az önmagában is hozzájárulhat 
a szervezeti célok megvalósításához, elő-
rébb viheti az ügyünket, tehát az adomány-
gyűjtéshez kapcsolódik. Ehhez hasonlóan 
a fundraising és a jótékonyság témaköré-
hez tartoznak az olyan esetek is, mint a tár-
gyi eszközök adományozása vagy a szak-
mai önkéntesség vagy a személyes kapcso-
latok bevetése egy jó ügyért. Akármilyen 
módszerről vagy technikáról beszélünk, 
a fundraising mindig egy kérés köré épül –  
legyen az pályázati formában vagy egy vál-
lalatvezetővel folytatott tárgyaláson meg-
fogalmazott kérés –, a cél mindig az, hogy 
az adott erőforrás birtokosát az ügyünk 
mellé állítsuk, a barátunkká tegyük, így az-
tán a fundraising szó akár a barát szó angol 
megfelelőjére építhető „friendraising” szó-
val is helyettesíthető. Adománygyűjtési hu-
szárként – ez szerepel a névjegykártyámon 

– abban segítek a szervezeteknek, hogy ké-
pessé váljanak beazonosítani, pontosan ki-
nek, kiknek, milyen közösségeknek a segít-
ségére van szükségük, és hogy megtaláljuk 
a legideálisabb módját a kérésnek. Legyen 
ez a mód utcai adománygyűjtés, e-mail ala-
pú fundraising vagy közösségi összefogás, 
én hozom a magam fegyverzetét, a sokév-
nyi tapasztalatomat, és együtt dolgozom 
a civilekkel.

Nagygyörgy András fundraising 
huszár: „Tíz éve foglalkozom forrás-
teremtéssel. Dolgoztam kis, háromfős 
irodában és harmincöt fős rendszer-
ben is. Mégpedig ugyanannál a civil 
szervezetnél, csak közben eltelt hét 
év, és a sikeres adománygyűjtési te-
vékenységünk – állami támogatás 
nélkül – lehetővé tette ezt a növeke-
dést. Az év társadalmi célú kampánya 
díj megszerzése három ízben, továbbá 
Közép-Európa legnagyobb jótékony-
sági futóközösségének az elindítása 
fűződik a nevemhez. Kitérőt tettem 
a versenyszférába is, az ország vezető 
csokoládémárkájának brandmarke-
ting csapatában.

Lakossági adománygyűjtés? Vál-
lalati támogatások? Közösségi finan-
szírozás? Élményalapú jótékonyság? 
Hadd segítsek!”
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biztosítása mellett egy közösség építésé-
vel, fejlesztésével foglalkozhassak. A Civil 
Support továbblépés ezen az úton, tulajdo-
nosként és ügyvezetőként több felelősség-
gel, de több szabadsággal is rendelkezem. 
Egyszerűen szólva kevesebbet keresek, de 
számomra fontos ügyekben nagyobb po-
zitív hatást érek el. És ez megéri.

Azt írod egy helyütt, hogy „A társadalmi 
vállalkozások üzleti alapon érnek el pozi-
tív változást érintettjeik életében. Ahhoz, 
hogy egy ponton túl növelni tudják társa-
dalmi hatásukat, finanszírozásra van szük-
ségük.” Mit jelent ez egészen pontosan? 
L. G.: Minden vállalkozás eljut a növeke-
désben arra pontra, ahol már nem elég 
a tulajdonosok pénze meg a megtermelt 
profit a további bővüléshez. Ilyenkor hi-
telt vesznek fel, vagy befektetőket vonnak 
be. A társadalmi vállalkozások pénzben 
és a rászorulók életében elért pozitív vál-
tozásban is mérik a sikerüket. Ha ezt nö-
velni szeretnék, ugyanúgy szükségük van 
plusz erőforrásokra, mint hagyományos 
társaiknak. 

Megéri-e a vállalkozóknak, kereskedőknek, 
vagyonnal rendelkező embereknek civil 
kezdeményezéseket támogatni, és ha igen,  
miért?
L. G. : Személyes érintettség miatt, azért, 
hogy élhetőbbé tegyék a közvetlen vagy 
közvetett környezetüket, azért, mert tár-
sadalmi ügyekre egy civil kezdeményezés 
sokszor olcsóbb, hatékonyabb és egysze-
rűbb megoldást tud nyújtani, mint a for 
profit szektor vagy az állam.

Miért jó az, ha egy alapítvány nem csak pá-
lyázatokból működik?
L. G. : Egyfelől a pályázatok általában ki-
sebb-nagyobb mértékben eltérítik a szer-
vezetet az alapküldetésétől. A pályázatok 

célja a  pályázati célok megvalósulása, 
amely ritkán vág teljesen egybe az alapít-
vány céljaival. Emellett a pályázatokon el-
nyerhető „ingyen pénz” valójában renge-
teg erőforrást vesz el a szervezettől a pá-
lyázás során, illetve az elnyert pályázattal 
kapcsolatos többletadminisztráció révén.

Másrészt a  pályázatok esetlegesek, 
a szervezetnek kevés ráhatása van, hogy 
lesznek-e egyáltalán ilyen források. Ezért 
kiszolgáltatottá válik, akár el is lehetet-
lenülhet a működése, ha csak egyféle be-
vétele van. 

