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Zelei Miklós
Hajléktalanok 

Komment
péterpál: Emlékszek, a vasutasok éjszakánként nőgyógyászati szűrést tartottak 

a vasúti kocsikban a csöves csajoknak. Csak azok aludhattak bent, akik tűrték.  
A többieket kizavarták. Januárban. Februárban. 

nagylajos: „Ha valaki hajléktalan, szóval nincs a haszontalan fráternek saját 
palotája, vagy villája, de még csak egy négyszobás lakása sincs, és este leül az 
Andrássy út egy padjára, s a kimerültségtől becsukódik a szeme és nyomban elal-
szik, akkor percek múlva ott a rendőr, a vele egy osztályhoz tartozó, a társada-
lom legalsó szintjén született rendőr, irgalmatlanul felrázza és csavargás vétsége 
miatt beviszi a fogdába…” (A lázadó ember. 1883–1914. Szépirodalmi Könyvkiadó 
[Budapest 1956], 265. p.)

őrmester: 98 ezer a nettóm ebből nem vihetem a Hiltonba! Ha nem a közrend-
szállón lakhatnék én is hajléktalan lennék. Szolgálat után lefeküdnék egy padra.

polgárjenő: Oda ugyan nem! Mert mi is tanulunk, kérem. Most már fölszerelünk 
a padokra egy középső kartámaszt, hogy ne lehessen heverészni. Nem vagyunk 
a Riviérán. Residential area! Az van itt. Meg Európai Unió.   

józsefattila: „ha elalszik, fölrázzák” (Mondd, mit érlel… 1932. január)
gyuristamás–orossjolán: „Az 1980-as népszámlálás adataiból ugyanakkor már 

kiderült, hogy a népességből több, mint 360 ezer ember nem lakásban lakott. 
Összességében közel 30 ezer olyan embert találtak, akinek lakóhelye üzlet, 
iroda, garázs, présház, lakókocsi, vasúti kocsi, uszály, barlang, kunyhó stb. volt.  
A pusztán statisztika által megragadható »lakásviszonyaik« okán a népességből 
mintegy 200 ezer ember élt a tényleges hajléktalanság veszélyzónájában. [...]  
A »Hajléktalanok Nemzetközi Évében«, 1987-ben megjelent egy hajléktalan-
sággal foglalkozó műhelytanulmány, mely harminc–hatvanezerre becsülte a 
hajléktalanok számát, és átfogó képet adott a hajléktalanság akkori jellemzőiről. 
Minden bizonnyal éppen a »Hajléktalanok Nemzetközi Éve« kapcsán ismerked-
hetett meg a problémával a közvélemény Magyarországon.”

polgárőr: Rákosi Mátyásnak volt igaza, amikor megmondta, hogy nem akar 
Budapesten hajléktalant látni. Se hülyéket!

drsüdibertalan: Andrássy út 1885-től (Osztrák–Magyar Monarchia, Magyar 
Népköztársaság, Tanácsköztársaság, Magyar Királyság, Magyar Köztársaság). 
1949-től (Magyar Népköztársaság; 1955-től a Varsói Szerződésben) Sztálin út, 
1956-ban Magyar Ifjúság útja, 1956-tól Népköztársaság útja, 1990-től (Magyar 
Köztársaság, Magyarország; 1991-ig a Varsó Szerződésben, 1999-től a NATO-ban) 
Andrássy út. 
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bagyinkó: Világörökségünk a hajléktalan. Mért szabálysértés, ha világörökségi 
területeken él? 

eördöghmónidoktor: A lakhatási szegénység…
docens: Az infantilitás! Abban van a kreativitás és a hajléktalanság forrása… 

Figyelem én is, hogy a négy gyerekkel mikor leszünk hajléktalanok. Hát miről 
szól ez a történet?

