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DON QUIJOTE ÉS A SPANYOLVIASZ

IRODALMI KÖR A MENHELY ALAPÍTVÁNY  
VAJDAHUNYAD UTCAI INTÉZMÉNYÉBEN

KISS PÉTER

Absztrakt
Az esszé egy szociális munkás hajléktalanközpontban végzett önkéntes munkájának, 
egy irodalmi kör elindításának és másfél éves tevékenységének bemutatása. Hang-
súlyozza, hogy az intézmény profiljába kevéssé illett bele ez a klub, és szakmai ér-
telemben senki sem tudott vele igazán mit kezdeni. Gyakran volt olyan érzése, hogy 
álmodozónak tartják miatta, és különösebben nem értékelik, amit csinál. A kör ta-
pasztalatai azonban megerősítették abban a meggyőződésében, hogy kulturális és 
spirituális kínálatra sokkal nagyobb mértékben lenne szükség ebben a körben, mert 
gyógyító és közösségépítő hatása van. Visszaadja a hajléktalan emberek hitét abban, 
hogy a helyzetük nem reménytelen, segít feldolgozni a múlt traumáit, és mozgósítani 
a belső erőforrásokat.

A kör működése és népszerűsége egyértelműen visszaigazolta, hogy a hajléktalan ügyfe-
leket súlyosan leminősíti a személyzet, ha csak a fizikai szükségleteik kielégítésében pró-
bálja őket segíteni. Teljes emberségükben szorulnak segítségre, részben éppen azért, mert 
a többségi társadalom kizárja őket, és elesnek minden „polgári” időtöltési lehetőségtől. 
Meg kell akadályozni, hogy ők maguk is elhiggyék: nem méltók arra, amire a többiek, 
nincs útjuk visszafelé, senkitől sem számíthatnak igazi figyelemre. A kör tevékenységé-
be rendszeresen bekapcsolódó emberekből közösség alakult ki, amelynek tagjai egymás 
példájából, egymás sorsának és szerencsétlenségének megismerése révén paradox módon 
erőt meríthettek, és segítséget kaptak, hogy szembenézhessenek életük legtraumatiku-
sabb történéseivel, de a többiek és a kör mint intézmény révén védett környezetben.

A projekt azzal a tanulsággal szolgált, hogy társadalmi méretekben is sokkal komo-
lyabban kellene venni a legrászorultabb rétegek lelkigondozását. Ebben az eddigieknél 
sokkal hangsúlyosabb szerep hárulhatna az egyházakra: gyülekezeteikre, szerzetesi 
közösségeikre, iskoláikra egyaránt. Az egyházak öndefiníciójához tartozik ugyanis, 
hogy a kasztszemléletet elutasítják, minden embert azonos méltóságúnak tartanak, 
küldetésük pedig egyetemes.

Kulcsszavak: hajléktalan emberek, irodalmi kör, közösségépítés, lelkigondozás
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Annak, hogy egy hajléktalan embereket segítő intézményben helye és feladata lehet irodalmi 
körnek, az elmúlt másfél évben szerzett tapasztalataim alapján korántsem egyértelmű a meg-
ítélése. Olyannyira nem, hogy az erre vállalkozó szociális munkás vagy önkéntes szakmán kívül 
és belül egyaránt inkább értetlen vagy szánakozó reakciókat kap, mint érdeklődőket vagy elis-
merőket. Már önmagában ez a tapasztalat is arra késztet, hogy a feladat felismeréséről, értel-
mességének belátásáról írjak elsőként, nagyjából mindenféle körülmény ellenére vagy azoktól 
függetlenül. 

Túl sokszor jutott eszembe az utóbbi időben Don Quijote és az ő „hősiessége”. Azt hiszem, 
ha őt választom előképemül, sikerrel kerülhetem el a nagyzolás könnyen kínálkozó csapdáját. 
Tudjuk ugyanis, hogy Don Quijote elszántságát és céltudatosságát erősen ellenpontozza az ál-
tala kitűzött célok irrealitása. A külső szemlélő számára olyasmiért küzd nagy odaadással, amit 
vagy nem lehet, vagy nem szükséges elérni. Környezete így teljes joggal tekinti kedves, de a va-
lóságról végzetesen leszakadt álmodozónak. Tevékenységét ennek megfelelően nem lehet a szó 
hétköznapi értelmében „elismerni”, hanem legfeljebb elnézni. „Virágozzék száz virág, legyen 
ilyen is, végül is miért ne – ha neki ez a mániája; ha ő lovagokat lát ott, ahol szélmalmok vannak, 
ám küzdjön meg velük, ha a szakadt gebe az ő szemében paripa, a parasztlány pedig a legszebb 
nemes hölgy, mi nem fogjuk e szép hitében megzavarni” – az efféle reakciók meghatározók egy 
hajléktalanszállón irodalmi körért lelkesedő munkatárs életében. 

És valóban hasonlít az önjelölt lovaghoz abban, hogy más képe van a környezetről, az 
emberekről, az ügyfelekről, a lehetőségeikről és a vágyaikról, mint ami az ellátórendszer szerint 
„logikus” lenne. Valamiképpen rendszeren kívüli, sőt akár provokátorgyanúba is keveredhet. 
Meg a „széplelkűség” gyanújába, hiszen a problémákat nem megfelelő módszerekkel akarja 
orvosolni, és még csak nem is tiszteli eléggé azokat a kollégákat, akik viszont kifogástalanul 
szakszerűek. Mintha teljesen el lenne tévedve. E gyanú megalapozottságát erősíti egyik – az iro-
dalmi körhöz amúgy kapcsolódó – ügyfelem jóindulatú, mégis némi szemrehányással nekem 
szegezett megjegyzése: „Az én problémáim olyasfélék, amelyeken az ön mosolya nem segít.”

