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Öli eredetilegorosz-tör
tenelemszakostan ár, te
ológus végzett séggd is
rendelkezik: M ilyell él
méllyek hatására don

tötte d , hogya társada
lom találl legperifériku
sabll helyzetébell léuö'
emberek, a IlIljléktala
IIokgondozás énokSZC1/

telje az életét?

Vecsei Miklóssal
Vecsei Miklás SzőllybelI szii/etett, 1964-bell. Pályáját pedagóguskéllt kezd
te, késó1J/J szociológiai, teológiai és menuiluigi én és képzettséget szcrzett ,
Nős, ugyallcsak szocuilpolitikus feleségével hat gyermeket neuelnek.
1990-tó1, tantiri munkdja mellett , öllkéllteskéllt a Magyar Máltai Szetetet
szolgálat budapesti veze tője, 2002 májusa óta már főállásball , ügyvezető

nlclniike. Ugyallezell esziendo norcinbcr éi őt a 11Iljléktalalliigyek miniszte
ri biztosa. 200 7 oktoberében lentond posztjáról, tiltakozásul amiatt , iner t
az Országgymés megszavazza, hogy s átmkban is ellll'lyezhetók az utcáll
élő emberek. 2008 jalluárjától a Hajléktalallokért KözalapítvállY clnokc.

Sok mindent meghatároz a család . Kom áromban nőttem fel. Sz üle
im kert észek voltak. Édesanyá mat diákként elbocsátották a gimná
ziu m b ól, mert a bátyja kapucinus szerze tes volt. Anyai nagyapám
teológu s jogász volt , árvasz éki eln ök, de a kommunista hatalom át
vé telt követően Dr. Pacsa y Ján os segéd mu nkásként ment nyu gdíj
ba . Hárman voltunk testvérek, s kisgyermekk orunktól kezd ve az t
láttuk ottho n, hogy az ajtónk minden rászo ruló előtt nyitva áll, ren
ge tege n jött ek a Kingik éh ez - így hívták édesa nyá nka t - az
ügyes-bajos dolgaikkal . Ő ped ig mind enkin segíte tt, akin csa k tu
dott . Éde sapá ma t ugyan ez a lelkület jellemezte. Amikor a nővérem

férjhez ment , édesapám azo nna l elad ta a balatoni nyaralónkat 
ami t éveken át egyedül építe tt - , hogy megold ódjék a nővéremék

lak ásp robl ém ája . C im n áziu m ba járt am, a mikor a csa lád felköltözött
Budap estre. Ez volt kamaszkorom egyi k legneh ezebb időszaka . Ko
márom ban a legjobb tanulók közé tar toztam. de a váltás törést oko
zo tt bennem , s ez a tanu lmán yi ered ményeime n is m egl átszott. Ez a
nyolcvan as éve k elején tört ént. Budap esten a zuglige ti plébán iára
jártam hittanra, s itt tal álke zt am Kozrn a Imre atyáva l. Ez a találk o
zás alapvet ően meghatározta a további sorsoma t. Tőle tanultam
meg, hogy Krisztus követése nem elméleteken m úlik, a hitet az élet
ben kell gyakorolni. Mindig azt mondta: épp att ól válha tsz egészsé
ges l elk űl et ű emberré, ha seg ítesz másokon . A keresztén yek életé
hez alapvct óen hozzátartozik a szolg ála t. Nem kell m egv árni. amíg
tökéletes leszel, e nélkül is teh etsz jót. A sze retet so k bűnt eltakar.
Mindig arra biztatott minket, hogy ne go ndo lkozzu nk sokat, mer
jünk kockáztatni, azonban éles határvon alat hú zott a fel el őtlenség

és a Jézu ssal való kock áztat ás között. Amikor Imre atya 1989-ben
befogadta a kelet-né me t menek űltekct , még minden bizon ytalan
vo lt, nem történt meg a rendszerváltozás, de ő azt mondta, ezt kell
tennie. Kock áztatott . hitét Jézu sba vete tte, és neki lett igaza . Meg
jegyzem, nem téved ett volna akkor sem, ha netán másként alaku l-
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Vannak-e arra pontos,
megbízhatóadatok, hogtJ
mennui luulékmlun el
Magyarországon ?

Emiithetiűk: a Magyar
Máltai Szeretetszolgá
lat kezdeményezését is:

a Heves megyei Tarna
bod befogadotthét haj
léktalan csaiádot, meg
advaszámukra az újra
kezdés lehetőségét.