gyuristamás–orossjolán: „A korábbi években, évtizedekben ugyanis maguk a 
hajléktalan emberek is rejtőzködő életmódra kényszerültek. Az akkori jogszabá-
lyok lehetőséget adtak arra, hogy a jelenséget büntetőjogi vagy igazgatásrendé-
szeti eszközökkel kezeljék a hatóságok. Munkaviszonyban nem álló embereket 
a büntető törvénykönyv szerint közveszélyes munkakerülőnek minősítették 
és szabadságvesztésre ítélték vagy ítélhették. (Ide tartozik az a körülmény is, 
hogy a rendszerváltást megelőzően a munkaalkalmak szinte teljes körét állami 
gyárak, üzemek, intézmények jelentették, vagyis dolgozni annyit jelentett, mint 
állami bérmunkásnak lenni.) Mellékbüntetésként a bíróságok meghatározott 
időre kitilthatták az embereket a nagyobb városokból, s ugyanazt az intézkedést 
a rendőrség saját hatáskörben is alkalmazhatta. A fenti gyakorlat arra minden 
esetre alkalmas volt, hogy a hajléktalanság, a hajléktalan ember ne legyen szem-
beötlő jelenség az utcákon, közterületeken.” (Tények és hátterük. Rövid áttekintés a 
magyarországi hajléktalanellátásról. Periferia füzetek [19]99. 3. sz., 2–3. p.)

vasdinnye: Ó, a káemká! Akinek három hónapig nem volt munkahelye ment 
a sittre. Az kéne most is! Lecsukni az összes munkanélkülit. Nem szponzorálni 
őket. Munkatábor! Ott volna micsinálni.

recskáné: Aki nem dolgozik, ne is egyék.
sütiropigirl: Mit ne és mit igen? A Nők Lapja Cafén nagyon jó reformkonyha 

tippeket találtok.
hegypártijakab: „(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó 

lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számá-
ra biztosítsa. (2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az 
állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi 
hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani. (3) Törvény vagy helyi 
önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális 
értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jog-
ellenessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást.” 
(Magyarország Alaptörvénye XXII. cikk. Magyar Közlöny, 2013. április 1.)

vanderleklilla: „Milyen a hontalanság. // Nem ország, melyből kitagadnak, 
/ Nem város, amit nem szeretsz, / Hanem egy hely, ahol ködnek néznek”. 
(Hontalan. Csillgszálló, 2013. 3. sz., 81. p.)

kotormány: A kéregető exkavátor amikor nem járhatta a várost az jobb volt!  
bélabácsi: Hajrá Jakab! Nekem 1957-ben az volt az első, hogy egy csapással 

oldjam meg az összest: „A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője az 
állam és közbiztonságra, illetőleg a szocialista társadalmi együttélésre veszé-
lyes vagy más fontos állami érdek szempontjából aggályos, továbbá gazdasági 
okokból káros személyt állandó vagy ideiglenes lakóhelyéről, illetőleg az ország 
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területének meghatározott részéből kitilthatja”. Szállást meg adtam annyinak, 
hogy el se fértek.

cupringer: A hajléktalangyár? A szocreálban is naná, hogy termelt ren-
desen! Erőszakos rendőri kijelentés a lakásodból, ha nem tetszett a pofád. 
Ragasztványok, emberólak a házak hátában. Maradékevők! „Akinek nincs fedél 
a feje fölött, az gyakran szorul arra, hogy »behúzódjon« éjszakára dolgozni, 
kivédve ezzel a rendőri igazoltatásokat, túlélve a legnehezebb napszakaszt: 
az éjszakát. A gazdaságon kívüli és a gazdasági kényszer olyan összefonódott 
érvényesüléséről van szó, amelyben a vállalati bérpolitika képviselői a pasz-
szív gazdasági, a hatóságok az aktív külső kényszer gyakorlói együttesen így 
az alkalmi munkavállalói szerep irányába terelik egy hátrányos helyzetű réteg 
munkavállalását.” Demszky Gábor: A léc alatt. (Alkalmiak és csövesek. Alkalmiak 
és stabilok.) In Újpest (Tanulmánykötet). Műhelysorozat 1. Szerkesztette Andor 
Mihály. Művelődéskutató Intézet, Budapest 1982., 78. p. (A könyv kereskedelmi 
forgalomba nem került.)   

