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Idén is a Bálint Házban rendeztük Karácsonyi Ünnepségünket, ahol díjaztuk
terjesztőink egész éves teljesítményét is.
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Arszenievits
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Terjesztője-díjat a terjesztőtársak szavazatai alapján idén már 9. alkalommal
Csurika vehette át. Az est házigazdája
Huzella Péter volt, alkotásainkat Libor
Laura és Dudás Demeter tolmácsolta, a
bluest Branyó és tanítványai, a varázslatot Szokor Gyula bűvész nyújtotta. Süti-versenyünk zsűrijét Mautner Zsóﬁ
vezette. Megvalósították: a Fedél Nélkül
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Fogyatékos a befogadás

Az önálló életvitel és a közösségben való részvétel alapvető emberi jog
Számunkra nagyon fontos téma a társadalmi kirekesztés problémája. Meggyőződésünk,
hogy az a társadalom, amelyik nem képes
minden egyes tagját valamilyen formában
hasznosítani, önmagát rombolja. Tom rokonszenves, színes egyéniség, aki tudásával és rengeteg tapasztalatával nemcsak a kutatásban
tud aktívan részt venni, de példát mutat és
ösztönöz másokat is a cselekvésre.
Hogy érzi magát itt Magyarországon?
Rövid ideje érkeztem, még nem nagyon
ismertem meg az országot. De nagyon örülök, hogy itt lehetek, régóta szerettem volna
ide eljutni. Itt, Budapesten felfigyeltem rá,
hogy a szervezők egy nagy hotelben találtak
nekem megfelelő, akadálymentes szállást
(Tom kerekesszéket használ), ami talán arra
utal, hogy bármelyik kis szálló itt nem lett
volna ugyanolyan kényelmes a számomra.
Az is érdekes volt, amikor ma, annak a konferenciának a helyszínén, amin részt vettem
(a 6. Fogyatékosságtudományi Konferencia előadója volt az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karon), a nagyon barátságos fogadtatás után láttam, ahogy kerekesszéket használó emberek hosszú sorban
várakoznak a liftre. Gondoltam: mi lesz itt,
ha ez az egyetlen, régi lift, ami az emeletre
visz, esetleg lerobban? Erre pont le is robbant, lent kellett megvárnunk, hogy megjavítsák. A szervezők a konferenciához az
egyetlen igazán nagy termet választották ki
az egész épületben, hogy beférjen a rengeteg
érdeklődő – és ez a terem pont az emeleten
van. Először azt hittem, egyszerűen rossz
választásról van szó, de kiderült, hogy nem
is volt miből válogatni. Az ilyesmikből arra
következtetek, talán többet kéne tenni még
itt, Magyarországon, hogy a különböző rendezvényekhez mindenki akadálymentesen
hozzáférjen.
A konferencián az önálló életvitelről beszéltem. Az önálló életvitel és a közösségben való részvétel alapvető emberi jog, a
Fogyatékossággal élő személyek jogairól
szóló egyezmény 19. paragrafusa alapján
(Magyarországon: 2007. évi XCII. törvény
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól).
Ehhez viszont létfontosságú az akadálymentes lakóhely, és mellé mindaz a támogatás,
személyi segítés, amire az érintett embereknek még szüksége van. Ezt sok európai
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országban nyújtják már, például az összes észak-európai
országban, Hollandiában, az
én hazámban, Nagy-Britanniában és Svájcban, Izlandon.
Tudom, hogy Magyarországon is van, aki részesül személyi segítésben, de ez még nem
széles körű és nem sok órában
elérhető. Pedig alapvető feltétele annak, hogy mindenki
részt tudjon venni a társadalom mindennapi életében.
Ha ez nincs meg, akkor az a
másik lehetőség marad, hogy
az érintett emberek külön,
csak nekik fenntartott nagy
intézményekben éljenek. Úgy
tudom, hogy ilyenek léteznek még Magyarországon is.
Ezek az emberi jogok abszolút
megsértését jelentik. Lehetséges, hogy akik már hosszú
időt eltöltöttek egy ilyen nagy
intézményben, nem követelik
többé a jogaikat, mert hozzászoktak az intézeten belüli
élethez. Ez pedig a legroszszabb: ha az emberek már
nincsenek is tudatában, hogy lenne joguk
dönteni arról, hogyan élnek.
Igen, ez tényleg gyakorlati tapasztalat,
hogy ha valaki kisgyermekkorától intézetben él, az már nem is érzi magát alkalmasnak arra, hogy önállóan éljen.
Azok az emberek, akik egész életükben
egy intézetben éltek, akár félelmetesnek is
láthatják a kinti életet. De a 21. században
vagyunk, a társadalomnak változnia kell. És
mindaddig nem fog megváltozni az emberek negatív hozzáállása a fogyatékossággal
élő emberekhez, amíg nincsenek körülöttük
ilyen emberek. A szomszédaik, a kollégáik
között, az iskolatársaik vagy az alkalmazottaik körében, vagy egyszerűen azok közt,
akikkel együtt utaznak a villamoson. Mi,
fogyatékos emberek olyanok vagyunk, mint
bárki más: élünk, dolgozunk, szeretünk. De
ha különböző akadályok miatt (és ide tartozik mások negatív hozzáállása is) mi nem
férhetünk hozzá egy csomó mindenhez, akkor a társadalomban mások úgy fognak látni