Milyennek látjátok ma Magyarországon 
a civil társadalmat? 
L. G. : A szűken vett civil szektor alulfej-
lett, még mindig túlságosan az állami for-
rásoktól függ, és ezért törékeny. Az állami 
szolgáltatások színvonala és hozzáférhe-
tősége folyamatosan csökken (ez világ-
tendencia), egyre többen kerülnek rend-
szeren kívülre, és válnak kiszolgáltatottá. 
Ezeknek az embereknek a saját kezükbe 
kell venniük a sorsukat, vagy másoknak 
kell gondoskodniuk róluk.

Ezt a szerepet a tágabban értelmezett 
civil társadalom, a negyedik szektor tudja 

Lévai Gábor ügyvezető: „Közgaz-
dász, pszichodráma-vezető és coach 
vagyok. Pénzügyi és szolgáltatási te-
rületen dolgozom huszonegy éve. Hat 
éven keresztül főállásban, most in-
terim menedzserként a lízingszövet-
ség főtitkára vagyok, emellett tanács-
adó, coach, a Civil Support Nonprofit 
Kft. alapítója. Sokéves üzletfejlesztési, 
tanácsadói és coaching tapasztalattal 
fő szakterületem a társadalmi célú 
szervezetek fenntarthatóságának és 
társadalmi hatásának fejlesztése.”
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„Majdnem el vagyok fásulva”

A felvétel időpontja: 2005. május 2., 15 óra
Helyszín: Jászai Mari tér, az egykori „Fehér-ház” melletti park
Név: Gellért

Gellért urat napszemüvegben és mezítláb találtam a  parkban. Mint kiderült,  
a szökőkútban kimosta a cipőjét, egy-két cuccát, sőt ott is borotválkozott, még lát-
szott a szappanhab a vízben. Nedves, ősz haját fésülte, azt mondta, amíg szárad  
a cipője a napsütésben, addig ráér beszélgetni. 

Mióta él hajléktalan emberként?
Két éve. A lakást eladták, az államé volt. 
Meghalt az élettársam, aztán két évig várt 
a debreceni önkormányzat, tudták, hogy 
a számlát nem tudom fizetni egyedül. Fel-
jöttem Pestre, itt meg baleset ért, aztán 
többet voltam kórházban, mint kint. Elgá-
zoltak a Bosnyákon, jobb lábbal elvoltam 
Újpesten, aztán a Dózsában, ott kaptam 
utókezelést, röviden ez minden. Nem sej-
tettem, hogy egyszer én is hajléktalan le-
szek, csak így alakult.

Korábban, ha hajléktalan embereket látott, 
mire gondolt?
Kerülöm őket, inkább rengeteget vona-
tozok. Van jegyem, csak személyre, fel-
mutatom, és megyek, már annyi fele jár-
tam, hogy ajaj! Itt is van egy hajléktalan, 
a kutyával, itt alszik egész nyáron. Most 
nem látom, mert koldul, a kutya vigyáz rá, 
ugye, meg ne verjék, meg kukázik, mint 
sokan.

Lenézi azokat, akik kukáznak?
Le, mert szennyezett. Van, aki a kukából 
eszik.

Ön hogyan szerez ételt? Eljár ételosztá- 
sokra?
Nem. Bejárok a Keletibe, és besegítek a   
gyrososnak: a járdát letakarítom, ide-oda 
elmegyek, hozok cigarettát, vagy a vendé-
gek mindig adnak.

Hogyan szerezte ezt az állást?
Ügyeskedtem. Meg az árut behordom, ha 
megjön a főnök, szóval jó hely.

Szokott szabad ég alatt éjszakázni?
Ritkábban.

Télen is vonatozik?
Akkor is. A  váróba nem lehet bemenni, 
mert le van zárva reggelig. Ilyen a világ. 
A  vonaton alszom, csak már megloptak 
vagy háromszor. Most úgy néz ki, hogy van 
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Nagyon optimista módon úgy nyilatko-
zol, hogy „Számoljunk le azzal a mítosszal, 
hogy a sikeres fundraising csak kevés népsze-
rű alapítvány kiváltsága! Minden szervezet 
megtalálhatja a hozzá illő technikákat, csak 
tudnia kell, hogy kiket és miért célszerű meg-
szólítania.” Ez valóban így van? És hogyan 
kell ezt csinálni?
N. A.: Valóban számtalan példa van rá, 
hogy az úgynevezett kevésbé szexi témák-
ra is sikeres adománygyűjtési kampányok 
épülnek. A mai világban ugyanis a támo-
gatók sokszor nem feltétlenül azért ado-
mányoznak egy civil szervezetnek, mert 
annak a céljaival tudnak leginkább azono-
sulni, hanem azért is, mert tetszik nekik 
a mód, a forma, ahogyan segíthetnek. Ter-
jednek a jótékonysági futások és egyéb ki-
hívás alapú gyűjtések, ahol egy romaügyi 
szervezet ugyanolyan sikereket érhet el, 
mint egy gyerekekkel foglalkozó alapít-
vány. Csak egy példa a közelmúltból, 2014 
nyarán egy alig ismert amerikai szervezet 
százhúszmillió dollárt gyűjtött össze egy 
facebookon terjedő akcióval, amiben az 
emberek egy kihívás elé állították a bará-
taikat: adományozz az ALS-nevű ritka be-
tegség áldozatai számára, vagy le kell ön-
tened magad nyilvánosan egy vödör jéggel. 
Az emberek egyszerűen vágytak rá, hogy 
részt vehessenek egy ilyesfajta őrületben, 
a „jeges vödör kihívás” hatására több millió 
adomány érkezett a szervezethez (Magyar-
országról is rengeteg), miközben magáról 
az ügyről alig tudtak valamit.

