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Lámpa és redõny

A mai kor embere eldöntheti, mikor van fényben és mikor sötétben. Persze mindnyá- 
jan szeretjük a hosszan tartó, napsütéses napokat, de ha az év legrövidebb napja táján 
bosszankodunk is a korai sötétedésen, legföljebb felkapcsoljuk a kis és nagy lámpákat, 
talán egy izzósort is üzembe helyezünk a nappali ablakában, vagy ha úgy tetszik, a sötét 
szobából nézzük a világító havat. Mert úgy hangulatosabb. Ha viszont reggel tovább 
aludnánk, mint ahogy felkel a nap, lehúzzuk a redőnyt, arcunkra tesszük a szemellen- 
zőnket, párnánkat, kedvesünk tenyerét. Mert úgy kényelmesebb, úgy finomabb.

A mai kor szerencsés embere eldöntheti, mikor van fényben és mikor sötétben. Mikor 
egyedül és mikor társaságban. Mikor hidegben és mikor melegben.

Vannak azonban olyanok, akik nem választják a körülményeiket. Sem az állandókat, 
sem az aktuálisakat. Akik sötétben és melegben aludnának, de csak világosban és hideg- 
ben lehet. Akiknek a fény egy vibráló neoncső a huzatos aluljáróban; gyűlölt, de biztos. 
Biztos volt. 

A fény, ahogy az intimitás, a meleg, a jóllakottság vagy a tisztaság, a szerencsések 
játékszere. Eljátszottunk mi is egy kicsit vele. Játszottunk megtérést és megtorpanást, 
technikát és művészetet, látást és vakságot, reményt és reménytelenséget, életet és halált. 
Nekünk ez a fény – túl a kis és nagy lámpákon, az izzósoron, a vakító havon. 

Csak a szerencsések dönthetnek fény és sötét felől.

Kertész Anna
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Gyenes Zsolt: CT-szalag (TV), komputertomográf-felvételek, 2009.
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A gyermek és a tûz 

A hálószoba ajtaját kulccsal zártuk be, nehogy a gyerek egy óvatlan pillanatban kitör- 
jön börtönéből. A ház félelmetes titokzatosságba merült. Fojtott suttogások, csendesen 
behúzott ajtók jelezték, hogy szokatlan és roppant nagy dolog készül. Isten szárnyának 
suhogása érződött a bezárt ajtón és a falakon túl.

A gyerek ott ült a díványon, szakadt képeskönyvvel a kezében, de Krampafalvi 
Krampusz és Csatorna Matyi most nem érdekelte. Minden idegszálával a csendet figyelte. 
Egy-egy távoli neszre felkapta a fejét, és körülhordozta rebbent tekintetét a falakon és 
a mennyezeten. Hónapok óta külön betanított imákkal készítették elő a lelkét erre a 
nagy pillanatra. Képzeletét megtömték mindenféle lobbanékony anyaggal, és most fel- 
gyújtották. Hogy jön a Jézuska. Először életében. De nem mondták meg neki, hogy  
milyen alakban és hogyan. Nem szóltak neki a karácsonyfáról: hadd legyen meglepetés 
neki a csodálatos fényű fa.

A család számára is nagy esemény volt a mai nap: a gyerek ma este fog először a 
karácsonyfa előtt állani. Előre dörzsöltük a kezünket, egymásra kacsingattunk, előre 
csámcsogtunk, hogy ámulatában, a karácsonyfa csodájának első megpillantásában, a 
fa alá kirakott játékok felfedezésének izgalmában milyen jókat fog mondani a gyerek. 
Mert a gyereknek ezen az estén egy kicsit az a szerep is jutott, hogy ő legyen a felnőttek  
bohóca. Milyen arcot fog vágni, milyen szemet fog mereszteni!

A családi összejövetelre való tekintettel a dolgozószoba kandallójába is begyújtottunk, 
ami teljesen felesleges volt, mert a központi fűtés csövei jó meleget ontottak, mintha ezen 
az estén ők is ki akartak volna tenni magukért.

A harmadik szobában állt a karácsonyfa. Szép, nagy fa volt, a padlótól majdnem a 
mennyezetig ért. Talpazata drága szerkezet, amely nagypapa házából, a padlásról került 
ide. A talpazatban édenszavú zenélőóra volt elrejtve, sőt ez a csodálatos szerkezet, ha 
felhúzták, lassan, ünnepélyesen forgatta az egész fát.

Úgy állt a fa a szoba közepén, mint valami megdicsőült, ezüst menyasszony. Csillogó, 
fehér fémszálak, havat utánzó vattacsomók, gyöngéd, rózsaszín gyertyácskák.

A rendezés nem feledkezett meg a művészi hatásokról sem. Úgy döntöttünk, hogy a 
középső szobában, ahol a kandallótűz égett, el kell oltani a villanyt. A gyerek, ha majd 
kilép a szobájából, ezen a sötétségen túl lássa felragyogni a karácsonyfát a harmadik 
szobában. Az ajtószárnyak szélesen kitárva.

Közeledett a nagy pillanat. Sürgés-forgás, suttogva kiadott utolsó parancsszavak. Juli, 
a szobalány ki fog menni a sötét, havas udvarra, és a gyerekszoba ajtaja előtt csengőszóval 
jelzi a Jézuska érkezését, aki hópelyheken száll le az égboltból.

Az utolsó pillanatokban egy kis zavar támadt. Mivel csengessen Juli? A házban 
nincsen kézi csengő. Erre persze nem gondoltunk. Nincs a szomszédnak kézi csengője? 
Nincs. Ilyen manapság csak az elnököknek és a pályaudvari portásoknak van. A villany- 
csengő a házakból már régen kiirtotta a szép szavú kézi csengőket. A lovak nyakából 

Csillagszem – Tejút

ZILAHY LAJOS
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is eltűntek Pesten a csengők, autóduda és villanykürt a módi. Csengős szánok sincse- 
nek már, amik nem is a földön jártak, hanem hangtalanul a föld felett repültek a fehér  
télben.

Nincs kézi csengő. Mivel csengessen Juli a Jézuska elébe? A zavar csak percekig 
tartott, ezt is megoldottuk. Ha egy üres ugorkásüvegnek fakanállal verik az oldalát, szép, 
álombeli, égi hangon csenget.

Mami bement a gyerekszobába, még egyszer térde közé állította a kisfiút, idegesen 
még néhányat fésült-kefélt rajta, megigazította a ruháját, és utoljára megtörölte az orrát.

A csengő az ablak alatt megszólalt. Szép üveghangon, mintha a havas ég zenélt 
volna.

Most!
Most repül a Jézuska! A gyerek oly ijedt és zavart volt, mint a kis vadállat.
A másik szobában hirtelen eloltottam a villanyt. Csak a kandallótűz világított gyengén. 

A bútorok és könyvtárpolcok nem engedték magukat megvilágítani. Sötéten néztek 
farkasszemet a kandallóval.

És így, a kitárt ajtószárnyakon túl, teljes fényében tündöklött a karácsonyfa. Talpa- 
zatában elindult a szerkezet, és a fa álmatagon forogni kezdett a lágy és édes zenében, 
mert forgásával a zenélőóra is megszólalt a festett bádogtalpazatban.

Megnyílt az ajtó, s a gyöngéd anyai kéz betolta a gyereket a középső, sötét szobába. 
Innen már egyedül is megtalálja az utat: hívja majd a fény és a muzsika káprázata. A fa 
körül mozdulatlanul állt az egész család, nagypapával az élén. Ott voltak a cselédek is, 
ünneplőben. Minden arc a sötét szoba felé fordult rejtett, meghatott mosollyal. Várták a 
kis bohócot.

De a gyerek nem jött. Valami olyan történt, amire nem számítottunk.
Megpillantotta a tüzet a kandallóban. Az eleven tüzet. Odaszaladt, és hirtelen leguggolt 

a tűz elé. Azt hitte, hogy ennek a látványnak szólt a sok ima, a csengőszó, minden. A tűz! 
Az eleven tűz legősibb csodája!

A rendezőség megfeledkezett arról, hogy a gyerek még sohasem látott életében tüzet. 
Kopasz fűtőtestek és mozdulatlan villanykörték között töltötte el azt a három és fél esz- 
tendőt, mióta közénk érkezett. Legfeljebb gyufalángot látott a cigaretták végéhez lobbanni. 
De tüzet, ilyen nagy tüzet, szabad tüzet, harsogó, piros tüzet, félméteres fahasábok sárga 
és olvatag lángját, a lángok játékát, libbenését, huppanásait, vad, zúgó ujjongását és  
hirtelen és érthetetlen meghunyászkodását – tüzet, igazi tüzet még nem látott.

– Ne bántsátok, várjuk végig, hogy mi történik – mondta egy tenyérbe rejtett hang 
suttogva a karácsonyfa mellett.

Múltak a percek, de a gyerek nem mozdult a tűz mellől. Nézte a tüzet, mintha valami 
megbűvölte volna. Lélegzetét visszafojtva ült a tűz előtt. Bámész szemgolyója kicsiny, bar- 
na tükrén a lángok visszfénye táncolt.

A másik szobában még mindig édes-lágyan pengett a zenélő szerkezet, és forgott a 
fénybe öltözött fa. Kecses, lassú gavotte-ban forgatta gyertyafénybe borult ezüstszoknyáját. 
És szinte emberi hangon szólt a karácsonyfa zenéje:

– Kisfiú! Kisfiú! Énhozzám jöjj, én vagyok a szép karácsonyfa! Ide gyere, ne nézd azt 
a csúnya, füstös tüzet! Ide gyere, kisfiú!

Csillagszem – Tejút
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A gyerek nem mozdult. Ahogy guggolt, háta egészen meghajolt, és a térde fölött 
szorosan átkulcsolta a kezét. Crô-Magnon ősemberei éppen ilyen mozdulattal ültek 
valamikor a tűz körül a nagy barlangokban.

Suhogott a láng, pattogott a szikra, nagy, fekete bodrokban lengett a füst a hasábok 
felett, alul meg nyíltak és elomlottak a nagy parazsak, mint a rózsák. És a tűz csodálatos 
zenéje! A vörös lángok zúgásában és a kék lángnyelvek sóhajában néha egy-egy mély 
pisztolylövés dördült. A tűz zenéje évmilliók távolában is ugyanaz.

A gyermek találkozott a tűzzel, és ráismert. Mert már sokszor találkozott vele, először 
talán a negyedik jégkorszakban. Hiszen minden élőlény rengeteg tapasztalattal jön a 
világra. Mert az embernek a teste is halhatatlan. Az élőlények testének nemcsak a térben, 
hanem az időben is van kiterjedése. Az új élettan már tudja, hogy a kromoszómák és gének, 
az ivarsejteknek végtelen parányi testecskéi, amelyek nemzedékek szakadatlan lánco- 
latán át egyik test edényéből a másikéba ömlenek, elkerülik a temetőt és a halált. Az örök 
élet végtelen fonalát alkotják a Pithecantropus erectustól, a két lábon járó majomembertől 
kezdve a távoli jövendő üvegszobákban, mesterséges levegőben élő és csillagokba utazó 
emberéig. Ez a valóságos, anyagi életfonal olyan, mint a cérnaszál, amelyre az évezredek 
és nemzedékek úgy fűződnek fel, mint a gyöngyszemek. A szemek leperegnek, de a fonál, 
a kromoszómák és gének végtelen láncolata tovább kígyózik az időben, és új szemek 
fűződnek rájuk: Pistukák, Józsikák, Ilikék, Klárikák. Így vagy ilyenformán mondja ezt 
Alexis Carrel, a Nobel-díjas biológus.

A gyerek még mindig a kandalló előtt guggolt. A dolog kezdett kissé unalmas lenni.  
A karácsonyfa már pilledten forgott, a muzsikából is kezdett kimenni a szusz. Nagy 
nehezen az alsó gallyak alá másztam… krrr… krrr… még egyszer felhúztam a masinát.

A karácsonyfa ismét vidáman táncra perdült, a lágy zene is frissebb ütemben kezdett 
szólani.

A másik szobában Irma néni hangja szemrehányóan reccsent meg:
– Ugyan, kisfiam!
Felrántotta a gyereket a földről, és kézen fogva bevezette a karácsonyfa alá. Forgott a 

fa, és énekelt:
– Kisfiú! Kisfiú! Én vagyok a szép karácsonyfa! Kisfiú!
Kezébe rakták a játékszereket. Bádogautót, amelyben kis pamutmedve ült a volánnál. 

Puskát és kardot. Egy hadihajót és egy gyönyörű kis szürke tankot, valóságos hernyó- 
talppal. És egy lepkeszárny repülőgépet.

A gyerek átölelve tartotta ezt a sok holmit, de szótlanul, fagyott arccal állt.
A következő pillanatban széttárta a karját, a játékok a földre hullottak, és usgyé, mint 

a nyúl, kiszaladt.
Visszaguggolt a tűz elé. És nézte. Haján, arcán, tágra nyílt szemében a lángnyelvek kis 

piros rebbenései. Nézte és hallgatta a tüzet.
Erőszakkal kellett elhúzni a tűz elől, mert a szenteste hangulata forgott már 

veszélyben.
Visszaraktuk kezébe a játékokat. Az autót, a hadihajót, a tankot, a repülőgépet.
De ekkor már legörbült a szája, és pityergett. És egy pillanatra még sóváran visszanézett 

a tűzre.

Csillagszem – Tejút
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Szökésben 
(részlet)

Olyan hírek érkeztek hozzám, hogy Pajor Tamás és a Neurotic-tagok zöme beléptek 
egy szektába. Evvel kapcsolatban a vélemények megosztották a haveri körömet. Ami 
engem illet, nem akartam e tekintetben állást foglalni addig, amíg nem találkoztam velük. 
Régebben is sokat beszélgettünk erről, s annak alapján valami olyasmi szilárdult meg 
bennem, hogy minden vallásban nagy értékek vannak, ám azok, melyeknek a bölcsője 
földrajzilag távol esik Európától, nem igazán autentikusak abban a közegben, amelyben 
élek. Ezért olyan erőltetett a hazai Krisna-hívők és a buddhisták viselkedése, mert ahogy 
az egzotikus növények elsatnyulnak idegen földbe ültetve, és az üvegházban termesztettek 
is csak árnyékai őshonos rokonaiknak, úgy ezek a vallások sem tudnak mély és tartós 
gyökeret verni mifelénk. Láttam, hogy a materializmus és az ateizmus milyen pusztító 
erejű ideológiává fejlődött, s úgy éreztem, hogy a kereszténység és valamelyest a zsidó 
vallás az a kulturális közeg, amely Európában megtartó erejű. Igen ám, de én is tanultam 
történelmet, tehát nagy vonalakban tudtam, hogy milyen bűnöket követtek el az egyházak, 
ráadásul Isten nevében. Úgy látszott, itt az elv és a gyakorlat szétválik. 

Kerülő utakon már gyermekkoromban eljutott hozzám a mindenki által ismert 
Tízparancsolat. Felfigyeltem például erre a részre: „Ne csinálj magadnak faragott képet, 
és semmi hasonlót azokhoz…” és így tovább. Amikor pedig bementem egy templomba, 
az tele volt feszületekkel, képekkel és szobrokkal. Gyermeki naivitással rákérdeztem erre 
az ellentmondásra, de a felnőttektől csak habiszti válaszokat kaptam. Azonban olvastam 
itt azt is: „Az Úrnak, a te Istenednek a nevét hiába fel ne vedd”, ehhez képest állandóan 
röpkötek a környezetemben a „jézusmáriák” és a „szentségitek”, hogy csak a legeny- 
hébbeket említsem. A „ne ölj”, „ne paráználkodj”, „ne lopj”, „ne tégy hamis tanúbizony- 
ságot” elvek is folyamatosan sérültek ámuló gyermekszemem láttára, arról nem is 
beszélve, hogy a „ne kívánj meg semmit, ami a te felebarátodé” intelmét már senki 
sem tette a magáévá. Akárhogy törtem a fejem, arra jutottam: vagy az egész emberiség 
megőrült, vagy pedig az volt őrült, aki ezeket a parancsolatokat papírra vetette. Nem 
kis mértékben azért döntöttem évekig az ateizmus mellett, mert ebben a dilemmában 
naivan az emberiség pártját fogtam. Azok a tradíciók pedig, amelyek a felekezetekben és 
a zsinagógákban megszilárdultak, eléggé komor és emberidegen hangulatot árasztottak. 
Mindehhez járult még a vallásos emberek tragikomikus, deformált viselkedése: ezeknek a 
szempontoknak a mérlegelése végképp tanácstalanná tett. Szerencsére volt egy etalonom a 
régebbi időkből: Irénke néni és családja, valamint a környezete. Ez tűnt számomra eleddig 
a leghitelesebb pontnak a globális zűrzavarban, ezért elhatároztam, hogy ellátogatok 
ebbe a Pajorék által kultivált szektába, hogy egybevessem az ott látottakat szerény  
tapasztalataimmal. 

Telefonon beszéltem meg Solymár Árpival, hogy egy szombat délután elkalauzol a 
budaörsi házba, ahol az istentiszteleteket tartották. Azonban hiába vártam Árpira, egész 

Csillagszem – Csillagvizsgáló
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délután nem jött. Helyette Rubletzky Gábor állított be, hogy a szokásos hétvégi elhajlásban 
a partnere legyek. 

– Idefigyelj, Gábor, most nem a legjobbkor jöttél, mivel már belőttem magam egy 
szektalátogatásra. Annyit tudok, hogy Budaörsön van Pajorék új törzshelye, szerintem 
meg fogom találni – vázoltam neki a helyzetet. 

– Ha már így döntöttél, akkor veled megyek, de előtte igyunk valamit – indítványozta 
Gábor.

Ittunk. Annyit tudtam, hogy a Móricz Zsigmond körtérről indulnak a buszjáratok 
Budaörs felé. Itt is betértünk egy kocsmába, ahol a sakkozókat látva Gábor vérszemet 
kapott. 

– Csak egy partit hadd játsszak le – kérlelt. Sajnos beleegyeztem, így három parti 
lett belőle, hiszen revánsot is kellett játszani, plusz a döntőmérkőzést. Ezalatt sörözéssel 
ütöttem el az időt. Végre felszálltunk a 40-es buszra, melynek a sofőrje tudta, hogy hol 
kell az úti célunkhoz leszállni. A megállóban Mihállyal találkoztunk, látszott a fején, nagy 
hatással voltak rá a házban történtek. 

– Mi az ábra? – kérdeztem. 
– Menjetek csak fel, majd meglátjátok – szakadt el tőlünk. Látszott rajta a magányra 

való belső igény, az eseményeket feldolgozandó. Mindez még kíváncsibbá tett, azonban 
nem akartak minket beengedni. 

– Már véget ért az istentisztelet – tekintett ki a kukucskálón egy gyanakvó szempár. Ez 
némileg a kedvemet szegte. „Szóval ez is egy exluzív, zártkörű gittegylet, mint a Fiatal 
Művészek Klubja?” – morfondíroztam. 

– Sejtettem, hogy véget ér, mire kiérünk – válaszoltam. – Azonban Solymár Árpi 
megígérte nekem, hogy elkalauzol, mielőtt elkezdődik. Mivel nem jött el hozzánk, 
eddig tartott, amíg idetaláltunk – sorjáztam tovább a tényeket. – Csak nem távozom 
dolgomvégezetlenül, ha már ennyit utaztam?

A kis ablak becsukódott, és kisvártatva Árpi jelent meg. Közbenjárására beengedtek 
bennünket, de lehetetlen volt nem észrevenni, hogy egy tagbaszakadt fazon próbál minket 
feltűnés nélkül követni, bármelyik helyiségbe lépünk be. Pajorék még ott voltak, és izzó 
lelkesedéssel ecsetelték, hogy Jézus él, és Istennel nagyon könnyű kapcsolatba kerülni, 
csak meg kell nyitni felé a szívünket. 

A pincében úgynevezett „bemerítkezés” folyt. Ez abból állt, hogy a frissen megtértek 
az utcai öltözéküket egy fehér vászonruhára cserélték, és a székeken ülve türelmesen 
várakoztak a sorukra, miközben az Irénke néniéknél és a Hőgyes Endre utcában 
megszokott barkácsmuzsika ment egyfolytában, csak olyankor halkult le, amikor egy 
fürdőszobahelyiségben imádkozni kezdtek a soron következő bemerítendőért, majd ezt 
követően a fürdőkádba nyomták úgy, hogy a víz tetőtől talpig elborítsa az illetőt. Amikor 
felmerült, újra kirobbanó örömmel harsant fel a zene. A nedves újjászületettre lepedőt 
borítottak: egyrészt, hogy meg ne fázzon, másrészt, hogy ne vétsenek az illendőség ellen. 
A régebbiek szeretettel és barátsággal üdvözölték az ily módon befogadott személyt, majd 
az öltözőig kísérték, és kezdődött az egész elölről egy újabb megtérttel. A vezetőjük egy 
szakállas, negyven felé járó férfi volt, aki mindenkinek példát mutatott abban, hogyan kell 
örvendezni, időnként még hangosan füttyentett is, ujját a szájába véve. 
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Megállapítottam, hogy mindaz, amit látok és hallok, ugyanabból a forrásból táp- 
lálkozik, mint az Irénke néni csoportja: tágra nyílt szemű, pünkösdi módon nyelveken 
szóló, Isten szeretetével betelt emberek, csak itt szervezettebben folytak az események. 
Mivel életem során nem állt módomban a kollektív örömmegnyilvánulás belső megélése, 
most sem tudtam ebben osztozni a keresztényekkel. Csöndesen támasztottam a falat, 
igyekeztem minél jelentéktelenebbé válni. Ez azonban nem sikerülhetett, mivel az 
általam konszolidáltnak tartott, Amszterdamban vásárolt bőrjakó ebben a miliőben 
nonkonformistának hatott. Szolid, rövidre vágott frizurámat pedig néhány hosszabb copfba 
font tinccsel tettem változatossá (természetesen nem lógott az arcomba, mint évekkel 
később Kozsónak). Nem sikerülhetett tehát a láthatatlanná válás. Mikor már lecsengett a 
bemerítkezés aktusa, a szakállas vezető megszólított.

– Jól érzed itt magad? – vette föl velem a fonalat. 
– Jól – válaszoltam. 
– Mit jelent számodra Isten?
– Hiszek a létezésében, de úgy vélem, a követésének vannak egyéni, személyre sza- 

bottabb formái – élénkültem fel, azt remélve, esetleg útbaigazítást kapok az eszmecsere 
során. A vezető azonban nem bocsátkozott bele ilyesmibe.   

– Ha meg akarod ismerni Istent, az a leghelyesebb, ha imádkozol hozzá – zárta rövidre 
a már-már kibontakozó véleménykülönbséget. – Szeretnéd, ha segítenék neked ebben? 
– kérdezte. 

Bólintottam. Kissé zavarban voltam, mert körülálltak kettőnket, és én úgy véltem, az 
imádkozás ennél intimebb dolog. Persze nem vettem komolyan a történteket. Láttam, 
hogy a vezető kerüli a meddő vitákat, ezért elhatároztam, hogy követem a példáját. 
Imádkozunk egyet, aztán lelépek Pajorékkal. 

– Hát akkor, kérlek, mondd utánam a következő szavakat: „Atyám, tudom, hogy egy 
bűnös ember vagyok. Bűneim elválasztanak Tőled, és azért járulok a színed elé, hogy 
magadhoz fogadj, elválasztva a holt cselekedetek következményeitől. Ezeket megbántam, 
hogy elkövettem. Azért küldted a Fiadat, Jézust közénk, hogy engesztelő áldozatával 
lerombolja a közbevetett választófalat Közted és köztünk. Elfogadom az Ő megváltó 
munkáját, és elfogadom Úrnak az én életemben. Kérlek, Jézus, jöjj és költözz a szívembe, 
moss tisztára a véreddel. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál engem. Köszönöm, hogy 
magadhoz fogadtál. Ámen”. Ilyesféleképp hangzott az ima, melybe belevezetett, időnként 
szünetet iktatva a szavaiba, hogy szóról szóra utána tudjam mondani, majd megköszönte 
Istennek az én életemet, és azt, hogy odavezérelt engem közéjük. Ezután Rubletzkyvel 
is hasonlóképp járt el, és vele is imádkozott. Gábor sem akadékoskodott, hanem hozzám 
hasonlóan alkalmazkodott a „hely szelleméhez”.  