Így aztán a feladat felismerése, jogosságának igazolása és megvalósítása – mint az előzőek-
ből reményem szerint már kiderült – egyáltalán nem könnyű.

Az intézmény, amelyben az irodalmi kör végül mégiscsak megvalósult, komplex működé-
sű: sokféle feladatot lát el, sokféle ügyfelet fogad. Van benne idősotthon, nappali melegedő, 
éjjeli menedékhely és csomagmegőrző, sőt hat hónapon át, novembertől májusig lábadozó is. 
Sokakkal kerülünk sokféle kapcsolatba, sokféle igénnyel szembesülünk. A teendők az esetek 
nagyobb részében praktikusak, az elvárások gyakorlatiasak, és azonnali intézkedést igényelnek. 
Hiányok, méghozzá a legelemibb hiányok enyhítésére van szükség. A lábadozó nemegyszer 
életmentő funkciót is ellát, amikor védettséget, nővéri és orvosi felügyeletet biztosít a téli hóna-
pokra, a csomagmegőrző sok száz ember számára könnyíti meg a mindennapokat, és a nappali 
melegedőhöz hasonlóan találkozási pont is. Az idősotthon pedig nyugalmas éveket, figyelmet, 
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gondoskodást és közösséget kínál huszonnégy hányatott sorsú, a poklok poklait megjárt férfi 
számára. 

A működést példás átgondoltsággal szervezték meg, a gépezet napról napra újraindul vagy 
soha nem áll le (attól függően, melyik részintézményről van szó). Azoknak az embereknek, 
akik felkeresnek bennünket, valamiféle szigetélményük van, hiszen egy őket kitaszító világból 
lépnek be hozzánk, és nálunk – bármilyen furcsán is hangzik ez – hosszabb vagy rövidebb időn 
át otthonra találnak. Nálunk lehet némi otthonosságérzésük; akár azért, mert ismerősökkel 
találkozhatnak, akár azért, mert bízhatnak abban, hogy az intézmény munkatársai kedvesen, 
tisztelettel, érdeklődéssel viszonyulnak hozzájuk. 

A figyelem, amelyre tőlünk számítanak – és ez kulcsmotívum –, személyre szóló. Súlyosan 
traumatizált, kapaszkodóikat vesztett emberek az ügyfeleink, de minden esetben eleven em-
lékeik vannak a korábbi életükről, sőt szerencsére erőt is képesek meríteni azoknak az évek-
nek-évtizedeknek az emlékeiből, amikor még család, munkahelyi közösség vette őket körül; 
amikor még olyanok voltak, mint a többség. Az a gyanúm, hogy számukra egyáltalán nem tűnik 
annyira átjárhatatlannak az átlagemberek és köztük húzódó határ, mint fordítva. Keresik a kap-
csolódási pontokat, el akarják mondani a történetüket, és bármennyire csalódottak, kiábrán-
dultak is, az az igény erős bennük, hogy ennek hangot adhassanak. Vagyis – bár ezt ők maguk 
sokszor tagadják – még nem adták fel a reményt. Gyakran bizonyosodhatom meg arról is, hogy 
mennyire ép a méltóságérzetük, hogy mennyire tisztában vannak vele: ugyanolyan tisztelet jár 
ki nekik, mint bárkinek – és ha nem ezt tapasztalják, az nem az ő hibájuk, hanem a világé, a 
társadalomé, az ellátórendszeré.

Az idősotthonunk lakóinak nehézségei más jellegűek. Ők biztonságban, stabil keretek kö-
zött élnek, és jóval több gondoskodásban van részük, mint kinti sorstársaiknak. A baj az ő ese-
tükben abból származik, ha ügyüket már „elintézettnek” vesszük. Hiszen a fizikai védettség, a 
napirend, az intézményi szabályok még nem biztosítják automatikusan, hogy sorsukra, min-
dennapjaikra nézve ne legyenek aggodalmaik. Ennek az az oka, hogy hozzátartozói figyelmet 
csak kivételesen kapnak, és időskorukból fakadóan sajátos gondokkal is szembe kell nézniük: 
betegségekkel, a magánnyal, az unalom rémével, a személyes figyelem hiányával.

Azt hiszem, túl könnyen belenyugszunk abba, hogy élnek köztünk olyan emberek, ugyan-
ennek az országnak a mieinkkel azonos jogokkal rendelkező polgárai, akiknek eleve kevesebb 
jár, akiket nem tartunk magunk közé tartozónak, akiknek csupán a szegénységük, reménytelen 
helyzetük miatt örülniük kell már egy jó szónak is, és kegyként kell megélniük, ha egyenrangú-
nak tekintik, „emberszámba veszik” őket. 

