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Luca Magyarország keleti részén született. Ő maga is nagycsaládban nőtt fel, 
azonban édesanyját gyerekkorában elveszítette. Édesapja – ahogy sok ke-
let-magyarországi férfi – ebben az időben Budapestre járt dolgozni. Így Lucát 
a rokonai és az idősebb testvérei nevelték egy ideig, de 8 éves korában már 
egyedül kellett a házimunkákat végeznie, ráhárult a háztartás vezetésének 
feladata. Mindez nagyon megnehezítette az iskolai előmenetelét, az általános 
iskola 5. osztályig jutott, azonban lényegében analfabéta, a mai napig nem tud 
rendesen írni-olvasni. 
Luca a jelentős háztartási terhek elől 16 évesen házasság segítségével me-
nekült el otthonról. Az első férjétől 2 gyermeke született, azonban a férfi 
rendszeresen bántotta és erőszakkal kényszerítette arra, hogy szeresse 
őt. Luca nagyon rosszul viselte az első férje bántalmazását, így elvált tőle, 
szerencsésen el tudta hagyni a bántalmazó férfit. Luca jelenleg a harmadik 
élettársával él együtt, akitől 3 gyermeke született, de együtt nevelik az első 
házasságából származó gyerekeket is. A legidősebb fia 17 éves, míg a legfiata-
labb lánya 3 éves. Jelenlegi élettársa szobafestő-mázoló, rengeteget dolgozik, 
így lényegében Lucára hárul minden házimunka és a gyerekekkel kapcsolatos 
ügyek. 
Lucával Budapest VIII. kerületében, a Magdolna negyedben kerültünk kapcso-
latba. Ekkor GYES-en volt a legkisebb lányával, de hamar megfogalmazta, hogy 
vissza szeretne menni dolgozni. Először csak részmunkaidős munkákat vál-
lalt, főleg takarítást, de később már teljes munkaidőben foglalkoztatták. Ezért 
lányát bölcsődébe adta. Ezzel az idősebb lányairól is levette a terhet, hiszen 
sokszor nekik kellett húgukra vigyázni, így pedig rendszeresen kimaradtak az 
iskolából. Luca gyakran vált munkahelyet, sok problémája van a munkáltatók-
kal. Úgy érzi, általában nem számolják el a túlóráit, kihasználják, sokat kell dol-
goznia, de kevés pénzét keres, igazságtalanul bánnak vele a csoportvezetők, a 
főnökök pedig mindenen csalni próbálnak.  Ugyanakkor sokat kell szabadságon 
lennie, mert a gyerekek betegesek, emiatt is többször veszítette el az állását.  
Lucáék lakhatási problémákkal is küszködnek. Szerinte egy lakhatatlan lakás-
ban élnek, ahol állandóan hideg van, vizesek a falak, dohos a levegő, penésze-
dik minden. Rendszeresen van rezsifizetési problémájuk, ezáltal pedig többször 
kapcsolták ki a szolgáltatók a villanyt és a gázt, előfordult, hogy fűtési időszak-
ban. Egyik évben legkisebb kislánya tüdőgyulladást is kapott, kórházba került, 
sőt szövődményként asztmája lett. Luca próbál segítséget kérni a lakhatási 
problémáik rendezésében, de úgy érzi, sem a családsegítő, sem az önkormány-
zat lakástámogatási osztálya nem nyitott erre. 

Luca, 36 éves
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A gyerekeivel is sok probléma van, egyrészt a tanulásban, minden gyereke 
ismételt már osztályt. Másrészt kamaszodnak, Luca folyamatosan nevelési ne-
hézségekkel küzd. Előfordult, hogy a gyerekek a tudta nélkül 3 hétig nem jártak 
iskolába, majd az iskola értesített a jegyzőt, aki megvonta a családi pótlékot. 
Luca állítása szerint gyerekeinek nagyon magas az igényszintje. Állandóan 
márkás ruhát szeretnének, nem eszik meg az előző nap készült ételt, 
válogatósak. Karácsonyra mindegyikük tabletet, mobiltelefont kért. Luca úgy 
szeretne jó anya lenni, hogy a gyerekei tárgyi kívánságát teljesíti. 
Luca azt szeretné, hogy a gyerekeinek könnyebb élete legyen, szakmát tanul-
janak, el tudjanak helyezkedni és jobb körülmények között tudjanak élni. 
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Ráhel az ország egyik legszegényebb észak-keleti megyéjében született, és a 
szegénység ellenére úgy jellemezte a gyerekkorát, hogy maga volt a boldogság. 
Annak ellenére, hogy folyamatosan nélkülöztek. De mind az apja, mint az anyja 
csodálatos ember volt állítása szerint.
Az élettársát, akivel igazából nincsenek összeházasodva, úgy emlegeti, a fér-
jem. Négy gyerekük van, a legidősebb lány (Violetta) 15 éves, a legfiatalabb 
lány (Kitti) 5, és ott van még a két fiú, Sándor és József. A férje dolgos, rendes 
ember, soha nem ivott, és soha nem bántott senkit – mondja. 
Ráhel nagyon büszke rá, hogy soha semmiféle összeütközésbe nem került a 
törvénnyel, és a férje sem. Az ő családjuk egy rendes család. Igaz, a nővére 
egyszer ült három hónapot, de az is úgy adódott, hogy egy búcsúban molesz-
tálta valaki, és a nővére védte magát – aztán a nővére segítségére sietett 
annak a fiúja, és így az ügy súlyosabb volt, mintha önvédelem lett volna.
Noha a törvénnyel soha nem gyűlt meg Ráhel baja, azt is el kell ismerni, hogy 
bejelentett munkája sem volt soha, mint ahogy az urának sem, egy-két alka-
lomtól eltekintve. De valami bevétel mindig akad, a férje építkezéseken dol-
gozik, és kézről kézre adják őt az építési vállalkozók. Azt elismeri, hogy ez nem 
mehet a végtelenségig – de, ahogy mondta, nem tudja levetkőzni a természe-
tét. „Nálunk, cigányoknál, az a szokás, hogy egyik napról a másikra élünk, és 
ezt nagyon nehéz levetkőzni”.
A legnagyobb gondja jelenleg a család. Violetta a legrosszabb kamaszkorban 
van, szertelen és hisztis, és olyat is Ráhel fejéhez vágott már, hogy „Te nem 
vagy az anyám!”. 
A legnagyobb gondjuk a fővárosban a lakás. Hol itt, hol ott laktak, ismerősöknél 
és barátoknál, de mindig fizettek a lakhatásért. Az utolsó ingatlan, ahol 
meghúzhatták magukat, egy 40 négyzetméteres albérlet volt. A tulajdonos 
évek óta külföldön dolgozott, így Ráhel családja élhetett ott, és panasz sem 
volt rájuk. Azonban hat hónapja váratlanul megjelent a főbérlő, és nekik men-
niük kellett. Ráhel azonban így sem panaszkodik, mert hogy hálás lehet a 
sorsnak, hogy addig sem kerültek utcára.
Most egy jótét lélek fogadta be őket, minimális költség és ház körüli munkák, 
takarítás fejében, Diósdon. Azonban az, hogy a gyerekeket neki kell iskolá-
ba-óvodába, majd hazavinnie, nagyon megnehezíti, hogy munkát találjon: na-
ponta alig két órája van, amikor ezzel foglalkozhat. 
Nagyon drukkol, hogy hátha sikerül méltányossági alapon hozzájutnia egy 
önkormányzati bérlakáshoz. Az összes papírt megszerezte, és ki is töltötte. 