Ezt követően eltávoztunk. A városba érve elbúcsúztunk Pajoréktól, s Gáborral még 
elugrottunk a Club 2001-be, ahol némelyeknek elújságoltam, hogy az imént voltam abban 
a szektában, ahol a Neurotic-tagok megtértek, és nincs semmi probléma velük, szerintem 
jó helyre járnak, noha én kissé naivnak érzem az ottani megközelítést, de úgy látszik, nem 
lehetséges másféle módon Istennel kapcsolatba kerülni. Magamra nézve azonban nem 
tartottam kötelezőnek a budaörsi magatartásformát, jóllehet a gondolataim szüntelenül Isten 
és Jézus körül forogtak, nem húzva kettejük közé határvonalat, és úgy vélem, ezt jól tettem. 
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A monoteizmus és a Szentháromság dogmája körüli terméketlen, mi több, káros 
hatású hitvitákat annak tulajdonítom, amik: az ember gondolatai nem képesek a 
szellemi dimenzióba behatolni. A filozófia metafizikai spekulációi ennek a kudarcnak 
az írott dokumentumai. Rengeteg ellentmondás válna meghaladottá, ha az elme 
munkájának pragmatikus határokat szabnánk. A felekezetek nézeteltérései szintén 
dogmatikusak; ahogy Jézus mondta: „a szúnyogot megszűrik, a tevét meg lenyelik”.  
A huszita háború egyik sarkalatos vitapontja az úrvacsora volt: embertömegek haltak meg 
a miatt a kérdés miatt, hogy egy vagy két szín alatt vegyék az úrvacsorát, s figyelmen 
kívül hagyták a Messiás egyszerű szavait: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Mert 
szerintem ebben áll az ünnepélyes aktus lényege, nem pedig a transzszubsztantációban1  
és egyéb hókuszpókuszban. Mindez visszamenően igazolja hányatott életem talán 
egyetlen helyes és következetes attitűdjét, az ideológiaellenességet. Az eszmék, ha lehet, 
még rombolóbbak a kereszténységen belül, mivel semmi sem árt jobban az igazinak, 
mint a hozzá a megtévesztésig hasonlító. Efféle kérdések miatt tudtam elfogadni a 
budaörsiek „naivitását”. És ami különössé teszi a számomra ennek az agyrémnek, 
az ideológiáknak a történelmi vetületeit, hogy a Bibliában sehol sem találtam ilyet, 
illetve ilyeneket. Jézus egyetlenegy ízben nyilatkozott dogmatikai kérdésben, amikor a 
szadduceusok csőbe akarták húzni a halottak feltámadása körüli aktuális vitákban, ekkor 
kivételesen a farizeusi nézet mellett foglalt állást, egyébként rendszeresen szabotálta az 
írott és íratlan rögzültségeket, például a szombat vagy a bűnösökkel és a pogányokkal 
való érintkezés kérdésében. Pál apostol sem volt egy dogmatikus alkat: amit a görög 
filozófusoktól és a rabbinikus bölcsességű Gamálieltől tanult, azt az Istennel való 
találkozása után „kárnak és szemétnek” minősítette. Következetesen küzdött az ellen, 
hogy a pogány hátterű keresztényeket alávessék a zsidó vallás rituális előírásainak, 
például a körülmetélkedésnek, ugyanakkor amikor az egyik útitársát nem engedték be 
emiatt a zsinagógába, saját kezűleg metélte körül. Van, aki ebben elvi következetlenséget 
orront, én inkább gyakorlatiasságnak nevezném. A felekezetek egyébként rendszeresen 
barkácsoltak dogmákat, vallásos színezetű ideológiákat Jézus és Pál szavaiból; például 
katolikus dogma lett Jézus és Péter beszélgetéséből az apostoli tekintély átöröklődésének 
a kérdésében; vagy azért van annyi fejkendős néni némelyik kisegyházban, mert 
kiragadtak sorokat Pál egyik levelének szövegösszefüggéséből. A mai napig rendszeresen 
közösítenek ki embereket a gyülekezetekből annak a páli mondatnak az alapján, hogy 
„Az ilyenekkel még együtt se egyetek”, holott a levél egészéből nyilvánvaló, hogy ez 
esetben egy ígéretesen fejlődő, de erkölcsi téren kissé elkanászodott gyülekezet éppen 
aktuális ráncba szedéséről van szó. Egy másik csoportot épp ellenkezőleg, azért intett 
meg, mert azt hitték, hogy vallásos indítékú, tradícióknak kaput nyitó jócselekedeteik 
teszik őket igazakká. De még a feddhetetlen filippibéli keresztényeket is szeretettel terelte 
az öröm irányába: nyilván önfeláldozó életük egy kissé merevvé tette őket e tekintetben.  
A kiragadott példákkal csak azt próbálom bizonyítani, hogy az apostolt mennyire 
gyakorlatias célok vezérelték a leveleiben, amelyeket a későbbi századok felekezetei 
törvénytáblákká alakítottak át. 
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A budaörsi este utáni napok eseményei nem úgy alakultak, ahogy elképzeltem. Ami 
addig örömforrás volt, az már-már kellemetlenné vált. Ittam a frissen csapolt, gyöngyöző 
sört, és olyan ízt éreztem, mintha már órák óta az asztalon állt volna. Az elszívott  
cigaretták aromája a hamutartóban elnyomott csikkekéhez lett hasonló. Ha szeretkeztünk 
Rékával, öröm helyett egy pusztán testileg átélt, lehangoló érzés kerített a hatalmába, 
amiről a lány természetesen nem tehetett, mégis magát okolta. Ráadásul, amit eleddig egy 
meglehet, nem magas hőfokon megélt, problémamentes, mindkettőnk számára kielégítő 
viszonynak éltem meg, az váratlanul egy belső önzéstől vezérelt, hazugságokra épülő 
kapcsolatnak tűnt föl. Ha a már kialakult módon beszélgettem vele, egyfolytában vádolt az 
elmém, hogy becsapom őt. Új szempontból pillantottam meg a barátnőmet: megszerettem, 
de nem mint nőt, szexuális partnert, hanem mint emberi lényt. Ráébredtem, hogy már 
eleitől fogva nem a teljes valóját akartam, mindössze „kellemes” partnernek tekintettem, 
amivel akkor is egy megalázó szintre fokoztam le a lényét, ha ő ezt nem így gondolta. De 
ha a motívumaimat elemeztem a kötődéseimben: önzés, önzés, önzés. Hiába kerestem a 
múltamban valami jót, még „ártatlan” gyermekkorom is szökések sorozatának bizonyult, 
az igazsággal való szembenézés elől, lázadás egy univerzális rend ellen. Kitisztult az 
elmém: láttam, hogy nemcsak én, hanem mindenki, az egész emberiség önző módon 
visszaél a helyzetével, amely egy számára már régóta ismeretlen és elfeledett küldetésből 
fakad. Ez az erkölcsi vakság csak egy kollektív, hamis tudat által tartható fenn; ezt már 
ugyan észrevettem, amikor feleletet kerestem Cserne Laci belső elszigeteltségének az 
okaira, de ezúttal nem pusztán beláttam, hanem át is éltem, a saját hazug önáltatásaimmal 
együtt. A bűnbe ágyazottság dimenziója ez: nem egyszerűen „rossz cselekedet”, hanem 
egy negatív szellemi állapot, amely csak hazugságok sorozatával működtethető, a hamis 
tudat kikristályosodásával tartható fenn. 

Azt hittem, hogy csupán rossz passzban vagyok, erkölcsi túlérzékenységem csak 
múló depresszió, amely orvosolható a pszichotechnikákkal, az antidepresszánsokkal és 
az élet kínálta rafináltabb élvezetekkel. Piáltam, füveztem tehát, de – ismétlem – nem 
ízlett, miközben Lóczi barátom leplezetlen élvezettel vedelte a vörösbort. Mondtam  
is neki:   

– Az a te bajod, Péter, hogy állandóan evvel a tablettával pancsolt vacakkal bünteted 
az agyad. Ez a lőre sosem látott szüreti hordót. Nem így kell ezt csinálni, majd én 
megmutatom neked. Figyelj csak: holnap találkozom a zenekarral, mert megkaptuk a 
pénzt a nagylemez után. Felnyaljuk a lét, aztán Rékával és veled elmegyünk egy rendes 
helyre, ahol majd rendes ételt eszünk és rendes italt iszunk. Ez egyszer nem számít a 
pénz, nem leszünk olcsójánosok. 

– OK, Döncikém, benne vagyok, ne húzd fel magad, nem vagyok én semmi rossznak 
az elrontója – csapott Péter a vállamra. 

Másnap délután találkoztam Rékával és vele, majd elballagtunk a Lágymányosi 
Közösségi Házba. Jenő igen-igen mogorva képet vágott, mivel a pénzosztás felelőssége 
nagy terheket rakott a vállára. Ugyanis a különböző szintű teherviselés és a különböző 
kiadások egy differenciált költségvetést tettek szükségessé, és ez nem tartozott a kedvenc 
foglalatosságai közé. Mindig bírtam benne, hogy ellentétben a sztárzenekarok egymást 
kizsákmányoló mentalitásával, ő mindig egy lutheránus szigorával és precizitásával 
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számolt el nekünk, ez esetben kissé azonban fárasztott időrabló aprólékossága. Az is 
türelempróbáló tényező volt, hogy Réka és Péter meglehetősen unta már magát a többórás 
számolgatás alatt, hiába nyitottam számukra a büfében számlát, mikor nem ezt ígértem 
be nekik. Már késő este lett, mire megkaptam a pénzt. Taxiba ültünk, de addigra már 
minden valamirevaló hely lehúzta a rolót. Hosszas keresgélés után Óbudán találtunk egy 
olyan bárt, ahol vacsorázni is lehetett, és éjszaka is nyitva tartott. Végre letelepedtünk, és 
finom, márkás italokat kértünk. Egy majdnem teljesen meztelen fiatal hölgy vette föl a 
rendelést, és hozta ki az étlapokat. Kis emelvényen egy nő hárfázott, akit szintetizátoros 
kísért. Küldtem nekik pénzt, mert arra vágytam, hogy mindenki jól érezze magát. De 
hiába. Péter nem tudott feloldódni a kocsmai kedélyességtől elemelt miliőben, és Réka 
sem volt túlzottan feldobva. Az egyébként ízletes békacomb sem narkotizálta újsütetű 
erkölcsi skrupulusaimat. S a legfinomabb italok is hasztalan csúsztak le a torkomon: a 
lelki sötétség egyre erősödött. S ezúttal a csinos pincérnők cicije sem stimulált, furcsa 
belső állapotom inkább a borravaló-csalogató tekintetükre és felragasztott műmosolyukra 
tett érzékennyé. Miután fizettem, a taxiban szinte megkönnyebbülten sóhajtottam fel. „Hát 
ennyi lenne a luxusélet?” – villant át az agyamon. Tulajdonképpen a társaim is csalódottak 
voltak, kis híján elnézést kértem tőlük álságos vendéglátásomért. Rékát hazavittük, majd 
Péterrel egy kocsma lepukkantságától reméltünk feloldódást, de semmi. A slepp ezúttal 
kapóra jött, mert elterelte a figyelmemet a belső gyötrelmeimről. Ám amikor hajnaltájban 
Péternél landoltunk, és már mindenki elaludt, újra elemi erővel törtek rám a gondolatok. 

Rá kellett ébrednem: ami velem történt, az a budaörsi látogatásommal és az elmondott 
imával van összefüggésben, hiába nem tulajdonítottam neki jelentőséget akkor és ott. Ismét 
a gondolateltereléssel kísérleteztem, s találomra leemeltem egy könyvet Péter polcáról. 
Olyan emberekkel készült interjúkat tartalmazott, akik arról számoltak be, hogyan tértek 
meg és kerültek Istennel kapcsolatba. Letettem a könyvecskét, és körülnéztem a szobában. 
A dupla ágyon, a sezlonon és a földön hortyogó, szuszogó emberek hevertek. Lóczi a 
nagyszüleitől örökölte a szoba-konyhás kéglit, amelyet a tárgyak iránti nemtörődömségéből 
és a jelentésük iránti közönyéből fakadóan úgy hagyott, ahogy az ősei berendezték.  
A családjában – ő és az öccse kivételével – mindenki a Jehova Tanúi elveit vallotta, ezért 
a falakon Jézussal kapcsolatos képek lógtak, meglehetősen dilettáns kivitelezésben. De 
hol voltam én már akkor az esztétikai mérlegelésektől! Inkább az volt a furcsa, hogy 
eleddig fel sem tűntek nekem. Az egyik festményen Jézus egy ház ajtaján zörgetett, 
bebocsátást kérve. A fal felé fordultam, de ekkor már nem tudtam elszökni a rám támadó 
gondolatok elől. Ezek nem kívülről, hanem a bensőm legmélyéről törtek fel, és mindegyik 
elmarasztalta mindazt, amit valaha tettem. Hú, ez már túlment azon, ami emberileg 
elviselhető! Soha még nem volt ekkora bűntudatom. Állapotomat nem tudtam semmivel 
sem összefüggésbe hozni, a budaörsi látogatást leszámítva. Ismerem a gyakori vádat, hogy 
a különböző szektákban az emberek hipnotikus befolyás alá kerülnek, és így szakadnak el 
az addigi környezetüktől. Nem értek a hipnózishoz, de szerintem valami kényszerítő erő 
lehet, ám az én önrendelkezésem egész idő alatt fennállt. Nem a környezetemtől akartam 
elszakadni, hanem tisztátalan önmagamtól. Azt sem lehet mondani, hogy bárki nagy 
benyomást tett volna rám Budaörsön; ellenkezőleg, egyszerű emberekkel találkoztam ott. 
A vezetőjük sem kényszerített semmire: egyszerűen szimpatikus volt, hogy egyenrangú 
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félként kezel, jóllehet mindenki tisztelte, azonban ezt még nem minősíteném mélyebb 
benyomásnak. Sőt, lassan már egy hét is eltelt azóta, hogy ott jártam; hogyan erősödhet 
föl egy emberi befolyás az idő előrehaladtával? Szerény tapasztalataim alapján éppen 
fordítva történik: a személyes hatás halványul az idővel. Szörnyű állapotomra tehát 
semmilyen más magyarázat nem kínálkozott, mint hogy maga Isten vett kezelésbe, 
mi több, éreztem, hogy ott VAN. Persze nem láttam, de a jelenléte nyilvánvaló volt a 
belső emberem számára. Megszólítottam: „Isten, kérlek, vedd le rólam ezt a borzalmas 
terhet! Ezek a bűnök, amelyeket elkövettem, agyonnyomnak. Szabadíts meg engem ez 
egyszer, és én ígérem, hogy Téged foglak követni, és engedelmeskedni fogok”. Suttogva 
mondtam el a fenti mondatokat, nehogy felverjem az alvókat, mégis azonnal változás 
történt bennem. Egy szempillantás alatt megszűntek a gyötrő terhek, sőt: a bánatot öröm 
váltotta fel. Életemben még olyan könnyűnek, felszabadultnak nem éreztem magam.  
És ez nem csupán „érzés” volt: az emóciók csak visszatükröztek egy belső szabadságot.  
Bár örökké tartott volna! 

Másnap találkoztam Rékával és – mily állhatatlan a lélek! – megszűntek az aggá- 
lyaim szexuális téren. Ez gondolkodóba ejtett. Beszélgetni kezdtünk: mindent elmond- 
tam neki, ami a napokban történt. Hát, mit mondjak, meglepődött. Látta ugyan, hogy  
önmagam árnyékává váltam, de az okok rejtve maradtak előtte. Hogyne lettek volna, 
hiszen én is csak tegnap jöttem rá. Nem hitt nekem, noha életemben talán először voltam 
őszinte vele. Úgy gondolkodott, mint az emberek többsége: az igazság kellemetlen volt 
a számára, valóságosabbnak érezte a kényelmét szolgáló hazugságokat. Látva, hogy nem 
őrlünk egy malomban, és azt is mérlegelve, hogy milyen állhatatlan voltam éppen az 
imént, azt mondtam neki, hogy tisztába kell tenni a dolgaimat, és a végére kell járnom 
az Istennel kapcsolatos miérteknek, ez viszont nem megy úgy, hogy közben randevúzga- 
tunk. Két hét különlétet kértem tőle, hogy a történtekben rendet vágjak. Most még 
kevésbé hitt nekem, úgy vélte, le akarom koptatni, sőt az a dilemma formálódott ki benne, 
hogy vagy az elmémben támadt valami zavar, vagy pedig mindez egy különösen rafi- 
nált trükk. Rendes lány volt, meg minden, csak éppen az igaz és a hazug dolgok szerepet 
cseréltek az életében. Végül beleegyezett az ideiglenes pauzába, a becsületszavamat 
adtam, hogy két hét múlva felkeresem. 

Hétfő délután mentem ki újra a budaörsi házba, mégpedig ismét Gáborral. Nem 
mondhatnám, hogy kedvem lett volna hozzá, csupán az ígéretem kötött, amelyet Istennek 
tettem. Ezúttal nem istentisztelet zajlott, hanem úgynevezett bibliaiskola. Ez abból állt, 
hogy a szakállas vezető a frissen megtérteket bevezette a kereszténység alapelveibe. 
Csendben leültünk, és figyeltünk a hallottakra. A Szent Lélekről szólt a tanítás: 
mindenekelőtt tisztázta, hogy a név ebben a formájában tulajdonképpen helytelen, téves 
fordítás miatt terjedt el így a köztudatban. A görög nyelvű Újszövetségben ugyanis „άγίου 
πνεύματοs”, azaz Szent Szellem van írva, nem pedig „άγίου ψυχήѕ”, vagyis Szent Lélek. 
(A „lélek” szó egyébként viszonylag ritkán fordul elő az Újszövetségben.) Személyről, 
sőt mint isteni személyről, nem pedig mint személytelen erőről esett róla szó, aki az 
Ószövetség idején csak keveseket, kiválasztottakat érintett meg. Jóel próféta jövendölte 
meg, hogy az utolsó időkben ki fog töltetni minden testre, tehát mindenki számára 
elérhető lesz. Ez nem sokkal Jézus halála és feltámadása után teljesedett be, a húsvétot 
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követő pünkösd idején; mint sebesen zúgó szél, jött, és tüzes nyelvként szállt le a tizenkét 
tanítványra, azok pedig nyelveken kezdtek szólni, és olyan megnyilvánulásaik voltak, 
amelyeket látva a körülöttük állók azt hitték, hogy be vannak rúgva. Ezt eloszlatandó 
Péter apostol felszólalt, és olyan erővel, és nem emberi bölcsességgel beszélt, hogy annak 
a hatására akkor és ott megtért háromezer ember, s ezt követően naponta csatlakoztak 
hozzájuk tanítványok. Csodák, gyógyulások történtek a Szent Szellem tevékenységeként, 
aminek hírére hatalmas csődület támadt. Péter újabb beszédet tartott, és ismét megtértek 
ötezren, jóllehet a végén lecsukták a szónokot, mivel a vallási elitet irritálta a megszokott 
rendtől való eltérés. Ám ezekkel is olyan bölcsen beszélt, hogy másnap elengedték.  
Ezt követően Samáriában is tömegek csatlakoztak, és vették a Szent Szellem erejét, 
holott köztük és a zsidók közt elég nagy ellentétek dúltak. Amikor egy római százados, 
Kornélius az egész házanépével megtért, és Péter prédikációja közben nyelveken kezdtek 
szólni, ez meggyőzte a zsidókat arról, hogy a nem zsidók is az isteni kegyelem örökösei. 
A Szent Szellem vezetése alatt álló apostolok hatására a kereszténység, a „szent járvány” 
az egész Római Birodalomban elterjedt, sőt gyökeret vert, az üldözések dacára, vagy talán 
éppen azért. 

Mindaz, amit hallottam, nyitott fülekre és lélekre talált nálam, hiszen már 
serdülőkoromban megfigyeltem, mennyivel élőbb és hitelesebb az, ahogy a pünkösdi 
élményben részesülők megélik a kereszténységet, csak akkor valami miatt kudarcot 
vallottam ezen a téren. Elhatároztam, hogy ezúttal egy újabb kísérletet teszek. 

A tanítás végén a Pásztor azt mondta, hogy akinek még nem volt kapcsolata a Szent 
Szellemmel, és szeretné, az üljön az első sorokba. Ezt kissé komikusnak találtam, 
mivel nem hinném, hogy a Szent Szellemet korlátozhatná a tevékenységében az, hogy 
elöl vagy hátul ülök. De megálljt parancsoltam már-már lázadozó gondolataimnak, 
mivel vágytam az Istennel való kapcsolatra, ezért elhatároztam, hogy nem akadok fenn 
semmiféle furcsaságon. Tehát előreültem, Gáborral együtt. A Pásztor imádkozni kezdett, 
a többiek nyelveken tették ugyanezt. Az ima előrehaladtával a Pásztor fennhangon hívta 
a Szent Szellemet, hogy jöjjön, és töltsön be minket. Behunyt szemmel várakoztam, 
időnként éreztem, hogy némelyek a fejemre teszik a kezüket. Percek múltak el így.  
Kezdtem elcsüggedni, és éppen arra gondoltam, hogy amilyen lúzer bozgor formám van, 
a mennyek országában is persona non grata vagyok, amikor… történt valami. A fenti 
gondolatot nem volt időm végiggondolni, mert… kettévágta VALAKI. Bizsergető érzés 
járta át a testem, jóllehet már jó ideje senki sem tette rám a kezét. Tetőtől talpig átjárta a 
bensőmet, majd hullámokban tört kifelé. Egyértelműen természetfeletti élmény volt, igaz, 
szerény méretekben; semmiféle drámai külsőségekkel nem járt, de végtelenül kitisztultam 
belülről, és eufórikus, ám nyugodt örömöt éreztem. Békesség, lehetne mondani, ha ebben 
a világban ez a szó nem tűnne egy kissé elvontnak. A szemhéjam mögött egy vibráló és 
hullámzó mozgást érzékeltem és érzékelek azóta is. Ha kinyitottam a szemem, sietve ismét 
becsuktam, mivel annyival klasszabb volt, ami belül zajlott. Immár végképp meg voltam 
győződve Isten létezéséről, és arról, hogy Jézus a Messiás. Semmit sem értettem, mégis 
minden nyilvánvaló volt. Nem beszéltem ugyan nyelveken, mivel úgy okoskodtam, ha 
nem jön magától, akkor nem erőltetem, mert az csalás volna. Azonban néhány nap múlva 
nyelveken álmodtam. Persze – okoskodtam tovább –, nyelveken álmodom, mivel az 
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„éhes disznó makkal álmodik”. Látva agyaskodásomat, pár nap elteltével Isten kicselezett 
engem, és amikor ébredezni kezdtem, az álom és az ébrenlét határán, féléber állapotban 
kibuktak belőlem az ismeretlen szavak. „Ezek szerint mégsem kamu” – gondoltam, és 
folytattam tovább. Nem tudtam betelni vele. Tudom, bolondságnak tűnik ez egy olyan 
ember szemében, aki maga nem élte át, de így van ez a szerelemmel is: aki nem ismeri ezt 
a szenvedélyt, az nem tartja normálisnak azt, aki beleesik.   

Csillagszem – Csillagvizsgáló

Gyenes Zsolt: CT (világítódoboz), nyomdai síkfilm, 2009.
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Éli, Éli 
Lammá sabaktani!

Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Mert fáj
Minden tagom
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Cirenai Simon
Segített a
Keresztkötést
Cipelni, mert
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Két napig
Csak vertek
És kínoztak
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Pálmatüske
Vérezteti
Homlokom,
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Mélyre ásták
Az alapot,
Hogy ne
Dülöngéljek
Keresztemen
Mint egy
Angyalföldi részeg
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Öt liter vérem
Volt, s lassan
Mind
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E Golgotán
Iszaposul.
Éli, Éli
Lammá sabaktani!

Főniciából
Hozták a vasat
Szögeim gyártandó.
Ó Dávid király,
Filiszteusok legyőzője,
Látod
E
Végeredményt?
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Meztelen testem
Közpréda
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Még magom
Sem teremthet
Mandragórát,
Hogy kihúzva
Éjféli sikolyt
Keltsen
A pogány
Tömegben
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Szeméttelep égő
Bűze
Száll
A Gyehenna
Felől,
S még
Allergiát sem
Okoz
Ezen
Istenfélő
Tömegnek
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!

Csillagszem – Csillagvizsgáló

csillag1012.indd   17 2010.12.14.   15:15:18



18

Barrabás,
Ne nézd
Halálvonaglásom,
Mert Téged
Váltottalak meg
Elsőnek,
Pedig még
Élek s
A forgatókönyv mást ír elő
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Nagyon fáj a
Szögek helye,
Lábam még
Kapaszkodik a
Fulladás ellen
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Lábamat
Ne törjétek,
Pedig látom,
Közeleg
Atyám fényének halványulása
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Volt értelme
Ezen egésznek?
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Miért szenvedek
Ember módra,
Ha a fiad
Vagyok?
Ó
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
Éli, Éli
Lammá sabaktani!
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A beszéd fénye

Puha és meleg
– Tudod, arról van szó, hogy most ezt a meghittséget nem kellene idekeverni – hajtogatta 
össze a szürke alapon piros csíkos gyapjúsálat. – Mégpedig azért nem, mert ez az egész 
nem erről szól, hanem a te gyávaságodról. Mert például vetted nekem ezt a gyapjúsálat. 
A te szarrá olvasott fejedben a gyapjú a szeretet, a puhaság szimbóluma, közben meg 
pontosan tudod, hogy utálom a gyapjút. Pontosan tudod, hogy sohasem fogom felvenni, 
mert baromira szúr, és nagyon ronda, vörös kiütéses lesz a nyakam. És mégis, te nekem 
gyapjút veszel. Mert amikor kiválasztottad, nem azzal törődtél, hogy én ezt valaha a kurva 
életbe fölveszem-e, hanem azzal, hogy gyapjúsálat ajándékozzál, mert az olyan meghitt. 
Érted, te nem nekem akarsz valamit adni, hanem folyamatosan magadat nyugtatgatod, 
hogy elmondhasd magadról, hogy hú, de kurvára meghitt vagyok, és hú, de nagyon 
szeretem a meghitt dolgokat. Ilyeneket gondolsz magadban, és közben meg olyat veszel, 
amitől meghalok. A faszom kivan a meghittségedtől, a csöpögős, gügyögős becézgeté- 
sektől. Ha te igazán kedves akarnál velem lenni, akkor például a neonfényes, műbőrős  
McDonald’sba vittél volna vacsorázni, és azt mondtad volna, most annyit ehetsz, amennyit 
akarsz, és azt mondtad volna, hogy látni akarom, ahogy tíz ujjal tocsogsz a kechupban  
és a majonézben, és imádom hallani, ahogy ordenáré hangon szürcsölöd a kólát. De te 
nem ezt csináltad, hanem adtad nekem ezt a puha és meleg gyapjúsálat.

Nem kell gubanc
– Azt úgy kell csinálni, hogy megfogod az égősort, és szépen égőről égőre haladva 
kibogozod az egészet, és kör alakba leteríted a földre. Látod, a piros után jön a zöld, 
aztán a sárga, aztán megint zöld, aztán megint sárga, itt meg egy kék. Na így mész végig.  
Itt meg, itt meg, mi a franc ez? Mitől van itt ekkora gubanc? Tavaly pedig szépen 
kisimítva raktam el. Kinyúlhatott hozzá? Te voltál? Persze hogy nem te voltál, hiszen 
föl sem éred a polcot, meg nem is tudod, hol vannak a díszek és az égősor. Na mindegy, 
akárhogy próbálom, ezt itt nem lehet szétszedni. Ide bizony kés kell. Ezt itt el kell vágni, 
és akkor majd úgy kötjük össze. Istenem, persze hát ez itt nem lesz szép, mert csak fehér 
szigetelőszalagunk van, de majd a karácsonyfa hátuljára tesszük. Igen, igen igazad van, 
tényleg nem szép, hogy most meg két sárga jön egymás után, de hidd el, nem fog látszani. 
Na, itt ezt most akkor elvágom, a vezetéket lecsupaszolom, és most a balt a ballal, a jobbot 
a jobbal összekötöm, és most jöhet a szigetelőszalag. Az az, fogd meg itt, légyszi, ügyes 
vagy, ne mozgasd, ne, mondom, hogy ne! Tudod mit, akkor inkább engedd el, csinálom 
én. Szóval a balt a ballal, a jobbot a jobbal, és akkor most a szigetelőszalag. Ezzel meg 
is volnánk. És akkor folytassuk csak, szépen rakjuk le az egészet a földre. Látod, csak az 
az egy gubanc volt, a többi könnyen kijön a dobozból, mert tavaly úgy raktam el, hogy 
idén csak könnyedén elő lehessen venni. Ha te is úgy raknád el a játékaidat, hogy szépen 

Csillagszem – Csillagvizsgáló

CZIFRIK BALÁZS

csillag1012.indd   19 2010.12.14.   15:15:18



20

sorban, akkor sokkal több időd jutna játékra és nem azzal töltenéd az időt, hogy keresgélj. 
Akkor most meg is vagyunk. Szépen fekszik az égősor kiterítve, és most bedugjuk a 
konnektorba, de vigyázz, mert az áram könnyen agyoncsaphat, az nem gyerekjáték. 
Na, most bedugjuk, és megnézzük, hogy milyen szépen világítanak az égők. Ezt most 
bedugtam, de semmi. De miért? Lehet, hogy nem jól dugtam be? Próbáljuk meg újra. 
Érdekes, most sem világít. Ja, már tudom, lehet, hogy az, ahol kicseréltük az égőt, ott 
nem érintkezik jól. Na, most akkor megigazítom, de tudod, előtte mindig ki kell húzni a 
konnektorból. Látod, kihúztam. És most akkor megnyomkodom a szigetelőszalagnál, és 
mehet is vissza a konnektorba. De jó, látod, világít. Látod, milyen szépen világít, mindjárt 
hozom a fényképezőgépet és lefotózlak, ahogy az égősor közepén ülsz. Úgy, akkor nézz 
ide, mosolyogj, mosolyogj, szuper, és már kész is vagyunk.

