
Portré - Aki kilóg a sorból 

Az emberek nagy többsége azt gondolja, a hajléktalan emberek leginkább az idős, de legalább is 
a középkorúak közül kerülnek ki.  

Magam is meglepődtem mikor a fiatalember határozott, lendületes léptekkel berontott a 
Hajléktalan Gondozási Központ épületébe. Jó kiállású, lehet 185 cm maga, erős testalkattal bír, 
széles az arccsontja, etnikai hovatartozásáról árulkodik. Nem egy vesztes típus, ez látszik a 
szemén. Minden szempár egy pillanatra rászegeződik majd azon pillanatban lesütő tekintetté 
válik. Érdekes, mintha tartanának tőle.   

A népkonyhán, sorban állás az ebédért, mindenki türelmesen várja, hogy az ablakhoz kerüljön, 
míg nem emberünk megérkezik, és egyszerűen a sor elejére áll. Senki nem szól. Valami 
egyezményes tisztelet veszi körül, falkavezér lenne? 

Kiderítem, ki ő, honnan jött? Megtudtam, hogy Állami gondozásban nevelkedett, mióta onnét 
kikerült hajléktalan szállón lakik. Nem iszik alkoholt, nem dohányzik, ez mindenképp meglepő 
egyben tiszteletre méltó, ebben a közegben.  Agresszív, gyakran felemeli a hangját, a 
tettlegességtől sem riad vissza. Farkas törvények uralkodnak, de ő fiatalságát, erőfölényét a 
maga oldalára fordítja. Mivel évek óta a szállón lakik, mindenki ismeri. Dolgozni jár, mindent 
elvállal, nem válogatós.  Tanul, elkezdte a gimnáziumot, levelezőn, szereti az irodalmat… 

Megfigyeltem, szabadidejében olvas, filmet néz. Mobiltelefonja van, Mp3 lejátszója, 
hordozható DVD-je, látszólag mindene megvan, amire szüksége lehet, ő nem kuncsorog 
senkitől semmit, nincs rá szüksége. Nem nagyon kommunikál a többiekkel, amolyan magányos 
farkas típus. Akkor szól, ha mondanivalója van, nem locsog-fecseg. A szavainak súlya van. 
Kissé zavaró, ahogy még az öregek is összerezzenek tőle. Az okokról puhatolózom, nem sok 
mindent tudok meg, mindenki hallgat róla. 

Azt beszélik kettős játékot játszik, lepaktált a rendőrökkel, információkat ad nekik, cserébe őt 
békén hagyják. Ilyenformán és testi erejét tekintetbe véve már érthető a többiek távolságtartása. 
Magabiztos viszony fűzi az intézményvezetőhöz, évek óta tartó „kapcsolat” az övék. Gyakori a 
hangos szóváltás közöttük, ugyanakkor valamiféle véd és dacszövetség is felfedezhető kettőjük 
között, talán mert már komoly múltjuk van. 

Mindenképp kilóg a sorból, nem csak termete, tartása miatt, de a gondolkodása miatt is, 
meglepően józanul él, ugyanakkor hatalmas fallal vette körül magát, taktikázik, úgy intézi, hogy 
mindenből és mindenkiből hasznot húzzon, ugyanakkor a függetlensége az egyik legnagyobb 
fegyvere. Azt mondja, nem akar elmenni a szállóról, azt mondja jó neki itt, lakása sohasem lesz, 
ilyen háttérrel, múlttal, hova mehetne. Vajon pesszimizmus vagy csupán racionalitás lenne…. 
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