
"ESETIANULMÁNYOK"

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

katekéta szakán folyta tott tanul má nyaim lezá
rásaként sza kdolgoza toma t a hajléktalanság kér
déséről írtam.Az úgynevezett "esettanulmányok"
leírásán ál csa kis sa ját megfigyeléseimre és az
emlékeze temre támaszkodhattam . Amikor az ál
talam megfigyelt emberek látóteremben voltak,
nem szigo rú szociológiai nézőpontok alapján,
csupán egy keresz tény ember szeméve l figyeltem
sorsuk alak161,i sát. Az ut ólagos felism eréseim
azonban ta lalkoznak a szociológiai tanulmányaim
során megszerzett hajléktalanokra vonatkozó is
mérvekkel.

Megfigyeléseim és olvasm ányaim alapján az t
gondolom, hogya vid éken vándorló hajlékt ala
nok kiszol gáltatottsága és sorsuk alakulása erő

teljes összefüggést mutat a velük kapcsolatba
kerülő munk át-sz áll ást kínáló emberek erkölcsi
értékeivel. A történetek mindegyike kudarccal
végződik, a hajléktalanok különböző okok miatt
nem tudtak integrálódni a település, a k öz öss ég,
a családok életébe, nem tudtak letelepedni , tovább
vánd oroltak. Több esetbe n nem a hajléktalan
emberek alkalmazkodó készségén vagy aka ra
tán bukott meg az egy ü ttélés. Az ese ttanulm á
nyokban felismerhetőek azo k a kritikus pontok,
ahol és amikor világossá válik a keresztény em
ber felelőssége a ha jléktalan ember életú tjának
alakulásában. Felelőssége megtanulni elfogadni
a hajlékt alan okat , és bizalmat szavazni nekik.
Egyszerűen embernek tekinteni őket. Nekem
szá mtalan örömteli pillanatban volt részem ak
kor, ha ez sikerü lt. Tapasztalhattarn . milyen ek
voltak és milyen emberek lehetnének, ha új esélyt
kaphatn ának. Talán éppe n tőlünk.

Ba/ázs

A hajléktalanná válás egyik gya kori oka lehet a
szétzilálódott család, illetve a családi háttér teljes
hiánya. Az állami gondoskodás rendszeréből ki
lépő fiatalok pot enciális hajléktalanként kezdik
felnőtt életüket, még akkor is, ha az elmúlt év ti
zedekkel ellentétben, a legtöbb ese tben ném i tő

kével lépnek ki az intézet kapuján . Az intézetben
tölt ött éve k a latt a szá mukra szá mlán össze
gyűjtött családi pótlék, illetve az árvaellátás aká r
szé p összeg is lehe tne, kezdőrészlet egy esetle
ges lak ásv ás árláshoz. Mégis a legritkább esetben
tudnak élni a fiatalok ezzel a lehetőséggel.

Az utógond ozói nyomon követéses felmérések
arra mutatnak rá, hogy a készpénz nagyon rövid
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ala tt elfogy, a gaz dá lkodás terén semmilyen ta
pasztalatta l nem rendelkező alig felnőttek fél-egy
év alat t felélik a vagyonkájukat. Esetleg a hirte
len s rövid időre felbukkanó "barátok" kicsalják
tőlük a pénzt. Az is gyakori jelenség, hogy az in
tézetet elhagyó fiatalok mellet t váratlanul megje
lenik az addig passzív, rejtőzködő család. Ma
gukhoz édesgetik a szeretetre éhes fiatalt, szállást,
élelmet ad nak neki, amit persze illik részéről bő

ségese n honor álni , majd a pénz elfogyása után ki
teszik a szűrét. Az élet aztá n szá mtalan variánsát
vonultathatja fel az alaphelyzetnek.

Balázs, aki most 43 éves, még a régi rendszer
gyerme ke, ő még tőke nélkül hagyta el az állami
int ézm ényt. Jó eszű fiú volt, tanulni akart, de a
szakmunkásképző befejezése után először d ol
goznia kellett , ho gy albérletet tudjon sze rez ni,
fizetni.

A szülei soha nem l átogatt ák. a testv érei mind
kisebbek voltak nála, szanaszét szó rva az ország
ban , így egyedül maradt. A sza kmá jában nem
akart elhelyezkedni, mert villanyszerelőként alig
keresett, így inkább bányásznak állt. Egy álló évig
tolta a csilléket a tizennyolc éves fiú. Addig bírta
erővel, lélekkel, és közben rákapott az italra . Nem
volt nehéz, az idősebb munkatársak mind ittak.
Keményen, minden áldott nap . Balázs elme ne
kü lt, ka tonai tisz thelyettes képző következett,
amit becsül ettel el is végze tt, bár az ital állandó
társául szegődött. Egy iskolatársa időnként meg
hívta a családjához, a sz ű leihez, testvéreihez a
hétvégéket magányosan töltő fiút. Szerelem lob
ban t a barát egy ik hú ga és Balázs közö tt.