Ebböl a képból fakad te
hát az az általánosnak
ntondhaui vélemény a
többségi társadalom ré
széról, hogya Iwjlékta
lal/okat leginkább két
dolog jellemzi: nem

nak később az események. A rendszerváltozás idején rengetegen
veszítették el az állásukat, a társadalmat sokkolta a szegénység és a
hajléktalanság. Mi, Kozma Imre korábbi hittanosai, a gazdagabb
környékeken adományokat gyűjtöttünk, vittük a nyomorban élők

nek. Közösségünkből sokan vállaltak önkéntes munkát nagycsalá
dosoknál, öregeknél. Én a Baba utcai otthonba jártam mozgássérül
teket gondozni, ott éltek a vastüdősök is. Eleinte karitatív csoport
ként működtünk, aztán egyesületet alapíthattunk Magyar Máltai
Szeretetszolgálat néven. Később hajléktalanszállókat nyitottunk,
közben tanultunk, képeztük magunkat. Bizonyára nem véletlen,
hogyaközösségünkből sokan lettek papok, orvosok, tanárok.

A számuk húsz és huszonötezer között van, de óvatosan bánnék
ezekkel az adatokkal. A cigánytelepek lakóit ugyanis nem számol
juk ide, és joggal, mert náluk a nyomornak egy másik formája jele
nik meg, nem a magányban megélt nyomor. Ha pedig alakhatás
oldaláról közelítjük meg a kérdést, hogy hányan élnek hat négy
zetméternél kisebb, penészes, komfort nélküli helyiségben, akkor
riasztó számot kellene mondanunk, több százezer embert. Nyuga
ton több millió a hajléktalanok száma, mert ők idesorolják azokat
is, akik kis lakásokban összezsúfolódva, embertelen körűlmények

közőtt élnek, őket otthontalanoknak hívják. Nálunk némi előrelé

pés, hogy a szakma másfél éve létrehozott egyezer férőhelyes al
bérleti rendszert. A lakó egy évig kaphatja az albérleti támogatást,
szociális munkás segíti, hogy munkát találjon, rendezze az életét.

Tarnabod kiváló kezdeményezés, de nem annyira hajléktalanügy,
mint inkább vidékfejlesztés. Hasznos dolog lenne megvizsgálni,
hány száz települést lehetne hasonlóképpen fejleszteni, nem feltét
lenül összekötni a hajléktalan problémával, de a lakhatásival igen.
A hajléktalan emberek azon részét, akiknél nem az alkohol, a drog, a
magány az elsődleges probléma, hanem a lakhatás. aránylag gyorsan
lehet rehabilitálni, ha lakáshoz és ezzel párhuzamosan munkához
jutnak. Azokat egyébként, akik ilyen állapotban vannak, a társada
lom nem nevezi hajléktalanoknak, ők tiszták, jól öltözöttek, és vagy
egyáltalán nem isznak, vagy pedig nem annyit, mint a hajléktala
nok többsége. A hajléktalanokról alkotott kép abból a néhány száz,
vagy maximum ezer hajléktalan emberből rajzolódik ki, akik az ut
cán rekednek a két szatyrukkal, a teljes normavesztésükkel.

Biztos van olyan, aki minden szitából kicsúszik. Nekem is voltak
kudarcaim. Olyankor azt szoktam mondani, valószínűlegbennem
volt a hiba, nem találtam a megfelelő kulcsot a hajléktalan ember
lelkéhez. Előfordult, hogy bejött valaki az irodámba segítséget kér
ni, s ha egy percre kimentem, az első keze ügyébe akadt tárgyat el
emelte. Amikor harmadszor tette ezt, megkértem, többet ne jöjjön.
Tehetetlen voltam vele szemben, fogalmam sem volt, hogy ve-
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szeremek dolgozni és
alkoholisiúlc, nem is

akarnakezen változtat
ni, nem lehet rajtuk se
gíteni?

