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Esti fürdő

Forrásnál

– Kérsz egy kis kaját?
Egyél, míg megfürdök! –
s egy mozdulattal feltűzte haját,
a síkos vízbe kecsesen belecsobbant.
Irigyen néztem, hogy orozza el a kád
előlem, ki úgy szerette volna
körülfogni még dereka hajlatát.

A vágy, ha útra kél,
mint kis patak,
cserfelve fut, rohan,
bár néha megtörik
fehér kövek között,
míg habjain a fények
kergetőznek.

Habteste eggyé vált a habbal,
fürdősók fűszeres illata szállt,
a gyertyák lángja egyszerre lobbant,
de máris pára lepte a talányt;
hogy ott volt, karnyújtásra,
ám mégis érinthetetlen…
és én úgy szerettem
azt a varázsos-édes hableányt.

Nem tudja még,
hogy mennyi mélység várja,
ketté szakadva új utat keres,
talán homokba vész,
vagy bő vizű folyóvá nő,
és zúgva hömpölyög.

Kajuk Gyula
megjelent a szerző
Lélek és Test c. kötetében

Légy hát folyó, kicsiny patak!
Csak moss el partokat!
Vájj ketté sziklát is, ha kell!
Robajló vízesés legyél!
Áradj csak zúgva
kéklő tengerig!
Utad ne állja szűk meder!
Németh Anikó Ködmadár

Mindenkinek legyen otthona!

www.menhely.hu
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A névtelen
(kőkori történet)

A Wendzsa törzs nagy eseményre készült: a
törzsfőnök három fiának férfivá avatási ce
remóniájára. Ekkor kaptak új nevet a fiata
lok. Éjszaka volt, a telihold világított (ezt az
eseményt csak teliholdkor lehet megcsinálni,
mert hát… csak), a törzs tagjai izgatottan
fészkelődtek a tábortűz körül. A főnök mél
tóságteljesen felállt, maga mellé intette há
rom fiát, és a legidősebbhez fordult:
– Mondd, elsőszülött ivadékom! Mi sze
retnél lenni?
A fiú felállt, szemében vad tűz lobogott:
– Mamutvadász leszek!
És lándzsáját beledöfte a földbe, és még
egyszer, és még egyszer… A törzs tagjai uj
jongtak, kiabáltak, kurjongattak, sippantot
tak.
– Remek legény vagy, elsőszülött ivadé
kom – mondta büszkén a főnök. – Legyen a
neved Takkar!
Ami Wendzsa nyelven azt jelenti: „A-va
dász-aki-megöli-a-mamutot-lenyúzza-a-bő
rét-szétosztja-a-húsát-jólétet-hoz-népének.”
Ezután a főnök a középső fiú felé fordult:
– Hát te, másodszülött ivadékom, nyisd
szóra szád! Mi szeretnél lenni?
A fiú felpattant, kőbaltáját megsuhogtatta
és így kiáltott:
– Harcos leszek!
Ismét hatalmas ujjongás, sikongatás, füt�
työgés zúgott fel. A főnök elégedetten nézett
fiára:
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– Nem csalódtam benned, édes fiam. Le
gyen a neved Rakkat!
Ami Wendzsa nyelven azt jelenti: „A-har
cos-aki-megöli-az-ellent-kitapossa-a-belétkiszíjja-az-agyát”. A legkisebb fiú követke
zett.
– És te, legkisebb ivadékom, mi szeretnél
lenni?
A fiú lassan felállt, minden szem rászege
ződött.
– Szociális munkás.
Döbbent csend ült a táborra, szó bennsza
kad, hang fennakad, lehelet megszegik. Az
anya felzokogott:
– Mit vétettem, hogy az istenek ily gyer
mekkel vertek meg?
A többiek is elkezdtek zúgolódni:
– Mindég is bolon’ vót, nem lesz ez ember.
A főnök megpróbált nyugalmat erőltetni
magára.
– És mondd csak! Az mit csinál, az az
izé… szóval mit fogsz csinálni?
A fiú öntudatosan válaszolt:
– Segítek az elesetteken.
Az apa értetlenül bámult.
– De hát itt nem esett el senki!
– Megmutatom a gyengéknek, hogyan
legyenek jobb vadászok, megmutatom a tu
datlanoknak, milyen fűvekkel gyógyíthatják
a betegeiket, megmutatom, hogyan kell ki
tölteni egy lakásigénylési űrlapot, megtaní
tom, hogy hogyan kell tüzet csiholni, kereket
készíteni…
– És kinek akarod ezeket megtanítani?
– Bárkinek, aki erre rászorul, törzsre, fajra,
genderre való tekintet nélkül.
– Még az Udanoknak is? – kérdezte a va
rázsló. Az Udan törzs tagjai a Wendzsák ősi
ellenségei voltak.
– Bárkinek, aki rászorul – ismételte a fiú.
Erre felhördült az egész törzs.
– A durva annyát, ez az Udanoknak akar
segíteni… há miféle ember vagy te, teee gyö
kér… há a saját fajtád ellen fordulsz? Hogy
rohaggyá meg…
A főnök csendre intette a törzset, hangja
remegett:
– Mostantól nem vagy a törzs tagja, és
nevet sem kapsz. Nem öllek meg, mert ágyé
kom gyümölcse vagy – itt a varázsló kuncog
ni kezdett –, de soha többé ide a lábad nem
teheted be! Távozz!
A Névtelen legkisebb fiú napokig kóborolt
az erdőkben, végül ráakadt egy törzsre – rá
adásul pont az ellenséges Udanokra. Elindult
feléjük, és amikor közel ért, felemelte a jobb
kezét. Ennek két jelentése volt: „nincs ná

