


Bibor Klára – Korenyák Zsófia – Pataki Teréz: 

Tér | láTás

Budapest fiatal szemmel



Bibor Klára – Korenyák Zsófia – Pataki Teréz

Tér | láTás
B u d a p e s t  f i a t a l  s z e m m e l



Tér |  láTás

| 5 |

HANGOlÓ

„Ez a város egy távoli bolygó.  

Itt élni nem rossz, és itt élni nem jó.” 

(Európa Kiadó)

1. „Azt nem mindenki érzi. Hogy milyen is Csepel.” 

Mindenkinek van egy saját Budapestje. Két Budapest olykor hasonlít egymás-

ra, máskor közös pontot is alig találni bennük. éppen erre a különbségre vol-

tunk kíváncsiak: ki milyen várost tud magáénak, ki milyennek érzi a várost. 

Kutatásunkban1 Budapesten élô vagy Budapestre bejáró fiatalokat kérdeztünk 

meg arról, hogyan látják közvetlen környezetüket, értve ez alatt Budapestet, 

illetve a szûkebben vett lokalitást: kerületet, teret, utcát. Hogyan illeszkedik a 

város a mindennapjaikba? Mely részeit ismerik jobban, melyet kevésbé? Meny-

nyiben érzik magukénak? Ehhez kapcsolódóan arról is faggattuk ôket, hogyan 

érinti ôket a közösségi aktivitás, az egyéni és kollektív felelôsség kérdése. Ki, 

mit tenne azért, hogy jobban érezze magát a térben? Kinek a feladata meg-

oldani a lokalitás problémáit?

1  A kutatásra a lakmusz Csoport, illetve az ahhoz kapcsolódó Tendencia Csoport kezdeményezé-
sében került sor. A lakmusz Csoport egy fiatal színházi szakemberekbôl és szociológusokból álló 
nonprofit egyesület, amelynek elsôdleges célja a középiskolás korosztály számára elérhetôvé 
tenni, illetve létrehozni az érintett korosztály problémáira reflektáló színházat. A kutatást a 
Fôvárosi Önkormányzat „Te jössz!” elnevezésû pályázata támogatta. E helyütt szeretnénk kö-
szönetet mondani mindenekelôtt beszélgetôtársainknak, amiért megtiszteltek bennünket véle-
ményükkel. Korrektorunknak, laboda Kornélnak, a Katlan Csoportnak (különösen rózsavölgyi 
Barbinak).  
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és a harmadik szakasz érdekel. Köztudott, hogy a serdülôk testi változásainak 

énképre tett hatása jelentôs. A testrôl és a testképrôl, bármennyire is érdekes, 

nekünk (itt és most) nem tisztünk beszélni; a lelki és szellemi változásokról 

azonban szeretnénk részletesebben szólni. 

Erik Erikson, a pszichoszociális elmélet megalkotója szerint az ember élete 

során különféle kognitív fejlôdési stádiumokon megy keresztül. Minden kor-

csoportnak megvan a saját konfliktusfókusza, amellyel az adott életkori  

szakaszban foglalkoznia szükséges. Attól függôen, hogy az egyén az egyes 

stádiumok konfliktusaival milyen hatékonyan tud megbirkózni, lesz képes egy 

további fejôdési szakaszba lépni. A serdülôkor feladata annak megfelelôen 

integrálni a korábbi tapasztalatokat, hogy a védett környezetet egy szélesebb 

társadalmi kontextus váltja fel. Ez az identitás kialakításának szakasza, mely 

tizenkét éves kortól nagyjából húszéves korig tart. (Erikson, 2002) Más megkö-

zelítésben, ez a szakasz az elvontabb fogalmakban történô deduktív gondol-

kodás kialakulásának szakasza. (Piaget, 1970) 

A családdal való kapcsolat ebben az idôszakban meglehetôsen konfliktusos: 

a fiatal az egykor idealisztikus szemléletétôl – mellyel szüleit érzékelte – eltá-

volodva jóval kritikusabb lesz. értékrendjét ugyan alapvetôen meghatározza 

szülôi mintája, kialakuló baráti kapcsolatai mégis nagy hatással lesznek rá, s 

autonómia-igényének növekedésével egyre inkább terhessé válik számára a 

szülô ôt övezô figyelme és féltése. (Cole, 2001) Egyrészt a barátok segítik elô a 

szülôktôl való elszakadást, másrészt a hasonló korúak egymástól tanulják meg 

a versengés és az együttmûködés szabályait is. A fiatalok egymás társaságá-

ban igyekeznek megoldani az élet mindennapos nehézségeit, társkapcsolati 

kérdéseit, a másokról folyó beszélgetés a személyészlelésben és az identitás 

kialakulásában is igazán fontossá válik. (Vajda, 1999) Megtapasztalják saját és a 

másik énhatárát, ekkor már inkább olyan barátságokat, kapcsolatokat alakíta-

nak ki, amiket magukhoz közelebb éreznek, s ahol hasonlóságot, bizalmat és 

intimitást élhetnek meg. A kialakuló közösségi szokások – szubkulturális ele-

mek, események – pedig kiegészítôi lehetnek önmeghatározásuknak.