Munkája soránátérzia
hajléktalan emberek
helyzetét, beleéli magát
a lelkivilágukba, vagy
szcnotelenül közelít
hozzájuk?

gyem rá, hogy ne tegye a szatyrába a közelében lévő, mozdítható
tárgyakat. Vannak tehát határok, amikor feladja az ember. Ám ha
valaki lát egy hajléktalan embert, s ítélkezik róla, árulja el nekem
azt is, ismeri az ő történetét? Ha valakiről azt halljuk, hogy
májtranszplantációja lesz, nem kérdezzük meg, hogy mennyibe
kerül ez az államnak. Nem kutatjuk, hogy esetleg azért került ide,
mert sokat ivott. Ugyanígy, a súlyos szívműtét előtt álló embernél
sem kérdezzük, vajon nem azért jutott-e ilyen állapotba, rnert túl
hajtotta magát, nem vigyázott az egészségére. A társadalom ilyen
kor megdöbben, nem kérdezi, hogy mennyibe kerül a műtétek

ára, csak drukkol, hogy az illető gyógyuljon meg. Na most arról a
hajléktalan emberről,aki bepisilve fekszik a lépcsőházban, semmit
sem tudok. Ha tudnék, lehet, hogy ítélkezés helyett inkább csönd
ben maradnék. Még a kilencvenes évek elején történt, hogy talál
koztam egy nagyon értelmes arcú emberrel, aki majdnem mindig
részeg volt. Az egyik este, a ritka józan pillanataiban leültem vele
beszélgetni. Kiderült, hogy diplomás ember. Elkezdtem neki a be
gyakorolt mondatokat az újrakezdésről, meg a társadalomba való
visszatérés, visszailleszkedés lehetőségéről. Ő pedig elmesélte ne
kem, hogy egy balesetben elvesztette a feleségét és a gyerekeit. Ő
volt a hibás, vezette az autót, és nem adta meg a jobbkéz szabályt.
Három éve t ült, amikor kijött a börtönből, a családtagjai, barátai
mind elfordultak tőle. Azt mondta, nagy dolog, hogy ma már tud
erről sírás nélkül beszélni. Hallgattam őt, s teljesen összeomoltam. a
végén ő vigasztalt engem. Azóta is mindig eszembe jut, ha elnézek
egy jobbkéz szabályt. Ezt az embert a társadalom már csak szétesve.
darabokra hullva látja. Rengeteg ehhez hasonló eset van. Ha látunk
egy ilyen férfit, vagy nőt, végiggondoljuk, hogy hogyan jutottak
ide? Honnan vesszük a bátorságot, hogy ítélkezzünk fölöttük? Jel
legzetes mozdulat, amikor odanyújtjuk a zsömlét az utcán ülő haj
léktalannak. Mi van ebben a mozdulatban? Nem adok neked pénzt,
mert úgyis eliszod. Elissza, de miért is iszik? Ezt kéne megvizsgálni,
de erre nem vesszük a fáradságot. Vagy amikor magabiztosan kije
lentjük, hogy nem akar dolgozni! Pedig lehet, hogy arról van szó,
nem tud akarni dolgozni. Nem akar már semmit, nincs cél előtte.

Ha segíteni nem tudok, ne legyek bíró. Egy hajléktalannál gyakran
már az is nagy eredmény, ha újságot árul az utcán. Tiszteletre méltó
erőfeszítésaz tőle, hogy elballag a Menhely Alapítványhoz, elhozza
az újságokat, és árulja az utcán, hidegben, melegben.

Számomra alapvetően fontos, hogy átérezzem a gondjaikat, bajai
kat, hogya kísérőjük legyek. Van, aki folyamatosan igényli ezt a
kíséretet. A lényeg, hogya hajléktalan ember mindig érezze, bár
mikor visszajöhet hozzám, ha szükségét érzi ennek. Alapvetően

fontos az őszinteség, mindkét oldalról. Előfordulnak persze ku
darcok, amikor be akarnak csapni. Ilyenkor mindig felteszem a
kérdést: miért kellett nekem hazudnia. miért nem volt őszinte hoz-
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Előfordult eddigi pá
lyájasorán,hogya haj
léktolanszeméllyel tör
tént VItája fizikai tettle
gességbe torkollott?

Milyen - jellembeli,
szociológiai, lrírsadalmi,
gazdasági - összetevók
játszanak ezereper ab-

zám? Két válasz van: az egyik, hogy elrontottam valamit, a másik,
hogy ő képtelen valamiért őszintének lenni hozzám, pedig ez len
ne a jó számára. Időnként iszonyú dühös tudok lenni emiatt, kibo
rulok, s veszekszem, fenyegetek is, ha még egyszer előfordul, ez
meg ez lesz ... Szerintem azonban ez így hiteles.