polgirl: Aki kitiltja a szegény embereket az utcáról, annak a 21. században nincs 
helye a parlamentben! Nincs, nincs, soha!

bakter: Petőfi atta át az első vasútat, tudom. A váci álomás lépcsöjén egy ver-
set szavalt a mozdonyrul és gyerünk meggyüttek a hajléktalanok. Mostan még 
ki lehet űket kűdeni a vároterembül de ha lemén mínuszba vége be kel mindet 
engenni. Regge meg a kedves utas főrántya az orát a feje tetejire a sapka alá!!! 
Ojan büdös van. Ezek nem tunnak hol fűrdeni. És fertöznek félek én is. Mindenki 
készvan. 

kotormány: Életveszély!
polgirl: Nem váci. Náci! Erről beszéljünk!
szépvizi: Nem pont így van hülyikéim! De abban igaza volt Petőfi Sándornak 

Vasúton című versében – Pest, 1847. december –, hogy „Ez a gép tán egyenest a 
Másvilágba megy velünk!”

péterpál: Szórakozol Szépvizi! Aki ilyen hülye, mint a bakter, hogy jut inter-
nethez? Szerintem a bakter is te vagy. Hogy kijavítsd és mutogasd, milyen 
eszed van.

polgirl: „Törjetek szét minden láncot, / Majd lesz elég vasatok.” Ezt is Petőfi 
írta, ugyanabban a versben. Miért nem ezt idézitek? Ennyire megalkuvók nem 
lehettek.  

bodák: „Törjetek szét minden kordont, / Majd lesz elég vasatok.” Ugye ezt akar-
tad írni, kisanyám?  

várkonyi: A vas a császáré. Olvassátok a Bibliát.
bagoly: Na, az se kapott semmilyen díjat, pedig milyen sokan olvassák.
polgirl: Jézus a közterületekről nem tiltotta ki a bélpoklosokat!
bagoly: Hering buszon, villamoson üres helyet látsz. Azok szoronganak körü-

lötte, akik még látták, hogy az előbb ott egy hajléktalan ült. 
szépvizi: Béla bácsi is egy barom! Arról fogalma sincs, hogy a szemét rendeletét 

már 1939-ben megalkották? Az általa „hortifasizmusnak” nevezett korszakban. 
Mert azt se tudja, hogy h-val és y-nal kell írni.

polgirl: Pont annak a restaurációja folyik! 
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szépvizi: Mert így kezdődik a rendelete: „1/1957. (III. 19.) BM rendelet a kitiltás-
ról és a rendőrhatósági felügyelet alá helyezésről.

A 8.130/1939. M. E. számú rendelet végrehajtása és a törvényesség fokozottabb 
biztosítása érdekében az alábbiakat rendelem”. Akkor minek a restaurációja? 
Lépek. Ilyenekkel nem vitatkozom! 

péterpál: Remélem a bakter is tűnik a [kimoderálva]!
knapcsik: Abszolút eltűntek! Sajnos igazad van. Ahelyett, hogy a rendet fönn-

tartanák. A múltkor is a kelenföldi aluljáróban! Egy nő odagugol a csatornanyílás 
fölé nadrágon át belepisil aztán kiül a padra. Üljönek oda utána a rendes embe-
rek.

bakter: Dekár hogy a Szépvizi kiszált 
péterpál: Ne részvétkedj itt nekem. Bakter! Te is tartottál nőgyógyászati szűrést 

a csöveseknek? Ha?    
bagoly: Na, ott biztosítva volt az emberi méltóságuk az utcán éléshez. 
péterpál: Azért komálják a zöldek a hajléktalant, mert száz százalékban nap-

elemmel működnek, abszolút le van a rezsijük csökkentve. Teljesen mint a kroko-
dilok. Hidegben dermedten hevernek, napsütés van, mozogni indul. 