Ráhel, 42 éves



Ha végre nyugodt körülmények között laknának, akkor talán egy kicsit kifújhatná 
magát. Talán Violetta is kinövi a kamaszkort, a két fiú egyedül járhat iskolába, 
és végre ő is törődhet egy kicsit magával – noha azt, hogy a gyerekei óhatat-
lanul el fognak szakadni tőle, már most szívszorítónak tartja. Hiszen mi más is 
lehetne fontosabb egy roma vagy nem roma nőnek, mint a család és a gyerekei 
– mondja. 
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Negyvenhat éves. Egy alkalommal azt mondta, nem tudja, sok-e vagy kevés 
a negyvenhat év. De képes a változásra, szeretne is változtatni, jó lenne, ha 
rendeződne az élete, szeretne tenni érte. 
Zenész volt az édesapja, lakodalmakban, rendezvényeken zenéltek. Sokat ivott, de 
nagy tisztelettel beszélt otthon, soha nem káromkodott, nem beszélt csúnyán 
senkivel, még otthon sem. Ha valami baja volt a feleségével, megverte, de min-
dig szépen elmondta, hogy ezt miért kapta az asszony. Neki sem volt szabad 
csúnyán beszélnie. Apja azután váratlanul meghalt (megfulladt, mert asztmás 
volt). Több gyerek maradt utána, ő volt a legidősebb. Ózdon és Sárospatakon 
laktak édesanyjával. Koldulásból, vasazásból, lopásból éltek. Viola nem akkor 
kapott ki, nem akkor verte meg az anyja, ha nem ment iskolába, hanem ak-
kor, ha ment. Neki a gyerekekkel kellett foglalkozni, meg lopnia kellett vasat, 
zöldséget, gyümölcsöt, meg amit lehetett. A legnagyobb verést akkor kapta 
édesanyjától, mikor elmondta neki akkor már régóta dédelgetett vágyát, hogy 
apáca szeretne lenni. Azóta is nagyon szép gondolatai vannak erről a hivatás-
ról. Mikor felvetettem, hogy még talán most sem késő beöltözni, és az urat 
dicsőíteni, azt mondta, de igen, mert már nem szűz, és a szűzlányok teljesen 
máshogy gondolkodnak.

A férjével az iskolában ismerkedett meg, ahol végül hat osztályt végzett el. 
Azért ment hozzá, mert elege volt az otthoni életből, a lopásból, az anyjából, 
azt hitte, majd más lesz. 14 évesen házasodtak, 16 évesen jött az első gyerek. 
Férjétől mindig félt, nem alaptalanul. Rendszeresen és mindig verte. Orra 
többször betört, szája felszakadt, a fogai kitörtek. Soha nem volt szerelmes, 
nem érzett semmit férje iránt, hiszen csak gondot okozott neki, meg fájdalmat. 
Soha nem lehetett rá számítani. Csak akkor közeledett felé, ha neki kedve 
volt. Mivel nem szerette, úgy próbálta meg elkerülni a társaságát, hogy nőket 
szerzett/szervezett neki. Ezt megkönnyítette, hogy diszkóban, mindenfelé úgy 
mutatta be őt a férje, mintha a húga lenne.
Annyi bizonyos, hogy a hatodik gyerek után tudta meg, hogy mi a jó a szex-
ben. Volt egy nálánál fiatalabb szeretője, aki mellett rájött, mi a különbség a 
közösülés és a szeretkezés között. De aztán a fiatalabb szeretője elvette Timit 
(a lányát), aki teherbeesett, és akkor Viola szakított vele. De amúgy ebbe a 
férfibe sem volt szerelmes, csak jó volt vele. 
Most is nagyon vágyik az érintésekre, simogatásokra, szeretne szerelmes len-
ni. Azt mondta, nagyon sokat csalódott már életében, mert minden férfi csak 
a szexet akarja vele. A munkahelyein is többször zaklatták. A gyerekei azt 
mondják neki, hogy már ne akarjon semmit, mert ő már öreg. De nem hajlandó 
ezt elfogadni. 
El szeretne helyezkedni valami megbízható helyen, mellette csinálná tovább az 
alkalmi takarítást, azzal annyi pénze lehetne, hogy elköltözhetne. Férje jelenleg 
is börtönben van, ezúttal Németországban. Egyhamar nem szabadul, ennek 
Viola nagyon örül. Már számtalanszor kiadta az útját, de erőszakkal mindig 
visszaköltözött. Most van lehetősége a változtatásra, reménykedik, hogy ezút-
tal sikerül.