Az elsô nehézség, amivel szembesültünk, annak eldöntése volt, hogy ponto-

san kit is szeretnénk megkeresni. Végül is ki számít budapestinek? Némi dilem-

ma után a fôvárosban élôkön kívül budapestinek tekintettük a nem fôvárosban 

élô, de oda naponta bejárókat, valamint a faluból frissen felköltözött beván-

dorlókat is – az ô narratívájuk egészen más szempontból árnyalja a közös 

Budapest-képet. Kérdés volt továbbá a megkeresendô fiatalok életkora. 

 

A kutatás célcsoportjául a „hivatalosan vett” ifjúság egy részét, a középiskolás 

korosztályt választottuk: a legfiatalabb válaszadók tizenöt, a legidôsebbek 

húszévesek (szakmát tanulók) voltak. A társadalmi aktivitás és a felelôsség 

kérdése hitünk szerint összekapcsolódik a generáció jövôképével és az önnön, 

társadalomban elfoglalt helyükrôl megfogalmazott véleménnyel. A pályakez-

dés – továbbtanulás vagy munkába állás – elôtt álló középiskolás korosztály 

számára az ôket környezô társadalom a felnôttek társadalma: mikor errôl vé-

leményt alkotnak, arról is vallanak, mennyire látszik nekik zártnak a felnôttek 

társadalma, milyen jövôt látnak maguk elôtt. 

2. Ezek a fiatalok

Kutatásunk érintettjei nagyon különbözô életkorúak: noha csupán öt év a kü-

lönbség a legfiatalabb és a legidôsebb között, ebben az életkori csoportban az 

öt év nagyon nagy idô. Egészen más szemmel lehet és kell olvasni egy tizenöt 

évessel, és egy húszévessel készített interjút. Másra figyelnek oda, más foglal-

koztatja ôket. Kamaszok: az egyik majdnem gyerek, a másik majdnem felnôtt. 

éppen ezért indokoltnak tartunk egy rövid kitérôt, melyben felidézzük a leg-

fontosabb életkori sajátosságokat és változásokat.

Elôször is le kell szögezni, hogy a serdülôkor intervallumát nehéz lehatárolt 

szakaszokra osztani. A legelterjedtebb meghatározás a serdülôkort három 

részre, prepubertásra (11–13 év), pubertásra (14–18 év), illetve ifjúkorra vagy 

adoleszcenciára (18–21 év) osztja fel. (Vajda, 1999) Bennünket ebbôl a második 
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Az iskolatípus szempontjának kiemelése ugyanakkor megnehezítette a dol-

gunkat – hiszen ezáltal az interjú megszervezéséhez az iskolával kellett felven-

nünk a kapcsolatot, ami az egyeztetés fázisába kényelmetlenül sok szereplôt 

vont be. Gyakran már az is nehézséget okozott, hogy az igazgató titkárságán 

együttmûködjenek velünk, még többször találkoztunk az intézményvezetôk 

bizalmatlanságával, közönyével, olykor indulatos elutasításával. Másfelôl 

elônyünkre szolgált az, hogy iskolánként csak egy diák idejét vettük igénybe, 

maximum két tanóra hosszúságban. Tehát a kérdôíves módszerrel szemben, 

esetünkben, nem követelt komoly áldozatot (egy osztály teljes tanóráját) az 

együttmûködés. sokszor ez az érv gyôzte meg az igazgatókat. (Az iskolán ke-

resztül történô szervezéssel gyakran azt is tudomásul kellett vennünk, hogy az 

intézmény felelôsnek tekinti magát az interjúval kapcsolatban. Ezért a diák ki-

választását követôen is – térben és idôben – az iskola keretei között kellett 

maradnunk.) Ugyanakkor az is fontos tapasztalat volt számunkra, hogy az in-

terjúalany kiválasztásában a „minél kisebb áldozat elve” érvényesül: az ezzel 

megbízott pedagógus minden bizonnyal olyan diákot igyekszik választani, akit 

a legkisebb kár ér a tanítástól való távolmaradással. A „minél kisebb áldozat 

elve” fordítva is megállja a helyét: az iskolának nem közömbös az önmagáról 

fenntartott kép, nem bízhatja az interjúadást akárkire, tehát kettôs érv szól a 

„jó tanuló, jó sportoló”, kiváló magaviseletû diákok kiválasztása mellett. 

(Meglepô módon, ezen fiatalok nagy hányada „bejáró” volt.) Valószínûleg az 

ilyen diákok engedelmes önkéntesek, akikre számítani lehet akár tanulmányi 

versenyrôl, akár ballagási beszédrôl, akár, mint jelen esetben, szociológiai inter-

júról van szó. éppen ezért, egy idô után szokásunkká vált megkérdezni, hogy 

„vajon, szerinted, miért téged választottak ki erre a beszélgetésre?” A szocioló-

