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Több vagy...
Néhanap lábaid megmerevednek,
agyongyötört csontízületeikkel
szövetkeznek az inak, az izmok,
és úgy döntenek, nem visznek tovább.
Mélyenülő, fáradt szemeidet
sóbálvánnyá váltan mereszted
a falon függő órára, hiába:
szívfacsaró kérlelésedre a másodpercmutató
gúnyos tiktakolása válaszol,
fittyet hányva rá, hogy fogytában az időd;
hiszen ő az ura, mindenható felettese.
Tudatában a kötelező menetrend
túlteljesítésének kockázatával,
harcolsz vele mégis.
A vonal süket, de tárcsázol
újra meg újra.
Ablaküveg nélküli kereteken
dobsz be féltéglákat,
mintha nem lett volna aznapra elég
a dolgoknak folyásából…
Akkor kegyelmezhetnél lelkednek,
önostorodat tűzre vetve,
mert ha folyton csak adsz, és adsz, és adsz,
elfogysz barátom, majd rádöbbensz:
még arra sem veszik a fáradságot,
hogy rádbélyegezzék recycling,
még arra sem,
szelektív kezeljenek.
Törődnöd kell hát magaddal,
hinned, több vagy, mint
petpalack, reklámújság, veszélyes hulladék.

Pethő N. Gábor, 2021 május, harmadik díj
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„MI IS AZ A BÁTORSÁG?” 
 

A
l Ghaoui Hesna író, újságíró a félelem és a szo-
rongás érzésének és hatásainak fáradhatatlan 
kutatója. Könyvein, előadásain, beszélgetős 
műsorain keresztül segítséget kaphatunk min-
dennapi félelmeink és súlyos traumáink felis-

meréséhez és megértéséhez.

Rengeteg időt és energiát szenteltél a 
félelem témájának, könyvet is írtál erről 
Félj bátran címmel. Hogyan lett a féle-
lem kutatása ennyire fontos számodra?

A félelem téma lépésről lépésre fokozatosan jelent 
meg a munkámban. Külpolitikai újságíróként, tudó-
sítóként dolgoztam. A Közel-Keletre szakosodtam. 
Az MTV-ben  lehetőségem volt sok országba eljutni, 
köztük elég sok háborús területre. Soha nem gondol-
tam, hogy háborús tudósítóként fogok dolgozni, de 
ez a térség sajnos mindig nagyon konfliktusokkal 
terhelt volt. Adódott, hogy ha lehetőségem nyílik 
ezekre a helyszínekre eljutni, ott forgatni, megnézi a 
dolgok mozgató rugóit, természetesen menni fogok. 
Így csöppentem bele egy félelemmel és szorongással 
járó munkába. Itthon meglepve tapasztaltam, hogy 
az emberek azt gondolják, hogy azért megyek ki há-
borús területekre, mert nem félek. Sokan meglepőd-
tek, de csalódottságot is láttam az arcokon, amikor 
elmondtam, hogy dehogynem félek, de a félelem el-
lenére kimegyek. Sok ember fejében nem fér össze, 
hogy ha fél valaki, akkor minek csinálja. Pedig szám-
talan területen van így az életünkben, hogy félelem-
mel jár belevágni valami ismeretlenbe, akkor is, ha 
az pozitív változással kecsegtet. Ezzel én is teljesen 
így vagyok, legyen szó munkáról vagy magánéletről, 
de elég sok önvizsgálat során arra jöttem rá, hogy az 
a pont, ahol eldől, hogy a félelem miatt nem teszem 
meg, vagy a félelem ellenére belevágok valamibe, ott 
van, hogy mennyire fontos az a dolog, van-e célom, 
ami erősebb a félelemnél. Volt egy olyan vágyam, 
hogy ezeken a terepeken megismerjem a történetek 

hátterét és az embereket, akik valóban a történelmet 
formálták olyan szituációban, mint a líbiai felkelés 
vagy a Gázai övezetben történő szomorú események. 
Az események, amelyeknek szemtanúja lehettem, 
annyira fontosak voltak, olyan sokat adtak, hogy el 
mertem indulni a félelmem ellenére. Ettől függetle-
nül észrevettem, hogy a magánéletemben engem is 
többször visszatart a félelem. Foglalkoztatni kezdett, 
hogy mi is az a bátorság, mert sokan bátornak tarta-
nak a munkám miatt, de egy csomó dologban én nem 
éreztem magam annak.

Érdekelni kezdett, hogy min múlik az, hogy hogyan 
tudunk bánni ezzel az érzéssel, hogyan tudjuk kordá-
ban tartani vagy akár befolyásolni.

Mindig is érdekelt a pszichológia, a szociálpszicho-
lógia, az, hogy társas lényként hogy viselkedünk, és 
hogyan hat ránk mások viselkedése. Azt is vizsgáltam, 
hogy a politika hogyan hat a döntéseinkre, amikor fé-
lelemmel manipulálnak minket, vagy mi történik a 
társas interakciókban, amikor félelemmel manipulál-
juk egymást. Pont véget ért a munkám a Magyar Te-
levíziónál, amikor felmondtam, hirtelen rám szakadt 
sok idő. Eldöntöttem, hogy könyvet írok mindarról, 
amit eddig kiderítettem, és készítek a meglévők mel-
lé még sok izgalmas interjút a témában. Így született 
meg a Félj bátran. Ez nyilván másnak tűnik, mint 
amit az előző években csináltam, de szervesen épül 
azokra az élményekre, amiket tudósítóként átéltem. 
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Mivel sem pszichológus, sem szociálpszichológus 
nem vagyok, akkor tudok autentikus lenni, ha a saját 
élményeimet közvetítem. Úgy gondolom, most a tu-
dományos újságírás irányába mozdultam el.

Amikor anyuka lettél, találkoztál újfajta 
félelemmel?

Amikor anyuka lettem, teljesen új dimenzió nyílt 
meg. Szerintem a féltés félelemnek azokat a bugy-
rait, amelyeket én is átéltem, senki nem ismeri, mi-
előtt szülővé nem válik. Hiába foglalkoztam évekig a 
félelem kérdésével, mind a szülés élménye, mind az 
utána következő hónapok mélyvíz volt, hogy a saját 
félelmeimet, de főleg szorongásaimat helyre tegyem. 
Egy jövőkutató egy interjúban úgy definiálta, hogy 
a szorongás a félelem megszorozva a fantáziával. A 
szorongás azért is tud káros lenni, mert a fantázia a 
tétel ismeretlen eleme, amivel nem tudunk mit kez-
deni, folyamatosan turbóztatja a félelmi válaszreak-
ciónkat, az immunrendszerünket, és mindent, amire 
szükségünk van egy valóban akkut félelmetes helyzet-
ben. Amikor szorongunk, folyamatosan ebben a ké-
szenléti állapotban vagyunk, ami rendkívül pusztító 
hosszú távon. Természetes, hogy attól szorongunk, 
amit nem tudunk irányítani, de fontos, hogy ezeket 
a kontrollvesztett helyzeteket átkeretezzük, mert a 
dolgokat sosem fogjuk tudni százszázalékosan irányí-
tani. Számomra ekkor kezdődött egy életen át tartó 
belső munka, hogy a szorongásaimat a helyükre te-
gyem, kiszűrjem és kezeljem a fantáziaelemeket, mert 
fontos, hogy a szülő hagyja a gyerekét élni, hagyja, 
hogy próbálgassa a szárnyait, és a saját félelmei miatt 
ne nyesegesse le ezeket a szárnyakat.

A gyermekeid félelmeit is próbálod ke-
zelni? Mesét is írtál a témában, Holli, a 
hős címmel.

Szülőként az a legjobb, ha meghallgatjuk a félelme-
ket, akkor is, ha nem mindig tudunk velük mit kez-

deni, sajnos nincs varázspálcánk, hogy ezeket elűzzük. 
Legjobb, ha teret adunk, a gyereknek hogy beszél-
jen, és próbálunk okosan kérdezni, hogy ezzel őt is 
motiváljuk, hogy végiggondolja, honnan jöhetnek a 
félelmei, mert sokszor az absztrakt félelmek mögött 
nagyon konkrét félelmek vannak, amiket még nem 
tud értelmezni, megfogalmazni. Türelmesnek kell 
lennünk, nem mondhatjuk, hogy á, hát ő már nagy 
ezekhez a félelmekhez, mert akkor azt érjük el, hogy 
elnyomja magában ezeket az érzéseket, azt meg tud-
juk, hogy ez hova vezet. Az érzés, amit elnyomunk, 
nem múlik el, hanem aknamunkát végez. Ha nem to-
leráljuk a gyerek félelmeit, hosszútávon megtanulja 
elnyomni azokat, amiből később fizikai megbetege-
dések, komoly problémák lehetnek.

Mit gondolsz, a félelem és stressz keze-
lését lehetne tanítani az iskolában vagy 
már akár az óvodában is?

Fontosabbnak tartom, mint bármi más tantárgyat. 
A fizikai egészségünket garantálja hosszú távon, ha 
az érzelmi intelligenciánkat fejlesztjük, ha megismer-
jük testi érzeteinket, hogy milyen érzések vannak a 
palettán, hogy honnan vehetjük észre, hogy dühösek, 
csalódottak vagyunk, hogy hogyan lehet felfedezni 
a félelmet, és hogy merjünk erről beszélni. Legyen 
erre szókészletünk, fogalomtárunk. Elkeserítő, hogy 
Magyarországon a felnőtt lakosság sem tudja iga-
zán megfogalmazni, vagy megérteni az érzéseit. Sok 
a munka ezen a téren, én biztosan beleépíteném az 
oktatási programba már az óvodától kezdve, mert az 
úgynevezett boldogság, a lelki harmóniának a legfon-
tosabb része. Hosszútávon kifizetődő lenne az állam-
nak, hiszen sokkal kevesebb mentális betegséggel kel-
lene kezelni az embereket, ha csak a stresszkezelést 
megtanítanák a gyerekeknek, de a fizikai egészségre 
is pozitívan hatna.

A járvány mindannyiunknak új helyze-
tet jelentett, tele félelemmel, szoron-
gással. Új beszélgetős sorozatokat indí-
tottál, segítségül a feldolgozáshoz. Mit 
tapasztaltál a Bátorság Labor Hesnával 
és a Krízisből erő podcast-ek kapcsán?

A covid nagyon sok szempontból újraírta az életün-
ket, sok nehézséget, drámát, tragédiát, veszteséget 
okozott rengeteg embernek, de voltak, akik lehető-
séget láttak benne, hogy önismereti munkába kezd-
jenek, gondolkodjanak azon, hogy mire fókuszálnak, 
mire szánnak több figyelmet, hogyan lehet gondol-
kodni az érzésekről, hangsúlyokról, prioritásokról.