Viola, 46 éves



Egyedülálló, sovány roma nő. Jó képességű és intellektusú, fodrász vég-
zettsége van. Voltak alkalmi munkái az iskolát követően, de soha nem dolgozott 
a tanult szakmájában. A számítógépekkel nagyon jól bánik, az általa kevésbé 
ismert funkciókat is önerőből képes felfedezni. Nyelveket sajnos nem beszél. 
Jogosítványa nincs, bár vezetni tud. Egy kis faluban lakik egy vidéki várostól 
nem messze, a falu végén, ám rendezett körülmények között. A családi ház sok 
szobás, csak egy kicsit befejezetlen. Nincsen bepucolva, és a mázolás sincs 
kész. Édesanyja megbetegedett, arra kellett a pénz. Munkanélküli, viszonylag 
kevés lehetőséggel.
Fizikailag egészséges, mentálisan azonban problémákkal küzd. Altatókat és 
nyugtatókat szed rendszeresen, néha kisebb-nagyobb szünetekkel. Alkoholt 
is fogyaszt ezek mellé. „Mostanában már jobb” – szokta mondani. Édesanyja 
utolsó hónapjaiban csak Aranka gondoskodására számíthatott, Aranka test-
vérei közül kettő börtönben, egy értelmileg fogyatékos. Édesapja is súlyos 
beteg. Édesanyja betegsége nagyon megviselte, és az is, hogy szinte egész 
családja rá támaszkodott. Nem végtelen az ő ereje sem, mondta többször. Azt 
tervezte, édesanyja elkerülhetetlen halála után elköltözik otthonról.
Párkapcsolatai kissé zavarosak. Az A jelölt börtönben van, de vele nagyon jól 
megértették egymást mindig. Csak aztán mikor börtönbe került, A családja 
besározta Arankát A előtt, szakítottak. De nem sokkal a szabadulás előtt újra 
felvették a kapcsolatot. B a szomszéd faluban lakik, megbízható, de belé nem 
szerelmes Aranka. Nagyon úgy gondolkodott minden beszélgetés ellenére, 
mintha csak kettő közül választhatna. Gyakorlatilag csak saját magára támasz-
kodhat. Távolabbi rokonai illetve családtagjai tulajdonképpen csak kihasználják.
Hamarosan súlyosbodott édesanyja állapota, otthonról dolgozott számítógépes 
adatrögzítőként. Nagyon bezárult körülötte a világ, alig ment el otthonról. Ha 
megtette, rokonai szemrehányásával kellett szembesülnie.

Édesanyja halála után szabadságot kért. Családja nagy vendégségeket szer-
vezett a távolról érkező gyászoló rokonoknak, őket kellett kiszolgálnia. De nagy 
tervei voltak. Újra irodába akart járni dolgozni, és másodállást is vállalni akart. 
Ez utóbbi nehezen jött össze, az első helyen első munkanapján felmondott. 
Később talált egy fodrászmunkát. Irodai munkája közben megszűnt, ám másik 
munkáját sem tudta sokáig végezni, mivel édesapja állapota súlyosbodott. 
Ezúttal vele kellett otthon maradnia. Németországba szeretett volna menni 
dolgozni, e tervét határozatlan időre elnapolta. Legutolsó információk szerint 
még mindig otthon van. Édesapját, szabadlábon lévő testvérét és annak barát-
nőjét gondozza.

Aranka, 24 éves
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Carmen még alig tizenkilenc éves, aki egyszerre élt többet, mint egy meglett 
nő, ám sok tekintetben tapasztalatlanabb, mint egy általános iskolás. 
Nagyon nagy és nagyon kusza, budapesti családban született. Öt testvére 
van – négy különböző apától –, és az unokatestvérek, nagybácsik és nagy-
nénik családi viszonyai is legalább ennyire átláthatatlanok. Emellett ide-oda 
költöztek. Korábban csak Budapesten belül, de egy idő után hol vidéken laktak, 
hol a fővárosban, sőt, az utóbbi időben Carmen néhány hónaptól néhány hétig 
terjedő időszakot töltött Londonban is. 
A zűrös családi háttéren túl Carmen életének egyik (noha saját maga által nem 
felismert) átka a feltűnő szépsége volt, amihez valami naivan kihívó viselkedés 
járul – mintha egy kislány próbálna folyamatosan famme fatale-t játszani. Már 
14 évesen teherbe esett, és 15 évesen meg is szülte a kislányát, aki szintén 
Carmen. A kislányt az apa szülei nevelik. Ő egyszer meg akarta keresni a lányát, 
de az apai nagyszülők nagyon határozottan képviselték azt, hogy nem láthatja 
a lányt, mert csak rosszat tenne neki. Így aztán le is tett róla. A kislány már 
négy éves – ha az utcán találkoznának, Carmen talán meg sem ismerné. De 
nem is akar találkozni azzal a családdal, ha egyszer a volt anyósa annyira utálja 
őt. 
Carmen néha elmegy dolgozni, de azt is ímmel-ámmal csinálja. Takarított már 
néhány helyen, főleg gyorsbüfékben és éttermekben, volt árufeltöltő, volt 
konyhai kisegítő is, de sehol nem volt maradása. Az a baj, hogy ha valahová 

