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Tűzgyík:
– Fejezd be!
– Mit fejezzek be? – mondta a Férfi, inkább unottan, mint kérdő hangsúllyal.
– Idegesít – így a Nő.
– Mi a jó fene idegesít?
– A zörgés. A zörgésed.
– Én zörgök?
– Igen, te. Azzal a nyavalyás újságpapírral.
– Ez zavar? Az autók zaja, a troli indító
csengése, a madarak sivító csivitelése nem?
– Az nem, az hozzátartozik a reggelekhez.
Meg úgysem tudjuk befolyásolni.
– Most, hogy mondod, és milyen alapigazságokat….
– Fáj a fejem.
– Nem csoda, mert ittál tegnap abból a lőréből.
– Te is ittál és mégsincs bajod!
– Nem annyit, mint te – te nyakaltad.
– Hülye vagy, elfeleztük. Csak neked a
„nem annyi” az már nekem a vedelés mértéke.
– Persze, mert te nő lennél vagy mi fene.
Talán kezdő ivó?
– Nem vagyok kezdő, csak régebben igazi
bort ittam, nem tablettást.
– De azért jól betermelted.
– Be. Kellett a mámor. Nagy volt a megrázkódtatás.
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Kakaóscsiga
– Nekem sem volt könnyű, elhiheted. Újra
látni téged és így.
– Miért, mi bajod van velem? Tiszta a
dzsekim, a nadrágom – tegnap mosták ki a
MÁLTAIAK-nál – a bakancsom is majdnem
új, nem is lejárt sarkú. A hajam sem kócos.
De te rendesen le vagy rongyolódva.
– Na, ne túlozz, számítsd bele az éveket,
amióta nem találkoztunk.
– Na jó, de biztos van egy hely, ahol megborotválkozhatnál, nem? S úgy tudom, hajvágásra is van mód egyes melegedőkben.
– Persze, de emlékezhetsz, mindig is volt
bajszom is, meg szakállam is. Te is mindig
férfiasnak találtad.
– Igen, de csak a rendbentartott szőrzetet.
Azért azt is kell vágni, fazonírozni, nem?
– Jól van, no. Te tudod, mi jutott az eszembe? Egyszer azt mondtad – pirulva, mert akkor még tudtál pirulni, – hogy azért se vágassam le az arcszőrzetemet, mert kimondottan
növeli az örömödet, amikor franciázunk.
– Jaj, ne bomolj már, mikor volt az! Idejét
sem tudom már, mikor feküdtem sötét selyem ágynemű közt és nem egyedül. No meg
nem is alvással töltve az időt.
– Pedig még mindig szép vagy.
– Én?? Nem kellene néhány dioptriával
több már? Nézd csak meg a ráncaimat.

– Azok is szépek, ha nem tudnád. Olyan
művi lenne, ha nem lennének.
– Na, megyünk reggelizni? Csak finoman
hajtsd össze azt az átkozott újságpapírt, mert
szétrobban a fejem, meg lehet, hogy még
lehet valamit olvasni is benne. Emlékszel?
Amikor régen a reggelinél elfeleztük az aznapi sajtót és külön-külön olvasva ettünk?
– Igen, a haverjaim mindig irigykedtek
rám, mert az ő feleségük állandóan veszekedett, ha olvastak a reggelinél, mi meg ketten
így éreztük jól magunkat. Kiolvastuk a felét
és cseréltünk. És mégis milyen meghittek
voltak azok a reggelik.
– Tudod, lehet, hogy siralmas, hogy így
kellett újra összefutnunk, de egyvalamiért
mégis jó: nekem például az, hogy mégis van
egy tanúja az életemnek, aki tudja, hogy milyen voltam, mit akartam és tudtam tenni,
elérni, hogy szép körte alakú melleim voltak,
és hogy hittem, ha két ember arra szövetkezik, hogy a másiknak örömet okozzon, s ez
tényleg kölcsönös, az a szerelem-szeretet legmagasabb elérhető csúcsa.
– Így volt. S ha most reggelinél még marad a tegnapi visszárus péksüteményből, én
kiharcolom neked a kakóscsigát!
– Én pedig elorozom mindenki elől a kedvencedet, a túrós batyut! Jó lesz?

Kakaóscsiga – színházi előadás

Mesélni mindenki szeret – de mesét hallgatni talán még jobban. A Kakaóscsiga egy felnőtteknek készült „meseest”, mely a Fedél Nélkül hajléktalan szerzőinek a szövegeire épül.
Egy férfi, nevezzük Énnek, egy hosszú nap után hazaérkezik erdőszéli kunyhójába. Leveszi a kabátját, lemotyózik, és mesélni kezd. Mesél nekünk a szokásairól, a mindennapjairól, beszámol a megfigyeléseiről, az élményeiről. Egyszóval az életéről. Kis kartonbirodalma fokozatosan telik meg emlékekkel, történetekkel, vágyálmokkal, fantáziákkal.
A színpadon megelevenedő, humort sem nélkülöző alkotásokon keresztül felfedezhetjük a hajléktalansorsba kényszerült emberek gazdag, szellemes, életigenlő belső világát.
Rávilágítanak arra, hogy érdemes figyelni az apró emberi rezdülésekre – függetlenül attól,
hogy az embernek van-e fedél a feje fölött vagy sem.
Előadja: Papp János
Produkciós menedzser: Kovács Brigitta
Rendező: Cortés Sebastián