Házasság, majd gyors egymásu tán három
gye rmek. Sz épek, egészségesek. A honvédség
segítségével egy nagyvárosban gyönyörű lakás
hoz jutottak. Igazi ottho nhoz. Akár boldogok is
lehett ek volna, de a korábban begyűjtött sebek
és az ital ellenük do lgozott. A feleség változtatni
akart, Balázs féltékenyen, részegen, ag resszíven
őrjöngött hetente többször. Pokollá vál t az életük.
A feleség úgy érezte, a saját családja majd kell ő :
véde lme t nyújt , ezé rt rávette Balázst, adjá k el a
lakást, költözzenek haza a szülőfa lujába, a sz ü
lei mellé. Azzal bíztatt a a férfit , hogy akkor majd
mind en rendbe jön. A lakást elad ták, lek ölt öztek.
illetve csak a feleség és a gyerekek, hiszen Balázst
a munkája a hon véd ségh ez kötö tte. Egy idei g,
mert kilépett, hogy családjával lehessen. Rosszul
dö ntött. Mire hazaköltözött volna, a feleség kö
zölte vele, hogy van valakije, aki re számíthat, és
hogy mellette áll az egész család, Balázsnak nincs
többé helye az éle tükben. A városba visszatérő

férfinak nem volt munk ája, nem volt lakása, s az



egykori kollégák türelme, lojalitása is hamar el
fogyott. A lakás eladásától számított egy éven
belül az utcán találta magát. Piacképes tudás,
munka, család és barátok nélkül.

Egyik állattartó telepről a másikra vándorolt,
egyre rosszabb és rosszabb körülmények közé,
de a szerencse még egyszer rá mosolygott: meg
ismerkedett egy hasonló korú, hányatott sorsú
nővel,akivel őszintén megszerették egymást. Két
kóbor lélek kapaszkodott össze. Közösen bírtak
a feladatokkal. Albérlethez jutottak, majd saját
tanyát béreltek, libákat tenyésztettek eladásra.
Balázs egyre kevesebbszer nyúlt a pohár után,
dolgozott, gyarapodtak. Aztán egyszer csak gyo
morfájdalmakról panaszkodott a párja. Két hét
múlva halott volt. Gyomorrák, rosszindulatú,
gyógyíthatatlan. A következő két évről csak hal
vány képek maradtak a férfi emlékezetében.
Kósza lenyomatok hajléktalanszállókról, üres
gyomorról, nagy verésekről,megaláztatásokról.
Egyébként folyamatosan ittas volt. Ha dolgo
zott, csak azért tette, hogya napi italmennyisé
get beszerezze. Már egy pohár pálinkáért is haj
landó volt álló nap gürcölni. Szállás, ha akadt is,
fűtés, komfort nélküli omladozó lyukak.

Nem evett, nem tisztálkodott, nem gondolko
dott két évig. Ráment az idegrendszere, a veséje,
a mája. Kihullottak a fogai, besárgult a bőre. Ma
már csak árnyéka önmagának. 43 éves, de hat
vannak látszik. Egyedül a hangja maradt a régi,
s a kifejezésmódja: választékos, gazdag, tiszta.
Nincs összhang a látvány és a kommunikáció
készség között. Balázs ma már alig dolgozik, egy
időre egy nála jóval idősebb asszony befogadta a
téli hónapokra. de idén tavasszal onnan is men
nie kellett. Továbbra sincs semmije, illetve a fele
ségével közösen vásárolt ház fél tulajdonjogának
nem tud, nem akar érvényt szerezni. Meggyűlt a
baja a hatóságokkal is. Egy csődbement, hatal
mas járulék és adótartozást felhalmozó céget vá
sároltattak meg vele, míg a delíriumos két év tar
tott. Talán azt sem tudta, mit ír alá, talán abban
az állapotban a saját halálos ítéletét is aláírta
volna. Az APEH rajta mint papír szerinti tulajdo
noson szeretné behajtani a járandóságokat, ame
lyek az évek során csak nőttek, hiszen a papír az
papír, s a havi járulékok ketyegtek, akár volt róla
tudomása, akár nem.