Kérlek, meséljetek mindketten egy-egy most 
futó olyan projektről, amelyet példaértékű-
nek gondoltok.
L. G.: Két éve dolgozunk együtt három 
másik szervezetfejlesztő csapattal (kvázi  
konkurenseinkkel) egy általunk CIKE fenn-
tarthatósági modellnek elnevezett mód-
szertanon. 

A fejlesztési munkánk során szerzett ta-
pasztalatokat és a nemzetközi szakirodal-
mat dolgozzuk fel együtt, és azt keressük, 
mitől működik sikeresen egy társadalmi 
üggyel foglalkozó szervezet, és mitől nem.

Ezeket a gyakorlati lépéseket egy tér-
képre helyezzük, készítünk hozzá egy kér-
déssort, amellyel meg tudjuk állapítani, 
hogy egy szervezet hol tart a térképen, és 
javaslatokat tudunk tenni, merre haladjon 
tovább, hogy hosszú távon, fenntartható-
an tudjon működni.

A fenntarthatósághoz nemcsak elegen-
dő pénzre van szükség, hanem megfelelő 
vezetői tudásra, jól szervezett szakmai 
munkára, aktív kapcsolatokra a megsegí-
tendő célcsoporttal, a szövetségesekkel és 
a szélesebb társadalommal, valamint erős, 
összetartó csapatra és folyamatos szakmai 
fejlődésre is.
N. A.: 2016-ban indítottunk útjára egy ak-
ciót, ahol érettségi előtt álló diákokat arra 
kértünk, hogy a  szüleiktől, rokonaiktól 
ne virágokat kérjenek ballagásukra, ha-
nem támogatásokat a fogyatékos fiatalok 
munkába állását segítő Kézenfogva Alapít-
ványnak. Tavaly két gimnázium hetvenöt 
tanulója egymillió forintot gyűjtött így ösz-
sze, idén pedig valódi mozgalommá nőtt 
a kezdeményezés, már most tíz gimnázium 
diákjai csatlakoztak önszorgalmukból, pe-
dig az újabb iskolák megkeresését mi idén 
csak márciusra terveztük. Remélhetőleg 
egy szép hagyományt sikerült megala-
pozni, ahol a felnőtté válás küszöbén álló 
diákok először találkozhatnak a jótékony-
kodás örömével, és megtanulhatják, hogy 
a saját felelősségvállalásukkal másokon is 
segíthetnek*. 

Weiner Sennyey Tibor interjúja

* A mozgalomról a www.kezenfogvaballagunk.hu 
oldalon lehet többet is megtudni.
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megjött, most már van hely, fogadnak, de 
nagy a tarifa. Majdnem el vagyok fásulva, 
hogy nem sikerült ez a felvételem az ott-
honba. De próbálok még egy másik helyet, 
Pomázon, lemegyek személyesen, felkere-
sem az igazgatót, vagy nem tudom, ki lesz 
ott, és mutatom ezt, hogy nem maradna 
költőpénzem. Hát minden pénzt ne vigye-
nek el tőlem.

Most azt akarom, hogy van egy kisipa-
ros, aztán gyakran felkeresem a Moszkva 
teret, és akkor elmegyek, mert kell a pénz. 

A következő vonatútja merre lesz?
Hatodikán megyek a nővéremhez Debre-
cenbe, mert nagyon beteg, meg viszek egy 
kis ajándékot.

Hogyan emlékszik a Kádár-korszakra?
Az jó volt, mert megmondom, most miért 
nem. Gyakran cserélődnek a miniszterek, 
meg rengeteg a hajléktalan, felszámoltak 
sok üzemrészt. Magyarországon van vagy 
ötszázezer hajléktalan.

A rendszerváltás sikeres volt, vagy megbu-
kott?
Sikeres volt, nem bukott meg, csak a ma-
gyar forintunk romlik. Én megoldom, mert 
ide bejárok, besegítek, tegnap is ittam két 
kávét, nem is kellett fizetni, mert valamit 
valamiért. Hozzak ezt. Megyek, hozok, 
Marika. Itt a kávé. Szóval megoldható.

Minden embernek van egy nótája vagy dala. 
Önnek melyik? Elénekelné? 
Nem, mert most egyáltalán nem vagyok 
hangulatba… „Nem adlak másnak, nekem 
rendelt az élet, ha néha nem lenne még 
köztünk bármikor is ellentét, a sorsunk 
egybefolyt.” Ez volt, ezt lezártam, mert ő 
hiányzik.