Életemben egyetlenegyszer fordult elő, hogy megütött egy hajlékta
lan. Ez 1992-ben történt. Megkeresett az irodámban egy drogos fiú,
teljesen belőve. Egy általunk bérelt albérletben lakott, s a segítsége
met kérte, hogyan kezdhetné újra az életét. Elbeszélgettünk, s lát
szólag megnyugodva távozott. Este azonban visszajött, látszott raj
ta, hogy nincs teljesen magánál, próbáltam vele beszélni, de nem si
került hatni rá, sőt, nekem támadt és olyan erővel ütött meg, hogy
nekizuhantam az ajtófélfának. Bevertem a fejem, mentőt kellett hív
ni, kórházba kerültem. Ez hatalmas megrázkódtatás volt számom
ra, főleg, hogy a feleségem két héttel korábban szülte meg az első

gyermekünket. Akkor egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy csalá
dos emberként szabad-e nekem a továbbiakban hajléktalanokkal
foglalkoznom, nem lenne-e okosabb egy nyugalmasabb hivatást vá
lasztanom? Ám akkoriban már nagyon erősen elköteleződtem a
szociális munka mellett, éreztem, hogy ez a hivatásom. Azon tű

nódtem. mi lehetett az oka annak, hogy ez a srác, akinek én voltam
az utolsó esélye, így nekem támadt, hiszen az embert nem ütik meg
véletlenül. Arra jutottam, hogy változtatnom kell a kommunikáció
mon. Sem előtte, sem azóta nem volt hasonló konfliktusom; kerül
tem nehéz helyzetbe, de senki nem ütött meg. Ezt követően meg
szűnt a kapcsolatom ezzel a fiúval. Több mint tíz év után futottam
vele össze, a lépcsőházunkban, jöttem le a lépcsőn, s láttam, hogy
egy kapucnis fiú turkál a kukákban. Visszafutottam. összeszedtem
egy kis ételt, becsomagoltam, beletettem egy szatyorba, s odaadtam
neki. Akkor láttam, hogy ő az. Megöleltük egymást, sokáig beszél
gettünk. Én akkor már boldog, hatgyermekes családapa voltam, ő

pedig oda jutott, hogy kukázott. Iszonyú fájdalmat éreztem miatta,
s bántott a tehetetlenségem is, hogy nem tudtam, nem tudok rajta
segíteni. Tíz éve kiütött engem, feküdtem néhány napot, de ő azóta
is fekszik. Az én fájdalmam két-három napig tartott, neki folyama
tos a fájdalma. Ez a felismerés sokkal jobban fájt, mint az, hogy
megütött. Azóta nem láttam, fogalmam sincs, mi lehet vele. Azt vi
szont naponta látom, hogy drogosnak lenni nem jó, alkoholistának
lenni nem jó, mínusz tíz fokos hidegben fázni az utcán nem jó. Ne
hogy azt higgye a társadalom, hogy ez jó, szörnyen rosszul érzi ma
gát tőle az, aki benne él.

A hajléktalan ember alapvetően különbözik a nyomorban élőtől,

noha látszólag ugyanolyan szerencsétlen. Ha azonban a nyomorban
élőkön segítünk anyagilag, nekik jobb lesz valamivel a helyzetük,
míg a hajléktalanok esetében ez egyáltalán nem biztos. Ezért van az,
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ban, hogy valakibó7
hajléktalan lesz?

hogy cigány emberekből ritkán lesznek hajléktalanok. Többnyire
csak azokból, akik feljönnek Budapestre dolgozni. A gyökerük
azonban megmarad. A hajléktalannak nincs a jelenben megnevez
hető társa, a cigány embernek viszont igen, még ha messze is, a
Nyírségben, de van neki hová visszamennie. Igaz, hogy itt Buda
pesten az erdőben lakik, kvázi tehát ő is hajléktalan, de a gazdag
budai kukák kicsit jobbak, mint a vidéki szeméttelepek. Ez ijesztően

hangzik, de kifejezi a valóságot. Most nem szegénységrőlbeszélek
- a szegénység keresztény értelemben pozitív fogalom, a Jézus ál
tal felajánlott életforma -, hanem nyomorról, ahol nincs mit szá
mon kérni. A nyomorban élő ember elé nem rakhatok lécet, mint
ahogyasúlyosan beteg embernél sem szabhatok feltételt a gyógyí
táshoz. A nyomor öröklődik, majdnem bizonyos, hogy egy nyo
morban felnövő gyermekből nyomorúságos körülmények kőzőtt