Szerzők: Herczeg Árpád, Horváth Csilla,
Kovács Béla, Orbán Anna, Zilahy Tamás
(Fedél Nélkül szerzői)

Animációs film: Bányai Zsuzsanna
Díszlettervező: Barbora Skaburskė
Világítástervező: Váradi András
Dramaturg: Nagy Orsolya

Zene: Kalotás Csaba
Fotó: Kővágó Nagy Imre
Grafika: Bányai Zsuzsanna, Molnár Luca
Project mapping: Szabó Kristóf – KristofLab

Támogatók: Hajléktalanokért Közalapítvány, Nemzeti Kulturális Alap
Partnerek: Menhely Alapítvány, Fedél Nélkül, Centrál Színház, Három Holló
Az előadás a Menhely Alapítvánnyal együttműködésben jön létre, a premierből befolyt
jegybevétel teljes összegét az alkotók és a Centrál Színház a Fedél Nélkül további művészeti
tevékenységének támogatására ajánlja fel.
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„Volt úgy, hogy nevettünk”
Interjú Papp Jánossal

fotó: Sallai Jutka

Várkonyi Zoltán
rendezésében. Akkor azt mondtam
a mellettem ülő
osztálytársnőmnek, Ősz Erzsinek,
hogy: „ha majd
egyszer nekem is
így tapsolnak” ...
Így mondtam ki
először, hogy én
jelentkezni fogok
a Színművészetire. És hogy miért
érdekes ez a történet? Rá két évre
fölvettek a főisko
lára,
Várkonyi
Zoltán osztályába,
és tapsra először
a Vígszínházban
mentem.
A Kakaóscsiga című darab hajléktalanok
írásai nyomán állt össze és készül, április
27-én lesz először látható a Centrál Színház
Kisszínpadán. A darab egyetlen színészével,
Papp Jánossal beszélgettünk.
Mint általában mindent, kezdjük ezt is
valahol az elején. Mostanra már sok-sok
tíz színpadon töltött év van a háta mögött. Hogyan indult el ezen az úton?
Ó, hát igen, az nagyon sok tíz év. 1970ben végeztem a Színház és Filmművészeti
(akkor még) Főiskolán, így azok közé tartozom, akik jövőre megkapják az Aranydiplomájukat. Ez akkor jár, mikor már
50 éve annak, hogy az ember elvégezte az
iskolát.
Vidéki fiú vagyok, Somogy megyei.
Berzsenyi falujában, Niklán éltem 18 éves
koromig. Harmadikos gimnazistaként
fent voltunk Budapesten, tanulmányi
kiránduláson, és az egyik program színházlátogatás volt. A Vígszínházban láttuk
Csiky Gergely Udvari kalap című darabját,

Milyen érzés az
első taps? Idővel meg lehet unni? Néha
úgy érzem, hogy a színész elvégezte a dolgát, kimerült, menne haza, de a vastaps
mindig vissza-visszaszólítja a színpadra.
A taps nagyon jó dolog. Különösen
akkor, ha az ember tudja, hogy tényleg
megérdemli. Mert azt lehet tudni, hogy
jogos-e, vagy csak valamiféle udvariasságból kapja. Magyarországon nem nagyon
van olyan előadás, ahol a színészek ne jönnének tapsra legalább háromszor, akkor
is, ha az az előadás nem jó. És akkor sem
hallgatnak el a tenyerek, vagy maradnak el
a füttyök, amikor valaki rossz volt a szerepében. Nálunk ez így alakult ki. De alapvetően ma is minden színész tudja, hogy az a
taps jár, vagy nem jár.
Beszéljünk akkor most egy olyan alkotásról, aminek még nem járt taps, mert
még nem mutatták be. Ez a Kakaóscsiga
című darab, aminek április 27-én lesz a
bemutatója a Centrál színházban, Cortés

Sebastián rendezésében. Miért Ön kapta
a szerepet?
Erről nyilván Sebastián tudna részleteket mondani, de azért mi dolgoztunk már
együtt, akkor is a Centrálban, 2008-ban,
onnan emlékezhetett rám. És amikor az
ő team-je összeállt, emlékezvén a közös
munkákra, úgy gondolhatta, hogy én alkalmas leszek ennek a megvalósítására.
Alapvetően egy szereplős darabként
íródott?
Igen. Úgy találták ki, hogy egy öreg hajléktalan megérkezik a kis kartonpapírból
épített „házába”, és egyszer csak ez a kartonház benépesedik. Az aznap történtekkel, az emlékeivel, azokkal az alakokkal
akikkel a múltjában találkozott, a feleségével, Hétpettyessel, a barátaival. Benépesedik, de úgy, hogy igazából az ő fejében, a
néző segítésére pedig animációként, film
formájában jelennek meg. De a hangot
minden szereplőnek én adom.
Hogyan állt ez össze? Mit fogunk látni
a színpadon?
Az írás szerzői a Fedél Nélkül című lapba író hajléktalanok. Herczeg Árpád, Horváth Csilla, Kovács Béla, Orbán Anna és
Zilahy Tamás írásai nyomán, Nagy Orsolya állította össze dramaturgiailag a darabot. Cortés Sebastián a rendező, van zeneszerzőnk is, Kalotás Csaba, az animációs
munkát pedig Bányai Zsuzsa készíti, jelen
van még Kovács Brigitta, mint produkciós
menedzser, Barbora Skaburskė, a látványtervező, Váradi András, a fénytervezőnk,
és Szabó Kristóf, a project mapping-szakemberünk.
A színpadon nagyon sokat merítek majd
magamból. A színész ugye amúgy is ezt
teszi, de vannak olyan szerepek, amikor
nagyon azonosulni kell, önazonosnak kell
lenni a figurának. Ne szerepjáték legyen,
hanem megélt, saját élet. A saját jellememből, lelkemből fogom felépíteni a figurát.
A karakter korombeli, én 71 vagyok.