Mi volt a legjobb dolog az életében?
Volt nagyon jó, volt rossz is, olyan vegye-
sen, egyveleg. A Dunai Cementnél voltam 
sokáig Vácon. Annak köszönhetem, hogy 
fogam nincs, nagyon melegben dolgoz-
tam ’79-ben, akkor még itt voltak az oro-
szok, nagyon jól kerestem, de hát hatvan- 
hetven fokos melegben. El is neveztem 
púdergyárnak. Jó volt, mert a lakásért fi-
zettem 204 forintot, szálló volt, az ellátás 
nagyon jó volt. Csak ráment az egészségem, 
majdnem tüdőbronchitist kaptam, így ott-
hagytam nyolc hónap után.

Női hajléktalanokat ismer?
Nem, meg kerülöm is őket, mert rosszak, 
erkölcstelenek, isszák ezt a tablettás bort. 
A Kürtbe is sokan bejárnak, látásból isme-
rek egypárat, de mind részegesek.

Ott, ahol alszik, ki tudja magát pihenni?
Most itt aludtam két óra hosszát a fa alatt, 
olyan jó volt, azért is szedtem rendbe ma-
gam.

Szokott emlékezni az álmaira?
Nemigen szoktam álmodni. Most inkább 
a lottóval foglalkozok, szeretnék nyerni, de 
nincs mellettem a szerencse.

Milyen módszerrel próbálja kitalálni a szá-
mokat? Véletlenszerűen?
Igen, csak úgy. Vagy beugrik majd valami, 
vagy nem.

A tapasztalataiból szűrt le tanulságot? Mi 
a legnagyobb igazság az életben?
Gondolok olyanra, hogy majd fordul a koc-
ka, jobb lesz. Nem lesz ilyen túl drága az 
élet.

Ha festene egy képet, mi lenne rajta?
Hát ez a szökőkút, itt, a Jászai Mari téren, 
ez elég jó, sokkal jobb, mint a másik.
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egy hölgy, aztán összekerülök vele, és ak-
kor megoldódik. Tegnap odajött a Keleti-
hez, aztán… Szóval úgy van, hogy a férjével 
fasírtba van. Van lakás, Budafokon lakik, 
aztán összejövünk.

Legutóbb hova utazott?
Szolnok, oda-vissza, szombat reggel már 
itt voltam.

Mikor született?
Harminchatban Debrecenben.

Meséljen a családról. A szülei mivel foglal-
koztak? Hány testvére van?
Ez nem tartozik ide. A nővérem nagyon 
beteg, a lánya gondozza, többet van a kli-
nikán, mint otthon.

Elképzelhető, hogy a  nővére önre hagyja 
a lakást?
Nem, ááá, neki van egy külön szobája, és 
a lánya gondozza, öt gyerek van, oda nem 
lehet menni.

Ön szerint van kiút a hajléktalanságból?
Ha kimennék Amerikába… [vihog]

És ha komolyan kérdezem?
Úgy néz ki, van kilátás, mert az a hölgy…

Hogyan áll az alkohollal?
Néha megiszok egy kis sört, ha telik, ha 
nem, akkor meg iszok vizet.

Flakonos bort fogyaszt?
Nem, a tablettást nem, hála istennek. Meg 
nem dohányzok már hat éve.

Ha visszaemlékszik a gyerekkorára, mi az 
első élménye?
Kuláknál nevelkedtem, ott voltam hat évig. 
1950-ben kerültem Budapestre, Csepelen 
tanultam, vasgyalus szakmám van. Jó  

helyen laktam, a Timót utcában, akkor még 
hetijegy volt, hat forint volt egy. Úgy jár-
tam Csepelre: három nap gyakorlat, három 
nap elmélet. Később hazamentem Debre-
cenbe, a nővéreméknél laktam, a gyerekek 
még kicsik voltak, de azóta sok év eltelt.

Az ’56-os forradalomról van emléke?
Nincs. Úgy volt, hogy kimegyek, de itt ra-
gadtam, mert három jó barátom kiment, 
mint sokan, az egyik még mindig kint van 
Angliában, ha él még. Volt egy szerelmem, 
’56-ban Gyöngyösön éltem, Budapestről 
helyeztek át oda. Mondom neki: Erzsike, 
nem akarok megnősülni, te is fiatal vagy. 
Úgy volt, hogy kimegyek, de utánam jött 
az a hölgy, így maradtam itthon. Még egy 
hónapig együtt éltünk, de nagyon rendes 
volt, a pénzt odaadtam, ő főzött rám. Vé-
gül mégis elváltunk. Nekem amúgy van egy 
nagy fiam, csak nem tárgyalok vele, ’64-ben 
született, az anyja rossz életet élt. Azt ott-
hagytam. A fiam valahol Szentendrén lakik, 
én nem keresem őtet, ő nem keres engem, 
ez minden.

A vallással hogyan áll?
Kedvelem, mert református vagyok, és 
igen sokszor el is megyek a templomba. 
És nem vetem meg, hogyha az utcán meg-
állítják az embert, tegnap is kaptam ezt az 
öltönyt. Meg a párommal még Debrecen-
ben bejártam egy klubba, sokfelé jártunk, 
Nyíregyházán, akkor még olcsó volt az el-
látás, meg Kékestetőn is.