Kiírom
– Hello, boldog karácsonyt! Valami jó kép kellene, hogy Jézuska egyik kezében 
karácsonyfa meg trombita, a másik kezében szikrázó petárda, és ilyen szilveszteri papír- 
sipka a töviskoronáján. Na, ilyet photoshoppolj nekem. Most nézem, hogy de baromi 
jó a képed. Ez új? Most töltötted föl? Királyság. Nem, még nem, majd csak hatkor, 
nálunk hatkor csenget az angyal úrjézus király. Nálatok nem csenget? Ja, hogy még 
álmában is, mint a villamos. Az király, érted, lefekszel, az meg csilingel neked, pedig 
már rég túl vagytok mindenen, a halszálkák meredeznek az asztalon, a damasztabrosz 
egyenletesen vörösborfoltos, a krumplisaláta is ilyen zavaros löty lett, az angyal meg még 
veszettül csilingel. Hát az komoly szopás. Na mindegy. Itt már verik félre a harangot. 
Nálad? Ja, a pályaudvar mellett semmit sem hallani. Meddig leszel anyádéknál? Bocs, 
most mennem kell, de fönnmaradok a facebookon, és a kaja előtt még megírom, hogy 
itt mi a pálya. Na csá, addig is dobok át neked egy youtube linket, ja, ja, elég kemény, 
ahogy levadásszák a télapót, akkor fél óra múlva itt vagyok, majd kiírom a falra, hogy  
mit kaptam. Zokecs biztos lesz benne, ja meg sapka, na csácsá, de most tényleg. 

Hûség
– Tudod, amikor gyerek voltam, minden olyan végtelenül egyszerűnek tűnt. Ültem a 
szobában a tévé előtt, de nem csak úgy, hogy ülsz, és akkor jól van. Várj csak, megpróbá- 
lom jól elmagyarázni. Nagyon nagy szobánk volt, abban a tévé teljesen eltörpült, de 
mondjuk a kétméteres karácsonyfa természetesen illeszkedett a térbe. Érted, a kétméteres 
fa nem tömte tele a szobát, mint a panelekben, hogy amíg ott a fa, ki nem tudod nyitni 
az erkélyajtót. Szóval tényleg nem volt kicsi. A tévé a sarokban állt, a falnál pedig 
gyönyörű szép koloniál könyvesszekrény. Szeretem, ahogy így bújsz hozzám, de várjál, 
így egy kicsit kényelmetlen, tedd át ide a lábad, aha, most jó, na akkor, hol is voltunk, 
ja igen, a koloniál bútornál. Akkor én már szemüveges voltam, és hogy jobban lássam a 
tévét, közelebb ültem hozzá, és a hátamat a koloniálnak támasztottam, és a vállam pont 
kényelmesen belepasszolt a szekrény oldalába. Így néztem a tévét, és közben folyamatosan 
gyűrögettem a fülemet, de csak a jobb kezemmel a jobb fülem felső részét. Végül olyan 
cakkosra gyűrtem a porcot, hogy most is úgy néz ki, mintha birkóztam volna. Ja és közben 
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mi volt? Apu meg anyu hátul ültek, én pedig jó négy-öt méterrel előttük, és igazából 
ők nem is láttak engem, én sem őket. Amikor karácsonyfa is volt a szobában, akkor a 
hatalmas ezüst gömbökben lehetett látni, hogy mit csinálnak tévézés közben. Apu a fejét 
csapkodta, meg állandóan hátrasimította a haját, anyu pedig cigizett. Fölkapta a dobozt, 
rágyújtott, kifújta a füstöt, aztán maga mellé tette a hamutartót. Amikor anyu elnyomta a 
csikket, apu az asztalra tette a hamutartót, megcsapkodta a fejét, hátrasimította a haját, és 
fél óra múlva kezdődött az egész elölről. Hát így ment, és én figyeltem, ahogy karácsonyfa 
gömbdíszében eltorzult testtel előre hajoltak, majd hátra. Érted, így volt ez. Na, egészen 
elzsibbadtam itt az ülésben, menjünk, járjunk egyet. Nem kell kapkodni, nyugi, nem kell 
ugrálni, előbb úgyis elő kell vennem a pórázt. 

Csillagszem – Csillagvizsgáló

Gyenes Zsolt: Teakép Erzsébetnek, digitális fotográfia, 2006.
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Kislánydalok 
(részletek)

A lázmérő aláhullt, a higany szétszaladt.
A sok kis arc, s a kérdés rájuk feszült figyelme:
ha a nővér bejön, s ő középen marad,
ha kérdez valamit, ő mit válaszol erre?

Arról mesélt, hogy ami ott van, nincs is ott.
Hogy bedugták ugyan, de eltüntette szépen.
S mert nem hitték, előállt (kis színésznő? kokott?
vagy varázsló?), hogy bizonyítson, s éppen

előrelendítette karját, amikor
a lázmérő aláhullt, s a higany szétszaladt
apró gyöngyökben, gyorsan szerteszét gurult,
tiporva egy varázslót, aki gyerek maradt.

*

Vendégségbe megyünk, anyuék készülnek, elég nagy
lendületük ragad át
ránk is, ahogy húzzuk fel a télikabátot, a sapkát.
„Készül a kis csapat el-
hagyni a bázist”, mondja apám, aki oly nehezen kelt
fel. Ha a reggel elől
elbújhatna, bizony megtenné. Én is elég rég
küzdök e reggeleken.
Most, amikor nekivág a csapat, s „elhagyja a bázist”,
mégis előreszalad,
így hát nélküle indult végül is útra a „banda”,
bár utolértük, ahogy
mentünk, hosszú sorban, várt már minket az új ház,
kert, s kicsi udvar, ahol
kannát s gombot rejtett el szem elől a magas gaz,
melyet eléget a tűz
majd, amikor már itt lesz új „bázis”, s ide tér majd,
otthonaként, a család.

*

Csillagszem – Csillagvizsgáló

GYÖRE GABRIELLA
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Hosszú, szép utazás elérni hozzád.
Hidd el – elhiheted –, tudom elég rég.
Nem véletlen: ezért nem indulok még,
egykori másom.

Idézlek most. Ha talán előkerülnél,
s mégis tetszene az, mi még szülésben,
boldoggá teszel. Álljon hát előtted
mostani szűrőn

átrostált alakod. Akármi másra
használnám ezeket, kitérsz, tudom, mert
jól ismertelek. Múltba bújsz előlem?
Jó. Akarod, hát

bújócskázhatok. El lehetne vinnünk
kettőnket, valamerre messze, hogy ott
élhessünk, igazán… Talán e forma
megfelelő lesz.

*

Anya a kályhának dőlve sír.
Az őzbarna cseréplapok
felszárítják a könnyeit.
A szoba néma. A fővezír
a mesében már rég a múlté.
Csak üzenet – nincs ékezet.
A távirat most érkezett.
Az anyja volt, aki halott.
Három nappal és három éjjel
marhatta szét gyomrát a lúg.
A hatvanadik születésnap
éppen ma három napja múlt.
Nézem a kályhánál anyát,
s tudom, ha így sír, nagy a baj.
„Meghalt mama” – szipogja majd,
s bennem a halálfélelem
az őt féltéssel ver tanyát.

Csillagszem – Csillagvizsgáló
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„A pompa ez, részvéttelen, derült” 
Mestyán Ádám: Az együttérzés tökéletes hiánya

Némelyik verseskötet jó, ha egy olvasást megér, mielőtt fölkerül a polcra, mások ellenben 
folyton visszahívnak magukhoz, mintha valamiért sosem lehetne a végükre jutni. Nem 
kérdés, melyik típusba tartozó könyvet ajánlanánk jó szívvel ismerőseinknek – többszöri 
elolvasás után hajlok arra, hogy Mestyán Ádám második kötete az utóbbi tábort gazdagítja. 
Hogy milyen kevés választhatja el egy verseskötet sikerességét a lírai építmény kudarcától, 
jól mutatja, hogy Az együttérzés tökéletes hiánya hasonló szempontok figyelembevételével 
elmarasztalható, mint amelyekkel jelen esetben méltatható. A kötet heterogenitása azzal együtt 
sem hat zavaróan, és saját útját járva is mindvégig hiteles tud maradni, hogy a perspektívák, 
beszédmódok vállalt sokféleségébe beszüremkedik időnként egy-egy hamis hang, és a szerző 
korántsem győz meg bennünket teljes mértékben arról, hogy a hol vallomásos, hol lázadó 
hangvétel egyaránt átsajátított tapasztalat, nem pedig erőltetett póz eredménye. 

Az öt egymásba gyűrűződő ciklus a legkülönfélébb értelemben felfogott empátia és 
a hozzá tartozó, nehezen megragadható érzések mibenlétének feltárására vállalkozik.  
Olykor jól ismert szituációk elevenednek meg: egy vadidegen rosszulléte iránti közöny 
(Napsütés) vagy egy rokon haldoklásának anyagias megközelítése (Keresztül a testén). 
A jelenetek már-már szenvtelen megfigyelése során ugyanakkor pontosan a beszélő érin- 
tettségéről nem tudunk meg kézzelfoghatót. Nevezetesen, hogy az „együttérzés tökéletes 
hiányának”, a világ effajta alapműködésének, amelynek az alany egyszerre észlelője, 
megértője és fenntartója, a megszólaló vajon passzív vagy aktív résztvevője. „A kisállat 
puha, szőrös / szeretetre éhes lét: / évszázados manipuláció / aranyos végterméke” 
(Otthoni politika); „Látja Isten a McDonald’s-ot? / Csikordul hamisan az ég: / micsoda 
botrány ez […] // És rombolni tudnék / és rombolok is.” (Kill the poor!) A beszélő ön- és 
világértelmezésének ilyen viszonylagossága miatt befogadóként zavarba jövünk, hiszen 
gyakran nem tudni, hogy a részvét vagy ellenkezőleg: az elutasítás felkeltésében érdekelt 
az adott vers, és hogy mindez önmaga vagy az egész emberiség vonatkozásában értendő-e. 

Az együttérzés tökéletes hiánya kötetcím sugallata ellenére Mestyán Ádám szövegei 
nem tartják magukat mesterségesen távol különböző élethelyzetek átélésétől. Különösen 
a Keresztül a testeken ciklusban találunk erre példát: a másik halálának megjelenítése 
rendszerint mindenféle eltávolító, a szembenézés méltóságát gátló költői eszközt 
nélkülöz. „A szemek mindig a legszörnyűbbek / mert a test már felismerhetetlen […] és 
újra visszanyeled a sós folyadékot, a torkodat elöntő / savat, mert megszakad a szív […]” 
(Felhördül és belekap). Arra azonban láthatóan ügyel a kötet, hogy az én ne tolakodjon 
folyton előtérbe: az életrajzi szerzőre tett utalások („«A fiam, tudjátok, zenész és 
költő»”, Zsír), a rokoni és szerelmi kapcsolatok tematikai jelenléte, a versekben időnként 
uralkodóvá váló melankolikus hangulat (látszólag) szenvtelen megjelenítésre alkalmas 
versszituációkkal ellenpontozódik folyton: „Arrébb taszította a kislányát. / És megláttam 
a gyűlöletet: / az ütés előtti csöndet a levegővételt, ahogy eltorzul az arca és / valami 
maszkká változik”, (Menj közelebb a szülőkhöz). 

Csillagszem – Csillagfényben

HERCZEG ÁKOS
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A versek nyelvi szintjén is finom érzékkel működtetett kizökkentés kétségkívül 
az utolsó, meglehetősen hivalkodó című ciklusban (A magyar költészet története) a 
leglátványosabb. Mestyán nem egy ijedős költő: lapjárástól függetlenül is mer nagy 
tétekben játszani. Az irodalommal, irodalompolitikával, történelemmel való néhol bizony 
könnyűkezű foglalatoskodás lendülete, Szolcsányi Ákos kifejezésével a „túlvállalás”1  

mögött megbújó lehengerlő költői öntudat még akkor is magával ragad, ha a szövegek 
megalkotottsága a polgárpukkasztó törekvés árnyékában marad. Így például a maga 
radikalitásában mégsem elég merész A magyar költészet története (rap) ígéretes indulás 
után („A szívedben rohad a 19. század / a nemzet nagyjai betömik a szádat”) meglehetősen 
hamar elfárad, ráadásul a szöveg helyenként ritmustalanná is válik, a vers végi trágárság 
pedig kissé odarángatottnak hat. A Kultusz című, mondhatni anarchista kiáltvány is inkább 
merészségével, semmint meggyőzőerejével döbbent meg: mintha pontosan az nem vált 
volna a szerző számára világossá, hogy a most kipróbált lázadó hanggal bármi mást is 
lehetne (akarna) kezdeni a saját kötetének hangnembeli egyneműségét, értelmezési 
rögzítettségét felforgató – egyébként sikeres – gesztuson kívül. Mégis az az olvasó érzése, 
hogy ha az utolsó ciklus nem is válik egykönnyen a kötet szerves részévé, éppen a széttartó 
jellegből, a beszédmódok szándékolt következetlenségéből, a versformák (néhol inkább 
kísérleti jellegű) sokféleségéből adódóan áll össze minden hibájával együtt Mestyán 
Ádám költészetének egyéni arculata. 

Kalligram, 2010. 104 oldal (1990 Ft)
 

1 Szolcsányi Ákos: Versek az egérlyukról, Revizor, 2010. november 29.

Csillagszem – Csillagfényben

Gyenes Zsolt: Kontakt, fotográfia, 1992.
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Keresztül a testén

Szánalmas egy családegyesítés.

Még odavont magához és azt súgta:
„Vigyázzatok erre a nőre, szüksége van rátok.”
A pénz körül forog persze most is
a családi érzés, érdekeink úgy kívánják:
minél hamarabb haljon meg.
Könnyebb az mindenkinek. „Könnyebb”,
mondja ő is. A pelenkás öregember.

Napi telefonok és az elhelyezés:
hogy kinél legyen majd, végleges-e
már a romlás, végül is, ápolás kérdése.
Idegen szavak a rokoni ajkakról:
hospitalizálás, dehidratáció, kokkusz.
Így találunk vissza egymáshoz,
keresztül egy haldokló testén.

A sorrend

Felborul a sorrend, és a testet nem
érintik a változások. Nem süt rá a hold,
elhagyja a harangszó, leszáll az éj,
aztán kezdődik egy fiatal délután,
a percek óvodájában elszabadulnak
az indulatok. Költői a hangulat.
Mint vákuumban lebegő konzerv,
a földi test nem érzi maga körül a
megtartó szerveket, a megtartó kapcsokat.
Nem emlékszik rá a teáskészlet,
nem ismeri fel az öregek hangja,
formájától idegenek a bútorok,
lábnyomát idegesen szagolgatja a szél.

Csillagszem – Csillagfényben

MESTYÁN ÁDÁM
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India

A dobos akkor kiment Indiába
és megvilágosodva jött vissza,
mindenre azt válaszolta: király.
Nem akart már dobolni, hiába
kapacitáltam, elfogadtam, elmúlt.
Hosszú, göndör, metálos haja volt,
a barátnője erdélyi – közösen
ittunk az állampolgárságra.

A buszon láttam újra tíz évre rá,
kopasz volt, kövér, és csak alulról
nézett a szemembe:
India elmúlt, India megszakadt,
ide vezet a megvilágosodás,
meg az, hogy üzletházakat takarítottak,
régen még vidáman mind a ketten,
ma azonban sötét dühvel, alulról,
elhasználtan és névtelenül.

Pillanatnyi súly

Amikor hozzám lépett, azt mondta: rossz a világ.
Nehéz hol aludni, nehéz ez egyáltalán.
A napon álltam és sütött erősen: egyetlen szót
sem szóltam, amúgy is akadozva beszélt,
hirtelen elhallgatott. Nehéz ez. Nehéz.
Nem kérek pénzt, csak értse meg.

Csillagszem – Csillagfényben
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A pillanat fényében 
Gyenes Zsolt mûvei elé 

Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, 
mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. 

Albert Einstein

A természet egy nagy varázsló, amelyhez a tudomány folyamatosan próbál felzárkózni; 
törvényeit, jelenségeit megérteni, félelmet keltő csodáira racionális válaszokat adni. Még 
ma is művel olyan dolgokat, amelyek a tudomány mai állása szerint ellentmondanak a 
józan észnek. A makacs történések magyarázatára persze mindig akadtak elméletek, de a 
válaszok néha újabb kérdéseket szültek. Ezen okok miatt már a XIX. század vége felé teret 
nyert az interdiszciplináris gondolkodás, amely később a XX. század eleji művészekre is 
erősen hatott. 

A tudományos oldalról megközelített természeti jelenségek a művészetben is új szerepet 
kellett, hogy betöltsenek. De a technika ugrásszerű fejlődését megérteni és a tudományos 
elméletek között járható utat találni nem volt egyszerű feladat egyetlen művésznek sem. 
Mindenki a hozzá közelálló tudományággal foglalkozva és egy számára megfelelően 
kezelhető technikát alkalmazva próbált az élet nagy csodáira egyedi módon reagálni, vagy 
egy már megfejtett csodát ismét rejtélyessé tenni – mindezt művészi érzékenységgel.  

Gyenes Zsolt képzőművész munkáit figyelve és tanulmányait olvasva, a fény- 
művészet és kinetikus művészet egy újabb változata bontakozott ki előttem. A fénytani  
ismeretek lehetővé tették, hogy egy művész magával a már megszelídített fénnyel 
ábrázoljon. A fizikai törvények által irányított jelenség ábrázolóeszközzé vált. A fény- 
művészet XX. századi gondolatként született meg a Bauhausban. A gyakorlati tevé- 
kenység elindításában kiemelkedő szerepet vállalt Moholy-Nagy László, az elméleti 
tanulmányokban pedig nagyszerű segítséget jelentettek Rudolf Arnheim írásai. Gyenes 
elméletében és gyakorlatában több tudományág egyesült, ezek Kepes György, Frank 
J. Malina és Nicolas Schöffer művészeti elvárásait idézték. Kepes, a nemzetközileg 
elismert fényművész egy előadásában kifejtette, hogy „a tudomány új látványok 
és hangok, új ízek és felületi minőségek forrásait tárta fel. Ha meg akarjuk érteni 
az új világképet, érzékeinkkel kell megközelítenünk, meg kell alkotnunk azokat a 
képzeteket, amelyek segítségével tehetjük. Látásunkat ehhez kell igazítanunk.” Gyenes 
Zsolt Kepes gondolataihoz hasonló felfogással alkalmazkodik a már megismert 
világhoz. De a csillagászat és természettudomány területét Kepesnek és Malinának 
meghagyva, a valóság és művészet viszonyának megismerése felé fordul (amelyhez 
ugyancsak kevés egy emberöltő). Nem akarok filozófiai utakon tévelyegni vagy véget 
nem érő tudományos fejtegetésekbe bonyolódni a valóság és művészet viszonyának 
megértése érdekében, de Gyenes elméleteit olvasva bennem is felmerülnek már  
lezártnak vélt kérdések.

Csillagszem – Csillagkép

ERDÕS MÁRIA ÉVA
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Gondolati levezetésében a fotóalapú művészetet több ágra bontja, mint például 
ábrázoló és nem ábrázoló (konkrét) művészet, és olyan „köztes” megoldásokat vázol fel, 
mint az absztrakt képi megközelítés. A konkrét fotográfia önmaga reprezentációját jelenti, 
és ugyanúgy része a valóságnak, mint a többi, ismertebb kifejezési mód. De a valósággal 
kapcsolatban kételyek merülnek fel az alkotóban. Mi is a valóság? Hányféle valóság 
létezik? A Gyenes által megfogalmazott kérdések, filozófiai fejtegetések irányába vezetnek.  
Az objektív idealista és materialista esztétikák felfogása szerint a művészet csak tükröző 
funkciót tölt be, amelynek tárgya az objektív valóság. Ezzel ellentétben a szubjektív 
idealizmus és formalizmus irányzatai tagadják, hogy a művészet bármit is tükrözne, s azt 
állítják, hogy a művészeti alkotások ugyanolyan tárgyai a valóságnak, mint a természeti 
jelenségek. A nem tudást most a kettős érzet váltja fel.

Talán a művészet a természethez hasonlóan egy nagy varázsló, amelyhez a világ 
folyamatosan próbál felzárkózni, történéseit, jelenségeit megérteni? Vagy a művészet a 
világ által már létrehozott technikai csodákba kapaszkodik, illetve természeti jelenségeket 
ismétel és tükröz? A létező valóságot értékeli át vagy újat hoz létre?  

A mai képzőművészet mozgatóerejét a tárgyak és képek tetszőlegesen installálható 
állapota adja, amelyek adatbázisokban könnyen átértelmezhető jelként működnek. Bármit 
kitermelnek, ami egy látvány megtapasztalásához szükséges. A valóság dokumentálása 
viszont – ahogy arra Andy Warhol többször rámutatott – megváltoztatja a valóságról 
alkotott személyes képünket, és talán magát a valóságot is. Csáji Attila fényművészettel 
is foglalkozó képzőművész szavaival kiegészítve: „a világ körülöttünk elműszakiasodott. 
Ehhez a technikai civilizációhoz a viszonyunk ambivalens. Kényelmesebbé tette életünket, 
és a jólét, amit számos helyen teremtett, vonzó, de ezzel együtt ökológiai katasztrófát 
felidéző, önpusztító. Ki kell találnunk a technikát fetisizáló civilizációnk labirintusából 
anélkül, hogy géprombolókká válnánk, és irracionalizmusok rabjává […] Szemünk előtt 
gyakran köd van, látásunkat sok minden homályosítja, de a széljárások váratlan erővel 
teremtenek távlatokat, átértékelik azokat a dimenziókat, melyeket eddig érzékeltünk. 
Ilyen új széljárás az optika és elektronika páratlan hatású forradalma…”1 Ezen gondolatok 
alapján a digitális képi világot veszélyes játékként tudnám leírni, amely nem szándékosan 
is torzíthatja az objektív valóságról alkotott szubjektív képünket, mivel részét képezve 
befolyásolja azt. De pozitív irányba is terelheti személyes látásmódunkat. 

A fényművészetnek a fotóművészetből való kibontakozását nagyban segítette az 
opto-elektronika (információtovábbítást, -tárolást stb. elektromos úton megvalósító 
technika) dinamikus fejlődése. A technika helyes használata lehetővé teszi, hogy 
hozzáértő személyek építő jelleggel gazdagítsák a már meglévő valóságot. Gyenes Zsolt 
munkái például egy feltaláló, egy művész és egy műszaki szakember tudását tükrözik 
vissza. Különböző technikákat alkalmaz az opto-elektronika területén belül egy újfajta 
vizuális élmény létrehozásához. Absztrakt és konkrét fotók, fénykalligráfiák – mono- 
króm fotográfiák, komputertomográfiák, elektrográfiák (remixek), mozgóképek –, 
animációk, kamera nélküli felvételek, camera obscurák és digitális printek találhatóak 
munkái között, szinte kimerítve az adott lehetőségeket. Fénykalligráfiái, ezek a szó szerint 

Csillagszem – Csillagkép

1 Csáji Attila: A fényművészet magyar vonatkozásai, Képzőművészeti kiállítás az Elektrotechnikai 
Múzeumban, 2000 
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fénnyel rajzolt fotográfiák, térré alakítják a sík, nyomdai papírt. Komputertomográfiái 
számítógépes rétegfelvételekként különböző dimenziók hatását idézik, és fényelnyelő 
jelenségek tulajdonságait tükröző, gondolati látványként hatnak. Egy új világ születik 
dokumentáció jellegű képein. A valóság és a róla alkotott elképzelés találkozik, az 
anyagon átcsillanó eszme tudatosul. Színes fotográfiáin (szendvicsképein) az objektív 
valóság tárgyai alakulnak át egy új és izgalmas képi valósággá. Eszközei múltat és jövőt 
idéző objektumokként hatnak; gondoljunk camera obscuráira és a képeinek lelket adó 
animációkra. 

A ma emberének egyedi észlelete a végtelenségig variálható, ha a pillanat fényében 
dokumentálja azt. Mégis kevesen tudnak úgy élni ezzel a lehetőséggel, hogy egy mara- 
dandó képi világot hozzanak létre. Gyenes Zsolt azon kevesek közé tartozik, akiknek 
sikerült.

Csillagszem – Csillagkép

Gyenes Zsolt: CT (világítódoboz), nyomdai síkfilm, 2010.
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A fény mint a bizonytalan bizonyosságok 
közege

Minden ezzel kezdődött: a későbbi univerzumot szervező izzó inhomogenitás 
elképzelhetetlen intenzitású elektromágneses sugárzásként terjedt szét, létre- 
hozva, majd strukturálva a teret, hogy aztán a gömbfelületeken formálódó 
energiakvantumok csillagokká sűrűsödve törjék meg fényükkel az azóta is töret- 
lenül táguló sötétséget. Ijesztő indítómondatom az ősrobbanás elmélete felől, de 
szükségszerűen metaforikus nyelven próbálja érzékeltetni, hogy a fény az ember 
fogalmi gondolkodásának kezdetétől központi szerepet játszik a világ létezésének 
és az egyén önmeghatározásának történetében, a mitikus szemléletű elbeszélések 
korától egészen a napjainkban élő tudományos elméletekig.

Jelenlegi ismereteink szerint semmi sem terjed gyorsabban a vákuumbeli fénysebesség- 
nél, amikor felnézünk az égre, valóságos időutazásban lehet részünk: a sok millió fényévre 
lévő csillagoknak egy, a mi mércénk szerint rendkívül távoli állapotát érzékelhetjük, 
ráadásul minden fénypont által egy másik korba nyerünk villanásnyi betekintést. A tágabb 
értelemben vett fény az emberi szem által érzékelhető elektromágneses sugárzáson túl a 
kisebb hullámhosszú ultraibolyát és a nagyobb hullámhosszú infravöröst is magába foglalja. 
Mi csak azt érzékeljük mindebből, amit szemünk felépítése lehetővé tesz számunkra, 
csak a színesnek érzékelt fénytartománynak lehet jelentéslétesítő ereje bennünk. Ezek a 
fizikai tulajdonságok azonban most kevéssé lesznek érdekesek számunkra, sokkal inkább 
a jelenség köré csoportosuló asszociációk kulturális jelentésképző ereje. 