gus legnagyobb félelme tükrözôdik ebben a válaszban: „Hát szólt, hogy én 

képviseljem… hát igazából azért engem választott, mert én az IDB-nek, az 

iskolai diákbizottságnak vagyok az elnöke, és hát úgy gondolta, hogy én 

majd olyan válaszokat fogok tudni adni, amikkel elégedett leszel.” Egy bizo-

nyos idô után tehát bekerült kiválasztási szempontjaink közé a fiatalok tanul-

mányi teljesítménye is, és kezdeti szisztémánkat alkalmanként felfüggesztve 

alanyaink egy részét a vizsgált korosztály kedvelt szórakozóhelyeit látogatva 

röviden összegezve az életkori csoportok legmeghatározóbb vonásait,  

14–15 év között a serdülôk feladata a középiskolába való beilleszkedés. Mind 

iskolán, mind osztályon belül helyüket, szerepüket keresik, s igyekeznek azo-

nosulni személyiségekkel, eszmékkel. 15–17 éves koruk között a stabil baráti 

kör kialakítása, csoporthoz tartozás, önmeghatározás játssza a legnagyobb 

szerepet. A határok próbálgatása, a szülôkkel, a tanárokkal való konfliktusok 

felvállalása és megoldása is részét képezi ennek a szakasznak. Ekkor jellemzôbb 

a negatívabb énkép, az alacsony önértékelés. 17–18 éves koruk között a szere-

pek stabilizálódása figyelhetô meg: a felnôtt szereppel való azonosulás, a 

jövôbe tekintés (készülés a hivatásra) lesz fontosabb. A célok meghatározása 

vagy meg nem határozása okozhat elakadást, de mégis – az elôzôhöz képest 

– egy pozitívabb énkép a végeredménye a szakasznak. 18 éves kor után egyre 

inkább megjelenik a pályaválasztás, önállósodás, egzisztenciális függetlenség 

iránti belsô igény. Ebben a szakaszban nagy szerepe van az identitás sikeres 

(teljes) kialakulásának, ugyanis ha abban törések voltak, az megnehezíti az 

elkötelezôdést, a kötôdést.

3. Módszereink

Kutatásunk megtervezésénél azt a célt tûztük magunk elé, hogy a lehetô leg-

színesebb kép rajzolódjon ki a Budapesten élô fiatalok városhasználatát, Buda-

pest-képét illetôen. Fontosnak tartottuk ezért, hogy anyagi lehetôségeinkhez 

mérten a lehetô legtöbb kerületbôl, és a 14–19 éves korosztály esetében szá-

mításba jövô valamennyi iskolatípusból találjunk interjúalanyokat. Kiinduló-

pontként létrehoztunk egy területi alapú listát, mely minden kerületbôl tartal-

mazott gimnáziumot, szakközépiskolát és szakiskolát. A reprezentativitás nem 

volt – az alacsony esetszám miatt nem is lehetett – célunk. Ugyanakkor töre-

kedtünk arra, hogy interjúalanyaink csoportja a választott szempontokat 

illetôen kiegyenlített legyen, s így elemzésünkben minél szerteágazóbb kép 

rajzolódjon ki az eltérô lokalitáshoz, iskolatípushoz vagy nemhez tartozó in-

terjúalanyok városképét illetôen.
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belvárosi, külvárosi, bejáró, és faluról felköltözött fiatal mesél bennük Budapestrôl. 

Végezetül bemutatjuk a fókuszcsoport tanulságait. A fókuszcsoport célja az 

volt, hogy megnézzük, hogyan építik fel a fiatalok közösen a várost, vagyis hogyan 

lesz egyéni városképbôl közös gondolat. Fontos hozzátenni, hogy az interjúk 

inkább a 17–19, a fókuszcsoportok pedig a 15–16 éves korosztállyal készültek. 

4. Budapest Bár

Mielôtt belekezdenénk a beszélgetések ismertetésébe, érdemes tisztázni,  

milyen sajátos lehetôségek, körülmények fogadták interjúalanyainkat, amikor 

14–15 éves koruktól megkezdték Budapest autonóm birtokbavételét. Az ön-

álló városhasználattal alakulnak ki saját útvonalaik, választják meg kedvenc 

helyeiket, és a város egyes pontjait személyes jelentôséggel ruházzák fel. 

A város változását elsôsorban saját városhasználatunkra, illetve városképünkre 

gyakorolt hatásában érzékeljük, ezáltal válik fontossá számunkra. éppen ezért 

jellemzôen személyes idôszámításunkhoz képest rendezzük a várost formáló ese-

ményeket (például, amikor az elsô munkahelyemre jártam, a Margit híd építése  

miatt át kellett szállnom). Most a Budapesten 2005–2010 között lezajlott változások 

közül fogok tallózni, hogy így óráinkat és Budapestjeinket egyeztetve megidézzük 

azt a várost, amely az elmúlt öt év folyamán önállósodó városlakókat fogadta. 

Az otthon és az iskola, a diákmunka, vagy éppen a kedvenc kávézó közti 

távolság áthidalására az általunk vizsgált korosztály esetében a tömegközleke-

dés jelenti a legkézenfekvôbb megoldást. Ugyanakkor Budapesten a fiatalok 

(így részben a középiskolás korúak) körében örvend legnagyobb nép sze rû ség nek 

a kerékpár használata.4 Ez részben a város fejlôdôben lévô bicikliút-hálózatának 

4  „A budapesti lakosságon belül májusban a 15–29 éves korosztályban volt a legnagyobb a 
kerékpárral közlekedôk aránya (e korosztály 26%-a használta kerékpárját közlekedésre).” 
Magyar Kerékpáros Klub–TNs Hungary 2010

toboroztuk. Igaz, így elsôsorban 16–17 év felettiekkel találkoztunk, de legalább 

a tanári büszkeség és az óvatos körültekintés szûrôje nem érvényesülhetett.

