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Január Verse

Huszonhat sor

Kovács Béla: Faludy 					

Nem tudom, mi fájna jobban,
koptatni az aszfaltot
rossz lábaimmal tovább,
ha nyoma sem maradna,
hisz azon nyomban befoltozzák;
vagy választani gyáván, bátran
a semmibe menekvést,
támadva önnön magamra,
ki védekezni se kész.
Nem tudom, a nyelés nehezebb-e,
tán a rekedtes üvöltés?
Kérdezni is kár, mert a válasz
mindig csak homályosabb,
pszichém által szőtt
hálómban vergődve
sosem lehetek szabad.
Az idő hamis…
		
... és ha kell, harap.
Nem tudom, a félelem rosszabb
vagy a félelem a félelemtől,
mikor az őszinteség a tagadással
tudatomban flörtöl.
Mégis kérdem a Mindenség Tudóját,
hogyan segítsek magamon?
Álmatlanul forgolódva,
forgatva szemeimet, vakon.
Pethő N. Gábor
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Áradat

Öregszem

Van
aki jobbra fordul
van aki
balra

mostanában egyre hűvösebbek
a vágyaim
és sajnos egyre szürkébbek
az álmaim
egyre lassabbak-tétovábbak a
gondolataim
úgy tűnik valami egészen apróra
összetört bennem
és szúrágta lett valaha szilaj
harci kedvem

és
van aki
minden útkereszteződésnél
tanácstalanul topog
míg el nem sodorja őt
valamerre az
ÁRADAT
Deli Bálint
(1951-2016)

lassan-lassan
már csupán emlékeimben élek
Pollák László
2019. január, második díj

Mindenkinek legyen otthona!

www.menhely.hu
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Verebélyi Béla:
Tudjátok – vagy nem tudjátok – a magyar
gasztronómia nem versenyezhet sem a
szent francia, sem a – nem kevésbé szent
– olasz konyhaművészettel. Mások ott a
versenyfeltételek, mások ott a kulináris
szokások; mediterrán éghajlat, százféle más alapanyag, százféle más zöldség,
gyümölcs – az avokádótól az olívaolajig
–, és nekik még ott van a tenger is: puhatestűek, kagylók, rákok, halak…
Nem versenyezhetünk velük – ne felejtsük el, hogy a latin és gall népek ezredévekkel előttünk már itt éltek Európában. Engedjetek meg egy paradigmát: ez
olyan, mintha én, egy fehérbőrű magyar
ember elmennék sütkérezni két hétre,
mondjuk a Balaton partjára, és utána
csodálkoznék, hogy mégsem vagyok
olyan fekete, mint egy kongói néger. Nem
leszek olyan és nem is lehetek… De nincs
is ezzel semmi baj. Mint már mondtam,
más a mediterrán környezet, mások a
szokások: a gasztró-szent franciák csi-
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Én, a szakács…
gákat, békákat (is) esznek, az olaszok
macskákat (is), Kína egyes tartományaiban nem vetik meg a kutyahúst, Délkelet-Ázsiában pedig rovarokat és kígyókat
fogyasztanak előszeretettel. Nincs is ebben semmi kivetnivaló, hisz mindegyik
alapanyag kiváló fehérjeforrás – igaz, a
magyar gyomor berzenkedik némelyiktől – de ne ebből induljunk ki. Minden
valamirevaló konyha sikeres működésének alapfeltétele, hogy az elérhető legjobb alapanyagokból kiindulva olyan
ételeket készítsen, amely az adott nemzet
hagyományainak, ízlésének megfelel.
A francia és olasz konyhához viszonyítva a magyar konyhatechnológia egyszerű
– s valljuk be –, kissé sablonos. Az alapanyagaink jók: sertészsíron megpirítjuk
(egy francia vagy olasz szakács már most
a torkához kapna – hát hol van a szentszűz olívaolaj?!) a finomra vágott makói
vöröshagymát, az összezúzott hortobágyi
fokhagymát meghintjük nemes szegedi
pirospaprikával, és erre az alapra helyezve pörköljük, pirítjuk, főzzük a méltán
híres haszonállatok húsát (a hortobágyi
szürkemarhától a mangalicán keresztül a
szalajka-völgyi pisztrángig).
Ízesítés: só, bors, köménymag, petrezselyemzöld. Nagyjából ennyi az egész…
Ezen a technológián alapul a híres magyar gulyásleves, a halászlé, a pörköltek,
a csikós tokány, töltött káposzta, hortobágyi palacsinta stb. Zsírban tocsogó,
ízletes, laktató ételek – lehet legyinteni
rájuk –, de ne felejtsük el, hogy a világ
minden nagyvárosában vannak és lesznek magyaros éttermek, és az oda rendszeresen visszajáró vendégek éppen ezekért az ízekért látogatják őket.
Már az ókori rómaiak megmondták:
ízléseken nem lehet vitatkozni. Ugyanez magyar változatban: kinek a pap,
kinek a papné. Hát igen… Minden relatív, minden csak viszonyítás kérdése.
Hogy melyik nemzet konyhája a legjobb, a legkifinomultabb? Természetesen a franciáké, de mégsem kell ebből
királydrámát kreálni. Jó, nekünk nincs
egy Brillat-Savarinünk (francia szépíró
és gasztropápa), nincs egy Esfoccink, egy
Paul Bocuse-unk, egy Joëll Rabauch-unk
– mindegyikük világhírű, újító mesterszakács, konyhafőnök volt –, utóbbi,