élő felnőtt lesz. A hajléktalanoknál ez annyiban nem igaz, hogy ha
megnézzük egy hajléktalan előéletét, akkor elég gyakran tapasztal
juk, hogy húsz-harminc, sőt negyven éves koráig teljesen normális
életet élt. Érettségije van, szakmája vagy diplomája, tíz-tizenöt éve
él házasságban, gyerekei vannak, és akkor egyszer csak valahol ket
tétörik az élete. Sok helyen már a születéskor eltörik, vannak tehát
eleve elrendelt hajléktalan életutak, s náluk nem is találom meg a
rehabilitáció helyét, hiszen nincs semmiféle előzmény, amihez
vissza lehetne nyúlni, amiből erőt lehetne meríteni. Vannak azon
ban gyönyörű élettörténetek, s ilyenkor az ember nem is érti, ho
gyan történhetett ez meg. A döntő ezeknél az eseteknél a társat
megtartani tudás, illetve a társra lelés képtelensége. Nem tudok to
vább közösségben létezni, nem tudom megtartani az eddigi kapcso
lataimat, arra pedig képtelen vagyok, hogy egy igaz barátra, vagy
szerelemre leljek. Gyakori vélemény, hogy egy válás tönkreteheti az
embert. Ám az elvált hajléktalanok többsége nem azért kerül az ut
cára, mert a volt feleségük megszerezte a korábban közös lakást, ki
forgatta őket a vagyonukból. Tipikus helyzet, hogy valaki elválik
negyven éves korában, az okok között az alkoholt szokták első he
lyen említeni, de igen nehéz eldönteni, hogy ez ok, vagy okozat. Ki
az oka annak, ha valaki alkoholista lesz? Ez nagyon nehéz kérdés, s
a válasz sem könnyű. Amit a külvilág lát, az az, hogy valaki húsz
évig él egy házasságban, és egyszer csak kilép belőle. Utána előfor

dulhat, hogy ideiglenesen lesz egy barátnője, vagy odaköltözik a
szüleihez, a testvér is eltűri egy kis időre, de arra már képtelen lesz,
hogy visszakapaszkodjon. Nem lát maga előtt többé célt, hiszen
neki annyira fontos volt a korábbi élete, a felesége, a gyerekei, hogy
nem tudja feldolgozni a belőlük való kiábrándultság traumáját.
Ami a régi életében fontos volt neki, abban nem hisz többé, s célt
sem lát maga előtt. Önmagával nem tud vagy nem mer szembesül
ni, kezdi elhagyni magát, a környezete pedig csak azt látja, hogy
egyre mélyebbre süllyed. Ez gyakran nem rövid folyamat, sokszor
tíz évbe is beletelik, amíg egy ember az utcára kerül, és közben fel-
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Említette, hogy első

sorban nem azért lesz
egy férfi hajléktalan,
mert váláseseiénafele
ségének ítélik a lakást.
Sokan azonban ezzel
nw,'5'Jarázzák, hogysok
kal több férfi válik haj
léktalanná, mint nő.

A Magyar Máltai Sze
retetszolgálatkatolikus
intézmény. Me1llzyire
fontos a hit szerepe a
szocidlis mun kdban?

A Lélek tehát ott fúj,
ahol akar...

éli az összes kapcsolatát, belemerül az alkoholba, rosszabb esetben
a szerhasználatba, a drogba, pszichésen súlyosan, szinte visszafor
díthatatlanul megsérül. A család elvesztéséhez hasonlóan súlyos
trauma lehet az édesanya elvesztése. Ismerek olyan felsőfokú vég
zettségű hajléktalan embert, aki gyönyörű családban élt, de amikor
meghalt az édesanyja, megroppant. Semmihez nem volt kedve, a
munkáját elhanyagolta, elkezdett inni, céltalanul tengett-lengett a
világban. A családja pedig nem segített.

Ennek nem ez az elsődleges oka, hanem az, hogya férfi szeren
csétlenebb. Az asszonyok belekapaszkodnak a gyerekbe, és erőt

merítenek, a férfi ezt nem tudja, vagy leggyakrabban nem így. A
gyerekek általában az anyával maradnak, s bármilyen nehéz is a
feladat, azért fel kell kelni reggel, összeszorított foggal kell küzde
ni, akármilyen nehéz is, még ha panaszkodik is az egyedülálló nő,

a feleség, de neki ott van a feladat, amiért érdemes élni. A férfinak
nincs. Általános tapasztalat, hogy ha egy szociális munkás albérle
tet szerez egy hajléktalan férfinak, azzal ő komoly esélyhez jut. Ha
sikerül álláshoz jutnia, s egy éven belül társra lel, megmenekült,
tízből kilencszer tovább bérlik a lakást, összedobják közösen a
pénzt. Lehet a cél az is, hogy valaki jó munkát találjon, de a döntő

a társ, hogy találjak magamnak egy megbízható barátot, szerelmet,
akinek fontos vagyok. Ez sokkal fontosabb, mint a szociális mun
kás szakmai tudása, tanácsadási képessége.