lam fegyver, békével jöttem”, a másik pedig
„tiszta vagyok, nem büdös a hónaljam”. De az
Udanok csak bágyadtan pislogtak felé. Vala
milyen kórság gyötörte őket, gyengék voltak,
mozdulni is alig bírtak.
A Névtelen megvizsgálta őket, megnézte,
hogy mennyire meleg a testük, belenézett a
szájukba, megkopogtatta a hátukat, vér-, vi
zelet-, MRI-vizsgálat, és megállapította, hogy
ez bizony vitaminhiány. Az erdőben gyűjtött
csipkebogyót, vadkáposztát és mindenféle
gyümölcsöt, és megetette az Udanokat. És
láss csodát! A törzs tagjai lassan lábadozni
kezdtek, és pár nap múlva mindenki egész
séges volt.
De ezenkívül sok más egyébre is megtaní
totta őket. Ha a lándzsa hegyét tűzben heví
tik, sokkal keményebb lesz. Parittyával mes�
szebb lehet dobni a nagy köveket, a szakócát,
ha botra kötik, nagyobbat lehet vele ütni. Az
állati bőrből pajzsot lehet készíteni, az agyag
ból meg korsót. Ha az ételekre illatos fűveket
meg sót szórnak, az sokkal finomabb lesz. A
viselkedésükön is sokat finomított. Például
elmagyarázta nekik, hogy nem jó egymás
orra alá fingani, viszont helyénvaló evés után
nagyokat büfögni, mert ezzel jelzik, hogy íz
lett az étel.
Az Udan törzs virágzásnak indult. Minden
vadászatuk sikeres volt, ellenségeik rettegtek
tőlük. A gyerekszaporulat is beindult – bár
valami véletlen folytán a gyerekek nagyon
hasonlítottak a Névtelenre. Egyszóval nagy,
erős, hatalmas törzs lett az Udan, a Névtelen
pedig nagy megbecsülésnek örvendett.
Egyszer vándorlásaik során rábukkantak
a Wendzsa törzsre, ahonnan a Névtelen is
származott. Pillanatok alatt lerohanták őket
és lemészároltak mindenkit. Épp gyűjtötték
össze a holttesteket a lakomához – az Uda
nok ugyanis emberhúst is ettek–, amikor a
Névtelen észrevette, hogy a törzsfőnök még
él.
– Atyám, nézd! Sikerrel jártam. Ez a törzs
gyenge, beteg és elmaradott volt mikor rájuk
találtam, most pedig erősek és fejlettek. Lá
tod mit tesz az önzetlen segítség? Ugye most
már rám is büszke vagy?
A főnök nézte, ahogy családtagjait, roko
nait, szeretteit feldarabolják az Udanok, ne
hezen nyögte ki a szavakat:
– Igen, büszke vagyok rád – és kilehelte a
lelkét.
A névtelen legkisebb fiú pedig diadalitta
san nézett körbe: révbeért.

2018. december, első díj

3

S
z
é
p
p
r
ó
z
a

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

i
n
t
e
r
j
ú

2019. február 21. – XXVII. évf. 642. szám

„Mindig lehetne többet tenni”

fotó: Csiszér Goti

D. Tóth Krisztával beszélgettünk

Hamarosan újból az ő – ismert – regényétől
lesz hangos a könyvpiac, miközben szüntelenül dolgozik, műsort és médiavállalkozást vezet, szervez, fejleszt az előtérben és a
háttérben. D. Tóth Krisztával beszélgettünk
a négyéves WMN magazinról, közéleti- és
civil díjról, gyermekről, ügyekről, megoldásokról. Végül, mesélt – de hogy - az íráshoz
fűződő viszonyáról.
Régóta tervezett interjú készül most.
Ez a negyedik időpont, amit megbeszéltünk. Először a SzuperWMN-díjátadó,
majd két betegség szólt közbe. Most pedig
itt ülünk, hogy pontot tegyünk a végére.
Hogy vagy?
Novemberben, az év legsűrűbb idősza
kában kerestél. De igazából nem történt
semmi különös azon kívül, amit elmond
tál. Év végére mindig nagyon elfáradok, és
ez a két betegség is valójában egy volt, csak
nem maradt időm kifeküdni. Úgyhogy
most jól vagyok, köszönöm!
A kimerültség egyik oka a már említett
díjátadó. Sok munkád van benne?
Együtt szerveztük a csapattal. Igaz,
hogy az online magazint egyedül indítot
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tam, de már jó ideje
nem használok egyes
szám első személyt a
WMN-el kapcsolat
ban. A SzuperWMN
gálát is közösen talál
tuk ki és hoztuk tető
alá a kollégáimmal. A
díjat még a magazin
első születésnapjá
ra alapítottuk, olyan
nőknek adjuk, akik
civil, vagy közéleti
szerepben kiemelke
dő igazságérzetről,
bátorságról tesznek
t anúbi z ony s ágot .
Fontos ügyek mellett
állnak ki, nem csak a
saját érdekeiket né
zik, hanem a közös
ségét. Mivel szeren
csére ilyen nőből sok
van, két kategóriában
díjazunk. A civil te
vékenységért
járó
elismerést 2018-ban
Himmer Éva kapta, aki a demencia típu
sú betegségekben szenvedők hozzátarto
zóiért tesz rengeteget. Magyarországon
az ő neve az első, akit hallani fognak az
Alzheimer-kórral diagnosztizált emberek
szerettei: „Keresd Himmer Évát, segít!”.
Közéleti kategóriában pedig Szalai Kriszta
színésznő kapott díjat a fáradhatatlan és
évek óta nagyon aktív tevékenységéért, se
gítségnyújtásért melyet a hajlék nélkül élő
emberekért tesz.
Kik hozták a végleges döntést?
Bár ezt a díjat mi kezdeményeztük, a
WMN olvasóival közösen adjuk. A civil
díjra az olvasók tesznek javaslatokat és a
szerkesztőségi zsűri választja ki a jelölte
ket, majd a győztest. A közéleti díjat pe
dig megfordítottuk: a szerkesztőségi zsűri
jelöl, és az olvasók szavaznak. Egyébként
mind a három közéleti- és civil jelölt ma
ximálisan megérdemelte volna, mint Szé
kely Kriszta rendező (közélet), Ürge-Vor
satz Diána klímakutató (közélet), Renner
Erika, a lúgos támadás túlélője (civil) és
Proszonyák Ida (civil), aki krízisközpontot
üzemeltet. Ők olyan emberek, akik min