Interjútervünk kérdésblokkjai egyfelôl általános témákra (ilyen a családi háttér, 

iskolai élet, pályaválasztás, kulturális szokások) fókuszálnak. Másfelôl rákérde-

zünk az iskolai és iskolán kívüli közösségekre, baráti kapcsolatokra, közös 

idôtöltésre. Végezetül, az interjúk különösen fontos részét képezik a lakóhely-

hez, Budapesthez majd országhoz fûzôdô viszonyra irányuló kérdések. Emellett 

kitérünk a fiatalok jövôképére is: igyekeztünk feltérképezni a jövôre vonatkozó 

elvárásokat, stratégiákat. A budapesti, illetve lokális problémákat firtató kérdés-

re adott válasz, valamint a felmerülô megoldási stratégiák pedig szándékaink 

szerint képet adnak a válaszadó egyéni kezdeményezô készségének, aktivitásá-

nak szintjérôl. Nem tudhatjuk, milyen válaszok születtek volna, ha nem mi készít-

jük az interjúkat. Mégis, úgy gondoljuk, hogy életkorunk2 elônyünkre vált, leg-

alábbis a válaszok nyíltsága erre utal. Kamaszként a társadalomról alkotott kép 

megegyezik a felnôttek világáról alkotott képpel – releváns a kérdés, hogy a fi-

atalok mennyiben akarnak a felnôttek világába tartozni, mennyiben fogadják el 

ezt a társadalmat, illetve milyen társadalmi berendezkedést képzelnének el ma-

guknak szívesen. Elônyünkre vált tehát, hogy nem tûntünk számukra „annyira” 

felnôtteknek – bevallhatóak voltak a balhék, alkohol- és drogpróbák, szélsôséges 

nézetek és indulatok, vagy éppen félelmek – csupa olyan dolog, amikrôl el-

mondható: „nem emlékszem, hogy ezt anyámnak említettem volna”. 

Az interjúkat két szinten elemeztük3: az általános részben az interjúkat leíró 

jelleggel használtuk, és a témák szerint felkínált kategóriák mentén értelmez-

tük. Ezután kiválasztottunk négy interjút, melyeket mélyebben, részletesebben 

mutatunk be. Ez a négy interjú négy jellegzetesen más térhasználatot mutat be: 

2  Bár tisztában vagyunk a helyzet fonákságával, miszerint mi sem vagyunk náluk sokkal idôsebbek, 
a tanulmányban beszélgetôpartnereink megnevezésére a „fiatalok” kifejezést használtuk, 
egyszerûen mert nem találtunk jobbat.

3  Az elemzés során – alanyainkat védendô – a személyes adatokat (a lakóhely kivételével) meg-
változtattuk.
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Az elvonulásra, ugyanakkor közösségi életre, sportra is alkalmas közterek, 

parkok a szabadidô eltöltésének fontos színterei. Ebbôl a szempontból izgal-

mas fejlemény az Erzsébet tér, amely 2002 óta különös utat járt be, és mára a 

város egyik legélôbb terévé vált. Egymás szomszédságában találnak itt a fiata-

lok beszélgetésre alkalmas parkot, gördeszkázás és görkorcsolyázás céljára ki-

épített pályát, illetve kulturális programokat is nyújtó szórakozóhelyet (Gö-

dör). ráadásul a tér tömegközlekedési csomópontban helyezkedik el, és bicik-

livel is jól megközelíthetô. Nagy népszerûségnek örvend a közelmúltban meg-

újult Károlyi-kert, valamint a Kopaszi gát is. 

Az utóbbi évek fontos fejleménye két, a városközponthoz közel elhelyezkedô 

pláza megjelenése is. 2007-ben a Keleti pályaudvar szomszédságában, így a 

kettes metró, illetve a 7-es busz vonala mentén nyílt meg az Aréna pláza, majd 

2009-ben a 4-es villamos végállomásánál az Allee. Mindkettôben található mozi, 

illetve több gyorsétterem is – ezek (ahogy majd az interjúk is mutatják) 

vonzerôt jelentenek a klasszikus plázázást, vásárolgatást vagy kirakatnézegetést 

nem ûzô fiatalok számára is. „A plázázás élménye a hétköznapok rendjébôl 

való kiszakadást jelenti, ezen túl pedig olyan semleges – konfliktusoktól men-

tes – színteret, ahol társas kapcsolataik ápolhatók, megélhetôk. A hely maga 

így kínál egyszerre izgalmat és elvonulást is.” (Dúll–Paksi–Demetrovics, 2009.)