Korábban soha nem hittem volna, hogy ennyire erős a kasztszemlélet a társadalmunkban. 
A nyomorban élőket szinte mindenki alacsonyabb rendűnek tartja, és könnyen kerülnek bűn-
bakszerepbe. Ijesztő azzal szembesülni, hogy újsághírekben a hajléktalan ember és a bűnöző 
felcserélhető fogalmak, hogy a legrászorultabbakhoz nem irgalommal és nagylelkűséggel, 
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hanem elzárkózással és megvetéssel viszonyulunk. Gyanakszunk rájuk, félünk tőlük; félünk 
belegondolni, hogy az emberi létezésnek lehetséges ilyen állapota, kimenetele. Eltoljuk ma-
gunktól ezt a rémképet, talán azért is, mert a lelkünk mélyén sejtjük: ha az egészségünk megren-
dülne, különösebb megtakarításaink nem lévén, könnyen kerülhetnénk hasonlóan kiszolgálta-
tott helyzetbe. Ennek belátása azonban olyasmi, amihez gyengék vagyunk, sokkal könnyebb a 
szegényt felelőssé tenni a szegénységéért. Túl gyakori jelenet, hogy az utcán pénzt kérő vagy 
a Fedél Nélkül hajléktalanlapot árusító embert elutasítják, sőt leckéztetik. Túlságosan gyakran 
tapasztalom, hogy e szerencsétlen sorsú honfitársaink már egyetlen kedves gesztust is milyen 
hitetlenkedéssel fogadnak, hogy a sokat rugdosott kutyákhoz hasonlóan már eleve durvaságra 
számítanak a többség részéről. Ezért arra jutottam, hogy a befogadó odafordulásnak, a tiszte-
letünk kifejezésének minden találkozás során jelét kell adnunk, ha legalább egy icipicit javítani 
akarunk ügyfeleink lelkiállapotán, fájdalmas kitaszítottságán. Ezen túl azonban egyre inkább 
szükségét éreztem annak is, hogy az ilyen találkozások számára egy kitüntetett időszakaszt és 
helyszínt is felkínáljunk az intézményben. 

Ma már úgy látom, hogy ezt a kis oázist túl sok mindenre tartottam képesnek, és túl sokféle 
funkciót terheltem rá, de ez egyrészt ösztönös volt, másrészt „mozgás közben szereltem a vo-
natot”, vagyis minden alkalom aktuális körülményeihez igazodva próbáltam új megoldásokat 
keresni, rugalmasan alkalmazkodva a különféle igényekhez.

Kezdettől hittem abban, hogy az intézményünkben lennie kellene egy vonzó arculatú „re-
cepciónak”, amely már első pillanatban jelzi, hogy jó hely vagyunk, meg lehet bennünk bízni. 
Klubszerűség létrehozásában is gondolkodtam, ahol nyugodt, sőt oldott légkörben lehet együtt 
lenni. Bizonyos mértékben a rapid lelki segítségnyújtást, a meghallgatás lehetőségének felkíná-
lását is a kör hivatásának tekintettem. És hajlamos voltam „tűzhelynek” is látni az együttlétein-
ket, amely sokakat magához vonz, és egy kicsit az egész Vajdát átmelegíti. Sőt még abban is 
reménykedtem, hogy különböző státusú, élethelyzetű, érzületű ügyfelekből képes lesz közös-
séget kovácsolni. Mindezeken túl egy távolabbi célom is volt: önsegítő csoportok létrehozása 
arra a felismerésre építve, hogy a résztvevők sokféle kompetenciával rendelkeznek, amelyek 
révén erősíthetik egymást.

Az irodalmi kör 2018. nyári indításakor az volt a szándékom, hogy mindenki, az összes ügy-
féltípus számára nyitott együttlét lehetőségét teremtsük meg. Kapóra jött, hogy csak a nappali 
melegedőben kínálkozott ehhez hely, amely szabályos átjáróház. Ez természetesen nehézsé-
geket is okozott, de a nyitottságunkat a legközvetlenebb módon bizonyítottuk vele. A káosz, 
amely a napi ügymenetből adódóan a kezdeti időkben nemegyszer kialakult, csökkentette az 
alkalmaink intimitását, viszont szándékom és vállalásom szerint egyre erősebb jelévé vált az 
egész intézmény be- és elfogadó arculatának, a meghallgatásra való készségünknek, amelyet 
minden nálunk megforduló ügyfél számára felkínáltunk. Kávéval, keksszel, pogácsával, sü-
tivel készültünk, és a találkozások kiindulópontja, alapmotívuma mindig a kínálás volt, amit 
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az irodalmi művek meghallgatására, a róluk való beszélgetésre invitálás követett. Részben az 
idősotthon lakóiból, részben az idejüket rendszeresen a nappali melegedőben töltő bejárókból 
csekély létszámú stabil résztvevői körünk is lett, de senki sem volt eleve kizárva belőle. Konflik-
tusok főként abból adódtak, hogy az állandó résztvevőket zavarták az alkalmilag csatlakozók, 
részben pedig abból, hogy a legtöbb érkező valamilyen praktikus elintéznivaló ügyében akart 
érdeklődni a kolléganőmtől vagy kollégámtól, akik párhuzamosan a melegedős feladataikat is 
ellátták, és az irodalmi körnek is résztvevői voltak. 