Nem kéri a felvételét egy idősotthonba?
De igen, azt legyen szíves nekem elintéz-
ni, hogy ne ilyen sokat kelljen fizeti, mert 
kicsi a nyugdíj. Megjött a papírom, most 
kaptam meg, karácsony óta folyamatban 
volt. Gyulára mehetnék, de nem megyek 
be, mert a tarifa sok, a nyugdíjam meg ki-
csi. Lelevelezte a Dózsa György úti szálló, 
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Udvari, földszinti és sötét, mint a nagyapám lelkiismerete a szüreti bál után. Ez utóbbit 
a nagyanyám mondta rá, amikor hat éve megvettem, ő meg hozta hozzá a megtakarított 
pénzüket a csatos ridikülben. A nagyapám lelkiismeretéről nem volt hajlandó többet 
elárulni, de a pénzt azér’ odaadta szegénykém, isten nyugosztalja. Sötét, az igaz, de egy 
turistának az csak jó! Beesni a negyvenfokos városból abba a jó kis hűvös sötétbe… És 
hát kellett a pénz a fél fogamra. 

Mer’ én mindig így járok: egy szakítás, egy gyökérkezelés. Így volt a Gyuszival meg 
a Norbival is. Pedig hol voltak azok a Zsoltihoz képest! Négy év az mégiscsak négy év, 
mondta is a Barta doktor, hogy sajnos ez menthetetlen, Lidike, és hogy muszáj lesz meg-
csináltatni a koronát, ha nem akarom, hogy a szomszéd is bedőljön, mint a korhadt kerí-
tésléc, de most megszámolja kedvezménnyel kétszázér’. Hát honnan szedjek én kétszázat, 
könyörgök, örülök, ha a hónap végére ötöt meg tudok spórolni! Na, akkor mondta a Saci, 
hogy ők nyárra kiadják a lakást ezen az angol vagy milyen oldalon, addig visszaköltöznek 
az anyjáékhoz, és hogy mér’ nem próbálom meg én is, szegény ember úgy segít magán, 
ahogy tud, az enyém meg tuti jó helyen van a Dohány utcában. Először kapálóztam, 
hogy dehogy adom, beszélni se tudok velük, két évet tanultam angolt a szakközépbe’, 
de mikor volt az már, meg hát hova menjek addig. De aztán anyám mondta, hogy lenne 
nyárra munka a faluba’, a Kálmánék nyitottak valami kis panziót, oda keresnek kisegítőt, 
így hát belevágtam. Augusztusra bezárt a butik, de a fele fizetést odaadta a főnök, és ha 
mellé keresek, meg a lakást is kiadom, meglesz a korona. 

A Saci segített megcsinálni a profilomat, a pasija meg fényképezett. Varrtam egy új 
függönyt a konyhába, pillangósat, meg ugyanolyan terítőt az asztalra, szépen kitakarí-
tottam, virágokat raktam mindenhova, aztán felkapcsoltuk az összes villanyt, így még 
mutatott is valahogy az én kis sötét lelkiismeretem. 

Olcsón kínáltam, nem is kellett sokat várni az első jelentkezőkre, egy cseh nő jött 
a lányával. Angolul ők se nagyon tudtak, de kiválóan elmutogattunk mindent, meg még 
a gáztűzhelyt is ismerte, hogy az cseh import. Hát miattam akár az is lehet, így legalább 
nem csodálkozott rajta, hogy az egyik égőt, ha be akarja gyújtani, legalább két percig 
kell tartani, mert elalszik különben, a sütőajtó meg kiakad, de mondta, hogy sütni úgyse 
fognak, no problem. Két éjszakát voltak, takarítani alig kellett utánuk, a számlámon meg 
ott landolt a tizenkétezer forint. Hát ez jól kezdődik, gondoltam, csak valami hosszabb 
bérlet kellene, mert a faluból nem tudok kétnaponta rohangálni takarítani meg ágyneműt 
mosni, és tényleg, mintha csak megrendeltem volna, befutott egy háromhetes foglalás 
valami Billy nevű angoltól. 

Rém boldog voltam, hogy meglesz a fogam, be is jelentkeztem a Barta doktorhoz 
szeptember elejére, és vártam a Billyt. A Saci ugyan elkezdett akadékoskodni, hogy mért 
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Itt fürdött?
Borotválkoztam, kimostam. De most van 
egy hely a Keletinél, megígérte a főnök, hogy 
hoz egy cipőt. Néha szoktam ott inni egy 
pohár bort, nem tablettás, hanem rendes. 

A telet hogyan húzta ki?
Nagyon beteg voltam, Budakeszin vol-
tam, az országos tüdőintézetben, mert 
tüdőgyulladást kaptam. Nagyon átfáztam. 
Bent voltam tizenkét napig. A zárót elkér-
tem, ezzel megyek a főorvoshoz, és a lá-
bamból kiveszik a lemezt. Egy éve elgázol-
tak. A lemezt kiveszik, és sajnos megint be 
lesz gipszelve, úgyhogy két hónap megint 
kórház.

Mi az élet értelme?
A további hátralévőt szeretném nyugodt 
körülmények közt tölteni, és azon talpa-
lok, hogy egy olcsó otthonba bekerüljek. 
De még jól érzem magam, el is bírok menni  

dolgozni, nem túl nehéz munkára. Hat-
vannyolc éves vagyok, sepregetni el tudok 
menni, de nehéz munkára már nem, a lá-
bam végett.