fotó: Belinda Mason

Tom Shakespaere angol fogyatékosságkutató, szociológus, író, aktivista

minket, mintha csak másodrendű állampolgárok, „nyomorékok” lennénk. Nagyon
remélem, hogy a mai konferenciának és az
ügyért dolgozó minden magyar barátunk
munkájának szerepe lesz a változásokban.
Angliában az első, önálló életvitelt támogató szolgáltatások még az 1970-es években
indultak be, vagyis kb. negyven éve. Attól
tartok, Magyarországon ezen a téren még
sok a teendő. Vannak, akik azt mondják az
önálló életvitellel kapcsolatban, hogy sokba
kerül biztosítani a fogyatékos emberek részvételét a közösség, a társadalom életében. De
sok pénzbe kerül az intézetek fenntartása is.
Szerintem drágább.
Igen. És tudjuk, hogy az intézetekben viszszaélések is történnek. Ha viszont nem intézetben, hanem közösségben él az ember,
akkor van rá esélye, hogy munkát találjon,
és sok más módon is hozzájáruljon a társadalom életéhez. Mindenkinek, aki olvassa
majd ezt a cikket, lesz olyan ismerőse, akit
valahogyan érint a fogyatékosság. Talán a
gyereke, egy testvér, egy szülő… Ez egyálta-
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lán nem egy kisebbség ügye, ez minden családot, minden közösséget érint. És mindenki támogatására szükség van ahhoz, hogy az
önálló életvitel a fogyatékossággal élő embereknek is valósággá váljon.
Hogyan kezdődött, hogy aktivistaként
dolgozik?
Több, mint 30 évvel ezelőtt, egyetemistaként, 25 évesen Észak-Kelet-Angliában
részt vettem két szervezet megalapításában,
az egyik a fogyatékos emberek jogaiért
küzdött (Disability Action North-East volt a
neve), a másik egyszerre foglalkozott fogyatékossággal és művészetekkel (ezt Northern
Disability Arts Forumnak hívták). Ebben
az utóbbiban volt kabaré, színház, költészet
és képzőművészetek is, fogyatékos emberek
dolgoztak, alkottak, és a politikai-közéleti mondandójukat is megfogalmazták a
művészeten keresztül. Nagyon fontos, hogy
felépítsünk egy közös tudatosságot és közös
büszkeséget. És ehhez szükség van közösségi alkalmakra, közösségi terekre, ahol az
emberek össze tudnak jönni, és együtt akár
poénokat kitalálni, vagy énekelni, vagy színházat csinálni arról a kirekesztésről, amivel
a fogyatékosságuk miatt szembesülnek. Láttam itt egy Budapest Pride-plakátot. Nálunk,
Angliában létezik olyan, hogy „fogyatékos
emberek büszkesége” (disability pride). Ez
ugyanúgy a közösségről szól, az ünneplésről,
ellenállásról, szolidaritásról, és arról, hogy
próbáljuk megkérdőjelezni a társadalom
hozzáállását felénk. Politikai szempontból
kritikus tömeg létrehozásáról van szó. Nem
minden fogyatékossággal élő embernek van
valamilyen politikai elköteleződése, nem
mindenki aktív ilyen téren, de a kirekesztéstől mindegyik fogyatékossággal élő ember
szenved. Még a leggazdagabb, legsikeresebb
fogyatékos emberek is, amikor például
bámulják vagy kinevetik őket az utcán,