A Bátorság Labor Hesnával sorozatban segítőkkel, 
pszichológusokkal beszélgettem, azért, hogy a saját 
életűk megélésén túl a szakértelmükkel is hozzájárul-
janak ahhoz, hogy egy kicsit másképp lássuk az elmúlt 
időszakot. A Krízisből erő sorozatban pedig, temati-
kusan, egy-egy témát körbejárva beszélgettem a ven-
dégeimmel arról, hogy ők hogy élték meg ezt, és mi-
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lyen erőforrásokat találtak ebben az egész őrületben. 
Volt valamiféle koncepciónk, hogy hova fognak ezek 
a beszélgetések kifutni, de sokszor nem arra men-
tek. Ott ült velem szemben ByeAlex vagy Lukoviczki 
Réka a stúdióban és azt mondták, hogy ők semmi po-
zitívat nem tudnak az elmúlt másfél évből felmutatni, 
mert nekik csak rossz érzéseket és nehézséget hozott. 
Láttam, hogy nem vagyunk egyformák ebben sem, és 
hogy ér rosszul lenni, ér megélni a nehéz érzéseket, 
de ér jól is lenni, akár lelkiismeret furdalás nélkül azt 
gondolni, hogy jót is hozott ez a válság az életembe. 
Fontos, hogy tudjunk erről beszélni, ne legyen tabu. 
Tartsuk tiszteletben, hogy mindenki más ütemben 
halad át ezen a gyászon. Mert mindannyian gyászo-
lunk. Gyászoljuk a normalitást, a kapcsolatokat, az 
elmaradt eseményeket. Sokfajta megélés volt, sok-
féleképpen reagálunk, időt kell adnunk egymásnak, 
hogy mindenki a saját tempójában menjen át ezen.

Új könyved is készül esetleg?
Most a Holli, a hős folytatásán dolgozom.  A Hol-

li, a hős mesekönyvem a félelem  feldolgozásáról szól 
gyerekeknek. Most a másodikban arról írok, hogy a 
sikert és a kudarcot kezeljük jól. Ezekben a napokban 
kell leadnom a kéziratot, és ha minden jól megy szep-
temberben meg is jelenik.

Ehhez a kötethez is rajzolsz? Az elsőhöz 
az illusztrációt is te készítetted.

Úgy döntöttem, hogy ezt most nem én fogom raj-
zolni. A Holli, a hős illusztációi hatalmas munkát 
jelentettek nekem, lévén nem vagyok profi illusztrá-
tor. Sajnos ez most nem fér bele az időmbe. Az il-
lusztrátor Bertóthy Ágnes lesz, nagyon jól ismerem, 
dolgoztunk már együtt és abszolút megbízom benne. 
Mégis szorongok, mert nehezen delegálok feladatot, 
ezt is kicsit kontrollvesztett állapotként élem meg, 
mert ugye az a biztos, amit én csinálok meg, akkor 
lesz olyan, amilyennek elképzelem, de néha tök jó, ha 
nem olyan lesz a végeredmény, mert lehet, hogy más 
szuper új perspektívát tud hozzáadni.

Készülök a felnőtteknek is egy új könyvvel a posz-
ttraumás növekedésről, hogy egy nehéz traumatikus 
élethelyzetet hogyan tudunk feldolgozni és akár még 
gazdagodni, növekedni is egy ilyen megélésből. Ez a 
könyvem csak két év múlva fog megjelenni, de már 
ezen is dolgozom.

A hajléktalan vagy nehézsorsú emberek 
nem igazán képesek saját krízisük ke-
zelésére. Hogyan segíthetünk nekik?

Nagyon hiszek abban, hogy amikor egy nehéz sorsú 
emberrel találkozunk, ne azt kérdezzük, hogy ő mit 
csinált, hanem azt, hogy mi történt vele. A trauma-
kutatásban ez egy nagyon fontos új trend. Ha egy gye-
reknek olyan a magatartása, amitől súlyosan kilóg a 

többiek közül, akkor ne bélyegezzük rá, hogy deviáns, 
hanem azt nézzük meg, hogy mi történt vele, milyen 
traumát szenvedhetett el, amire talán már nem is em-
lékszik.

Máté Gábor, a Kanadában élő magyar származású 
orvos-terapeuta, aki vendégem volt a bátorság pod-
cast-ben sétált egyszer az On The Spot stábjával Van-
couver hajléktalanok lakta részén, és azt mondta: ha 
most végig kérdeznénk ezeket az embereket, egyetlen 
olyan embert sem találnánk, akit vagy nem molesz-
táltak gyerekkorában vagy ne érte volna valamilyen 
súlyos trauma.

Az ilyen traumák elszenvedése köthető későbbi füg-
gőségek kialakulásához vagy élethelyzetekhez, amibe 
valaki újra és újra belesodródik, ami lejjebb és lejjebb 
húzza az embert egy ördögi körben.

Az egész kérdés kezelését ott kellene kezdeni világ-
szerte, hogy jobban odafigyelünk az emberek mentál-
higiénés állapotára.

Sok ember akkor találhat vissza a mélyrepülésből, 
ha empatikusabban fordulunk oda, és nem csak anya-
gi támogatást, de a múltbéli traumák felszínre hozá-
sához, feldolgozásához is segítséget kap.

Fridrich Piroska
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Kóbor macska

Még hogy sajnálni egy állatot nem lehet,
kire döglöttként gondolni, szívem nem mer;
és gondolni neki, már végső menhelyet,
kit a halál úgy ölt meg, lassan, türelemmel.

Mint akivel meg a csoda nem is eshet,
nem hagyva hátra nekünk, csak hajlott árnyát;
kinek jöttét te is velem együtt lested,
látva a világot az ő nyomorán át.

Nem tudva hogy, hogy köszönd meg neki híven
ragaszkodását, nézve tusáját lopva;
ki mégis megvidámította a szívem,
jutva talán magasztosabb távolokba.

Kire úgy gondolok vissza én is néha,
mint akinek sorsa az egyetlen igaz;
aki nélkül e világ sötét és néma,
kinek nem jutott, csak a lucskos, földi gaz.

Kívánva: jobb sorsa öröklétté legyen,
kinek hamvait az úr szemébe szórnám;
úgy állva emléke előtt lábujjhegyen,
remélve, nem tépi már a szennyes orkán.

Kinek nem jutott e földön, csak rút gyönyör,
kinek titkát bárcsak egyszer megfejteném;
akit végül nem nyelt a dögkút gödör,
úgy bújva meg az érző szívek rejtekén.

Örülve, ha a lábainkhoz bújhatott,
akit tenyerén a halál könnyedén hord;
kinek közöttünk nem kívánok új napot,
csak hogy fényeskedjen neki már a félhold.

Úgy képzelve az életét jobbra, szebbre,
kivel együttérzésem e dalban tudatom;
hozzá szólva és bújva és törleszkedve,
mint aki nélkül ez a világ csupa rom.

Kinek árnyát még most is magam előtt látom,
míg a lelkem úgy háborog, és úgy vádol;
míg a sóhaj megfeszíti a kabátom,
helyette szólva most a lét viharáról.

Úgy érezve, a gyász mindeneket átfon,
úgy érezve, valósággá most ő teremt;
ízlelgetve az áldásom és az átkom,
macskaszemmel nézve a süllyedő jelent.

Móritz Mátyás

Ól

Gyolcsba tekert aranyrudak
Könnyek fátylas arcokon
Görcsös ujjal merre mutat
Száz vándorló félrokon

Bornak tűnő maróelegy
Fej nélküli kézibáb
Szeret, gyűlöl, mind egyre megy
Visszaszáll a régi vád

Változatlan változások
Keménykedő gyengeség
Éhes gyomor, lehet más ok
Egyszer mindenből elég

Csillámfövenyt nyaldosó víz
Lábnyomokon gázol át
Tengerekben soká ne bízz
Elragadja unokád

Rongyba csavart emlékdarab
Mihez maradsz könnyen hű
Gerinc hajlik, kötél szakad
Elválik az egynemű

Kelet felől ébred a Nap
Nyugat felé száll a szó
Aki nem lép, sárba ragad
Nyikorog egy ólajtó

Székely-Máté László

félregondolat

de jó ötletnek tűnik alapon bennem
a gondolat mint ahogy egy rossz kölyök
a jeges híd oldalán a bicikli vájatban
lecsúszik és egészen az ujjbegyekig
gond nélkül halad de aztán valamiért
ki tudja miért ostobaságként landol 
a klaviatúrán elvágódik szétcsapja az
arcát és hüppögve széttárt karral   
teszi fel a kérdést az Isten barma ötlet- 
gazda hogy mit akartál ebből kihozni
már megint te nagyon majom maradtál
volna inkább kussban a valagadon  

Sági Ferenc

VERS
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Kovács Béla munkája

kontroll

mondom ég áldjon bizonytalanság
mondom most egészen más csend fogad
vesszőfutása volt ez a régnek
csak az idő mutathat kiutat
mondom még nedvesek itt a fények
mondom menj tovább menj csak egyenest
ahol félig ég csupán az öröm
idő a hamu engem lángba vess
mondom ne nézz mind épp oda fut ki
mondom ez nehéz és csak én vagyok
kezdve suttogás csendút a félszhez
azt meg csak egyedül hagyhatom ott

Kiss-Teleki Rita

Jeszenyin sírjára

Jaj! Jeszenyin – a szerelem!
A szerelem madarak vére.
Így hullunk el mindahányan,
mint aki még soha nem volt
sirályröptető kedvébe’.

Jaj! Jeszenyin – szárnyaltunk mi?
Szárnyalt valaha a lelkünk?
Mikor legjobban zuhogott a múlt
s égre kellett volna kelni:
utolsó tanúnk is eltűnt.

Virágok húzták a harangokat,
nyírfácska hajtott térdet.. .
Koldus és pópa imádkoztak:
öleljen, öleljen hát a bánat!
De egyetlen ének
ne zengjen teérted!

Herceg Árpád (1954-2016)

A barát nem búcsúzik

A barát nem búcsúzik,
készül a találkozásra.

Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap.
A földi lét reményillúziójából
érkezésedről írt talán egy égi honlap.
Dimenziót váltó távozásod
zsilipet nyit az emlékezésnek
s búcsúra ingerlő az átváltozásod.
Tudván, az utak folyton összeérnek,
csak köszöntelek, jó utat kívánva. 