A jelenlegi, tiszta helyzet a következő immár:
adott egy 43 éves, egykor volt állami gondozott,
masszívan alkoholista férfi, húszmilliós tartozás
sal a hátán. Nyomja a lelkét egy le nem zárt há
zasság, három ártatlan gyermek, akik tíz éve nem
látták az édesapjukat. Nincs otthona, nincs csa
ládja, nincs munkája, Hajléktalan. Bűnös vagy ál
dozat? Ember. Es a sógorom, a feleségem testvére,
akit harminc év után találtunk meg. Iszonyú ál-

787

lapotban. Tökéletesen kiszolgáltatva az alkoho
lizmusának és az évtizedek alatt felgyűlt keserű

ségnek, amit aligha van módunk elűzni belőle.

Attila

Amikor Attila először jelent meg a faluban, felkap
ták a fejüket az emberek. Mindenki megnézte ma
gának, és volt is rajta mit nézni. Mert Attila - ha
lehet ilyet férfira mondani: szép volt. Hatalmas
zöld szemek, nemesen metszett orr, szépen ívelt
száj, szőke, háta közepéig érő dús haj. És meg
nézték azért is, mert egy nála jóval idősebb, fa
lubeli roma asszonnyal kötötte össze az életét.
Pontosabban az asszony befogadta az amúgy is
zsúfolt családi kunyhóba a hajléktalan fiatalem
bert. Es persze beszéltek mindenfélét az emberek,
mert a fiú titokzatos volt, megfoghatatlan, ide
genségében is vonzó. Azt mondták, gazdag szülei
vannak, a nővére modell, vagy légiutaskísérő,

máskor azt, hogy diplomata családból származik
és több nyelven beszél, megint máskor úgy tud
ták;híres zenész az apja, de nem vállalja Attilát.

Evekkel késóbb aztán néhányunk számára ki
derült az igazság, vagyis hogy egy teljesen átla
gos családból származott, de hogy miért szakította
meg a kapcsolatot a szüleivel és a nővérével, s
miért vált hajléktalanná, az nem vált nyilvánva
lóvá. Attila ivott, sokat és rendszeresen, s ha
ivott, agresszívvé vált, de az ital, amíg én ismer
hettem, nem hagyott még nyomot az arcán, a
szervezetén. Alkalmi munkákból tartották fenn
magukat a párjával.

Nálam is dolgoztak sokat. Fiatal volt, ügyes,
erős, nem olyan rég lehetett még az utcán, bár
erről nem beszélt, a titkait megtartotta magának.
Hatalmas tartása volt, szívesen dolgoztam vele.
Késóbb szállást is nálam találtak, mert a kunyhó
összedőlt,menniük kellett. Akkoriban egy nagy
állattartó telepet béreltem, amelyhez tágas, kom
fortos szolgálati lakás is tartozott.

Rendbe hoztuk, és ők, az asszony tizenhárom
éves kislányával együtt beköltöztek, ahogy azon
a télen még legalább öt hajléktalan szintén az is
tállóhoz tartozó kis szobákban húzta meg magát,
mert Attiláék befogadták őket. Mi nem szóltunk
bele, bár láttuk, mennyire szűkössévált a tér. De
fedél volt a fejük felett, tűzelni tudtak, a feleségem
főzött rájuk, rendszeres bér is megillette őket,

hát jól érezték magukat. De kegyetlenül hideg és
hosszú volt 1995/96 tele, a hó december elején
leesett és csak április elején olvadt el, s az embe
reknek nem volt hová menniük, megosztoztak
hát a szobán, a munkán, az élelmen.

A helyzet nagyon sok szempontból hagyott
kívánnivalót maga után, hisz nem volt módjuk
intim teret kialakítani maguk számára, folyama-



tosan alkalmazkodni kellett az ott élő többi em
berhez, de még mindig jobb volt, mint az utca,
vagy egy hajléktalan szálló. Vagy akár az előző

kunyhó, ahol szintén kénytelenek voltak osz
tozni a szálláson, s ahol még nehezebb volt elvi
selni a szűkösség miatt a másik jelenlétét. A szál
lás, amit biztosítottunk nekik, nemcsak tágasabb
volt, mint addig bármely ház, de komfortot biz
tosított számukra, hiszen árammal, vezetékes
vízzel volt ellátva. Televíziót kaptak, gáztűz

helyt, mosógépet. Az együtt élő emberek közt
ugyan nem volt konfliktus, megtanultak alkal
mazkodni egymáshoz, de az gondot jelentett,
hogy Mari testvére és párja szintén szállás nélkül
maradtak, amikor összedólt a közös családi kuny
hó, de Attiláék őket ellenségként kezelték, nem fo
gadták be.