Carmen, 19 éves
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elmegy dolgozni, akkor általában kikezdenek vele a férfiak (így volt a múltkor, 
amikor egy kebabosnál dolgozott), és, hát, az igazat megvallva, ő nehezen állja 
meg, hogy ellenálljon a huzamosabb ostromnak. És ezeken a helyeken a pénz 
is bizonytalan.  
Az elmúlt évben volt egy barátja, viszonylag hosszú ideig. Olyan komoly volt 
a kapcsolat, hogy már az esküvőt tervezgették. A barátja huszonnégy évvel 
idősebb volt, mint ő, és az értékrendje is nagyon régimódi volt – mondta Car-
men. Azt az elvet vallotta, hogy egy férjezett nőnek tilos dolgoznia, semmi más 
kötelessége nincsen, mint hogy otthon várja az urát, és mindenben a kedvére 
tegyen. Ez a férfi vitte ki Angliába is. Akkor egy kicsit örült, hogy legalább 
megtanul angolul, de hónapokon keresztül ki sem lépett az utcára, csak otthon 
főzött, takarított, TV-t nézett. Fokozatosan elhanyagolta magát, felszedett 
több, mint tíz kilót, és romlani kezdtek a fogai. És aztán ennek a kapcsolatnak 
is vége szakadt, de már itthon – Carmen nem részletezte, hogy vajon miért is. 
Most ismét Londonban vagy London környékén él, ahogy szerteágazó és kusza 
rokonságának több tagja is. Hogy mit csinál, arról semmi hír. Ha az itt maradt 
néhány családtagját kérdezzük efelől, akkor azok vagy nem válaszolnak, vagy 
csupán megvonják a vállukat, és lemondóan legyintenek, hogy „amit eddig”. 
Ami nem hangzik túl jól.

Gyöngyi 46 éves roma nő, 5 gyermek anyja, élettársával az együttműködésünk 
közben ment szét, de rögtön új kapcsolatot is kialakított. Koránál idősebbnek 
néz ki, azonban igen energikus, törekszik arra, hogy fiatalosabbnak látsszon. 
Fogazata hiányos, ugyanakkor figyel a megjelenésre. Elmondása szerint 
kábítószerrel sohasem élt, alkalmi alkoholfogyasztó. 
Budapesti lakos, folyamatos munkaerő-piaci és lakhatási problémákkal küzd. 
Alacsony iskolai végzettsége miatt általában alkalmi, betanított munkákat 
keres. Önkormányzati lakását tartozások terhelik, gyermekei közül két felnőtt 
korú már nem vele él. 
Nagyhangú, életvidám nő benyomását keltette kezdetben, de kiderült, hogy 
lendülete, magabiztossága a munka világában nem kerül érvényesítésre. Meg-
fogalmazta, hogy a folyamatos kudarcok végett pozitív hozzáállása eltűnt. 
Nagy elvárásai vannak leendő munkahelyével kapcsolatban, szinte menekül 
a munka lehetőségétől, eddig csak hébe-hóba kellett dolgoznia, volt élettársa 
gondoskodott róla. 
Gyöngyi mindig is keveset mesélt gyermekeiről, legtöbbször 17 éves kislánya 
került szóba, aki tanulási nehézségekkel küzd. A lakhatási problémák miatt 
Gyöngyi és két kisebb gyermekével a volt anyóshoz költözött, ám Gyöngyi nem 
jött ki jól a gyermekek apjának anyjával. 
Gyöngyi, ahogy szakított gyermekei apjával, szinte azonnal új kapcsolatba kez-
dett a nála 20 évvel fiatalabb F.-fel. Néhány hét múlva már nem léteztek külön, 
mindenhová együtt jártak, sőt, egy helyen is akarnak elhelyezkedni – amennyi-
ben F. engedi Gyöngyit dolgozni. Gyöngyi összességében nagyon megválto-
zott: visszafogott, csendes F. társaságában, nem beszél, F. válaszol minden 
kérdésre, fogalmazza meg közös véleményüket bármiről/mindenről. Gyöngyi 
jövőjét F.-fel tervezi, csakis F.-fel, az 5 gyermek nemigazán kap ebben szerepet, 
ui. F. nem jön ki túl jól a gyerekekkel (akik közül az egyik vele egykorú). Gyöngyi 
közös gyereket szeretne F.-fel, az új élet színtere egy vidéki város lenne, ahol 
F. életvezetési támogatásából vennének házat. 
Gyöngyi úgy érzi, 30 éves házasságából most fellélegezhet a fiatal férfi olda-
lán. Úgy érzi, a múltban nem létezett, előző élettársa kerek-perec megmond-
ta, mi a nő dolga és szerepe. F. nem engedi egyedül sehová, dolgozni sem, a 
közös élet, közös gyerek és közös háztartás szerepleosztása is megvan, de 
ez Gyöngyi számára egyelőre nem látható. Úgy érzi, F. korlátozásai szerelem-
féltésből vannak, nem érzi nyomasztónak, tehernek, inkább fontosnak, szere-
tettnek érzi magát. Ezért is tervez teljesen új életet F.-fel. 
5 gyereke ebben nem kap helyet, elég nagyok már, állják meg helyüket egyedül 
a világban – mondja. 