túl az életművén, a burgonyapüré (!)
újragondolásáért kapott „szakács Oscar-díjat”. Nem nálunk születtek a Michelin-csillagos éttermek, de nekünk
is volt egy Krúdy Gyulánk, egy Gundel
Károlyunk, egy Benecz Józsefünk, akik
csak odavarázsolták a világ étlapjára a
tradicionális magyar ételremekeket; és
ne felejtsük el, hogy már nekünk is vannak Michelin-csillagos éttermeink. Tehát
fel a fejjel! – azt mondom, őrizzük meg
gasztronómiai hagyományainkat, és egy
kicsit finomítsunk rajta. (Kevesebb sertészsír, több olívaolaj, kevésbé markáns
fűszerezés – de könyörgöm, ne heréljük
ki a magyar konyhát, ne vegyük el a lényegét!) Mostanság eljött a radikálisan
újragondolt, újraértelmezett, művészi-molekuláris konyhák ideje. Elrettentésül elmondom nektek az újragondolt,
konfitált alapú töltött káposzta receptjét.
Véletlenül se gondoljunk a hagyományos
technikára!
Pörköltalapon megpároljuk a kimosott
savanyúkáposztát, erre az ágyra helyezzük a darált sertéshúsból, rizsből, nyers
tojásból készült, káposztalevélbe csomagolt tölteléket, készre főzzük őket, és a végén egy kis rántással, tejfölös habarással
besűrítjük, megbolondítjuk ezt a men�nyei magyar ételt. Hát nem! Az újragondolt töltöttkáposzta tölteléke konfitált
libacombból vagy libamellből készül; az
alapanyagokat 50-60 fokos főzőlében az
abálásnál is alacsonyabb hőmérsékleten
3-4 órán keresztül kíméletesen puhára
főzzük, aztán a húst a csontokról lefejtve, vékonymetéltre (zsülienre) vágjuk,
összedolgozzuk a vietnámi rizstésztával,
véletlenül sem félig párolt rizzsel), hozzáütjük a tojásokat, ízesítjük csillagánizzsal
(véletlenül sem őrölt borssal, darált köménnyel), aztán szőlőlevélbe (véletlenül
sem savanyúkáposzta-levélbe) burkoljuk
a tölteléket. És a végén a művészi alkotásból egy fagylaltgombócnyi mennyiséget
egy szép fehér porcelántányér közepére
helyezünk, megdíszítjük tépett bazsalikomlevéllel, és végül a kreálmányt körbecsöpögtetjük házilag készült bodzasziruppal. Aztán ezt a gyönyörűséget
felszolgáljuk – mondjuk 2 000 Ft-ért a
külföldi vendégeknek, s ha maradt egy
kis jóérzés bennünk, közben elfordítjuk
Folytatás a 8. oldalon
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„Mindenkinek a szemébe nézek”
Interjú Mautner Zsófival

Aki téged ismer, leginkább szakácskönyv
íróként és gasztrobloggerként ismer.
Igen, valóban ismertté gasztrobloggerként
váltam, de előtte merőben mással foglalkoztam. Egyetemet végeztem közgazdászként és
a diplomám után a közigazgatásban, minisztériumban kezdtem el dolgozni és nemzetközi
ügyekkel foglalkoztam, majd diplomata lettem
külföldön és akkor egyszer csak 2005-ben valahogy a feje tetejére állt az életem.
Főzni egyébként mindig is nagyon szerettem: főzni szerető családból jövök, de soha
nem gondoltam, hogy ezzel valaha hivatásszerűen fogok foglalkozni. Ekkoriban már régóta
foglalkoztam a gasztronómiával, szakirodalmat olvastam róla, elolvastam külföldön és itthon az összes létező szakácskönyvet, lexikonokat, interneten az összes létező gasztronómiai
honlapot, külföldi magazinok gasztronómiai
rovatait. 2005-ben jött egy olyan pillanat, amikor felszabadult a fejemben egy csomó kreatív
szabad erő és óriási közlésvágyam lett. Úgy
éreztem, szükségem van egy felületre, ahol az
összes mondanivalómat ki tudom írni, és ahol
a kreativitásomat is ki tudom élni a munka
mellett. Ekkor kezdtem el írni egy gasztro
blogot (szerk.: Chili & Vanília), ami akkoriban
még egyáltalán nem volt létező műfaj. Volt egykét receptes portál, de gasztroblogok nem nagyon. Első fecske voltam, ami egyrészről nagy
előny volt, másrészt pedig a gasztronómiában
még nem volt az az óriási nagy pezsgés, fejlődés, ami az utóbbi öt évben tapasztalható.
A diplomata munkám mellett, szabadidőmben, inkognitóban írtam a blogot, és sorra jöttek a pozitív visszajelzések, sok embert érdekelt, így egyszer csak felmerült bennem, hogy
milyen lenne, ha a gasztronómiával foglalkozhatnék mindig. Rengeteget, és sok szempontot mérlegeltem, egy évig őrlődtem, de végül
vettem egy nagy levegőt és váltottam. 2009
óta csak főzéssel foglalkozom hivatásszerűen.
Nekem a pályaváltásom nagyon jó bizonyíték
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arra, hogy az ember a saját élete során sokszor
tud változtatni és teljesen mással foglalkozni,
mint aminek indult, és hogy megéri a saját
utunkat megkeresni, még ha az kanyargós is.
Meg lehet ebből élni?
Sok szorgalommal és elkötelezettséggel
igen. Persze rengeteget kell dolgozni és sok
fajta munkát kell végezni. Sokrétű és változatos
munkákat: nem csak főzök, hanem sokat írok,
rendezvényekre járok meghívottként belföldön és külföldön egyaránt. Ma a gasztronómia
Magyarországon annyira fejlődik és annyira
pezseg, hogy ez egy olyan terület, ahol rengeteg
munkalehetőség van.
Eredeti recepteket adsz közzé vagy ezeket
átformálod?
Teljesen vegyes. Az elmúlt 10 évben kb. 2000
receptet publikáltam, ami rengeteg. Van benne
olyan, ami családi örökség, faluról, nagymamámtól, ezeknek van komoly érzelmi töltete
is. Aztán olyanok, amiket egyszerűen csak a
szezon ihlet. Minden szombaton ki szoktam
menni a Lehel piacra és mindig azt vásárolok,
ami éppen akkor ott a legolcsóbb, a leginkább
szezonja van és a legszebb. Közben pedig nagyon sokat utazom és séfekkel találkozom,
feltérképezem az ottani adottságokat és recepteket gyűjtök.
Ha jól tudom, a könyveid között van gyere
keknek szóló is.
Igen, kettő gyerekeknek szól. Az egyik egy
karácsonyi színező: a színezés a felnőttek körében is népszerű, ezért ők is nagyon szerették. A
másik nem a saját könyvem, hanem felkérésre
dolgoztam pár éve együtt a Tejbegríz című antológia alkotóival, amiben neves magyar írók és
költők írtak gyerekeknek szóló gasztronómiai
témájú verseket, meséket, én pedig recepteket,
amiket meg is főztünk, – nagyon klassz együttműködés volt.
A többi könyvedben is igazi kulináris uta
zási élményt nyújtasz a gasztronómia iránt
érdeklődőknek. Mesélnél róluk?
Az első, debütáló könyvem 2009-ben jelent
meg: nagyon személyes hangvételű könyv volt,
amit elsősorban az utazásaim ihlettek. Utána
egy három kötetes sorozat jelent meg Főzőiskola címmel (alapfok, középfok és felsőfok).
Az alapfok azoknak szól, akik egyáltalán nem
tudnak főzni, például kezdő háziasszonyoknak,
egyedülálló férfiaknak, és minden recept úgy