dilibogyó: A folyékony pulóver, amit belül hordanak [kimoderálva]. Az moz-
gatja őket.

bagoly: Nincs mit védeni. A hajléktalan akkor veszítette el a jogait, amikor az 
utcára került. Előtte kellene védeni őket, de erre nincs terv, nincs gondolat. Csak 
arra, hogy maradhassanak ott, ahol vannak. A kutyaszarban. Meg a sajátjukban. 
Erre futja a képernyőhősök demokráciájából... Szerencsétlen emberek bőrével 
fényesítik a nevüket a kamera előtt. Díszletnek használják a hajléktalanokat ezek 
a nagy protestálók a politikai akcióikhoz. Jézus a közterületekről nem tiltotta ki a 
bélpoklosokat? Nem ám! Hanem érinté őket. Hány polgirl tisztogatta ki a férge-
ket a hajléktalanok sebeiből?  

bodák: Így van. PC népnek nincs hazája! Nevezzük nevükön a dolgokat.
docens: A polgirl a polbeat női változata? A csasztuska mainstream megújítása?  
bodák: Miért mainstream?

Ajánlás
Valami nagy-nagy tüzet utánozni. Utánozni, hogy körülálljuk. Toronyházfalon 

barlangrajzot, zsákmányból újra, hogy vadász, jövőcastingon kiválasztott. Büdös 
ruha, hogy könnyűfehér. Hogy itt van főszöveg. Így szoktad, Miklós, mondani. 
Már a madarak is analfabéták. Nem tudnak v betűt az égen. Én se főszöveget a 
földön. 
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Bank
Hölgyeim és uraim, kollégák! Már engedjék meg, hogy így  mondjam. Még 

nem kollégák, hogy így megmondjam, de minden reménység, hogy leszünk. 
Ahogy tanfolyamunk végén hűségüknek bankunk iránt, odaadásuknak, szorgal-
muknak, kitartó munkájuknak, tehetségüknek, tudásuknak köszönhetően sikeres 
vizsgát tettek, és már engedjék meg, hogy így mondjam, bankunk bizalmát kiér-
demlik. Akkor leszünk kollégák. Most csak így motiválok előlegérzésben, hogy 
lehetnek.  

AmDream! Kerek perec, hogy így megmondjam azonnal. American Dream 
Blue Trickery hitelkártyát kell értékesíteniük. Még nincs American Dream Blue 
Trickery hitelkártyájuk? Addig sikeres vizsgát sem tehetnek! AmDream Blue 
Trickery! Álljanak föl, hangoztassuk közösen! Nagy levegő AmDream! Nagy 
levegő és Blue! Nagy levegő Trickery. AmDream Blue Trickery! Most már tud-
juk, miről beszélünk. Az American Dream Blue Trickery hitelkártyáról. Hogy 
megmondjam így.

Az ügyfélről! Ki bankunkba jön és leül szemben valami apróságot, hogy intéz. 
De maguknak, leendő kollégák, hogy így mondjam egyelőre leendő, nagy dolgo-
kat kell felismertetni velük. AmDream Blue Trickery!    

A felismerés! 
Tudatosítani az ügyfélben: ő azért jött, hogy American Dream Blue Trickery 