Nagyon fontos. Szomorú, de még a keresztény főiskolák, egyete
mek sem tanítják, hogya szociális munkában hol van a helye a hit
nek. Öt évig miniszteri biztos voltam, és talán már nem húznának
ki a szaknévsorból. ha egyesettanulmányban azt írnám, hogy es
ténként imádkozni szoktam a gondozottamért, de sokan furcsán
néznének rám. Ám a szociális munkához, ha keresztény ember
végzi, hozzá kell tartoznia a hitnek. Az egy másik kérdés, hogy
imádkozom-e a gondozottal, de ha tudom, hogy az alkohol- vagy
a drogbetegségből a hit és a lélek emeli ki az embert, e kettő révén
történhetnek újjászületések, s erre bizonyítékok is vannak, akkor
szerintem még egy ateistának is foglalkoznia kellene a hittel. A kö
zelmúltban volt egy óriási élményem: egy volt hajléktalan mesélte
el, hogya Hit Gyülekezetében találkozott Jézussal, megtért, s ezt
követően egészen új alapokra helyezte az életét.

Igen, ez így igaz. A "gyógyulás" szempontjából nincs jelentősége

annak, hogy hol történik a megtérés, ha az őszintén, tiszta szívből

fakad. Visszatérve a kérdésre, az imának bennem folyamatosnak
kell lennie. Azzal kapcsolatban pedig, hogy kezdeményhetünk-e
hajléktalan emberrel imát, feltettük ezt a kérdést Varga Laci atyá
nak egy lelkigyakorlaton. Ő pedig azt felelte, hogy egy dologban
biztosak lehetünk: a nyomorult emberben ott van Jézus. S ha csak
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Árpád-házi Szent Er
zsébetésaz ő20. száza
di követője, Kalkuttai
Boldog Teréz anya isazt
vallották,hogy minden
nyomorultban ott van
Jézus. Szent Don Bosco
János, a szalézi rend
megalapítója, a katoli
kus pedagógia egyik
legnagyobb alakja, aki
rengeteg gyereket men
tett mega bűnözéstól és
az elkallódástól, pedig
azt mondta,úgy kellko
zeledni a periférián élő

fiatalokhoz, hogy érez
zéka beló1e sugárzósze
reieiei.

egyszer is sikerül jézusi lelkülettellehajolnom hozzá, akkor talál
kozni fog a kettőnk tekintete, s pontosan fogom tudni, hogy mi az
ima ereje. Remélem. hogy többször sikerült ez a csoda, s a rám bí
zott gondozott megérezte bennem, hogy teljes emberként vagyok
jelen a vele való foglalkozásban, nem pedig azért, mert fizetést ka
pok érte. Nem tagadom, hogy néha így vagyok jelen, rajtam is erőt

vesz a fáradtság, a kedvetlenség. Olyankor a kötelesség kerül elő

térbe, s a szeretet kicsit háttérbe szorul. Lehet ezt a munkát köte
lességből is jól csinálni, megfürdetni valakit úgy, hogy undoro
dom tőle, nagy dolog ez is, de összehasonlíthatatlanul nagyobb az,
amikor a gondozott érzi, hogy érte csinálom azt, amit csinálok,
mert átsugárzik rá a szeretetem.