fotó: Csibi Szilvia

Mautner Zsófia diplomatából lett gasztroblogger. Imádja az életét és a szakmáját. 10 éve kezdte el írni a Chili & Vanília blogot még Brüsszelben. Izgalmas beszámolóit, különleges receptjeit
gyorsan megszerették az olvasók. Hazaköltözése
után 2009-ben felkérték egy induló online gasztronómiai magazin főszerkesztésére, így sikereit
látva nem sokat gondolkodott, s pályát módosított. Napi főzőműsora volt, 14 szakácskönyve
jelent meg, számos kulináris projekt aktív közreműködője.

van kidolgozva, hogy aki soha életében nem fogott a kezében fakanalat, az is meg tudja csinálni. A húslevestől kezdve a galuskán, a fasírton,
a paradicsomlevesen át a palacsintáig. Érdekes
módon itt úgy volt, hogy amikor elképzeltem
az olvasókat, fiatal nőket láttam magam előtt,
akik éppen a háztartásukat építik. Aztán a gyakorlatban meglepő módon a tizenéves gyerekek szerették nagyon a könyvet. A 12-13 éves
korosztály, akiknél sokszor kimaradt, hogy
anyukájuk megtanította volna ezekre az alapokra. A másik generáció, ami nekem tényleg
nagy meglepetés volt, az 50-60 éves férfiak,
akik sokat használják a könyvemet: vagy azért,
mert most jutottak el oda fejben, hogy ez érdekli őket, vagy elváltak, vagy egyedülállóak.
Neked van kedvenc ételed?
Mindig nagyon nehéz, amikor gasztronómiával foglalkozó embertől kérdezik ezt meg,
mert sok mindentől függ. A hangulattól, utazástól, évszaktól, attól, hogy épp mi van a piacon… Az egyik kedvenc házias magyar ételem
a rakott krumpli. Bármikor, bármennyit meg
tudnék enni belőle. Nagy főzelék rajongó is
vagyok, úgyhogy sokat főzök. A külföldi ételek
közül nagyon szeretem többek között a török
konyhát a friss zöldségek, citromos-mentás,
petrezselymes ízvilága miatt. Minden olyan
konyhát szeretek egyébként, ahol sok fűszert
használnak. Én magam is ezt teszem, és szerintem Magyarország e téren gyerekcipőben jár,
megmaradtunk a só-bors-paprika szentháromságánál, holott a régi magyar konyha rengeteg
fűszert használt, és hogyha megnézünk egy
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régi magyar szakácskönyvet, például Mátyás
kora előttieket, akkor láthatjuk, hogy sáfrányt
is használtak: Magyarországon rengetegen termesztették, illetve gyógyfüveket is használtak.
A pirospaprika csak a 16. században jött be a
magyar konyhába, előtte sáfránnyal színeztek,
de nagyon drága volt, mert csak kézzel lehetett
leszedni: a növény 3 szál kis bibéjét kellett begyűjteni. Ezt az iszonyatosan munka- és időigényes feladatot váltotta fel az olcsóbb, nagyobb
mennyiségben termelhető bors, ami mára sokkal elterjedtebb.
Én nagyon sok fűszert szeretek használni,
hogy az ételekbe pici változatosságot vigyek
anélkül, hogy drasztikusan megváltoztassam
azt. Rengeteg olyan fűszer van, ami megterem
a természetben és nem is ismerjük őket, és nagyon keveset használjuk, csak úgy elmegyünk
az erdőben, réten mellette.
Sokat jársz itthon és külföldön főzőbemuta
tókat tartani. Mi volt a legnagyobb élményed?
Igen, ez nagyon fontos része a munkámnak.
Általában magyar főzőbemutatóra kérnek fel
követségek és könyvfesztiválokon is jártam
már. Itthon leginkább a nemzetközi konyhának
szoktam az elemeit a hétköznapi főzésbe beépíteni, külföldön pedig a magyar konyhát képviselem, és az én felelősségem, hogy milyen képet
mutatok az országról.
Az az érdekes, hogy hogyan tálalja vagy hogyan mutatja be az ember a magyar konyhát,
ami egyébként nemcsak a főzést jelenti, hanem
sokkal több annál. Ott egy személyben képviselem az egész országot, az én felelősségem és feladatom, hogy kedvet csináljak a hallgatóságnak
ahhoz, hogy eljöjjenek Budapestre, vagy egy kicsit megmutassuk, hogy itt az elmúlt sok évben
milyen sok jó dolog történt a gasztronómiában.
Fontos megmutatni, hogy Budapest mennyire
jó úti cél akár gasztronómiai szempontból is:
sokféle étterem van, érdekes alapanyagok, jó
piacok, jó klíma, jó minőségű zöldségek, gyümölcsök.
Az RTL-en is vezettél műsort. Mesélnél erről
a korszakodról?
Igen, 3 évig volt az RTL Klubon egy napi főzőműsor reggelente, ahol két receptet főztem
mindennap. Az volt a célom, hogy a háziasszonyoknak olyan apró kis trükköket, praktikákat
mutassak, amellyel a hétköznapi főzést kicsit fel
lehet dobni. Utána volt egy hosszabb szünet,
amikor nem tévéztem, tavaly pedig visszacsábítottak egy érdekes feladatra, egy főzőversenyre, ahol gyerekekkel főztünk. Fantasztikus 9-14 éves gyerekekkel dolgozni. Nagyon
tehetségesek, és érdekes, hogy ez a generáció
már egészen más főzési igényekkel rendelkezik,