hitelkártyát igényeljen. AmDream Blue Trickery! Álljanak fel! Együtt nagy leve-
gővel! AmDream Blue Trickery! AmDream Blue Trickery! Így van, hogy meg-
mondjam. Az American Dream Blue Trickery hitelkártyát értékesítik. Leül. Az 
ügyfél átnyújtja hagyományos bankkártyáját, személyi igazolvány, lakcímkártya. 
Önök kinyitják a folyószámlát, akkor már kollégák, ott van önök előtt az összes 
ügyféladat. Amiket az ügyfél már rég elfelejtett! Kiáltsanak fel, ó, ön is szeret a 
Camponában soppingolni? Nagyszerű hely. Látom, május 3-án, délután 5 óra 10 
perckor ott járt. Minden itt van előttem. Még csoda, hogy nem futottunk össze! És 
valami lesújtó most, hogy következzen a fontos, megmondom így. Hogy lesújtó. 
Nem tetszett valami túl sokat költeni! Ez a folyószámla is. Hát ősrégi. És meg-
bocsátóan csóváljuk meg a fejünket. Ilyet ma már nem nyitunk! Nyugdíjasnak 
tetszik lenni? Hát igen. Ma már korszerű csomagokat kínálunk, hogy így meg-
mondjam. Az ilyen régi, olcsó csomagokat igyekezzünk újra cserélni! Csábítás. 
Kedvezményígéret.  Visszatérítés! Jóváírás. Kasszafény. És amit odaadunk, azt 
a magas alapdíjjal visszanyerjük, hogy kerek perec megmondjam, rögtön tiszta 
nyereség. Az ügyfél számára feltárjuk, hogy róla mindent tudunk. Vágjuk, hogy 
így megmondjam őt. Tegnap a Thököly úti Egészségcentrumban vásárolt. Ma 
reggel Spár! Én mindent látok. Kígyópatika. Sok gyógyszer. Betegnek tetszik 
lenni? Tegnapelőtt meg mozi. Jó film volt? Random! Random! Minél gyorsabban 
kialakítjuk benne a kisebbségi érzést, annál gyorsabb a sikerünk. Szülő-gyerek 
viszony. Az ügyintéző, a bank a papa és a mama. Az ügyfél a gyerek. Ennek kell 
létrejönni, és működik a kapcsolat. Idősebbektől, hogy megmondjam így, meg-
kérdezni! Ímélcímük van?! 
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Látom, hogy milyen gyakran tetszik bankkártyával vásárolni. De maga a saját 
pénzét költi?! Hogy így megkérdezzem azonnal. 

AmDream Blue Trickery! 
Én most adok magának egy American Dream Blue Trickery hitelkártyát. 

Nem kell, hogy így mondjam, félni, megijedni. Semmitől tartani. Nincs para! 
Pinkódazonos a hagyományos bankkártya szerint. És négyszázezer forintos hitel-
keretből gazdálkodhat! A saját pénze miközben kamatozik, hogy megmondjam 
így. Nem fogy. És csak a végén hívják az összegét le. AmDream Blue Trickery. 
Első év alapdíj nulla forint. Kártyagyártás: ingyen. Csoportos beszedési megbí-
zási díj: nincs! Nincs. Nincs. Nincs. AmDream Blue Trickery van. Ha AmDream 
Blue Trickery van, minden van! 

Jaj, de görnyedten tetszik ülni egy kicsit! Hogy így megmondjam de sajnálva 
tényleg a szorit. Az AmDream Blue Trickery a magabiztosság üzenete. A tartá-
sán is javít a zsebében AmDream Blue Trickery, hogy megmondjam így. Vonzó, 
magabiztos a testtartás. Mosoly. És önre is! Mosoly. Mosoly. American Dream 
Blue Trickery hitelkártya. Új élmények. Új élet. Itt aláírjuk.  