Mindenkinek legyen otthona!

www.menhely.hu
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És hova fogunk kilyukadni? Mi a cél?
Valamikor a lányom kérdezgette a feleségem édesanyját, hogy milyen volt
Bergen-belsen, a koncentrációs tábor. És
akkor egyszer csak váratlanul azt mondta
a nagymama, hogy volt úgy, hogy nevettünk. Ez a mondat sok mindent elárul arról az előadásról, amilyen a miénk is lesz,
amilyennek elképzeljük.
A Kakaóscsiga hol lírai, hol fájdalmas,
hol humoros történetei bármelyikünkkel
megeshettek volna, bármelyikünk élete,
adott ponton, fordulhatott volna olyan
irányba, hogy ott kell élnünk az utcán, hajléktalanként. A fájdalom, a nyomorúság,
a kirekesztettség láttán érzett együttérzés
mellett a néző egyszer csak elkezd mosolyogni, vagy nevetni. Mindenképpen az
lenne a cél, hogy érzékenyítő előadás legyen.
Benne van, ezen dolgozik most már egy
ideje. Önre hogyan hatott?
Meg kell mondjam, hogy azóta én magam is másképp nézek azokra az emberekre, akiken látom, hogy hajléktalanok. Bár
sokszor nem is tudjuk, hogy akivel találkozunk az utcán, ő is az. Mert a hajléktalan
társadalom, egy társadalmon belüli társadalom, nagyon sokrétű. Akiket látunk, a
legszerencsétlenebb, legnyomorúságosabb
helyzetben, az aluljárókban, csak egy vékony rétege a hajléktalanoknak. Nagyon
úgy kéne egymásra néznünk, a hétköznapokon is, hogy meglátjuk a másik emberben a hajléktalant.

HOCSI:
Rendben van, mesélek neked, mielőtt elalszol, de csak egyet, aztán csicsikálnod kell.
Egyszer volt, hol nem volt… nem, nem
a pénzről beszélek, szóval volt egyszer egy
király. Nem, nem az éjszaka királya volt,
csak egy mezei király szép nagy országgal,
nagy palotával, dolgos néppel, és volt neki
egy gyönyörűszép leánya. Nem, nem futtatta a lányát, erre nem is volt szükségük,
mert a dolgos népet jól megadóztatták.
Nem lázadtak föl, mert nem és kész!
A király kihirdette országszerte, hogy
annak adja lányát és fele királyságát…,
nem, nem eladja a lányát, hanem férjhez
adja. Ha folyton belekotyogsz, elfelejtem a
mesét. Szóval a király annak adja a lányát

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja
Azt mondja, másképp
néz rájuk. Mi változott?
Nem gondolkodtam sokat azon, hogy milyen az
ő sorsuk. Pedig ha elgondolkodunk rajta, a saját
sorsunkban való rálátásban
is nyílnak ki olyan kapuk,
amik eddig nem voltak
nyitottak. Nem mindig
őszinte az ember magával,
de ha elég nyitott vagyok
egy ilyen társadalmon belüli társadalom gondjaira,
amilyen a hajléktalanok világa, az az önismeretben is
sokat segít.
Az egy nagyon bonyolult
probléma, hogy hogyan
lesz valaki hajléktalan, mitől lett azzá, és hogy a társadalom hogyan áll hozzá. Nem én mondom, hanem a szociológia törvénye, hogy
igazából akkor kéne foglalkozni a hajléktalan problémával, amikor a normális életből kialakul ez a krízishelyzet. Akkor kéne
a segítség, a kinyújtott kéz a társadalom és
minden egyes ember részéről. De ha már
megtörtént a dolog, akkor sem reménytelennek kéne látni, hanem keresni kellene
azokat az eszközöket, lehetőségeket, hogy
aki visszavezethető, az vezettessék vissza
a „normális” emberek világába. Mi, úgynevezett „normális” emberek szigorú szabályok szerint és korlátok között éljük az
életünket. Egyébként ezek betartása vajon
mindig normális?
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Volt valami meghatározó olvasmánya
a darab kapcsán?
Pőcze Flóra – A Moszkva tér gyermekei,
és Röhrig Géza – angyalvakond című kötete. Olyan érzékenyen, empátiával, és ami
nagyon fontos, olyan szeretettel viszonyulnak hajléktalan sorsokhoz, ami példaértékű. Összefoglalva, nekem is, nekünk is,
akik ennek a produkciónak a létrehozói
leszünk, nagyon fontos lenne az érzékenyítést úgy elérni, hogy a hajléktalanok iránti
megértéssel, együttérzéssel és szeretettel
viszonyuljunk olyan sorsokhoz, melyek
ebben a darabban is megjelennek.
Rothman Lilla