den csepp figyelmet és reflektorfényt meg
érdemelnének ma Magyarországon.
Hangot adtok azoknak az embereknek,
akik hangot adnak az említett ügyeknek.
Igen.
Nehezen beszélek erről, éppen azért,
mert gyerekkorom óta a világ legtermé
szetesebb dolga, hogy nem csak én élek
a környezetemben, a világon. Egy szo
ciálisan érzékeny és nyitott családból jö
vök, számomra mindig természetes volt
a segítségnyújtás. Amikor az UNICEF a
nagyköveti kinevezésem miatt megkeres,
hogy meséljek a szervezet feladatairól, szí
vesen teszem. Ügyekről bármennyit tudok
beszélni. Az meg, hogy én mit teszek? A
segítségnyújtás, az empátia olyan nekem,
mint a levegő: természetes.
Elég lehet ez az attitűd?
Mi az elég? Mindig lehetne többet ten
ni. Mindig lehetne többet. Inkább az ne
héz, hogy olykor leállítsam magam, hiszen
nem csak a gyerekjogok ügye érdekel,
hanem olyan más társadalmi csoportoké
is, akik kevésbé szerencsések, akik kevés
bé tudják – ahogy mondod – a hangjukat
hallatni. Újságíróként, pláne médiafelület
tulajdonosként felelősségem, hogy kiálljak
az említett csoportok mellett.
Azt látom, hogy ma nem „menő” a
tömeg élén szónokolni társadalmi problémákról, helyette a celebkultúra sokkal
imponálóbb széles rétegekben.
Lehet. Én egy tizenhárom éves gyerme
ket nevelek, és ő is ugyanúgy empatikus,
nyitott családban nevelkedik, mint anno
én, csak teszem azt Budapesten, nem Ka
posváron. Jár velem ételt osztani, öt éve
minden karácsonykor. Teljesen termé
szetes számára, hogy odafigyel az UNI
CEF-re, az sem véletlen, hogy az osztályá
ban ő az, aki kiáll a gyerekek igazságáért.
Vagyis ez a mi felelősségünk, a szülőké.
Persze most nagyon divatos a saját gene
rációnk alapján meghatározni magunkat
és úgy fújni egy másik generációra. Mu
togatni lefelé, felfelé. De a generációk egy
másból nőnek ki, ezért szerintem inkább
befelé kellene figyelni, keresni, hogy vajon
mi megfelelő példát tudunk-e mutatni.
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Tegyük fel, hogy a lányod úgy dönt,
azt a pályát választja, amit édesanyja és
nagybátyja. Hogy fogadnád?
Lolán azt látom, hogy nagyon tudatos
és sok minden érdekli, de ez nem az új
ságírás, inkább a vizuális művészetek, a
zene, a grafika. Dobol, rajzol – nagyon
jól –, illusztrációkat, animációkat készít.
Tehát ő inkább képzőművész alkat. Ezzel
együtt nagyon szeret írni is, jól megy neki,
az iskolai jegyein látom. Szeretnék olyan
környezetet biztosítani neki, ahol önma
ga lehet. Ha mégis újságíró szeretne lenni,
próbálja ki. Próbáljon ki több mindent és
utána csinálja azt, ami boldoggá teszi, ami
ben önazonos és kiegyensúlyozott lehet.
Onnantól kezdve, hogy ez megvan, azt vá
laszt, amit akar.
András választását támogattad? A napnál is világosabban tudtad, mire vállalkozik.
Amellett, hogy mindig nagyon őszinte
kritikusai voltunk egymásnak, igyekeztem
támogatni amennyire lehetett és amennyi
re hagyta. Az öcsémnek van egy veleszüle
tett tehetsége, amit anyukánktól örökölt, és
ami bennem soha nem volt meg.
Mi ez a tehetség?
Anyu bár pedagógus volt, sokáig szí
nésznő szeretett volna lenni. Amikor
Andrist „belökik” egy kamera elé, azonnal
teljesen természetesen viselkedik. Nekem
meg kellett tanulnom önmagamat adni a
kamera előtt, sokkal rejtőzködőbb szemé
lyiség vagyok, mint ő, aki a szó jó értel
mében gátlástalan, akármilyen színpadon
áll, önmaga. Nekem le kellett vetkőznöm
a gátlásaimat.
Jó testvérek vagytok?
Mitől lesz jó testvér valaki? Ha attól,
hogy van egy megkérdőjelezhetetlen, fel
tétlen szeretet, tisztelet és támogatás a má
sik iránt, akkor igen, jó testvérek vagyunk.
Több, mint hat év van köztünk. Tinédzser
voltam, pasiztam, amikor ő még nyeretlen
kisiskolás volt és hitetlenül irritáló módon
viselkedett. Volt köztünk konfliktus. Sok.
De ez testvérek közt normális.
Ma pedig együtt vezetitek a Helló,
Tesót, melyben ismert testvérpárokkal
töltötök egy napot.
Ez életünk egyik legizgalmasabb szak
mai feladata, a műsort mi találtuk ki, mi
fejlesztettük és mi gyártjuk. Nem csupán
műsorvezetőként veszünk részt benne,

Andris a technikai stábot felügyeli, én a
tartalmi stábot, tehát az előtérben és a hát
térben is szorosan együttműködünk. Ez
egy tanulságokban és tanulásban gazdag
történet. Epizódról epizódra jobban ös�
szecsiszolódunk. Érdekes az is, hogy eddig
minden vendégünk azt mondta a forgatás
végén: „De jó! Köszönjük, hogy megszer
veztétek, hogy egy napot együtt töltsek a
testvéremmel.”
Tény, nehéz összehozni még egy tesós
napot is! Hogy marad időd a haiku kihívásra?! Lassan egy éve osztod meg a rövid, néhány szavas verseidet.
Nem a kihívás fontos, hanem hogy ír
jak. A WMN nem jöhetett volna létre, ha
anno nem kezdek el írni. Amikor hat éve
januárban elköszöntem az MTV-től, nem
tudtam mit fogok csinálni, csak azt, hogy
az a helyzet tarthatatlan volt. Kivontam
magamat egy időre a médiából és írni
kezdtem. Megírtam az édesanyám törté
nete által inspirált Jöttem, hadd lássalak
című regényt.

