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A mintegy három évig tartó kutatásunkban végül a tisztaságkoncepciók és a hajléktalan emberek térbeli és társadalmi 
kirekesztésének összefüggéseit vizsgáltuk. Ez idő alatt azonban egyre feszültebbé és dühösebbé váltam. E feszültség 
oka nemcsak az volt, hogy embertelennek tartottam azt a hivatkozási alapot, amelyet a városvezetés illetve több cég 
és magánszemély is használt, vagyis, hogy „minél kevesebb embernek kelljen szembesülnie a szélsőséges szegénység 
látványával.” Hanem elsősorban az, hogy e törekvésükben – ahogy az kutatásunkból is kiderült – legtöbbször a vá
roslakókra, pontosabban a várost „tisztességesen”, „rendeltetésszerűen”, „normálisan” használókra hivatkoznak, ezzel 
pedig úgy tesznek, mintha az én nevemben járnának el. A kutatás során tudatosult igazán bennem mind társadalmi 
pozícióm, mind pedig az, hogy elsősorban nem antropológus, hanem egy tágabb (politikai) közösség tagja vagyok. A 
társadalmi problémákra érzékeny cselekvő állampolgár, akinek nem kell elfogadnia azt, hogy a hatalmat képviselők 
az egész politikai közösségre – vagyis egyúttal rám is – hivatkozva nehezítsék tovább az utcán élő hajléktalan emberek 
életét, vagyis azokét, akik társadalmunk egyik legkiszolgáltatottabb csoportját alkotják. 

A kutatás végének közeledtével próbáltuk felvenni a kapcsolatot azokkal a civil szervezetekkel, amelyekről úgy gon
doltuk, hogy hasznosítani tudnák eredményeinket. Nyilvánvalóvá kezdett válni azonban, hogy az eredmények puszta 
továbbítása, „átadása” nem feltétlenül biztosítja azok tényleges és eredményes felhasználását. Egyre kevésbé tűnt el
fogadhatónak számomra a „kutatók kutatnak, míg az aktivisták küzdenek” szembeállítás, és egyre biztosabb lettem 
abban, hogy egy kutatás akkor tud valóban hasznosulni, ha a kutató is aktívan részt vesz a hasznosítás folyamatában. 
Ebből egyrészt az következett, hogy a nyilvánosság számára is elérhetővé kell tennünk a vizsgálatunkon alapuló kritikai 
észrevételeinket. Ahogy azt Laura Nader1 is megállapítja, elengedhetetlen, hogy a széles nyilvánosság előtt is gondol
kodjunk és beszéljünk a felmerülő kérdésekről és lehetséges válaszokról, különösen a hatalomban lévők intézkedéseinek 
lehetséges következményeiről. Esetünkben ez többek között egy hetilapban megjelentetett publicisztikát jelentett, amely 
kritikusan elemezte a koldulást tiltó rendeleteket.2 Másrészt úgy gondoltam, hogy nekem magamnak kell egy olyan cso
port tagjává válnom, amely nyitott a kutatás eredményeire, és aktívan fellép az érintett problémák megoldása érdekében. 
Ezért 2005ben csatlakoztam Az Utca Embere nevű önkéntes csoporthoz, amely Magyarországon akkor az egyetlen 
radikális, a lakhatáshoz való jog elismertetéséért és törvénybe foglalásáért küzdő szervezet volt. Érdemes megjegyezni, 
hogy noha én mindvégig fontosnak tartottam antropológusi mivoltomat és számos antropológiai eszközt alkalmaztam 
az aktivista munka során, mi több, úgy éreztem, hogy alkalmazott antropológiát folytatok, a csoport többi tagja számára 
ez egyáltalán nem volt ennyire egyértelmű: úgy tekintettek rám, mint bármelyik aktivistára. Visszatekintve úgy tűnik, 
Az Utca Embere tevékenységét a kutatás jelentősen formálta azáltal, hogy számos, a köztéri kirekesztéssel kapcsolatban 
feltárt jelenség és probléma került a szervezet látókörébe. Összességében tehát Az Utca Emberében való részvételem 
tette lehetővé, hogy egy egyetemi szakdolgozatból eredményekkel járó alkalmazott antropológiai gyakorlat váljon.