Aztán egy nap kukoricatarlóra kellett hajtani
az állatokat (szarvasmarhákat tartottunk), s a
nagy hideg miatt, meg hogy el ne kóboroljanak,
mindannyian rész vettek a munkában. De alig
értek ki a határba, Mari meglátta, hogy egy is
merős juhász szintén kihajtotta a rábízott állato
kat, nagy tüzet is rakott már, hát ott ragadt nála.
Attila meg a többiek őriztéka szarvasmarhákat.
majd kora délután, a nagy hideg miatt elindul
tak haza. Hívták az asszonyt is, de az elzavarta
őket. Szemlátomást jól érezte magát a másik fér
fival ott a tűz rnellett, jócskán ivott is már. Rá
hagyták. KésőbbAttila, bármilyen fáradt is volt,
ismét visszament a tarlóra. mert estére hatalmas
hóvihar támadt, s aggódni kezdett párja miatt.

Vele tartott a kislány, Csilla is. De hiába kö
nyörögtek neki, hiába fenyegették, nem akart
velük menni önszántából. Néhány száz méter
után feladták, hogy magukkal ráncigálják a ma
gából teljesen kivetkőzött asszonyt. Attila haza
indult, hogy segítséget hozzon, Csilla az édes
anyja mellett maradt. Fontos tudni, hogy a tarló,
amiről szó esik, minimum 5 kilométerre esett a
szállástól, s a terület óriási volt, négyzetkilomé
terekben mérhető, tájékozódási pontok nélkül.
Akinek nem volt még alkalma szembetalálkozni
igazi, dühöngő téli viharral nyílt területen, lege
lőn, szántóföldön, az talán el sem tudja képzelni,
milyen gyorsan elveszti a viharral, a hóval küzdő
ember az erejét. S a tájékozódó képességét a vak
sötétben, a tomboló, havat csapkodó szélben.

Attila is iszonyatosan kimerült, mire visszaért
a szállásra, de hiába, újra útnak kellett indulnia,
mutatni kellett a többieknek az utat. Órákig tar
tott, mire rátaláltak az asszonyra, aki akkor már
halott volt, s a kislányra, aki hiába próbálta teste
melegével életben tartani az édesanyját. Attiláék
látták, hogya kislány is a kihűlés határán van, így
a hátukra vették, s próbálták a szűnni nem akaró
viharban meleg helyre juttatni a sokkot kapott,

788

megdermedt kislányt. De eltévedtek, kilométe
reket meneteltek a viharban ellenkező irányba,
mire észrevették, hogy nem jó az irány. Mire újra
a szállásra értek, már hajnalra járt. Azonnal men
tőt hívtak Csillához, s a rendőrséget, segítségül,
hogy az asszonyt megtalálják.

A vihar reggelre elült ugyan, de félméteres hó
takarta a tájat. A módszeresen, láncban kutató
rendőrök is csak ,délutánra találták rá a megfa
gyott asszonyra. Es a nő halálával megpecsételő
dött Attila sorsa is. Nemcsak azért, mert az asz
szony nővére a háttérben folyamatosan Attilát
vádolta testvére halála miatt - hanem mert, ki
mondva, kimondatlanul is fontos volt számuk
ra, hogy Attila eltűnjön a környékről, abban re
ménykedtek, hogy így a munka, a szállás kérdése
megnyugtatóan rendeződik majd számukra.
Mert az asszony halála után Attila már nem ma
radt nálunk, Csilla állami gondozásba került, ő
pedig szabad emberré vált, nem vállalt többé
rendszeres munkát. Elköltözött, az állattartó
telep egyik szénapajtájában húzta meg magát.
De szabályos harc alakult ki, amelynek előzmé

nye még a haláleset előtti időkre nyúlt vissza,
hisz az összedőlt kunyhó tulajdonjoga örökös vi
ta volt a két pár között. Már akkor voltak össze
csapások, amelyből rendszerint Attila került ki
győztesen. Előfordult olyan is, hogy fejszével véd
te a másiktól a szállást. Azon a nyáron teljesen
elmérgesedett a viszony, tarthatatlanná vált a
helyzet, főleg akkor, ha Attila megjelent a pász
torszálláson. De visszajárt, mert nehezményezte
a helyzetet, úgy érezte, neki is joga van a szállás
hoz, bár munkát már nem vállalt nálunk.