Időnként káosz fenyegetett, de nagyobb baj sohasem lett, az egymásra idegenként tekin-
tő idősotthoni lakók, melegedős ügyfelek és alkalmi betérők az esetek nagyobb részében egy-
másra tudtak hangolódni az irodalom élvezete és a hallottakról való beszélgetés révén. Jelentős 
részben pedig annak révén, hogy megérezték: kíváncsiak vagyunk a véleményükre, bizalommal 
megoszthatják velünk és egymással a gondolataikat, senkinek nem kell attól tartania, hogy fél-
beszakítják, vagy vitatják, amit elmond. A kör szabályainak leszögezésével és időnkénti meg-
ismétlésével sikerült olyan teret nyitnunk, amely minden résztvevő vagy érdeklődő számára 
belakható volt. Az egyik ilyen szabály éppen a többiek által elmondottak tiszteletben tartására 
vonatkozott, mert nem akartuk, hogy viták alakuljanak ki. Az alapvetésünk az volt, hogy nem 
„az igazság” kiderítése a célunk, hanem elfogadjuk, hogy mindenkinek igaza van, hogy minden 
megszólaló elég tudással és élettapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a többiek tanulhassanak 
tőle, és hogy mindenkinek annyira egyedi az életútja, hogy semmi értelme nincsen valamelyi-
kük véleményét valaki másénál kevésbé igaznak, kevésbé érvényesnek tekinteni.

Egészen kivételes élmény volt átélni, hogy ezek a sok lenézést megtapasztaló, űzött emberek 
mekkora tisztelettel, figyelemmel hallgatják meg egymást. Élesebb vitákra nem is igen emlék-
szem az elmúlt másfél évből. Amik mégis voltak, azok abból adódtak, hogy a különböző helyek-
ről érkezett résztvevők kezdetben idegenekként vagy „zavaró elemekként” tekintettek egymás-
ra. A rendszeresen járók például nyugalmuk megzavaróiként a csak úgy beesőkre. És számomra 
sem mindig volt könnyű annak belátása, hogy hol húzódnak annak a kis közösségnek a határai, 
amelyet védenem, amelynek harmonikus együttlétét biztosítanom kell. 

Élményszerűen tapasztalhattam meg, mit jelent az, hogy minden közösség konszolidáció-
ra, stabilitásra törekszik, és ismerős, biztonságot adó körülményeket igényel a működéséhez. 
Viszont mindennél jobban tartottam attól, hogy „elitklubot” képezzünk, amelyhez „idegenek” 
nem kapcsolódhatnak. És örömmel láttam, hogy a mi kis intézményünk szabályai révén be-
fogadók tudtunk maradni. Hogy az az alapattitűd, amire kezdettől törekedtünk, fokról fokra 
megerősödött, és már nem kellett alkalomról alkalomra megküzdeni érte.

Csak meghatódva lehet arról beszámolni, hogy mennyire hálásak voltak a résztvevők a meg-
hallgatásért. Már-már misztikus „mezőtapasztalat” az, amit alkalomról alkalomra megéltünk. 
Érzékelhető volt, hogy ez az esemény képes mindenkit magához alakítani; annak erőterébe 
vonni, hogy a rá irányuló figyelem, és az ő figyelme, amellyel a többiek felé fordul, egy nagy egy-
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ség, „energiamező”. Mindenki megszólalása, véleménye egyformán fontos; a tisztelet, amelyet 
egymás iránt tanúsítunk, nem üres udvariasság, hanem az irodalmi kör „üzemanyaga”. Tényleg 
csak azt mondhatom, hogy valamiféle csodát éltünk meg, hiszen arra a két órára csütörtökön-
ként legalább öt-nyolc ember számára egy jobb, egymást elismerő, minden résztvevő számára 
biztonságot adó kisvilágot alkottunk, amelynek élménye, reményem szerint, a távozás után sem 
maradt hatástalan.

***

Korábban én is jártam irodalmi körbe, és az ott szerzett tapasztalataimat haszonnal kamatoz-
tattam itt. Az egyik ilyen felismerésem az volt, hogy a könyveket, amelyekről beszélgettünk, a 
résztvevők jelentős része nem vagy csak részben olvasta el. Ezért kezdettől az irodalmi alkotá-
sok helyszíni felolvasásában gondolkodtam, hogy mindenki számára azonos és teljes legyen az 
élmény. A felolvasó kezdetben én voltam, de aztán a kollégák és a résztvevők is bekapcsolódtak. 

Nagy és nehéz kérdés volt a művek hossza (pontosabban rövidsége), mert egy-két hosz-
szabb novellával megjártam: látszott, hogy huzamosabb időn át nem lehetett velük a résztve-
vők figyelmét fenntartani. Így aztán az egészen rövid, néhány perc alatt felolvasható kisprózák, 
például egyperces novellák, anekdotagyűjtemények történetei, mesék, példázatok váltak a leg-
főbb olvasmányainkká. Én válogattam őket, alkalmanként négyet-hatot, és mindig kérdéseket 
is írtam hozzájuk. Kezdetben kísérleteztem azzal is, hogy az írások elhangzása után minden 
megkötés nélkül a tagok véleményét kértem, de ez a modell nem volt sikeres – legfeljebb olyan 
reakciók születtek, hogy „tetszett”, „érdekes volt”. A kérdések viszont mindenki számára ihlető-
nek bizonyultak. Szinte mindig valamilyen személyes tapasztalatra és az abból levont tanulság-
ra kérdeztem rá; a novellák révén kínálkozó problémákat boncolgattuk, jártuk körül.