A fény kiemel a kaotikus homogenitásból, a sötét ősmasszából. Általa feloszthatóvá, 
belakhatóvá válik a tér, így teremti meg az érzékelhető formák rendszerét számunkra.  
Mert mi másról van szó kezdetektől, ha nem erről: a világ magasabb tervezettségének  
hitéről, az emberi létezés fénytől való meghatározottságáról? A formák csak a 
világot felbontó „tekintet”, a figyelem által mutatkozhatnak meg, és ez még a vakok 
világtapasztalatára is igaz, hiszen a „tekintet” itt kiterjesztve magát az érzékelést 
jelentheti. Annak pedig, hogy az érzékszervek közül a metaforikus szóhasználatban 
a látás fogalomköre vált a legdominánsabbá, igen egyszerű oka lehet: az ember, ha 
teheti, leginkább a szemére hagyatkozik. Információink átlagosan hatvan százalékát 
vizuális ingereken át szerezzük. Fiziológiai kísérletek is bizonyítják, hogy a látás képes 
felülírni például a hallásingereket. A pszeudofonnal felszerelt ember hiába érzékeli az 
ellentétes fülbe érkező a hangi jeleket, lokalizációját elsődlegesen vizuális információi  
határozzák meg.

A fény a létezés alaptapasztalata, a születéssel együtt járó élmény, amelyet akkor 
ismer meg az ember, amikor elhagyja a biztonságot nyújtó burkot. A világba való kilépés 
megfoszt a sötétségtől, az addig önmagával egyként megélt anyatesttől, és a világ a 
maga gyorsaságával kényszeríti rá a fénnyel együtt a váratlan érintés élményét is egy 
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tehetetlenül felsíró lényre, aki az impulzusok sokasága közepette kezdi tanulni saját 
testének határait. Így hát mindig valaminek a fényében gondolunk önmagunkra és a világ 
egyes részleteire. Nem véletlenül mondjuk a megértéskor, hogy fényt derítettünk valamire, 
megvilágosodtunk egy kérdésben, vagy hogy megláttuk az összefüggéseket. Valaminek a 
magyarázatával pedig kérdéseket világítunk meg vagy rámutatunk egyes dolgokra, és ha 
nem kapunk visszacsatolást, visszakérdezünk: Világos? Ha valakiről úgy látjuk, okosan 
gondolkodik, akkor azt mondjuk, lényeglátó vagy figyelmes. Ráadásul, ahogy tudjuk, ez 
utóbbi szó az udvarias ember jelzőjeként is használatos. De ellentétes értékkategóriára 
utaló szókapcsolatot is hozhatunk példaképp, hogy felhívjuk a figyelmet központba 
állított fogalmunk kifinomult jelentéslétesítő erejére: fényűző – mondjuk a nagystílű, 
drága dolgokra, ezzel mintha azt is jeleznénk, hogy nem a lényegre koncentráló, mert a 
külsőségekben megmutatkozó pompa a tisztán lelki fény minőségével ellentétes hatást 
vált ki. A fény megvilágítja a fizikai világ tárgyait, feldarabolja a homogén sötétséget, azt 
érezteti a leginkább a látásukra hagyatkozó emberi közösségeknek, hogy létezhet valami 
magasabb entitás, amely talán épp a fény által mutatkozik meg a térben. 

Az elsődleges szinten látáshoz és fényérzékeléshez kapcsolható formulák bizonyára 
a többi nyelvben is izgalmas összefüggéseket mutatnak, az pedig bizton állítható, 
hogy a fény-látás fogalompár egy többsíkú jelentésrendszerben válik értelmezhetővé.  
A világmindenség és a világosság szavunk azonos töve is jelzi, hogy a fény érzékelése 
mennyire fontos szerepet játszik világtapasztalatunkban, és a két jelentéskör nyelvi 
gyökereinek összekapcsolódása nem is kizárólag a finnugor, hanem például a szláv 
nyelvekben is megfigyelhető. Gyakran használt fogalmaink pedig sokat elmondhatnak 
világlátásunkról és elődeink gondolkodásmódjáról is. Ez a kérdéskör azonban belát- 
hatatlanul messzire vezet, s a fogalmi rendszer folyamatos változásának kutatása 
számtalan akadályba is ütközik, így ha többet akarunk megtudni az emberi faj fényhez 
való viszonyáról vagy akár a közösségi alapon szerveződő nyelvi logika működéséről, 
nem marad más lehetőség, mint a tárgyi kultúra, a hagyomány, később pedig a hitvilág  
és a gondolkodás vizsgálata.

Visszafelé haladva az időben, egyre kevesebb biztos információnk van az emberi 
közösségek hiedelemvilágáról, nem lenne meglepő hát, ha mit sem tudnánk a fénnyel 
kapcsolatos rítusokról, valójában azonban azt tapasztaljuk, hogy az őskori tárgyi kultúra 
és a szertartások fennmaradt nyomai igen gyakran utalnak a közösségek fénynek 
tulajdonított spirituális jelentőségére. Már a korai kőkorszakban kimutatható a nap- 
kultusz jelenléte például a kör alakú napszimbólumok és a sajátos temetkezési szokások 
alapján, amelyek során a halottak arcát a felmenő, vagy máshol épp ellenkezőleg, a 
lemenő nap irányába fordították. A megalitikus építészet gigantikus kőkompozíciói 
is feltehetően a nap- és a halottkultusz emlékművei, amelyek az ég fénylő pontjaitól 
megigézett ember világújrateremtő aktusaként is értelmezhetők. A világot és a valóságot 
mikrokozmikus szinten újrateremteni egyben azok megértését is jelenthette: a közösség 
tagjai a kozmikus képletek működésén keresztül saját maguk világon/csoporton belüli 
pozícióját is meghatározhatóbbnak érezték.

Nemcsak az egyszerű nagyméretű úgynevezett kőszálak vagy az azokból összeállított 
kősorok, kőasztalok, kőkörök, hanem más összetettebb építmények, például az őskori 
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sírkamrák tájolása is valamilyen csillagászati együttállás megmutatását szolgálta és 
szolgálja a mai napig. Az írországi Newgrange folyósírjainak belső szentélyét például 
csak a téli napfordulón felkelő nap sugarai világítják meg. A bejárat feletti nyílást és a 
folyosó végén található kőmedencét mintegy húsz percig pásztázzák az év legrövidebb 
napját megelőző és követő néhány reggelen a napsugarak. Mert vajon mit is érezhettek a 
közösség tagjai, amikor megfigyelték, hogy a kemény munkával létrehozott építményen a 
fény évről évre végigjárja az előre neki szánt utat, és aztán egy különleges fényjelenségben 
megmutatja az újabb ciklus kezdetét? Valószínűleg azt, hogy a világban rend van, hogy a 
sötétséget, a káoszt sikerült legyőzni a megvalósítottak által. A terv eredményére tehát egy 
magasabb entitás bizonyossága vetül. Így válik szakrálissá a megmásíthatatlan világrend 
alapjául szolgáló építmény, amely körül ciklikusan járhatja köreit a világ maga, ami a 
csoport szemében így kiszámíthatóvá és irányíthatóvá lényegül át, legalább a jeleket 
értelmezni képes bölcsek közvetítésével. A fény áramlásának koncentrálása, pontosabban 
megfigyelhetőbbé tétele itt tehát egyet jelent a tér és az idő megszelídítésével.

A fény a magasabb létezés záloga. Nemcsak a keresztény-zsidó kultúrkörben jelenik 
meg a sötétséggel együtt minden dolgok kezdeteként, hanem például a maorik koz- 
mológiai mítoszában is, ahol az ismeretlen sötétségből jön létre, még az ősforrás és az 
ősi teremtő erő előtt. A fény tehát maga a folytonosság, de a megelőzöttség is, amelyben  
feltűnhet a lét.

Az eltérő alapon szerveződő közösségeknél visszatérő motívum az is, hogy a kisebb-
nagyobb vallási közösségek magára a magasabb szellemi entitásra tekintenek úgy, mint 
ami elviselhetetlen mértékű tündöklésként mutatkozik meg. Az ókeresztény teológus, 
Órigenész A princípiumokról című írásában például azt írja, hogy az Atya képéhez 
hasonlatos tiszta fény nem hozzáférhető számunkra közvetlenül, de a megtestesült Fiún 
át közelebbivé tehetjük. Ő tehát a fény hordozója, de minthogy mindnyájan Isten kép- 
mására teremtett lények vagyunk, bizonyára bennünk is él valamiféle szikra a 
magasságosból. Augustinus A szabad akaratról című művében legalábbis azzal érvel, 
hogy a legmagasabb egységének megközelítése testileg nem, „csak valamilyen belső 
fény által lehetséges, amelyről a testi érzékek semmit sem tudnak”. Bizonyára erre utal 
Eckhart, amikor azt írja: Isten lét, és minden létező őbenne létezik, nélküle a dolgok 
semmivé foszlanának. A lelke legbelsejében találja meg az ember a „scintilla animae”-t, 
azaz lélekszikrácskát, ami által Istenből részesedik. „A makulátlan, tiszta, fényes Egy” 
csak a lélek megtisztításával közelíthető meg. A középkori muzulmán tanító, Ibn Arabi 
szerint mikor Allah megteremtette Ádámot, az emberi természet úgy tört meg a teremtő 
természetén, mint valami prizmán. Ahogy a fehér fény a prizmán áthaladva színekre 
bomlik, mégis fény marad, úgy jelenik meg Allah is a teremtésben. A szúfik magukat 
az iszlám követőinek valló misztikusok, akik céljuknak éppen azt tartják, hogy emberi 
természetük tükrét minél fényesebbre csiszolva jussanak el a tökéletességig, s végül 
egyesüljenek Allahhal.

Az egységélményükről beszámoló keresztény misztikusok, a keleti megvilágosodot- 
tak, a szúfi mesterei, és nemritkán a halálközeli élményt átélő hétköznapi emberek 
egyaránt erről a leírhatatlanul tiszta fényről beszélnek, amelyben ők maguk lényegükkel 
apró szikraként olvadtak fel spirituális élményük által. Kulturális hovatartozásunk meg- 
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határozza ugyan világérzékelésünk módját és ezzel kapcsolatos kifejezéskészletünket, 
mégis úgy tűnik, akadnak univerzálisnak látszó szellemi tapasztalatok, amelyek tér- és 
időbeli logikát felrúgva annyi hasonlóságot biztosan mutatnak, hogy az egyének által a 
fénymetaforikával átszőtt nyelven beszélődnek el, ezáltal válhatnak ismertté a közösség 
számára. Ennek fényében válnak világossá az igazi összefüggések, és talán mi is így 
világosodhatunk meg egy-egy előbbiekben felmerült kérdésben, ha megértjük, amit 
Szent Simeon írt a magasságos fényének természetéről, amely „mindenütt egészen ott 
van, és egyáltalán nincs ott sehol”, mert anyagi lényegénél fogva ott van minden létrejött 
dologban, de mint egyszerre hullámtermészetű dolog, ha meg akarod ragadni, elillan.

Csillagpor
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A kanizsai olvasmány
Lelkecske, lengécske, gyöngécske, 

Test társa, pártfogója is, 
Oly tartományba térsz, amely 

Sápadt, szigorú, mezítelen, 
És nem játszol többé soha.  

(Hadrianus utolsó szavai,  
Weöres Sándor fordítása)

A temetések színpadon zajlanak, éppenséggel a föld színpadán, és gyatra színészek 
vagyunk mindahányan, a kirendelt, tehetetlen pappal együtt. Mélységes zavarban, 
hiszen a természeti elemekkel, köztük a halállal, az áttetsző semmivel körülvéve még 
kifejezettebb az emberi mesterkéltség, még súlyosabb veleszületett groteszkségünk 
átka. És erőlködünk, hogy valamiféle választ adjunk a halálra, miközben a némaság 
kerülget bennünket, nemcsak a szótlanság, hanem az a némaság, amely az egész lényt  
igénybe veszi.

A kiforduló-beforduló föld szemlátomást él, fal, bekebelez, göröngyeit ontja, hol 
szelíden, hol feldübörögve. A föld a legelevenebb a temetésen, ő a főszereplő, színei, 
állagai, hangjai hirtelen támadt mozgalmasságában drámaian fölerősödnek. Amúgy nem 
is gondolunk rá, nem lévén földművesek, miként a talajra sem, erre a különös megtartó 
elemre. Egyszeriben azonban nemcsak a cipőnkre ragad, hanem fekete torkú szörnyként 
és mindent megbocsátó angyalként is viselkedik. Repül és zuhan, kitakar és befed, mállik 
és súlyos tömeggé áll össze. Zihál szinte. Megtapad rajta a szemünk, és nem engedi 
tovább a tekintetünket, amelyet fúrnánk belé. A föld uralkodik. A sírásók, csákányok, 
ásók és lapátok helyettünk küzdenek vele, verik, ütik és vágják, lapogatják, hogy aztán 
eljátsszuk a hamis tavaszt, a virágba borulást, mint akik túljárnak az eszén: megmutatjuk, 
mit tudunk, miféle szimulákrumokra vagyunk mi képesek. Mintegy a föld alá szorítjuk  
a földet, folytassa illegalitásban a munkáját.

Fölnézünk az égre, és az ég könyörtelenül néz vissza ránk. Talán minket tükröz vissza, 
mert talán én vagyok könyörtelen és irgalmatlan, amikor nem engedem az égbe szállni, 
könnyűvé válni szerettem kis lelkét, lepkéjét, hanem bezártam oda le, az agyagos sötétbe. 
Annyi erővel, amennyi ehhez a fojtáshoz, ehhez az eltemetéshez kell, angyalt is láthatnék 
odafent – de nem, a szívemben ily lény nem lakik, és ezért a szemem analfabétaként 
bámul a mennyekbe.

A pap már elhallgatott. Talán el is ment, lelépett a színről. Lassan elhal a dobogás is, a 
dobaj, és már csak tétova szipogás hallatszik. Elnyugodott a föld, alig szuszog, csönd van. 
Korán alkonyodik, fokozatosan kivörösödik a napkorong. Szállingóznak el a népek, és 
szinte kancsalítanak a koszorúkba font virágok, nem lehet eltalálni, hova-merre néznek, 
pompájuk halott, kifordultak fehéren, nincs bennük szemernyi melegség sem, csak valami 
csikorgós fájdalom. Az jár a fejemben, hogy a barátnőm, akit temettünk, nem szerette az 
ilyen túl szép virágokat, az egyszerű kerti virágokat kedvelte csupán, s hogy lám, milyen 
rossz gondolataim vannak, milyen csúnyák; csak tépnek, arra gondolok.
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Miközben a sírásók dolgoztak, rézsút kisütött a késő őszi nap, sőt még játszott is  
egyet, elidőzött a gödrön meg a göröngyökön. „Láttad, anya? Láttad a napot? Szerintem 
ez neki szólt, vagy ő volt”, mondta a kislányom, miközben visszafelé ballagtunk az 
ösvényen, háttal a vöröslő korongnak, a zimankós szürkület felé. Nem mertem és nem 
is tudtam erre mit mondani. Szemérmetlenül hallgattam. Noha láttam, figyeltem, és 
én is pont erre gondoltam akkor, amikor játszott. Nem mertem volna kimondani, hogy 
ez talán mennyei üdvözlet volt, vagy valami túlvilági kapunyitás, vagy talán valami 
kegyelmi jel, égi intés… Legalább a párbeszéd illúziója. Egy más világ idegen szava.  
A két világ, az emberi és a nem emberi közti lehetséges átjárás villanófénye. Túl rossznak, 
megátalkodottnak éreztem magam egy ilyen mondáshoz, és butának is, mint aki nem 
olvassa a fényjeleket, és nem beszéli azt a beszédet.

Többet aztán nem sütött oda a nap a sírra, hanem a szemünkbe sütött. Álldogáltunk 
az üres ravatalozó előtt, társalogtunk, voltak, akik a falnak dőltek, és hunyt szemmel für- 
dették arcukat az utolsó napsugarakban. Mint a nyíl, némelyik; ha hideg is, őszi is, mekkora 
volt az ereje. A fénysugarak most önálló számot mutattak be, pap nélkül, élből. Bűnt  
olvasott rám az egyik, korántsem játékosan. Cinikus vagy! Elfelejteni a fény nyelvét? 
Elrekeszteni egymástól eget és földet, életet s halált, élőt és halottat? Van neked 
fogalmad…? A nap utolsó hunyorgásai, mielőtt elhagytuk volna a sírkertet, szigorúak 
voltak. Nem kínáltak vigaszt. Sokkal nagyobb mulasztást róttak fel. Mintha tévesen 
tanultam volna meg az ábécét, mintha újra kellene tanulni olvasni és írni; fölfejteni ezt 
a hibásan szőtt tudást, föltörni a rossz, a szív keményre kérgesült burkát. A fény üzent. 
Meglátott engem, és szellemi vakságomat a szememre vetette. Mintha örökre szóló 
pillanat lett volna, hiszen a szerettem halála volt a háttere, azaz az örökkévalóság, odatúl, 
ahonnét a nap süt. A szeretet halála itt történik, a földön.   
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VÖRÖSISZAP - AKI TUD, SEGÍTSEN!

2010. október 4-én, hétfõn az ajkai timföldgyár egyik zagy- 
tározó gátja átszakadt és hihetetlen mennyiségû maró, lúgos 
anyag öntötte el a közeli Kolontár és Devecser térségét.  
A katasztrófa borzalmas: emberek haltak meg, állatok  
pusztultak el, és ki tudja, mikor fog újra teremni a föld... 
A fõiskola diákjainak kezdeményezésére a hallgatók és tanárok 
pénzgyûjtést szerveznek a károsultak javára. Arra kérünk  
mindenkit, hogy saját lakókörnyezetében, barátai között  
hirdesse adománygyûjtõ akciónkat!
A pénzbeli adományokat erre a számlaszámra várjuk: 
11708001-20520380, a ,,Közlemény” rovatba kérjük feltüntetni, 
hogy ,,a vörösiszap-ömlés károsultjainak javára”.

Minden forintot köszönettel fogadunk – a segítettek nevében!
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Szomszéd kisasszony

Nem tudta még igazán, hogy viselje. A karomba adta, talán azért, hogy ne érezze a súlyát. 
Csak amíg veszek egy kis kenyeret, mondta bátortalanul. Az átadott kisbaba ugyanúgy 
aludt zavartalanul; olyan volt, mint egy meg nem fogant gondolat.

A lány az utcánkban lakott, ártatlan kis szöszkének tűnt, fene se gondolta volna, hogy 
már anyuka. Kontyban hordta a haját, mindig sokat olvasott, általában szépirodalmat, 
kevés politikát, néhány tudományos cikket a panelház ablakában, olyan volt ilyenkor, 
mint egy jól nevelt várkisasszony. Mindig előre köszönt, nem szeretett flörtölni, pedig 
szinte mindenki kikezdett vele, ezért érthető volt, hogy az apa kiléte találgatásokra adott 
okot. Állítólag a szomszéd pék volt, mások szerint az egyik főbérlő, de olyat is hallottam, 
hogy én voltam. Most, hogy tartottam a babát, láttam, hogy a kasszánál összesúgnak, 
pedig nem volt pletykás környék a miénk. Csak hát ez filmbe illő pillanat volt, az ilyenről 
nem volt könnyű nem beszélni.

A szőke kislánynak még két éve volt az érettségiig, de máris olyan keményen tanult, 
mintha már holnap lenne. Mintha két ember helyett tanulna.

A baba felébredt, és még mindig némán, megértően nézett rám. Egészen addig figyelt 
így, amíg az anyja vissza nem vette. Kicsit olyanok voltak így ketten, mintha testet 
cseréltek volna, mintha egyikük se tudta volna, meddig illik gyereknek lenni. Már ha ez 
illem dolga. A gyerekről egyébként nem tudtam volna megállapítani, hogy fiú-e, vagy 
lány. Talán nemtelen, mint az angyalok. Olyan nyugodtan közönyös volt, mintha nem 
is élne, csak pusztán volna, mint egy talált tárgy, csakis azért, hogy a szőke kislánnyal 
valami történjen. De hát nem történt, a szőke kislány bevásárolt, utána sietett vissza 
tanulni. Professzor lesz, orvos vagy ügyvéd. A kisbabával nem tudta senki, hogy mi lesz. 
Az apját valószínűleg ismertük, de ezek szerint nem eléggé.

Letette a pultra a mozdulatlan, kis ásítozó testet, miközben belegyömöszölte a vásárolt 
élelmiszert egy csíkos nejlonszatyorba. Kenyér, tej, energiaital, kávé. Szüksége volt az 
ébrenlétre, pedig mélyebben aludt volna most, mint a kisbaba. 

A várkisasszony felemelte, hogy hazavigye, és bezárja a tornyába. Az energiaitalt 
most rögtön felhajtotta, hogy legyen elég ereje. A kisbaba felsírt, amikor hozzányúlt, most 
először. Alig tűnt nehezebbnek, mint a kiló kenyér, amelyet vett, csak néhány könnycsepp 
növelte a súlyát, és pár deka kéretlen, frissen kapott lélek. 

Csillagpor
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Csillag a földön
Az Elemi álom című filmben közvetlen közelről láthatjuk a csillagokat, amelyek 
nem mások, mint plazmák. Ez az anyag negyedik halmazállapota. Többek között 
erről is szól a 25 perces film, amely a tervezett háromrészes sorozat első darabja. 
A filmet Nógrádi Tímea tanár, szerkesztő, rendező, tudományos újságíró, a Delta 
munkatársa készítette. Tanítási módszerei lényegesen eltérnek a megszokottól, 
mert szerinte a tudomány újfajta kommunikációjával könnyebben utat talál a 
különböző korosztályokhoz, és a fizika felé fordítja őket. Az atomfizika területére 
tett kirándulása olyan jól sikerült, hogy a Kutatók Éjszakáján a filmet kétszer is le 
kellett vetíteni. Az alkotóval beszélgettünk.

Hol játszódik az Elemi álom?

A debreceni MTA Atommagkutató Intézetben.
Kaptam egy feladatot, hogy mutassak be egy atomfizikai kutatóintézetet. Ez nem tűnt 
egyszerű munkának, nem szerettem volna laborokat mutatni fehérköpenyes emberekkel 
és többismeretlenes egyenletekkel, hiszen a fiatalok számára készült a film. Mi érdekli a 
középiskolásokat a tanulás mellett? A szerelem és a szex! Az egyik laborban megláttam 
egy 3D-s modellt, ami egy fullerénmolekula modellje volt. Elmagyarázták, hogy ez 
igazából egy szénmolekula a közepében egy hélium atommal. Megkérdeztem, hogy kerül 
a hélium a fullerén belsejébe, és amikor elmondták, nekem az olyannak tűnt, mint egy 
szerelmi történet. A kutatók először nagyon meglepődtek ezen, de hamar megértették, 
mit akarok, és nagyon sok segítséget kaptam tőlük. Egyszerűen megszemélyesítettük 
a periódusos rendszer elemeit, és azok lettek a szereplőink. A fulleréneket 1985-ben 
fedezte fel Harold Kroto (University of Sussex), Robert Curl és Richard Smalley (Rice 
University). Felfedezésükért 1996-ban kémiai Nobel-díjat kaptak.

Mire lehet hasznosítani a fullerént?

A gyakorlati alkalmazása egyenlőre várat magára, de biztatóak a jelek az orvostudomány 
területén a csontimplantátumoknál, és használják tudományos és ipari célokra is. Ez egy 
új anyag, ami átmenetet képez az élő és az élettelen között, a szén egy mesterségesen 
létrehozott formája, a nanocsövek alapanyaga. Az implantátumokat ezzel az anyaggal 
bevonva, sikeresebb szövetképződést értek el. Ezzel kapcsolatban is folynak kísérletek 
a Debreceni Egyetemen. A fullerént meteoritokban is megtalálták. De ez csak egy 
mellékág, a film tartalmának szempontjából nem lényeges. A molekula úgy néz ki, mint 
egy focilabda, és mi elsősorban a formájára koncentráltunk, és persze a szerelmi szálra! 

Miről szól a következő két rész?

Ez volt a maghéjfizika, a következő részek pedig a magfizikáról és részecskefizikáról 
fognak szólni. Szó lesz bennük a neutrínókról, amelyek azért nagyon érdekesek, mert 
testünk minden négyzetcentiméterén, minden másodpercben körülbelül 65 millió 
,,száguld” keresztül belőlük, mégis gyakorlatilag kimutathatatlanok, mert egyszerűen 
nem lépnek kölcsönhatásba semmivel. Ezeknek a részecskéknek szó szerint a ,,nyomába 
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eredünk” majd. Megpróbáljuk elmagyarázni azt is, hogy mi is az a Higgs bozon, amit a 
híres fizikus, Leon Ledermann egyszerűen csak isteni részecskének nevez.

Volt, aki szerint túl sok ismeretanyagot tartalmaz a film.

Ez legyen a legrosszabb kritikám egy tudományos ismeretterjesztő filmmel kapcsolat- 
ban. A film valóban túlcsordul a fizikától, de ez nem szaknyelven, hanem humorosan,  
képi magyarázatokkal együtt jelenik meg. Nem kell minden részletét érteni ahhoz, hogy 
jól szórakozzunk rajta. Szerintem pont az a jó ebben a történetben, hogy mindenki szá- 
mára más-más szinten érthető. Javasolták, hogy írjunk hozzá egy utólagos magyarázatot, 
hogy például miért két elektron a belépő a gyorsítóba, vagy hogy mik azok a bozonok, de 
szerintem nem kell ennyire túlszerkeszteni. Ha valakit érdekel, mi miért van a filmben,  
utánajár, és akkor a film elérte a célját, hiszen a nézőt foglalkoztatni kezdte a fizika.

Az interjút Oravecz Ada készítette

Az Elemi álom tudományos és szórakoztató film az MTV archívumában megtekinthető az Interneten. 
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Gyenes Zsolt: A „Fénykalligráfia” című sorozatból, vegyes technika, 2006-2007.
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„Mindenki annyi terhet kap a sorstól, 
amennyit elbír”
A Láthatatlan Kiállítás egy különleges utazás, amelynek során látók és nem 
látók kerülhetnek közelebb egymáshoz. Teljes sötétségben, 250 négyzetméteren 
próbálnak eligazodni a látogatók úgy, hogy csupán a tapintásukra, a hallásukra, 
szaglásukra és az egyensúlyérzékükre támaszkodhatnak. Az utazáson vak vagy 
látássérült „idegenvezetők” kísérnek végig. Kovács Margittal, az egyik vak kísérővel 
beszélgettünk, nem csak a kiállításról.

A kiállításon nagyon gyorsan feloldódtam attól, hogy mennyire közvetlen vagy, és milyen 
őszintén mesélsz az életedről. Viszonylag gyorsan vakon bíztam benned. 

Az első ehhez hasonló kiállítás egy német férfi ötlete alapján valósult meg, és annyira 
sikeresnek bizonyult, hogy tizennégy európai ország követte. A kiállítás igyekszik a 
vakok és látók világát közelíteni egymáshoz azért, hogy jobban megismerjetek minket. 
Szándékosan mesélek magamról, hogy oldódjanak a látogatók, és merjenek kérdezni.