annyira szerette a szakma, a közönség, és
én is, hogy a következő évben megjelent a
másik regényem (Húszezer éjszaka), egy
fikciós történet, ami közönségsiker lett,
így az abból keresett pénzből alapítottam
a WMN magazint. Azért kezdtem ennyi
re az elejéről ezt a történetet, mert én nem
tudok nem írni, a WMN viszont minden
erőmet, minden kreativitásomat elveszi.
Most nem tudom kivonni magam a saját
életemből, hogy három-négy hónapig csak
egy szövegfolyammal foglalkozzak. Úgy
hogy novellákat írok néha, verseket fabri
kálok, utóbbiakat általában törlöm. Aztán
jött ez a kihívás, a haikunál nincs rövidebb
műfaj, ha úgy tetszik, igazi „Insta műfaj”.
Így naponta pár percet mindig adok ma
gamnak az irodalomra, ennyit megérdem
lek. Ennyi kell.
Werner Nikolett

…teljesen elfogyott, én már csak a
könyvtárban találtam.
Sajnos egy ideje már nem lehet kapni,
ezért képzeld, most újból kiadjuk. A pub
likálása óta lassan hat év telt el, ezalatt egy
nagyon komoly utat jártam be a gyász
munkában, nem kis részben a regénynek
köszönhetően, és most kicsit kiegészítem,
stilisztikailag átdolgozom, kap egy új borí
tót is. Tavasszal újra lehet kapni.
A lényeg, hogy ott, akkor elkezdtem
írni. Nekem ez egy régi vágyam volt, majd
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Verebélyi Béla:
Az utcaseprés, mint tudjátok – vagy nem
tudjátok –, az alkoholista hajléktalan em
berek sportja. Ez egy bizarr és mondhatni
kegyetlen sportág, melyhez képest a Túlélők
Viadala, a Ninja Warrior, a Drágán add az
életed! és az ezekhez hasonló szarságok csak
óvodás dzsemborik. Ez egy embert próbá
ló sportág, talán csak a világ legmagasabb
hegycsúcsait oxigénpalack nélkül megmászó
fanatikusok teljesítménye hasonlítható az
övékhez.
Ebbe a sportágba korhatár nélkül bárki
benevezhet… és nevez is. A félanalfabéták
tól a többdiplomásokig. Széles a skála, mély
a merítési lehetőség, bárkiből lehet utcaseprő
és lesz is… Ennek a különös foglalkozásnak
az elsődleges vonzereje, hogy naponta van
fizetés, és nem elhanyagolható szempont, a
magyar utcaseprő társadalom presztízse, el
ismertsége.
Én például még a legnagyobb állami ün
nepségeken, sőt, még a legmagasabb dip
lomáciai protokollokon is takarítottam a
lószart a Kossuth téren. (Tudjátok, ez az a
végtermék, melyeket a díszhuszárok lovai
ilyenkor elpotyogtatnak.) Hány honfitár
sunk mondhatja el ezt magáról?! A dicsőség
a miénk! Jó… miután véget ért az ünnepség,
minket, sárgamellényes bohócokat, még a
nemzet főtere környékéről is kitiltottak, hogy
ne rontsuk tovább a városképet. A mór meg
tette kötelességét, a mór mehet… De hát ez
mindig is így volt a történelemben.
A magyar utcaseprő, ha kissé szomorú
an is, de megérti ezt… meg kell értenie! De
aztán fejét felvetve mégis tovább harcol. Egy
osztrák utcaseprő bérének harmadáért, szél
ben, esőben, fagyban is képes dolgozni, képes
valamelyik utcasarkon állva enni. (Jobbérzé
sű országokban ilyenkor karámokba, ólakba,
fedett helyekre terelik a haszonállatokat.) A
magyar utcaseprő nem kér az ilyesfajta kivé
telezésekből… és nem is kap. Sebaj! A ma
gyar utcaseprő kemény, mint a vidia; képes
természetes szükségleteit az utcán elvégez
ni – számukra kihelyezett mobilvécé nincs
az egész fővárosban – aztán vagy van 200
Ft-ja egy nyilvános mosdó igénybevételé
hez, esetleg beengedik valamelyik közintéz
ménybe, vendéglátóhelyre vagy egyik sem
jön össze. (Utóbbi esetben elképzelhetjük a
következményeket.) Mindegy, valahogy el
végzi kis- és nagydolgát – mert el kell végez
nie – kockáztatva, hogy közben lefotózzák,
majd feljelentik – de ettől sem retten vissza:
képes szembenézni a polgári lakosság meg
vetésével, lenézésével, mert megérti, hogy a
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Én, az utcaseprő
rohamosan fejlődő
GDP ellenére az
állam még nem ké
pes számukra nyu
gat-európai szintű
munkafeltételeket
biztosítani.
(De
még a töredékét
sem…)
A magyar utca
seprő mindezek
ellenére öntudatos,
és rendíthetetlenül
tovább sepri fővá
rosunk mocskos
utcáit. Higgyétek
el, hősök ők! Hol
van az a szaharai
nomád tevetere
lő beduin, az a
dél-afrikai félvad
pigmeus, az a ja
kut-földi rénszar
vas pásztor (-50 Molnár Móni: Közmunka
celsius fok ott az
átlaghőmérséklet) – könyörgöm! –, aki ilyen
körülmények között is képes lenne dolgozni?
Sehol! Ilyen teljesítményre csak a lecsúszott,
kiszolgáltatott helyzetben lévő, génmódo
sított magyar utcaseprő képes. (A szibériai
tigris, a lépegető eszkalátor, a hidrogénbom
ba és a kannás bor összetevőiből mixelték
ezeket a különös lényeket.) Gyorsak, hatéko
nyak, fáradhatatlanok! (Jó, nem mindegyi
kük ilyen, de hát selejtes termék mindenütt
előfordul.) Talán nem is ők akarták ezt így,
de valamilyen oknál fogva – önhibájukból
vagy önhibájukon kívül –, vagy tán a két
tényező összefonódásából a lejtőre kerültek.
Mindegy…
Itt él közöttünk ez a furcsa, kihalófélben
lévő emberfaj, ez a valódi Hungaricum… Ne
hagyjuk kipusztulni őket! Én mondom ezt,
én, a rendkívüli tehetséggel megáldott utca
seprő, aki évek óta – a krónikus munkaerő
hiány miatt – 2-3 ember pályáját viszem és
tartom rendben. Talán szerénytelennek tű
nök, de ne felejtsétek el, hogy a MUSZ (Ma
gyar Utcaseprő Szövetség) engem nevezett a
jövő nyáron Kambodzsában megrendezésre
kerülő utcaseprő-világbajnokságra. Engem,
a 62 éves veteránt (szomorú, de ebben a
sportágban ma nincs jobb nálam Magyaror
szágon).
Ott egyetlen méltó ellenfelem lesz, a 24
éves, ereje teljében lévő egyiptomi Fura al
Musad. Tudom, hogy kettőnk gyilkos verse