Számomra ez nem vita kérdése. Elfogadom, ha valaki másképpen
csinálja, de nem értek vele egyet. Teológus hallgató koromban, Gaál
Endre professzor óráin gyakran kerestünk az évfolyamtársaimmal
bibliai ellentmondásokat. Ezzel kapcsolatban olvastam. hogy a
nagy dán filozófus, Kierkegaard azt tanácsolta a fiatal lelkész bará
tainak: tegyék meg azt a néhány ezer dolgot, amit Jézus tanácsolt, s
ami érthető, ő pedig megígéri nekik, hogy azt a hármat, amit most
még nem értenek, végül meg fogják érteni. Ekkor világosodott meg
számomra teljesen, hogy Jézus miről is beszél. Volt még egy másik
élményem is, Dosztojevszkijt olvasva. A liberális barátai azt bizony
gatták neki, hogy Jézus tévedett. Akkor ő azt válaszolta nekik: rend
ben van, de én mégis inkább Jézussal tévedek, mint veletek. Nekem
van egy Mcsterem. s én igyekszem őt követni. Elfogadva Jézus is
tenségét, s megértve az emberséget, a négy evangéliumot olvasva
személyiségébőlfantasztikusan jó szociális munkás képe rajzolódik
ki előttünk. Embergyógyító testi és lelki értelemben is, hihetetlenül
sok mindenre ad választ. Amikor Jézus beteg emberrel találkozik,
mindegy, hogy testi vagy lelki betegről van szó, két dolgot teljesen
világosan lehet látni: az egyik az, hogy sohasem szab feltételt, soha
nem derül ki az illetőről. hogy jár-e a zsinagógába, vagy sem, betart
ja-e a törvényt, vagy sem, rossz ember-e, vagy jó. Ráadásul akkor
még általános volt, hogya beteg és a bűnös ember fogalma össze
kapcsolódik, ha valaki beteg, akkor az a bűnei miatt az. Ott van a
betezdai történet (Jn 5,1-9) a harmincnyolc éve beteg bénáról, akinek
nincs embere, hogy bevigye őt a gyógyító vízbe, s akkor egyszer csak
megjelenik Jézus, mint az ő embere, és meggyógyítja. Erről szól az
egész szociális munka. Jézus nagyon sok szokásjogot, kvázi tör
vényt is átlépve odaáll a nyomorultak mellé, és gyakran botrányt
okozva szolgálja az embert. Ennél világosabb útmutatás nincsen ar
ról, hogyan kell segíteni a nyomorultakon. Mai szóval a társadalom
többségének szemében balhés, ahogy Jézus szombaton gyógyít, föl
borzolja a kedélyeket, magára vállalja a társadalomból kitaszított
nyomorultak gondjait-bajait. Az is izgalmas, ahogya sajátjaival és
az ellenségnek hitt emberekkel bánik. Ez nagyon fontos, hiszen
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HOgYiJll tehetnénk mi,
krrC'sztéllyck szolidári
sabhak a hajléktalan
emberekkel szemben?

napjainkban a nyomor átpolitizálódik. Meg kell vizsgálnom: én ma
gam hol vagyok ebben a rendszerben, megteszem-e a szükséges lé
péseket a nyomorultak érdekében? A másik kérdés, hogyan viszo
nyul az egyházam Jézus szociális tanításához és tevékenységéhez,
ami nekünk nem fakultatív. Végiggondoljuk-e, hogy hol tartunk a
jézusi parancsok, kérések teljesítése terén? Gondoljunk csak a római
százados történetére: félelmetesen gyönyörű, hogy Jézus egyetlen
egyszer sem követeli, hogy az Izraelt megszállva tartó rómaiak ta
karodjanak haza, viszont a szentmise állandó részévé lettek a római
százados szavai: "Uram, nem vagyok mélto,hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szánal mondd és meggyógyul az én lelkem." A liturgia csúcs
pontján egy római százados szavait mondjuk. Még Jézus is elcso
dálkozott, úgy mondta követőinek: "Izraelben nem találtam ekkora hi
tet senkinél!" (Mt S,S-13). Lehet, hogy ez az egyetlen római volt ilyen
Izraelben, s mégis ez szerepel az Evangéliumban. Ugyanígy említ
hetem az irgalmas szamaritánus történetét (Lk 10,25-37). Fordítsuk
le ezt a mára. Beteg lett egy ember, vagy megverték, a Nyugati pá
lyaudvaron fekszik, magatehetetlenül. Jött a püspök, otthagyta. Jött
a diakónus, az is otthagyta. Végül jött egy hitetlen, az meg lehajolt
hozzá és segített neki. Az egyik legfontosabb jézusi üzenet, hogy el
sősorban ne másokkal törődjünk, hanem azzal, hogy mi mit te
szünk a nyomorultakért? Megteszünk-e mindent a lehetőségeink

hez képest? Alkalmazzuk-e a gyakorlatban a szeretet hatékony té
kozlását. ahogy azt II. János Pál pápa fogalmazta meg egykor?