teljesen
másban
nőnek fel: az interneten
néznek
recepteket, recept
videókat, sztársza
kácsok, bloggerek,
YouTube csatornák
vannak. Annyira
kinyílt nekik a világ, egészen más
merítésből dolgoznak, mint annak
idején az én gene
rációm.
Nagyon
szeretnek
főzni,
van is kedvük, neki
is állnak. Ők már
abba nőttek bele, hogy sokféle alapanyaghoz
lehet hozzájutni, sokkal többhöz, mint akár tíz
évvel ezelőtt is.
Ha összegezned kellene az eddigi pályafutá
sod, újra belekezdenél?
Abszolút, igen, egyrészt azért, mert nagyon-nagyon jó dolog megtalálni az embernek saját magában azt, amit tényleg úgy szeret
csinálni, hogy az a hivatása, ami nagy örömet
okoz és nem érzem soha kötelezettségnek, hanem folyamatosan újabb és újabb ötletek és
tervek születnek meg a fejemben. Nagy luxus,
ha az ember megtalálja azt, ami a legnagyobb
boldogságot okozza a munkában is. Másrészt
ez az időszak nagyon izgalmas a gasztronómiában, mert olyan sokat változik, annyi minden
történik benne és olyan jó a részesének lenni,
hogy ezt egy kicsit az ember előre vigye.
Harmadrészt pedig miután 10 évig előtte
teljesen mással foglalkoztam, ezért nekem ez a
nagy váltás is jó tapasztalat, kicsit olyan tündérmesébe illő. Nagyon azt mutatja nekem, hogyha az emberben van olyan szenvedély vagy
tehetség, amit nagyon-nagyon szívesen csinál,
akkor az, ha nem csak álmodozik róla, hanem
dolgozik vele, előbb-utóbb utat tör magának.
Lehet, hogy sok idő, lehet, hogy göröngyös az
út, az is lehet, hogy nehezebb, mintha egy másikat választana. De megéri minden göröngye,
minden perce.
Ez az interjú a Fedél Nélkül utcalapban fog
megjelenni. Mi a véleményed a hajléktalan
ságról?
Én alapjáraton nagyon nyitottan állok a világhoz már gyerekkoromtól kezdve, mivel abban nőttem fel, hogy nagyon sokféle emberrel
dolgoztam mindig, a szüleim is ezt a példát
mutatták.
A nyitottság az egyik legfontosabb érték az
életben. Mindenben mindig az embert látom és
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soha nem tudjuk, hogy ki mögött milyen sors
van. Az embert tiszteletben kell tartani, másrészt azt is gondolom, hogy én inkább szeretem
megismerni, megkérdezni az embert és nem
ítélkezni semmi esetre sem. Inkább segítsük,
mint elítéljük őket. Ebben is a kis lépésekben,
a saját felelősségemben hiszek, például Újlipótvárosban, ahol lakom, van 2-3 „saját” hajléktalanunk, akiket ismerünk évek óta, és viszek
nekik, amire épp szükségük van.
Nagyon fontos, hogyan kommunikáljunk.
Mindig mindenkinek a szemébe nézek, rámosolygok, köszönök és mindig úgy megyek el,
hogy megkérdezem, mit hozzak a közértből.
Van, hogy pénzt kérnek egy kávéra, cigire stb.
és én megtanultam, hogyha van nálam egy
cigire való, akkor odaadom és nem kérdezem
meg, mire költötte. Arra költse, amire éppen
szüksége van, és jól esik, ennyi jó dolog jusson
mindenkinek.
Voltál nálunk a Fedél Nélkül karácsonyi ün
nepségén, hogy érezted magad?
Óriási élmény volt. A felkérésre azonnal
igent mondtam. Nagyon nagy élmény volt, a
családias hangulata miatt és jó volt részesévé
válni. Láttam az összetartást, hogy megy a poénkodás, viccelődés, egymást cinkelik és látni,
hogy meg van mindenkinek a csapatban a saját
szerepköre, helye. Az egész közeg természetes
volt. Szerintem ott az igazi probléma, mikor
sokszor csak általánosságban beszélünk dolgokról, pedig csak egy kicsit kell közelebb lépni,
és akkor kiderül, hogy milyen problémák, nehézségek vannak. Egy kicsit kell beljebb lépni
azon a körön, amit hogyha kívülről néz valaki,
akkor lehet, hogy még ismeretlen, de ha belép,
ismerőssé válhat. Annyira családias hangulatú,
szívmelengető rendezvény volt, hogy remélem,
máskor is meg fogtok hívni. Nagyon köszönöm
az óriási élményt.
Elekes Ágnes
szerkesztette: Rónyai Zsófi
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Pesszimum
Kanyargó utakon csöndes szavak.
Berozsdált rácsok közt hol láttalak?
Megrepedt bőr alól szivárgó vér.
Mit ér egy kinyújtott koszos tenyér?
Kényszerű munkában kevés a jó.
Áldott az átkozott Mindenható.
Tíz ujjból tizenegy mély gödröt ás.
Hol épül, hol vár egy üres lakás?
Beázó kutyaól, morgó ebek.
Tévúton ténfergők köszöntenek.
Rózsavíz illatunk dezodorbűz.
Hol lángol, hol füstöl érted a tűz?
Hatékony gyógyírnak olcsó egy kés.
Nincs közös többszörös, minden kevés.
Ágyékot simogat százezer nő.
Mit remél, mit vár a legfőbb erő?
Dvorcsák Gábor
2019. január, harmadik díj
Karsai Csaba munkája