Hajlékony mese
feleségül, aki a világ legmagasabb hegyének tetejéről el tudja hozni azt a világbanagy drágakövet, amit eddig senki sem tudott megszerezni. A követ tündérek őrzik,
a tündérekre egy hétfejű sárkány vigyáz, a
sárkány testőrei pedig valódi ninják. Nem,
nem teknőcök, csak olyan japán kommandósok. Szóval a király kiírta a pályázatot,
jelentkeztek is pályázók dögivel. Persze a
pályázók közül csak a szomszéd király léhűtő fia lehetett a nyertes, mert egyedül ő
tudta lefizetni a ninjákat, akik elkábították
a hétfejű sárkányt, .., mit tudom én, éterrel…
Szóval a szomszéd király gazember fia
könnyedén eljutott a tündérekhez, akik

még sosem láttak ilyen jóképű fickót, ezért
hagyták magukat elcsábítani. Persze a királyfi is kimerült, mint a laposelem, de
mire a tündérek felébredtek, ő már a világbanagy drágakővel meg is jelent a király
udvarában. Így lett a gyönyörű és gazdag
királylány egy lelkiismeretlen gazfickó felesége. Azóta is bánja. Itt a vége, fuss el véle.
Na, most már aludj kicsim… persze,
hogy huzatos a lépcsőház, hiszen több helyen is kitörted az ablakot. Jó, jó, a kő nem
azért kemény, mert rosszcsontka vagy…
sajnos nincs több kabátom… holnap
megint megpróbálkozunk az anyaotthonnal.
Ez mára az utolsó puszi. Jó éjt!

5

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

S
z
é
p
p
r
ó
z
a

Kovács Béla:
Mottó: „Az élet olyan tragikus. Az egyik
nap még itt van az ember, a másik nap
szintén.”
Köpött egy nagyot. Utálva az egészet,
utált mindent. A kerítés tövében ücsörgött – miért nincs több pad ebben a rohadt városban? – bámulta a szemben
lévő hajléktalan szállót.
Be kell mennie – a gondolattól is hányingere támadt – kint nem maradhat,
nagyon hidegek az éjszakák, meg aztán
össze is verhetik. De nem bírt megmozdulni. Mintha megbénult volna.
Szemlélődött. Egy alak közeledett felé,
ismerősnek tűnt. Már látta valahol, talán
régi festményeken… igen, ő az… a Halál.
– De jó, hogy végre itt vagy, már nagyon elegem van mindenből.
– Nem hozzád jöttem, neked még
nincs itt az időd.
– Kár – szontyolodott el, de ha már itt
vagy beszélgessünk egy kicsit.
A Halál leült mellé. Mit is kéne kérdezni, mit is kéne kérdezni?
– Te, a kaszád hol van?
– Ugyan ne idétlenkedj már. Nekem
nincs szükségem kaszára. A szívére mutatok valakinek – infarktus. Az égre mutatok, villámcsapás. Egy autóra mutatok,
gázolás. Kasza… kö-kö-kö. Igen, ez tényleg hülye kérdés volt.
– És mi van… odaát?
– Semmi.
– Nincs mennyország és pokol?
– Nincs.
– Reinkarnáció?
– Az sincs.
– Isten, angyalok, ördögök?
– Nincs. Ez csak vágygondolkodás, de
ez most már bizonyosság.
– Mégis azt mondják, hogy Isten a saját
képére teremtette az embert.
A halál nevetett:
– Nézd, ott azt a dagadt manust! Olyan
mint egy segg szemüvegben. Ilyen lenne
az Isten? – nevettek. Az meg – mutatott
egy kigyúrt, golyófejű, tetovált fickóra –
sötét mint az éjszaka.
Ilyen az Isten? Hö-hö-hö… Különben
sincs Isten.
Mit kéne kérdezni? Mit kéne kérdezni?
– Te. Buddha azt mondta, hogy létezni
szenvedés.
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A találkozás
– Okos ember volt – bólintott a Halál.
– A Bibliában pedig az áll: minden
hiábavalóság. És hogy jobb annak, aki
meghalt, mint annak, aki él, de a legjobb
annak, aki meg sem született. Ezt Salamon írta.
– Ő is okos ember volt.
Szünet következett.
– Szóval nem viszel el?
– Még nincs itt az időd.
– És ha… öngyilkosságot kísérelnék
meg?
– Nem fog sikerülni. Ha leugrasz valahonnan, összetöröd magad, vagy fennakadsz valamin, de nem fogsz meghalni.
Ha gyógyszert veszel be, alszol egy nagyot, de nem fogsz meghalni. Ha vonat
elé ugrasz, levágja a lábad, de nem fogsz
meghalni. Nincs még itt az időd.
Valóban egyszer volt egy kísérlete –
emlékezett – de nem jött össze.
– És mi van azokkal, akiknek sikerült?
– Azoknak itt volt az idejük. Ha nem
csináltak volna semmit, akkor is meghaltak volna. Teljesen mindegy, mit csinálnak. Ha eljön az idejük, meg fognak
halni.
– És… ha megőrülnék?
– Látod, ez nem rossz. Úgyis meg kellene halnod, de nem szenvednél addig.
Nem rossz. De hogyan őrülsz meg?
– Hát ez az – töprengett – nehéz ügy.
Nézegették a sétáló embereket.
– De akkor meghosszabbítani sem lehet az életet ugye?
– Nem hát. Ismered a történetet a
rádzsa kertészéről? „A kertész rohan fel
a királyhoz: nagy jó uram, kérlek, add
kölcsön a leggyorsabb lovadat. Lent dolgoztam a kertedben, mikor látom, hogy
ott áll a Halál ég felé nyújtott karokkal.
El akar vinni. Ha ideadod a lovadat, akkor estére Delhibe érek, ott elvegyülök
a tömegben, és nem talál rám. A király
odaadja a lovát, majd lemegy a kertbe és
látja, hogy ott a Halál. Kérdi tőle: miért
ijesztgeted a kertészemet? Én nem ijesztgetem – válaszolja a Halál – csak csodálkoztam, hogy még itt van, mikor nekem
őt este Delhiből kell elvinnem…” Jó mi?
Engem nem lehet kicselezni… hö-hö-hö.
Egészséges életmód… hö-hö-hö…
Nézd azt a pláza-cicát, fülén a „telcsivel”.
Bio ételeket eszik és fitness szalonba jár.