A barát nem búcsúzik.
Készül a találkozásra.

Kővári K. Tibor

Napfogyatkozva
/R.Gy.-nak/

Kötélen táncol még az alkony,
s nyakadra lasszót vet a múlt,
a rosszul tákolt ég teríti
csavargó, álnok álmait.

Hazug pohár van kezedben,
rajta meg süllyedő napok:
papírhajók, s te oldozod
csavargó, álnok álmaid.

Pohánka Erika

VERS
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Elvesztettelek

Reggelem virradna, bár
ha karodban érne végzetem
aranyló napban olvadna csókod,
míg itt lennél velem.
Szerelem csodája vár,
s amíg lágyan átölel karod,
aranyló napban olvadna csókod,
maradsz, míg akarod.
Nyakadba fonom karom,
szótlanul csüggenék ajkadon,
aranyló napban olvadna csókod,
boldog lennék, tudom.
Az éjszaka oly sötét,
köröttem már árnyak sincsenek.
Aranyló napban olvadna csókod,
de elvesztettelek.

Németh Anikó Ködmadár

A vágyról

Csalfa cselek, csalódások,   
csömörök után,  
mért csábulok el újra esztelen,   
ha fekszel ágyamon meztelen,   
és szétrakod a lábadat nekem  
egy napos délután,   
mikor a redőnyt félig leeresztve  
homályt előlegzünk meg az estre,   
és zebracsíkosnak látom bőrödet   
fényből és árnyékból lefestve? 
 
Honnan maradt meg ez a vágy,  
mikor már mindent rég tudok;  
honnan a talány?   
Újból és újból ugyanazért,  
egyfajta s mégis más élvezetért,  
mindig konokul nekiveselkedve  
mitől jön az embernek   
mindig meg a kedve,  
hogy újra megtalálja,  
mit már megtalált?  
Élete titkát s benne a halált?

Kajuk Gyula
Megjelent a szerző Lélek és test című kötetében.

Kovács Béla munkája
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41. 
Friss, zöld és csillog. 
Most földre zörren.. . Netán 
történt valami? 

42.
/Ashima Shiraishi/

Hegyek és völgyek:
mért gondolod, hogy csak cél?
Ez mind én vagyok.

43.
Nem művelt kert: oly
érték, ahogy az ugar
is a holnapnak.

44.
Ezen a strandon
a narancsbőr sem riaszt. . .
Sok embert látok.

45.
Olykor a vágyam
csak egy harmatos álom
gyűrt lepedőmön.

46.
Mi hoz össze két
embert? Bokros gond? Vad vágy??
Különbözőség???

47.
Hányszor mondjam el:
a nem – az nem! Nem igen,
és nem is talán.

48.
Csokoládémból
csótány lakomázik. De
honnan ismeri?

már elnyíltak a tulipánok a kertben dörögnek májusi egek
páfrányok rózsák illata bomlik hajt a szőlő zöldül a fű
a méhek porozta cseresznye virág is elhullt már
sárga tátika szemez velem piszkebokor alján hever a magány
mennék pedig melegebb nyárba várnak öreg csontjaimra leányfalui strandok
de dörögnek májusi egek páfrányok rózsák illata bomlik
hetvenkét szép tavaszom már megéltem csak lesznek bennem még forró nyarak
kiizzadt versek nyomán sárguló ősz hóval fedett telek
mert fájna hiányom a naspolya fának alatta kutyánk macskánk nyulunk várna
talán lesz még pár boldog évem mielőtt leeresztik a sorompót égi bakterek
jönnek száguldó vonatok szememben porzik mellemben sok panasz
elherdált szavaim fejemre szállnak vétkeim viszik csőrükben madarak
hullajtják fekete földbe bűneim de virágzik belőle égő csipkebokor
fehér akácvirág számban elém jönnek magas jegenyék
felhők között úszik a hold mutatják végső utam gyéren pislákoló csillagok
riadt tekintetű éveim mélybe hullott mondataim Uram lassan ballagnak eléd

Ketykó István
2019.05.14.

Gyáli úti pillanatok

Haiku-lánc
41-48.

dörögnek májusi egek

Sárközi LászlóDvorcsák Gábor (1955-2020)

fölkelsz
lefekszel
 
öltözöl
vetkezel
 
magadból ki
magadból be
 
be oh be
magadba – ból
 
nincs jó
meleg akol. . .
 
több vagy – 
vagy kevesebb
 
de te tudod
az hogy vagy
 
békén nem hagy
nyomot kell

hagyjál és jelet
lehet persze
 
fát házat bokrot
vagy épületet –
 
de a legfontosabb
csak az lehet: így
 
vagy úgy
egészségessé
 
tenni alakítani lelket
lelket lelket és
lelket – amíg még 
van amíg lehet 
 
vagy a gaz ver fel
minden telket!

fölkelsz.. .
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BART VAN ES:
HIÁNYOS FÉNYKÉP

Történelmi nyomozás egy lány után, akit 
kitöröltek a családi albumból (részlet)

Zsidó. 1942 májusában Lien látja, amint édesany-
ja kiterít az étkezőasztalra egy hatalmas sárga 
textilt. Az anyagra fekete vonalakkal csillago-
kat rajzoltak, mindegyik közepén ez a szó sze-
repel: „zsidó”. A csillagok körül az anyag véko-

nyan perforált, hogy könnyebb legyen kivágni. Mostantól 
minden ruhájukon ilyen csillagot kell hordaniuk, úgyhogy 
Mama gondosan felvarr egyet Lien Bonneterie-ben vásá-
rolt selyemruhájára is. 

Az utcában az ismerős gyerekek ugyanúgy viselkednek, 
mint azelőtt, de azok, akikkel iskolába menet találkozik, 
már nem mind kedvesek. Néha megdobálják kővel. Aztán 
egy nap egy csapat gyerek odafut, elkapja, belökdösik egy 
mellékutcába, és közben azt kántálják:

– Zsidót fogtunk! Zsidót fogtunk!
Lien aznap nem ér haza a szokott időben, ezért apja a 

keresésére indul. A gyerekbanda meghátrál, ahogy meg-
látják a közeledő férfit. Majd miután az apa kézen fogja a 
kislányt, az egyik fiú ismét közelebb merészkedik.

– Büdös zsidók – mormolja a gyerek félig-meddig zavar-
ban, készen arra, hogy bármikor eliszkoljon. 

Papa rá sem hederít, de azért Lien érzi, hogy elhagyja a 
szokásos nyugalma: az ujjai remegnek, ahogy kivezeti őt az 
utcából, és hazamennek.

Ahogy közelednek a 31-es számhoz, látják, hogy Andri-
essen néni fél lábbal a ház lépcsőjén, fél lábbal a járdán áll, 
és a tekintetével őket keresi. Az arcán aggodalom. Amikor 
meglátja Lient, megkönnyebbült félmosolyra húzódik az 
ajka. Furcsa, mert Andriessen néni jószerével mindig szap-
panillatú szobájában tartózkodik. Az idős hölgy megfor-
dul, és valamit bekiált a nyitott ajtón át a lakásba, az arca 
pirosan fénylik. Valószínűleg azt hozza Mama tudomására, 
hogy minden rendben. Lien hirtelen arra gondol, hogy mi-
vel Andriessen néni továbbra is náluk maradhatott a Plet-
terijstraaton, ezért valószínűleg hozzájuk hasonlóan ő is 
zsidó. Bár ebben azért nem teljesen biztos.

Ellie nénikéje azonban egészen biztosan nem zsidó, mi-
vel igazából nem is a nagynénje, hanem csak a Mama jó 
barátnője, aki rendszeresen meglátogatja őket. Neki nem 
kell sárga csillagot viselnie.

A nyári szünet beköszöntével Lien többnyire az udva-
ron, a konyhában vagy a ház előtti lépcsőn időzik. Megis-
merkedik Lillyvel, aki a 29-es szám alatt, az emeleten lakik. 
Lilly Lien emlékkönyvének egyik oldalát ceruzával négy 
egyenlő részre osztja, és pontosan középre a következő 
verset írja:

Piros rózsa, fehér rózsa
Puha bársony minden szirma
Szebb virágszál nincs is tán
Mint Lientje, kis leány.

Lilly még néhány átlós vonalat rajzol a lap bal alsó sarká-
ba, ahová ezt írja: „Az ágyamban hancúroztam épp, / Anya 
rám szólt, menten itt a vég.” Minden alkalommal, amikor 
ezt felolvassák egymásnak, vidáman kuncognak.

Aztán egy augusztus eleji estén, amikor még tart a szü-
nidő, Mama, ahogy máskor is, bejön Lien szobájába, hogy 
betakarja és jóéjt-puszit adjon neki. Leül az ágy melletti 
székre, egyik kezét a paplanra teszi, a másikkal megsimo-
gatja Lien haját.

– El kell árulnom neked egy titkot – szólal meg. – Ha-
marosan egy darabig máshol fogsz lakni.

Csend. Ami ezután történik, a feledés homályába vész, 
de ez a mondat, az édesanyja hangján, ma is tisztán cseng 
Lien fülében. Lien ma is emlékszik, hogy az anyja kedves és 
jólelkű volt, és mindig kifejezte, hogy mennyire szereti őt.

Lien másnap reggel izgatottan ébred. Miközben a ház 
előtti lépcsőn üldögél Lillyvel és néhány másik gyerek-
kel, majd szétfeszíti a titok: nagyon szeretné elmondani. 
Jó, hogy van egy titka, de még jobb lenne, ha nem kellene 
magában tartania. Amikor Mama hazajön, Lien leszalad a 
lépcsőn, odamegy hozzá, és a fülébe súgja:

– Elmondhatom nekik? Annyira izgalmas!
De Mama nem engedi, hogy elárulja. Nagyon fontos, 

hogy senki ne szerezzen róla tudomást.
Aznap este nagynénik és nagybácsik serege látogatja 

meg őket. Bepréselődnek a konyhába, akik pedig kiszo-
rulnak, azok a szülői hálószoba ajtajából kukucskálnak 
befelé. Ez nem egy születésnapi zsúr, mert egyáltalán nin-
csenek gyerekek (kivéve Lient és Robbie babáját), mégis 
Lien áll a figyelem középpontjában. Szájában érzi a raga-
dós csokoládé ritkán érzett ízét, miközben sorban egymás 
után mindenki az ölébe veszi. Lien valamiért úgy dönt, 
hogy ma rosszul fog viselkedni, azon a magas hangon vi-
hog, amit a Mama annyira nem szeret, és rábök Ellie néni 
orrán egy pattanásra. De bármennyit visítozik és mutogat, 
ma este senki sem szidja le. Harsány kiabálása belehasít a 
többiek suttogásába. A felnőttek halkan beszélgetnek, és 
mindenki egyfolytában csak őt, Lient nézi. Minden olyan 
gyorsan történik. Nincs idő megbeszélni vagy egyáltalán 
végiggondolni a dolgokat, a kérdések egyszerűen megfo-
galmazódnak benne, aztán kiúsznak a fejéből. Az egész 
egy kapkodásnak tűnik, holott az ölelgetések és suttogá-
sok valójában hosszú órákig tartanak. Lien végül beleájul 
az apja karjaiba, és már alszik, amikor beteszik az ágyába.