Végezetül az éjszakai élettel kapcsolatban tennék pár megjegyzést. Bár az 

esti szórakozóhelyek látogatása elsôsorban az általunk vizsgált korcsoport 

idôsebb tagjaira jellemzô, a fiatalok elmondása szerint Budapesten a kor ritkán 

képez akadályt a szórakozási lehetôségekben való részvételt illetôen. Többen 

büszkén mesélték, hogy 15-16 éves koruk óta gond nélkül beengedik, (alkohol-

lal, dohányáruval) kiszolgálják ôket – már a kérdés firtatását is komikusnak 

találták. Az esti szórakozás szempontjából újdonságot jelentett a romkocsmák 

elôretörése. Az elsô ilyen helyek – mint például a szimpla Kert – a kétezres 

évek elején jelentek meg. Mára a számuk meghaladja a húszat. (A teljesség 

igénye nélkül: szóda, Mumus, Pótkulcs, West Balkán, Corvin tetô...) A létre jöt-

tüket lehetôvé tevô ingatlanviszonyok, illetve a nagy vendégforgalom miatt  

köszönhetô, ami 2009-ben 170-180 km körüli bicikliutat jelentett, ezek állapota, 

kialakítása, illetve útvonala (és leginkább hiánya) azonban sokszor okkal vált ki 

komoly kritikát. 5 A közlekedés feltételei – jelen esetben a menetrend, vagy ép-

pen a bicikliutak állapota – nem csak a menetidôre vagy az alternatív útvonalak 

közti választásra lehet hatással: a lehetséges célpontok közti döntésre is befo-

lyással bír. Ebbôl a szempontból érdemes felidézni az utóbbi évek metrófelújítá-

sait, a Margitsziget villamosmegállójának lezárását (különös tekintettel a nya-

ranta kitelepülô diszkókra), vagy a 4-es metró építésének hatását. Utóbbi nem-

csak a BKV-járatok útvonalait, de az alakuló megállók környékének gyalogos-

közlekedését is megbolygatta. átmenetileg a városi tér funkcióira is hatással 

lehet – élünk a gyanúperrel, hogy amíg a palánkok állnak, kevesebb randevú 

indul a körtér melegedôköveinél, vagy a Keleti pályaudvar épületével szemben. 

(Nem csak azért, mert ezek a helyszínek így kevésbé esztétikusak: a palánkok 

átláthatatlanná teszik a teret, ami nemcsak a tájékozódást nehezíti meg, de az 

ember biztonságérzetét is csökkenti.) A közlekedés infrastruktúrájának megvál-

tozása a fiatalok szórakozási szokásaira lehetett a legnagyobb hatással – ebbôl 

a szempontból különösen jelentôs a 2005 szeptemberétôl mûködô új éjszakai 

autóbusz-menetrend. Az útvonalak hosszában és a járatsûrûségben történt vál-

tozások nagy valószínûséggel kapcsoltak be új helyszíneket az éjszaka reperto-

árjába, és nagyobb rugalmasságot hozhattak a hazaindulás idôpontjának meg-

választásában is. A biciklisközlekedés feltételeinek javulása mellett az utóbbi 

években kivitelezett park- és sétálóutca-felújítások a gördeszka-, roller- vagy 

görkorcsolya-használathoz teremtettek kedvezôbb körülményeket a városban. 

A hagyományos (nem erre szánt, de erre használt) területeken kívül (klasszikus 

példa a Hôsök tere, vagy éjszaka az Andrássy út), újabban a városfejlesztésben is 

külön gondot fordítanak a görkorizásra, deszkázásra alkalmas terek kijelölésére 

(Eiffel tér, Erzsébet tér). Ugyanakkor kialakulnak azok maguktól is: Budapest új 

fôutcája tökéletesen alkalmas parádés gördeszkamutatványok bemutatására – 

hogy meg gyô zôd jünk errôl, elég csak esténként kilátogatni az Egyetem térre.

5   http://hvg.hu/hvgfriss/ 2009.43/200943_Budapesti_bicikliutak_a_becsi_hatoda
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GENErál

1. lakóhely

A kutatás során megkérdezett fiatalok többsége elégedett jelenlegi lakóhe-

lyével. Öten soha nem is laktak másutt. 

a központi kerületekre koncentrálódnak, így természetesen nem bírnak egész 

Budapestre kiterjedô vonzerôvel (amihez árszínvonaluk is hozzájárul). Ezzel 

együtt közülük több városszerte ismertté vált, és nagy távolságokból (néme-

lyik akár külföldrôl) is vonzza a fiatalokat. Ezért váltott ki országos, de leg-

alábbis fôvárosi szintû figyelmet a környéken lakók csendrendelet bevezetésé-

re irányuló követelése. A hasonló kezdeményezések jelentôs hatást gyakorol-

hatnak a fiatalok városhasználatára – bizonyos területek elveszthetik vonzere-

jüket, vagy új funkciót kaphatnak. Hétvégi bulizás helyett baráti beszélgetések 

helyszínéül szolgálhatnak. Ugyanakkor az is megfigyelhetô, hogy ezek a szó-

rakozóhelyek idôvel a magasabb korral és egzisztenciával jellemezhetô közön-

séget célozzák meg. Ez pedig a középiskolás korosztályt arra sarkallhatja, hogy 

új helyek után nézzen. szintén izgalmas változást jelent megítélésem szerint 

az utolsó évek nyári gyakorlata. A zenés szórakozóhelyek (ChaChaCha, Hold-

udvar, sark) Margitszigetre településével a város sokak által kedvelt területe új 

funkcióval gazdagodik, ami egyúttal Budapest éjszakai életébe is bekapcsolja.6 

Változatlanul üzemelnek a Petôfi-híd budai hídfôjénél mûködô nyári szórako-

zóhelyek – a Zöld Pardon, illetve a rio. Mindkét helyszín Budapest egyik leg-

frekventáltabb közlekedési útvonalán, a 4-es, 6-os villamos, illetve a 906-os 

éjszakai buszjárat közelében helyezkedik el, ezért feltételezhetô, hogy közön-

ségük nem csak a közeli kerületekbôl származik. A romkocsmák nagy része 

szintén a Nagykörút pesti szakasza mentén koncentrálódik, így ez az útvonal 

sûrû közösségi közlekedésével különös jelentôségre tett szert Budapest éjsza-

kai életében.