Sokszor elgondolkodtam arról, hogy az irodalmi körünknek valójában mennyi tényleges 
köze van az irodalomhoz. Hogy a művek valóban fontosak-e, vagy csak ürügyül szolgálnak, 
dobbantót jelentenek a beszélgetésekhez való elrugaszkodás számára. Ez a kérdés nehéz, és 
pontosan talán meg sem válaszolható, de abban biztos vagyok, hogy a több száz történet közül, 
amit együtt elolvastunk, egy-kettő egész biztosan „betalált” a résztvevők egyikének vagy má-
sikának. Ezt nem tudhatjuk. Az irodalom élvezete önmagában is érték és segítség. A reakciók 
alapján jó néhány alkotás meghatotta, felderítette, mélyen elgondolkodtatta a hallgatóságot – 
hatott rájuk már azelőtt, hogy a kérdéseket elolvasták és megválaszolták volna. De kétségtelen 
az is, hogy a kérdéseimmel önkényesen kiemeltem bizonyos elemeket, és bújtatott módon már 
értelmeztem is a műveket. Nehéz szabadulnom attól az aggodalomtól, hogy az irodalomra már 
eleve csupán eszközként tekintettem, amelynek révén önmaguk és egymás jobb megismerésé-
re, tanulságos beszélgetésekre indíthatom a kör tagjait. Sőt talán őket is jobban érdekelte, hogy 
valamilyen kérdésről elmondhatják a véleményüket, mint hogy csupán, egy zeneműhöz hason-
lóan, az élménynek átadják magukat. (Korábban olyan körben is voltam már, ahol klasszikus 
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zenei alkotások nyomán támadt asszociációinkat, belső képeinket osztottuk meg egymással. Az 
élmény és a megosztása ott is szorosan összetartozott.) 

Talán nem túlzás, hogy minden irodalmi mű annyit ér, amekkora hatással a befogadóira van, 
hogy az önmagában vett értéke talán meg sem határozható. Annak, amit végső soron állítok, az 
a lényege, hogy a körünk valóban, mélyen irodalmi motiváltságú volt, de kétségtelenül kezdet-
től épített a művekből származó „gyógyhatásra” is.

És volt olyasmiből adódó vonzereje is a körnek, aminek egyáltalán semmi köze nem volt az 
irodalomhoz: hogy a valahová tartozás élményét kínálta. 

***

Kezdetben egyáltalán nem lehetett tudni, hogy arra, amit kínálunk, lesz-e kereslet. Én hittem 
benne, hogy az igény, ha eddig rejtve is maradt, a többségben megvan, de abban nem voltam 
biztos, hogy képesek leszünk-e eléggé vonzó alkalmat teremteni a felszínre hozására. Nagy hálá-
val gondolok vissza nappali melegedős kolléganőm tanácsára, aki a második-harmadik alkalom 
plakátjára az „irodalmi kör” elé már odaíratta velem, hogy „kávézós” – noha ezt akkor még en-
gedménynek éreztem. Ha ő nem figyelmeztet a realitásokra, ragaszkodtam volna ahhoz, hogy 
akik jönnek, azokat kizárólag az irodalom szeretete, és ne valamilyen egyéb előny reménye 
vezérelje. Ebből látszik, hogy akkor még hajlamos voltam elefántcsonttoronyból tekinteni az 
irodalom szerepére, lehetőségeire ebben a környezetben. Később már egyáltalán nem éreztem 
megalkuvásnak, hogy a kávé és a süti is erősítheti a körünk vonzerejét, mert mindenféle szoron-
gás oldásának eszközét kezdtem meglátni bennük. 

A süti egyszerre töltött be jelképes és éhségűző szerepet. Nyilván sokaknak jólesett reggeli-
időben néhány falat, de nem hiszem, hogy jóllaktak tőle. Inkább olyasféle üzenete volt, hogy ez 
a hely egy otthonhoz hasonlít, ahol meleg van, és valami finommal várnak, ahol megnyugodhat, 
megpihenhet az ember, és egy kicsit újra hinni tud a „hazatalálás” lehetőségében.

Nem mellékes szempont, hogy akiket mi invitáltunk, azokat nagyon ritkán hívják-várják 
bárhová. Sokkal erősebb az az élményük, hogy nem örülnek nekik, és bármilyen okból is, de 
állandóan elutasítják őket, „létszám fölöttiekké” válnak. A javaktól való megfosztottság idővel 
hozzátapad a személyiséghez, habitussá válik. A hajléktalan emberek helyzetét érzékletesen jel-
lemzi a Beteszda fürdőnél fekvő, évtizedek óta járóképtelen beteg Jézust megszólító mondata az 
Újszövetségből: „Nincsen emberem.” A hiány életük alapállapotává vált, és enyhítését senkitől 
sem remélhetik. Akik hivatásszerűen foglalkoznak velük, azok számára csak esetek, ügyfelek, 
kipipálandó tételek, „munkadarabok”. Őket magukat senki sem veszi észre; egy csoport tagjai-
ként tekintenek rájuk, ezért esélyük sincsen „önmagukká válni”. Azokat, akik segíthetnének raj-
tuk, a tehetetlenség, amit a helyzetükkel kapcsolatban megélnek, rosszkedvűvé és agresszívvá 
teszi. Megfigyelésem szerint a legjobb szándékú segítők is beleesnek abba a hibába, hogy reflex-
ből megoldást keresnek a rászoruló helyzetére, és tanácsokat osztanak neki arról, hogyan élhet-
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ne jobban; arról, hogyan gondolkodjon, milyen hibáit javítsa ki. Ezzel – legtöbbször anélkül, 
hogy észrevennék – azt az érzetet erősítik a hajléktalan emberben, hogy ő egy probléma, hogy a 
létezése maga is problematikus. És ha megszólal, hogy elmondja a történetét, már minden sza-
vát ebben az összefüggésben, „hajléktalansztoriként” értelmezik. Talán az eleve elrendelés tana 
köszön vissza ebben a szemléletben, hiszen a jelen állapot csíráit már a múltban is felfedezni 
véli, az élettörténetet a mostani ínség felől próbálja értelmezni. Ezért – bár ezzel biztosan nem 
fedezem fel a spanyolviaszt – a magam részéről azt tartom a legcélravezetőbbnek, ha hajlékta-
lan embertársainkkal ugyanúgy beszélünk, mint bárki mással: ismerőseinkkel, kollégáinkkal, 
barátainkkal. Ne tartsunk fenn számukra külön beszédmódot, ne helyezkedjünk fensőbbséges, 
edukáló pozícióba, ne legyünk velük rosszhiszeműek, és ne gondoljuk, hogy feltétlenül a mi 
tanácsainkra van szükségük; hogy mi jobban tudhatjuk, mire van szükségük, mint ők. Egysze-
rűen adjuk meg nekik a tiszteletet, és a gesztusainkkal jelezzük, hogy kedveljük őket. Éreztessük 
velük, hogy ember voltunk hitünk szerint elemi módon összetartozóvá tesz bennünket.