Mióta vezetsz ilyen csoportokat?

Lassan egy éve. Nehezen kezdtem bele, nem volt elég önbizalmam. De belejöttem, és 
kapok visszajelzéseket: sokan megköszönik az „idegenvezetést”. Nekem is sokat ad ez a 
munka: segíthetek másokon. Mi egy pici kisebbség vagyunk, nekünk kell felétek nyitni. 
Itt a kiállításon megmutathatom nektek, hogy nem sajnálnivaló, ha valaki vak.

Bent a kiállításon meséltél a gyerekeidről. 

Két kamaszlányom van. Hét évig egyedül neveltem őket, válófélben vagyok az apu- 
kájuktól.

Egyszer egy látogató megkérdezte, hogy nem tartom-e felelőtlenségnek, hogy gyereket 
vállaltam. Nem gondolom, nem vakvezető kutyának szültem a gyerekeimet. Vannak 
dolgok, amikben segítenek nekem, csekkek kitöltésében vagy a vásárlásban. 

Igaz, amikor kicsik voltak, nagyon össze voltunk nőve, nem engedtem el a kezüket, 
nem bíztam meg bennük. Nem tudtam máshogy kontrollálni őket, csak úgy, ha a kezüket 
fogtam. Ha fékcsikorgást hallottam, rögtön azt gondoltam, hogy a gyerekem kiszaladt az 
útra. A nagyobbik lányom hatéves volt, amikor elengedtem a kezét. A húgom is látássérült, 
és ugyanígy nem meri elengedni a kislánya kezét. 

A testvéred is látássérült?

Négyen vagyunk testvérek, és a négyből hárman vakok; ez egy gén-összeférhetetlenség. 
Nagyon hálásak vagyunk az anyukánknak, hogy nem úgy nevelt bennünket, mintha vakok 
lennénk. Mindenre megtanított minket.

Egy vak szülő gyereke toleránsabb?

Semmivel sem jobban, mint más ilyen korú gyerek. Lehet, hogy kevésbé megy oda az 
utcán egy vak emberhez, mert tudja, hogy mire vagyunk képesek. Sokkal jobban fel tudja 
mérni, hogy kell-e segítség, vagy nem.
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Azt mondtad, hogy hét évig voltál egyedül. Nehéz ismerkedni?

Másfél éve ismerkedtem meg a mostani párommal, akivel egy munkahelyen dolgoztunk. 
Ő öt éve vesztette el a látását, szemidegsorvadás következtében. Mindent elölről kellett 
kezdenie, az egész életét. Nagyon sokat tanultam tőle, és megerősített abban, hogy egyedül 
kell mindent elintézni, nem szabad másokra támaszkodni, önállóan kell közlekedni. 

Te kutyával vagy bottal közlekedsz?

Nagyon sokáig egyiket sem használtam, mert cikinek éreztem. Segítséget kértem, másokra 
támaszkodtam, ami egyáltalán nem jó. Ma már bottal közlekedem. 

Amikor megismerkedsz valakivel, hogyan születik meg az első benyomásod róla? 
Letapogatod?

Persze, a hollywoodi filmekben! Amikor bejöttél a sötétbe, kezet fogtam veled, és 
megfogtam a karodat. A csuklódból, a kézfogásodból, a karodból tudtam, hogy milyen 
alkat vagy. A hang, a beszédstílus nagyon fontos. Neked nyugodt, kiegyensúlyozott 
hangod van. Két mondatot mondtál, és tudtam, hogy nagyon jól fogjuk érezni  
magunkat együtt. 

Az sem mindegy, hogy csúnya valaki, vagy szép. Amikor megismerkedünk valakivel, 
meg szoktuk kérdezni a környezetünket, hogy csúnya-e, bár ez elég szubjektív, de azért 
nekünk is fontos. Persze a vakoknak többet jelentenek a belső tulajdonságok.

Nagyon fontosak az illatok is. Mindenki eszerint választ párt, a látók is. Rólad tudom, 
hogy cigizel! Talán azt bánom a legjobban, hogy cigiztem. Szerencsére már három 
éve nem gyújtottam rá. Volt egy versenyünk, kaptam ott valakitől egy borzalmas cigit, 
mindenkinek azt kéne adni, aki le akar szokni.

Milyen versenyed volt?

Bicikliverseny. Tandem, természetesen. Elöl egy látó ül, mögötte pedig a vak versenyző. 
Győrben van az egyesületünk, öt éve alapítottuk, az ország minden részéről járnak hoz- 
zánk. Győrben nagyon jól kialakították a kerékpárutakat. Különféle versenyeken szoktunk 
indulni, például a Bécs–Pozsony–Budapest szupermaratonon, ugyan idén ez elmaradt 
nekem. Volt, hogy a Balatont bicikliztük körbe, vagy a Békéscsaba–Arad útvonalat, ami 
206 kilométer, két nap alatt tettük meg. Tizenegy éves volt a kisebbik lányom, amikor 
teljesen egyedül végigvitt egy vak fiút ezen a távon. Nagyon nagy a felelősségtudatuk 
ezeknek a gyerekeknek. 

Még a kiállítás közben említetted, hogy készültök a paralimpiára.

Igen, ki lett választva a csapatból öt-hat ember, akik megteszik a kétezer kilométeres távot. 
Szponzorokat keresünk éppen, vannak, akik már jelezték, hogy szeretnének segíteni.  
A versenyben nincs olyan, hogy te most látó vagy, vagy vak. Olyankor versenyző vagy, 
sportoló, együtt kell tekerni, együtt örülünk, együtt küzdünk.

Ennek a kiállításnak az a célja, hogy hidat építsen a vakok és a látók között. A látogatók 
bármilyen kérdést feltehetnek vak idegenvezetőjüknek. Mi volt a legfurcsább kérdés, 
amellyel találkoztál itt a kiállításon?

Egyszer, miután egy órán át együtt voltam egy látogatóval, és azt hittem, hogy valamennyire 
tényleg megismerkedtünk, megkérdezte, hogy ki adta rám reggel a cipőmet. Mondtam 
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neki, hogy az egyik lábamra az egyik szolga, a másikra meg egy másik szokta, csak most 
szabadságon vannak, úgyhogy egyedül kellett megoldanom.

De természetes dolog, hogy nem tudjátok elképzelni, hogyan élünk mi, vakok. Nem 
beszélve arról, hogy sok film rosszul ábrázolja a vakokat, például, hogy úgy öntjük a 
folyadékot, hogy beledugjuk az ujjunkat a pohárba. Gondolj bele, beledugnád az ujjad a 
forró kávéba?

Ha már itt tartunk, honnan tudod, hogy tele van a pohár?

Van a pohárnak egy súlya. Ahogy megy bele a víz, érzed és hallod is, ahogy megtelik. Ha 
sört öntök, akkor a habja kifuthat, ezért kicsit oldalra döntöm a poharat. Ezek trükkök, 
technikák. Sokszor a rossz ábrázolások miatt nem hiszik el a valóságot az emberek. Nem 
szokták elhinni, hogy egyedül nevelem a gyerekeimet, vagy hogy az öt éve megvakult 
párom vacsorával vár, amit ő főz nekem. 
Szerinted neked nehezebb, aki soha nem láttál, vagy a párodnak?

Én így születtem, eszerint építettem fel az életemet. Neki sokkal nehezebb, mert újra 
kellett tanulnia mindent. Persze, ő el tudja képzelni a színeket, visszaemlékezik formákra. 
Mi, akik soha sem láttunk, hosszasan letapogatjuk a tárgyakat, hogy átérezzük és átgon- 
doljuk azt a dolgot. Aki nem született vak, annak ha mondasz egy tárgyat, el tudja képzelni. 
Vannak vizuális emlékei. Csak azt irigylem tőle, hogy ő látta a gyerekei arcát. 

A ruhatáradat ki állítja össze? 

Van egy varrónő, akihez hosszú évek óta járok. Benne nagyon megbízom, ő tudja, hogy 
milyen az egyéniségem, milyen a stílusom, mi áll jól nekem. 

Ha nem is nehezebb, de körülményesebb az életed, mint azoknak, aki látnak, mégis 
hihetetlenül vidám vagy, amikor bent voltunk a sötétben, nagyon gyorsan feloldódtam a 
humorod miatt. Hogyan csinálod? 

Mindenki annyi terhet kap a sorstól, amennyit elbír, egy picivel sem többet. Ha én azt 
kaptam, hogy vakon kell leélnem az életemet, akkor igenis széppé kell tenni magamnak 
és a környezetemnek is. Ugyanúgy nevetünk, sírunk, sportolunk, mint ti. Egyszer régen 
megkeresett egy újságíró, hogy riportot írjon rólam. Eljött a lakásomra, és csodálkozott, 
hogy egyedül megyek föl a negyedik emeltre, hogy egyedül nevelem a gyerekeimet, hogy 
főzök. Nem tudtam neki rosszat mondani arról sem, hogy az emberek ne segítenének, 
mert ez nem igaz. Másnap felhívott, hogy nem fog megjelenni a velem készült interjú, 
mert ez nem érdekli az embereket. Akkor azt gondoltam, hogy az újságírókkal egy életre 
befejeztem, erre tessék, most itt ülök veled.  

Nem álomvilágban élek, nekem is vannak rossz napjaim, például amikor felkenődtem 
az oszlopra, és szétnyílt a szemöldököm, mert nem figyeltem oda. Ha eljössz ide, tele 
tudnék bőgetni veled háromszáz zsebkendőt, mert nekünk is van keserűség az életünkben, 
csak ez nem erről szól. Téged nem ez érdekel, mert a nehézségeket látod az életben nap 
mint nap. Az emberek nem csak a rosszra kíváncsiak. 

Az interjút Biczó Gabriella készítette
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A folyosó végén
„Számtalan ember életének egész második felét meghatározza a halálfélelem. Ha 
biztosak lehetnének abban, hogy eufória, »jó vég« vár rájuk, rengeteg energiájuk 
szabadulna föl, amelyet a halálfélelemmel való küzdelem helyett hasznos, alkotó 
tevékenységre fordíthatnának” – mondja Bitó László kutató.

A halálközeli élmény csúcspontján végtelenül jó, megnyugtató, euforikus érzés lesz úrrá 
rajtunk. Egy alagútban vagy folyosón haladunk, amelynek végén vakító fény vár ránk. 
„Érdemes lenne a mostaninál sokkal mélyebben kutatni, tanulmányozni e jelenség agyi 
mechanizmusát, hogy ne csak esetlegesen részesülhessenek halálközeli élményben az 
életútjuk utolsó stádiumához érők, hanem amikor már indokolt, gyógyszerrel is elérhetővé 
váljon” – mondja Bitó László ismert író, tudományos kutató, az Amerikai Egyesült 
Államok-beli Columbia Egyetem emeritus professzora, a téma szakértője. Különösen az 
eutanázia – pontosabban: euthélia, azaz „jó vég” – elérésének kérdéskörével foglalkozik, 
amelynek részévé válhatna a halálközeli élmény „biztosítása”.

Ismertessünk egy „szokványos” halálközeli élményt a számtalan közül, amelyet 
lejegyeztek. A súlyos szívleállásos infarktusból visszahozott középkorú vállalkozó így 
számol be halálközeli élményéről: „Egyszerre csak kívülről és felülről láttam a helyiséget, 
ahol próbáltak megmenteni, láttam magamat, ahogy ott fekszem, de nem volt bennem 
semmi izgalom, semmi rossz érzés, csak furcsa volt, hogy ők ott lenn idegeskednek a 
testem körül, miközben én itt vagyok a levegőben, a mennyezethez közel. Aztán egyszer 
csak egy alagútban haladtam, hangok szólongattak, a folyosó végén ott várt, ragyogón, 
a vakító fény. Mérhetetlen nyugalomban, felszabadultan haladtam a fény felé, tudtam, 
semmi rossz nem történhet velem. De mindezeknek hirtelen vége szakadt, mintha 
visszarántottak volna az alagútból, s innentől nem emlékszem semmire, csak arra, hogy 
itt fekszem az ágyon – nyilván ekkor sikerült újjáéleszteni. Most már nem félek a halálhoz 
vezető úttól, s a haláltól sem. Tudom, ha eljutottam volna ahhoz az alagút végén váró 
ragyogó fényig, semmi rossz nem következett volna. Végtelen jóság, szeretet sugárzott  
abból a fényből.”

Hogyan értékeli ezt a beszámolót az orvos-kutató? „Tipikus halálközeli élmény” – 
mondja Bitó László, sok ilyen beszámoló ismeretében. Mint halljuk tőle, nagyjából mindenki 
hasonlóképp számol be az élményről, amelyet abban a néhány percben élt át, mialatt a leállt 
szívet működésre késztették az orvosok. Valójában föltehetően mindenki egy kicsit másképp 
éli meg, de már annyi ilyen beszámoló olvasható könyvekben, újságcikkekben, látható 
tévéműsorokban, hogy a „visszatérők” legtöbbje önkéntelenül is e másodlagos élményhez 
próbál kissé igazodni, vagy próbál még az azokban foglaltaknál is „erőteljesebb” pozitív 
élményről beszámolni. Hogy miért teszi ezt? Mert mindenki igyekszik abban reménykedni: 
nemcsak valamiféle meghalás előtti káprázat játszott vele, hanem valóban ilyen a halálhoz 
vezető út, és ha nem „fordítják vissza” róla az orvosok, átjut azon a szűk folyosón, és eléri 
azt a vakító fényt. „Az igazán hiteles beszámoló – világít rá Bitó László – egy olyan 
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emberé lenne, aki még sosem hallott-olvasott halálközeli élményről, így nem tudja a saját  
élményt akaratlanul is az »elvárthoz« közelíteni, így mindenképpen csak azt mondaná el, 
amit ő átélt, s úgy, miként átélte. Csakhogy ilyen ember aligha van.” Közvetlenül Bitó 
Lászlónak hárman mesélték el halálközi élményüket, ebből az író-professzor kettőt tartott 
hitelesnek. És hogy mitől hiteles egy ilyen beszámoló? Attól, hogy aki mondja, önmagában 
is hiteles, illetve attól, hogy amit mond, azt a tudomány legújabb eredményeinek birto- 
kában is el tudjuk hinni. 

„Sajnos, a beszámolók egy részének hitelessége kétséges, nemcsak a kutatók, hanem 
mindennapi, józan ésszel bíró emberek számára is kételkedésre ad okot” – mondja a kutató. 
Példaképpen ismertet egy esetet: a kórházban fekvő, a halálközelségből „visszatérített” 
ember az élményeiről beszámolva azt mondta: látta, amint a kórházon kívül a főorvos 
kocsijáról éppen lelopják a visszapillantó tükröt. Ez az élmény könnyen magyarázható 
például úgy is: az egyik nővér a kórteremben arról suttogott a másiknak, hogy lelopták 
a főorvos úr kocsijáról a visszapillantót, ezt a halálközeli állapotban lévő meghallotta, s 
mintha csak álmodna, képekben látta maga előtt (amint álmunkat olykor befolyásolhatja, 
mi történik közvetlen környezetünkben).

„Mint egykori fiziológus, úgy gondolom, a jelenség lényege minden esetben azonos, 
az egyes halálközeli élmények esszenciája nagy valószínűség szerint hasonlít egymásra 
– magyarázza Bitó László. – Az agyban ugyanis ugyanolyan reakciók keletkeznek 
a halálközeli állapotban, az ilyenkor az agyba áramló vér nagyon alacsony oxigén- és 
magas széndioxid-szintjének hatására. Ezt a hatást tovább fokozza az életveszélyben föl- 
szabaduló endorfinok, bizonyos hormonok s az idegszálak és a sejtek közötti közvetítő- 
anyagok termelődése, ami mindenkinél hasonlóan történik, elvárható tehát az élmények 
közötti hasonlatosság.” Így, legyen az ember bármely vallás követője, vagy akár épp 
ateista, a beszámolók szerint körülbelül ugyanazt az élményt éli át a klinikai halál, a 
szívleállás perceiben.

„Persze, léteznek tényezők, amelyek az egyes halálközeli élmények különbözősége 
irányában hatnak” – jegyzi meg az emeritus professzor. Mint részletezi, a szívleállás 
után még öt-hat perc van, amíg agykárosodás nélkül „újjá lehet éleszteni” valakit. Nem 
mindegy azonban, mi történt, mielőtt leállt volna a szív. Ha valaki már nagyon rossz 
fiziológiai állapotban volt, mielőtt leállt volna a szíve, s az agya már a szívleállás előtti 
fél órában is elégtelen oxigénellátásban részesült, az már az öt-hat percnyi időtartam előtt 
abnormális agyi állapotba kerülhet, és lehetséges, hogy másféle halálközeli élménnyel 
találkozik, mint az, akit a szívleállás előtt oxigénnel látnak el a mentősök, s pumpálják 
a mellkasát, valamennyi vérmozgást biztosítva számára, s azt remélve, így elégséges 
oxigén-utánpótlásban részesítik az agyat.

Hogy pontosan mikor történik a halálközeli élmény, és mennyi ideig tart? Nem 
tudjuk. Ismert, hogy az álom akkor következik be, amikor az alvó az alvásnak a – szem- 
mozgásából látható – úgynevezett REM-fázisában van. S bár fölébresztve akár két óra 
hosszúnak is véli álmát, a REM-fázis alapján elmondható, az álom tíz-tizenöt másodperc- 
nél nem tartott tovább. Mások esetében pedig épp fordított a helyzet: sokáig tart a szem- 
mozgás, de csak pillanatnyi álomtöredékre emlékszik vissza az álmodó. Hasonló a 
halálközeli élmény során is előfordulhat. Meg kellene vizsgálni, hasonló REM-fázisok 
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a halálközeli élményben részesülők esetében is megjelennek-e. Akkor máris többet 
tudhatnánk a jelenség természetéről. 

Vannak, akik kételkednek a halálközeli élmény mondhatni „materialista” felfogásában, 
és felteszik a kérdést: az evolúció során hogyan választódhatott ki a halálközeli 
élmény megélésének képessége? Hiszen ez nem biztosít túlélési előnyt, mint mondjuk 
a vaddisznó esetében a minél nagyobb agyar, s nem biztosítja a megfelelő gének 
átadását sem, mint a háremet a „konkurenciától” elnyerni képes szarvasbikánál az erő. 
Rendkívül ritka, hogy egy halálközeli élményen átesett ember tovább szaporodjék, s az, 
hogy valakinek volt-e halálközeli élményben része, s ha igen, az milyen volt, a követ- 
kező nemzedék számára genetikailag teljesen közömbös: az egyén, akivel a halálközeli 
élmény megtörtént, génállományát már jóval az élmény megtörténte előtt átörökítette 
utódaira. És ugyanígy átörökíti génállományát utódaira az is, aki végül halálközeli élmény 
nélkül távozik el. (Természetesen azt nem tudhatjuk, hogy akit nem sikerült a klinikai 
halálból visszahozni, érzett-e halálközeli élményt.)

„Egyvalamire nagyon hasonlít a halálközeli élmény – mutat rá Bitó László –, amely 
a haldokláshoz hasonlóan szintén nagyon stresszes: a születés. A világra jövő csecsemő 
által átéltek több dologban hasonlítanak a halálközeli élményhez. A csecsemőnek is egy 
»folyosón«, »alagúton« kell áthaladnia, ott is hangokat hall, amelyek nagyon külön- 
böznek az addig hallott anyai szívhangoktól, az addig is hallott hangok pedig hirtelen 
fölerősödnek, és ott is jelen van a »folyosó« végén a fény. Lehetséges, hogy kétféle 
dolog játszik közre a halálközeli élmény létrejöttében: az említett, születés közbeni 
élmény – amelyet magával a születéssel együtt elfelejtünk – »ugrik be« a haldoklónak 
a csak a megszületéskor tapasztalt, óriási stresszállapotban, s az eközben érzett nagyon 
jó, euforikus hangulatot pedig az agy állítja elő, a már ismertetett módon (oxigénhiány, 
magas széndioxid-szint, az agyban a stressz hatására termelődő, különféle anyagok).”

„Ma még nemigen dolgoznak e témában komolyan kutatók, pedig érdemes lenne a 
folyamat agyi mechanizmusát föltárni, mert ha pontosan tudnánk, miről van szó, akkor 
farmakológiai úton elő lehetne segíteni, hogy mindenki részesülhessen a halálközeli 
élményben, s azt biztosan eufóriaként élhetné meg. Ahhoz azonban, hogy ilyen kutatások 
kezdődjenek, meg kell változnia a társadalom halálhoz való viszonyának, el kell fogad- 
nunk, hogy a halál része az életnek” – hívja föl a figyelmet a szakember. Hozzátéve: 
„a türelmetlen halál” ellen mindenképpen küzdeni kell. Az életút végén várakozó 
„türelmes halál” azonban megvált minket az elkerülhetetlenül lerombolódó test okozta 
szenvedésektől, a megalázottságtól, tehetetlenségtől. Mert az időskori szenvedés végén 
hiába húz vissza minket az életbe az orvostudomány, csak újabb néhány napot, hetet 
nyerhetünk, és aztán megint szembe kell néznünk az agóniával. Az orvostudomány akár 
tucatszor is közbeléphet, akkor is, ha ezzel csak tucatnyi haldoklásnak leszünk kitéve. 
Létre kellene jönnie egy új szakmának, a hivatásos átsegítők, a kristóferek szakmájának 
(Szent Kristófról elnevezve, aki a kis Jézust segítette át egy veszélyes folyón – F. Cs.), 
amely szakma képviselőinek az orvosok átadhatnák a gyógyíthatatlan beteget.

„Emberségünk lényege ez: segíteni egymáson. Ha valaki eljut odáig, hogy utolsó 
nagy feladata az emberhez méltó meghalás lesz, nekünk az ebben való segítés lenne a 
feladatunk” – hívja föl a figyelmet az emeritus professzor. S mint részletezi, jelenleg 
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világszerte épp az ellenkezőjét tesszük. Szüléskor, születéskor mindenki, aki asszisztál 
ehhez, arra esküdött fel, kisegítik a méhből a kis embert. Megszületni segítik az embert 
az erre hivatottak, meghalni viszont senki sem segíthet. „Pedig kellene” – jelenti ki 
a kutató. Hozzátéve azonban azt is: bizonyos abban, hogy ennek előbb-utóbb eljön a 
lehetősége, s a kristóferek munkájának nagyon fontos része lesz a halálközeli élmény- 
hez juttatás is. A társadalom is ki fogja kényszeríteni ezt a gyakorlatot, hiszen egy vegetáló 
test életben tartása hónapokig óriási pénzekbe kerül, amelyet sokkal érdemesebb lenne 
például gyerekek gyógyítására hasznosítani. És hogy mit szól ehhez például az egyház?  
Az egyházak, kiváltképp a katolikus, ma még nem tartják megengedhetőnek a halálba 
segítést, de tudjuk, keletkezésük óta mennyi változáson mentek át, hogy megtartsák 
híveiket. Kétségkívül ebben is követni fogják a világ folyását. Nem is olyan régen még a 
hamvasztást is megengedhetetlennek tartotta az egyház, ma pedig ez elterjedt temetkezési 
mód. Az egyház valaha szükségesnek tartotta a halál előtti, „tisztító” szenvedést. Erről  
ma már szó sincs, s az utóbbi időkben már a „terápiás túlbuzgóságot” ítéli el. 

„Persze, ma még tényleg csak az út elején tartunk. Az euthéliához segítés jelenleg a 
világon sehol sem gyakorolható legálisan. Egyedül Svájc az, ahol nincs büntetőtörvény, 
amely tiltja a segítségnyújtást az öngyilkossághoz, de a svájciak nagyon is vigyáznak 
arra, ne alakuljon ki náluk egyfajta „öngyilkosság-turizmus”. Magyarországon – amikor 
már nincs remény arra, hogy a beteg, idős embert egy jobb egészségi állapotba hozzák 
vissza, ugyanakkor meghalni is előreláthatólag nagyon nehezen, hetek, hónapok agóniája 
után tud – az orvos megkönnyítheti számára ezt az időt. Rendelkezést hozhat: a haldokló 
mostantól olyan mennyiségben kapja a morfiumszármazékot, hogy állandó kábulatban 
legyen. Ennyit tehet a gyógyító a viszonylag elfogadható halálért.

De mit várhat, akit már nem tudtak visszahozni a szívhalálból, aki a klinikai halál 
állapotából a tényleges, a biológiai halál állapotába került? Ezt nem tudjuk, hiszen még 
senki sem jött vissza elmesélni, mit látott. „Az bizonyos – mondja végül a kutató –, 
hogy abban minden vallás megegyezik: mindenki olyan léten túli létet várhat, amilyet az  
evilági életében kiérdemelt. Rajtunk is múlik, milyen lesz számunkra az a fény az alagút 
végén. Nem beszélve arról: minél jobb ember volt valaki életében, annál többen gondol- 
nak szeretettel rá halála után is. És ez is egyfajta halálon túli lét.”
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Békeidõk

A gyermekvédelem utolsó védőbástyája; senkiföldje a többi nevelőotthon és a 
javítóintézetek között; súlyos magatartási és beilleszkedési problémákkal, drog- 
függőséggel, bűnözői életvitellel küzdő fiúk kényszerlakhelye – ezek a sztereotípiák, 
amelyeket a Béke Gyermekotthonról és Általános Iskoláról hallhatunk. Az intézmény 
1950 óta lát el gyermekvédelmi feladatokat a Hárshegyi úton, s bár a körülmények, a 
módszerek sokat változtak az évtizedek során, nevelt és nevelő részéről még mindig 
egyaránt nagy kitartásra van szükség a sikerhez, amelyet itt nem a hétköznapi 
elképzelések szerint mérnek.

A Békéhez vezető séta meglepő volt számomra: a buszmegálló felől haladva lassan 
elmaradt mögöttem minden épület, többek között az otthonhoz tartozó iskola is, és 
hamarosan a budai hegyek fái között kanyargó autóúton találtam magam. Jobb oldalt 
még előbukkant egy kisebb luxuslakópark, azután csak erdei turistaösvények követ- 
keztek, míg fel nem tűnt a Hárshegy-völgyi otthon. Körben a telekhez tartozó pavilonok, 
földek, melléképületek. 

A terület eredetileg Weiss Manfréd iparmágnás egyik üdülőjeként szolgált, majd a 
II. világháború alatt a család fölajánlotta Sztéhlo Gábor evangélikus lelkésznek humani- 
tárius célokra. Sztéhlo ihlette a Valahol Európában című filmet: a Vöröskereszt segít- 
ségével eleinte zsidó gyerekeket rejtegetett, később pedig háborús árvákat vett a szárnyai 
alá. Gyermekköztársasága, a Gaudiopolis az 1950-es államosításig többek között ezen 
a helyen működött, de az intézmény a továbbiakban is megőrizte gondozási funkcióját.  
A hatvanas évek végétől főként magatartászavaros, az általános iskolában lemaradt fiúkat 
helyeznek el itt. 