Egy nap elszakadt a cérna: mindannyian itta
sak voltak, az indulatok elszabadultak. Ma sem
tudjuk, mi volt biztosan a tragédiát kiváltó köz
vetlen ok, bosszú vagy önzőérdek, de Attilát kö
zös erővel, brutális módon meggyilkolták. Majd
egy talicskába rakták a szerencsétlen fiút, és ki
tolták a tanya kapuja elé. Reggel pedig, mintha
mi sem történt volna, munkába indultak. Ma is
nehéz elfogadni azt, hogy a munka, a biztos
szállás birtoklása miatt ölték meg a fiút, de vég
legesen nem tudtuk elvetni ennek lehetőségét.

Az asszony, aki tulajdonképpen felelősvolt a
fiú haláláért, három év börtön után szabadult.
Egy nap megjelent a faluban, majd rövid időn

belül újra eltűnt. Azóta senki nem látta. Valószí
nűleg hajléktalan, ha egyáltalán él még.

István

István, vagyis Pista - a "cigánypista" r ahogy
mindenki ismerte -, az előző történet másik fő

szereplője.A kéz, ami lesújtott Attilára. A gyilkos.
Hajléktalanként jelent meg ő is a faluban, de



nem keltett feltűnést, bár azt sokan nehezmé
nyezték, hogy Ilon élettársa lett.

Ilontól féltek az emberek, kiszámíthatatlan
volt és rafinált, s volt hajlama a kegyetlenségre,
mint ez többször be is bizonyosodott. (Attila
meggyilkolása nem az első bűntette volt, előző

leg egy idős nénit támadott meg, néhány száz fo
rintért bezúzta a koponyáját.) Nos, ez a börtönvi
selt, sokat tapasztalt asszony úgy csavarta Pistát
az ujja köré, akár egy darab cérnát. Pista, aki ál
lami gondozásban nőtt fel, s nem ismerte a szű

Ieit, ki volt éhezve a szeretetre. Mindent megtett,
hogy az élettársa kedvében járjon. Közösen jár
ták az országot is, de végül nálunk húzták meg
magukat. Pistát évek óta ismertük, jóindulatú,
nagyon tisztességes, jólelkű emberként. Es tisz
teltük munkabírását, segítőkészségét.A fiaim
különösen a középső, Levente - kifejezetten
kedvelték. Dolgos Pistanak becézte, és ha nálunk
tett-vett, folyamatosan a nyomában járt. Utá
nozta, segített neki. Bejárása volt a házunkba, az
életünkbe.

Pista munkásszállón élt sokáig, amíg erre a
rendszerváltást megelőzően lehetősége volt, és
többször beszélt nosztalgiával erről a korszakról,
hiszen megbecsült tagja volt a munkástársada
lomnak. Allása, rendszeres fizetése volt, és fedél a
feje felett. Kiváló dolgozó érdemérmét minden
hová magával vitte. Ahogy én láttam, egyetlen
kincse volt. A hajléktalanszálló viszonylagos biz
tonsága után lakott ő nylonsátorban és elhagyott
pincében is, addig, amíg a hatalom elnézte neki.
De a falu vezetői nem nézték jó szemmel, hogy ta
nyát vert a pincelyukban, bár több kilométerre
volt a falutól, egy teljesen elhagyatott részen, és
tulajdonképpen senkit neIJl zavart, s nem is tett
semmi törvénybe ütközőt. Igy a rendőrséggel sza
bályosan kifüstölték őket onnan. Talán a higiénia
jegyében történt meg a dolog, mindenesetre erő

szakkal eltávolították őket a romos pincéből,majd
felgyújtották azt, hogy ne tudjanak visszamenni.

A gyilkosságot követően Pistát 12 év fegy
házra ítélték, s le is ültették vele az utolsó napig
a rá kiszabott büntetést. Tavaly szabadult, s első

útja a faluba, hozzánk vezetett. Az utolsó havi
munkabérét kérte, ami valóban járt neki. Oda
adtuk. Kérte mástól is, hiszen jó néhány ember
nél dolgozott még akkor, de kíméletlenül elza
varták. Egy nagyon hideg, kora tavaszi napon
szabadult, éjjelente még erősen fagyott. Pista az
első szabadon töltött éjjelét a falu buszmegálló
jában töltötte. Hozzánk már átfagyva, sajgó ve
sével érkezett. Vizes nadrágban, lázasan. Egyet
len műanyag szatyorral. Benne szelet kenyér, kis
szalonna. Nem volt hová mennie.

Néhány napot, amíg meg nem gyógyult, ná
lunk, egy kis lakókocsiban töltött. De nem ma-
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radhatott. Állandó céltáblává vált volna a falu
ban. Ahogy minket sem kímélt a falu nyelve,
amiért szállást adtunk egy gyilkosnak. Egy reg
gel eltűnt. Patika tisztaságot hagyott maga után
a néhány négyzetméteres lakókocsiban. a taka
rókat milliméter pontosan összehajtogatta, és ra
gyogóra súrolta a teafőző kannát.

