
Császár Vilmos 

Egy hajléktalan tragédiája 

Nyáron a lakótelep melletti parkerdőben húzta meg magát. Itt volt a törzshelye egy pad, 

ahol éjszakánként aludni szokott. A nappali portyák után ide tért vissza Ha sorstársai és a 

szociális munkások keresték ezen a helyen, könnyen ráakadtak. Amikor sikerült beszereznie 

napi boradagját, visszament megszokott helyére, kényelembe helyezte magát és iszogatott. 

Nyugodt természetű volt, nem molesztált senkit, akkor sem, ha ivott. Ilyenkor borostás arcán a 

mélyen ülő szemei a semmibe meredtek, gondolatai a múltban jártak. 

Hol rontotta el az életét? Miért nem próbált meg újra talpra állni? Hiányzott belőle a 

kitartás, vagy belefáradt a munka keresésbe? Talán az utóbbi lehetett az, vagy mindkettő? 

Valaha kétkezi munkásként dolgozott, a város egyik iparvállalatánál. Rendszerváltást 

követően vesztette el állását. Szokása szerint végig dolgozta a műszakját. Behívták az irodába, 

és ott közölték vele, nem tartanak igényt a további munkájára a gazdasági helyzet romlására 

hivatkozva. Utána nem talált sehol munkát hallássérültként és negyven felett már nem kellett 

sehol, ezért rövid idő múlva mély depresszióba esett, majd az italba menekült. Feleségének, ez 

nem tetszett. Az otthoni veszekedések őt is kikészítették idegileg.  

Évekkel ezelőtt született egy kislányuk, akinek jövetelét szerencsétlen balesetnek állított be 

az asszony, de ezt sehol sem hangoztatta. A gyermekkel nem is nagyon törődött, ellentétben a 

férjével, aki viszont imádta. A kislány lelke mélyén érezte, hogy az anyja nem igazán szereti. 

Rövid időn belül a házasságuk oly mértékben megromlott, hogy az asszony nem bírta 

tovább, és beadta a válókeresetet. Válásuk gyorsan lezajlott. Az apa teljesen kisemmizve került 

az utcára. Most, amikor az érdeke úgy kívánta, a lányát is nagyon tudta szeretni. Igaz, az 

apának se pénze, se lelkiereje nem volt harcolni, mert tudta, hogy a bíróság a válások után 

nagy többségben az anyának ítéli a gyereket. Főleg, hogy alkoholista lett esélye sem volt rá. A 

kislányt nagyon megviselte apja távozása. 

Itt tartott gondolataiban, amikor visszatért a jelenbe. Felemelte a mellette lévő boros flaskát, 

és ivott belőle. 

S gondolatai újra visszaszálltak a múltba.. 

A válóper után elbúcsúzott drága, szeretett gyermekétől. Érezte, hogy többé nem látja 

kislányát. 

– Búcsúzom, drága kislányom, nem tudom, mikor látjuk megint egymást. – mondta remegő 

hangon, közben a sírás kerülgette. 

A gyermek is sejtette, ez lesz az utolsó találkozás. Szeretett volna odarohanni apjához, de az 

anyja nem engedte.  

– Apu, ne menj el, ne hagyj itt. – sírt fel keservesen, miközben megint megpróbálta magát 

kitépni az anyja ölelő karjából, de ez nem sikerült. 

Megfordult, könnycseppek gördültek ki a szeméből, és lassan elindult, nem nézett hátra, 

csak ment némán, lehorgasztott fejjel. Érezte, majd’ megszakad a szíve, de nem tehetett mást. 

Megint kortyolt egyet a borosüvegből az után egy balatoni nyaralás emlékeibe temetkezett. 

– Anyu, gyere a vízbe labdázni! 

– Nem megyek, most napozom. Hívd apádat! 

Ő szó nélkül felállt, és követte a kislányt a partra. Jól érezték ketten magukat. Sokat 

nevetgéltek, labdáztak, pancsoltak, s gyönyörködtek a vitorlások látványában. 

– De jó veled itt lenni apu! Kár, hogy anyu nem játszik velünk. – suttogta apja fülébe 

 – Szeretlek– csimpaszkodott a nyakába kislány. 

Ő is átölelte a gyermekét, és azt kívánta, ez a pillanat még sokáig tartson.  

A gondolatait durva hangok zavarták meg. 



– Hé, öreg! Te alkoholista rühes disznó kéne a teli üveg borod. jól jön ez nekem is. – 

élcelődött vele egy férfi. Mivel nagyothalló volt nem értette mit mond neki a hang Hirtelen 

nem tudta, hol van, mi történik körülötte, már kezdett sötétedni nem látott tisztán.. 

– Nem hallottad mit mondtam?– Próbálta elmutogatni, hogy nem hall rendesen, de a 

következő pillanatban éles fájdalmat érzett a gyomrában. Úgy érezte, rögtön felfordul a 

gyomra, hányinger kerülgette, majd elkezdett öklendezni. Amint támadója észrevette, hogy a 

hányadék a nadrágja szárán csorog le, elkáromkodta magát, és jó nagyot rúgott a földön fekvő 

emberbe. Akkor felüvöltött fájdalmában. 

Mellette hangos röhögésbe kezdett valaki. 

– Ne röhögj, Szipu, mert te is kaphatsz egyet! 

– Jó, jó nyugodj meg, Bunyós. 

– Kérem, ne bántsanak – nyöszörgött közben az öreg 

– Lerondítottál, ezt nem hagyhatom annyiban. 

– Mindent megteszek, csak hagyjátok abba! 

A Bunyós elgondolkodott, majd kaján vigyor jelent meg az arcán, és így szólt. 

– Tudod mit, öreg, ha lenyalod a nadrágomról a hányadékot…. talán…. megúszhatod a 

további verést. – üvöltötte. 

Nagy nehezen odakúszott a Bunyós nadrágjához és elkezdte lenyalni. Érezte, hogy a 

gyomra megint elkezd forogni, de erőt vett rajta az életösztön. Mikor befejezte, kapott egy 

rúgást az arcába. Hátravágódott, közben elvesztette eszméletét. 

– Mit csináljunk vele? – kérdezte a Bunyós, és rámutatott a mozdulatlanul fekvő testre. 

Szipu arcához emelte a nejlonzacskót, jót szippantott a benne lévő oldószerből, majd 

vihogva megszólalt. 

– Égessük el. 

Elővette a hígítós üvegét, és tartalmát rálocsolta a hajléktalanra, majd meggyújtotta 

öngyújtóját.  

Mire a Bunyós észbe kaphatott volna, a lángok gyorsan elterjedtek. 

– Mit csináltál, te őrült, ezt azért nem kellett volna! Gyerünk, iszkoljunk el innen! – 

kiáltotta, aztán mindketten elrohantak. 

Teste vonaglott a szörnyű fájdalomtól, és rövid idő múlva mozdulatlanná merevedett. 

Másnap találtak rá a felismerhetetlenségig összeégett holttestre. Csak a batyujában lévő 

személyigazolvány alapján tudták azonosítani. Így találták meg egyetlen hozzátartozóját. 

Temetésén csak egy fiatal lány jelent meg. Egyedül ő búcsúztatta. A szertartás befejeztével 

még hosszú ideig ott állt a sírnál, majd lehajolt, és átölelte a fejfát. 

– Sajnálom, hogy többé nem láthattalak, apu! – keserves zokogásban tört ki. 

 