Jelenleg kilencvenegy, az ország minden tájáról jött gyereket gondoznak a Béke hat 
lakóotthonában, messze a férőhelyi kapacitáson túl, közülük ötven speciális nevelést 
igényel, de nem élnek elkülönítve. Az intézmény egymás elfogadására és tiszteletére 
próbálja szoktatni a nevelteket.

„Ez kiemelkedő szám más nevelőotthonokhoz képest, a legtöbb helyen csak tizenöt-
húsz százalék a speciális igényűek aránya” − közli Birtha Géza általános igazgatóhelyettes. 
„Az összes növendéket tekintve viszont senki sem érkezett ép családból, tulajdonképpen 
mindannyian sérültek pszichésen. Kezdetben sokan nagyon nehezen kezelhetőek, többen 
két-három nevelőotthont megjárnak, mire idejönnek, és kimagaslóan gyakori a droggal 
való érintettség.”  

A neveltek huszonöt-harminc százaléka kábítószerezik rendszeresen érkezése után is. 
Többnyire füvet szívnak és diszkódrogokat fogyasztanak, a hígítót viszont napjainkban 
már kifejezetten lenézik. Az intézmény egyik pszichológusa, Györgyi szerint az átlagos 
fővárosi középiskolákban ugyanekkora az arány, ám a Békések esetében más gond is társul 
a drog mellé. „Ezek a fiúk nem vehetnek a szüleik pénzén kábítószert, mint például egy 
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középosztálybeli diák, az itt kapott havi zsebpénzük pedig ötezer forint. Másképp kell a 
drog árát előteremteniük, így időnként vagyon elleni bűncselekményeket követnek el.”

A Béke sok intézménnyel ellentétben az összes olyan állami gondozottat befogadja, 
akit oda utalnak. „Minden szempontból rossz állapotban, alulszocializált családi miliőből 
érkeznek, főként tizenöt-tizenhat évesen, úgy, hogy még messze nem végezték el a nyolc 
osztályt”, és Birtha szerint ez az életkor kései, két-három évbe telik, mire az iskolában 
hatékonyan együtt lehet velük dolgozni. 

Sztéhlo nyomdokain
Birtha Géza úgy véli, hogy a kezdetektől fogva úttörő munka jellemezte a Békét.  
„A rendszerváltás hozta el az igazi áttörést, akkor lettünk nyitott gyermekotthon. 
Lebontották a telket körbefogó kerítést is. Akkor háromszáz gyerek élt itt, istállószerű 
épületekben, volt olyan eset, hogy prostituáltakkal együtt. A mai, tiszta szobáink 
összehasonlíthatatlanok az akkori körülményekkel.”

Az új szemlélet kialakításában nagy szerepet játszott a mostani igazgató, minden 
nevelt gyámja, Szabadka Péter, aki huszonöt éve dolgozik a Békében, és aki épp őszi 
szabadságát tölti. Eleinte pártfogó-felügyelőként vett részt a munkában, majd Sztéhlo 
Gábor elveit és a Gaudiopolis mintáját követve megerősítette a neveltek önrendelkezését. 
Ifjúsági önkormányzatot hozott létre, amelynek mindig valamelyik köztiszteletben álló 
növendék az elnöke, akit a többiek választanak meg. Ezen a fórumon mutatják be a régi 
lakóknak az újakat, és itt kerülnek többek között terítékre a fegyelmi ügyek is: bizonyos 
kereteken belül az egész közösség ítél, amikor ítélni kell. 

Tóth Tamás szakmai igazgatóhelyettes szerint kitartásával, példamutatásával és hatá- 
rozottságával Szabadka Péter afféle falkavezérré vált a növendékek között. A tulajdon-
képpeni alapító, Sztéhlo nyomába lépve ő vezette be újra a vallásos szemléletű nevelést is 
az otthonban, kis kápolnát építtetett, ez azonban csak lehetőséget, és nem kötelezettséget 
jelent a neveltek számára.

„1993-ig az állami gondozottaknak tizennyolc éves korukban kellett elhagyniuk az 
otthont − tudom meg Birthától. − Ez a gyakorlat gyors utat jelentett számukra a börtönbe 
vagy a hajléktalanlét felé.” Szabadka e tekintetben is úttörő volt: illegálisan visszafogadta 
az elkeserítő helyzetbe került egykori nevelteket, illetve itt maradhattak nagykorúvá 
válásuk után is. A minisztérium először hallgatólagosan beletörődött a helyzetbe, majd az 
új gyermekvédelmi törvénnyel hivatalosan is elfogadott lett a huszonnégy éves korhatár. 
Ekkor létesítették a Béke családi utógondozóját is.

„Mint láthatja, ezen csak mosolygunk” − feleli Tóth Tamás, amikor a jelenlegi leg- 
idősebb nevelt kora iránt érdeklődöm. „Igazság szerint huszonöt-huszonhat évesek is 
élnek itt, most huszonhét a legidősebb.” Az idén januárban elfogadott törvény ráadásul 
huszonnégyről huszonegyre vitte vissza a korhatárt, ami Birtha szerint igencsak prob- 
lematikus. „Azt kell látni, hogy ezek a gyerekek nagyon lassan válnak felnőtté. Sokan  
csak huszonhét évesen érnék el a kinti élethez szükséges érettséget.” 

A Békében épp ezért, a szabálykövető magatartás mielőbbi kialakítása érdekében 
próbálnak szigorú napi életrendet folytatni. A nevelőknek többek között az a feladata, 
hogy megmentsék a fiúkat attól a miliőtől, amelyből jöttek. 
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Dühöt a kapába

„A verekedést és a másik nevelt bármiféle megalázását nem tűrjük, minden egyéb 
tekintetben viszont jóval elfogadóbbnak kell lennünk, mint egy átlagos hátterű gyerek 
esetében. Persze ésszerű határokon belül” − magyarázza Birtha. Az alkalmi droghasználatot 
például bizonyos fokig muszáj tolerálni, de a nevelőtanár köteles tájékoztatni a vezetőket, 
ha észleli, hogy valamelyik nevelt kábítószer hatása alatt áll. Ezek után egy szakmai gárda 
dönt arról, hogy mi a teendő: súlyos esetben addiktológiára viszik az illetőt, vagy a Bócsán 
létesített speciális tanyákra kerül. 

„Bócsán fokozott figyelem és fegyelem veszi körül ezeket a növendékeket − ecse- 
teli Tóth. − A tanyák messze vannak a külvilágtól, éppen ezért a növendékek nem 
tudnak kapcsolatba kerülni a dealerekkel, így maximális lehetőségük nyílik arra, hogy 
kitisztuljanak és megerősödjenek minden téren: munkaterápiában vesznek részt, az utazó 
tanárok segítségével pedig a tanulmányaikat is folytatni tudják.”

Györgyi szerint a drog csak tünet, egyfajta szeretetpótlék. „A magatartási zavarokkal 
és az esetleges függőséggel együtt próbáljuk meg szeretni a növendékeket, partner- 
ként bánunk velük. Amellett persze, hogy sokszor társul a kábítószerhez a bűnözés, az 
is jellemző, hogy a család szocializálta kifejezetten bűncselekményekre a gyerekeket, 
például rendszeresen lopni küldte őket.” 

„Elsősorban azt a felnőttekbe fektetett ősbizalmat szeretnénk pótolni a gyerekekben, 
amelyet elvesztettek” − fejti ki Birtha. A gyámhatóság minden évben felülvizsgálja 
korábbi döntését, megállapítják, hogy a gondozott családja alkalmas lett-e időközben 
a visszafogadásra. Sajnos azonban ezek a családok a legtöbbször teljesen széthullanak 
vagy egzisztenciálisan tovább süllyednek. Már az is eredmény, ha a nevelők valakit el 
tudnak érni a hozzátartozók közül, s bár többen együttműködnek velük, klasszikus család- 
terápiát gyakorlatilag lehetetlen folytatni. 

Mire nagykorúvá lesznek, a neveltek gyámi számláján több millió forint gyűlik össze, 
ebből azonban újabb problémák adódnak. „Amikor egy növendék betölti a tizennyolcat, 
és felveszi a pénzét, sok esetben az addig közönyös család fölbukkan, és érzelmileg 
zsarolni kezdi, a gyerek pedig a szeretetéhsége miatt enged nekik. Végül kisemmizik a 
vagyonából.” Birtha tapasztalatai szerint gyakran megtörténik az is, hogy a nevelt magára 
költi el villámgyorsan a felgyűlt pénzt. „Az egyik nagykorúvá vált növendéknek az 
utógondozónk keresett olcsó albérletet, de ő inkább panzióban lakott, kizárólag étteremben 
evett, és hamarosan hajléktalanként jelent meg nálunk, hogy hadd jöjjön vissza” − meséli 
az általános igazgatóhelyettes.

Györgyi kifejti, hogy az a mélyen gyökerező lélektani probléma, ami a Béke neveltjeit 
általánosan érinti, nem más, mint kötődési zavar. „Ha elérjük, hogy a növendék akár 
csak egyetlen felnőtthöz kötődjön érzelmileg, az már siker − fűzi hozzá Tóth Tamás. − 
Meg is mondjuk minden ide jelentkező nevelőtanárnak, hogy ne sértődjön meg, amikor a 
növendéke nem hozzá, hanem például a karbantartóhoz kezd el kötődni. Tulajdonképpen 
bármelyik itt dolgozó belekerülhet az apa vagy az anya szerepébe.”

Az otthon főként a viselkedésterápiára alapozza nevelési módszerét. „Ha az ember 
valamilyen fizikai tevékenységet végez, akkor az hatni fog a lelkére is, és az illető 
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előbb-utóbb elgondolkozik azon, hogy általában mit csinál jól, mit rosszul” – mondja a 
pszichológus.

Tóth Tamás a munkával, és hangsúlyozottan nem a munkára nevelés szakértője 
a gyermekotthonban. Ez a Béke területén végzett növénytermesztésben és állat- 
tenyésztésben való aktív részvételt jelenti. „A fizikai munka erősíti az önfenntartó 
képességet, az akaratot, a kitartást, ráadásul társas élmény, a növendékek mellett 
a felnőtt nevelők ugyanúgy részt vesznek benne, és sok nyilván fontos szerepe 
van a testi fejlesztésben is. Az ide érkező növendékek jelentős részével eleinte 
képtelenség együttműködni az iskolában, ezért a legvadabbak reggel nyolctól délután 
egyig kint dolgoznak, amíg minimális kitartás lesz bennük ahhoz, hogy egyáltalán 
beüljenek a padba. Két hét vagy akár fél év is eltelhet, mire alkalmassá válnak a 
tanulásra, és mindenképpen egy domináns személy révén kell ráébredniük, hogy mit 
fejleszt bennük a munkavégzés. Példát kell mutatni nekik, elengedhetetlen követel- 
mény a nevelő következetessége, tekintélye, őszintesége. A fiúk között farkastörvények 
uralkodnak, így nekünk főfarkasokká kell válnunk. Ha például verekedésre kerül sor 
köztük, nincs mese, fizikailag szét kell választani őket, aztán mielőbb megbeszélni velük 
az esetet.” 

Györgyi szerint a munkaterápia és a szintén alkalmazott lovasterápia során lassú 
kompetenciaváltás történik. „A Békébe érkezett fiúknak torzultak a kompetencia- 
élményeik, sokan azt érzik sikernek, hogy valamit ellopnak a boltból, vagy hogy ki- 
rabolnak valakit az utcán. Ezek a terápiák az irányítás örömének más módját kínálják 
nekik, azonnal viszont nem lehet − csúnyán fogalmazva − átprogramozni a gyerekeket.” 
„Először megpróbáljuk az agressziót a kapára meg a csákánynyélre vezetni” − tömörít 
Tóth.

Körülnézünk odakint: öt ló a karámban, arrébb egy egész bamba birkanyáj, csirkék 
az egyik ház padlásán. A neveltek kifejezetten szeretik ezeket az állatokat, valaki a 
lovakat, valaki a juhokat. A csirkék persze nem túl népszerűek, ám a nyolcvanöt fiú 
között hat lánynövendék is él az otthonban: vagy testvérei, vagy élettársai valamelyik 
fiúnövendéknek. Ők szedik össze naponta a tojást.

A telekhez tartozik 2,2 hektár megművelt föld, plusz a gyümölcsfák és a szőlő- 
ültetvény. Délután mindenki a saját csoportjának dolgozik. „Amit a neveltek termelnek, 
azt ők is eszik meg, ha pedig van fölösleg, az megy az otthon konyhájára” − közli Tóth 
Tamás, miközben terepszemlét tartunk. „A munkával a csoportok pontokat gyűjtenek, 
amelyeket később pénzre válthatnak. Mozira, nyaralásra használják fel, vagy amire 
szeretnék, csak közösségi dolog legyen.”

A Béke fő és egyben távoli célja, hogy az idekerülő fiúkból előbb-utóbb felelős 
családapa váljék: képesek legyenek fenntartani magukat, és elsajátítsák az együttélés 
szabályait. „Az étkezések során egy nagy tálban kapják az ennivalót a lakóotthonokban, 
hogy legalább ételszedéskor tekintettel legyenek egymásra. Összességében tehát mindenek 
előtt a szociális érzék fejlesztése áll a középpontban.”

Tóth Tamás úgy véli, hogy mostanság jóval nehezebben kezelhetőek a gyerekek, mint 
évekkel ezelőtt. Megkérdezem, hogy sikeresnek érzik-e a nevelők a munkájukat. „Nézze, 
itt nem az számít sikernek, amit egy hétköznapi ember annak tart. Az már nagyon komoly 
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eredmény, hogy egy gyereket meg tudunk állítani a bűnözésben.” Egy pácolt fából 
épített filagóriára bök. „Ha ezt például nem a saját kezükkel készítik, akkor valamelyikük 
mostanra letört volna pár deszkát belőle, vagy felgyújtotta volna, így viszont sértetlen.” 
Érdeklődöm, hogy van-e gyújtogatásra hajlamos nevelt az otthonban. „Itt van minden” − 
hangzik a válasz, és sétálunk tovább, hogy visszatérjünk a főépületbe.

A kortársak véleménye sokat nyom a latban a neveltek számára. Egy tekintélyes, 
akár idősebb, akár fizikailag nagyobb növendékre hallgatnak, és így pozitív mintát is 
kaphatnak tőle. Ha valamelyik nevelő az egyik tiszteletben álló növendékkel sikeresen 
együttműködik, akkor az illetőtől nagy eséllyel azt fogják hallani a többiek, amit a tanár 
is mondana az adott helyzetben. 

A neveltek jelentős része érkezése után rögtön megszökik. Ha egy gondozott huszon- 
négy órán belül nem jön vissza a kimenőről, akkor az otthonnak értesítenie kell a rendőr- 
séget, ha pedig a szökevény még nincs tizennégy éves, akkor haladéktalanul a nyomába 
kell eredni. „Ilyenkor mi is elindulunk, és először a család címén keressük. Menni kell, 
hogy a gyerek tudja: tényleg hiányzik valakinek.” Bár a gondozottak eleinte újra és újra 
megszöknek, érzik, hogy a Békében jobb a légkör, mint a régi otthonukban vagy az  
utcán. „Itt szép szobában lakhatnak, van ingyen étel, és nem verik őket a felnőttek. 
Egy idő után inkább elkezdenek naponta bejárni, majd lassan kapcsolatokat építenek 
ki a kortársaikkal, aztán a nevelőkkel is. Később már jóval ritkábban szöknek meg, 
mert bizonyosságot szereznek arról, hogy jó a Békében lakni, jó az az életforma, amit 
itt folytatunk, így lassan remény nyílik bennük a jövőre nézve. Amikor az Öregbékés 
Találkozón megjelenik egy volt növendék, aki elvégzett egy szakiskolát, van családja, 
akármilyen lakása és akármilyen autója, úgy érzem, hogy megéri ez az egész.”

Be vannak védve
„Csak sima cigit sodrok! Ne tessék aggódni! Nem vagyok olyan!” − kiabál felém egy 
tizennyolc körüli fiú. A főépület kinti lépcsőjén ül divatos ruhában, kezében dohány 
és cigarettapapír, mellette sporttáska hever: mint kiderül, épp focizott, és máris megy 
át egy másik edzésre. „Most három helyen játszom, szóval van mivel eltöltenem a 
szabadidőm.” Egyetlen panasza, hogy így viszont nem ér rá barátnőt keresni. „Pedig 
volt csajom, már nála is laktam Kőbányán, de vissza kellett jönnöm, mert nem voltam 
jógyerek.” Kérdésemre, hogy ez mit is jelent, pontos választ kapok. „Testi sértés, rablás. 
De most jobb, most nyugalom van. Mondjuk az utóbbi három napban itt se nagyon  
csináltam mást, csak verekedtem” − és indul is a telekről kivezető út felé. 

A folyosón megpillantok egy mosolygós, őszes hölgyet, ám csak köszönni jut neki 
időm: közénk ugrik egy energikus kamasz fiú. „Ő be van védve, világos?” Megnyug- 
tatom, hogy csupán beszélgetni szeretnék, de hiába, mindketten eltűnnek egy szobában 
valami sürgős teendő végett. Sikerül viszont utolérnem Szlavit, a negyvenes, bajszos  
férfit, aki a Béke egyik karbantartója és egykori növendéke. A nyolcvanas években 
hagyta el az intézményt. „Szabadka Péterrel később is tartottam a kapcsolatot, egy 
hegymászókörbe jártunk. Ő ajánlotta fel ezt az állást a kilencvenes évek közepén. Azóta 
újra itt lakom, de dolgozni csak négy órában tudok. Az egyik alpinista munka során  
rám dőlt egy fa, és súlyosan megsérült a derekam.”
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A kamasz váratlanul megint elém toppan. „Ő is be van védve, ő is be van védve!”  
Szlavi lazán lehiggasztja, majd mosolyogva megjegyzi, hogy ez a gyerek egyelőre sajnos 
nem sportol, pedig kellene neki, mert hiperaktív. Ugyanekkor lép oda hozzánk egy 
kifejezetten feldúlt, tizennyolc körüli fiú. „Szlavi, adjál már egy cigit, kurva ideges vagyok.” 
Megkínálom én, ő meg azonnal rágyújt, miközben közli, hogy szét fog verni mindenkit. 
„Menj ki, légy szíves, bent nem lehet bagózni, kimegyünk veled, legalább szétnézünk 
egy kicsit” − mondja neki Szlavi, majd megjegyzi, hogy a fiú azért ilyen agresszív, mert 
nemrég került ide: most szoktatják le az eddig adagolt pszichiátriai gyógyszerekről.

Egy férfi a gazdasági iroda ajtaján készül épp belépni. Köszönök, és közlöm, hogy 
körülnézni jöttem. „Nézzen csak, de óvatosan! Mosolyogjon, az általában beválik” 
– és már menne is a dolgára, de a kérdéseim hallatán inkább beinvitál. Béla elmondja, 
hogy az otthon anyagi keretei jelentősen szűkültek az utóbbi időben. „A jutalmakat és 
a túlórapénzeket egyszerűen nem tudjuk kifizetni, és az eszközparkot sem bővíthetjük 
vagy újíthatjuk fel. Gyakorlatilag minden befagyott.” Nem csak ez az oka azonban annak, 
hogy más intézményekhez képest nagy az alkalmazotti fluktuáció. „A legtöbben nagyon 
gyorsan feladják, pedig nyitottak a világra, sok mindenhez értenek, de végül azt mondják, 
hogy csak ezt ne… Napi szinten azért nehéz az itteni légkört elviselni.” Nincs ugyanis 
szünet: amint egy nevelt távozik, akár családfenntartásra alkalmasan, akár alkalmatlanul, 
már jön az újabb, komoly bajokkal küzdő gondozott, és kezdődik minden elölről. „Akik 
évtizedek óta itt dolgoznak, azok nyilván szeretik a munkájukat, de manapság talán pont 
ez a legnagyobb gond: egyre ritkább az elkötelezett ember.”

Alán, egy fiatal nevelőtanár lép be az irodába. Épp szabadságon van, de még telefonálni 
szeretne az egyik kórháznak. Tegnap egy növendék nem jött vissza a kimenőről, és éjjel 
végül annyira megverték a diszkóban, hogy ambulanciára került. 

Alán három esztendeje dolgozik a Békében. „Ha valaki két évet kibír, akkor állítólag 
itt is marad” − meséli, miközben átsétálunk a Don Boscóról elnevezett lakóotthonba, 
amely szintén a főépületben található. Csak egy gondozott tévézik odabent, a képernyőn 
szuperhősök harcolnak szupergonoszok ellen. Próbálok szóba elegyedni vele, de nem 
túl közlékeny, vagy tényleg leköti a rajzfilm. Zsolttól, a Don Bosco másik nevelő- 
tanárától megtudom, hogy a Béke előtt ez a fiú is megjárta a gyermekpszichiátriát, eleinte 
háromféle kemény gyógyszert kellett szednie a hiperaktivitása és a dühkitörései miatt. 
Már egy éve teljesen gyógyszermentes, és csak elvétve vannak indulatkezelési zavarai.

Az emlegetett kötődés a nevelők részéről ugyanúgy kialakul a neveltek iránt, mondja 
Zsolt. „Minden növendékemet szeretem, legjobban ezt a kis pernahajdert. Mondhatjuk, 
hogy nemcsak nekik, hanem belőlük is hiányzik a szeretet, de ott van az valahol mélyen, 
csupán elő kell kotorni. Ha sikerült, akkor sem igazán szavakkal, hanem tettekkel  
mutatják ki.” 

Megnézünk egy szobát: rend és tisztaság az emeletes faágyak között, sztárfocista 
vigyorog a poszterről. „Na igen, itt azért többnyire a futball a fő hobbi.” A művészeti 
tevékenység kevésbé jellemző, de rajzolni például minden nevelt szeret. „Ahogy a  
zenéik, úgy a rajzaikat jellemző tematika is a szociokulturális hátterüket, a múltjukat 
tükrözi, sokszor például azt ábrázolják, hogy rendőröket köpnek le és vernek meg”, a 
kedvenc filmek között pedig olyan klasszikusokat találhatunk, mint a Keresztapa.
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Békén kívül

Váratlanul megjelenik két kamaszlány a helyiségben. Bár otthonosan mozognak a Béke 
egész területén, álnaívan megkérdezem tőlük, hogy itt laknak-e. Kettejük nevében felel 
határozott igennel az egyik. „Nézzed már, még büszke is rá” − veti közbe a tévéző fiú.  
„Ja, büszke vagyok. Jobb itt, mint odakint.”

Zsolt átirányít a folyosó túlsó végén lévő lakóotthonba, ahol két család államilag 
gondozott tagjai élnek: hozzájuk tartozik a lányduó is. Amikor belépek, a tévében 
parlamenti közvetítés megy, és egy növendék épp kivesz valamit a hűtőből. Amint 
megpillant, gyorsan bevonul a szobájába. Miklóstól, a lakóotthon egyik nevelőjétől 
megtudom, hogy a „büszke” lány hétévesen érkezett ide a ferencvárosi Dzsumbujból a 
félénk fiúval és két másik bátyjával együtt. A legidősebb testvér már rég leérettségizett. 
„Szerintem mind a négyen le fognak, nem is értem, hogy mit keresnek itt, ahová minimum 
iskolakerülés miatt kerülnek a gyerekek. Több mint tíz éve dolgozom az intézményben, de 
már ritkán kell rendőrségre vagy bíróságra mennem, annál többször veszek részt viszont 
szülői értekezleten, ők ugyanis nem az itteni, hanem egy külső iskolába járnak.” 

Természetesen ezen a családon kívül is vannak pozitív példák. „Az egyik régebbi 
neveltem annak idején az asztmája ellenére lett maratonfutó. Miután háromszor 
megbüntették a BKV-n, elkezdett mindenhová gyalog járni, tempósan és hosszú léptekkel, 
én meg ezt látva rábeszéltem, hogy próbálja ki a maratont. Azóta fut.”

Akad viszont olyan jelenlegi gondozott, akinek egy éve hivatalosan Miklós a 
nevelőtanára, de még soha sem találkoztak: az illető egyelőre a fiatalkorúak börtönének 
lakója Tökölön. „Az egyik növendékünk meg huszonegy évesen transzvesztita táncos 
lett. Jól keres, de fizikailag nagyon lerobbant állapotban van, mert súlyos kábszerfüggő.  
Egy másik, kiemelkedően intelligens nevelt, aki önszántából olvasott rendszeresen újsá- 
got és szépirodalmat − ez ritkaságszámba megy errefelé −, jelenleg hajléktalanszállón 
él. Teljesen tönkrement, pszichiátriai kezelés alatt áll.” Az otthon egyik lelkésze próbál 
a saját anyagi javait sem kímélve gondoskodni róla: fizeti a pszichiátert és a kezeléshez 
szükséges gyógyszereket.

„Alapvetően egyébként csak apró sikerek vannak, például ha valamelyikük megtanulja, 
hogy a vécékefe nem díszlet. Mostanában összességében javulást érzek, pár éve még 
minden szempontból sokkal durvább dolgok történtek itt, sajnos azonban jelenleg is az 
a legritkább eset, amikor kimondhatom: ezt a gyereket én megmentettem. Szerintem 
jelentős a kriminalizált réteg a volt neveltek között. Valamilyen módon sokan kapcsolatba 
hozhatóak bűncselekményekkel, sőt többen is akadnak, akik életvitelszerűen bűnözésből 
élnek, legfeljebb sohasem kapják el őket.”

A két lány beviharzik a lakóotthonba. Egyikük leveti magát a tévé előtti kanapéra, én  
pedig megkérdezem, hogy érdekli-e a parlament. Mosolyog, és fejet csóvál. „Dehogyis, 
ők a dél-amerikai sorozatokat nézik” − világosít fel Miklós. A másik lány komoly arccal 
a nevelő felé fordul: „Miki bá’, mondja, kérem, milyen az élet itt a Béke otthonban?” 
Kétségtelenül paródia tárgya lettem.

„Talpraesett lánykák − kommentál Miklós −, talpraesettebbek, mint az én gyerekeim. 
Egyébként nem jellemző rájuk a szökés, és nem követnek el bűncselekményeket sem.”  
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A nyolcvanöt fiú társaságát is jól bírják. „Most tizennégy évesek, szóval már kerülgetik 
őket, de nem tudok róla, hogy bármilyen gond lett volna ebből. Simán ledumálnak 
bárkit.” 

Miután elbúcsúzom, a főépület előtt még találkozom egy fiúval, aki éppen most gyalogolt 
el az otthonig. Volt növendék: nyomdában dolgozik, de jelenleg Angliába készül, és 
elintéznivalója van az utógondozóban. 