csak mert „máshogy” néznek ki. Ezért kell
változtatnunk azon, hogy mások mennyire
vesznek észre, és milyennek látnak minket.
A különböző fizikai akadályokat is el kell
távolítani. Itt, ahol most találkoztunk, van
lift és van akadálymentes WC. Bejönni, aztán egy sör után kimenni a mosdóba, ezek
nagyon egyszerű dolgok, a nem fogyatékos
emberek magától értetődőnek veszik őket.
De valószínűleg nincs a környéken túl
sok hasonló, hiába kéne minden helynek
hozzáférhetőnek lennie.
Ezt tapasztaltam én is. Amióta reumás
vagyok, azóta fedeztem fel, hogy mennyi
lépcső van ebben a városban.
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Vannak nem látható fogyatékosságok is.
Nem mindenki használ kerekesszéket. A
világon nagyon sok embernek reumája van,
vagy depressziója, vagy cukorbetegsége,
vagy más ehhez hasonló. Ezek nem egyszerűen csak egészségügyi problémák, hanem
járhat velük együtt kirekesztés, megbélyegzés, szegénység is. Ezért tudatában kell lenni,
hogy van társadalmi-politikai vonatkozása is
a fogyatékosságnak – akár látható, akár nem
látható fogyatékosságról beszélünk. Úgy,
ahogy a társadalmi nemek kérdésének, vagy
az etnikai hovatartozásnak is van ilyen oldala. A fogyatékos embereknek megvannak a
maguk nehézségeik egyéni szinten is, de a
helyzetüket tovább rontja, hogy a társadalom
gyakorlatilag csődöt mond, amikor a befogadásukról van szó.
Azt gondolom, hogy az akadály mindenkinek akadály.
Igen, az idős, kisgyerekes, csomagokkal
közlekedő embereknek is az. Vannak, akiket
az ilyen akadályok jobban kirekesztenek, de
mindenki találkozik velük.
Igen. És ezt kéne valahogy tudatosítani
mindenkiben. Ha teljesen akadálymentes
minden, az ugyanannyiba kerül.
Igen. A fogyatékos embereknek szükségük
van olyan helyekre, ahol tudnak élni, dolgozni, iskolába járni, és másokkal egyenlő módon vehetnek részt a mindennapokban. Ha
új épületet építünk, nincs kifogás, hogy az
miért ne legyen akadálymentes. Angliában
létezik egy építési szabvány, amit „Egész életre szóló otthonok”-nak (Lifetime Homes)
neveznek. Az eszerint épülő házakban széles
ajtók vannak, nincsenek küszöbök, van akadálymentes fürdőszoba, és emeletes házak
esetében a földszinten jut hely egy zuhanyzónak, hátha később nehezebben lépcsőzik
majd a ház lakója. Ezt a szabványt magánlakások építésekor lehet alkalmazni, használják például szociális lakásszövetkezetek
is. Így az emberek a saját otthonukban öregedhetnek meg, lehet, hogy járókeretet vagy
kerekesszéket kezdenek használni, de emiatt
nem kell kórházban maradniuk, vagy idősek
otthonába költözniük. Európában a fogyatékos emberek több mint fele hatvan év feletti,
és Európa-szerte egyre nő az idős emberek
aránya. Ezért mindannyiunk érdeke, hogy a
társadalmainkat befogadóbbá tegyük: mindenki öregszik, egyre tovább élünk, és egyre
több időt töltünk az életünkből úgy, hogy valamilyen fogyatékosságot tapasztalunk meg,
a saját bőrünkön.