Másnap reggel, nem sokkal azután, hogy megette a sajtos 
kenyerét, egy hölgy jelenik meg az ajtóban. Még Andries-
sen néninél is magasabb, viszont nem olyan öreg. Hatá-
rozott, derűs hangon beszél Liennel, akárcsak a kórház-
ban a nővér. Kedves dolgokat mond, kérdezgeti az iskolai 
előmeneteléről, meg arról, hogy milyen könyveket szeret. 
Lien zavarba jön, mert nem sokat olvas, de a Jan Klaassen 
és Katrijn-meséket azért megemlíti. A hölgy viszonylag 
fiatal, de egyáltalán nem olyan, mint egy anyuka. Olyan 
kalandnak ígérkezik, amikor az ember az izgalomtól némi 
hányingert is érez. A nő odakint feszült, de most, házon 
belül még nyugodt. A két nő ujjai gyorsan dolgoznak, le-
fejtik Lien ruháiról a sárga csillagokat.

Lien megtarthatja a teljes nevét, a De Jongot is, de nem 
szabad beszélnie Mamáról és Papáról. Mostantól nem zsi-
dó többé, hanem egy átlagos kislány Rotterdamból, aki 
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egy bombázás során vesztette el a szüleit. Ha bárki meg-
kérdezi, azt kell mondania, hogy a hölgy Heroma néni, és a 
nagynénjéhez viszi őt, aki egy másik városban, Dordrecht-
ben lakik. Nagyon fontos, hogy maradjon szorosan a hölgy 
mellett, ölelje át úgy, hogy ha valaki felismerné, akkor ne 
lássa, hogy nem viseli a sárga csillagot. Mama ugyanazt 
mondja, mint a hölgy, és arra kéri Lient, hogy ismételje 
el a tudnivalókat, akkor is, ha úgy érzi, hogy már jól meg-
jegyezte. Aztán egy puszi és egy kicsit fájdalmas ölelés, és 
máris odakint vannak a Pletterijstraaton. Gyorsan men-
nek, Lien alig tud lépést tartani a hölggyel, és igyekszik 
erősen a kabátjához simulni. A táskáját, benne a holmijá-
val, az emlékkönyvével és a Papa kirakós játékával, Hero-
ma néni a vállán viszi. A széle minden lépésnél Liennek 
ütődik.

A pályaudvar nem messze található Lienék lakásától, 
úgyhogy a séta az utcákon és a parkon át (ahová zsidók-
nak tilos belépni) nemsokára véget is ér. A Hollands Spo-
or állomás épülete olyan, mint egy palota, de nincs idő a 
bámészkodásra, mert a vonat azonnal indul. Lien egy pil-
lanatra a szobájára gondol – annyira közel van, hogy akár 
vissza is szaladhatna.

Útközben Heroma néni mulatságos helynevekről mesél 
neki. Mint mondja, sok ilyen van Hollandiában, például az 
amszterdami Páros Virsli utca, a groningeni Bajusz vagy 
a zeelandi Kacsabaja út. Létezik egy Vaddisznóhát nevű 
utca is. Lien szerint ezek tényleg vicces nevek. Tetszik neki 
Heroma néni, és nevetgélve lesi a vonatablakon át, ahogy 
egyre gyorsabban suhannak el a hágai házak. A vonatkere-
kek zakatolása, tüdüm-düdüm, egyre hangosabb, és mind-
jobban egybefolyik. A mozdony füstje fekete, de az illata 
jó. Vajon Lien is ismer ilyen mulatságos neveket? Hosszas 
gondolkodás után eszébe jut a Marhatolvaj utca, amiről 
Heroma néni még nem hallott.

– Marhatolvaj, ez tényleg jó! – állapítja meg a hölgy.
Lien már éppen mondani akarná, hogy „a lakásunkhoz 

közel van”, de még sikerül időben visszaszívnia.
Hágával ellentétben Dordrechtnek csupán egyetlen vas-

útállomása van. Az is olyan, mint egy palota, csak kicsit 
kisebb, hiányoznak róla a hágai állomás hercegnős tornyai. 
Ismét egy parkon vágnak keresztül – nagyobb, mint az 
előző, és lustán nyúlik el a délutáni napban –, aztán apró 
házakkal teli utcák következnek, melyek egészen mások, 
mint a hágai háromemeletes lakóépületek. Lien lába most 
már fárad, egyre tovább tart eljutni egyik saroktól a má-
sikig. De Heroma néni minden sarkon elmondja, melyik 
utcában járnak éppen, és még egy vicces nevet is megemlít 
valahonnan Hollandiából, úgyhogy Lien igyekszik kitarta-
ni. Elérnek a Mauritswegig (ahol Heroma néni megemlé-
kezik a Nadrág utcáról), aztán jön a Krispijnseweg (Vajha-
lom út), s végül a Bilderdijkstraat (Nyúlpipa utca), és végre 
megérkeznek. Az összes ház, ami mellett elhaladtak, ki-
sebb volt a hágaiaknál, de a Bilderdijkstraat épületei mind 
közül a legkisebbek. Valójában az utca úgy néz ki, mintha 
nem is lennének benne házak, csak két hosszú, alacsony 
fal ajtókkal és ablakokkal, hosszan elnyúlva, ameddig csak 
Lien ellát.

Az utcán egy csapat fiú szaladgál kiabálva. Heroma néni 
a köréjük gyűlő gyerekekkel nem törődve odalép a 10-es 
számhoz, és erőteljesen bekopog az apró, kerek ablakon. 

A kabátzsebében egy levél van, amiről Lien mit sem tud. 
Ugyanaz a határozott kézírás, amivel Lien emlékkönyvé-
nek második oldalára írt az anyja. A levél, amit Lien ma 
is őriz amszterdami lakásában, 1942. augusztusi keltezésű. 
Ez áll benne:

Mélyen tisztelt Uram és Asszonyom!

Ismeretlenül is úgy képzelem magam elé Önöket, mint azt 
a férfit és asszonyt, aki apjaként és anyjaként fog gondoskod-
ni egyetlen gyermekemről. A körülmények elragadták tőlem a 
kislányomat. Kérem, vigyázzanak rá jó szívvel, bölcsességgel. 
Gondolják el, milyen volt a búcsúnk. Vajon láthatjuk-e még 
valaha egymást? A kislányom szeptember 7-én lesz kilencéves. 
Remélem, boldog nap lesz ez a számára.

Szeretném, hogy a kislányom kizárólag magukat tekintse ap-
jának és anyjának, és ha egy-egy pillanatra elfogja a szomorú-
ság, ilyen minőségükben vigasztalják meg.

Ha Isten úgy akarja, a háború után boldog egyetértésben szo-
ríthatunk majd kezet egymással. Akik küldik:

Lientje édesanyja és édesapja

Park Kiadó, 2021, 3449 Ft,
ISBN: 9789633556962
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POLLÁK LÁSZLÓ: 
EPRESKERTI ERNŐ ÉS A 7/B 
1.

E preskerti Ernő felébredt. Döbbenten konstatál-
ta, akarom mondani, hitetlenül nézte, hogy még 
mindig világos van. A faliórára bámult, és látta, 
hét óra lesz öt perc múlva. Ez lehetetlen, gon-
dolta, fél nyolckor dőlt le kicsit pihizni, most 

meg hétóra lesz öt perc múlva!! Hűha, visszafele haladna az 
idő? Lehetetlen! Utána akart nézni a dolognak, de ebben 
sajnos megakadályozta feszülő férfiassága. Kiszaladt pislan-
tani a klotyóra. Megkönnyebbülve tért vissza hálószobájába. 
Megnézte a telefonján, mennyi az idő. Hat óra ötvenkilenc. 
Még ilyet, kiáltotta, hát már reggel van? Este fél nyolckor 
hevert le kis időre, erre tisztán emlékszik, és most hét óra 
lesz. Csaknem tizenkét órát aludt volna? Ráadásul anélkül, 
hogy akár egyetlen egyszer felébredt volna. Máskor mini-
mum kétszer fel szokott ébredni éjszakánként huggyantani, 
most meg több mint tizenegy órát szundizott egyfolytában. 
Na, mindegy. Nem baj. Gyerünk gyorsan zuhanyozni.

Frissen, tisztán kezdett öltözködni. Közben tekintete az 
asztalon heverő javítandó dolgozatokra tévedt, tegnap tet-
te oda, de mint mindig, akkor sem volt hozzá semmi ked-
ve – gondolta, majd nekilát később. De elnyomta az álom. 
Nagyon is elnyomta. Nos, most mi lesz? Az órára pislogott. 
Negyed nyolc. Hát ez hihetetlen! Ennyire lassan megy az idő, 
vagy ő lett hirtelen ilyen szörnyen gyors. Pislantással, tuso-
lással ilyen hamar végzett? Százméternyire lakik az iskolától, 
ráér fél óra múlva indulni. Elkezdte hát javítani a 7/b dolgo-
zatait ment a munka, mint a karikacsapás. Lássatok csodát, 
tíz perccel nyolc előtt sikerült befejeznie.

A 7/b tanulói pirulva nézték kijavított dolgozataikat. 
Többségük nem akart hinni a szemének. Epreskerti tanár úr 
bazsalyogva sétálgatott a padsorok között. Aztán megcsör-
rent a telefonja. Kiballagott a folyosóra. Az osztályteremben 

rögtön kitört a zsongás-bongás. Mindenki beszélt. Minden-
ki egyszerre beszélt. Egészen addig, míg Rosszcsont Robi fel 
nem állt, és dolgozatát lobogtatva ordítani nem kezdett: „Ide 
figyuzzatok, skacok! Ötöst kaptam a dogámra! És még azt is 
ideírta, hogy csak így tovább, még egy legalább kettes felelet 
kell, és akkor nem buktat meg.”