Gyöngyi, 46 éves



Mónika 28 éves, fiatal, kommunikatív nő. 4 évet töltött büntetés-végrehajtási 
intézetben, betörés és személyi szabadság korlátozása miatt. Mónika gyer-
mekkora is már hányattatott volt: nem kívánt gyermek, édesapját alig ismeri 
(próbálta vele felvenni a kapcsolatot, de nem sikerült), édesanyja a kezdetek-
től fogva nem törődik vele, kiskorában verte, majd amikor Mónika tizenéves 
lett, Svédországba költözött, és megszakította a kapcsolatot az itthoniakkal, 
köztük lányával is. Mónikát az anyai nagymama nevelte tovább, Mónika korán 
kezdett önálló életet élni. Nem szívesen ment haza, mert állítása szerint nagy-
anyja zaklatta őt. Egész fiatalon ismert meg egy fiút, akivel össze is költözött. 
Sem élettársának, sem Mónikának nem sikerült elhelyezkedni, kikerültek az 
utcára, koldulásból éltek. Mónika minden holmija, értéke a nagymama lakásán 
volt, akivel ekkor már nem volt jó a kapcsolat. Élettársával ide törtek be saját 
holmijukért, a bent lévő nagymamát, aki méltatlankodásának adott hangot, be-
zárták a kamrába. Mónika ítéletet kapott, majd börtönbe került. A bent töltött 
idő alatt végleg szakított akkori partnerével, és igyekezett rendezni a kapcso-
latát a nagymamájával, aki hamarosan idősek otthonába került, beteg lett. De 
még innen is támogatta Mónikát némi pénzzel. Ettől eltekintve Mónika teljesen 
egyedül maradt a világban. 
Szabadulása után első dolga volt a lakhatása rendezése, a munkakeresés mel-
lett régi férfi kapcsolatainak felújítása. Az egyik nálánál jóval idősebb férfihoz 
költözött a szabad életben töltött 5. napon. Úgy érzi, kialakult valami közte és 
a férfi között, valami olyan, aminek ő nagyon örül, és amire a közös lakhatást 
építeni is lehet. Mónika számára igen fontos, hogy maga mellett tudhasson 
valakit, nem képes egyedül lenni, még a gondolatától is irtózik. Sem börtön-
büntetése előtt nem volt egyedül, a börtönben sem (még ott is kialakított a 
lehetőségekhez mérten férfi fogvatartottal kapcsolatot), és szabadulása után 
sem kívánt magában lenni. 
Mónika úgy érzi, gyermekkorában nem kapott szeretetet és törődést, nem 
kívánt gyermekként folyamatosan azt érezte, hogy jelenléte egy hiba követ-
kezménye. Nem tudott kötődni bántalmazó anyjához, aki idővel el is hagyta. 
Nagymamája nem volt felkészülve egy kamasz lány nevelésére. Az első sze-
mély, akihez igazán kötődött, első szerelme, későbbi bűntársa volt. Sokáig tar-
totta vele a kapcsolatot, és azóta is folyamatosan van valaki az életében, aki-
hez kötődni szeretne. Akkor érzi biztonságban magát, ha van valakije., akihez 
nagyon alkalmazkodó, más nem létezik ilyenkor. Mónika jól kommunikál, tudja, 
mit akar, határozott, viszont semmi más nem számít neki, mint hogy valaki 
megértse, foglalkozzon vele. Lelkileg, érzelmileg labilis, fontos számára, hogy 
érzelmileg folyamatosan támogatást kapjon, minden egyébnél – még az anyagi 
biztonságnál is – döntőbb ez számára.  

Szabadulását követően a megbeszéltekhez híven a félutas lakás programunk-
ban vett részt. Kedvező munkaerő-piaci kompetenciái és egyéb jellemzők miatt 
(jól kommunikál, fiatal, nem roma, igyekvő, szorgalmas, alkalmazkodó, könnyen 
tanul, stb.) egy nap után találtunk munkát. 
Mónika nagyon hamar kikerült a programból, mert annak szabályait nem tud-
ta tartani, nem érezte fontosnak reintegrációs életfeladatait, a támogatást. 
Hiszen lett egy barátja, lett munkája, és van hol aludnia, így az általunk kínált 
program nem volt szükséges számára. Inkább az új kapcsolatba fektetett bi-
zalmat, mint abba, hogy él-e az általunk kínált lehetőségekkel, független életet 
alakít ki maga számára. 
Jelenleg Mónika dolgozik, barátjával együtt van, hol nála, hol munkásszállón 
alszik, amikor barátja mondja vagy úgy érzi, hogy több térre van szüksége. 

Mónika, 28 éves
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Kati alacsony, élénk vörösre festett hajú, száraz és barna arcbőrű roma nő, 
hiányos fogazattal. Néhány hónapja szabadult feltételesen (8 hónap kedvez-
ménnyel), kifosztásért kapta büntetését. Most saját, 1/1-es lakásában lakik 
Budapest egyik külkerületében, amihez eltartási szerződéssel jutott. Állítása 
szerint egy orosz katonatisztet gondozott, amiben az infúziócserétől kezdve 
a pelenkázásig minden benne volt. Hosszú munkaviszonyának köszönhetően 
most van 26000 forint ellátása a kerülettől, meg még 22000 forint támogatá-
sa. Jelenleg 20 éves keresztfiával él a lakásban, aki bevonulásra vár. 
Kati ugyanabba a környezetbe és helyzetbe szabadult, mint amiből bekerült. A 
kriminális közeg fenyegetése, a kriminális kapcsolatai jelenleg is működnek, nem 
tud velük szakítani, szerhasználó. Bekerülésekor szerhasználata megszakadt, 
amióta kint van, alkalmanként használ anyagot, ezért „tisztának” tartja magát. 