Mennyire érzi hatékonynak az aktivista
munkát?
Most kutató vagyok évek óta. Azt gondolom, sokféle módon lehet hozzájárulni egy
ügyhöz: vannak, akik odaláncolják magukat valamihez, mások művészként alkotnak,
vagy éppen a közösségi médiában vesznek
részt aktívan. Szerintem nagyon fontos a színvonalas kutatás, hogy tényekkel tudjuk alátámasztani a dolgokat, például statisztikákkal,
élettörténetekkel. Ezek mind alakítani tudják
az emberek gondolkodását. Nemrég egy regényen dolgoztam, és egy barátom megkérdezte, van-e benne fogyatékos szereplő. Nem
volt, és újraírtam az egészet úgy, hogy a főhős
egy kerekesszéket használó ember legyen. A
szemléletmód megváltoztatásához hozzájárul az is, amikor megjelennek fogyatékos
emberek a különböző művészeti alkotásokban, az irodalomban. És a fogyatékossággal élő emberek saját maguk is alkothatnak
olyan dolgokat, amik erőlteljesek, amik felháborítják vagy megnevettetik az embereket.
Ez is része az esélyegyenlőségnek, és formálja
a társadalom szemléletmódját. Szükség van
mindenkire: aktivistákra, egyetemi emberekre, művészekre és politikusokra is. Emlékezzünk rá, hogy például Equador jelenlegi
elnöke, Lenin Moreno, Németország korábbi
bel-, majd pénzügyminisztere, Wolfgang
Schäuble kerekesszék-használók, vagy hogy
Nagy-Britanniában több államtitkári posztot
is betöltött a születésétől vak David Blunkett.
Arra még kíváncsi lennék, mivel én a hajléktalanságot képviselem, hogy Nagy-Britanniában vannak-e hajléktalan emberek,
akik fogyatékosok?
Az egyik könyvben, amit szerkesztettem
(Disability Research Today, Fogyatékosság-kutatás napjainkban, Routledge, 2015),
szerepelt egy tanulmány az angliai hajléktalan emberekről. Tudhatjuk belőle, hogy ezek
közt az emberek közt az átlagosnál gyakrabban fordulnak elő mentális betegségek,
alkoholbetegség és a diszlexia (az olvasási
képesség zavara). Ez azt mutatja, hogy a mai
társadalomban sokan ki vannak rekesztve
azért, mert valamilyen okból nem tudnak
„versenybe szállni”, és nincs megfelelő biztonsági háló, hogy megtartsa őket – így valószínűbb, hogy hajléktalanságba jutnak.
Sok sikert kívánok a munkájában és köszönöm az interjút!
Az interjú 2018. november 13-án készült.
Gyöngyösi Katalin és HO.CSI.
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Elhagyottan...
A nap a felhők közé bújik,
Mindenre bú telepedik.
Arcom eltorzul,
Nyomaszt a magány.
A vak világ nem hallja meg imám.
Rideg palotáiban kincseket imád.
Kis harang kondul,
A falu útjain gyásznép vonul.
Anyám magamra hagyott
A hajnal csendjében,
De van valaki,
Ki imádkozik értem.
Gyengül a szemem,
Rogyadozik térdem,
Ismét harang kondul:
Jönnek értem.
Gellért Annamária

Rusz Zoltán munkája (1949-2015)

Pethő N. Gábor:

Százezer szilánkra
Kis lecke addiktológiából

Köhögőrohamok, öklendezések, itt is,
ott is, emeletről, emeletre. Valahogy
mindenki össze akarja kaparni magát,
csak még ma, erre az EGYETLEN napra, ez a jelszó.
Persze alig megy, iszonyú nehezen,
de muszáj, szorongás, halálfélelem,
pánik az első felvonás, aztán vagy kiki hozzájut ahhoz a rohadt méreghez,
amitől kicsit rendbe tudja rakni a külsejét, (a lelkéhez sokkal több befektetés
és idő szükségeltetnék), vagy ellenkező
esetben jön a második felvonás, ami
sokkalta megterhelőbb.
Úgy vonaglik az ember kétrét görnyedve a takaró alatt, mint a bokszoló,
aki be, – és lenézte az ellenfelét, szilánkosra verték a bordáit, meg az orrát.
Rosszabb esetben a koponyáját.

6

Százezer szilánk bökdösi a testét, úgy
érzi, a halálán van, de ennyire azért ne
siessünk előre. Az igazi kín még csak
ezután jön, az ún. testi elvonási tünetek után. Közben is egy rakás senkinek,
szarházi baromnak mondja magát a
delikvens, a probléma az, hogy innentől már érzi a feje búbjától a lábujjáig, a
maradék agytekervényei kósza erőlködéséből kifolyólag, na meg a lelke rugdalózásából.
Izzad, reszket, ideges, feszült, sír.
Konkrétan a világát sem tudja. Futna,
csak bekap pár alvás-paralízist, ami az
őrület peremére taszítja. Öngyilkosság?
Gyáva hozzá, vagy tán ennyi életösztön
még motoszkál benne? A Jóég tudja.
Elvonón járnak a gondolatai, amiket
pillanatok alatt elhesseget.

