
MISZLAl GYULA

A szerző szociális munkás,

a Józsefvárosi Családsegí

tő Szolgálat munkatársa.

A múlt

Semmi, csak egy
./szegeny

Szerkesztői felkérésre, a VIII. kerületben dolgozó szociális mun
kásként, a helyi családsegítő munkatársaként úgy írok a józsefvá
rosi szegénységről, amint látom naponta e nyomorúsághegyet.

Ki a szegény, kit hisz annak környezete, ki és mi alapján gon
dolhatja szegénynek magát? A szegénység definiálása nem e
dolgozat témája. Spéder Zsolt erről szóló szociológiai könyvében
(A szegénység változó arcai. Századvég Kiadó, 2002) vagy Márai
Sándor (akitől a jelen írás címe is származik) 1933-ban írt hosszú
esszéjében, A szegénység iskolájában (Révai Kiadó) útmutatást ta
lálhat az érdeklődő olvasó. A szegénység lélektanával, kriminali
záló hatásával, de a vallási vagy egyéb erkölcsi okokból vállalt
önkéntes szegénységgel sem foglalkozom e tanulmányban.

Először röviden bemutatom - Pilinyi Péter alapvető helytörté
neti munkája (Józsefváros története) alapján - a kerület újkori fejlő

dése fóbb állomásait, a szegénység kialakulását, majd a jelenlegi
szegénység négy jellemző típusát, melyek közös tulajdonsága a
munkahely elvesztése, közüzemi díjtartozás, az ebből eredő lak
hatási bizonytalanság, az életminőség romlása, egészségkároso
dás, esetleg pszichiátriai megbetegedés.

A kerület eredeti nevét, Josephstadtot, 1777-ban kapta Mária Teré
zia fiáról, II. József trónörökösről. A törökdúlás, a Rákóczi szabad
ságharc utáni betelepítések után magyar, szlovák, bajor, sváb tele
pesek jöttek a mai Belső-józsefvárosba.

A szegénység végigkíséri a születő Józsefváros életét. Az 1711-ben
épült Szent Rókus kápolna mellett születik Pest első közkórháza, a
Rókus Kórház, amit 1784-ben adnak át. 1798-ban kibővítik, mellé
épül a szegényház. A bejárat felett az irgalmas szamaritánus
domborműve állt, később egy kezét beteg ember felé nyújtó nő

alak volt látható, az alábbi felirattal: .Pestanum Calamitoeorum
Domicilium": nyomorúságosak pesti menháza.

A nagyvárosok kortól, helytől független nyomora nem hagyta
érintetlenül a kerületet. Az 1847-es lakásviszonyokról így ír Nagy
Ignác: "Néhány nap előtt egy a [ózsef-kűlvárosi házban lévén dol
gunk, véletlenül szomorú ínség szemtanúi valánk. Egy kis szobá
ban ... három kis családot találtunk egymásra zsúfolva, egy favágót
hat kisgyerekkel, ki rongyos vackában betegen feküdt, s feleségét
néhány hét előtt temette el; egy vízhordót feleségével és négy apró
gyermekkel és egy kofát négy gyermekkel, kinél rendesen négy
vagy öt szolgálat nélküli nőcseléd szokott tartózkodni. A mostani
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Díjhátralékosok

lélekösszeírás alkalmával igen sok apró szobát, pincét és istállót ta
láltak, mikben még több szegényember volt rakásra halmozva." A
szegénység e dickensi megjelenítése megrendítő - sajnos hasonló
állapotokkal találkozna a mai kor Nagy Ignáca is.

Az 1867-es kiegyezést követő ipari fellendülés 1910-es évekig
tart. Ekkor 164.255 a lakosok száma. Az itt működő Ganz és
MÁVAG gyárak mellett zömmel kisiparosok üzemei műkődnek
(híresek munkájukról a konyhabútor asztalosok). Az első világ
háború után nagy számban került képzetlen, alacsony státuszú
munkaerő ide, a beinduló építkezések megtorpannak a 30-as
évek elején. A második világháború után a lakások 90 százaléka
elpusztul, az újjáépítés a 70-es évekig elhúzódik. Ekkor épül a
Szigony lakótelep. A városrendezési tervek hátráltatták a kerület
rehabilitációját, a lepusztult házakba többnyire Szabolcs és Bor
sod-Abaúj-Zemplén megyéből, a jobb megélhetés reményében
felutazott képzetlen munkaerók, roma családok kerültek. Ez a
folyamat 1989 után felgyorsult. A több lábon álló Józsefvárosi ín
ség "legerősebb" lába ez lesz. Az építőipar tönkre megy, a mun
kásszállók megszűnnek, a munkanélküliségtől való félelem itt
tartja a Kelet-Magyarországról fölvándorolt családokat.