Mi fog önnel történni a jövőben?
Addig megyek, míg nem sikerül egy olcsó 
otthonba bekerülni.

Mit tesz, ha esetleg nem sikerül? Akkor az 
utcán lesz?
Nem. Akkor lemegyek vidékre, és beállok 
egy juhászhoz, vagy valahogy változtatok 
az életemen, ez így nem megy már, bele-
fáradtam. Annak nincs értelme, hogy fel-
szállok a Nyugatiban a vonatra, lemegyek 
Vácra, az itt van egy hajításra, aztán meg 
vissza. Akkor megint ott vagyok, hogy na, 
ha esik az eső, akkor hova megyek? Ezen 
változtatok napokon belül, mert elszalad 
a nyár, és akkor megint jön az ősz.

A beszélgetés végén adok neki egy kis aprót. Azt mondja, jól jön, tud felvágottat venni, ma 
még csak egy tányér meggylevest evett. Amíg aludt, valaki műanyag tálban letette mellé.

Az interjút Kiss Géza készítette
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látszott, hogy nincs pénze vagy kedve fogorvosra. Sacival egymásra néztünk, aztán vala-
hogy elmutogattuk neki a lakás használati utasítását, és szinte elmenekültünk. A javára 
írom, hogy nem kezdett ugyeénmegmondtamozni, látta, hogy ki vagyok bukva anélkül 
is rendesen.

– Úristen, ha ez tényleg kábítószerdíler, most három hétig imádkozhatok, hogy ne 
nálam bukjon le – gondoltam, és biztos, ami biztos, rögtön el is kezdtem az imádkozást, 
mert fél óra múlva, amikor Sacival elbúcsúztunk, és elindultam az állomásra, még egyszer 
láttam Billyt, ahogy kezében tövig égett cigarettával, kopott farmeröltönyében sorban 
áll az egyik pénzváltó előtt. 

A pénzt másnap a cég annak rendje és módja szerint átutalta, én meg próbáltam azt 
szuggerálni magamnak, hogy ő is csak egy bérlő, és ha tényleg cuccolni jött, miért pont 
nálam bukna le, elég dörzsöltnek látszik, tud vigyázni magára. 

Legközelebb egy hét múlva hallottam róla, küldött egy sms-t, hogy egy nagy csattanás 
után elment a villany a lakásban. Pedig világosan elmagyaráztuk neki, hogy ne használja 
egyszerre a mikrót meg a mosógépet! Fogtam a Google fordítót, aztán valahogy megírtam 
neki, hol találja a villanyórát, a következő két hétben meg igyekeztem nem gondolni rá, 
mi történik az én kis lepkefüggönyös, sötét otthonomban. Inkább suvickoltam a Kálmá-
nék panzióját, meg segítettem anyámnak a kertben, nem is értette, honnan ez a nagy 
buzgalom. – Jót tesz neked a szerelmi bánat, te lány! – állapította meg a végén, amikor 
még befőzni is hajlandó voltam. Én meg ráhagytam, minek parázzon még ő is. 

Amikor lejárt a három hét, küldtem egy sms-t, hogy mikor menjek a kulcsokért, de 
nem jött válasz. A másodikra se és a harmadikra se. Nekem viszont muszáj volt visz-
szamennem, augusztus vége volt, két nap múlva kezdődött a munka – amit otthon ép-
pen hogy befejeztem. Szép kis nyaram volt, mondhatom! Egyetlen előnye azért mégis 
akadt: a Billy miatti ideggörcsben jóval kevesebbet gondoltam Zsoltira. Rémálmaimban 
Billyt láttam a fürdőszoba sarkába zuhanva, holtan, vékonyra aszott karján gumisza-
laggal, mellette injekciós tűk, vér mindenütt… Vagy egy hatóságilag lepecsételt ajtót,  
Belépni tilos, nyomozás folyamatban! felirattal. Sokkterápia, na, és már lőttek is a szerelmi 
bánatnak. 

Szerencsére volt még egy kulcsom a lakáshoz, Zsolti visszaadta, így odamentünk 
Sacival meg a barátjával, és kinyitottuk. Saci barátja ment előre, mi csak akkor mertünk 
belépni, amikor intett, hogy nincs gáz, mehetünk. Egy biztos: hirtelen utazott el, és való-
színűleg már vagy két hete, mert a mosogatóban hagyott tányért vastag penész fedte, és 
a dinnye is megrohadt a konyhaasztalon. Pedig három hétre tervezhetett, mert tele volt 
a hűtő, és még egy új teflonserpenyőt is találtam. (Jó, az enyém már tényleg elég kopott…) 

Egész délután takarítottam, pedig a romlott dolgokon kívül nem hagyott nagy kupit, 
de valahogy le kellett súrolnom ezt a három hetet magamról. Túl vagyok rajta, a pénz 
is megvan, felejtsük el – sóhajtottam egy nagyot, és kivételesen a gyors zuhany helyett 
hosszan ejtőztem a frissen kisúrolt kádban. Éjszaka aztán éreztem, hogy megsajdul az 
egyik fogam. A bal ötös… Szóval a korona mellé lett még egy gyökérkezelés, meg plusz 
negyvenezer… 

És van még valami, amit nem értek: maradt utána két tele flakon hajsampon is, nem 
az olcsó fajtából. Hogy az minek kellett a kopasz fejére? Na mindegy, azóta azzal mosom 
a hajam. Szinte belerészegedik az ember az illatába. 