Na, őt holnap kell elvinnem – nagyot
nevettek. Vagy ott az az öltönyös ipse.
Agykontrollos menedzser és persze pozitív gondolkodású, őt a jövő héten viszem
el – hangosan kacagtak. Orvostudomány
– a térdüket csapkodták, úgy röhögtek.
„Ércnél maradandóbb” – gurultak a nevetéstől, a könnyük is kicsordult.
Lassan lecsillapodtak.
– Te, nem gond, hogy ennyit beszélgetsz velem? Máshol nincs dolgod?
– Ó, ez nem probléma. Tudod én egyszerre több helyen is tudok lenni.
– Értem.
– Eleget beszélgettünk – állt fel a Halál
– most megyek. Látod azt a nőt? Azt, aki
most száll ki a kocsiból. Őt kell elvinnem.
Odanézett.
– Az a szállóvezető. Nagyon tetű egy
ember. – Éneklő hangon utánozta: „Nem
szabad ezt, nem szabad azt, ha nem tetszik, el lehet menniii, nem kötelező itt
lakniii…” – köpött egyet. Mintha lenne
hova. – Én mondom neked, nagyon szemét ember.
A Halál vállat vont.
– Az engem nem érdekel. Szemét vagy
nem szemét, jó vagy rossz, lejárt az ideje.
Na szia!
– Szia. Aztán gyere vissza értem!
– Hát persze. Visszajövök.
– A minél előbbi viszontlátásra.
Felébredt. „A francba. Még mindig
nem döglöttem meg.” Nézte a lepusztult szobát, hallgatta a folyosóról beszüremkedő káromkodásokat. Felült, hogy
rágyújtson egy cigarettára, de nem volt
pénze sem. „Na ebből elég” – felállt,
elővette a kését, hogy végez magával, de
aztán eszébe jutott az álma. Felesleges,
hogy a rosseb egye meg. Egy darabig ült
az ágyán, nézte a rohangáló csótányokat,
majd elindult csikket szedni.
A földszinten hatalmas tumultus és
zűrzavar. Épp akkor rakták egy fekete
zsákba a szállóvezető holttestét. Infarktus
végzett vele.
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Összefüggések láncolatában
miféle összefüggések láncolatában vergődöm Uram?
a bezárt ajtók fedezékei mögül kitörök lesem a hajnalt
a madarak becsapódásait a zöld lombok közé
vitorlázógép röptét a magasban a tó felett
sült keszegek illatában fürdök meztelen
s a vízre hajló fák közötti stégeken
horgászok csendes őrületének drukkolok
miféle összefüggések láncolatában vergődöm Uram?
néha mázsás csend ül lepkeszárnyaimra
s megtörik hangom mint fény a vízben
olykor jól felszerelt antennáimmal sem tudom fogni mások jeleit
áramköreim bonyolult rendszerében zárlat keletkezik
és olyankor rettenetesen vérzik a menny
izzó meteoritok lyuggatják át napjaim úgy érzem
hogy bőrkötényes kovácsok patkolják élesre lábaim
megvasalnak hogy el ne csússzak emlékeim jeges útjain
miféle összefüggések láncolatában vergődöm Uram?
néha kezet nyújtok az első fűszálnak is melyet lehevertem
s az utamba eső árvalányhajat fésülöm szerelmesen kezeimmel
kakukkfű hangját hallgatom és boldogságom apró rézgarasait
dobálom napjaim pisztrángtiszta vizébe
Ketykó István

A szakmunkás monológja
jó, akkor a vers végén én elmegyek.
kiástam tizenhárom pöcegödröt. szűz talaj
volt főképp és csákány dinamit se kellett.
elég a golyó a fejben. bizony, bizony. büdös is voltam néhanap.
fákról háztetőkről lefagytak galambok.
bevert havat északi szél mocskos padlásainkra.
másztam hát fel! fel! a tetőre! görcsben éltek az ujjak.
motort pörgetett bűvös kerozin. és röpültem és szálltam.
és verdestek a szárnyak. félni nem kellett azonban esős tavasztól.
esős tavasz jött. elültettem az őszben ültetésre szánt fákat.
júniusban ez már virágzik! jövőre termés! csipegethető!
fölzabálható! akkor
már mindig valahol máshol jártam.
fúrtam-faragtam olajoztam fogaskerekeket csikorogtak.
ment minden a maga útján nap járása szerint rendben voltak
a galaxisok. emlékkönyvben a szófoszlányok. guiness-ben
a holnap. ikarosz is
megérkezett istenek már nem az én számba adták
a szót. nem fürkésztették épp velem a Kifürkészhetetlent.
és ahogy akkor ígértem: jó a vers végén én megyek.
Herczeg Árpád
(1954–2016)

SÁRKÖZI LÁSZLÓ
SZONETTJEI
Belső világ

szonettkoszorú

XV.
Mesterszonett
Az álmok zöld és néma völgyét járom,
hol fekete holdtól barna minden árnyék.
Huszonkilenc évem nem több: szédült játék.
Fáj a fény és dideregve megyek én
és kitalálom új, saját kis világom;
szabad akarat s vágy: élni, mint sirályok,
ám a mélybe száll velem a szenvedély.
A zord tél is őszül egyre-másra bennem,
utam – kopott holló – fejemen trónol,
míg szívem újra múzsájának hódol;
Test és Lélek Univerzuma a versnek.
Fiatal vagyok életem csak hóbort
és várok éjsötét tölgyek közt valahol
némán, miként nagy álmok tanúja: a hold.