Lakáshirdetésekben látható gyakori szöveg: házat, lakást ven
nék Budapest belvárosában, kivéve a VIII. kerületet. Kabaristák,
humorlapokat írok élcelődésének célpontja az itt élők prostituál
tak, bűnözők általi veszélyeztetettsége. Az idők során slumosodó
bérházakban egyre több rosszkedvű embert látni.

Aki szorultságában a családsegítőbe bejön, szegénynek hiszi magát.
Nehéz az első lépést megtenni, egy nagyobb közösség, - közvetve
- a társadalom lelkiismeretére, gondoskodására bízni magunkat. Ez
nem a Móra Ferenc-i, móriczi nincstelenség - ez türelmetlen, olykor
a kriminalitáshoz kőzellevő, akiúttalan életlehetőségekvilága.

Egy-egy itt élő család nyomora elég lenne egy utcának, egy
utcáé pedig egy városnak is. Az irdatlan, már-már afrikai sze
génység nehezen érzékeltethető, legkevésbé statisztikai adatok
kal. Most mégis ezt próbálom megtenni, ismertetve vázlatosan a
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat munkatársai (Vince Judit,
Vida Judith) által a kerületben, 2001-ben 82 - többségében 
díjhátralékos háztartásban végzett kutatás eredményét.

Milyen élethelyzet tesz hátralékossá egy családot, hogyan fut
be valaki díjhátralékos "karriert"?

Minden adóscsoportból kis (50 ezer Ft alatti), közepes (50-150
ezer Ft kőzött) és nagy adósoktól (1~\) ezer Ft fölött) vettek min
tát. Az itt lakók lakhatasi körülménye, életminősége jóval a fő

városi kerületek átlaga alatt van. A megkérdezett 82 háztartás
közül 27-ben már egyszer kikapcsolták a villanyt. Közűlűk csak
minden negyedik-ötödik volt képes így "sötétben" élni, vagyis a
többi szabálytalan áramvételezővé vált. A mintavétel harmadá-
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Romazenészek

nak volt rendezetlen a lakhatási joga. Ezekben a háztatásokban
több közműdíj fele volt tartozás. A jogcím nélküliek a közepes
és a magas kategóriába tartoztak.

Az állandósult rettegés, bizonytalanság, a kiúttalan helyzetek
sora bénulttá, fásulttá teszi a díjhátralékosokat. A tervezést, a
távlatos gondolkodást a "valahogy majd csak lesz", a napi túl
élés ösztöne váltja fel. A rendszerváltás után nem tudatosult, hogy
a közüzemi szolgáltatókkal szembeni tartozás következtében a
lakhatás veszélybe kerülhet. A "valahogy majd csak lesz", "ilyen
a Kádár rendszerben nem fordult elő" sémákban történő gondol
kodás elfedte a valóságos veszélyeket. Azt kell mondani, hogy
ez elsőrendűen nem a kárvallottak hibája. A családok szétesésé
vel, kilakoltatással járó kellemetlenség nagy ár az állampolgári
mulasztásért.

A vizsgált népesség 40-40 százaléka volt "mélyszegény" (a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt egy főre

jutó jövedelem), illetve "szűkölködő" (az öregségi nyugdíj és a
kétszerese közti egy főre jutó összeg). A maradékot a "relatív
szegények" adják (az egy főre jutó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj kétszerese fölött van.) A 82 háztartásból 21 ön
kormányzati-, segély-, nyugdíjszerű társadalmi ellátásból él. Ők
"fekete munkából" egészítik ki jövedelmüket.

A szükség szorításában a könnyelműen felvett pénzintézeti
hitelek, elzálogosított értéktárgyak is fölgyorsíthatják az eladóso
dás folyamatát. Mindezt ugyanúgy, mint a segélyekre utaltságot
meg lehet tanulni, csúnya szóval: rá lehet szocializálódni. Egy
idő után így a létezés természetes formája lesz a szegénység.