nyében csak mellbedobás, egynegyed seprű
hossz fog dönteni. (Jó, tudom és mindenki
tudja, hogy az ő szervezetébe céziumatomo
kat is juttattak, amiket már nem lehet kimu
tatni. Doppingolt, de ez sem érdekel minket.
Honfitársaim! Magyar utcaseprők! Bízza
tok bennem! Felsöpröm a Szaharát, térdre
kényszerítem az egyiptomit, és büszke zász
lónk ott leng majd a világ minden szegleté
ben! Végezetül hadd búcsúzzak tőletek híres
magyar költőnk – általam némileg átfogal
mazott, újraértelmezett – verssoraival:
„Budapestre tegnap beköszöntött az ősz
és a Váci úton suhant nesztelen.
Épp ott jártam vállamon seprűvel,
s takarítottam, én az esztelen.
Lelkemben égtek kis rőzsedalok,
éreztem, abba kéne hagynom,
mert istenemre, mindjárt meghalok.
De mint konok, félvak látnok,
ismét elsöpörtem minden szennyet, átkot
– és új erőre kaptam, újra hittem én.
Az én munkám újra szép lesz,
méltó régi hírnevéhez,
s mit rákentek a századok,
elsöpröm a gyalázatot.”
Utcaseprő testvéreim! Ennyi. Acélozzátok
meg seprűiteket és előre!
Na csá!
2018. december, második díj
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Sokszor nehéz címet adni
kívül
belül
langymeleg fellegek
agyamat s az eget róják
sőt megróják
a természetellenes természetet
amit a vigyori sátán vigyorogva
kiterjesztett
és senki sem hajlandó belátni
hogy tilos mindig mindent elbaltázni
bedőlt
s kidőlt
sajnos romos a mi házunk és
sajnos romos a mi hazánk és
szegény
az ám
mikor lesz a barbár bajnoknak
s az általa okozott sok bajnak
végre
vége
				
Pollák László
2018. december, harmadik díj

Homo novusz
(új ember)
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ
SZONETTJEI
Belső világ

szonettkoszorú

XII.
Ellentétek vonzásában
Fiatal vagyok: életem csak hóbort,
mit paraszt utál; idegen és kóbor
s kibújt vetésen ülő fagyott hófolt.
A magyar piázik s agyamban jósok
baja – gondja cikázik: lét s mulandóság;
innék s munkás létem nem enged jó bort;
lőrétől anyázik: de nyeltem s jó volt.
Alig éltem s tudom: dögkút ez az ország,
egyensúlyt nem tudni: fajmagyar gyarlóság
s hat láb mély simított gerinc: a valóság.
Én nem tudom, kit mit hajt: új akaratok,
kötelesség, nyomor, öntudat, mohóság?
mindegy. Lelkem párját keresve andalgok
és várok éjsötét tölgyek közt valahol.

Pesszimum

Amikor az angyalok kockát vetnek
homo novusz nevű szervezetnek –
nincs egyetértés – mire való?
Sárba vissza? –vagy majd a hó?

Kanyargó utakon csöndes szavak.
Berozsdált rácsok közt hol láttalak?
Megrepedt bőr alól szivárgó vér.
Mit ér egy kinyújtott koszos tenyér?

Az Urat azzal Ők rég nem zavarják,
mint torzsalkodnak a kofa-vargák!
Hiszen rég látják, látják végre
kinek mitől kék a vére.

Kényszerű munkában kevés a jó.
Áldott az átkozott Mindenható.
Tíz ujjból tizenegy mély gödröt ás.
Hol épül, hol vár egy üres lakás?

Angyalok, Jóisten is belefásul,
ki fekszik pucéran, ki ruhástul.
Ki vet tőrt, s kinek ki a párja?!
Rabló ulti módi járja.

Beázó kutyaól, morgó ebek.
Tévúton ténfergők köszöntenek.
Rózsavíz illatunk dezodorbűz.
Hol lángol, hol füstöl érted a tűz?

Egérutakat saját testre formáz
törvényalkotó, s ha feslik a máz,
gyilkost védi, a besurranót,
no meg? – no meg!!! – meg az adót.

Hatékony gyógyírnak olcsó egy kés.
Nincs közös többszörös, minden kevés.
Ágyékot simogat százezer nő.
Mit remél, mit vár a legfőbb erő?