Kicsilányka Klárika is felpattant, kihúzta magát, bimbózó 
mellecskéi majdnem kiszúrták hófehérke blúzát, és büszkén 
mondta: „Nekem is ötöst adott, és ideírta, nagy kár, hogy a 
végét elkapkodtam, mert ez a dolgozat kis híján irodalmi ér-
tékű, ha újraírom a végét, amiben ő szívesen segít, meg is 
jelenhet az Ifjú Tehetségek folyóiratban.”

Szendeszemű Szandi is kiugrott a padból, teljesen elfe-
ledve szendeségét, és szokatlanul hosszú tirádát vágott ki: 
„Nekem azt írta, örül, hogy ezúttal bátrabban fejeztem ki 
érzéseimet, gondolataimat. Esküszöm, fiúk, lányok, ezentúl 
csak a nevemben maradok szende, olyan bátor leszek, mint 
egy oroszlánlány. Vagy talán még annál is merészebb. És ve-
gyétek most tudomásul, szerelmes vagyok. Igenis, szerelmes 
vagyok.”

Utána Matekozó Marci pirulva vallotta be, hogy ezentúl 
nem a matek a kedvenc tantárgya, hanem a magyar nyelv és 
irodalom. És elkezdett szavalni. Amikor valaki megkérdezte, 
ugyan ki írta ezt a szép versikét, halkan suttogta: „Én írtam, 
becsszó, én költöttem, most hirtelen.”

És folyt a zsongás-bongás. Aztán pedig folyt a bongás-zson-
gás, míg a tanár úr végre méltóztatott visszatérni a tanterem-
be. „Nos, gyerekek, most szabadórát tartunk. Mindenki 
szabadon dönthet, hogy akar-e valamit írni avagy sem, min-
denki szabadon választhat témát, és szabadon dönthet arról 
is, hogy a következő órán fel akarja-e olvasni avagy nem.”

Az egész osztály egyöntetűen tátotta a száját. Nahát! Ez 
elképesztő. Ilyen még sosem volt. Bárcsak mindig így lenne. 
Kis ideig mindenki töprenget, mit tegyen. Írjon vagy ne írjon. 
Aztán lassan-lassan mindenki tollat ragadott. Legvégül Ep-
reskerti Ernő tanár úr is. Verset írt. Szokott ő néha verselget-
ni, de csupán szabad verset vagy prózaverset. Most azonban, 
miután elkészült és újraolvasta, észrevette, tizennégy sor. És 

minden sor tizenkét szótagos. És akaratán 
kívül a rímképlet a-a-b-b, a-a-b-b, b-c-b, 
b-c-b. Nofene, gondolta, ez most szonett 
lett. Életében először szonettet rittyentett.

És életében először maradéktalanul bol-
dognak érezte magát.

(folytatás következik)

Szigorúan titkos utóirat: Feketeálarcos 
Banditának üzenem, szerezzen nekem is 
egy mordályt, és akkor aztán közösen meg-
támadjuk a Pozsonyi Pagony döntéshozóit.

A szigorúan titkos utóirat szintén szi-
gorúan titkos utóirata: a fent elkezdett 
kamasz kisregény túl rövid egy könyvnek, 
örülnék, ha Feketeálarcos Bandita is írna 
egyet, akkor a kettő együtt kitenne egy 
nagyszerű könyvet. Becsszó, szuper lenne!

2021 május, második díj
Kovács Béla munkája
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CSÁBI ISTVÁN (1958-2014):
A KÉT KÖZSZEREPLŐ

Sokan mondják: egyszer mindenkit ugyanazzal a 
mércével mérnek meg. Nagyjaink sem kapnak 
más elbírálást. Csupán ízlés kérdése, hogy ki lesz 
a szaki? Netalán Szent Péter? Allah? A Földke-
rekség Ezer Istenének Egyike? Vagy egyszerűen a 

reinkarnáció rostál meg bennünket? De sokan vannak, akik 
szerint csak annyi biztos, hogy a kukacok elé kerül mindenki. 
Bár, állítólag nekik sem mindegy, ki milyen rágós! 

Ahány vidék és ahány ház, annyi szokás. Felénk Szent 
Péter ügyvitele a legelterjedtebb.

Történt egyszer, hogy az Égi Nagykapun két flótás egyszer-
re kopogtatott.

– Hát maguk? – szól ki az emeleti ablakon Szent Péter, 
kicsit morcosan, épp lepihent. –De sürgős. 

  Jó napot! Megérkeztünk. Valaki azt mondta jöjjünk ide. 
Majd itt kiderül, hogyan tovább, csak kérelmeznünk kell a 
felvételt. –így a feltűnően jól öltözött, nagyon határozottan. 
A másik, aki nagyon szakadt gúnyában volt, csak szemlesü-
tve hallgatott.

–Na gyertek – mondta Szent Péter. – Lemegyek, nyitom 
az ajtót.

Így is tett. Azután leültette őket. Ő az íróasztala mögött 
foglalt helyet, közben félig maga elé mondja:

– De egyszerre.
– Csak itt futottunk ám össze. Sohasem láttuk egymást. 

Fogalmam sincs ki ez a szerencsétlen.– hadarta a jól öltözött, 
akit láthatóan blamált a másik, pedig valahol látta már. Az 
pedig csak magában gondolta: „A fenét ne ismernélek, látta-
lak már ezerszer a tévében is, meg az utcán is. Egyszer sem 
adtál egy fillért sem. Én sem szavaztam rád!”, de nem szólt.

Az egyik képviselő volt ugyanis, a másik pedig egy koldus. 
Mind a kettő közszereplő. Az egyiket az utcán látjuk sokat, 
a másikat a tévében.

Szent Péter ezt már  tudta. Volt egy monitora az asztal 
alatt, ahol már lepergett előtte a két delikvens élete. A mo-
nitort csak ő láthatta. De épp elromlott a fülhallgatója, így 
nem tudott megbizonyosodni arról, hogy hazudni szoktak-e 
a kérelmezők. Kérdeznie kellett hát:

– Loptatok-e valamit egyszer is életetekben?
– Mit gondol? Nem. – vágja rá határozottan a képviselő.  
– Nem. – szólal meg végre először a koldus.
– Csaltatok-e valaha?
– Sohasem! – mondják szinte egyszerre. Kicsit már a kol-

dus is felbátorodott.
Ha látták volna, mit lát Szent Péter a képernyőn? De nem 

látták. Sőt, a képviselő azon töprengett, hogy ugyan miért 
nem vette fel az adataikat? 

Az első kérdés alatt lepergett, amikor a koldus egy óvat-
lan pillanatban a hóna alá csap egy nagy dinnyét a zöldséges 
pultjáról. Egy másik felvételen pedig a képviselő egy nagy 
páncélszekrényből tömködte a zsebeit éppen. Csak az volt a 
baj, hogy a páncélszekrény ajtaján jól kivehető volt a „Párt-
kassza” felirat.

A másik kérdés alatt először a koldust látta egy „Műtétre 
gyűjtök” táblával álldogálni. A következő képsorokon épp 

elhajította a táblát egy kocsma előtt, és vidáman benyitott 
az intézménybe. Azután a képernyőn a képviselő szerepelt, 
abban a pillanatban amikor a zsebébe csúsztattak egy nagy 
köteg bankót, egy aláírást követően. 

– Valami azt súgja nekem, hogy nem mondotok igazat –így 
a főítész. Elmentek hát mind ketten Lucifer kollégához, majd 
ő megmondja a bizonyosat.  

– De Szent Péter uram! Egy kalap alá kerülök ezzel az em-
berrel? – méltatlankodott a képviselő. Arra számított ugyan, 
hogy nem lesz ez egy sima ügy, de azért mégis csak, ő nem 
egy koldus! 

         – Nyugodj meg fiam! Lucifer nagyon igazságos. Min-
denkinek csak annyit kell ledolgoznia nála, amennyit ello-
pott és elcsalt.

KOVÁCS BÉLA:
ZEBUB

Zebub egy kis gonosz, láthatatlan ördög volt. Bel-
zebub legkisebb testvére. Sokat gondolkozott 
azon, hogy egyforma képességű emberek miért 
élnek olyan különböző körülmények között: az 
egyik gazdag, szinte minden az ölébe pottyan, 

míg a másik szerencsétlen, csapások sora éri, semmi sem sike-
rül neki. Zebub gondolt egy nagyot: felhasználva varázserejét 
– kicserélte az emberek agyát.

Első kiszemelt párja egy hajléktalan (Géza) és egy pszi-
chológus (Péter) volt.

Géza bácsi 50 éves elmúlt, valamikor jobb időket megélt, 
most azonban hajléktalanként tengette a napjait. Miután 
ebédjét a zsiroskenyeret beszerezte és „…” a csikkeket pe-
dig a villamosmegállóból, a téli hideg elől a könyvtárba 
húzódott – a folyóiratolvasó ingyenes – és a jó melyben 
olvasgatott. Szeretett olvasni, különösen a női magazinok 
„pszichológus válaszol” rovatát kedvelte. Este pedig egy 
öreg ház pincelejárójába ment aludni – kartonpapírból jó 
kis kuckója volt.

Péter jól menő pszichológus volt, magánpraxist folyta-
tott és elégedett volt, mert ugyan egyedül élt, de szerette 
a szabadságot és a jólétet. A pácienseinek reális segítséget 
nem tudott nyújtani, de türelmesen meghallgatta őket, 
néha egy-egy mindenre alkalmazható közhelyet közbe-
vetett (pl.: anya-komplexus). A kliensek pedig megköny-
nyebbültek, hogy kibeszélhették magukat és fizettek (1 óra 
– 10.000 Ft). 

Hideg téli vasárnap délelőtt volt. Géza a hajléktalan cél-
talanul lődörgött az utcán – a könyvtár zárva, zsíroskenyér 
nincs. Péter, a pszichológus pedig egy francia étterembe 
tartott, hogy egy finom lazacos menüsort elfogyasszon.

Ekkor lépett akcióba Zebub: kicserélte az agyukat. A 
külső maradt, az agyak helyet cseréltek.

A hajléktalan Géza a pszichológus testében találta ma-
gát. Először azt hitte megbolondult. Hogy került ebbe az 
utcába? És az elegáns öltöny volt rajta, amikor belenézett 
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egy kirakatüvegbe egy teljesen ismeretlen arc nézett vissza 
rá. A zsebében egy rakás pénz volt, és irattárca, névjegy, 
lakcímkártya stb. Lassan felfogta, hogy ő új testet kapott: 
ezentúl ő pszichológus, Péternek hívják és van saját lakása. 
Mivel okos ember volt, megpróbált azonosulni új szerep-
körével. Elment a lakására – a lakók barátságosan köszön-
tötték a lépcsőházban – Pazar berendezések, a jómód jelei. 
Átnézte a könyvespolcokat, az asztalon lévő jegyzeteket 
– ismerkedett „elődjének” tudatával, világával és lassan 
megbarátkozott új helyzetével és feladatával.