A buszhoz vezető út vaksötét. Féltávon van egyetlen lámpaoszlop, jóval messzebb 
fényárban úszik a jánoshegyi kilátó. A két lány velem tart, mert postára kell menniük, 
én pedig rákérdezek, hogy tényleg könnyen megvédik-e magukat a fiúktól. „Megvédjük, 
de nem könnyen. A beszéd kevés, sokszor ütni kell. A végén persze mindig a fiúk ütik a 
nagyobbat.” Kedélyesen elcsacsognak: kuncogva mesélnek pár szaftos pletykát a Békén 
belüli viszonyokról, megtudom, ki fain csávó, ki kevésbé, elhangzik pár rémtörténet is, és 
megbeszélik, hogy eddig mennyi pénzük gyűlt össze a gyámi számlán.

Pár megálló után mindketten leszállnak. Már lassít a busz, de az egyik lány ülve 
marad. „Figyelj, tudnál adni százötven forintot?” − kérdezi. „Mire kell?” − kérdezek 
vissza, miközben már nyílik az ajtó. Ő csak ül, néz, mosolyog. Előkaparok a zsebemből 
némi aprót, gyorsan válogatni kezdek az érmék között. A csengő berreg, ám a lány még 
mindig ül, néz, mosolyog, ül, néz, mosolyog, amíg a kezébe nem nyomok egy kétszázast. 
Az utolsó pillanatban ugrik le a buszról.  
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A fény és a meleg
Ha a fény szót halljuk, legtöbbünknek olyan tág jelentéshálózattal bíró fogalmak jutnak 
eszünkbe, mint a remény, a jó, a meleg vagy maga az élet. Talán viszonylag ritkábban 
asszociálunk nagyon is földhözragadt módon olyan dolgokra, mint áram, villanypózna, 
villanyszámla, gázkonvektor, fa. A fény e gyakorlati megvalósításához szükséges esz- 
közök némiképp varázstalanítják a fény fogalmát, az alapvető létfenntartás gyakorlatias 
területére száműzik azt. 

Ahhoz, hogy a földtől valamelyest elrugaszkodva beléphessünk a fény metaforája 
által kínált jelentésvilágokba, a fénynek mint mindennapi létezésünkhöz szükséges 
energiaforrásnak a léte magától értetődő kell hogy legyen. Azaz természetes, hogy 
otthon felgyújthatjuk a lámpát, felkapcsolhatjuk a fűtést, ha szükséges. Bár a földünk 
energiatartalékáért aggódó hangok olykor arra próbálnak rábírni minket, képzeljük el, mi 
lenne, ha mindez nem állna a rendelkezésünkre ilyen természetességgel.

Vannak azonban emberek, akiket nem kell ilyen fantáziajátékra rávenni, hiszen 
számukra a fényhez és a meleghez szükséges energia előteremtése napi problémát okoz.  
Nézzük meg, milyen az élet e „maguktól éretetődő” dolgok nélkül.

Egy borsodi falu cigánytelepén, ahol kutatásaimat végeztem, soha nem volt bevezetve 
a gáz és a víz, az áram viszont elérhető minden háztartás számára – igaz nem teljesen a 
szokványos módon. A cigánytelep egy olyan speciális utca, ahol nincsenek házszámok, a 
házak többsége ugyanis, ha nem is alkalmatlan a lakhatásra, a helyi hatóságok szemében 
nem számít teljes értékű lakóingatlannak. A telepen mindössze négy olyan ház áll, amely 
„kiérdemelte” ezt a címet. Ezekbe a házakba hivatalosan is bevezették az áramot, jön a 
villanyszámla minden hónapban. A többi család pedig tőlük kapja az áramot, és hozzájuk 
jár elszámolni.

Ha követjük a vezetékek útvonalát, azok mentén kirajzolódnak a rokoni hálózatok. 
Mindenki ahhoz a házhoz tartozik, amelynek lakóival a legszorosabb rokoni viszonyban 
áll. Hónap elején odaviszik a pénzt, hiszen csak egy számla jön a teljes fogyasztásról, 
amelyet három-négy család használt el. Ez a kényszermegoldás egyszerűnek és korrektnek 
tűnik, hiszen a fogyasztó megkapja az áramot, a szolgáltató pedig a pénzét. Ugyanakkor 
mindebből számos konfliktus alakulhat ki. Mi történik, ha az egyik család annyira rosszul 
áll anyagilag, hogy inkább ennivalóra költ, mint számlákra? Bízhat abban, hogy a többiek 
nem akarnak áram nélkül maradni, úgyhogy úgyis kifizetik. 

Csakhogy egy cigánytelep élete nem teszi lehetővé, hogy az adós elbújjon azok elől, 
akiknek adóságával kárt csinált. A cigánytelep nyilvános terei, utcái egyfajta agóraként 
működnek, ahol minden eseménynek tétje lehet. A kárvallott pontosan tudja, hogy ha 
e nyilvános terekben veszi elő az adóst, ahogy mondják: „az egész cigány előtt”, akkor 
annak felelnie kell. A számonkérés – mivel bizonyos értelemben közönség előtt zajlik 
– teátrálissá válik, ami olyan helyzetbe hozza a „vádlottat”, hogy a számára oly fontos 
közösség előtt kell tisztáznia magát. Ezt a rendkívül nehéz és kellemetlen helyzetet, azt, 
hogy a másik „leszégyenítse az egész cigány előtt”, mindenki igyekszik elkerülni.
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Bár az uzsorakamat nyilvánvalóan teljesen más jellegű adóság, de az adósok ebben az 
esetben is elsősorban a szégyent nevezték meg (és nem a fizikai erőszaktól való félelmet) 
a törlesztésre kényszerítő erőként. „Nem az, hogy most megvernek – meséli Gizi, öt 
gyermek édesanyja –, csak hogy odagyön, azt elhord mindennek, hogy »amikor éhen 
voltatok, akkor tudtál gyönni, hogy adjak«, meg így meg úgy, hát tiszta szégyenbe tesz! 
Mmm, megadom én inkább.”

Még radikálisabb eszköz a cigánytelepen kívül elővenni az adóst, „bent”, a faluban, 
a magyarok előtt: bár ebben az esetben mindkét fél megkockáztatja, hogy „szégyenbe 
teszi magát”, hiszen az ügyek hangos intézése a magyarok szemében szégyenletes 
cigány szokásként tűnik fel. Azaz ebben az esetben mindkét fél „lecigányozza” magát,  
és kérdés, megéri-e.

A fentiek ismeretében érthető, hogy igen ritkán fordul elő olyasmi, hogy valaki nem 
fizeti ki számlatartozását annak, akitől az áramot kapja. Az olvasóban felmerülhet az 
a gondolat, hogy a cigányoknak tehát megvannak a „belső törvényeik”, amelyeket be- 
tartanak. Mintha ez az úgynevezett „belső” eleve adott lenne, nem pedig egy társa- 
dalmi viszonyrendszer szülötte. Ez a belső, oly mértékadó nyilvánosság az egymásra 
utaltságban jön létre; ezek az emberek egymás nélkül teljesen ellehetetlenednének. 

Veráék tíz éve élnek egy háromszobás házban a falu másik cigánytelepén. Vera, a 
férje, öt gyermekük, köztük legidősebb fia a feleségével és két kisgyerekével. Vera éve- 
ken át takarítóként dolgozott egy közeli nagyváros szállodájában, ahonnan tulajdonos- 
váltáskor elküldték; férje (túlélve egy agydaganatot) rokkantnyugdíjas. Mivel a rokkant- 
nyugdíjból nem lehet megélni, igyekezett itt-ott munkát vállalni. Amikor eljött az 
ötévenkénti orvosi felülvizsgálat ideje, az orvos ránézett a kezére, és így szólt hozzá: 
„Hát ez egy munkás, dolgos kéz, látom, dolgozunk, de a segély meg kéne!” És megvonta 
a rokkantnyugdíjat, ami havi ötvenezer forintos kiesést jelentett a családnak. Hamarosan 
kikapcsolták az áramot, Vera részletfizetést kért, de volt, hogy azt sem tudta fizetni.  
Így az áram visszakapcsolása reménytelenné vált. Vera csak a szomszédjára számíthatott, 
aki felajánlotta neki, hogy hozhatja tőle az áramot, feltéve, ha minden hónapban kifizeti 
a saját részét.

Ez a fajta egymásra utaltság természetesen nem csupán anyagi természetű, hanem 
ugyanannyira érzelmi is; az itt élők viszonyai nem igazán nyúlnak túl a cigányságon. 
Igen ritkák a vegyes házasságok, vagy akár „vegyes barátságok”. A most felnövekvő 
generációra ez még inkább igaz: ők már az iskolában sem találkoznak nem cigány 
gyerekekkel, hiszen azokat szüleik átvitték a városi iskolába vagy a szomszéd falu 
magasabb presztízsű intézményébe. 

Így nem csupán egy önmagába záródó cigány világ jött létre, hanem egy külső is, amely 
egyrészt mindig veszélyes egy cigány számára, mivel nem látják ott szívesen, másrészt 
pedig éppen ebből adódóan ez egy olyan világ, amelynek nem tartoznak felelősséggel. 
Számtalan olyan cigánytelepen élő családot ismerek, amely szinte minden létező  
kölcsönnel el van adósodva. Ezeket többnyire akkor vették fel, amikor valamelyik 
családtagnak volt munkája, majd annak elvesztésével fizetésképtelenné váltak. Ám ezek- 
től a családoktól nincs mit elvenni, lakóingatlanjaik nagyrészt eladhatatlanok, hiszen 
rossz állapotúak, és amúgy is a cigánysoron állnak. A bank pedig csak azokra tud  
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nyomást gyakorolni, akik rendelkeznek a bank fogalma szerinti tulajdonnal. A családok 
számára ilyen tulajdonok híján a bank mentehetetlenül annak a világnak a része lesz, amely 
nem értük hozta és nem rájuk szabta törvényeit. A törlesztőrészletek elhagyása számukra 
– azon kívül, hogy nem tudnak többé hitelt felvenni – nem jár következménnyel.

Az áramszolgáltató azonban tud mit elvenni, és mint látjuk, az ő hatalmától ez a 
belső cigány viszonyrendszer képes védelmet nyújtani. Azonban vannak olyan helyzetek  
amikor ez a „védőháló” nem áll rendelkezésre. Ez éppen akkor fordul elő, amikor egy 
család úgy dönt, megpróbál kitörni nehéz helyzetéből, elhagyja munkanélküliséggel  
sújtott faluját, és felköltözik Budapestre, hátha ott könnyebb boldogulni. Ez főként akkor 
reális alternatíva, ha már élnek más, esetleg falujukból származó rokonok Pesten, akik 
révén munkát tudnak szerezni. Merész vállalkozás ez, ugyanis albérletet találni három-
négy, esetleg öt gyerekkel nem könnyű, ráadásul ott a kaució, maga az albérleti díj, na 
és persze a számlák. Az elérhető munkák pedig főleg az építkezések, ahol bár viszonylag 
jól lehet keresni, de elég bizonytalanul: rossz idő esetén szünetelnek, sokszor pedig az 
alvállalkozó nem tud időben fizetni. Így aztán újra ott találhatják magukat, ahonnan 
elmenekültek: a fizetésképtelenség kellős közepén. 

Csakhogy itt nem veszi körül őket az a hálózat, amelyben otthon meg tudtak 
kapaszkodni. Esetleg a főbérlő ad valami haladékot, és ha nem elég szigorú, a számlákkal 
is el lehet maradozni, azok pedig csak gyűlnek, gyűlnek. Majd nem marad más hátra, mint 
úgy viselkedni, mint akinek semmi veszítenivalója nincsen, hátrahagyni az adóságokat, és 
új lakhely után nézni. A megkárosított tulajdonosnak nincs sok esélye, hiszen nincsen az 
a mértékadó közönség, amely előtt számon lehetne kérni az adósokat, amely előtt „meg 
lehetne szégyenülni”, de ha lenne, a tulajdonosnak (mint abban a közegben nem járatos 
embernek) akkor sem lenne meg a kompetenciája az ilyesmihez. Ha a család új albér- 
letet keres, akkor ugyanez megismétlődhet, ha pedig visszamennek a falujukba, szintén  
ismerős helyzetben találják magukat. 

Az áramnak mint alapvető szükségletnek a megszerzése, ahogy a fentiekből láthattuk, 
megoldható, de a meleg vagy akár csak az elviselhető hőmérséklet biztosítása az 
otthonokban évtizedek óta komoly kihívást jelent. A cigánytelepen élő családok kivé- 
tel nélkül fával fűtenek. Akik egy kicsivel jobb helyzetben vannak, próbálják télire 
megvásárolni a fát, hogy már csak tél végén, tavasz elején kelljen kimenniük az erdőre. 
Ám a sokgyerekes, nagyon szegény családok sokszor kénytelenek a puszta emberi erőre 
támaszkodni. Ahol több fiúgyermek lakik, ott 12-13 éves koruktól ők járnak apjukkal 
fáért. Késő ősszel és kora tavasszal, amikor már a szerencsésebbeknek is elfogyott a 
tartalékuk, a férfiak csapatostul járnak ki az erdőre, az erdő közelébe. Szétszóródnak,  
hogy az erdésznek ne tűnjön fel a jelenlétük (a viccesebb kedvűek egymást 
ijesztgetik). Főként a fiatalabb fiúk versenyeznek egymással, ki hoz haza nagyobb 
fát, kiben van több erő. E kényszerű szórakozást csak az erdész zavarhatja meg, és 
csak az ő jóindulatán múlik, hogy büntetést is sóz-e a nyakába, vagy eltekint ettől,  
és csupán megígérteti velük, hogy nem jönnek többet.

Bár illegálisan használják, ezek az emberek bensőséges viszonyban állnak az 
erdővel, ismerik, mint a tenyerüket, sosem tévednek el benne, tudják, melyik fa hogyan 
ég, érdemes-e kivágni. Nem csupán az erdőt voltak kénytelenek kiismerni, hanem a 
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fakitermelés üzletágát is. Az utóbbi időkben sokan igyekeztek ismeretséget kötni külön- 
böző erdészetekkel, hogy onnan munkáért cserébe jutányos áron vagy ingyen kapják a fát. 
Az ügyesebbek, akik jobban tudnak kapcsolatokat teremteni, majdhogynem üzlettársakká 
léphettek elő, hozzák dolgozni a rokonaikat, a munkájukért kapott fát, amely már nem kell 
otthonra, eladhatják más, a faüzletben kevésbé járatos családoknak.

Akár az építőipar, a fakitermelés is olyan szakma és üzletág, amelyekben a cigányok 
évtizedek óta jelen vannak, vagy mint munkások, vagy csak mint úgynevezett „kár- 
okozók”. Mindkét szakágban e jelenlétből lassan kinőtték magukat a cigány származású 
vállalkozók, akik munkát, szolgáltatást tudnak ajánlani a környezetükben élőknek. Ezeket 
a szakmunkásokat nem az oktatási rendszer bocsátotta ki a munkaerőpiacra, hanem az 
élet. Az az élet, amely rákényszerítette őket arra, hogy akármilyen módon is, de tüzifát 
szerezzenek családjaiknak.

Az ezekben a közegekben élő  cigány gyerekektől már többször hallottam, hogy a 
„fabizniszben” látják a boldogulásuk útját. „Fával szeretnék foglalkozni” – mondogat- 
ják. Ez a szakma a maga életszerűségében áll előttük, szemben azokkal a szakmákkal, 
amelyeket az oktatási rendszer kínál nekik. 

Csak reménykedhetünk abban, hogy kialakul számukra egy életpálya, amely lehetővé 
teszi, hogy a jövőben ne legyen kihívás előteremteni a mindennapi élethez szükséges 
fényt és meleget.

Csillagtér
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„Lényeg, hogy süssön a nap”
A felvétel időpontja: 2010. 11. 20-21.
Helyszín: Óbuda, Gyenes utcai park
Név: László, később bekapcsolódik Gábor 

– Hány éves Ön?
– Negyvennégy.
– Mióta van az utcán?
– Kilenc éve. A szüleim meghaltak, ugye örököltük a lakást, rengeteg volt rajta a 

tartozás, és nem tudtunk venni lakást Pesten, pestiek voltunk. Vidéken tudtam venni 
csak, Tápióság, ott meg nem volt lehetőség munkára, följárni meg nagyon húzós lett 
volna, úgyhogy el kellett adni. Utána visszajöttem, és akkor már az ipar kezdett ugye… 
Munkásszállóra mentem, de hát az a pénz, amit én leraktam, nyolcezer körülbelül, az 
hamar elfogyott, az ital volt az, ami főleg.

– És mostanában talál munkát?
– Hát így utcáról nem nagyon.
– Mit olvas?
– Most találtam, a Lidércfény, Hardy írta, Thomas Hardy.
– És miről szól?
– Most kezdtem el, fogalmam sincs. Épp abban a pillanatban, amikor jött. Az önélet- 

rajznál kezdtem el.
– Talált már különlegesen nagy értéket?
– Attól függ, mit nevezünk különleges nagy értéknek. 
– Mondjuk, aranyórát. Valaki azt mesélte…
– Nem, nem, az csak kamu, olyan nincs. Mondjuk, egyszer volt egy barátom… hát még 

megvan, végül is, egy konténerben szintén ilyen könyveket talált, és az egyik könyvet 
kinyitotta, belenézett, és ki voltak vágva, mint a krimikben, a lapok, és tele volt pénzzel, 
valami ötszázvalahányezer volt benne.

– Akkor ez mégsem legenda.
– Ez nem! De az aranyóra meg ilyen hülyeségek, az biztos, hogy nem létezik. És ez is 

csak egyszer.
– Merre tölti az éjszakákat?
– Általában fönn a hegyen, a kiscelli dombon.
– Többen vannak ott?
– Nem, most mindenkit elzavartak. Én is csak úgy följárok, aztán gyorsan lefekszek a 

sötétbe, és aztán már reggel jövök is. Járnak ott a parkőrök, nem nagyon lehet.
– A telet hogyan lehet átvészelni?
– Ne rúgjon be az ember nagyon, csak ennyi. Meg legyen takarója. Mert ha végül is 

berúgtál, akkor megfagysz. Én is megiszom a magamét, de most már kevesebbet, mint 
régen.

– Flakonos bort?
– Persze, nekünk csak arra telik általában.

Csillagtér – Hajléktalaninterjú
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– Nem szoktak tőle rosszul lenni? Nem mérgező?
– De, aki nagyon túlzásba viszi, az már remeg tőle. Most is van két barátom, 

akik már azon gondolkoznak… itt vannak egyébként nem messze, itt alszanak a 
padokon… már azon gondolkoznak, hogy még van két liter boruk, de hogy hogy 
legyen a következő, mert ugye rosszul lesznek, hogyha nem tudnak inni. Muszáj hajtani  
a következőre.

– Ez a november enyhe. 
– Igen, kellemes, de állítólag már jövő héttől nulla-mínusz öt lesz, mondta a rádió. 

Nekünk az a lényeg, hogy süssön a nap. Nyáron be tudsz húzódni árnyékba. Innen meg, 
már a hidegből bemenni a melegbe…

– Az nem jó?
– De jó, persze. Például itt a Ladik utca, simán be lehet menni a nappali melegedőbe. 

Nem túl nagy, de ott van közvetlenül mellette a mosoda, fürdő, iratokat intéznek. Végül 
is nagyon kedvesek, délután vannak programok, filmvetítés.

– Mi volt a legutóbbi film?
– Valami Sharon Stone, én nem voltam bent, nem tudom, de mindig van valami egyórás 

program, valami film. Most állítólag megint vannak programok, beszélgetés valamiről, 
valami pap jön, ilyesmi.

– Hogy áll a vallással?
– Hiszek Istenben, igen, de templomba nem járok.
– Ez belső meggyőződés?
– Így van, ez egy hit. A bálványokban nem hiszek, és a templomban ugye bálványok 

vannak. Én a Hit gyülekezetébe jártam sokáig, onnan veszem ezt a hitet.
– Már nem jár ki?
– Megmondom őszintén, szégyellem magam. Lehet, hogy tudnának segíteni… biztos, 

hogy tudnának… sőt száz százalék, hogy tudnának, csak a szégyenérzet visszatartja 
az embert sok mindentől. Vannak olyan családtagjaim, akikhez simán mehetnék, és 
nincs… nincs az embernek a bőr a képén, hogy egyszerűen odamenjen. Sokan vannak 
így nagyon.

– Hátha segítenének, és akkor befejezhetné az utcai életet…
– Igen, csak mondom, ez a nagy szégyenérzet, ez sok mindenkibe’ benne van itt, főleg 

bennem is, és ez egyszerűen visszatartja az embert, saját maga akarja, és… 
– Van valamilyen elképzelése, hogy hogyan húzza ki magát a hajléktalanságból?
– Terve, az mindenkinek van. Először is munkát kell szerezni, az a lényeg.
– Éhezni szokott?
– Nem, vannak ingyenkonyhák. Meg sokan adnak, ismernek, vannak olyan helyek, 

ahol már direkt szólnak. Szóval, éhezni nem, és nem is tudok olyat, aki éhezne. Ha más 
nem, akkor elmegy kukázni, kenyeret azt mindig talál az ember.

– Mi a legelső emléke?
– Egy injekció. Torokgyíkom volt, azt hiszem, én voltam az utolsó, akinek ez volt. Ez 

régen halálos gyermekbetegség volt. Szerintem én voltam az utolsó, aki elkapta, és arra 
emlékszem, hogy vastag tűvel nyomták bele a combomba, és őrületesen fájt az. Három-
négy éves lehettem talán, ez az első világos emlékem.
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– Az iskolai tanulmányok hogyan mentek?
– Az alsó tagozat nagyon jól ment, egészen hatodikig, a hetedik-nyolcadikat már 

ellinkeskedi az ember. A szakmunkásba’ is elég jól ment az elején, aztán megint a vége. 
A Kőbányai útra jártam, fényező szakmunkásnak tanultam.

– Nősülés?
– Egyszer volt egy élettársam, hét évig együtt voltunk. Az meg azért nem ment tovább, 

mert tizenhárom évvel idősebb volt… Szóval, úgy érezte a lány, hogy ő már idős hozzám, 
és kiprovokálta, hogy szakítsunk. Neki probléma volt, hogy ekkora a korkülönbség.

– A szex miatt?
– Nem, nem a szex, az nagyon jól működött. Csak hát olyan valakit akart, aki ugye 

azért szinkronba’ van korban. Mert már nem nagyon volt közös témánk. Így évekig 
elmentünk, elpoénkodtunk, bár nem nagyon találkoztunk, ugye mind a ketten dolgoztunk, 
de esténként.

– Gyerekvállalás nem merült föl?
– Nem. Legalábbis nem tudok róla. Van egy bátyám, tíz év van köztünk. Rá számít- 

hatok, szokott segíteni, főleg anyagilag. 
– (Egy férfi csapódik hozzánk.) Önt hogy hívják?
– Gábor.
– Hogyan lett hajléktalan?
– Anno itt laktam a Bécsi úton, apámmal összevesztem, és hat éve kint vagyok.
– Súlyos dolgon vesztek össze?
– Hát ilyen családi problémák, nem volt olyan súlyos, csak hát fogtam, azt otthagytam. 

Azóta néha találkozok vele, néha kérek tőle pénzt, néha fölenged fürdeni, meg kimos rám, 
aztán ennyi. Eladta a lakást a fejünk fölül, átköltözött egy csajhoz, az meg nagyon-nagyon 
rosszindulatú. Örülök neki, ha hetente egyszer el tudok menni fürdeni hozzájuk, meg 
kimosnak, azt ennyi, meg adnak kaját.

– Nincsen munkája? Elmehetne albérletbe.
– Valószínűleg találnék, mert villanyszerelő a szakmám, csak hát az első fizetést meg 

kéne várni ugye. Az albérletnél kauciót kell fizetni, legalább egy hónapot.
– Nem sikerült kibékülnie az apjával?
– Á, nem, csak éppen hogy beszélő viszonyba’ vagyunk.
– Anyagilag is támogatja?
– Nem nagyon már, nyugdíjasok. Nem nagyon van már nekik se pénzük. Már akkor 

is húzza a száját, ha egy kis kajára kérek kétszáz forintot vagy valami, de azért ad, hál’ 
istennek.

– Karácsonykor fognak találkozni?
– Igen, azért valószínűleg igen. Azért fölszólok neki, lehet, hogy föl is hívnak kajálni, 

meg megfürdetnek megint, reméljük, hogy sikerülni fog.
– Van testvére?
– Van a bátyám, itt alszik az árkád alatt. De most úgy megverték. (Lászlóhoz) Hát te 

láttad, hogy néz ki. Ezért nem jött ide, különben jött volna.
– Kik verték meg?
László: – Buliból fiatalok. Feküdt ottan valahol, nem tudjuk, hol.
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Gábor: – Valami árkád alatt, és négyen rátámadtak. Na gyerünk, jól megrugdosták, 
megverték.

– A bátyja miért került ki az utcára?
Gábor: – Hát ő az én bátyám, ugyanolyan okokból, mint én… 
– Miért, mit csinált?
Gábor: – Egyszerűen nekiment az apjának, megverte. Ő azért súlyosabb, mint én. 

Szóba se áll vele a fater, azóta se. Én nagyon jól elvagyok az öreggel most is, függetlenül 
attól, hogy nem lakhatom ott, mert nem az övé a lakás, hanem az asszonyé, akivel együtt 
él. Mert nekünk, tudod, Újpesten volt a lakásunk, apám eladta az ő háromszobását, és 
átköltözött a csajhoz, nekünk vett egy másfél szobást Újpesten. Na, azt is elrontotta a 
bátyám. Apánk megmondta, ha egyszer ivászat lesz, vagy balhé, akkor elveszi a fejünk 
fölül. Megtörtént a balhé, rendőrség is kint járt, apám meg eladta a fenébe.

László: – Ebbe az életbe az ital az tönkreteszi az embert. Én hajléktalant még nem 
láttam, aki nem ivott.

– Hogy bírják majd a havazást?
László: – Most egy kis fóliasátram van, meg egy takaróm. Hát most nagyon be van 

ígérve, hogy majd megyünk a Batthyány térre.
Gábor: – Hálózsákokért megyünk, úgy néz ki, hogy ígértek.
László: – És teljes ruházatot. Csak az a kérdés, hogy mikorra menjünk. 
Gábor: – Megkérdezzük most.
László: – Ha van, akkor odaadják, ha nincs, akkor megyünk jövő héten. Általában 

szoktak jönni, megtalálják az embert, és akkor megkérdezik, hogy mire van szükségünk, 
és fölírják. 

– Hogyan telik egy átlagos napjuk?
Gábor: – Általában együtt vagyunk, mert barátok vagyunk, lejön hozzám ide az árkád 

alá, mert én itt alszom. Azt megyünk császkálni, körbenézünk, üvegeket, kaját meg 
ilyesmit, amit éppen találunk, kis vasat. 

László: – Méhezni tudunk… Eltelik a nap, így azért elég sűrű.
– Azon nem gondolkodtak, hogy vándoroljanak, mint régen a csavargók? 
Gábor: – 1974 óta itt lakom, itt vannak ismerőseim. Ha bemegyek a lakótelepre, leülök 

egy padra, jön egy-két ismerős, már megvan egy kis pénzem. Megszánnak, mert látják, 
hogy hogy nézek ki.