IDŐ

...előtted áll...

2014 szeptember
hatalmas hegyekre támaszkodva
erdők nagy fáit, vándor-botjaként használva
jön-megy az IDŐ.
lábain
minden folyó
és az összes patak a cipő.
van akinél otthagy kéjes-mámoros perceket
másoktól elvesz hosszú éveket…
amilyen – olyan
lót-fut-rohan
mint aki osztódik
önmaga sem tudja hogyan;
kúszik-úszik-száll
ha unatkozik tovább áll…

az egyszer biztos
jön majd egy biztos
megkérdezi biztos
hol
mikor
miért születtél
előtted áll
terpeszben áll
válaszra vár
iratra vár
ez a biztos
ez már biztos
köpni nem tudsz
nyelni sem már
nem kevés gombóc
ami rám vár
Szamócza

végül Ő is ISTEN örökkévalóságában
rájön – ha későn is –
mulandó-halandóságára….
Barta Pál (Mátray)

6

2019. március 21. – XXVII. évf. 644. szám

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

Júdás sír
Megtagadjam Pétert?
Kiért majd háromszor rikolt a kakas.
És Jakabot, Zebedeus fiát?
Kivel együtt játszottam, karikáztam
a porban.
Megtagadjam, kit a bolond nép úgy istenít: Jeshuát,
a názáreti ácsot?
		
Csak ne lenne beteg,
ne lenne beteg földem: szülőanyám.
Utcák üszkén akasztott emberek,
a tankok, lomha elefántok, körbevették a szent várost.
30 ezüst, 30 ezüst, nem árulásbér, kitüntetés!
Népemnek áldás lesz áldozatom!
A kopasz Heródes degeszre tömte tömlöceit,
éléskamrákat üres zsebekké fordította ki.
A fattyú rabbi meg rontást hozott,
testvér testvér ellen feszült, mi jött?
Bitangok lázadása, széthúzás.
Vér lesz majd
a Szanhedrin előtt, pusztákban síró anyák,
én most elleneimmel tárgyalok,
lesz
iskolapad, kenyér, a homlokok közt újra rend.
Meghozom áldozatom.
Messze a szürkületben bitófa dereng.

SÁRKÖZI LÁSZLÓ
SZONETTJEI
Belső világ

szonettkoszorú

XIV.
Civilizáció
Némán, miként nagy álmok tanúja: a hold;
alig él itt virág, a világ elpakol;
későn rebbensz már, tetted vádlón jósol:
életed – hazug menny! Vagy a dörgő pokol!
Szerelmek fölött nem rózsaág bókol;
„szentimentális” szél ipari gázt sodor.
csavar orrot, belet s míg tüdőm lélegez,
bomló agyam üvölt és elgondolkodom:
mint Neander-völgyi, kinek a képére
kiült véletlen az értelem végzete:
téboly! S büszkén lettünk tékozló észlények!
Hogy mindezektől örök-messze szállok,
keresem kicsiny Otthonomat régen, mert
megfásultan már, megnyugvásra vágyom;
az álmok zöld és néma völgyét járom.