Inkább kivár, delíriumos rémképek
támadása közepette is –, kivár. Amíg
újra nem jut a mérgéhez, legyen az bármi. És amint ez összejön, (márpedig –
így vagy úgy össze szokott), akkor ott
folytatja egy szép, kerek, önmegsemmisítő mondattal: „dögölj meg, a kurva
anyádat”, ahol abbahagyta.
Napról-napra szilánkosra hull, míg
végül felseprik, kiöntve a többiek maradékára, ahol a neve, élete is örökre
ködbe vész.

2018. október, első díj
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
SZONETTJEI

én csak zenét szólani jöttem ide
gitárból gitárszót hallatni
egyszerkísért BÖRCSÖK ZITA
szabadkai talán hó ha ott van
szabad havait dallani
tartani megtartani jóim javaim

Belső világ

szonettkoszorú

X.
Költészet

s hallgatnom kellett
ahogy a muzsika
elémjátszogatta
jajaim

Míg szívem újra múzsájának hódol,
sziget-sár emelkedik mély, zavaros tóból…
Múlt, jelen vagy jövő? Végül egyre megy;
saját időt élek s mindent elvetek.

nem kívánok többet Mester
Rőzse-dalok alá csak ennyi tüzet
ha megérdemelnék
végül hinném
kifizet az állam az álom
Marokkói Amiralra hagynám
temérdek pénzemet
a svédre és a svéd ácsokra écám
mentsék hagyományom

Lét nélkül a költészet mit érne? Anyag!
s költészet nélkül a lét – nem formált agyag.
S kit megérintett a pokol hét ujja;
hite elveszik s nem jön vissza újra.

Herceg Árpád
(1954–2016)

Egy hajléktalan nő
kesergése...
Ülök a poros járdán,
bámulok magam elé árván…
Innen csak lábakat látok,
cipők kopognak, egykedvűen várok…
Elrontott életemen meditálok,
utcákon, parkokban vegetálok.
Kipp-kopp egy tűsarkú cipő siet,
felkapom a fejem, ki látott ilyet?
Én bezzeg időmilliomos vagyok,
dolgoznék, nincs munkám, „csak vagyok”!
Egykedvűen hallgatom a cipők kopogását,
a távolodó, messze tűnő idő utazását.
Felidézem a múltból az életem,
érdekes, az idő számomra is lételem – volt –
Mindenki siet céllal valahová,
céltalan lettem, mennék bárhová…
Nincsen tervem, célom, elkeseredtem,
a cipők koppanását hallgatom, kesergem.
Ülök a poros járdán,
bámulok magam elé árván.
Innen nincs kiút semerre…
tudom, az én utam el van temetve.

A csend szavát hallgatom égő szemekkel
s miként a valóság jön képzeletemhez:
Az Úr hatalmas, úgy hiszem védtelen,
pedig csupán gyarló lelkem végtelen.
S felnőtt gép-spirálomban is él a gyermek;
Test és Lélek Univerzuma a versnek.

keresztútnál
lenn a keresztútnál
a pléhkrisztus
csak nézi némán
amint
batyuba zárt sorsom
lábai elé vetem
tovább én már
nem cipelem
adhat újat ha akar
ha nem
engem az se zavar
Márkus László

Benke Mária
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Zilahy Tamás:

Bogárkám, bogárkám…

’947 kora őszét írjuk.
Hédervár, Boldogasszony u 18.
Özv. Kolompárné Radó Ilonka (Szül:
régen), posztó papucsába bújva kilép a
róla elnevezett utcára.
Óvó pillantását a TSZCS krumpliföldjére veti. Hirtelen, szinte csak tudat alatt,
rossz érzés hatalmasodik el rajta. Valami
nagyon nincs rendben. Mintha a végtelen burgonyást csámcsogás zaja verné fel.
Kíváncsian közelebb lép, és lassan megpillantja a baj forrását. Csíkos bogarak
jóízűen lakmároznak a virágzó burgonyaleveleken.
No hiszen, ilyen bogarat még senki nem látott a faluban. Töri a fejét ezt,
hogy mondja el a tagságnak, mert aminek nincs neve, arról nem lehet beszélni. Hiú asszony lévén, gondolta majd ő
ad neki, hogy az utókor is emlékezzék