A közeli nagyvárosban húzta meg magát,
időnkéntsikerül rábukkannunk, örül nekünk, s
nemcsak azért, mert pénzzel támogatjuk, hanem
mert talán az egyetlen kötelék vagyunk számára
a társadalomhoz. De vissza nem jön a faluba,
talán fél, talán nem akar szembenézni az ott élő

emberekkel, talán minket akar megkímélni.
Félni kellene tőle? Nem tudom. Bennem és a csa
ládomban szemernyi félelem sincs, csak részvét.

Misi

Misi fiatal, jókötésű fiatalemberként érkezett a
faluba, a kilencvenes évek közepén. Szüleitől ő

és a testvérbátyja egy mindennel felszerelt, jól
működő gazdaságot örököltek. De Misinek va
lamiért nem jutott mégse a szülői jussból. Hogy
a testvér forgatta-e ki, esetleg Misi volt alkal
matlan arra, hogy gazdálkodjon, az nem derült
ki. Az viszont igen, hogya fiú nagyon jól futbal
lozott, nagy jövőt jósoltak neki, de a remények
nem váltak valóra, a siker nem további munkára
ösztönözte a fiatalembert, hanem a könnyű

életre. Inni kezdett, s rövid időn belül elzüllött.
Kiesett a csapatból, a szülöi házban kínossá vált
a jelenléte, talán szégyellte is a helyzetet, így el
csayargott szülőföldjéről.

Eppen akkor érkezett erre a vidékre, amikor
szükség volt minden munkáskézre, mert tornádó
söpört végig Somogyon, több faluban megron
gálódtak a házak, a tetők, akadt munka bőven.

Kapott ő is egy darabig könnyedén feladatot, s
szállást is hozzá, de ahogy csökkent az alkalmi
munkák száma, úgy került egyre kiszolgáltatot
tabb helyzetbe. Egy faluban, egy állattartó gaz
dánál kapott végre állandó munkát. Megalázóan
csekély jövedelemért emberfeletti munkát köve
teltek tőle. Nem is maradt sokáig, tovább ván
dorolt, így került a mi falunkba.

Egy roma, férjezett asszony fogadta be a há
zába, a férje és a gyerekei mellé. Bár nem volt
szokványos a családi felállás, hosszú időn át
működött a dolog. Misinek volt szállása, estén
ként vacsorája, alkalmanként munkát is vállalt,
aminek bevételéből támogatta a családot. A szó
szoros értelmében - egy ideig - nem volt haj
léktalan. Elvállalt munkát itt is, ott is, dolgozott
fakitermelő telepen, építkezésen, gazdaságok
ban. Egyre többször maradt fizetség nélkül,
vagy kifizették egy tállevessel, alkoholla I, cíga-



rettával. Végül egy disznótartó telepen kötött ki,
ahol nem elég, hogy nem fizették ki a járandó
ságát, de koholt vádakkal adósságokba keverték.
Megvádolták nagy értékű károkozással, amely
nek ellenkezőjét nem tudta bizonyítani, s a be
fogadó asszonyon kívül senki nem állt a párt
jára. A disznótartó gazda a pénzét akarta, azt,
amivel szerinte Misi tartozik neki.

Ahhoz, hogya pénzt megkapja, egy más te
lepülésen élő gazdálkodóval üzletet kötött: a
másik gazda megvásárolta Misi tartozását, s
ezért cserébe jogot nyert arra, hogy az adósság
erejéig rendelkezzen Misi munkaerejével. Az üz
let megkötését követően minden teketória nél
kül autóba ültették a tiltakozó fiatalembert, s el
hajtottak vele. A másik gazda aztán megpróbálta
ledolgoztatni vele a kifizetett összeget, és ha
Misi ellenkezett, kegyetlenül megverték. Végül
megszökött a fogva tartóitól, s autóstoppal visz
szajött a faluba. A fatelep vezetőjénél kért ismét
munkát és védelmet. A gazdaember nem hagyta
annyiban a szökést, többször megjelent a faluban,
szabályosan vadászott Misire, hogy erőszakkal

visszavigye a másik településre, a rabszolga
ságba. A fatelep vezetőjének kemény fenyegeté
sére hagyott csak fel Misi üldözéséve!.

Később Misi egy másik munkaadónál súlyo
san megsebesült. Egy magasra tornyozott fara
kás megindult, maga alá temette a fiatalembert.
Eletben maradt ugyan, de maradandó sérülése
ket szerzett, nem volt többé alkalmas a munká
ra. Végül az önkormányzat az állandó lakóhelye
szerinti szociális ellátó gondjaira bízta. Elvitték
a faluból és többé nem érkezett hír róla.