Miszlai Gyula

Álom és ébredés határán
mint egy tattoo szalon mintakönyve
olyan álmomban a világ
stilizált sárkányok és kígyók
s a bíborvörös forgó karikák
miket a hajnal tükre lassan
szemem alatt már kékre vált
rózsaszín flamingók níluszöld tavon
indigó árnyékok kékülő havon
pörkölődő kávén mélybarna zamat
néger fiú fején Benetton-zöld kalap
végtelen északi erdők kék-fehér illata
közelg az ébredés
múlik az éjszaka
Kajuk Gyula
megjelent a szerző Lélek és test c. kötetében

Kőtábla
Köszönöm a Jó Uraknak!
Nem kell hideg köveken
aludnom, ha az új törvényt
betű szerint követem!
Kegyes Urak, ha szólhatok,
az éhezés kimaradt...
És tiltsák be a kirohadt,
csúnya, odvas fogakat!
Ne lehessen fázni többé!
Egy tollvonás, kérhetem?
Gránitszilárd törvényekkel
boldog lesz az életem...
Jó a módszer! Aki nem lát,
szabadabban nevet. És
hamarabb jön a megváltó
szociális temetés.
Zalán György
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Én, a szakács…
folytatás a 3. oldalról

a fejünket. (Hagyjuk!... Előbb-utóbb csak
lecseng ez az őrület.)
Végezetül: hogy merek én ehhez a témához hozzászólni? Hát úgy, hogy 20
évig szakácsként dolgoztam. Érettségizett fiatalként a HungarHotels Vendéglátóipari Vállalat szakácstanulója lettem,
s a legjobb éttermeiben – Gundel, Béke
Szálló, Hármashatárhegyi Étterem – töltöttem másféléves tanulóidőmet. Ott
aztán sok mindent megtanultam! Nem
fogtam föl igazán, amit az Ecseri úti
szakmunkásképző iskola szakoktatója
már a képzésünk elején közölt velünk:
„Maguk érettségizett emberek, maguk
nem fognak szakácsként dolgozni… Magukból nem lesznek szakácsok.”
A fent említett három étteremben ezt
nem mondták meg ilyen nyíltan nekünk
– nem mondtak ők semmit –, csak éppen
az ételek közelébe sem engedtek minket.
A másfél év alatt kockára, hasábra, zsülienre aprítottam több tonna tisztított
burgonyát, finomra vágtam többszáz kiló
petrezselyemzöldet, lereszeltem vagy
100 kiló nyers tormát, és lepikkelyeztem,
megtisztítottam egy hajórakománnyi
süllőt, fogast. És hogy igazán jól érezzem
itt magam – hetente egyszer kitakarítottam egy-egy 25 nm-es konyhai hűtőkamrát. Daliás idők!
Na jó, néha azért le-leszűrhettem egy
lábas sült burgonyát, átpasszírozhattam
egy fazék halászlevet, lehabozhattam
többszáz liter erőlevest, de érdemi munkát soha nem bíztak ránk, érettségizett
szakács tanulókra. Úgy szabadultam fel,
úgy lettem szakács, hogy nem tudtam
főzni! Szerdán bementem a Béke Szállóra mint tanuló, csütörtök délelőtt letettem az Ecseri úton a szakmunkásvizsgát,
megkaptam a szakmunkás-bizonyítványt, és még ugyanaznap délutánján felszabadult szakácsként léptem be a rettegett-szeretett Glázer József által vezetett
szálló konyhájára. Az öreg sváb vendéglátós dinasztiából származó konyhafőnök – elmaradhatatlan szivarját ki sem
véve szájából – végigmért, amint makulátlan, vasalt szakácsegyenruhában vigyázzban álltam előtte, és hörrentett: „Jól
van, fiam… akkor mész a kettes pályá-
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ra.” „Úristen – gondoltam – befogadtak,
most fogadtak be!” – a mártásos pályára
kerültem. Jó, ez csak a kettes pálya, de valahol el kell kezdeni. Innen már egyenes
út vezet az egyes pályákhoz – főzés, készételek, raguk, frissensültek – és ezentúl
ebben a szállodában mindenki Béla úrnak fog szólítani. És így is szólítottak!
Felfoghatatlan! Szerdán még hűtőtakarító, senkiházi inas voltam, csütörtök
délutántól már Béla úr! Aztán eltelt 20 év
– számtalan új munkahely, számtalan új
tapasztalat – és végül csak szakács lettem.
Nem mesterszakács, csak afféle gürcölő
iparos, akire azért egy 100 fős a la carte étterem konyháját rá lehetett bízni (és
rám is bízták – végigjártam a ranglétrát:
szakács, részlegvezető, konyhafőnök-helyettes, konyhafőnök).
Közben azért másként (is) alakult az
életem: megnősültem, esti tagozaton elvégeztem a Vendéglátóipari Főiskolát,
aztán a kétéves vendéglátóipari szaktanári szakot – hosszú évekig dolgoztam
üzletvezetőként a Belvárosi Vendéglátó
Vállalat éttermeiben, közben tanítottam
a Maglódi úti szakmunkásképzőben…
És csak a jó Isten tudja, mit nem csináltam még! (Most éppen utcaseprő vagyok.
Nem számít… ezt is jól kell csinálni.) De
komolyan mondom, ha még egyszer bekerülhetnék egy luxusétterembe (akár
üzletvezetőként, akár konyhafőnökként
egy napra, megreformálnám a magyar
konyhát, és utána még az üzlet környékéről is elmenekülnék. Tessék, itt az általam
újragondolt magyar halászlé receptje:
Végy 2 szép, kicsontozott lófejet, és alapos mosás, tisztítás után helyezd őket egy
sóval vastagon beszórt sütőtepsibe; helyezz melléjük felkarikázott zöldséget, fél
főre vágott vöröshagymát, karikára vágott tévépaprikát, paradicsomot, pirítsd
200 fokon 2 órán keresztül, és miután a
massza kezd karamellizálódni, kapard
az egészet egy főzőüstbe. Engedd fel főzőlével, szórd meg őrölt pirospaprikával,
tegyél bele néhány halészlékockát, és lassú tűzön rotyogtasd 3-4 órán keresztül.
És most jön a lényeg: mielőtt a katyvasz
teljesen összefő, vedd elő a táskádban,
befőttesüvegben becsempészett, kisállat-