László: – Budapesten kívül azért nem hiszem, hogy nagyon meg lehetne élni.
Gábor: – Én a kórháznál tarhálgatok. Néha megvan az ezer-ezerötszáz forint, kis kajára 

meg a piára megvan. 
– Követik a politikai történéseket?
Gábor: – Igen, persze, hallgatom a híreket, van rádióm.
László: – Az újságokat is elolvassuk, igaz, hogy egy-két nap késéssel.
– És hogy most terveznek valamit a hajléktalanokkal, arról hallottak?
Gábor: – Igen, igen, már nem lehet kint maradni az utcán, hanem jól megbüntetik őket, 

merthogy be lehet menni hajléktalanszállókba, én úgy hallottam.
László: – Csak kényszerrel tudja megcsinálni. Ez már a rendszerváltásnál el lett 

cseszve, szerintem. Nem kellett volna mindent eladni.
Gábor: – Igen, így kezdődött az egész, hogy eladták az országot, sajnos.
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László: – Mert az orosz laktanyák itt voltak, aztán eladták majdnem mindet irodaház- 
nak. Simán meg lehetett volna csinálni, hogy szállókat csinálnak belőlük. Prágában 
például nincs hajléktalan az utcán, mert van hely, és kulturált hely. 

– Járt már Prágában?
László: – Nem, csak olvastam róla. Csak Bulgáriában voltam, tengerparton, akkor még 

gyerek voltam.
Gábor: – Haha, ott én is voltam, a török határnál. Volt két nagy sátrunk, egyikbe 

befeküdtünk egy sráccal, a másik négyszemélyes volt, és akkor úgy ment a bulizás, 
elmentünk kajálgatni, napi két láda sör, amúgy a főnököm nem iszik, illetve a volt főnököm, 
merthogy én lovász vagyok ugyancsak. Tizenegy évig csináltam, csak összevesztem a 
főnökömmel.

– Mi a legelső emléke?
Gábor: – Hmm… Megvan! Elég nagy piromániás voltam, és fölgyújtottam… még 

akkor a XVII. kerületben laktunk, a szennyesládát, és anyám úgy megvert, hogy ihaj. 
– Gondolt arra, hogy pirotechnikusnak tanuljon?
Gábor: – Haha, nem… Inkább a műszaki dolgok felé hajlottam. Először elektro- 

műszerésznek akartam menni, de nem vettek föl, mert csak 3,8 volt az átlagom 
nyolcadikban. De villanyszerelőnek fölvettek. Fiatalkoromba’ azért ment egy kicsit a 
szipu is. Tehát itt már nehezebb volt tanulni, koncentrálni.

– Van emlékezetes hallucinációja?
Gábor: – Van egy csomó, de most nem tudok mondani… Igen, vannak jók. Például 

a Rubik-kocka, azt nagyon gyorsan ki bírtam rakni, egy perc valamennyi alatt simán. 
Lerajzoltam a földre, és akkor közben szipuztam, és úgy játszottam. 

– Mi az élet értelme?
Gábor: – Hát elvileg ha lenne egy rohadt lakásom, akkor tudnék családot alapítani, el 

tudnék menni dolgozni, fizetni a számlákat… Elég halott ügynek tűnik.
László: – Innen is lehet, nem arról van szó…
Gábor: – Jó, de télen aztán menjél mínusz húsz fokba’ el, amikor kint alszol, és akkor 

nagy kedved van dolgozni, amikor egész éjszaka majd megfagysz.
László: – Most nem konkrétan a télről beszélek, hanem, hogy innen is el lehet indulni. 

Az ember, ha kicsit normális, nem az, akinek már minden mindegy. Mi is azért elég 
hosszú távon kint élünk, én kilenc éve, Gábor hat, most már valamit kéne kezdenünk 
magunkkal.

Gábor: – Mert így napról napra, hogy elmegyünk üvegezni, egy kis kaját keresünk itt-
ott, az nagyon kemény, épphogy van annyi, amennyi kell.

László: – Igen, mert ha csak ketten lennénk az utcán, akkor úgy megélnénk, hogy átlag 
életszínvonalon felül. 

Gábor: – Régebben jó is volt.
László: – Na de most hatszázezren vannak, akármerre néz az ember.
Gábor: – Sokkal többen vannak, már lépten-nyomon hajléktalanokba botlik az ember, 

ismerősökbe. Isznak, összeszólalkoznak…
– Ön mennyit iszik egy nap?
Gábor: – Amennyire telik. De mellette, hogyha nem találok úgy kaját, akkor meg kell 

venni a kaját, hát a napi két liter az a minimum, de négy le szokott azért menni.
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– Ebédre már szedtek össze valamit?
Gábor: – Most kaptunk az egyik hajléktalantól hurkát meg kolbászt. Sült hurka, sült 

kolbász. Úgy hozta neki egy csaj. Azért van, aki segít.
László: – Van itt, amikor bezár, a maradékot elosztja.
Gábor: – Aha, jó háromkilónyi, adott belőle három szálat. Kenyér után majd még 

kajtatunk.
László: – Vannak ilyen emberek, meg leszólnak, és ötszáz forintot ledobnak az 

ablakból.
– Mit gondolnak, jövő ilyenkor hol lesznek?
László: – Ezt nagyon nehéz megjósolni.
Gábor: – Ezt nem tudhatjuk, mert közbejön valami… Hát még mindig azon 

gondolkodom, hogy visszamegyek a főnökömhöz, csak lehúztam ott tizenegy évet, hátha 
még visszavenne.

László: – Bármi lehet.

Az interjút Kiss Géza készítette

Csillagtér – Hajléktalaninterjú

N É M A   I M A
A HAJLÉKTALAN SORSRA JUTOTTAKÉRT

Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott  
embertársainkért gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél 
nyolc és nyolc óra között.  
Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett idôkeretben bármikor, felekezeti 
vagy társadalmi hovatartozására való tekintet nélkül bárki  
csatlakozhasson hozzánk.

Kérjük, hogy az imádkozók csendességét beszéddel ne zavarja meg!

Címünk: Oltalom Kórház Foglalkoztató, 1086 Budapest, Dankó u. 9.

Dicsôségemtôl megfosztott,
levette fejemrôl 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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Szociális információk

Segítségnyújtás
Ha Ön úgy gondolja, hogy nehéz sorsú embertársain (szerény anyagi körülmények között 
tengődőkön: hajléktalanokon, nagycsaládosokon, kisnyugdíjasokon, fogyatékkal élőkön, 
elemi csapások sújtottjain, hátrányos helyzetű gyermekeken…) akar és lehetősége is van 
segíteni, akkor többek között az alábbiak szerint teheti.
Dologi adományokkal: Ruha, cipő (gyermek is!), ágynemű, takaró, törülköző, használható 
játékok, használati eszközök (konyhai eszközök: lábos, bögre, evőeszközök, sütő-
főző edények stb., működő háztartási gépek), „száraz”, tartós élelmiszerek (konzerv, 
cukor, liszt, rizs, tészta, olaj…), használható bútorok stb. Ezeket az ország családsegítő 
központjaiban és a hajléktalan szállókon tudja leadni – előzetes egyeztetés alapján.
Pénzadományokkal (pl. a különböző karitatív szervezetek számlaszámaira, illetve 
személyesen befizetve, adójuk egy százalékának felajánlásával, a különböző jótékony 
akciók adománygyűjtésénél).
Véradással (véradó állomásokon, kórházakban, a Magyar Vöröskeresztnél).
Eseti konkrét segítségnyújtással: Bajban lévő hajléktalanoknak: a konkrét esettől függően 
a mentőt (Tel.: 112, ami üzenetrögzítős, ill. 104), az önkormányzatok családsegítő 
intézményeit, hajléktalan szállók ügyeleti számait hívják, esetleg ha tudják, mire van 
szüksége, személyesen takaróval, élelmiszerrel stb. segítsenek.
Mindez konkrétan nálunk, az Oltalom Karitatív Egyesületnél:
A dologi adományokat a nap 24 órájában átadhatja a VIII. kerület Dankó u. 15-ben lévő 
ügyeletünkön, illetve adományozással kapcsolatos információkat központi telefonszámun- 
kon (06/1-314-06-68), vagy e-mailen (oltalom@oltalom.hu) kaphat. Pénzadományozási 
adataink: bank: BBRt.: 10103805-11414336-00000009, adószámunk: 19010409-1-42.

Ha drogtól, alkoholtól rosszul lett emberekkel találkoznak, mentőt kell hívni, ha valaki 
leszokás miatt kér segítséget, akkor a segítségkérésnél található címeket ajánlhatja.

Segítségkérés
Ha Önnek van problémája, megpróbálunk pár területen tanácsot adni, hogy hova, kikhez 
fordulhat.

Jogi segítség: 
Az önkormányzatok nagy részénél kaphat ingyenes jogi tanácsadást.
A „Nép Ügyvédje” szolgálat: olyan jogi intézmény szociálisan rászorulók számára, 
amelynek keretében a hátrányos helyzetű állampolgárok szakszerű jogi szolgáltatást 
kaphatnak. Elérhető: az Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld számán: 06/80-244-44-
44. Segítséget kaphat jogi tanács formájában, beadványok és okiratok szerkesztésében, 
birtokháborítási, lakhatási, hagyatéki, munka- és foglalkoztatási ügyekben, családjogi, 
szabálysértési és egyéb kérdésekben. (www.im.hu)

Csillagtér – Szociális információ
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Ha Ön bűncselekmény áldozata, az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál 
tájékoztatják jogairól. Indokolt esetben azonnali pénzügyi segélyben, erőszakos bűncse- 
lekmény áldozataként egyösszegű kártérítésben vagy járadékban részesülhet. Részletes 
információ: Igazságügyi Minisztérium ingyenes zöld száma: 06/80-244-44-44.

Szenvedélybetegségek:
A.A. Anonym Alkoholisták: levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 701/439.
Tel.: 06/1-251-00-51 – minden nap 15-18 óráig.

Nyírő Gyula Kórház drogambulanciája: Tel.: 06/1-452-94-60 vagy 452-94-61; 
rendelés: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 09-17 óráig, szerda: 06-14 óráig.

Drog Stop: Tel.: 06/80-505-678.

Kék Pont: orvosi, pszichológiai jogi, szakmai tanácsadás, oktatás – droghasználóknak, 
hozzátartozóknak, szakembereknek. Elérhetőség: Kék Pont Drogkonzultációs Iroda 
Budapest, IX. kerület, Gát utca 25. Tel.: 06/30-490-28-40, 06/1-215-78-33. Jelentkezés 
elsősorban telefonos egyeztetést követően! E-mail: bluepoint@t-online.hu.
Nyitva: H-P: 10.00-18.00

Dohányzásról Leszokást Segítő Telefonos Szolgáltatás: Tel.: 06/40-200-493 
(Helyi díjtarifás kék szám) A telefonálók automata segítségével információkat 
kaphatnak a dohányzásról és a leszokás lehetőségeiről, munkaidőben a témában jártas 
egészségfejlesztővel is lehetőség nyílik a beszélgetésre.

Egyéb segítséget nyújtó elérhetőségek:
Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat: ingyenes és anonim HIV-, Hepatitis B- és C-, 
valamint szifiliszszűrés és tanácsadás. Cím: Budapest, XI. ker. Karolina út 35/B. Rendelési 
idő: hétfőn: 17-20, kedden: 09-12, szerdán: 17-20, pénteken: 09-12. Csütörtökönként 
kizárólag tanácsadás van 17-20 között, vérvétel és leletkiadás aznap nincs. 
Tel.: 06/1-466-92-83. Telefonügyelet: hétfő, szerda, csütörtök: 17-20, kedd, péntek: 09-12.

Válságterhességi Tanácsadó Központ: információt adnak válságterhességben lévők 
számára; ingyenes terhességi teszttel, tanácsadással állnak mindenki rendelkezésére. 
Címük: Válságterhességi Tanácsadó Központ 1075 Bp. Asbóth u. 22. Tel.: (éjjel-nappal): 
06/70-225-25-25. Nyitva tartás: hétfőn: 14-18 óra között, kedden és szerdán: 10-17-ig, 
csütörtökön: 9-13-ig. Tel.: (központ): 06/1-423-74-12.

Telefondoktor: Tel.: 06/1-317-21-11 – automata éjjel-nappal.

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány: Gyermektelefon Szolgálat: név nélkül hívható 
ingyenes segédvonal gyerekeknek és fiataloknak, ha szeretnének megbeszélni valamit, ha 
problémákkal küszködnek, ha veszélyben érzik magukat. Tel.: 06/80-505-000 – 18 és 21 
óra között.

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: Tel.: 06/80-505-503 – mindennap 18-06 óráig.

DélUtán – az Idős Emberek Segélyvonala. Tel.: 06/80-200-866 – mindennap 18-21-ig.

Csillagtér – Szociális információ
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Bögremese 
(egy reménytelen szerelem története)

Neked is szokott mesélni a Nagyasztal? A mi Nagyasztalunk már nagyon öreg, sok 
mindent látott. Ma reggel például ezt mesélte: 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer a világon egy kóbor Kakaókatona. Nem volt neki 
se kutyája, se macskája, csak egy Kávé nevű lova. Ez a Kávé nevű ló soha nem fáradt el.  
Ha Kakaókatona megpihent, Kávé máris türelmetlenül nyihogott: 

– Meeeehhhheeeeennnyünk már világgá! 
– Hát jó, menjünk, végül is van bennem kakaó! – válaszolta Kakaókatona, így aztán 

mindig úton voltak.
Karácsony reggelén végre megérkeztek a Nagy Reggeli Birodalomba, ahol a 

Kockacukormadár elcsiripelte nekik, hogy a rettentő Kólasárkány ma reggel egy csúf 
bögrebörtönbe zárta szegény Tejhercegnőt. Kakaókatona rögtön elhatározta, hogy 
kiszabadítja a hercegnőt a sárkány fogságából.

Amint Kakaókatona odaért a Nagyasztal nevű vármegyébe, menten felbolydult az 
asztali élet. Mézimackó hanyatt esett, Citrombaba kifacsarodott, Kakajóscsiga rémülten 
kiabált segítségért, Tojás uram meg majd szétrepedt a kíváncsiságtól, csak Jam néni 
kavargatta továbbra is békésen a lekvárját. 

Kakaókatona észrevette, hogy Teakisasszony is fogságba esett, míg párja, a szikkadt 
Kalácsvitéz tehetetlenül nézte kedvese szenvedését. A Kólasárkány már messziről 
sistergett, bugyborgott, csak úgy okádta magából azt a randa, pezsgő ragacsot! Amikor 
vett egy nagy levegőt, hogy hatalmas barna lávafolyamával ártalmatlanná tegye az ellen- 
séget, a katona kezében megvillant a felülmúlhatatlan, titkos fegyver.

– Ezzel a vacak ezüstkanállal akarsz engem legyőzni, te kis dobozbóljött, nincstelen 
bajszosmaki? – nevetett gonoszul a pityókás Kólasárkány, miközben előbukkantak odvas 
fogai.

– Ezzel bizony! – válaszolt Kakaókatona, és fújni kezdte az ezüstkanálon lévő, soha el 
nem fogyó kakaóport, egyenesen a sárkány orrlyukai felé. 

A sárkány hapcizott egyet, hapcizott kettőt, hapcizott százat.
– Hapci! Hapci! Hapci! Hapci! – ismételgette megállás nélkül. – Könyörgök, hapci! 

Hagyd abba, hapsssí! – kiáltott a védtelenné vált Kólasárkány.
– Dehogy hagyom! – mondta Kakaókatona, és lekanalazta a gonosz Kólasárkány mind- 

két fejét. Először a barnakólás fejével végzett, utána a szőkekólással. 
A sárkány pusztulása után az öregecske Kalácsvitéz vidáman ölelte át 

Teakisasszonyt.
– Végre egymáséi lehetünk! – koppant a csészéhez…
A bögrébe zárt Tejhercegnő is szabaddá vált, és a két szerelmes (merthogy szerelem volt  

ez első látásra, igazi ezüstpillantás!) szóval a két szerelmes kitárt karral rohant egymás 
felé. 

Kicsi Csillag – Mese

BOTH GABI

csillag1012.indd   67 2010.12.14.   15:15:27



68

Tejhercegnő bevezette Kakaókatonát egy hatalmas, kényelmes százpöttyös bögrébe. 
– Ez lesz az otthonunk, drága katonám! – ölelte át megmentőjét. Kakaókatona pedig 

így sóhajtott: – Mindjárt elolvadok a gyönyörűségtől! 
Tejhercegnő aléltan már csak ennyit suttogott Kakaókatona lassan eltűnő fülébe: 
– Úgy szeretlek, majd megeszlek!
Végül Kakaókatona teljesen feloldódott ebben a nagy szerelemben, és mindörökre 

összefonódott Tejhercegnővel. Csak Kávé nyerített magányosan és kétségbeesetten:
– Meeeehhhheeeeennnyünk már világgá!
A Nagyasztal nézői annyira belefeledkeztek ebbe az összefonódásba, hogy még reg- 

gelizni is elfelejtettek. (Ti pedig, drága királykisasszonyaim, édes kis lovagfiam, mártsá- 
tok bele a kifliteket a kakaóba. Reggeli után mesélek nektek a Rongyos Kifliről is …)

Részlet egy készülő mesesorozatból

Kicsi Csillag – Mese

Gyenes Zsolt: A „Fénykalligráfiák” című sorozatból, vegyes technika, 2006-2007. 
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Túl a betonfalon 
Dezsõ Andrea: Mamuska

Dezső Andrea grafikusművész Kolozsváron született, Budapesten végezte el az ipar- 
művészeti főiskolát, most pedig New Yorkban él és alkot. Mamuska című, grafitrajzokkal 
illusztrált története először a New York-i Esopus művészeti folyóiratban jelent meg 
Mamushka címen, folytatásokban, és ezt a változatot közölte Szabó T. Anna kiváló, míves 
fordításában a Csimota kiadó. 

Noha narrátora egy kislány, aki képzelt barátainak társaságában éli mindennapjait, a 
Mamuska mégsem illeszthető be minden további nélkül a „képzelt barátos” gyerekmesék 
sorába. A Mamuska ugyanis egyedi, autonóm mű: sem a rajzok, sem a szöveg nem ren- 
delődik alá valamely feltételezett célközönség igényeinek, sőt a szöveg sem csupán a 
rajzok másodrendű kísérője, mint sok más illusztrátor jegyezte, egyszerzős képeskönyv 
esetében, hanem önmagában, önálló műként is megállja a helyét. 

A már-már fájdalmasan csupasz, mégis szemérmesen lírai próza azt a folyamatot rög- 
zíti, amely anya és lánya között megy végbe attól a pillanattól kezdve, hogy a kislány 
belefog, hogy előadja édesanyjának az eltávozott nagymamával kapcsolatos személyes 
emlékeit. Az anya először tiltakozik, és saját, valóságosnak hitt emlékeit szegezi szembe 
a gyerek „képzelgéseivel”, de aztán lassanként eljut arra a belátásra, hogy a valóság 
és a képzelet birodalmai átjárhatók, hogy az emlékezet részben mindig a képzeletből 
táplálkozik, és hogy ezért a gyermek emlékei éppoly érvényesek, mint a sajátjai. 

A felismerés örömére rögvest vacsorázni hívja a képzelt barátokat, és helyreáll a 
nagymama elvesztésével felbomlott régi rend. Noha erre csupán itt-ott elejtett utalásokból 
következtethetünk, a beszélgetés helyszíne egy lakótelepi ház – egyike azoknak, amelyek 
Romániában a „szocialista modernizáció” nevében kiszorították a helyükről a kertes 
házakat. Innen különféle átjárók – az emlékezet és a képzelet átjárói – vezetnek ki, a 
szabadba: Mamuska kertjébe, ahol gyereknagyságú liliomok és tökök teremnek, meg 
a nagy tölgyfához, ahol képzelt barátai társaságában a fák koronája felett hintázhat az 
ember. 

E szűkös tágasságot, e halottakkal és manókkal népes magányt szólaltatják meg a 
néhol Henry Rousseau naiv festészetét idéző ceruzarajzok is: az emlékezet fekete-fehér 
nyelvén beszélnek az elveszett paradicsomról, amely mégsem veszett el, hanem itt van 
bennünk, túl a betonfalon.

Csimota, 2010. 40 oldal (2200 Ft)

Kicsi Csillag – Könyvajánló

ELEKES DÓRA
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Mamuska 
A võlegényvásár

– Emlékszem, hogy Mamuska a vőlegényvásárban talált magának férjet.
– Már hogy emlékezhetnél? – háborog a mama. – Hiszen akkor te még nem is éltél. 

Sőt, én sem.
Én azért emlékszem. A hat lelkes vőlegényjelölt felsorakozott a Városháza előtt a 

piactéren, felettük nagy betűkkel ez állt: Vőlegényvásár, valamint: Férjet tessék! Mamuska 
hangosan betűzte nekem a feliratot.

A mama engem néz, mintha tudná, hogy mire gondolok, és azt mondja:
– Azt hittem, hogy nagymama és nagyapa a Pomádé Kertvendéglőben ismerkedtek 

meg.
Mindegy, a lényeg az, hogy én emlékszem. Minden vőlegény egy kézzel festett táb- 

lácskát szorongatott a hóna alatt. Amikor Mamuska bevonult, nagy csinnadrattával jöttek 
utána a muzsikusok, és esküvői dallamokat harsogtak. A vőlegények erre felmutatták 
díszes tábláikat:

„Ez vagyok én, Elemér, ki kéménybe belefér, sok gyereket óhajtok, szerelemért 
sóhajtok, füvet nyírok, takarítok, sündisznókat idomítok, lesz nagy tévénk forgó piros 
gombokkal a tetején – így élünk majd te meg én.”

„Ez én vagyok, ládd-é: nevem: Körte Tádé, lámpagyári munkás vagyok, táncos lábú, 
mókás vagyok, babaházat fabrikálok, pici asztalt, csepp polc lécét, lehúzhatod, ha akarod, 
a működő babavécét.”

„Tibor vagyok, játékbolti eladó, ha te szaladsz, én leszek majd a fogó, a bújócskát 
szeretem, de vattacukrot nem eszem.”

Mamuska szeme megakadt valakin, aki ott állt két vőlegény közt, az egyikről azt 
lehetett megtudni, hogy

„Samu vagyok, gyerekorvos, ujjbáb-gyűjteményem híres, még valamit gyűjtögetek: 
döghúsevő növényeket.”

A másikról meg azt, hogy
„Nevem Jónás, zsonglőr vagyok, madarakat ápolgatok, drótkalitkát hajlítgatok.”
Szóval kettejük közt ott állt egy zömök, kis kerek képű ember, meghatóan nagy 

szemekkel, és egy kissé koszos táblát tartott a magasba, amelyen az állt, hogy „Miska 
vagyok, ezermester, autó-motor szerelő, szenvedélyes házirobot-tervező és -készítő. Ma 
született egy egész friss kisrobotalom, a házam most doromboló robotbirodalom.”

Amikor Mamuska odaért Miskához, megállt, mélyen a szemébe nézett, és azt mondta: 
„Tudom már, ki lesz a férjem.” És ezzel egymásra találtak.

Rögvest be is mentek a régi városházára, és az éppen ügyeletes bíró szépen összeadta 
őket. Mindenki ujjongott és kiabált és virágokat szórt, amikor kijöttek a kapun, és 
Mamuska könnyes szemmel sóhajtotta, hogy:

„Ez gyönyörűséges esküvő volt!”

Kicsi Csillag – Könyvajánló

DEZSÕ ANDREA
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A mama nem hisz nekem. A szoba másik sarkában ül, de azért látom, hogy csak a szája 
mosolyog, amikor rám néz. Azt mondja:

– Futás játszani!
Amikor odaérek a hintához, elfütyülöm a titkos jelet, és a fák mögül előbújik Dadi és 

Jaji, a két legeslegjobb barátom, játszani jöttek. A barátaim hintáznak a nagy tölgyfán, 
lökik magukat előre-hátra, előre-hátra, a hinta vidáman nyikorogja rozsdás énekét, 
előre-hátra, előre-hátra, és akkor Dadi lelassítja, és Jaji a kezét nyújtja, és én is felugrom 
melléjük, és együtt ingunk és lengünk, a lábunk a fák fölött kalimpál, előre-hátra, és 
a hangunk úgy száll a magasba, mint a papírsárkány, mert mi vagyunk a legeslegjobb 
barátok, mi hárman: Dadi, meg Jaji, meg én.

Kicsi Csillag – Könyvajánló

Gyenes Zsolt: CT (világítódoboz), nyomdai síkfilm, 2009.
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Szerzõk
Áfra János 1987-ben született Hajdúböszörményben. Képzőművészeti, kulturális szakíró, 
szerkesztő, költő.

Biczó Gabriella 1976-ban született Budapesten, újságíró.

Both Gabi 1968-ban született Jászberényben. Szerkesztő, mesekrónikás, hírvivő. 

Czifrik Balázs 1975-ben született Győrben, író, költő, újságíró, kommunikációs szakember. 
Második verseskötete Élni a mélyben címmel 2007-ben jelent meg (L’Harmattan Kiadó).

Dénes József Dönci 1957-ban született és 2008-ban halt meg Budapesten. Zenész, az Európa 
Kiadó, a Neurotic, a Balaton és a Lidérc zenekarokban játszott gitárosként. 

Elekes Dóra 1975-ben született Budapesten, műfordító, kritikus, a Naphegy kiadó 
szerkesztője. Legutóbb megjelent fordítása: Rudyard Kipling: Hogyvolt-mesék (Sziget, 2010).

Erdõs Mária Éva 1987-ben született Debrecenben. Festő, grafikus, kiállításszervező, 
művészeti író. 

Farkas Csaba 1965-ben született Szegeden, író, újságíró. Számos könyve jelent meg, a 
legutóbbi Mozdulatlan eső címmel 2007-ben (Accordia Kiadó).

Geoszabó László 1944-ben született Budapesten, festő, költő.

Gyenes Zsolt 1962-ben született Hímesházán. Médiaművész, számos könyv és tanulmány 
szerzője, egyetemi docens. 

Györe Gabriella 1974-ben született Budapesten, költő, újságíró, szerkesztő.

Herczeg Ákos 1983-ban született Budapesten. Kritikus, a Kulter.hu szerkesztője, jelenleg a 
Debreceni Egyetem PhD-hallgatója. 

Kiss Géza 1970-ben született Budapesten, zenész, szellemi szabadfoglalkozású.

Kovai Cecília 1977-ben született Budapesten, kulturális antropológus.

Necz Dániel 1989-ben született Budapesten, költő, egyetemi hallgató.

Oravecz Ada 1974-ben született Budapesten, újságíró.

Radics Viktória 1960-ban született a vajdasági Zomborban. Író, irodalmár, műfordító, 
szellemi szabadfoglalkozású.

Terdik Roland 1980-ban született Püspökladányban, író, újságíró.
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