Valaha a kerületben élt Pege Aladár, Járóka Sándor - s itt élnek
ma is a 100 tagú cigányzenekar, az egykori Rajkó zenekar tagjai. A
cigányzenészek legtöbbje 1989 után állás nélkül maradt. Máshoz
nem értettek. Legtöbbjük külföldön, szállodákban, első osztályú
éttermekben zenélt. Most McDonald's áll az étterem és a zenekari
pódium helyén, jobb esetben zene-. rosszabb esetben játékgép. "Én
művész úr voltam" - mondja egyikőjük, magyarázva jelenlegi
magalázó helyzetét.

Hiába voltak zenei csodagyerekek, hiába az abszolút hallás.
"Ez F - mosolyog egy volt prímás az asztalt megkoccintva. 
Tudja, mi máshoz nem értünk. A zene iránti érzékenységet, sze
retetet születésünkkel kapjuk. Előbb tudtam hegedülni, mint be
szélni, járni. Hungaricum volt, amit csináltunk." Most megma
gyarázhatatlanul, idő előtt fölöslegessé váltak. Mint egy feltaláló,
aki tisztában van világmegváltó találmánya értékével, de az nem
kell senkinek. Így kallódik, kopik el lassan a tudása, a tehetsége.

S persze a kifizetetlen rezsiszámlák! Van, aki gond elől mene
külve előveszi a hegedűjét, s játszik magának, ha az éppen nem
zavarja a bérház valamelyik feldúlt lelkű lakóját. Vagy mesélnek
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Kispolgárok

.Bohérnek"

egymásnak a régi főllépéseikről. mikor Yehudi Menuhin lekap
csoltatta az előadóterem lámpáit, s így muzsikáltak.

Beutazva a fél világot, vagy itthon a Várban, a Mátyás pincé
ben, a Korona Szállóban mulattattak külföldi és hazai vendégeket.
Vagy a Stradivarik lelkéről mesélnek, arról, hogya cigánymuzsi
kusok akkordjai miért feszes ebbek, s az A hangot a cimbalmon
mért kell egy nüansznyival feljebb stimmelni.

A kisiparos, kispolgári réteg elszegényedett képviselői is felkeres
nek - gyakran jogi szolgáltatásaink végett. Van, hogy nem jut
már camembert sajtra, macskaeledelre, de a 3-4 ezer kötetes
könyvtárból még nem kell eladni könyveket, a megsárgult fényké
pek mellől családi relikviákat.

Erről a kikényszerített, emelt fővel viselt szegénységről írja
Szőcs Zoltán: "Mi nagyon szegények voltunk. Mert van valami,
amit ha százszor végiggondolok, százszor nem értek: a fillérek
mindennapi beosztása mellett, ellenére sem volt szegénységérze
tem, elesettségtudatom. Nem tudom, hogy csinálta, de a szegény
séget csak részlegesen, a maga fizikai valóságában engedte be éle
tünkbe anyám. De annak tudattorzító. lélekölő következményeitől

sikerült teljesen megvédenie... Úgy voltunk templomegere csa
lád, mintha valami lecsúszott arisztokraták lennénk egy Bal
zac-regényben, akik maguk sem értik mindazt, ami velük törté
nik, de tűrnek és hallgatnak, mert tudják, az idő nekik dolgozik,
már úton vannak a felmentő seregek. .." A móriczi Hét karajeáros
szegénység jut eszünkbe.

E dacos nélkülözésnek szép példája az az idős, Teleki téren
felcseperedett nyugdíjas, aki lassan mindenkit elvesztett maga
mellől. Csak a Kárpát-Ukrajnaból ideszármazott menyére számít
hatott, de ő miután a lakás haszonélvezője lett, ki tudja miért,
nem akar hozzájárulni a lakás cseréjéhez, noha az új lakásnak is
ő lenne az örököse. A lakáscserére pedig fölöttébb szükség len
ne, ugyanis az idős hölgy mozgatóidegei 15 éve - férje halála
óta - sorvadnak. Jelenleg járókával jár, de hamarosan tolókocsi,
majd ágy következik. Mehetne, mégsem megy idősotthonba.

Mostani liftes, III. emeleti lakását egy földszintesre szeretné el
cserélni.