Verebélyi Béla:
Az általános iskola kezdetéig nagyszüleimnél – egy Balaton melletti kis faluban
– nevelkedtem.
Igazi kis suttyó parasztgyerek vált belőlem, s miután szüleim elvittek magukhoz
Pestre – beírattak az első elemibe – hónapokig gúnyolódtak velem kis osztálytársaim balatonmelléki tájszólásomon.
Sok-sok verekedés után – árán – végül
csak megtanultam „pestiül”.
A három hónapos nyári szüneteket
minden évben nagyszüleimnél töltöttem
– s bár a tájszólást már elhagytam – ott
egy csapásra visszavedlettem klottgatyás
parasztfiúvá. Soha nem vártam semmit
jobban az életemben, mint ezeket a nyári
szüneteket…..
Az utolsó háborítatlan vakációmon –
13 éves voltam – éppen aratás idején érkeztem meg a faluba. Az asszonyok késő
délelőttön összepakoltak és vitték az ebédet az aratóknak.
Én – egy falka gyerekkel együtt – elkísértem nagyanyámat a határba. Ebéd
után – ki tudja, mi ütött belém – odaálltam nagyapám elé:
– Nagypapa, hagysz engem is aratni?
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rá. Ábrándosan tekint a hajnali égre, és
hirtelen eszébe is jut. Legyen, mondjuk
Kolompár-Radó bogár. Á, ez mégsem jó,
nem elég frappáns, és túl hosszú is. Akkor legyen inkább Kolo-rado. Ennyiben
is maradt magával.
De itt tenni kell valamit, hisz oda a termés! Átkiabál a túloldalra a Dudásékhoz
– Gyüjjék már szomszéd, megzabálják
a termést a Kolo-rado bogarak!
Dudás Tomi kirohan csak úgy hálópöndölyben, csizmában, és tapossa a
csíkos tolvajokat veszett tempóban. Szép
szál ember, megvan vagy száz kiló, és 46os a csizmája, így tíz rovar is a lába alá
kerül lépésenként. A derék ember két óra
alatt végigrohanja a krumpliföldet, és végez az ellenséggel.
Jó érzéssel pihen meg a háza előtti lócán. Elégedetten nézegeti az immáron
sárga csíkos csizmájára. Tetszik neki.

– Sokkal szebb lett, mint amikor eccer
a tehéncsorda keveredett elém – dörmögi maga elé.
– Derék ember maga, Dudás gazda –
dicséri meg Ilonka asszony – megérdemli, hogy magáról nevezzem el a bogárirtót. A DuDás Tomi az hosszú, legyen
inkább kicsit lerövidítve DDT.
A történethez még hozzátartozik, hogy
ötven év múltán méltó emléket állított
Hédervár ennek az esetnek. Jeles művész
megszoborta az első itt talált, immáron
Colorado névre hallgató bogarat.
Sajnálatos, hogy a másik hősünk Dudás Tomi gazda pár évvel az eset után
elhunyt. Az ő emlékét, hordozza a DDT
rovarirtó, természetesen most már csak
por alakban.
2018. október, harmadik díj

Az aratás
– És mit szólna hozzá nagyanyád? A
kasza nem gyerekjáték, meg aztán még
soha nem is kaszáltál.
– De én...
– Semmi de! Nem itt kell gyakorolni. Elvágnád a kezed, és csak feltartanál
bennünket. Az aratás különben sem a te
dolgod. Azt hiszem, soha nem is lesz az;
belőled… Na, állj csak vissza a gyerekek
közé!
Rosszul esett, hogy nem enged dolgozni a mezőn.
„Belőled….” Mit jelent ez a „belőled”?
Miért nem lehetek én is arató, olyan
munkás, mint a többi? De nem tehettem
mást, félreálltam, és néztem őket:
Az aratómunkások hosszú sora ellepte a mezőt, mentek előre egymástól kaszalengetésnyi távolságban, egyszerre
lépve, egyszerre suhintva. Először a kévekötő asszonyok kezdtek énekelni, aztán lassan átvették a dallamot a férfiak is.
Mentek előre egyenletesen, feltartóztathatatlanul. Hová merült el a tekintetük?
Nem tudhatom. A tájat nézték, a távoli
fákat, a messzi eget? Lehet! Szemük tán
nem is tekintett semmire, semmi látható-

ra, tán csak valamiféle önkívületi állapotban lépegettek előre.
Énekeltek? Hangjuk összecsendült,
mozdulataik egybefolytak, mintha mindnyájan egy testet alkottak volna. Egyazon
lélek fűzte őket egybe újra meg újra?
Ugyanaz a munka, ugyanaz az énekszó
egyesítette őket.
De jó volt nézni…! – ez a látvány megdöbbentett, elszorította a szívemet, bánatot és mégis boldogságot okozva, mert
velük voltam, mellettük; énekük engem
is magához ölelt.
Mégsem válhattam teljesen eggyé velük: hiszen csak diák voltam, látogatóban
– milyen szívesen elfelejtettem volna ezt!
Gyerek voltam; az agyamon átcikázó
gondolat pillanatok alatt el is szállt és
csak jóval később értettem meg, hogy
minden másnál fontosabb az, hogy az
első helyet foglaljuk el az aratók sorában.
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Cibi Gyula:

Akkor is, csak azért is

Nem kell cigányország, ugyan miért, kinek. Nem kell cigányország, ugyan minek, érted? Jó nekünk a több évszázados
gyűlölet mérgező gyümölcsén vergődni.
Tűrni a sorsot a másság huncut hamis
tükrében. Soha nem feledni, mindig embernek kell lenni, nem tengődni. Jó nekünk… jó nekünk?
Ha mások vagyunk, hát legyünk azok,
akik lenni most nem merünk – önmagunk – hiszen mi is emberből lettünk…
Addig csak durva szavak tapadnak nekünk: Tolvaj, Hazug, Félállat, Cigány…
nem unjátok? Én már igen, ugyan miért?
Nem kell cigányország… Az élet tengerének túl régi, fuldokló vándorai vagyunk. Ember vagy? Nem. Állat vagy?
Nem. Fehér vagy? Nem. Fekete? Nem.
Cigány? Igen. Cigány?? Igen!! Dolgozol
eleget, a börtönt elkerülted, cigány vagyok, cigány.
Mit látsz a tükörben? Nézz önmagadba is… Cigánynak születtem, cigányként
élek, álmodom, török-zúzok, hogyha
kell, néha írok, kopott sírok közt keresem
a nem bántó, hűséges szivárvány magányt. Sántítva csodálkozom, mint mostoha kutya széles e szabad Európában.

Csontokra nem vágytam soha, hisz nyelvem sincs már. Csak naiv szívem van
még, mint örökké tüzes ostoba. Emberi
vágyam, hogy soha ne legyek vadállat.
Ugatnom, harapnom ne kelljen, ne érjen
rám a bíbor sár…
Ha mosolyogsz, ha leköpnek, akkor is
cigány vagy. Ha dolgozol, ha nem ül melléd senki a buszon, akkor is cigány vagy.
Ha szoba-konyha putriban élsz, ha palotában ébredsz, ha mezítláb sétálsz, ha
márkás négykerekűn közlekedsz, akkor
is…
Ha tanulsz, ha nem, ha őszintén sírsz,
ha hazudva éled egyforma árnyék napjaidat, ha a tűzzel játszol, ha fürdesz
naponta, akkor is cigány vagy. Ha diplomád van, ha még bizonyítványod se, ha
a tükör mellé nézel, ha borotválkozol,
akkor is… Ha ötven kilós lisztes zsákot
hordasz, ha kevered a betont, a maltert,
ha szeretsz írni, olvasni – ülni, állni, ölni,
halni – akkor is, csak azért is cigány vagy.
Ha cigánynak magyar vagy, ha magyarnak csak cigány, akkor is, csak azért
is (te) cigány ember vagy…

Nem futhatunk
el …
Nem futhatunk el a rossz napok elől.
A múlt sokszor fájóan visszaköszön.
Nem akarunk már a jövőtől félni,
Csak emberként büszkén, boldogan élni!
Nem szeretnénk bántani soha senkit,
Se lehajtott fejjel nem látni semmit.
Nem arra születtünk, hogy
vakok legyünk,
Megalkuvókként tengessük életünk.
Hisz miénk a Föld minden gazdagsága,
Nemcsak pár öntelt ember kiváltsága!
Nekünk is jár a békéből egy szelet,
Gyűlölettől mentes édes szeretet!
Burics Attila

E-mail:
avarosmindenkie@gmail.com
Honlap:
www.avarosmindenkie.hu
Facebook:
www.facebook.com/AVarosMindenkie

Közvetlenül segíthetek
Mobil, alkatrész

Mindenféle moblitelefont, alkatrészt,
tartozékot szívesen fogadok, ezeket
megjavítva hajléktalan társaim használják majd.
Előre is köszönöm!
Csurika
0620 253 8223

Laptop

Szükségem lenne egy laptopra, előre is
nagyon köszönöm:
Arszenievits Szilárd,
1111-es terjesztő
0620 468 2617