Számomra ennek a meggyőződésnek a továbbadása, erősítése volt az irodalmi kör célja. 
A beszélgetések olyan alkalmainak megteremtése, ahol mindenki megélheti, hogy számít a sza-
va. Hogy fontos, mit gondol. Hogy értékes ember, akire figyelnek. Ő maga mondhatja el, hogy 
kicsoda. Azért van jelen, mert elfogadta a meghívást. Nemcsak beszélnek hozzá, hanem meg is 
akarják hallgatni. Megélheti az autonómiáját. Két óra erejéig kívül kerül minden körülményen, 
amely amúgy szorongatja, megbénítja, lehúzza. Önmagává válhat: autonómmá egy olyan világ-
ban, amely dirigálja, sorszámnak tekinti.

Élményben van része. Olyan élményben, amely messzire repíti minden „reálistól”, mert egy 
másféle realitásra hívja fel a figyelmét. Gyökössy Endre fordulatával élve megtapasztalja, hogy 
mindig van utunk befelé. A hallottak mélyebb önismerethez segítik, hiszen mindig önmagára 
vonatkoztatja, a maga tapasztalataival veti össze, ami a történetek hőseivel esik meg; azt, aho-
gyan reagálnak, döntenek, balsorsukat viselik. Lehetőséget kap arra, hogy szembenézzen a 
traumáival, de az irodalom közegén keresztül. „Belenézhet a rém szemébe”, pedig korábban 
ezt túl fájdalmasnak hitte, és inkább mindig félretekintett. És erre a félelmetes szembenézésre 
ráadásul játékos körülmények között, „védőburokban”, egy közösség megértő figyelmét élvezve 
keríthet sort.

Az élmény nem csupán valamilyen, bármilyen sztori, hanem egy számára és a kör számára 
tálalt irodalmi „fogás”, amelyből kérdések következnek, amelyhez valahogyan viszonyulnia kell. 
Az elbeszélt történet felolvasása egyfajta meditációs bevonódással jár, mint amikor bibliai je-
leneteket olvasunk az egyik szereplő nézőpontjába helyezkedve. Ez előrevetített hatása annak, 
hogy a klubszerű működés folytán már tudható: ami elhangzik, azzal a jelenlevőknek dolguk 
lesz. Méghozzá együtt, párbeszédbe elegyedve. Közösségként kerülnek „odaát”, az irodalom 
„túlvilágába”. Együtt élik át, hogy létezik egy ilyen, egyértelműbb, újra meg újra felkereshető, 
magába vonzó világ, amelyben – mint az álmainkban – rólunk van szó, és csak mi dönthetjük el, 
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milyen értelmet adunk a látottaknak-hallottaknak. De ebben az álomban együtt vagyunk jelen, 
és a megfejtésére is együtt törekszünk! Ennek szerintem óriási jelentősége van. Arra ébreszt 
rá ugyanis, hogy maga a valóság is párbeszédes természetű. Mindent csak azáltal értünk meg 
igazán, hogy megnyílunk mások értelmezésére. Amit tudunk, egymástól tudjuk, és azáltal válik 
élő tudássá, hogy egymásnak elmondjuk, elmondhatjuk.

Az egymás iránti bizalom az irodalmi körben észrevétlenül a működés természetes velejá-
rójává vált. Pedig időről időre új tagok csatlakoztak hozzánk, akiket kevéssé ismertünk. A tag-
jaink ennek ellenére az ő jelenlétükben is megosztották a többiekkel az életüket meghatározó 
intim történések, sorscsapások emlékét. Titkaikat nem volt módom megóvni, és úgy tűnt, ők 
jobban örülnek annak, hogy egészen őszinték lehetnek, kiönthetik a lelküket, mintsem attól 
féltek volna, hogy illetéktelen fülekbe jut, amiről vallanak: a fájdalmas emlékek, amelyeknek a 
feldolgozásához ezek a beszélgetések hozzásegítették őket. 