Nézzünk egy mai történetet a gazdag emberről és a szegény Lázár
ról (Lk 16,19-31). Miközben meghallgatjuk a szentmisén a pap gyö
nyőrű szavait, s lehet, hogy könnyekig meghatódunk, a minden
napokban mit teszünk? Ezerszer hallom, hogy a lakók bezárják éj
szakára a lépcsőházak kapuit, nehogy besurranjon a hajléktalan em
ber, s valamelyik beugróban aludjon, vagyakukában turkáljon.
koszt hagyva maga után. Senki nem rémült még meg annak gondo
latától, hogya hajléktalan embernek elég lett volna annyi az életben
maradáshoz, amennyi a gazdag asztaláról lehullott volna, de még
annyit sem kapott meg? Az én legnagyobb félelmem, hogy koszos
meg büdös lesz a lépcsőház, miközben ennek az embernek esetleg
az élete függ ettől! Nem ijedünk meg a szakadéktól? Persze gyö
nyerűen hidat emelhetünk a szakadék fölé, jön a hajléktalan, hogy
kutasson a kukában, én pedig kinyújtok neki egy tányér süteményt.
Ha valaki úgy érzi, többre nem képes, akkor csinálja ezt, na de hogy
még a kukát is féltenünk kelljen a nyomorult hajléktalan ember
től. .. Ezek nagyon bátor végiggondolatlanságok a részünkről! A 2J.
században Jézus kétezer éves példabeszéde mindennap élőben lát
ható, a Lázár nevű koldus, aki szeretett volna jóllakni abból, ami a
gazdag asztaláról lehullott, de csak a kutyák jöttek és nyalogatták a
sebeit. Nem gondoljuk végig, hogyapéldabeszédbőlnem derül ki,
hogyan lett Lázárból koldus, esetleg a bűnei, mulasztásai miatt,
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A hajléktalan emberek
segítését illetően felpe
ttidliet az a kérdés is,
hogya valóban haté
kony segítés az lenne,
ha mindazoknak, akik
nek lehetőségiik van er
re, befogadnák ó'ket az
otthonaíkba . Erre vi
szont csak nagyon ke
vesen hajlandók.

ugyanis ez nem érde kes. Sem akkor nem volt az, sem napjainkban.
Ism étlem: a nyom orgótól nem kérünk szá mo n, a fekvő embernek
nem teszünk lécet. A haldokl ót nem vonjuk felelősségre, hogy
hán yszor tévedett élete so rán. Ha valaki nyomorog, hajléktalan
lesz, akkor ott már csak egyetlen szempo nt létezik, hogya lehetősé

geinkhez képest seg ítsünk neki, mindenfajta feltétel nélkü\. Ah ogy
Jézu s is seg ített, soha senki től nem kérd ezte, miért lett bet eg, föl
dönfutó. Társai legyünk a nyom orban élőknek, ne bírái.

Nem bizto s, hogy haza kell vinnünk a lakásunkba a hajléktalant.
Vannak szélsőséges ese tek. Ha valaki egyedül él, az életsze ntségre
törekszik és télen, mínusz nyolc fokban találk ozik es te az ut cán
egy hajléktalan nővel , karján a gyerme kével, vigye ha za . Minden
más esetb en vigye el egy olyan int ézm ényb e, am ely arra hivatott,
hogy me gmentse a hajléktalan asszony és gyermeke életé t. Az ir
galmas szamaritánus sem a saját otthonába vitt e a kirabolt és félig
ag yonvert embert, hanem az első fogadóba . Időt és pénzt á ld ozott
rá . Napjainkban el lehet vinni a hidegben utcán rekedt hajléktalan
embert a legközelebb lévő, hajléktalanokkal foglalkozó int ézm én y
be, ha ilyet nem találok, akkor a rend örörsre, d e felhívhatom a haj
léktalan d íszp écser számot is. Ha esetleg tudom ásom van arról,
hogyalépcsőházban, ahol lak om , van valaki, aki szobá kat ad ki,
megn ézh etern. van-e ür es szoba egy éjszaká ra, s ha igen , állha tom
annak költségét. Másnap kiv ehetek egy nap sza bads ágot, s utána
járhat ok, nincs-e valaho l a közelben egy olya n k öz öss ég, ame ly
hajlandó összedo bni egy albé rle t á rá t a ha jléktalan ember és gyer
meke szá má ra. Többféle megold ás létezik tehát , nem mentegethet
jük ma gunkat azza l, hogy se mmit sem tehetünk.
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