Mikor az angyalok már kockát vetnek
ruhára, a jónak meg a szentnek
sem Isten segít, vakszerencse.
S az örökség? – egy tál lencse.
Balázs Sándor Turza
(1945–2016)

Székely-Máté László
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élménybeszámoló a
Kistarcsai Böllérfesztiválról
Ellátogattam a Kistarcsai Böllérfesztiválra
2019. február 2-án. Olyan 11 óra felé értem
oda a Csiga térhez, már igen sokan voltak,
szólt a zene a Retroleum Zenekar retro ze
nével szórakoztatta a közönséget.
Délben Márió tangóharmonikázott,
utána következett Kertész Ricsi, 4lövet
zenekar, M.É.Z. együttes, késő délután a
V-tech, este pedig megint a Retroleum szó
rakoztatta a közönséget. Volt kirakodóvá
sár, bor- és pálinkakóstolás, hagyományos
disznótoros ételek vására.
Összebarátkoztam az árusokkal, kaptam
cukorkát és töpörtyű kóstolót, vettek tőlem
könyvet és újságot is. Összetalálkoztam
egy törzsvásárlómmal, Orsolyával, aki a
családjával látogatott ki a rendezvényre. A
gyerekek jól szórakoztak, mert simogathat
ták az állatokat, lovagolhattak. Nagyon jól
éreztem magam, gyorsan eltelt a nap.
Köszönettel: Szakács János, Janó

Közvetlenül
segíthetek
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

Albérlet

A Fedél Nélkül utcalap terjesztője és
szerzője vagyok. Albérletet szeretnék,
40 000 Ft-ot tudok fizetni. Lehetőleg
belterületen.
Akó Tícián
0670 564-5438

Művészkellékek

Művészkellékeket (vászon, ecset, fes
ték, képkeret, festőállvány,...) gyűjtünk
alkotóink részére.
Fedél Nélkül Szerk.
Kepe Róbert
0620 468 2617
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Kerék-Bárczy Szabolcs:

Lóci

Még nincs nyolc óra, de már huszonhét
fok meleg van, még ha élénk is a levegő.
A fuvallat mindig a folyó felől érkezik,
hozza az ártér ősi illatát, a sárgarigó rö
vid ritmusú, túláradó énekét és a kakukk
kihívó szavát. Tavaly még megőrjített
bennünket az égő műanyag mérgező
bűze, idén azonban a hatóság fellépése
nyomán a helybéliek nem élnek a szemét
megsemmisítésének ezen ocsmány mód
jával. Ezért aztán friss a nyári lég.
A veréb kölykök már felnőttek, de még
rezgetik a szárnyukat: dolgozz csak öreg,
hozd a betevőt! – mama hotel csuli mód
ra. Az eresz alatt ők laknak, nem fecskék
– bánatunkra –, de megszoktuk, sőt mármár megszerettük ezeket a bohém kis
jószágokat, még ha össze is piszkítják a
teraszt. Fészkükből kilóg a kóc, nejlon és
mindenféle szemét. Lám, a falusi verebek
sem különbek városi rokonaiknál! Rájuk
kontráz a macskabagoly, aki eltévedt a
napfényben, zömök kis alakja megpihen
a vadszőlő mankójául szolgáló lécen.
Mosolyognom kell, és megint Szent Fe
rencre gondolok, akit irigylek, hogy tu
dott madárul.
A három nagy kutya bezzeg most pi
hen, miután hajnalban minden neszre
fölugattak, felverve a fél megye békésen
szundító lakosságát, köztük persze ben
nünket. De jobb, mint Újbuda kocsilár
mája. Rákönyöklök a kapura, várom a
szippantóst, aki korareggelre ígérte, hogy
megszabadít a háztartás salakjától. Há
rom éve lelkendezve mondták a faluban,
hogy „bevezetik a szennyvizet” (még jó,
hogy nem tették, de annál rosszabb, hogy
ki sem), mert megvan rá a „junijós” vagy
milyen forrás, de a pénz elillant, és to
vább virágzik a pöcegödrök kora, mélyen
a huszonegyedik században.
Ismerős zörej, bicikli közeleg, felisme
rem Lócit. A kerékpárján bizonytalanul
inog a hatalmas kasza.
– Adj’ Isten! Csak nem a temetőben
kaszáltál megint, Lóci?
– De, ott voltam. Jó mindig az asszony
és a gyerek közelében.
Lóci hébe-hóba nálunk is kisegít. Nem
szereti a damilos fűkaszát, csak a fenni
valót. Kitanult kőműves és ács ő, de jó
ideje a falunak dolgozik, meg napszámba
szegődik, ha van rá módja. Cserzett bőre