6  A költözés azonban a szórakozóhely szempontjából is hozhat változást, így a közönség 
átrendezôdését is. A Holdudvar esetében az új helyszín az árak megemelkedésével, és így a 
bölcsész, gimnazista közönség egy részének elmaradásával járt.
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élnek, meg van vele elégedve: szereti, hogy csendes, jó levegôjû környék  

(egy kis park található a lakás közelében), mégis jó a közlekedése. 

r – rozi a XXI. kerületben él. Korábban panelben laktak, nagyon szerette, 

elsôsorban a társaság miatt. Néhány átmeneti kispesti év után – ami számára 

merô unalom volt – visszaköltöztek Csepelre, egy családi házba. Nagyon  

szereti Csepelt, ugyanakkor tisztában van vele, hogy viszonyulása sokakban 

megütközést kelt: „Nagyon jó. Errôl igazán sokat nem tudnék mondani.  

Ezt nem mindenki érzi, hogy milyen is Csepel.” 

P – Péter hároméves kora óta Kôbányán él, ezt megelôzôen a Keleti pálya-

udvar mellett laktak. Közlekedés szempontjából jó helynek tartja, de zavarja  

a közelben található Józsefvárosi piac. 

l – lajos megkeresésünkkor másfél hónapja él Budapesten. Egy Mátészal-

ka mellett található apró faluból érkezett, de az interjú idôpontjáig 

meghökkentô mértékben belakta a várost (valószínûleg fôvárosi rokonai ré-

vén valamennyire már ismerôs volt itt). A VI. kerülettel nagyon meg van 

elégedve, örül, hogy lakóhelyéhez közel van a Hôsök tere, a Városliget vala-

mint a Nyugati pályaudvar.

2. Az iskolába menet...

Interjúalanyaink számára élethelyzetükbôl adódóan az otthonukat és az is-

kolát összekötô útvonal bír különös jelentôséggel. Feltehetôen ezt az utat 

járják be leggyakrabban, ami egyrészt (amennyiben az iskolaválasztást nem 

a földrajzi közelség határozta meg) sok idôt vehet igénybe, másrészt lehetôvé 

teszi a város egy szeletének ismétlôdô megtapasztalását. Feltételezhetô, 

hogy ez a tapasztalat meghatározó lesz Budapesttel kapcsolatos tudásuk, 

képzeteik kialakításában, így például abban, mit azonosítanak városi prob-

lémaként. 

Zs – Zsuzsa az I. kerületben él. „Tényleg a legjobb, fás is füves is, de azért 

mégis a központban van. Tökéletes, itt nôttem fel.” 

M – Misi VI. kerületi, ô is meg van elégedve lakóhelyével, igazi városi kö-

löknek tartja magát, aki „szédülne a füvön”. Imádja a nyüzsgést, ráadásul 

most új szórakozóhelyek is megjelentek a környékükön, ami a közbiztonság-

nak is jót tett. 

H – Helga a XI. kerületben lakik. szereti, mert Budán van, csendes, és a 

tömegközlekedés is jó. Örül, hogy a közeljövôben felújítják Kelenföld Város-

központot. 

T – Tamás a VII. kerületben él. „A hetedik kerület az a bel-belváros”, mond-

ja lelkesen. A régi házak szerelmese, különösen örül annak, hogy az ô bérhá-

zuk viszonylag jó állapotban van. A dugók, illetve a városképbe nem illeszkedô 

új építésû házak zavarják.  A város többi részéhez képest rendezett környék-

nek érzi a VII. kerületet, ahol ráadásul jó kulturális programok is vannak.  

A többiek legalább egyszer költöztek már. 

B – Bálint, szülei válása óta, a XII. kerületben él. A környékhez való 

viszonya közömbösnek mondható, elismeri, hogy nagyon rendezett és 

biztonságos.

Gy – György hét éve él a XVII. kerületben. Igazi lelkesedéssel korábbi lakó-

helyét említi: gyermeki nosztalgiával gondol vissza Keresztúr színes házaira.  

A XVII. kerületben az tetszik neki, hogy messze van a belváros, illetve hogy 

régi építésû házak jellemzik. 