Istenhez
Uram, teljesítsd a vágyat itt e Földön,
mi elcsukló hangjainkban is messze cseng.
Görnyedő vállunkra hulljon puha ködmön!
Hallgasd meg imánkat: létünkért sír a csend.
Uram, gyógyítsd meg a kínban szenvedőket!
Gyújts bennük reményt az élhető holnapért!
A kétséget áldott hittel fűszerezd meg,
s egy tál ételt adj annak, ki ma enni kért.
Uram, csillapítsd a hiány fájó sebét,
a bánatra adj megváltó vigasztalást!
Egy életnyi útra szabott Sorsunk a tét:
Te magad légy árva lelkünknek a palást.
Uram, bocsásd meg a gyarló vétkeinket:
az önzést, a bűnt, az átkos megalkuvást.
Háborgó szívünk, mind kegyelmet kéreget,
mert még élni szeretnénk. ÉLNI! – semmi mást.
Arany-Tóth Katalin
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Butusok

Szeretlek azóta.
Mióta is?
Hatvanas évek eleje.
Tíz év körüli kisfiú áll a hóesésben. A
lámpa fénylő köríve megvilágítja a táncolva hulló óriáspettyeket.
– Mit csinálsz itt? – hallatszik mellőle a
kérdés.
Lenéz, és meglátja a kislányt. Szőrme
sapkája alól világít a nagy kék szeme. Emlékszik rá. Osztálytársának a kishúga az
1/b-ből.
– Te mit csinálsz itt, Hétpettyes? – jut
eszébe a neve.
– Elvesztettem a lakáskulcsomat, és
most nem tudok hazamenni. Nincs otthon
senki.
– Miért nem akasztod a nyakadba?
– Mert nincs meg.
– Butus vagy?
– Nem vagyok butus. Te mit csinálsz itt?
– Anyukám kiküldött a közértbe vásárolni, csak elfelejtettem, mit kell vennem.
– Butus vagy?
– Nem vagyok butus.
Évek teltek el azóta.
Fiatalember szerencsétlenkedik a közértben. Már a hóna alatt is csomagok van-

nak. Nekiütközik egy lánynak. Egymásra
pillantanak.
Felismerik egymást. Kölcsönös mosoly.
– Szia, Hétpettyes, megvan már a kulcsod?
– Láthatod, átöltöztem.
– Látom – és végignézi a lányt.
Tetszik neki, nagyon is tetszik.
– Anyukád helyében én nem bíztam
volna ennyi mindent rád. Biztos elfelejtetted a felét – zrikálja a lány.
Végigméri a fiút. Tetszik neki, nagyon is
tetszik. Megpillantja a fiú ujján a jegygyűrűt.
A fiú is épp a lány kezét nézi. Azon is ott
a gyűrű. A szemük összevillan egy másodpercre, majd kialszanak a fények.
– Butus vagy? – kérdi melegséggel a
hangjában a lány.
– Lehet, hogy az vagyok, mondja szomorkásan a fiú.
Elbúcsúznak egymástól.
Néha napján levelet váltanak. Semmitmondóan kopognak a szavak a papíron.
Tisztességesek.
Aztán már a levelek is elmaradoznak.
Így kell ennek lenni.
Évek sora múlik el.

A véletlen megint összesodorja őket. Az
asszony nagy pakkal a kezében hazafelé
igyekszik. A férfi tanácstalanul nézelődik a
buszmegállóban.
Egymásra pillantanak. A régi fény költözik a szemükbe.
– Szia, Hétpettyes – mosolyog rá a férfi.
– Szia – köszön vissza az asszony, és végigsimítja szinte véletlenül a haját. Nem
volt véletlen. Nincs rajta a gyűrű. Már a
férfin sincs.
– Segíthetek? – kérdi a férfi a csomagra
pillantva.
– Igen, gyere csak, most megvan a kulcsom, iszunk egy teát nálam, ha ráérsz –
néz kutatva a szemébe az asszony.
– Butus vagy? – kérdi férfi.
– Már nem – hangzik a válasz.
Évek teltek el.
Egy középkorú pár lép ki a házból. Kedvesen évődnek.
– Add ide a kulcsodat, nálam jobb helyen van – mondja a férfi.
– Felírtam, hogy mit kell vásárolni – vág
vissza az asszony.
– Azért add csak ide azt a papírt is, mert
még elveszítenéd.

Vacsorára gyűjtünk!

kat várjuk szeretettel június 2-án 15:30-tól a Szimpla kertbe (VII. Kazinczy u. 14.), ahol az interaktív előadás mellett
ajándékkal és egy ünnepi koccintással kedveskedünk.