Kati, 44 éves
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Jó intellektusú, jó képességű, vékony, nagyon dekoratív lány Jázmin. 
Szépségének tudatában is van, ezzel igen sok mindent képes elintézni akár 
még igen deprivált helyeken is. Előzetes fogvatartása alatt ismerkedtünk meg 
vele, ítéletre várt életellenes bűncselekmény miatt. A tanulási programban sze-
retett volna részt venni. A bemutatkozó beszélgetések után támogatásban is 
részesült, érettségire készült.
Nagyon keveset osztott meg magáról mindig, vagyis inkább mindig csak annyit, 
amennyit éppen jónak látott elmondani. Édesapja arab volt, édesanyja magyar. 
Édesapja összeütközésbe került a törvénnyel, emiatt anyja elvált tőle, eztán 
egyedül nevelte tovább a lányát. Később harmadikként hozzájuk költözött a 
mozgásképtelen nagymama is.
Jázminnak nagyon hiányzott az édesapja, mindig romantikus gondolatokat 
fogalmazott meg vele kapcsolatban. A muszlim vallás követője lett, nagy elhi-
vatottsággal beszélt mindig az iszlámról. Ezzel tulajdonképpen apját pótolta, 
mikor az éppen hiányzott neki.

Jázmin, 23 éves

Meglátásunk szerint rendszeres használó, de szenvedélybetegségében nem 
kér segítséget, az ebből adódó problémákat nem ismeri fel. 
Munkát azonban mindenképpen szeretne. 
A 8 általánost a börtönben végezte el, alkalmi munkákra jelentkezett sza-
badulása után. Rossz tapasztalatai vannak, ugyanis vagy roma származása, 
vagy büntetett előélete miatt nem alkalmazzák. Munkaerő-piaci kompetenciái 
alacsonyak, megjelenése előhívja az előítéleteket (hiányos fogazat, ápolatlan 
külső, tetoválások). Nyíltan hangoztatja szexuális orientáltságát is, ami gyakran 
visszatetszést kelt (szóhasználat, diszkréció hiánya). 
Beleszokott jelenlegi helyzetébe, a fent említett forrásokból él, az álláskeresés-
sel kapcsolatos negatív tapasztalatai pedig abban erősítik, hogy ő hiába tesz 
meg mindent, a társadalom elutasítja. Nehezen látja át, hogy állást keresni 
hosszú távú munka, türelmet, felkészültséget igényel. Nincs tisztában saját 
kompetenciáival, szegényes eszközökkel rendelkezik, melyek kamatoztatá-
sára sincsenek meg a technikái, nem látja az elvárásokat, nem érzi a 
kötelezettségeket. 
Folyamatos, rendszeres és komplex szolgáltatásra lenne szüksége, azonban 
rendszertelenül veszi igénybe támogató szolgáltatásunkat, időpontot nem 
tud tartani, gyakran zavart állapotban jelenik meg (szerhasználatból adódó 
problémák). Összességében inkább a segítő kapcsolat az, ami hiányzik számára, 
valójában ez a probléma, az álláskeresésre még nem alkalmas. 

Egy nálánál lényegesen idősebb férfivel lett kapcsolata kora kamaszkorában. 
Mivel a férfi kábítószerfüggő volt, Jázmin is hamarosan szerhasználó lett. Szen-
vedélybetegségét részben ismerte csak el. 
Bűncselekményéről nem sokat beszélt: „rosszkor volt rossz helyen” – ennyit 
tudtunk meg róla. Nagyon nehezen viselte az előzetes letartóztatást, minden-
képpen házi őrizetbe szeretett volna kerülni.
A tanulási programban magyar és történelem tárgyakból készült fel először. 
A heti rendszerességű találkozók során az Alapítvány egyéb szolgáltatásait 
is igénybe tudta venni, de elsősorban és kizárólagosan a tanulásban kért 
segítséget. Nagyon sikeresen érettségizett a 2 tantárgyból, nem csoda. Nem 
sokkal az érettségi után már az érettségi befejezésének tervével keresett min-
ket, amihez minden nehézséget hajlandó volt vállalni. Nagyon gyakran jártunk 
hozzá ezt követően ismét. Hamarosan sikerült ügyvédjének elérnie, hogy házi 
őrizetbe kerüljön, bár többen nem tanácsolták neki ezt. Innentől kezdve ott-
hon készült tovább a segítségünkkel és aktív közreműködésünkkel, eleinte lel-
kiismeretesen. Később szaporodtak a látogatások lakásában, valószínűleg régi 
ismerősével/ismerőseivel is felvette a kapcsolatot. Ezzel párhuzamosan rom-
lott Jázmin teljesítménye, mind gyakrabban panaszkodott arra, hogy nem érzi 
magát képesnek, hogy három tantárgyból vizsgázzon. Az angolt szerette volna 
halasztani, de azt a tanácsot kapta, hogy kezdje meg a vizsgát, legfeljebb meg-
bukik (de úgysem, mert képes lett volna rá).
Egy hónappal az érettségi kijelölt időpontja előtt, együttműködésünk harmadik 
évében eltűnt a házi őrizetből, ismeretlen helyre távozott. Édesanyját is, nem 
csak tanárait lepte meg ez. Egy év múlva a börtönben találkoztunk ismét, de 
már nem jött oda hozzánk.