Kicsi Csillag

nem kértem tőle fényképet, meg hogy nincs róla egy vélemény se, ők mindig megnézik, 
mit írtak mások a vendégről, mióta két idióta spanyol telehányta a mosogatót, és az évek 
óta dédelgetett citromfáról leszedett citromokkal dobálták meg a szomszédot, amikor 
éjjel kettőkor átcsöngetett, hogy duguljanak már el. Eső után köpönyeg, kértem egy 
fényképet, küldtem magamról is, hogy így majd könnyebben megismerjük egymást, ha 
jön, mire Billy azt válaszolta, hogy momentán nincs fényképe, de mivel a lakásnál talál-
kozunk, biztosan nem kerüljük el egymást. 

– Aha – bólogatott a Saci vészjóslóan, amikor csak nem tudtam neki fényképet mutatni 
Billyről, de megígérte, hogy odajön hozzám ő is, ha érkezik, a kettőnk angolja csak kitesz 
egy negyedet alapon. Rendes lány ez a Saci, csak ne aggodalmaskodna annyit – gondol-
tam, és csillogó-villogóra takarítottam a lakást.

Aztán amikor kinyitottam az ajtót Billynek, már pontosan értettem, hogy miért nem 
küldött fényképet. Nincs ember, aki kiadta volna neki a lakását, ha előre látja. Vékony, 
magas, kopasz csávó volt, úgy negyven-negyvenöt körül, az a típus, akiről elsőre leve-
szed, hogy élete nagyobb részében tolta a cuccot rendesen, és nem ám csak valami füvet  
sodorgatott. És nála – ellentétben az én jobb felső négyes-ötösömmel – első szóra  
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ton keresztül átsodródnak egy másik galaxisba, heteket töltenek el egy Csodazöld nevű 
bolygón, majd az óriásrobotok fogságába esnek, akik a Dollárcsillagot is elpusztítják, az 
összetartozás és a széthúzás dinamikája viszi előre, vagy éppen hátráltatja a kis csapatot. 
Barátságok és szerelmek szövődnek, miközben felfedeznek egy új bolygót, a Tatamamát, 
ahol ők maguk építenek fel egy új világot. Rájönnek, hogy minden hely, ahol élet van, 
úgy jó, ahogy van, mert fontos valakinek-valakiknek. Nem lehet kisajátítani. Óriásro-
botoknak sem, és egy csilliárdosnak sem. Éppen ez a felismerés hozza őket a sok-sok 
megpróbáltatás közül a legnehezebb helyzetbe: el kell dönteniük, hogy az esküjüket 
betartva hazatérjenek a Földre, és jelentsék a csilliárdosnak, hogy élhető bolygót találtak, 
kiszolgáltatva az ott élőket, vagy maradjanak a Tatamamán háromszáz ündürüxi lakossal 
együtt, akiket megmentettek, s akikkel új életet kezdtek. 

A szerzőnő, Majoros Nóra, mielőtt bemutatták volna a Bolygóvadászokat 2016 novem-
berében, azt írta, hogy sokáig őrizte az asztalfiókban ennek a mesének az első fejezetét. 
Aztán hosszú-hosszú hónapok után felolvasta egy csapat gyereknek, aztán egy másiknak, 
majd egy harmadiknak, akikre rábízta, gombolyítsák tovább a történet fonalát. Sőt, az 
illusztrátor, Rátkai Kornél is ihletőjévé vált a regénynek, mert miközben alkotott, inspi-
rálta az írónőt a munkában. Így született meg a Bolygóvadászok negyvenkét fejezete, és 
ezért is olyan fordulatos, fantáziadús és változatos, ezért szól gyerekeknek és gyereklelkű 
felnőtteknek egyaránt. 

Kitartás, összetartozás, bátorság, becsület, bizalom, céltudatosság, hűség és némi 
humor: Majoros Nóra könyve azt sugallja, amennyiben birtokoljuk ezeket, legyünk bár-
melyik galaxisban, kiállunk minden próbát, minden megpróbáltatást, legyőzünk minden 
veszélyt – a jövőben is. 

Kolibri Kiadó, Budapest, 2016, 216 oldal (2699 Ft)
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Kinek ne fordult volna meg a fejében, mi lenne, ha sok pénz ütné a markát, sőt, még 
annál is több, olyannyira, hogy milliárdosnak, sőt egyenesen „csilliárdosnak” hívnák? 
Nagy úr bizony ilyen csilliárdos, aki azt sem tudja, mihez kezdjen a ménkű sok pénzével. 
Tanácsadókat fogad fel hát, hogy ötleteljenek helyette, mi lenne az, ami még több pénzt 
szülhetne számára… Doktor Fájsz, csillagvagyon-kutató tanácsa az egyetlen, amely ko-
molyan érdekli a tehetős Nagy urat: vegyen egy bolygót, amely csak és kizárólag az övé, 
s amelyen kénye-kedve szerint gyárakat, városokat és bankokat építhet – hogy még több 
pénze legyen.