miatt öregebbnek néz ki, mint valójában.
Alig hatvan, alacsony, vékony, de erős,
olyan, mint az az egyötven magas, öt
ven kilós ápoló, aki szülés után úgy tette
a hordágyra a feleségemet, mint ha pe
helypaplant emelt volna. Szívósak a hely
béliek, sokat tapasztalt túlélők, az Alföld
Herkulesei, fizikailag és lélekben is.
– Van reményem pesti munkára, kő
műveseket keresnek, talán már holna
pután indulhatok. – Ezt már a szellős
verandán mondja, miután beinvitálom
egy e helyütt nem is annyira rendhagyó,
korai fröccsre. Mert Lóci fröccs ivó, nem
kedveli a sört, és csak néha engedi meg
magának a gyümölcsöt soha nem látott
felest.
Lócit jó pár éve ismerem. Különleges,
szép vonású ember, aki mintha egy ti
zenhatodik századi spanyol festményről
lépett volna le éppen. Mindig megöleljük
egymást, amikor találkozunk, s hogy mi
ért, nem is tudjuk, de mint bátyok mégis,
mert van valami erős szimpátia, kötelék
köztünk, aminek nem is kéne lennie,
mert ma nem a szimpátia korát éljük, ha
nem a vicsorgó előítéletét.
– Hogy bírod a gyászt, Lóci?
– Nagyon nehéz. – Mondja, és könny
be lábad a szeme. – Még mindig nem
hiszem el, hogy tavalyelőtt elvesztettem
Marikát. Kurva infarktus! De nem tud
tam meggyászolni, mert ott volt Lacika.
Hogy lehet egy harmincöt éves, erős gye
rek rákos? Két évig ápoltuk. Az orvosok
azt mondták, ez is csoda. Végig otthon,
de az utolsó hónapot már nem bírta sze
gény. Kellettek a csövek, gyógyszerek,
kórház. Ott voltam mellette, amikor fel
adta. Azt hittem, megbolondulok. Sze
rencse, hogy Marika nem élte meg. Még
jó, hogy van a többi, meg az unokák. De
akkor is.
Senki nem mondhatja meg, hogyan
készüljünk föl egy gyerek halálára. Nincs
erre magyarázat, csak düh és végtelen fáj
dalom. Soha, soha! És hit. Talán. Hosszú
percekig nem szólok, csak nézem baráto
mat, ezt a ráncos, barna embert, aki tud
valamit, amit én nem, és nem is akarom
megtudni. De belőle is olyan erő és élet
ösztön árad, amit fel nem foghatok. És a
nap még el sem indult igazán…
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Drága Adrienn!
Levelet írok Hozzád, hisz szóban soha többet
nem mondhatom el gondolataimat, érzéseimet, véleményemet. Nem mondhatom el, mert úgy mentél
el, hogy nem tudtam megosztani Veled a fentieket...
Karácsonykor azt mondtad: „angyal vagyok.”
Ezen a napon csak én voltam Nálad, emlékeztetve a szeretet ünnepére, az örömteli napra, amikor
összegyűlik a család, a jó barát közössége, hogy
közösen ünnepeljék az összetartozás örömét.
Nem Adrienn, nem vagyok angyal. Egyszerűen
csak egy emberke vagyok, aki végtelen szeretettel
őrizte/őrzi hosszú évek óta tartó mély, szeretetteljes barátságunkat. Egy emberke vagyok, aki szeretett Veled egészségesen vitatkozni, gondolatokat,
nézeteket megosztani, kacagni, és egy szebb jövőbe
vetett hittel ábrándozni.
Barátságunk egy aktivista múltba visszavezethető kapcsolat eredménye. Olyan aktivizmusé,
ahol Te a legnehezebb élethelyzetedben is mások
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sorsa miatt aggódtál, tettél, szíved/lelkiismereted
szerint. Olyan aktivizmusé, ahol védted a Nálad elesettebb emberek érdekeit, kiálltál az emberi
méltóság joga mellett, miközben magad is küzdöttél ezekkel a démonokkal. Ha feladatot vállaltál,
azt mindig lelkiismeretesen, végtelen derűlátással,
másoknak erőt, hitet adva, mosolyogva végezted.
Mindig tudtál jó szóval erőt adni az elkeseredettnek, hitet a hitetlenkedőnek, reményt a társaidnak.
Hajléktalan élethelyzetbe kerültél, mert törést
szenvedtél életed során. De mindig, mindenhol
igyekeztél kitartani a hajléktalan emberek/társaid mellett, kiálltál akkor is, amikor szembe kellett
menned a hajléktalan ellátó rendszer hibái miatt
a vezetéssel, akkor is, amikor békés tüntetésben
vettél részt, akkor is, amikor felszólaltál a legelesettebb helyzetű társaid mellett. És engem mégsem
a munkásságod ragadott meg. Hanem a szíved.
Amely tiszta volt, őszinte érzelmek tarsolya. A
lelked, ami mindig mosolyt, boldogságot sugárzott
a legnehezebb helyzetben is. A mosolyod, ami az
örök reményt táplálta mások számára is.
Amikor már hosszan beteg voltál, megígérted,
nem adod fel! Harcolsz! Mert tudtad, hogy szívemben-lelkemben szükségem van Rád! Mert
őszinte, igaz barátnőm voltál/vagy/leszel! Aztán
kaptam a döbbenet hírt. És ma sem hiszem. Elfáradtál, feladtad. Becsaptál! De nem haragszom.
Érzem/értem küzdelmedet, amiből eleged lett!
Drága Adri!
Te nem haltál meg! Hisz csak az hal meg, akit
elfelednek. Te a végtelen időkig itt maradtál velem,
továbbra is mély szeretettel. Egyszerűen csak elindultál egy olyan hosszú úton, ahonnan ugyan nincs
visszatérés, de a megnyugvást, megpihenést, békességet adja Neked annyi szenvedés után. Olyan útra
mentél, ahol eljön a találkozás ideje is azokkal,
akik szerettek, szeretnek.
És én szerettelek, szeretlek, örökké szeretni foglak Adrienn! Találkozunk! Addig legyen békés
pihenésed.
Fájó szeretettel: Lakatosné, Jutka

Magyari Tibor elhunyt
Drága Tibi barátom!
Ezúton szeretnék Tőled, mint A Város
Mindenkié tagja, a könnyeimmel küszködve
végső búcsút venni. Szeretném Neked, mint
egyik legjobb Barátomnak is az AVM-ben
végzett munkádat megköszönni, amit már
sajnos személyesen nem tudok megtenni,
mert a Jóisten magához szólított. Remélem
és bízom benne, hogy nem szenvedtél sokat a
halál előtti percekben, órákban. Arra az arcra
és emberre szeretnék gondolni és emlékezni,
akivel a 2019. januári elvonulás előtt talál
koztam utoljára az Aurórában.
Sajnos minden egyes ember élete így zárul
le: megszületünk, felnövünk, tanulunk, dol
gozunk. Önkénteskedünk, mint te is tetted,

és sok-sok ember sorsát megmentetted a
tudásoddal és a jóindulatoddal. Tettél hajlék
talan embertársaidért, és az őket körülvevő
családtagokért is. Mindig logikusan es em
berbaráti módon kezelted ezeket az ügyeket.
Megértő és türelmes ember voltál, mindig is
azon fáradoztál, hogy az elnyomott es igaz
ságtalanul üldözött embereken segítsél.
Tibor egy csodalatos ember voltál, leszel és
maradsz is, amíg én élek. Így gondolok majd
rád, ha bármikor olyan esemény lesz a cso
port munkájában, amiben te is aktívan részt
vettél és vállaltál. Minden esetben.
Isten áldjon, kedves Barátom, és odafent
majd találkozunk, ha eljön nekem is a halá
lom órája és engem is magához int a Jóisten.
Lakatos András
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Gyászjelentés

Szigeti Adrienn
(1964 – 2019)