Gábor

Gábornak szép családja, egészséges gyermekei,
felesége volt. Vendéglátósként sikeres szakmai
karriert futott be: nemzetközi vonatokon sza
kács ként dolgozott. Dőlt hozzá a pénz. Biztos
egzisztenciát épített ki családja számára. Szülei
is nagy vagyont hagytak rá.

Mégis, amikor Gábor először érkezett hoz
zánk, egy meggyötört, csak az alkoholnak-alko
hollal élő embert láttunk magunk előtt. A napi
szakmai sikereket ugyanis - ahogy ő elmondta
- a műszak végén rendszeresen éjszakai bárok
ban ünnepelte meg.

Ugyan drága luxusbárokban kábította magát,
de az alkohol ott is ugyanúgy hatott, kikezdte a
szervezetét, az állóképességét. Eltűnt a felelősség

érzete, egyre több hibát követett el munkája során
is, végül elbocsátották. A Balaton partján talált
munkát magának, s akkor még lett volna alkalma
arra, hogy fordítson életén. Nem élt az új lehető

séggel, hiába tették meg egy nagy szállodavezető
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séfjének, s bíztak rá diákokat, az alkohol már fon
tosabbá vált mindennél. Egyre lejjebb csúszott
szakmailag, érzelmileg, erkölcsileg. Elhagyta a
családját is. Szakmájában már nem talált munkát,
vagy ha igen, néhány nap alatt kitették a szűrét.

A stabil munka elvesztésével, s a családjával
való kapcsolat megszakadása miatt alakhatás
kérdése égető problémává vált számára. Az évek
alatt minden olyan munkát elvállalt, amelyhez
szállás lehetősége is kapcsolódott, de alkoholiz
musa miatt sehol nem tudott gyökeret verni.

Végül egy volt tanítványa fogadta magához, a
mi falunkba már együtt költöztek. Gábor leg
többször nálunk vállalt munkát, az állatok körüli
feladatokat bíztuk rá legtöbbször, de örökös kont
roll alatt tudtunk csak munkát adni neki, mert a
legváratlanabb helyzetekben hagyott cserben
minket. Legeltetés közben többször ittasan aludt,
máskor nem érkezett meg a megbeszélt időre,

vagy munkáját néhány perces erőfeszítés után fel
adta. Teljesen mélyponton volt fizikailag, lelkileg
egyaránt. Fizikai adottságai és egészségi állapota
nem tette lehetővé, hogy építkezéseken vállaljon
munkát, teljesen ránk volt utalva, illetve arra az
asszonyra, akivel együtt élt. Kapcsolata a család
jával ritka, rövid találkozásokra korlátozódott.

Bár papíron még mindig vagyonnal, házzal,
földdel rendelkezett, valójában a családja kárára
nem akart élni tulajdonjogával. Mélységesen szé
gyellte az állapotát, s jelenlétével a lehető legrit
kábban terhelte az időközben felnőtt gyerekeit.
A gyerekek maguktól soha nem keresték édesap
jukat. A párjával jól kijött, és ritka józan pillana
taiban egy derűs, jó humorérzékkel rendelkező,
alapvetően jóindulatú embert pillanthattunk
meg. Élete párja azonban szintén az alkohol rab
ságában élt, s szervezete gyengébbnek bizonyult
Gáborénál. Ideérkezésük után néhány évvel az
asszony meghalt.

A házat, amelyben közösen éltek, az asszony
gyermekei eladták, Gábornak mennie kellett.
Mivel szállást akkor már mi sem tudtunk bizto
sítani számára, s másnál sem talált olyan mun
kát, amelyhez hajlék is tartozott volna, Gábor el
hagyta a falut. Azóta nem hallottunk róla.

Balogh család

Baloghék egy Somogy megyei városban nevel
ték fel gyermekeiket, három fiúgyermeket. Ro
ma családról van szó, akik a rendszerváltás előtt

teljesen átlagos körülmények kőzött éltek egy la
kótelepen. A családfőnek és az anyukának is
munkája, tisztességes fizetése volt. Nőttek a gye
rekek, szűknek bizonyult a kis lakótelepi lakás,
ezért úgy döntöttek, építkezésbe fognak. Kölcsö
nöket kértek és kaptak, elindult a munka. A hi-



telek azonban csak az építkezés egy részére bi
zonyultak elegendőnek.Még csak a falak álltak, a
házba beköltözni nem lehetett, de a lakótelepi la
kást el kellett adni ahhoz, hogy tovább tudjanak
lépni. Albérletbe költöztek. ami drága mulatság
nak bizonyult, s a lakás ára is kevés volt ahhoz,
hogy a ház elkészüljön. Az új, építés alatt lévő

házat áron alul kellett eladni, hogy élni tudjanak,
hiszen bár beköltözni továbbra sem tudtak, a hi
teleket törleszteni kelle tt, ráadásul az albérlet
költsége is megterhelte a család pénztárcáját.