Komment
polgárjenő: Pont ebben a bankban meg velem az történt, hogy fölvettem egymil-

lió forintot. Este egy félórára elmegyek otthonról, de mire hazaérek, a lakásunk 
szét volt dúlva. Lefigyeltek! Az összeg nem lett az övéké. Én se vagyok, kérem, 
teljesen hülye! Hazaútban azt kifizettem, amit nem fedeztek föl. Elmúlt éjfél mire 
a rendőrség kiérkezett. Meglehetősen túlterheltek. A nyomozó első kérdése az 
volt: kinek volt tudomása a pénzfelvételről. Kizárólag a banki ügyintézőnek, 
feleltem. A nyomozó némán bólogatott.   

bodák: Ők őrzik, ők rabolják el. Gyors haszonból még gyorsabb haszon.  
bagyinkó: A 40%-os kamatról meg persze egy mukk se, amikor a hitelkártya 

szerződést le akarják nyomni a torkodon. Pénzgyár. Hajléktalangyár. 
polgárőr: Cseh Tamás! Ő megmondta:

Egy bankrablás
Manapság látod mit ér
Ahhoz képest szívem
Ami egy bankalapítás

Vagy a Parlament
Manapság ha összeül
Minden állampolgár
Féltheti a gyermekét

docens: Az utcánkban könyvesbolt volt a bank helyén. 
péterpál: Mégse tanult meg olvasni a legtöbb. Jövök ki a múltkor a bank-

ból, egy fazon húzza az ajtót, a keze kiszakad. Mondom, tolni! Oda van írva. 
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Ja! Csodálkozik. Egy ajtót nem tud kinyitni. Honnan tudná, mi a hitelkártya? 
Észrevenni, hogy átvágják?

Bakancsrét
Szívózom a port, törölgetek. E tárgyak közt éltem, idegenvezetem magam, 

golyóérett példányt. A Roxithromycin-ratiopharm 300 mg, az Exforge 10 mg/160 
mg filmtabletták ma is életben tartanak. Két Krisztus. Már éltem ennyit. A porat-
kák élni akarása lenyűgöző. Azonnal szállnak vissza, újra hogy elfoglalják a 
hadállásokat. 

Mennyit lehet harcolni a szabadságért? A szabadság is megunt már engem. 
Felvarrt, botoxolt fiatalságának fölényéből megvetően néz végig rajtam. Már meg 
se tudnál rendesen kefélni. 

A szabadság. 
Harcolt-e értem? 
Vagy csak az árulásnak, a behódolásnak, a gyávaságnak, a hallgatásnak, a 

hazugságnak, a szorongásnak, csalásnakcsalódásnak volt szüksége rám?
A legyűrtség állapota és tudata hősiesen kitart. A történelem slicce is újra 

kinyílik, állni fog a zászló. A bakancsréten majd ki úgy virágzom. 
A Pornapóleon. 
Vele. Megismerkednék szívesen. 

Komment 
dr. jakab: A szabadsághoz mindig kell egy erkély, ahonnan ki lehet kiáltani. 
recskáné: Nekünk nincs, csak kilépő!
jakabnémarcsi: Kis szabadsághoz sámli.
jajmacska: Sámedli, fejőszék, zsámoly, ülőke, szekkentyű, lábszék. Levegőt! 

Thomas Mann. Kosztolányi. „Hhháppp!” Hercegeim, itt a bugyrokban alant! 
Az ilyen lassú szövegek nem mennek ma már. Most temettük el szegény 
Kosztolányit? Azért jó lett volna ebből a következtetést rég levonni! A közleke-
déssel, időjárással kapcsolatos cuccok népszerűek. A politika is. A szélsőjobbos 
témákra ugranak. Sáveltolás, természeti katasztrófa, magyar gárda: tizenötezer 
klikk egy óra alatt. Kosztolányi temetése? Kettő. Ha a focicsapatunk idegenben 
játszik és a tévé nem közvetíti, egy sportújságíró odamegy egy szál laptoppal és 
lenyomja a tudósítást percről percre. Előfordul, hogy a meccs alatt húszezren 
klattyintanak. De ha egy mexikói paraszt farkascsapdája ufót fogott, minden gát 
átszakad. Ötvenezer olvasó egy nap alatt!

polgirl: Mér? Mi nem lyó? Én mindig Thomas Mannt viszek magammal  nyaralni!
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A franciaországi változásokra

Francia eredetiből fordította: Batsányi János (Kassán, 1789)