Vivien hosszú időn keresztül szerhasználó volt, legutóbb közel tíz éven 
keresztül füvet szívott. Nem sok emléke volt a középiskoláról, háttértudását, 
szókincsét szegényesnek minősítette. Nagyon szeretett volna érettségizni, 
mert szeretne lenni „valaki”, és esetleg tovább is tanulna. Ugyanakkor nagyon 
fél is a megmérettetésektől.
Hat éve tiszta, „egészséges”. Szerinte minden ember függő, csak függésünk 
tárgyában különbözünk egymástól. 
Elmondta: szakított múltjával, rendesen dolgozik eladóként. A főnöke kihasznál-
ja, gyakran késik a fizetése. Nagyon keveset keres. Nem is szereti annyira a 
munkáját, de már három éve ott van. Szeretne kimenni Londonba dolgozni. Elég 
jól beszél angolul, ott van egy jó ismerőse. Sokkal többet keresne ugyanezzel 
a munkával. Előtte mindenképpen le szeretett volna érettségizni. Együtt él 
lányával, aki már elmúlt 18 éves.
A tanulási program nagyon megviselte. Rettenetesen sokat izgult, nagyon 
kevés önbizalommal rendelkezett. Folyamatosan vissza kellett neki jelezni. 
Nagyon sokat foglalkozott magával, fóbiáival, frusztrációival. Az egyes tanórák 
már-már terápiás ülésekké változtak. Álmatlanság, anyakomplexus, megfelelési 
kényszer, társfüggőség – jellemezte személyét, viselkedését.
Az első három tantárgy mindezek ellenére nagyon könnyen sikerült neki. Az 
angolt csak írásban rontotta el, de az is szép lett, beszédkészsége idegen 
nyelven is fenomenálisnak bizonyult. A matematika következett.
Sokszor lett beteg, berendelték külön munkára, nem engedték haza, lánya lett 
beteg, stb. Nagyon félt a matematika érettségitől. Ugyanakkor egy nagyobb 
lélegzetvételű beszélgetés után megtáltosodott. Többször jött egy héten, 
külön feladatokat kért magának. Ennek ellenére nem sikerült az érettségi. 
Nagyon nem. 

Sokáig nem jelentkezett Vivien, de kiderült aztán, hogy nem tett le a céljáról. 
Egész nyáron külön tanárhoz járt, akinek fizetett is. Elmondta, nagyon félt 
tőlünk, és emiatt nem tudott figyelni, tanulni rendesen. A „másik” tanártól, 
akinek fizetett, viszont nem tartott. 
Az októberi vizsgaidőszakban meglett a kettese.
A következő tavasszal értesített minket, hogy otthagyta munkahelyét, kiment 
dolgozni Angliába. Boldog. Ennél többet azonban nem tudtunk meg róla. 

Vivien, 38 éves
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Júlia állami gondozott volt, és tudja is, hogy kik a vér szerinti szülei, de csak 
egyszer próbálta megkeresni őket. Addig jutott, hogy ismerősökkel beszélt. 
A vér szerinti szülei alkoholisták voltak. Júliát mindig is taszította az alkohol, 
de nem csak ez volt az ok, hogy aztán félbehagyta a kutatást. Igazából úgy 
érezte, hogy ha felveszi velük a kapcsolatot, akkor az mély sebeket tépne fel 
benne. És az ilyen megrázkódtatásoknak a fiát sem akarja kitenni.
Másfél éves volt, amikor a nevelőszülei örökbe fogadták. A nevelőapa kato-
natiszt volt, még emlékszik azokra az időkre, amikor az apja úgy jött haza, hogy 
a pisztolyát is magával hozta. És hát, sajnos ez a kapcsolat is megszakadt, 
mert a nevelőapja is inni kezdett, közvetlenül azután, hogy vidékről Pestre 
költöztek. A család lassan lecsúszott (ez a rendszerváltás környékén volt), és 
Júlia úgy érezte, hogy csak nyűgként van otthon. 
Talán ezért menekült bele egy olyan párkapcsolatba, mindjárt a középiskola 
után, ami utólag – szerinte - nagyon nagy hiba volt. De a tanulást nem hagyta 
abba, van marketing-ügyintéző végzettsége, szövegszerkesztői végzettsége 
is, és van egy takarítói OKJ-képzése. Ennek most nagy hasznát veszi. 
A örökbefogadó szüleivel megszakadt a kapcsolata, és teherbe is esett, de fel 
sem merült benne a gondolat, hogy a gyereket ne szülje meg. A kisfiú most 
nevelőszülőknél van. 
Visszatérve az elhibázott kapcsolatra: a barátja, illetve hát gyermekének az 
apja szintén alkoholista volt, de hát akkora volt a szerelem, hogy Júlia lopásra 
is vetemedett. Alkoholt lopott abból a Tescóból, ahol épp akkoriban dolgozott, 
és hát, persze, ő bukott le, és nem a barátja. Akkor megúszta három év felfüg-
gesztettel – de hát csúszott le a lejtőn, még hajléktalan is volt. 
Aztán magára talált, és rengeteg munkát végzett. Főleg takarítást, amiben 
nagyon jó, sok munkahelyen néhány héten belül műszakvezetővé nevezték ki, 
csak hát ez a munka elég bizonytalan. Egyszer dolgozott lovardában, és úgy 
érzi, hogy ez lenne az a munka, ami igazán neki való. 