Péter is azt hitte, hogy hallucinál, amikor egy ismeret-
len hajléktalan testébe került. Ez valami őrült álom – gon-
dolta. Hazarohant, de a lépcsőházból kikergették a lakók 
a „csövest”. Gyorsan keresett egy pszichiátert és előadta, 
hogy ő egy jónevű, gazdag pszichológus, csak most épp 
szakadt hajléktalan testét kapta meg. Az orvos ugyan ba-
rátságos és megértő volt, majd elszállíttatta Pétert az el-
meosztályra. Hamar rájött, hogy csak úgy szabadulhat, ha 
feladja „rögeszméjét” és felveszi a „csöves” szerepet. Mi-
vel nem ismerte a hajléktalan életet, kezdetben komoly 
problémái voltak: mit egyen, hol aludjon? Aztán elővette 
tudományát – mégiscsak pszichológus volt. Pozitív gon-
dolkodás! Ez az! „Napról napra jobban érzem magam” 
– mondogatta, de nem érezte jobban magát. Hát akkor 
dolgozni kell. De mikor megkérdezték tőle, hogy mihez 
ért és ezt válaszolta: a pszichológiához – nagyot nevettek 
rajta. Úgyhogy erről is leszokott. Marad a takarítás – de 
oda se vették fel az életkora miatt – kinek kell egy 50 éves 
hajléktalan? Kétségbeejtő volt a helyzete. Végül a „Fedél 
nélkül”-t kezdte árulni, így tengette napjait. 

Géza bácsinak viszont remekül ment a sora. Sorba jöt-
tek hozzá a páciensek, jól kibeszélték magukat, Géza bácsi 
megértő volt – nagy élettapasztalattal rendelkezett –, né-
hány magazinból olvasott szót megemlített (kisebbrendű-
ségi komplexus, animus-anima, elfojtás stb...) és a pácien-
sek fizettek és fizettek. Két óra alatt többet keresett, mint 
az utcán egy egész hónapban.

És a személyiségcserét senki sem vette észre. Zebub, a 
kisördög vérszemet kapott. Egy nem túl okos, ámde na-
gyon szép fotómodell agyát cserélte ki egy hajléktalan 
néniével. Kezdetben ugyanazt élték át, mint az előző eset 
szereplői. A modell hamar leszokott annak hangoztatásá-
ról, hogy ő egy híres és gyönyörű modell. Így viszont nem 
talált munkát, mert nem értett semmihez. A „hajléktalan 
viszont remekül érezte magát új bőrében, semmi mást 
nem kellett csinálnia, csak pózolni a kamerák előtt, muto-
gatni a cicijét meg a popsiját, és egy halom pénzt keresett 
– tulajdonképpen a semmivel.

Zebub harmadik áldozata egy elkényeztetett ifjú volt, 
egy újgazdag család nem túl magas kultúrszínvonalon álló 
gyereke (rövidebben egy primitív bunkó). Apucitól, anyu-
citól megkapott mindent – házat, autót, annyi havi zseb-
pénzt, mint másnak az évi fizetése. Kedvenc szórakozása 
az volt, hogy a körtéri padokon alvó hajléktalanokat lehu-
gyozta és odakiáltotta, hogy „a kurva anyád, te rohadt csö-
ves”. Az ő agya egy aluljáróban pihenő hajléktalanéval cse-
rélődött ki egy pillanat alatt. A hatás ugyanaz volt, mint az 
előzőekben. Az öreg nagyon nehezen fogta fel mi történt, 
de miután megvizsgálta iratait, visszatért a „szüleihez”. A 
szülők ugyan csodálkozta, hogy a fiuk személyisége mintha 
változott volna – megbecsülte a dolgait, érettebbnek tűnt, 
nem piszkálta az elesetteket, sőt néha még adományokat is 
adott nekik – de a „fiú” azzal vágta ki magát, hogy betért 
egy templomba, és a pap prédikációja olyan hatással volt 
rá, hogy megváltozott a világszemlélete. A szülők nagyon 
örültek.

Az „igazi” fiúról jobb nem beszélni.
Zebub még nagyon sok embernek kicserélte az agyát, 

újságíróknak, szociális munkásoknak, még politikusoknak 
is. És láss csodát, nem történt semmi galiba. A hajléktalan-
ból lett pszichológus ugyanolyan jól végezte a dolgát, mint 
az eredeti, a modell mutogatta a cicijét, a gazdag hajlék-
talan ifjú is jól megvolt (csak nem volt annyira tahó, mint 
az igazi).

A történetnek úgy kellene végződnie, hogy Zebub visz-
szacseréli az agyakat, így az emberek sok-
kal megértőbbek lesznek egymás iránt, 
megértik a mondást, miszerint: „Ne ítél-
kezz senkiről addig, amíg meg nem tettél 
1 km-t a cipőjében”, segítőkészebbek lesz-
nek – egyszóval jobb lenne a világ.

De a történet nem így végződik. Mint 
említettem Zebub gonosz volt. Nem cse-
rélte vissza az agyakat. Úgy hagyta. És 
úgy vannak ma is – összecserélve.

Úgyhogy ha bárkivel beszélsz, várj a vé-
leményalkotással, mert nem tudod, ki az 
ő igazi személyisége.

Egy kivétel azért van. Ha valaki azt 
mondja egy hajléktalannak, hogy „a kur-
va anyád, te rohadt csöves” és lehugyozza, 
arról biztosan tudhatod, hogy ő az igazi, 
eredeti, hamisítatlan, primitív ősbunkó. 

Ilyenkor csak egyet tehetsz: imádkozz 
Zebubhoz, hogy cserélje ki az agyát. Leg-
alább egy kis időre.

Kovács Béla munkája

A HÉT ALKOTÓJA: KOVÁCS BÉLA
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EGY SZOCMUNKÁS 
NAPLÓJA 
MIR JAM 

F ura dolog történt ma 
az egyesen. Eleddig ha összefutottam magammal, 
az a 20 évvel ezelőtti énem volt. Az egyiket meg 
is írtam Önöknek, a mézszínű hajú lány szintén 
az egyesen, talán emlékeznek. Úgy tűnik, nekem 

az egyes villamos a legfontosabb találkahelyem, magammal 
találkozhatom. Egyes szám harmadik személyből egyes szám 
első lesz az egyesen. Bár feltett szándékom randizni egyet, majd 
örökre összefonódni elköteleződve a jelenlegi énemmel, néha 
összefutunk, alakul (heti egy óra terápiás munka van benne ), 
de ma nagy meglepetésemre a 20 évvel későbbi én ült le velem 
szemben az Árpád hídnál. A Bosnyák térre tartottam épp, mert 
más fura is volt ma, nem csak az, hogy minden kétséget kizá-
rólag én voltam az ott szemben. A nagy találkozás előtt, még 
mit sem sejtve itthon, kigugliztam, hol olcsó a sárgabarack. 
Igazi asszonyi program, egész büszke lettem magamra. Vagyis 
hol a legolcsòbb, mert olcsónak épp sehol sem mondható, de 
a zserbó és a palacsinta örök szerelmek és hát van ez a hiúság, 
mégis a saját lekvárt, ha rebegi az ember a trakta alatt, más-
hogy néznek rá. Kiadott egy oldalt, még grafikon is volt, hol és 
miként változik a barack ára most, Budapesten. Így indultam a 
Bosnyákra. Nem reklám, még mielőtt.

Na és akkor jöttem én. Azonnal megismertem magam, mert 
kerekded volt az arcom és volt rajta bőven nevetőránc és hát 
akadt keserű mélyedés is, a hajam kleopátra volt, jó, hát a tes-

tem sem az a szilfid, mit tagadjuk, a karomon egy csomó színes 
karperec csilingelt, smink is volt persze és rahedli parfüm és... 
vászonruha. Színes vászonruha.

Aha, gondoltam, csak be fog kebelezni ez az általam csak ka-
polcsinak nevezett stílus, öreg hippi leszek félig, félig meg dáma, 
de jó az arány és az irány is, be kellett látnom.

Aztán arra gondoltam, a 20 évvel idősebb énem is hátha a Bos-
nyákra tart, de vicces lenne együtt válogatni a kajszit, nem oda 
jött, még szerencse így utólag, mindig mondom a gyereknek, 
hogy majd befizetem jogsira, tudja már kívülről, hogy „majd 
vinni a mama seggét a befőzős cuccokért”, közel 6 kiló barack, 
két kiló meggy, plusz a cukor, nem kevés ám. Nem cipekedni 
jött(em) egyébként, leszállt(am) az Ajtósinál. Mármint a 20 év 
múlvai Mirjam. 

Aztán az is eszembe jutott, hogy ha jót akarok a gyereknek, 
nem itt fog furikázni engem, ezt mondom is mindig, feküdj rá a 
nyelvekre, könyörgöm, legyen jövőd meg jelened, én meg majd 
megyek sokszor, ha tudok, hozzád, hazajössz te is, de muszáj 
menni. Fáj közben, persze, de tényleg muszáj, nagyon úgy fest.

Fragile, max majd ezt írom a csomagra, ha feladom a lekvárt. 
Bár két éve Neuköllnben, miközben kebabozni akartunk, lát-

tuk, hogy egy kiló barack 1 euro. Kiabálta is az arab, ein euro 
madame, szólt az mindenkinek, németnek, arabnak, zsidónak, 
melegnek, mindegy volt, az almával elcsesztük, a barack világ-
békét hozhat.

Ha más nem, megfőzöm majd kint, látogatóban. Hiányozni 
fog a bácsi magyar hangja, amint azt tanácsolja, asszonyom, egy 
napot hagyja állni, ennek még nem árt. De a lekvár maga az op-
timizmus, a jövőnek főzzük.