Mintha a zuhanóknak a pokol utolsó bugyra előtt még lenne egy me
nedéke, egy rács, ahol fennakadhatnak. A nyolcadik kerület után to
vább esni már nem lehet - mondta valaki. Végül ott marad a kocs
ma, a kórház, a margón kívülre szorított emberek világa. Mint télen a
fázó verebek a meleg kéményt, úgy találják meg a kerületi ingyen
konyhákat, hajléktalanszállókat, plébániákat a Budapestről, de az or
szág egész területéről ide jövő, mindenüket vesztett szegények.

R. S. költő. Szenvedélybeteg. Pszichiátriai osztályok visszatérő

lakója. Pestszentimréről költözik ide válása, már a rendszerváltás
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után. A lakásmaffia kijátssza 24 négyzetméteres lakásából, utcára
kerül, egy jóindulatú ismerőse veszi magához. "Archiválom a
semmit, I hátha ez még lendít I valamennyit I a kínlódás kiizérzeién"
- írja ekkor tájt.

Milyenek is a józsefvárosi pillanatképek: "Előre tudom mit hoz
a holnap I részeg I leszek ütök Ileütnek I és (vagy) kirabolnak I pedig
csak sorsom rendezem I most is mint rendesen." De profundis szól a
leépülés melankóliájáról: "adj még egy esélyt URAM! I óh rettegett
egek I fohászommal I ugyan I mire mész I őrjöngéseimmel mire megyek
I én egy önemésztő I gödörben vagyok I csak úgy bugyog körülöttem a
fekália I őszi rozsda-elrotiuuit dália I URAM I temetődben süt a nap I
hulldid a helyükön maradnak I vagy velem I bolyonganak laz éjszakában
I rémek az esóven I rím-szalag I szakadásban I önkényes elvágyódás I 10
vaskocsin ül a szódás) I a dolgok nem itt történnek I de ez már egy má
sik történet... "

Összekötő szöveg nélkül idézem sorait: .szomszéd legyen a
talpán I ki megsirat." Milyen esendő lesz az ember az elhagyatott
ság élménye során: .mindennapi szorongásaim I megadtad luft I
URAM I nút kívánsz még? I enyém a hitetlenek /összes reménytelensé
ge I már régóta nem csak benned nem hiszek." Elvadult táj ez: "röggé
alakulnak majd/a csend-kristály-szilánkok I kitört fák suhogása landalít I
túlélni ezt az éjszakát I (is) / kimuli kutyám vonyítását I hallom I a kiszá
radt barackfa lalatti temetó1Jó1 I van ott még hely I elóvb-utóbb elvisz I a
kötél általi őrület I a csömör I taracktól elvadult I virágoskertjeven."

Csak az vigasztaló: verseskönyvei ott állnak e szenvedéstörté
net stációinál. Jelenleg, mint írtam, a költő egy barátjánál él, agy
embólián van túl. Elméje ép, beszédkészsége sérült. Öt-hat mon
datot tud kimondani: "jó ember", "rendben van", "köszönöm",
"szervusz", fInem értem", "csend".

"Micsoda mélység vezet a magasságokJIOZ." "Közelít Isten I érzi meg
térek I nem imádkozom I már csak magamtól félek I ennyi az egész I szó
lít a CSODA I kiterített asztalon I utolsó vacsora ...megigéz I minden,
ami nincs I ajtóm iároa I de nálam a kilincs."

Kóda Az Istentől megáldott élethez szükségképp hozzágondoljuk a
Szent Ferenc-i szent paupertast, a szegénységet. A jézusi erkölcs, a
szeretet foglalata; a hegyi beszéd, a nyolc boldogság. Jézus az ak
kori kor robotosait, zsellérjeit (kora "nyockereseit") szólítja meg
első mondatával: Ásre dndtnm, vagyis boldogok a lelki szegények.
Az egyszerűek, a dolgokat nem túlbonyolítok, a gyermeki szem
mel nézni tudók. Ők jutnak legkönnyebben a hitben látáshoz (az
oculata fidehez, írja majd Aquinói Szent Tamás).

Ha a szeretet szót fel lehetne cserélni egy másik szóra, az ir
galmasságot mondanám. A velünk szembe jövő nyomorultban,
megalázottban és megszomorítottban felismerhetjük Krisztust, s
az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva ilyenkor megérthetünk,
megélhetünk valamit a szeretet isteni csodájából.
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