kereskedésekben kapható szivárványos
guppit (ez egy 4-5 centiméteres díszhal),
dobd bele a szerencsétlen állatot a fortyogó lébe (elvégre mégiscsak halászléről
van szó!). Passzírozd át az egészet egy
ipari konyhagéppel, majd tálald a műremeket egy 2 dl-es csészében, szórj a
tetejére egy kis mákostésztát, és szolgáld
fel mondjuk 1 500 Ft-ért a külföldi vendégeknek. Egy szaúd-arábiai, srí-lankai,
új-zélandi, netán jakut-földi vendég sikítozni fog a gyönyörűségtől: íme a fenséges, újragondolt magyar halászlé! Én is
sikítani fogok (a röhögéstől), és szegény
Venesz József bácsink is sikítani fog –
kínjában – a föld alatt.
Végezetül hadd búcsúzzak tőletek egy
híres magyar költőnk – általam némileg
újragondolt – verssoraival:
Juhász Gyula: Milyen volt a szőkesége?
(V. Béla: Milyen volt a tölteléke?)
Milyen volt a tölteléke? Nem tudom már.
De tudom, hogy káposztalevélbe csavartam őt,
s a szeptemberi bágyadt búcsúzónál
minden éjjel megzabáltam őt.
Milyen volt a rizs állaga? Nem tudom már.
De tudom, hogy a káposztalevélen zöldek
az erek,
s minden puccos éji lakománál
egy töltelék ízére visszarévedek.
Milyen volt a tejföl selyme? Nem tudom már.
De a káposztát azóta is behabarom.
Hát így főztem én húsz éven át,
én a magyar szakács, én a lenézett barom.

Na csá! Most már tényleg búcsúzom:
ifjú szakácsok, húzzatok be a konyhára,
reformáljátok meg a gasztronómiát, de a
jó Isten adjon nektek szamárfejet… ezt
nélkülem tegyétek.
2019. január, harmadik díj

2019. március 21. – XXVII. évf. 644. szám

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

a
v
m

Elsőként Lakhatás:
Hogyan szüntette meg Finnország és
Helsinki városa a hajléktalanságot
Az Elsőként Lakhatás program feltétel
nélküli szállást biztosít a hajléktalanságban élők számára az Egyesült Államokban, Kanadában és számos európai
országban.
Az Elsőként Lakhatás program elsősorban a hajléktalan személyek azonnali vagy mihamarabbi lakhatásának
biztosításával foglalkozik, amelyet az
egyénre szabott támogatással egészít ki.
E kereteken belül nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy a személy saját otthonában
élhessen.
Európában az Elsőként Lakhatás
programot számos városban sikeresen
alkalmazták, valamint Európában az
egyetlen országban, ahol nemzeti szinten is érvénybe léptették, Finnországban, emiatt – a kontinensen egyedülállóként – csökkent a hajléktalanság.
Ennek az esetnek a sajátossága, hogy
az Elsőként Lakhatást három fő céllal
fogadták el nemzeti szinten: a 2011-ig
felére csökkentése, 2015-re pedig felszámolása a hosszú távú hajléktalanságnak;
az Elsőként Lakhatás megközelítés megerősítése a hajléktalan emberek lakhatási és támogatási szolgáltatásainak általános szervezeti elveként; és az összes
menedékhely és kollégiumi típusú szálló átalakítása támogatott lakóegységgé.
A minisztérium úgy döntött, hogy
tíz önkormányzatban lép fel, ahol a létező hajléktalanszállókat fokozatosan
fejlesztve azokat támogatott lakóegységekké alakította. Számos meglévő, de
rossz elhelyezkedésű épületet lakásokká
alakítottak a hajléktalan emberek számára: az Üdvhadsereg által Helsinkiben
üzemeltetett 250 férőhelyes hatalmas
hajléktalanszállót 2014 körül úgy újították fel, hogy 80 önálló lakást helyeztek
el benne helyszíni személyzettel.
Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök révén a lakhatási egyesületek
új lakások építését tudják megvalósítani. Tommi Tolmunen, egy Helsinkiben
dolgozó szociális munkás rámutat, hogy
„ez nagyban különbözik a „létra-modelltől”, amelyben a hajléktalanságból
kivezető út záloga a jó viselkedés. Az Elsőként Lakhatás programban a kezdeti

lépés az, hogy átadjuk a kulcsot, és azt
mondjuk, beszéljünk, amikor kész vagy
rá…” A fontos változás a támogatás
nyújtására vonatkozó erkölcsi attitűdben történt: „a kábítószer-fogyasztásról
való leszokás vagy az alkoholizmus kezelése már nem előfeltétele a lakáshoz
jutásnak”.
Ma minden lakóegység tele van, és
a várakozási idő több mint egy év. „A
probléma az, hogy az emberek nem költöznek el ezekből az egységekből olyan
gyorsan, mint amennyire gyorsan mások be szeretnének költözni…” – Tommi Tolmunen.
Az alternatív lakhatási megoldások,
valamint a rugalmas támogatás és szolgáltatások a következő kihívásai az eddig sikeres módszernek, amelyből más
uniós városok is tanulnak (lásd Housing
First Europe Hub-ot).
A módszer Magyarországon is működőképes, melynek jó gyakorlatát az
Utcáról Lakásba! Egyesület munkáján
keresztül ismerhetjük meg.