2007ben ismét az Egyesült Államokba utaztam, hogy New Yorkban folytassam PhD tanulmányaimat, és ekkor 
találkoztam a Picture the Homeless (Képzeld el a hajléktalanokat!) nevű szervezettel. Ezzel a találkozással megfordult 
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Kutatás és aktivizmus Magyarországon hajléktalan emberekkel

Mary Douglas 1966-ban megjelent, Purity and Danger (Tisztaság és veszély) című könyvét olvasva 
kezdtem el érdeklődni a tisztaság társadalmi konstrukciója iránt. Elsősorban a tisztaság és a szegény-
ség összefüggései foglalkoztattak. 2001–2002-ben a hartfordi Trinity College cserediákjaként, a helyi 
újságokat olvasva, felmerült bennem a kérdés: a különböző civil szervezetek vajon miért pont a város 
szegények lakta negyedeiben szerveznek rendszeresen szemétszedési és takarítási akciókat? Mi az a 
„mágikus hatás”, amit ezektől a tisztasági akcióktól várnak? Hazatérésemet követően Török Ágnes 
kutatótársammal közös szakdolgozatunk témáját keresve nemcsak abban egyeztünk meg, hogy a vá-
rosi tisztaság kérdését boncolgatjuk tovább, hanem abban is, hogy olyan témát választunk, amelynek 
vizsgálata tudományos szempontból is érdekes, és szélesebb társadalmi hasznosítása is lehetséges. Arra 
gondoltunk, hogy felvesszük a kapcsolatot civil szervezetekkel, és rendelkezésükre bocsátjuk a kuta-
tásunkból születő tanulmányt. Kutatásunk témáját végül egy rövid újságcikk alapján választottuk 
ki, amely a Fővárosi Önkormányzat által beindított aluljáró-takarítási programról számolt be. A 
program az aluljárók fizikai értelemben vett megtisztítása mellett a hajléktalan emberek, a graffitik 
és az illegális árusok eltávolítása révén kívánta „megtisztítani” az aluljárókat.
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körülöttem a világ. A Picture the Homeless3 hasonló céllal szervez akciókat, mint Az Utca Embere csoport tette, azzal az 
óriási különbséggel, hogy a lakhatáshoz való jog érvényre juttatásáért itt maguk a hajléktalan emberek küzdenek mint 
a szervezet tagjai (illetve alapítói). Alapfelfogásuk szerint a hajléktalanság és a szegénység ellen nem lehet hitelesen és 
eredményesen harcolni a hajléktalan és szegény emberek bevonása nélkül, akik a probléma „valódi szakértői”. Vagyis a 
hajléktalanok – a szervezetben való részvételükön keresztül – nemcsak a térbeli, társadalmi és gazdasági kirekesztés ellen 
küzdenek, hanem egyben a politikai kirekesztés ellen is, az ellen, hogy a közvetlenül őket sújtó problémák megoldásá
nak kidolgozásából kirekesszék őket. Úgy gondoltam – több más aktivista társammal együtt –, hogy Magyarországon 
is fontos lenne ezt a törekvést megvalósítani, ezért 2009ben meghívtuk a Picture the Homeless néhány tagját, hogy 
nyilvános beszélgetések és képzések keretében átadhassák tapasztalataikat a magyarországi hajléktalan embereknek és 
segítőiknek. Látogatásukat követően pedig megalapítottuk A Város Mindenkié csoportot. Noha a csoport északame
rikai mintára alakult, működését, összetételét és céljait a magyarországi társadalmi, gazdasági és politikai helyzethez 
igazítottuk. A Város Mindenkié – önmeghatározása szerint – hajléktalan és hajléktalanságot megtapasztalt emberek, 
valamint szövetségeseik együttműködésén alapuló csoport, amelynek célja a lakhatáshoz való jog elismertetése, és a 
hajléktalan emberek méltóságának visszaszerzése.4 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a csoportban sem első
sorban mint antropológusra, hanem mint a csoport aktivistájára tekintenek rám, noha én az antropológiát továbbra is 
aktivista munkám szerves részének tartom. 