Adományozz, hogy egy méltó szülinapi vacsorával ajándékozhassuk meg hajléktalan előadóinkat és önkénteseinket,
akik 10 éve szervezik Első Kézből a Hajléktalanságról programunkat!
Támogatásodért cserébe most Te is részese lehetsz egy
Rendhagyó Osztályfőnöki Órának. Minden adományozón-
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Bővebben programunkról:
10 éve működik iskolai érzékenyítő programunk, az Első
Kézből a Hajléktalanságról (EKH). A program részei: a Rendhagyó Osztályfőnöki Óra, Élő Könyvtár, Közösségi Ebéd/
Vacsora és a Városi Séta, de kívánság szerint bármilyen más
érzékenyítő programot megszervezünk (pl. hajléktalan művészek képzőművészeti kiállítását, hajléktalan költők és írók
felolvasását). Nevünkhöz méltóan előadóink hajléktalanságot megtapasztalt emberek és szociális munkások.
A 10 év alatt összesen 530 alkalommal tartottunk foglalkozást csaknem 200 iskolában, rendezvényen és cég számára
130 különböző előadóval. Tevékenységünk nagy részét önkéntesen végezzük.
Adományozz! Utalj egy (vagy több) vacsira valót a Fedél
Nélkül számlaszámára: 13700016-01950032
A közlemény rovatba írd: EKH10 és a neved.
Járulj hozzá egy komplett vacsihoz 5000 Ft-tal vagy egy díj
adományozásához 3000 Ft-tal
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Túl a „hajléktalantörvényen”
a szegénység kriminalizációja Magyarországon
2018 októberében a közvélemény egy
részét nagyon megrázta, hogy életbe lépett az Alaptörvény legújabb módosítása
alapján a hajléktalan embereket a korábbiaknál súlyosabban és következetesebben büntető jogszabály.
Az életvitelszerű közterületen tartózkodás akár börtönnel való büntetése ellen az Utcajogász, A Város Mindenkié
és számos más civil szervezet, tudatos
állampolgár, ismert ember, művész és
szakmacsoport tiltakozott. A hajléktalan emberek üldözése valóban az egyik
leginkább kézzelfogható, leginkább látványos és leginkább kegyetlen módja
annak, hogy valakit kizárólag társadalmi
helyzete és ne cselekedetei miatt büntessenek.
Mindemellett fontos emlékeztetni saját
magunkat, hogy az életvitelszerű közterületen tartózkodás büntetése nem az
egyetlen és nem is a leginkább elterjedt
módja a szegénység büntetésének. Számos jogszabály és informális gyakorlat
sújtja azokat az embertársainkat, akik
szélsőségesen alacsony jövedelemből élnek. De még nagyon szegénynek sem kell
lenni ahhoz, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor nem
„gonoszságból” követünk el szabálysértést, hanem azért, mert nincsenek biztosítva a megfelelő körülmények. Gondoljunk csak arra például, hogy a közvécék
hiánya miatt hány embert büntetnek
meg köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt.
Annak érdekében, hogy megtudjuk,
hogyan és mennyire kriminalizálja a
magyar állam a szegénységet, A Város
Mindenkié 2018 során havonta nyújtott
be közérdekű adatigénylést a Belügyminisztériumhoz. Négy tényállásról szerettük volna megtudni, hogy ezeket hogyan
alkalmazzák: a tulajdonosi hozzájárulás
nélküli építés (amit eredetileg feltételezhetően az engedély nélkül épített kunyhók büntetésére hoztak), a koldulás, az
önkényes lakásfoglalás és az életvitelszerű közterületen tartózkodás.
A Belügyminisztérium által kiadott
adatokból látható, hogy a leggyakrabban alkalmazott tényállás a koldulás. A
törvény szerint az követi el ezt a szabálysértést, aki vagy gyermek társaságában
koldul, vagy „közterületen vagy nyilvá-

nos helyen, olyan módon koldul, hogy a
járókelőket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket pénz átadása céljából leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve
lakásról lakásra járva kéreget.”
Bármilyen koldulásról is legyen szó,
a kiszabott bírságok megtérülési aránya
igen alacsony, ami nyilvánvalóan nem
meglepő, hiszen a tényállás egy kiszolgáltatott gazdasági helyzetet kriminalizál.
Részlet Udvarhelyi Tessza és Molnár
Noémi elemzéséből, ami teljes terjedelmében elérhet az AVM blogján.

Új tagok/érdeklődők:
Faragó Renáta:
06 30 167 2588
Utcajogász és Találkozási pont:
minden 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

Magyar mozgalmi filmklub
a Közélet Iskolájában
Dunaszaurusz

dokumentumfilm a Bős-Nagymarosi Vízlépcső elleni szerveződés
történetéről és dilemmáiról

2019. április 10. 18-21h
Auróra közösségi ház (Bp. VIII. ker.
Auróra utca 11.)
Meghívott vendégek: Csillag Ádám
(rendező) és Vargha János
A belépés ingyenes!
További információ:
www.kozeletiskolaja.hu

Közvetlenül segíthetek
Albérlet

Kertépítés

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

Vállalunk kerttervezést, kertrendezést,
ásást, fakivágást, kaszálást, füvesítést,
öntözőrendszer telepítést. Ugyanitt
kertépítő szakember mellé kertész és
kőműves munkatársat keresünk.
ifj. Szakács János
0620 417 0100, 0630 200 5183

Laptop, íróasztal, albérlet
Munkásszállón
élő
kétgyermekes család tabletet vagy laptopot és
íróasztalt szeretne gyerekeik számára.
Lakhatási lehetőség (albérlet) is érdekelne minket, jelenleg 120.000 Ft-ot
fizetünk munkásszállóért.
Előre is köszönjük támogatásukat!
Koltai Beáta
0630 971-1972

Rádió
Szeretnék zenehallgatáshoz kazettás
magnót vagy egy kisrádiót, illetve
szeretnék bármilyen használható mobiltelefon készüléket, a jelenlegi már
nagyon rossz.
Kaszás Attila terjesztő
06 20 490 9441
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Søren Kierkegaard 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
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
Søren AAbye Kierkegaard (1813-1855)
dán filozófus mondását olvashatja.

a 642. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes megfejtése
Lao Ce mondása volt:

beküldési határidő: április 22.