A – Anna az elmúlt évek során többször is költözött. Elôször az I. kerületben 

laktak, elmondása szerint édesanyja nagyon sötétnek és zajosnak találta a  

lakást. A költözést két fázisban sikerült megoldani, átmenetileg a II. kerületbe 

költöztek, itt Anna egyáltalán nem szeretett lakni. Most a XI. kerületben  
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hogy a várossal szembeni averzióit részben feladta. Fiú interjúalanyunk a IX. 

kerületbôl utazik VII. kerületi iskolájába. számára a közlekedés a város társa-

dalmi problémáival való találkozás színterévé válik. A Józsefvárosi piac mellett 

elhaladó villamost nem szereti – erôs elôítéletek fûtik – zavarja az utazókö-

zönség viselkedése. Ezért választja gyakran a metrót, mivel arra véleménye 

szerint „legalább nem engednek fel akárkit”.  

3. A városban töltött szabadidô

Az elôbb azt láthattuk, hogyan viszonyulnak a fiatalok a város egy szeletéhez, 

amellyel találkozásuk mindennapos, kényszerû gyakorlat. Most a város azon pont-

jait veszem sorra, amelyeket saját önszántukból, szívesen keresnek fel. 

Mivel erre a fiatalok szabadidejében kerül sor, elôször azokat a programokat, el-

foglaltságokat tekintem át, amivel elmondásuk szerint a szabad délutánokat, hét-

végéket töltik. Elôbbi jellemzôen baráti társaságban telik. A közös kikapcsolódás-

hoz, beszélgetésekhez a legváltozatosabb körülmények és helyszínek szolgáltat-

nak hátteret számukra. Anna (XI.) városi sétákat, végállomásig tartó közös buszo-

zásokat említ. Mivel iskolája a IX. kerületben van, a közös séták a pesti belvároshoz 

kapcsolódnak: a Balzac utca környékét, a Váci utcát és az Andrássy utat különösen 

szereti, mert itt külföldön érzi magát. Helga (XI.) éppen ellenkezôleg: mivel pesti 

iskolájának diákjaival rossz a viszonya, a belváros pedig önmaga számára is meg-

magyarázhatatlan viszolygással tölti el, programjait szigorúan Budához köti. 

Elsôsorban a házukhoz közeli parkot, illetve a Feneketlen tó környékét szereti – 

fontos számára, hogy csendes, jó levegôjû helyen legyen. 

Kedves parkot, teret szinte valamennyien említenek. rozi (XXI.) esetében ez a 

Paradicsomot jelenti – „Kopaszi gátnak hívják, csak mi elneveztük Paradi-

csomnak, és nagyon szép” – úgy tûnik, a terület rekonstrukcióját a csepeli  

fiatalok egyértelmû elismeréssel fogadták. életének legalább ennyire fontos 

színtere az Ady-lakótelep. Telepi lány, itt töltötte a gyerekkorát, a lakótelep 

számára közösségi teret jelent. lajos (VI.) a Hôsök terére, illetve – barátnôje 

A megkérdezett fiatalok többsége lakóhelyétôl viszonylag nagy távolságra 

jár iskolába, elsôsorban tömegközlekedéssel. Eljátszhatunk a gondolattal, hogy 

e mögött esetleg az iskolaválasztást meghatározó szempontok átrendezôdése 

húzódik meg. A gyerek önállósodásával a földrajzi közelség kívánalma veszít-

het fontosságából, az iskolával kapcsolatos döntés során a karriertervek, illetve 

a család anyagi helyzete kerülhet elôtérbe. (Ez nem csak a jó anyagi helyzetû 

családok törekvô iskoláztatására lehet jellemzô – elôfordulhat, hogy éppen az 

alacsonyabb presztízsû, és ezért olcsó iskoláért kell utazni.) 

Két diák esetében az iskola az otthontól viszonylag kis távolságra található. 

Egyikük az I. kerületbôl jár a XII. kerületbe elmondása szerint öt percet vesz 

igénybe az út. Csepeli megkérdezettünk, rozi (XXI.) esetében az iskola a lakás-

sal azonos kerületben van, azonban csak tömegközlekedéssel áthidalható tá-

volságra.7 Ô volt az egyik olyan diák, akinek idônként lehetôsége lenne autó-

val megtenni az utat, számára azonban a buszozás élményt jelent, a nap fon-

tos eseménye. A többiek esetében jelentôs útról van szó, ha kilométerben ki-

fejezve nem is, a közlekedés viszontagságai miatt a menetidôt tekintve min-

denképp. Két fiú ezzel kapcsolatban a korai (négy, fél öt körüli) kelést emelte 

ki: egyikük, mint már rögzült mindennapi rutint, másikuk azonban mint a bu-

dapesti közlekedéssel járó komoly kellemetlenséget. (A mostani az elsô iskola-

éve a fôvárosban.) További két interjúalany esetében – korábban megfogal-

mazott várakozásunknak megfelelôen – a Budapesthez fûzôdô viszony szem-

pontjából is meghatározónak bizonyul a városon belüli ingázás. Helga, a XI. 

kerületben élô diáklány esetében az iskola az egyetlen célpont, ami a város 

pesti oldalához köti. Minden elfoglaltságát igyekszik Budára szervezni, Pesten 

pedig csak iskolájának közvetlen környékét és a Duna-partot szereti. Ebbôl 

úgy tûnik, nem a rendszeresen bejárt útvonal szülte ellenérzésrôl van szó, 

éppen ellenkezôleg: szakmai tervei miatt választott iskolájának köszönhetô,  

 