Babaruhák, kiságy, babakocsi

1961-es terjesztő vagyok, újszülött
babának szívesen fogadnék ruhát, babakocsit, kiságyat, ha esetleg valakinél ezek
feleslegesek.
Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Pálkerti Krisztina
06 20 423 9271

Művészkellékek

Művészkellékeket (vászon, ecset, festék, képkeret, festőállvány,...) gyűjtünk
alkotóink részére.
Fedél Nélkül Szerk.
Kepe Róbert
0620 468 2617

Kertrendezés

Vállalunk fametszést, téli lemosó permetezést, fakivágást. Ugyanitt kertépítő
szakember mellé kertész és kőműves
munkatársat keresünk.
ifj. Szakács János
0620 417 0100, 0630 200 5183

Kolomp vagy duda

Az Első Kézből a Hajléktalanságról c.
érzékenyítő programunkhoz, az Élő
Könyvtár programelemhez hasznos
lenne egy duda, kolomp vagy megafon,
hogy nagy létszámú közönséget is el tudjunk érni:
Balog Gyula
0620 260 5533
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A rejtvény fősoraiban
George Bernard Shaw
(1856-1950) ír drámaíró gondolatát
olvashatja.

a 636. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes megfejtése
Thomas Bailey Aldrich
mondása volt:

beküldési határidő:
január 28.

A korlátlan hatalom (1)
szinte mindenkiből (2)
zsarnokot csinál (3).”

A helyes megfejtést beküldők
a Líra Könyv Zrt.
könyvajándékait nyerhetik el.
postacímünk:
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi
rejtvényszerkesztő: Jobbágy Tibor

Az Írók Boltja könyvajándékait
Huber Károly
soltvadkerti olvasónk nyerte.
Nyereményét csomagban küldjük el.

Ezúton is gratulálunk!
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itt az idő
itt az idő
eltakarod
vakarhatod de
hiába ki fog
fordítani a
picsába ordítva
esel át a nemlétbe
fordított reciprok
ordítod itt a recept
nem titok meg kell
halnod s belül
mindenki más is
ugyanúgy nyafog
harsogó röhögés
közben torkokban
rezeg az üvöltés új
s halálos ez a töltés
nincs gátőr átszakad
a lét el szét szana
söprés tomboló ár
átrepít egy szavannán
se víz nem lesz se
levegő fű fa hó
csak a sistergő savó
s mind az eltemetett
miriádszor miriád
álom öröm és vágy –
a te hibád is úgy vigyázz...
Dvorcsák Gábor
2018. október, második díj

Haziel: Dvorcsák Gábor, 2018. október, harmadik díj

MŰVÉSZETBARÁTOK!
250. lapszámunkban művészeti pályázatot hirdettünk meg hajléktalan emberek számára, próza, vers és kép kategóriákban. Kategóriánként és havonta
3–3 alkotást díjaz zsűrink (5, 3 és 2 ezer forinttal), azaz havonta kilenc ember
munkáját tudjuk honorálni jelképes összeggel. Év végén a tizenkét hónap legjobbjait az erre a célra alakult zsűri újra értékeli, s mindhárom kategóriában
kiadja az Év Alkotása díjat.
A visszavonásig érvényes pályázati felhívásra az ország minden szegletében akadt
csatlakozó, 394 személytől összesen 10254 pályamunka érkezett lapzártánkig,
azaz kezdeményezésünknek komoly sikere van.
A nyertesek pénzdíjait az indulás óta Olvasóink készpénzadományaiból
finanszírozzuk, ezért művészeti pályázatunk, alkotóink munkájának finanszírozásához

TÁMOGATÓKAT KERESÜNK .
Ha segíteni szeretne, vagy bármilyen ötlete,
észrevétele volna, keressen bennünket!
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Kepe Róbert
0620-468-2617,
kepe@fedelnelkul.hu

Szakadt
lélekkel
Életem szenvtelen, színtelen
Depresszív, szomorú szüntelen.
Jajszavam lecsitítja az alázat,
S hűti szívemben a forrongó lázat
Nem foglalkoztat engem már a harc
Túl sok volt az állandósult kudarc.
A napfény, a szél ingyen szeret,
A galád sorsom csak kinevet
Szakadt lelkemet nem foltozom,
Nincs vagyonom és nincs otthonom.
Szamócza
2018. október, harmadik díj
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