Új tagok/érdeklődők:
Faragó Renáta:
06 30 167 2588
Utcajogász
és Találkozási pont:
minden páros héten pénteken 16 és 18
óra között az Aurórában (Bp. 8. ker.
Auróra utca 11.)
E-mail:
avarosmindenkie@gmail.com
Honlap:
www.avarosmindenkie.hu
Facebook:
www.facebook.com/AVarosMindenkie

Részlet Laura Colini, az URBACT
program szakértőjének cikkéből, ami magyar fordításban az AVM blogon jelent
meg A hajléktalanság elleni küzdelem: a
városok szerepe címmel.

Közvetlenül segíthetek
Kertépítés

Művészkellékek

Vállalunk kerttervezést, kertrendezést,
ásást, fakivágást, kaszálást, füvesítést,
öntözőrendszer telepítést. Ugyanitt
kertépítő szakember mellé kertész és
kőműves munkatársat keresünk.

Művészkellékeket (vászon, ecset, festék, képkeret, festőállvány,...) gyűj
tünk alkotóink részére.

ifj. Szakács János
0620 417 0100, 0630 200 5183

Fedél Nélkül Szerk.
Kepe Róbert
0620 468 2617

Albérlet

Mobiltelefon

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

Működőképes
telefonkészülékeket
gyűjtünk
hajléktalan alkotóink,
terjesztőink részére.
Köszönjük!

Akó Tícián
0670 564-5438

Fedél Nélkül Szerk.
Kepe Róbert
0620 468 2617
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Andrew Matthews mondása
Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja
alapította: Ungi Tibor
(a lapot hajléktalan emberek írják
és terjesztik)
kiadó: Menhely Alapítvány

honlap: www.fedelnelkul.hu
facebook: www.facebook.com/FedelNelkul

a Menhely Alapítvány számlaszáma:
13700016-01950018
adószáma:
19013213-1-42
a Fedél Nélkül számlaszáma:
13700016-01950032
HU ISSN 1416-8855
Szerkesztőség:
1073 Budapest, Kürt u. 4.
levélcím: 1410 Budapest 7, Pf.: 216
telefon, fax: 322-3423
e-mail: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
alapítványi koordinátor (felelős szerkesztő):
Kepe Róbert
telefon: 322-3423 vagy 20/468-2617
e-mail: kepe@fedelnelkul.hu
fogadóóra:
Csütörtök 13-16 (előzetes egyeztetés
szükséges)
címlap-tervezés: Sallai Jutka
pályázati munkákat lektorálta:
Zászkaliczky Anna Eszter
hirdetésfelvétel:

levélcím: 1410 Budapest 7, Pf.: 216
telefon, fax: 322-3423; 20/468-2617
e-mail: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
a lap formátuma: A/4,
borító: színes
belső oldalak: kétszínnyomással
terjedelme: 12 oldal

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.

nyitvatartásunk:

Lapvásárlás, terjesztői igazolvány kiadása, új terjesztő jelentkezése minden munkanapon:

hétfőtől péntekig: 9-12-ig

Ügyeleteseink várják észrevételeit!
Tel.: 322-3423
Szenográdi Réka: 06-20/277-5030
Kepe Róbert: 06-20/468-2617
A kiadó a lap bármely részének másolásával,
terjesztésével, a benne megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos
minden jogot fenntart.
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A rejtvény fősoraiban
Andrew Matthews (1984-) amerikai
író mondását olvashatja.

„A bizottság emberek csoportja, akik
egyenként semmit nem tudnak tenni,
de...”

beküldési határidő: április 08.

befejezése volt:

A helyes megfejtést beküldők az Írók
Boltja könyvajándékait nyerhetik el.

„Együtt el tudják dönteni, hogy (1)
lehetetlen bármit is tenni (2).”

postacímünk:
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi
rejtvényszerkesztő: Jobbágy Tibor

A Líra Könyv Zrt. könyvajándékait
Balobek Mária budapesti olvasónk
nyerte.

a 641. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes megfejtése
Fred Allen gondolatának

Nyereményét csomagban küldjük el.
Ezúton is gratulálunk!
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Végzetes diagnózis
Gyógyíthatatlan. –
Hallod, s nem érted, bár a szó
dobhártyádon, mint harkály odvas fán, kopog.
Idő kell hozzá, amíg megszokod.
Bújnál, menekülnél, te esztelen ámokfutó!
Hogy könnyebb légy,
elszórnál mindent, ami eldobható.
Gyógyíthatatlan. –
Ijedt szíved veri e szó ritmusát,
őrjítő dallamára írsz disszonáns szimfóniát,
s magadnak dúdolod. Magad lettél nagyon.
A félelem pókháló-ragacsa vesz körül,
Az élet kint rekedt,
a halál már itt, belül!
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Gyógyíthatatlan. –
Az előbb még fent, és minden fénnyel volt tele,
de nagyot fordult a sors kereke.
Pirosra tettél. Nem nyert.
Ez most a vesztes. Nagyon fekete.
Leé József
(1956-2014)

Ádám Orsolya Mária munkája

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, 395 személytől összesen 10371
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

Akár
Ki volt a gonosz, ki volt a jó?
Ki volt a váratlan együttható?
Ki lesz a démon, kié a kés?
Ki lesz a hívatlan meglepetés?
Ki volt a fiú, ki volt a lány?
Mi volt a koktél, helyes arány?
Ki volt a perverz, lopott erény?
Ki volt a lágysajt, ki volt kemény?
Ki lesz a bér és ki lesz adó?
Ki lesz a tanár, ki hallgató?
Ki lesz a jel és ki lesz a zaj?
Ki volt a boldog bajnok tavaly?
Ki lesz a láng és ki lesz korom?
Királyok élnek szegénysoron.
Ki lesz a haszon, ki lesz a kár?
Bármelyik lehetsz te is akár.
Székely-Máté László
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áig értesítjük a pályázókat.
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