Volt ezenkívül egy érdekes külsőbb, „társutas” kör is: a körülöttünk levők, de közénk nem 
ülők, a melegedő állandó ügyfelei. Az, hogy rájuk is hat, amiről beszélgetünk, abból derült ki, 
hogy néha közbeszóltak. Ez a tagokat zavarta, de én bátorítottam a „partvonalról bekiabálókat”, 
mert csatlakozási szándékuk kifejezésének tekintettem a megnyilvánulásaikat. Invitáltam-in-
vitáltuk is őket magunk közé, de csak a legritkább esetben jöttek közelebb, és akkor is csupán 
néhány alkalom erejéig maradtak velünk. De később is kitartottak mellettünk, és látszott, hogy 
figyelnek: néha együtt nevettek velünk, és a tekintetüket is magunkon éreztük. Örültem ennek 
a holdudvarnak, mert kialakulását az általunk képviselt párbeszédes együttlét vonzó hatásának 
tudtam be. 

***

Mint a címmel már utaltam rá, nem hiszem, hogy a körünkkel feltaláltuk volna a spanyolviaszt. 
De arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ilyesféle programoknak több esélyt, helyet, le-
hetőséget kellene biztosítani, és szélesebb körben, a napi működésbe beépítve rendszeresíthet-
nék őket a szociális intézményekben. Jelenleg ugyanis egy irodalmi kör csupán valami nehezen 
értelmezhető plusz, extra, „sallang” egy hajléktalanszállón, és kizárólag megszállottak ügye le-
het. Szerintem ezzel önmagunkat mint segítőket is leminősítjük, és magáról az emberről, az 
emberi igényekről is lefokozott képet festünk. Lehetetlen szemléletre utal, ha úgy gondoljuk, 
hogy az ember fizikai szükségleteinek kielégítésével minden feladatunkat elvégeztük. Jó lenne, 
ha egyre kevésbé tekintenénk az efféle kínálatra luxusként.

Van az üzemszerűségnek, amely a miénkhez hasonló intézményeket jellemzi, valami lehan-
goló jellege. Mintha beletörődtünk volna, hogy a „magasabb” igények kielégítésére sem mó-
dunk, sem erőforrásunk nincsen, de ha lenne is, nem találnánk hozzá alanyokat. Túl könnyen 
kimondjuk, hogy csak képzelődik, aki irodalmat, zenét, színházat, filmet, kirándulást, élményt, 
tánctanfolyamot, az újrakezdés reményét akarja kínálni a legelesettebbek számára. Mivel az ő 
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életükben „természetes módon” már nem kínálkoznak ilyen lehetőségek – szól az ellenérv –, 
az véti ellenük a legnagyobbat, aki a remény illúziójába ringatja őket. Pedig szerintem éppen 
arra lenne szükség, hogy a segítségünkkel elhihessék: van más, több, van merre továbblépni, és 
nekik is jár, ami a többieknek. Nem kevesebbek, nem alacsonyabb rendűek, nem rendeltettek 
élmények nélküli, örömtelen életre.

Nem tudhatjuk, milyen arányban, de egész biztosan lesznek köztük olyanok, akik belső 
erőforrásait éppen az ilyen lehetőségek fogják mozgósítani. Olyan emberekről van szó, akik 
óriási deficitekkel élnek, és mintha mindenki mindennap azt akarná velük elhitetni, hogy nincs 
számukra kiút. Ezt teljesen ellentétesnek tartom a céljainkkal; azzal az alapgondolattal, amely a 
hajléktalanellátó rendszert létrehozta. Ha nem tápláljuk a kitörés, a felemelkedés lehetőségének 
reményét, mi magunk „termeljük újra” azt az árnyéktársadalmat, amelynek tagjai mintha erre 
a sorsra lennének predesztinálva. Lehetetlen belenyugodni ebbe, és a „lázadási hajlamot” ép-
pen azzal erősíthetjük, ha az adott élethelyzetben luxusnak számító tevékenységek lehetőségét 
biztosítjuk az ügyfeleink számára. A polgári élethez tartozó „fényűzéseket”, amelyek erősítik az 
önbizalmukat, és elhitetik velük, hogy ezekre is méltók és képesek.

***

Az irodalmi kör egy másik fontos felismerést is tudatosított bennem. Az irodalom transzcen-
dál: kiutat mutat, határátlépéshez segít hozzá; meghaladhatóvá tesz amúgy áthághatatlannak 
tűnő akadályokat. Ráébreszt, hogy noha minden körülmény a gúzsba kötöttségünk mellett 
szól, legbelül szabadok vagyunk.

A hajléktalan embereknek talán még nagyobb szükségük lenne a spirituális távlatok felmu-
tatására, mint az átlagnak. Nem azért, hogy a túlvilág vigaszát kínáljuk a jelenlegi kilátástalanság 
ellentételezéseként, hanem hogy ráébresszük őket: abban, ami a legfontosabb, semmiben sem 
különböznek a leggazdagabbaktól. Felfoghatatlan számomra, hogy az ő lelkigondozásukat, lel-
kipásztori értelemben (is) vett felkarolásukat miért nem végzik az egyházaink sokkal nagyobb 
intenzitással és odaadással. Talán még számukra is vannak fontosabb és kevésbé fontos lelkek? 
Vagy úgy gondolják, ebben a körben nincsen igény a szolgálatukra?