2010ben, a csoport sikeres útnak indítását követően visszatértem az Egyesült Államokba, ahol elkezdtem kidolgozni 
a doktori disszertációm alapját képező kutatást. A kutatási téma és módszer meghatározását nagyban befolyásolta az 
a felismerés, hogy a magyar hajléktalanságról szóló szakirodalomból szinte teljesen hiányzik a hajléktalan emberek 
hangja. Ez tulajdonképpen reprodukálja azt a fajta tárgyiasítást és eltávolítást, ami a többség hozzájuk való viszonyát 
is jellemzi. Amint azt Arjun Appadurai a kutatáshoz való jogról szóló írásaiban kifejti,5 a tudás is a hatalom megszer
zésének és megtartásának egy módja, ezért a tudományos élet elkülönítése a közszférától csak újratermeli és megerősíti 
a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ahhoz, hogy a tudás ne csak a status quo fenntartásának eszköze legyen, hanem 
ellenkezőleg, járuljon hozzá a társadalmi változáshoz, demokratikussá kell tenni: a tudástermelést ki kell szakítani a 
tudományosság elszigetelt világából. A kutatásnak, mint a tudástermelés sajátos műfajának, stratégiai szerepe van a 
társadalmi változások elősegítésében.

Tervezett kutatásom a részvételi akciókutatás módszertanára épül, melynek lényege, hogy egy probléma kutatását 
azok végzik, akiket az közvetlenül érint. A részvételi akciókutatás egészen újfajta politikai lehetőségeket rejt magában 
annak köszönhetően, hogy megkérdőjelezi a társadalomtudományokban hagyományosan uralkodó kutatókutatott 
viszonyt. Jelen esetben egy tízfős (túlnyomórészt hajléktalan emberekből álló) kutatógárda tagjai végzik majd a kutatást, 
amely ismét csak a köztereken élő hajléktalan emberek kirekesztésének vizsgálatára irányul, de ezúttal az őket érő ha
tósági zaklatás formáit és mértékét, illetve állampolgári jogaik gyakorlásának lehetőségeit és korlátait állítja a vizsgálat 
középpontjába. A kutatás „akció” részét A Város Mindenkié csoporttal való aktív együttműködés alkotja, amelynek 
révén átfogó stratégiát dolgozunk ki arra, hogy miképp akadályozzuk meg az utcán élő emberek zaklatását és kirekesz
tését. A saját tudás termelése általában szerves része a széles társadalmi bázissal rendelkező mozgalmak stratégiájának. 
Esetünkben az a cél, hogy a hajléktalan emberek saját maguk hozzák létre azt a tudást társadalmi helyzetükről, amely 
segítségükre lehet az őket sújtó problémák megoldásában. Ezáltal ugyanis az érdekeiket képviselő szervezet nemcsak 
intellektuális autonómiára tesz szert, de az is lehetővé válik, hogy az eddig kirekesztettségben élő emberek immár egyen
lő félként vehessenek részt a közpolitikai színtéren folyó küzdelmekben, fontos társadalmi változásokat mozdítva elő.

Röviden bemutatott személyes történetemből kirajzolódik az, ahogyan a kezdeti tudományos érdeklődés bizonyos 
fokú azonosulássá alakult át: a „róluk kutatok” megközelítés az „értük kutatok, értük dolgozom” alapállásához veze
tett, amely Az Utca Emberében végzett tevékenységemet jellemezte. A Város Mindenkié elindításával ismét másképp 
fogtam fel szerepemet: itt már nem én dolgozom „értük”, hanem együtt dolgozunk a mindannyiunkat közvetve vagy 
közvetlenül érintő problémák megoldásán. A részvételi akciókutatás során nem én kutatok, hanem együtt kutatunk. E 
módszertan mozgalmi keretek között történő gyakorlati alkalmazásával tehát újabb, a korábbiaktól minőségileg eltérő 
kísérletet teszek az antropológia és a társadalmi aktivizmus, valamint a tudomány és a közérdek összekapcsolásának 
elősegítésére, immár hajléktalan emberek aktív részvételével.
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