Szomorúan tudatjuk, hogy Szigeti
Adrienn 55. életévében hosszú betegség
után elhunyt.
Adrienn terjesztőnk, szerzőnk és az
Első Kézből a Hajléktalanságról – Rend
hagyó Osztályfőnöki Órák iskolai előadó
ja volt és marad örökös tagja a csapatnak.
Ég veled, Adri!
A Fedél Nélkül Szerkesztősége
Sok puszi, szívecske rejtett jelzések.
Messengeren játszunk...
– Te! – hagyjál békén, elegem van már a
sok hülyeségből
– Igenis Művésznő – küldök neki egy
szívecskét tartó Törpillát. Rögtön jön a vá
lasz, unatkozó fekete kislány
– Jaj ne légy már türelmetlen. Mikor fú
vósoztál utoljára??
– Te barom, oboázni szoktam
– Ott bent – kérdem??? Repül egy szí
vecske.
– Nem vagy itt :) (szívecskék tömkelege)
– Hogy vagy?? – Próbálom váltani a
hangsúlyt. Néma percek, nem jön válasz,
majd megint az unatkozó várakozó árnyék
kislány. – Tudod próbáltam íratni bogyót,
de hát a doki...
– Nem baj, megoldódott... (Puszikát
dobáló kutyus, és az elmaradhatatlan szí
vecskék).
Magamban fellélegzek.
– Örülök, hogy megoldódott. (Dobom a
puszikat, küldöm a szívecskéket)
Drága Adrikám, küldd tovább. De csak
Neki küldöm.
– Na mi van? (Jön a kérdés és jön a mil
liónyi szívecske és puszilós kiskutya.)
– Nyalizunk? Nyalizunk?? – kérdezem.
– Nem vagyok jól.
– Hétvégén meglátogatlak.
– Az jó…
– Oboát vigyek?
– Hülye!!! (szívecske és a várakozó,
unatkozó kislány).
Búcsúzóul integető kiskutyust és szí
vecskét küldök.
Akkor még nem tudtam… Hogy ez lesz
utolsó beszélgetésünk, még ha így messen
geren is… Ha tudom, és érzem… szalad
va, sietve, mentem volna – de mostantól
már nincs hova.
És a Messengeren ott maradt az az unat
kozó árnyék kislány.
Ormódi József, Dodi
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lapterjesztés:

kizárólag sorszámozott, fényképes, laminált
terjesztői igazolvánnyal terjeszthető.
A terjesztői igazolvány mérete:A/6,
színe: kék vagy piros.
Terjesztőink a lapot 45 forintért vásárolják meg.
Az olvasó által a lapért adott összeg adomány,
amely a terjesztőé.
Eladási ár így nincs meghatározva.

A rejtvény fősoraiban
Lao-Ce (i.e. VI. század) ókori kínai
filozófus mondását olvashatja.

a 639. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes megfejtése
G. B. Shaw gondolata volt:

hétfőtől péntekig: 9-12-ig

beküldési határidő:
március 11.

„Angliát és Amerikát a közös (1)
nyelv választja el egymástól (2).”

Ügyeleteseink várják észrevételeit!
Tel.: 322-3423
Szenográdi Réka: 06-20/277-5030
Kepe Róbert: 06-20/468-2617

A helyes megfejtést beküldők az Írók
Boltja könyvajándékait nyerhetik el.

A Líra Könyv Zrt. könyvajándékait
Frint Magdolna budapesti
olvasónk nyerte.

nyitvatartásunk:

Lapvásárlás, terjesztői igazolvány kiadása, új terjesz
tő jelentkezése minden munkanapon:

A kiadó a lap bármely részének másolásával,
terjesztésével, a benne megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jogot fenntart.
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postacímünk:
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi
rejtvényszerkesztő: Jobbágy Tibor

Nyereményét csomagban küldjük el.
Ezúton is gratulálunk!
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Népdal
Barat László Kazinczy Barczikáról jövet
Útba ejtett mért ne gyöngyösi cipőt
Világot járó kilakoltatott péknagykövet
Látott Szilvásváradon lazacot kerek templomot
Völgyet szalajkát pisztrángokat békát sok halat
Sírokat sírokon bazaltot kocsiszínt odébb
Barlangos függönyös várakat strázsaméheket
Vájatokat kilátós csúcsokat
Amikor én arra jártam eltévedtem éppen
Istenmezejére készültömben ezen tűnődtem
Ha csupáncsak Isten mezejét kerestem volna
Meg Palininapusztát kukkoló erdészt
Meg az egyszervolt holt partizán
Vándort a boros marhavályúját

Barta Pál (Mátray) munkája, 2018. december, harmadik díj

Művészetbarátok!
250. lapszámunkban művészeti pályázatot hirdettünk meg haj
léktalan 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 leg
jobbjait 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 10325
pályamunka érkezett lapzártánkig, azaz kezdeményezésünknek
komoly sikere van.
A nyertesek pénzdíjait az indulás óta Olvasóink készpénz
adományaiból finanszírozzuk, ezért művészeti pályázatunk,
alkotóink munkájának finanszírozásához

támogatókat keresünk .
Ha segíteni szeretne, vagy bármilyen ötlete,
észrevétele volna, keressen bennünket!

Kepe Róbert
0620-468-2617
kepe@fedelnelkul.hu
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Valójában hazámat óhajtottam ott
Ajkait kristályos Zsuzsannának az ékest
A tündökletes mesét regelőtől a mézest
Fiaknak lányoknak templomos nőt
Így találtam vétlenül a kerek templomot
Szénapajta lett így a jussom ismerős szerelem
Hiszitek nem hiszitek isteni égi panzió
Kitaláltam mesélte vajon autóstoppos haver
Az apostolos az igazmondó a barát a László
És még némelyek merészelik mondani
Manapság nem születik népdal
Pedig Zsuzsanna így sem fogant meg
És ha mégis valós volna regém
Baráté lenne volt vagy enyém
Abban a szénapajtában a kerektemplom tövén
Ahol kinek a szoknyája terült
A térdeplője a templomosé elém elébed elénk
Holnap új népdallal lövök
A szájban puskacső parancs
Gondolkodom vagy jövök
Herceg Árpád
(1954–2016)
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