A fiúk nagyok voltak már, de tanultak még,
egyik sem volt kereső, enniük, élniük kelle tt. A
pénzből, amit kaptak, nem tudtak már a városban
lakást vásárolni, egy közeli kis faluban vettek
egy lerobbant kis családi házat , amit rendbe kel
lett hozni. Ahogy elhagyták a város t, úgy sz ű

kültek le a lehetőségek a munkavállalás terén is.
A faluban mun ka nem akadt, a városba n a hely
bél ieke t részesített ék előnyben, hisz akkor nem
kelle tte a munkáltatónak az ut azás kö ltségeit
á llni. Hamarosan munka nélkül maradtak.

A legidősebb fiú a szakmunkásképző elvég
zése utá n elhagyta a családo t, hogy ne jelentsen
terhet a szülőknek. Mun kát vállalt a Balaton-par
ton egy nagy lovas centru mban. A két kisebb
gye rek még ma radt, a sz ű l ők; hogy nevelésüket,
taníttatásukat be tudják fejezni, újabb és újabb
kölcsönöket kér tek, annak végiggondolása nél
kül, hogy lesz-e miből fizetni a törlesztő rész le
teket. Ráadásul az apa egy kölcsönau tóval 
amelynek nem volt biztosítása - közúti balese
tet okozott. Egy ember a baleset során súlyosan
megsérült, s mivel biz tosítás nem volt és az apa

veze tett szabálytalanul, az összetört kocsik árát,
plusz a sérü lt férfi gyó gykezelésének teljes költ
ségét is rendezniük kellett volna .

A házukat a kölcsönök miatt jelzálog terheli,
eladni nem tudják, ha mégis, annak ára már nem
őket illeti, hiszen milliós tartozásaik vannak . Az
anya idegrendszere kimerült, az édesapa szín
tén be lerokkant az elmúlt évek csapásaiba. Már
nem irányítják sorsukat, a ban k és a bíróság bár
melyik pillana tban úgy dönthet, hogy elárverezik
a háza t a fejük fölül. Tulajdonképpen hajléktala
nok , csak még nem kerültek ki az ut cára. Nincs
hová menn iük, és nincs pénzük albérletre.

A legnagyobb fiú időközben megnősült, kis
házat építettek, amely ép pen csak ak kora , hogy
feleségével és kislányukkal sz űkősen elférjenek
benne. Oda nem tudják befogadni a szülőket és
a testvéreket. Ráadásul a feleség kritikus szem
mel figyeli apósa át nem gondo lt gazdasági bak
lövéseit. J ellemző m ódon, ha pénz áll a házhoz,
napokig rántott húson élnek, még akkor is, ha a
villan yszáml át nem fizetik be. A beosztá ssal élő,
soka t nélkülöző fiatal nő ez t a magatartást ne
hezményezi, és nem támogatja férjét abban, hogy
befogad ják a várha tóa n nagy terh et jelentő ro
konoka t a h ázukba. E miatt mindenn apossá vál
tak a kon fliktusok a családban. A legnagyobb fiú
retteg at tól a pillana ttól, amiko r szüleinek köl
töznie kell: két malomkő közö tt őrlődik, mer t ha
befogadja őket, tönkremegy a házassága, ha pe
d ig nem segí t, az súlyos erkölcsi terh et ró rá. Te
hetetlen és kétségbeesett, akár a szülei.

PAP SÁNDOR

A Sapientia Füzetek sorozatban megjelent:

Aszerzetesség jelene és jövője

Melyek a sze rze tesség eva ngé liumi gyökerei? Ho
gya n változott a sze rze tesi életforma a II. Vatikán i
zsinat ut án ? Melyek a sze rze tesi életforma kulcs
kérdései ma? Hogyan alakul azo knak az élete, akik
belép nek egy sze rze tesközösségbe? Hogyan telje
sed het ki egy sze rze tes személyisége napjainkban?
- Ezekre a kérdésekre kereset t válasz t a Sapientia
Szerzetesi Hittudo má ny i Főiskolán rendezett két
konfe rencia. Kötetünk az ott elhangzott előadások
szövegét tartalmazza.
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