„A bölcsesség nem mások, (1)
hanem önmagunk uralása (2)”

A helyes megfejtést beküldők a Líra
Könyv Zrt. könyvajándékait nyerhetik el.

Az Írók Boltja könyvajándékait
Berkes Erzsébet
budapesti olvasónk nyerte.

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

Nyereményét csomagban küldjük el.
Ezúton is gratulálunk!

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

2019. április 04. – XXVII. évf. 645. szám
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A Mi Kis Családunk bemutatja

K
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Balog Gyula

Budapesten születtem egy szegény munkáscsaládban. Négyéves
koromban elkezdtem bizonyos rendszerességgel alkoholt fogyasztani, írni-olvasni és számolni. Hétévesen megvakultam, agyvelő
gyulladástól, ami egy vírusos influenza és az idegállapotom miatt volt.
Ugyanis apám úgy nevelt, hogy néha egyet odacsapott. A vakságom
volt életem legbékésebb időszaka, mert akkor föl se emelte a hangját,
és kedves volt velem. Meggyógyultam, de a zsenialitásomat elvesztettem. Az alkoholt attól kezdve kívántam, hogy kétévesen beadták
az első Dianás cukorkát. Onnantól kezdve én állandóan azt az érzést
hajkurásztam. Jó voltam a sportban, az irodalomban, irodalmi színpadon szerepeltem, de addigra heti 2-3-szor már nagyon berúgtam.
A Skála áruházban ösztöndíjas lettem, bent is ittam minden nap. 28
éves korom körül megnősültem, 5 évig bírta a feleségem az alkoholizálásomat, utána visszaküldött a szüleimhez. Akkor már nagyon
mélyponton voltam.
És akkor kijózanodtam. Már ismertem az Anonim Alkoholistákat,
oda menekültem. És egy másik életcélom is lett: hogy minden nap
tegyek valami jót a környezetemmel. És ezzel a két céllal élek ma is
9025. napja. Újjászületésem első két napja c. novellám már nem egy
embert józanított ki. Elolvasták és onnantól kezdve nem ittak.
Több, mint 10 éven keresztül próbálkoztam alkalmazotti
munkával. Ekkor indult be a Fedél Nélkül. A terjesztés révén nagyon
hamar eljutottam iskolákba érzékenyítő órákat tartani. 2009-ben

Első Kézből a Hajléktalanságról (EKH)
program ötletgazdája és megvalósítója
terjesztő
szerző
amatőr színész
A Város Mindenkié (AVM) alapító tagja
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megindult az Első kézből a Hajléktalanságról program. Előtte már
megalakult A Város Mindenkié hajléktalan érdekvédelmi csoport,
amelynek alapító tagja vagyok. Párhuzamosan vittem az érzékenyítő
és az aktivista programot. Jelenleg is a Közélet Iskolája Alapítványnak
kuratóriumi tagja vagyok. Részt vettem az Utcajogász Egyesület létrehozásában, társelnöke is voltam. Mindeközben egyre több iskolába
jártunk. Időközben már élőkönyv is voltam, kezdtem én magam is
szervezni Élő Könyvtárokat.
Így szoktam mondani, hogy az identitásom az, hogy A, Alkoholista, H, Hajléktalan, A, Aktivista és most már az Sz is, mert Színész is
vagyok. Tehát AHASZ. Ez a színészkedés is a hajléktalanságról szól,
két hivatásos színész meg én játszunk egy-egy hajléktalan embert. Ez
is egy érzékenyítő előadás.
És hogy „hogyan tovább”? Tavaly nem volt jó évem, mert volt
egy tüdőembóliám és egy szívinfarktusom. Emiatt az aktivizmust
befejeztem. Egyértelmű, hogy fel vagyok készülve arra, hogy esetleg nem fogom tudni folytatni, ezért, mint ahogy az Anonim Alkoholistáknál megtanultam, van helyettem más ember, aki hasonlóan
tudja majd vinni a dolgokat. Ezen dolgozok most, meg azon, hogy
mind Magyarország városaiban, mind külföldön átvehessék ezeket
a programokat.
szöveg: Udvari Panka
fotó: Markoszov Szergej, Schneider Mária és Udvari Panka
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Premier: 2019. április 27. 19.00, Centrál Színház
További előadások:
2019. május 8. 19.00 Három Holló (Budapest)
2019. május 15. 19.00 Három Holló (Budapest)
Előadja: Papp János
Rendező: Cortés Sebastián
Produkciós menedzser: Kovács Brigitta
Az előadás a Fedél Nélkül szerzőinek (Herczeg Árpád, Horváth Csilla,
Kovács Béla, Orbán Anna, Zilahy Tamás ) művei alapján készült.

Online jegyvásárlás:
2019. május 8-i előadásra: tixa.hu/kakaoscsiga1
2019. május 15-i előadásra: tixa.hu/kakaoscsiga2

Jegyfoglalás:
info@haromhollo.hu