Ilyen mesébe illő módon kezdődik Majoros Nóra írónő könyve, a Bolygóvadászok,  
s már az első fejezetben sejtjük, hogy igazi űrkalandban lesz részünk. A tehetős csilliárdos 
újsághirdetésére, amelyben „a legokosabb, legügyesebb és legbátrabb” űrpilótákat keresi, 
rengetegen jelentkeznek a világ minden részéből. Felnőttek. A próbát azonban csupán 
négy gyerek állja ki, regényünk főhősei: Miló, Alex, Delfin (alias Évi) és Palka. Véletlenül 
bukkannak rá a hirdetésre, és mivel közös suliba járnak, nem kérdés, hogy együtt vállal-
koznak a különleges küldetésre. És hogy miért pont nekik sikerül megoldani a felvételi 
feladatot, és beindítani egy űrhajó kvadrátelme-hajtóművét? Mert ők az egyetlenek, akik 
együtt képesek egyfelé irányítani az akaratukat, ami akkora erőt és energiát szabadít 
fel, amellyel később is képesek lesznek űrhajójukkal átlépni a fénysebességet s ezzel 
intergalaktikus utazást tenni.

Miután a gyerekeknek sikerül szüleiket meggyőzniük küldetésük fontosságáról, és 
egy lakatlan szigeten – újabb próbatételként – kitanulják az űrrepülés csínját-bínját, ne-
kivágnak a bolygókalandnak. Mielőtt azonban elindulnának, a csilliárdos előtt ünnepé-
lyes esküt tesznek, hogy életükkel és minden tudásukkal a titkos célt szolgálják: élhető 
bolygót keresni megbízójuk számára. Karácsony éjjelén a négy gyerek elhagyja a Föld 
légkörét – a Dollárcsillag fedélzetén. 

„Ez a bolygó volt a mi titkunk. Ha együtt nagyon erősen rágondolunk, akkor bármire 
képesek vagyunk” – mondja később Miló, a csapatkapitány Bit Hellirnek, a galaktikus 
ország, Ündürüxi egyik lakójának a Tatamama nevű bolygóra utalva. S valóban, a renge-
teg kaland közepette, amelyek során többek között napviharba kerülnek, egy féregjára-

„Amíg tudjuk, miért vagyunk úton, 
addig valahogy többnek érzem magam egy világűrbe pottyant mazsolánál.”

(Bolygóvadászok)

BARdi BeTTy

Galaxison innen és túl 
Majoros Nóra: Bolygóvadászok 

Kicsi Csillag
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Bolygóvadászok
(részlet)

– Szeretnék tőled kérdezni valamit – motyogta Miló, de közben remegett a hangja. 
Delfin szíve hirtelen a torkáig kúszott és ott vert hevesen. Bólintott, hogy Miló foly-

tassa. 
– Te földönkívüli vagy? – bökte ki végre Miló.
A lány szeme elkerekedett. Először azt hitte, hogy Miló viccel, de a fiú arca teljesen 

komoly volt. Delfinből kitört a röhögés. Úgy csapkodta a térdét, hogy leverte a bögréjét. 
A csupor csörömpölve pattogott végig az űrhajó oldalán. Amikor a lány megnyugodott, 
visszakérdezett. 

– Hát ezt meg honnan veszed?
– Szerintem ez egyáltalán nem vicces. Minden jel erre mutat. Sokkal okosabb vagy min-

denkinél. Kiértünk az űrbe, és hopp!, Delfin mintha hazaért volna. Azt hittem, bepisilek 
a félelemtől az első űrsétán, te meg úgy lubickoltál a semmiben, mint egy medencében. 
Aztán ott volt a csodazöldek bolygója, amit azonnal felismertél. Meg még ezer apró jel. 

– Ez tetszik. Mondd még! – mondta Delfin. 
– Még az arcod is megváltozott az első naptól, ahogy felszálltunk!
A lány újra nevetett, de ezúttal úgy, hogy még a könnyei is kicsordultak. 

– Abbahagynád végre? – szólt rá ingerülten Miló. 
Delfin csak rázkódott, közben a zsebében kotorászott, majd Miló kezébe nyomott 

egy apró, hengeres tárgyat. 
– Ez meg mi? – fogatta Miló, aztán levette a kupakját. – Egy rúzs?
– Palka anyukájától kaptam induláskor. A felszállás után kezdtem el használni. Ezért 

változott meg az arcom, nagyokos – magyarázta Delfin, még mindig vihogva. 
– Na jó, akkor itt a végső bizonyíték. Az iskolában mindig egyedül vagy. Nincsenek 

barátaid, és nem jön el senki, hogy elbúcsúzzon tőled, amikor űrkalandra indulsz. Ezt 
magyarázd meg!

Delfin hirtelen elhallgatott. 
– Árva vagyok, te hülye. Elhagytak a szüleim. Egy nevelőotthonban élek… vagyis éltem. 

Azért utált mindenki, mert tízszer annyit tanultam, mint a többiek. És tudod, miért? 
Hogy máshogy élhessek, mint a többiek, akik kikerültek az árvaházból. 
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