Júlia, 30 éves
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Kinga ápolónő, 19 éves lányát hosszú évek óta egyedül neveli. Munkája révén 
kapcsolatba került egy hosszúidős ítéletről néhány hónap múlva szabaduló 
férfival, és mély szerelem szövődött közöttük. A férfinek nem ez az első ítélete, 
de ez 10 év körüli, és jelenleg egy nagyon súlyos betegségből lábadozik. Kb. 
1 évet volt kórházban, és ez idő alatt Kinga ápolta. Most már visszakerült bv. 
intézetbe, és telefon, levél, valamint beszélő útján tudják tartani a kapcsolatot 
a mindennapi találkozást és az ápolásból (is) adódó intimitást felcserélendő. 
Kingában most fogalmazódtak meg kérdések, továbbá kételyek. 
A konkrét kérése és kérdése: vajon a férfinak szabadulás után lesz-e munká-
ja? Vagyis büntetett előélettel, valamint a súlyos betegséggel egyáltalán 
számíthat-e munkára a szintén negyvenes évei elején járó férfi? 
Kinga nagyon boldog a számára újdonságot jelentő szerelmi kapcsolatban, 
hiszen a lánya apja után nem volt hosszú, de rövid kapcsolata sem. Gyereke 
nevelése, a mindennapok, a munka kötötte le minden erejét és energiáját. És 
éppen, amikor nem számított rá, immár érett fejjel, szerelmes lett!
Mindazonáltal érdemes elgondolkodni, hogy ez a kapcsolat hogyan és mi mó-
don alakult ki, valójában mennyire is ismerik egymást, és hosszú távú közös 
élet erre tervezhető-e, ill. érdemes lenne-e még egy kicsit tovább és jobban 
ismerkedni, immár nem deprivált körülmények között. Kinga valójában semmit 
nem tud a férfiról, gyakorlatilag a bűncselekménye és az ítélete sem érdekli, 
mert ő „ilyenekkel nem akar foglalkozni”. Nem tudja, hogy a férfi mit és hogyan 
dolgozott a szabadságvesztése előtt, erről csak sejtései vannak („talán pénzek 
behajtásával foglalkozott”). A férfi erős testfelépítésű, intenzíven foglalkozott 
betegsége előtt testépítéssel, és mostani, betegsége miatti külseje nagyon 
zavarja. És az, hogy most nem „gyúrhat”. 
Mindezen kérdések körüljárása azonban fontos akkor, ha tényleg hosszú 
távú és közös jövőt tervez. Pl. fontos tudni, hogy a jövőbeli élettársnak van-e 
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munkatapasztalata és milyen irányban, ha azt a kérdést tesszük fel ma-
gunknak, hogy ilyen sok hátráltató tényezővel (büntetett előélet, betegség) 
vajon fog-e (vagy inkább: fog-e tudni) dolgozni a jövőbeni társ? Mert ha tu-
lajdonképpen soha nem dolgozott (bár kétségtelen, hogy a bűnelkövetők a 
bűncselekményeket is munkának élik meg, de itt inkább a többségi társadalom 
norma- és értékrendszere alapján értelmezett, legális, bejelentett munkát ért-
jük), kérdéses, hogy a jövőben ilyen irányú szándékai vannak-e. De lehet, hogy 
vannak, csak kellene tudni… 
Amúgy a férfinak nincs szakmája, és a hosszú börtönévek alatt sem végzett 
semmit. Kinga semmit nem tud a börtön világáról, azt sem, hogy ott vannak 
elérhető képzések, lehet tanulni, és különösen hosszú idősök esetén ez nagyon 
fontos tényező. Mindenképpen fontos üzenet, ha valaki 10 év ítélet alatt nem 
végzett el egyetlen képzést sem, nem járt semmiféle tanfolyamra a totálisan 
zárt intézetben. 

Kinga tudja, hogy „párja” nem tett félre semmi pénzt a hosszú börtönévek 
alatt, ugyanis nem sokat dolgozott, később pedig betegsége miatt nem tu-
dott. Most Kinga küld neki csomagot, ill. próbálja a férfi kívánságait teljesíteni a 
tekintetben, hogy mit is tegyen a csomagba. 
Kinga szeretné megérteni magát, a helyzetet. A hosszú időre elzárt férfiak 
vágynak a törődésre, szeretetre, amit egy ápolónő mindenképpen tud biz-
tosítani. Természetesen igen fontos ez a kapcsolat a férfi számára, így nagyon 
kedves, mindazon pozitív visszajelzést meg tudja adni egy egyedülálló nőnek, 
amit a „kinti” rohanó világban nem, vagy csak korlátozottan tud megkapni. 
Speciális, elszigetelt a környezet („csak mi vagyunk”): kórház, ápoló és ápolt 
között. Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem jöhet létre őszinte és mély 
kapcsolat ilyen körülmények között két ember között, de ezek a szempontokat 
mindenképpen át- és végiggondolásra érdemesek a jövőtervezésnél. 
Kinga hosszú ideig nem jelentkezett, majd írt egy e-mailt: érzi, „lerángatták a 
földre”. Ennyit. Talán mérges, de biztosan bizonytalan… 

Az életében a legkomolyabb változás az volt, amikor a fiával újra felvette a 
kapcsolatot. Igazából mindig kapcsolatban voltak, csak akkor, hajléktalanként, 
a mélyponton nem akarta, hogy ilyen állapotban lássa a gyerek. A nevelőanya 
is nagyon bízik benne, és ő szerzett Júliának lakást is, amiért csak a rezsit kell 
fizetnie, és takarítania egy iskolában. De ez olyan mellékes munka, mert mindig 
talál mást is.
Most éppen úgy tűnik, hogy kezd rendeződni az élete. Van egy barátja, akivel 
egy csomagolóüzemben ismerkedett meg, és nagyon jól kiegészítik egymást, 
mert hogy a fiú fiatal és lelkes, míg ő, Júlia, inkább zárkózott és néha aggodal-
maskodó, de erre megvan az oka. De bízik a jövőben, mint ahogy eddig is bízott. 
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