Nuszer Mirjam 

KÖNYVAJÁNLÓ
MARGARET ATWOOD: 
LEGVÉGÜL A SZÍV

A merikát romba döntötte a gazdasági válság. 
A munkanélküliektől és hajléktalanoktól 
hemzsegő rozsdaövezetekben bandák, van-
dálok és elmebetegek fosztogatnak. A fia-
tal házaspár, Stan és Charmaine azért van 

még életben, mert csodával határos módon megmaradt au-
tójukban laknak, ám nemritkán így is másodperceken múlik 
a sorsuk. Egy nap megváltásként érkezik a hír: önkénteseket 
keresnek Consilience városába, a Pozitron Projektbe. A Pro-
jekt résztvevőinek rendes munka és kényelmes, tiszta otthon 
jár – minden második hónapban. A köztes időszakokat vi-
szont a város és a projekt szívét jelentő Pozitron börtönben, 
fegyencként kell tölteniük, házukat pedig frissen szabadult 
váltótársaik foglalják el, akikkel szigorúan tilos érintkezni-
ük – erről a Megfigyelés gondoskodik. Elsőre nem tűnik túl 
nagy áldozatnak egy rendezett életért cserébe, ám amikor 
Charmaine a szabályokat áthágva szenvedélyes viszonyba 
kezd váltótársával, nyugtalanító események láncolata veszi 

kezdetét, s előbb-utóbb kénytelenek feltenni a kérdést, mi 
zajlik valójában Consilience és a börtön falai mögött.

Margaret Atwood 2015-ben írt disztópiájában a társadal-
mi felelősség és a közös túlélés problémái mellett előtérbe 
kerülnek az egyéni lét, legfőképpen a szenvedély kérdései is: 
meddig mehet el az a másik birtoklásában anélkül, hogy el-
veszítené önmagát?

Margaret Atwood 1939-ben született Ottawában. A hatva-
nas évek óta jelennek meg művei, számos regény, verseskötet, 
gyermekkönyv, esszé- és tanulmánykötet szerzője. Jelenleg a 
Nemzetközi PEN Club egyik 
alelnöke. Munkásságát számta-
lan díjjal jutalmazták, melyek 
között megtalálhatóak a science 
fiction legrangosabb elismerései 
csakúgy, mint kitüntetés huma-
nitárius tevékenységéért vagy a 
Booker-díj.

KÖNYVAJÁNLÓ

Jelenkor Kiadó, 2021, 4499.- Ft,
ISBN: 9789635180684
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SAJTÓKÖZLEMÉNY:

Nemzetközi projekt a COVID miatti iskola-
bezárások hatásainak megértésére

E gy új, nemzetközi kutatási projekt azt vizsgálja, milyen 
hatással voltak a COVID-19 világjárvány miatti iskola-
bezárások a gyermekek tanulására.

A Birmingham City University tudósai vezetik 
azt a kutatást, melyben öt különböző Európai országban dol-
goznak partnerek a fiatalok COVID-19 járvány alatti tanulási 
tapasztalatainak együttes, közösségi feltérképezésén (The Col-
laborative, Community Mapping of Young People’s Learning 
Experiences During COVID-19 Project – röviden: CO-MAP), 
a projektet 300 000 fonttal támogatja az Erasmus+, az Európai 
Unió oktatást, képzést és sporttevékenységet segítő és fiatalokat 
ösztönző programja. 

A közelmúltban indult, két évig tartó projektben kutatók, 
tanárok, tanítók, fiatalok és családjaik, közösségi művészek, jó-
tékonysági szervezetek, utcalapok és más szervezetek vesznek 
részt az Egyesült Királyságból, Németországból, Görögország-
ból, Magyarországról és Hollandiából.

Célja annak feltárása, hogy az iskolabezárások a világjárvány 
idején hogyan hatottak a fiatalok tanítással és tanulással kapcso-
latos tapasztalataira az öt résztvevő országban, összehasonlítva 
és szembeállítva egymással az egyes országokban a bezárásokra 
adott reakciókat és a helyi közösségekre gyakorolt hatásokat.

A projekt egyik fő szempontja annak megértése, hogy a gye-
rekek és fiatalok hogyan birkóztak meg a válsággal. Lehetőséget 
kapnak arra, hogy élményeiket illusztrált történetekben doku-
mentálják, amelyeket Magyarországon a Fedél Nélkülben, a töb-
bi érintett országban pedig a helyi utcalapokban tesznek közzé.

A kutatók a szülők és az oktatásban dolgozók, valamint a fia-
talok beszámolóit is összegyűjtik. Az egyes országokból szárma-
zó eredményeket felhasználják majd az esetleges jövőbeli isko-
labezárásokkal kapcsolatos irányelvek megalapozásához, hogy 
mindenki számára javuljanak az informális tanulás és az otthoni 
tanulás tapasztalatai.

A CO-MAP projekt vezetője, Alex Kendall professzor a Bir-
mingham City Universityről így nyilatkozott: 

„A COVID-járványnak óriási hatása volt a társadalom egészé-
re, nem csak az oktatásra, de az iskola a gyermekek fejlődésének 
nagyon jelentős terepe, ezért rendkívül fontos, hogy tanulmá-
nyozzuk, milyen hatásokkal bírt a bezárás, és hogy ezt a tudást 
az iskolák, a tanulóik és a tágabb közösségeik javára fordítsuk”.  

A CO-MAP projekt különös figyelmet fordít arra, hogy a 
világjárvány hogyan érintette a nehéz körülmények között élő 
és magukat már korábban is kirekesztettnek érző gyermekeket, 
például azokat, akik pénzügyi nehézségekkel vagy családon be-
lüli erőszakkal küzdenek, és hogy a COVID hogyan súlyosbítot-
ta a meglévő problémákat, például a mentális- és fizikai egész-
ség, a táplálkozás és a digitális szegénység terén.

A kutatócsoport ugyancsak megvizsgálja, hogy a világjárvány 
mennyire aránytalanul érintett más marginalizált csoportokat, 
például a menedékkérőket és menekülteket. Ezt a vizsgálatot 
arra a korábbi kutatásra alapozzák, amelyet a Birmingham City 
University a menekülteket segítő Birmingham City of Sanctua-
ry jótékonysági szervezettel közösen végzett, és melynek célja a 
tanulási eredményekben mutatkozó egyenlőtlenségek csökken-
tése volt e közösségek esetében. 

A CO-MAP projekt azonban nem kizárólag az iskolabezárá-
sok káros hatásaira összpontosít. Azt is vizsgálja, hogy a gyer-
mekek hogyan alkalmazkodtak az otthoni tanuláshoz, mit értek 
el és mit tanultak a világjárvány alatt, és milyen rugalmasságról 
tettek tanúbizonyságot ebben a nehéz időszakban.

A kutatók arra is fel kívánják hívni a figyelmet, hogy a taná-
rok milyen erőfeszítéseket tettek a tanórák átalakítása és a ta-
nulók támogatása érdekében, és pozitív képet szeretnének adni 
arról a segítségről, amelyet a gyermekek szüleik és gondozóik, 
családtagjaik, barátaik és a tágabb közösség által kaptak.

A CO-MAP projekt kutatási asszisztense, Mary-Rose Puttick, 
a Birmingham City University munkatársa így fogalmazott:

„A világjárvány ideje alatti iskolabezárások jó és rossz aspek-
tusait egyaránt meg akarjuk vizsgálni – elismerve a kihívásokat, 
nehézségeket, de kiemelve és ünnepelve azt, ahogyan az iskolák 
és közösségeik összefogtak a válságos időkben. 

Azzal, hogy közösségi művészekkel együttműködve segítünk 
a fiataloknak a világjárványról szóló történetüket a The Big Is-
sue-ban és más újságokban megjelent képregényeken keresztül 
elmesélni, lehetőséget, teret adunk nekik, hogy kifejezhessék 
tapasztalataikat.”

Barbara Forbes, a Birmingham City of Sanctuary részét képe-
ző Birmingham Schools of Sanctuary koordinátora hozzátette:

„Ez a projekt éppen a legjobbkor jön. Akkor, amikor az isko-
lák elkezdik számba venni az elmúlt 15 hónap történéseit, meg-
vizsgálják, hogyan boldogultak, miközben tanulóik túlnyomó 
többsége az otthonába volt zárva. Tudjuk, hogy iskoláink kiáll-
ták a próbát, így alig várjuk, hogy a Birmingham City Univer-
sityvel együttműködve tanulhassunk abból, amit iskoláink jól 
csináltak, és népszerűsíthessük azt, valamint hogy felismerjük és 
megpróbáljuk leküzdeni az általuk tapasztalt akadályokat.”

Kepe Róbert, a Fedél Nélkül felelős szerkesztője elmondta: 
„A világjárvány következtében a magyarországi fiatalok olyan 

helyzetekkel szembesültek, amelyek számukra korábban tá-
volinak, kézzelfoghatatlannak tűntek, de amelyekkel sok mar-
ginalizált kisebbség rendszeresen szembesül, mint például a 
kirekesztés és az elszigeteltség. Örömmel veszünk részt ebben 
a nemzetközi kutatási projektben, és segítjük a kiszolgáltatott 
közösségek tapasztalatainak kifejezésre juttatását.”

Kiadta a Birmingham City University Sajtóirodája.
E-mail: press@bcu.ac.uk

@BCUPressOffice
fordította: Zoller Vera

@BCUPressOffice
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Laptop
A lap régi terjesztője (a 2319-es) 
laptopot/notebookot szeretne 

otthoni munkavégzéshez.
Bogdán József: 
06 30 776 7424

 
Set up box

A 437-es terjesztő vagyok, új ottho-
nomba set up boxot szeretnék tv 

készülékhez.
Kaszás Attila: 20/416-2760

Kertépítés
Vállalunk kerttervezést, kertrendezést, 
ásást, fakivágást, kaszálást, füvesítést, 
öntözőrendszer telepítést. Ugyanitt 

kertépítő szakember mellé kertész és 
kőműves munkatársat keresünk. 

ifj. Szakács János
06 20 417 0100, 06 30 200 5183

 

Művészkellék
Művészkellékeket gyűj tünk alkotóink 

részére. Fedél Nélkül Szerk.,
Kepe Róbert, 06 20 468 2617

 

Kalóz Lemezbolt
Kis és nagy hanglemezeket, 

magnókazettákat keresünk megvétel-
re! Rock, jazz, punk, hip hop, klub- és 

népzene, pop- és komoly zene – minden 
érdekes lehet! 

Várjuk hétfő, kedd, szerdai napokon. 
Készpénzben fizetünk. 

Nagyobb gyűjteményekért házhoz 
megyünk!

VIII. Bródy Sándor u. 25. 
06-1-616-6790

kaloz.recordstore@gmail.com 
H-P: 11-19h, Szo: 12-18h

Közvetlenül segíthet:

UTCAJOGÁSZ KÖZLEMÉNY:

Beadványt írt az Utcajogász Egyesület 
az Alkotmánybíróságnak

A lakás-privatizációs törvény miatt beadványt küldött 
az Utcajogász Egyesület az Alkotmánybíróságnak.