Óriási innováció lenne, ha az egyházak hajléktalan embereket segítő lelkipásztori progra-
mot dolgoznának ki, ha megszerveznék az ellátásukat, ha nem tekintenék őket a végképp elve-
szett báránynak, akinek már a megkeresésére sem érdemes elindulni.

Úgy tapasztalom, hogy nagy lelki ínség, elhanyagoltság jellemző a körükben, de közben 
óriási fogékonyság, közösség és befogadás iránti vágy is. Mozgalom lehetne belőle, ha minden 
plébánia, szerzetesrend, egyházi iskola „örökbe fogadna” egy-egy hajléktalanszállót, és nemcsak 
ruha- és élelmiszer-adományokkal akarná őket segíteni, hanem azzal is, hogy lakóikat bevonja 
az életébe. Így válhatnának igazán jelekké: annak jeleivé, hogy nem kasztokból álló, hanem egy-
mást felvállaló, az egység tudatát őrző közösségek társadalmára vágynak.
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***

Egy hajléktalanokat fogadó intézmény gyakran szembesül azzal, hogy a segítség, amelyre a be-
térők számítanak, csak akkor ér valamit, ha azonnali. Hiszen annak, aki megfogalmazza, valami 
őt aznap szorongatóra kell megoldást találnia, és sokszor nem is képes már távolabbra tekinteni. 
Legalább arról a készségünkről meg kell győznünk, hogy a gondját komolyan vesszük, és ha 
lehetséges, legalább részben hozzájárulunk az enyhítéséhez. A „követelődzést”, amely a kérése 
mögött gyakran érzékelhető, nem szabad zokon vennünk. Számára csak az az igazi segítség, 
amelyet nem holnapra ígérünk, hiszen a halasztást hitegetésnek vagy elutasításnak fogja tekin-
teni. Ez természetesen nem jelenti azt is, hogy ott és akkor minden eszközzel rendelkezünk a 
segítségnyújtáshoz. De azt igenis jelentheti, hogy a személyünkben, a válaszunkban megtalálja 
a kapaszkodót. Vagyis hogy többet kap, mint amit remélt. Két ember útja keresztezi egymást, és 
hogy találkoznak-e még egyszer, egyáltalán nem biztos. De ha a találkozásban ott van az a moz-
zanat, hogy egy reményvesztett, sokat bántott vándor egyszer csak valódi részvéttel találkozik, 
„emberére talál”, az alapvető változást fog jelenteni számára. 

Ínségünk, hajléktalanságunk antropológiai alapadottság. Egymásra szorulunk. A konkrét 
segítségen túl, amelyet egymásnak nyújthatunk, valami sokkal mélyebb összetartozás, szoli-
daritás hitét kell visszaadni azoknak, akik talán soha ki nem javítható kudarcként tekintenek az 
életükre.

A leprásoknak a bibliai időkben a többiektől tisztes távolságban kellett élniük, és jövetelüket 
kötelesek voltak már messziről jelezni, hogy találkozásra semmiképpen se kerüljön sor. Gyógyu-
lásukban senki sem hitt. Egy vándor prófétának mégis volt hatalma a szégyenük felett. Ami 
valójában a többség, mindannyiunk szégyene.

Köszönet Bazsa Tibor Zsoltnak, aki lehetővé tette, és Horváth Csillának, Bogár Gábornak, Móricz 
Mihálynak, akik segítették az irodalmi kör működését.
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DON QUIJOTE ÉS A SPANYOLVIASZ
IRODALMI KÖR A MENHELY ALAPÍTVÁNY VAJDAHUNYAD UTCAI INTÉZMÉNYÉBEN

DON QUIXOTE AND THE SPANISH WAX
LITERARY CIRCLE AT THE VAJDAHUNYAD STREET 
INSTITUTE OF THE SHELTER FOUNDATION

Abstract
The essay is the presentation of the volunteer work of a social worker to launch and 
operate a literary club in a homeless shelter. The essay stresses that such a literary club 
had not quite fit in with the profile of the institution and most people were at a loss of 
what to make of it professionally. The social worker often had the feeling that he is be-
ing considered an idealist and he is not appreciated. The experience has reinforced the 
notion that there is a much more extensive need for cultural and spiritual programmes 
among these people as such programmes have a healing power and contributes toward 
building society. It can help homeless people to regain faith that their situation is not 
hopeless, it helps to process traumas of the past and mobilize internal resources. 

The operation and popularity of the club unambiguously reflected to the fact that the 
staff have gravely underestimated homeless clients as they only helped them in satisfy-
ing their physical needs. They require help in their full human capacity, in part because 
the majority of society excludes them and they are deprived of the „normal” means of 
spending their free time. They must be prevented from coming to believe that they are 
unworthy compared to others, or that they have no way back to society and cannot 
count on real holistic care. A community has been formed of the people regularly joi-
ning this club, the members of which have been paradoxically able to gain reassuran-
ce and strength from the fate of other members after their unfortuante past has been 
revealed to each other. They received help in facing the most traumatizing episodes of 
their lives in the safe context of other people and the institution. 

The conclusion of the project is that spiritual care of the most needy should be taken 
much more seriously in society. A more empathic role is to be played by the church: 
congregations, monastic communities and schools as well. It is a part of the church’s 
own definition of itself that a caste view of society is rejected, that all persons should 
have the same dignity and that the church’s mission is universal.

Keywords: homeless people, literary club, society building, spiritual care
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