Áder János köztársasági elnök 2021. június 24-én 
fordult az Alkotmánybírósághoz a lakás-privati-

zációs törvény alkotmánybírósági vizsgálata érdekében. A köz-
társasági elnök két okból kifogásolta a törvényt. Egyrészről, az 
államfő szerint a lakások privatizációjával sérülnek az Alaptör-
vény P) cikke által védett kulturális értékek, amelyek a nemzet 
közös örökségét képezik. Másrészről az önkormányzatok lakása-
inak kötelező eladása sérti a tulajdonhoz való jogot.

A hajléktalan emberek és lakhatási nehézségekkel küzdőknek 
tizenegy éve ingyenes jogi tanácsokkal segítő Utcajogász Egye-
sületnek ennél több és alaposabb kifogásai vannak a lakáspriva-
tizációs törvénnyel szemben, amit a jogszabály előkészületi sza-
kaszában többször jelzett. A köztársasági elnök is az Utcajogász 
véleményében bemutatott 1993-as alkotmánybírósági határozat-
ra támaszkodott érvelésében. 

Miután az államfő nem emelt ki minden lehetséges alkotmá-
nyos szempontot, az Utcajogász Egyesület amicus curiae bead-
vánnyal (szakértői vélemény, amely a bíróság számára fontos 
információkat közvetít) fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy 

felhívja a figyelmet olyan szempontokra is, amit az államfő nem 
említett beadványában.

Az önkormányzati lakások a nemzeti vagyon részét képezik, 
így hasznosításuk csak közérdekű lehet. Az ingatlanok magán-
személyek részére történő kényszerű eladása viszont semmiképp 
sem szolgálja közérdekű célok elérését. Az elfogadott törvény 
bár a családok védelmére hivatkozik, valójában éppen ellehetet-
leníti azt, hogy a családok megfizethető lakhatáshoz jussanak. 
Továbbá abszurd helyzetet teremt, hogy bár az önkormányzati 
törvény feladatként szabja az önkormányzatok számára a la-
kásgazdálkodást és a hajléktalanná váló személyek segítését, a 
törvény kevesek magánérdekét szolgálva üresíti ki az érintett 
önkormányzatok lakásgazdálkodását.

Az Utcajogász Egyesület hangsúlyozta: a törvény észszerű in-
dok nélkül tesz különbséget tulajdonos és tulajdonos, valamint 
jelenlegi és leendő bérlők között. A lakások kényszerű privati-
zációja gátolja olyan, az Alaptörvényben meghatározott állam-
célok elérését, mint a szociális biztonság vagy a méltó lakhatás 
biztosítása.

Az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászai arra kívánják 
felhívni a figyelmet, hogy az AB előtt lévő lakástörvény több 
ponton ellentétes a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel, ezért nem 
szabad elfogadni. 

Az Alkotmánybíróság várhatóan július 12-én döntést hoz a 
kérdésben – de legkésőbb július 24-ig mindenképpen –, hiszen a 
bíróságnak mindössze harminc nap áll rendelkezésre a törvény 
vizsgálatához.

Utcajogász Egyesület

A  város mindenkié
Új tagok/érdeklődők: Csepregi Dorka:  06 30 167 2588
AVM Közösségi 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

Közélet Iskolája
A tudás erőt ad!

Tanulj velünk arról, hogy hogyan állj ki 
az érdekeidért és tegyél egy igazságosabb 

társadalomért!
Ingyenes képzések, filmklubok, események:

www.kozeletiskolaja.hu
kozeletiskolaja@gmail.com, 

tel.: 06 20 957 16 10
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Publilius Syrus ókori római költő 

A rejtvény fősoraiban
Publilius Syrus ókori római 

költőt idézzük .
beküldési határidő: 

augusztus 16.

A helyes megfejtést beküldők
Fekete András és barátainak

könyvajándékait
nyerhetik el.

postacímünk: 
1410 Bp.7, Pf.: 216 – skandi

rejtvényszerkesztő: 
CsoSch Kft.

a 701. lapszámunkban
megjelent rejtvény helyes

megfejtése Mark Twain
gondolata volt:

„Az erős lélek, ha nagy cél van (1) 
előtte megacélosítja (2).

a gyönge tettet. ” (3.) 

A Líra Könyv Zrt.
 könyvajándékait

Solymosi Klára veszprémi
olvasónk nyerte.

Nyereményét csomagban
küldjük el.

Ezúton is gratulálunk!

Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja

(a lapot hajléktalan emberek
írják és terjesztik)

kiadó: Menhely Alapítvány
honlap: www.fedelnelkul.hu

facebook: www.facebook.com/FedelNelkul

a Menhely Alapítvány számlaszáma:
11600006-00000000-95302777

adószáma:
19013213-1-42

a Fedél Nélkül számlaszáma:
11600006-00000000-95302784

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

layout terv: Vezendi Vanessza, Weiszer Márk
tördelés: 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: fekete-fehér 

lapterjesztés: 
kizárólag sorszámozott, fényképes, laminált  

terjesztői igazolvánnyal terjeszthető.
A terjesztői igazolvány mérete: A/6,

színe: kék vagy piros.
Terjesztőink a lapot 70 forintért  

vásárolják meg.
 Az olvasó által a lapért adott összeg 

adomány, amely a terjesztőé.
Eladási ár így nincs meghatározva.

terjedelme: 20 oldal

nyitvatartásunk: 
Lapvásárlás,  terjesztői igazolvány kiadása,

új terjesztő jelentkezése: 
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.

alapította: Ungi Tibor

a pályázati munkákat lektorálta:
Zászkaliczky Anna Eszter

REJTVÉNY
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Művészbarátok!

250. lapszámunkban művészeti pályázatot 
hirdettünk hajléktalan emberek számára próza, 

vers és kép kategóriákban. 
Kategóriánként és havonta 3–3 alkotást díjaz 
zsűrink, azaz havonta kilenc ember munkáját 

tudjuk honorálni jelképes összeggel (20, 10 és 5 
ezer forinttal). A visszavonásig érvényes pályázati 
felhívásra többszáz személytől tízezernél is több 

pályamunka érkezett már. 
E munkákat élvezhetik lapunk hasábjain, 

kiállításokon, színházi előadásokon és 
a Fedél Nélkül Könyvek sorozat köteteiben. 

Az alkotás folyamatát és a pénzdíjakat az indulás 
óta Olvasóink adományaiból finanszírozzuk, 

ezért művészeti tevékenységünkhöz 
támogatókat keresünk.

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

Kepe Róbert
06 20 468 2617

kepe@fedelnelkul.hu
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VÍG ERZSÉBET
Az újság és mi is legyünk nyitottak

Víg Erzsébet, vagyis a mi Vígerzsink egy csupa mosoly Buddha a Nyu-
gati aluljárójából. Kedves, udvarias, nyugodt, nehéz kizökkenteni a 
béketűréséből. De nem is ez volt a célom a beszélgetésnél, inkább csak 
megtudni, hogy került egy vidéki városka vasutas házából a Nyugati 
téri aluljárójába. Mert a válasz nem annyi, hogy vonattal.

37 éve születtem itt Budapesten, de szinte azonnal vidékre, He-
ves megyébe költöztünk, onnan jöttünk vissza Pest megyébe, 
Isaszegre. Édesapám nem sokáig élt velünk, sajnos alkoholbeteg 
volt és rengeteget bántott minket, így hárman maradtunk, anyu-
kám és a két testvérem. Az egyik bátyám nagyon korán meghalt, 
a másikukkal nem igazán tartjuk a kapcsolatot. 21 éves voltam, 
amikor anyukám meghalt, a mai napig fáj a hiánya. A halála után 
a MÁV visszavette a szolgálati lakást, nem tartott ott semmi és 
senki, feljöttem Pestre. Akkor ismertem meg az újságot. A kö-
zös utunk kezdetére nem vagyok annyira büszke, mert eleinte 
illegálisan árultam a lapot, 1-2 lap volt a kezemben és hát nem 
igazán azért, hogy oda is adjam… Aztán egyszer pont a Robinak 
(a felelős szerkesztő – a szerk.) nyújtottam be a lapot a Moszkván. 
Rezzenéstelen arccal fizetett és ELVETTE, pedig nem nagyon 
akartam volna odaadni. Fogalmam sem volt, kinek adom el épp a 
lapot. Szóltak a többiek, hogy nyugodtan jelentkezzek, jöjjek be 
a szerkesztőségbe. Ennek kilenc éve. Jó döntés volt, biztonságot 
ad, máshogy néznek az emberre és az ember is magára. Abból 
volt még probléma, hogy valamiért szerettem összehajtogatni az 
újságot félbe, így viszont nem látszik belőle semmi és hát meg 
is törik. Beláttam. Szeretek felkészülni az adott lapban szereplő 

emberekből, ha kérdezik, tudjak válaszolni. Szeretem azt is, hogy 
lehet beszélgetni, hogy van olyan, aki vesz egy lapot, mert se-
gíteni akar, aztán visszajön, hogy te, ez tök jó kis pozitív újság, 
máskor is veszek. Ha valaki nem úgy szól, inkább félreállok és 
kifújom magam, nem szólok vissza, pedig amikor az anyukámat 
szidják, ez nem könnyű. De nem kell a baj. Szeretem a lapot árul-
ni, tényleg, jó érzés, ha észreveszik a vevők, hogy nem vagyok, 
mondjuk a helyemen, aggódnak, hiányzom nekik. Fura ez a jár-
vány, azt tapasztalom, hogy van, aki sokkal jobbá vált, valaki meg 
ellenkezőleg. 
Az eredeti szakmám bőrdíszműves, de sosem dolgoztam benne. 
Voltam parkolóőr, tojástartó-készítő, egyszer meg egy nagyáru-
házban pénztáros a karácsonyi dömping alatt. Imádtam. Pénztá-
rosként el tudnám képzelni az életem. Talán egyszer letudom az 
adósságaimat és elhelyezkedhetek ebben a szakmában. Ha jönne 
egy jótündér én azt a hármat kívánnám tőle, hogy hozza vissza 
anyukámat és a testvéremet, másodiknak, hogy legyen egy biztos 
állásom, amit szeretek és meg is élek belőle, harmadjára, hogy az 
emberek legyenek pozitívabbak és kicsit empatikusabbak. Voltak 
rossz utak az életemben, de már egyenesedik. Nyitottság kell és 
kommunikáció. Ez már lehet a szimpátia alapja.
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