7  Elképzelhetô, hogy a város külsô kerületeiben jellemzôbb a közeli iskolának a választása, amit 
magyaráz a centrumtól független oktatási infrastruktúra kialakulása, különösen az újonnan 
fôvároshoz kapcsolt kerületeknél.
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A sportot, mint közös idôtöltést, többen is említették. szóba került a focitól 

az extrém sportokon át a kocsmasportokig szinte minden. A helyszínek sora 

ennek megfelelôen változatos. Helga (XI.) a Feneketlen tónál szokott olykor 

frizbizni. András (XVII.) elmondása szerint focizni, paintballozni, biliárdozni jár 

barátaival – törzshelyük nincsen, a város különbözô pontjain ûzik ezeket. Így 

biliárdozni például az Örsön, illetve Budatétényben, a Gold Centerben szok-

tak. Péter (IX.) a lurdy Házban szokott bowlingozni. Komoly utánajárás elôzte 

meg a helyszín kiválasztását: a Mammutnál ez sokkal olcsóbb, „és még jó is”. 

A bevásárló- és szórakoztatóközpontok természetesen nem csak a sport kap-

csán kerültek szóba. Csaknem valamennyi megkérdezett rendszeresen meg-

fordul plázákban, gyakran lakóhelyüktôl nagy távolságra is.

Zsuzsa (I.) az Arénát, a Mammutot, illetve a MOM-ot említi: „az olyan közel 

van, csomószor megyünk oda barátokkal is, és az már olyan törzshely”. Vá-

sárolni, illetve gyorsétterembe járnak elsôsorban. A WestEndet nem kedveli 

annyira. lajos (VI.) a WestEndbe, az Arénába és a savoya parkba jár, legtöbb-

ször barátnôje társaságában. A pláza náluk az alkalmankénti vásárlás mellett 

kifejezetten a mekizés színtere: a lány megszállott gyorsétterem-látogató. Hel-

ga (XI.) az Allee-ba, illetve a MOM-ba jár, az éttermek, illetve a mozi miatt. 

Vásárláshoz túl drágának találja ezeket a helyeket (feltehetôen vallási elkötele-

zettsége9 miatt is igyekszik a plázák legmateriálisabb oldalát távol tartani magá-

tól). Péter (IX.) a WestEndben intézi a család bevásárlásait. Kifejezetten elvará-

zsolja a hely: „Nagyon hangulatos. Ott a szökôkút... nagy, mindent megtalálok, 

jó hangulat van. Mindig szépen földíszítik, mindig van valami bónuszprogram”. 

Ezt a plázát részesíti elônyben rozi (XXI.) is: „vásárolni, elhülyülni, nézelôdni, 

beülünk mekizni”. A Csepel plázát ritkán látogatja, ide csak beszélgetni járnak. 

Említi még az Europarkot, illetve mozizás céljából olykor a lurdy Házba is eljut.  

A plázázás tehát az ô esetében nem kevés utazással jár, ami bizonyságul szolgál 

a plázák közti komoly hierarchia létezésére. Az alacsony forgalmú létesítmények

9  Helga a Jehova Tanúinak közössége iránt érez szimpátiát, elképzelhetônek tartja, hogy a jövôben 
csatlakozik hozzájuk.

társaságában – a Városligetbe jár szívesen. Kedveli a Nyugati pályaudvar kör-

nyékét is, elsôsorban a közelben szervezett koncertek miatt. Péter (IX.) is a 

Városligetet említi, valamint az Örs vezér terének árkád felôli részét. András 

(XVII.) a Margitszigetet kedveli, esetleg a WestEnd tetôteraszát, az ô esetében 

a nyílt tér fontos, mert a kikapcsolódást vízipipázással köti össze, illetve szeret 

társaságával elkülönülni, kerüli a zsúfolt helyeket. A Margitsziget említésekor 

feltûnhet, hogy lakóhelyétôl viszonylag nagy távolságra jár kikapcsolódni, szó-

rakozni, de ô ezt természetesnek tartja: a szórakozási lehetôségeknek a belvá-

rosban van a helyük.8 lakóhelyének közelében csak a könyvtárat használja 

kikapcsolódásra. Misi (VI.) is említi a Margitszigetet, valamint a Várat – számára 

annak van jelentôsége, hogy az utcán vannak, nem ülnek be: így olcsóbban 

megússzák. Könnyen lehet, hogy ez a szempont másnál is szerepet játszik a 

szabadtéri programok kultiválásában. Azonban legalább ennyire fontos az 

esztétikum, legalábbis Bálint (XII.) számára, aki szerint „ha elmész egy lánnyal, 

vagy akár mit tudom én egy barátoddal beszélgetni” az Alagút teteje a 

legjobb helyszín. Ha pedig kifejezetten randevúról van szó, a teázókat része-

síti elônyben. Zsuzsa (I.) otthonához és iskolájához egyaránt közel van a Vár. 

Társaságával itt szoktak sétálni, illetve a közeli parkokban: a Horváth-kertben, 

valamint a Vérmezôn. Olykor a Ferenciek terére, vagy a Váci utcába kalandoz-

nak még el.

A Deák teret, illetve a Gödört többen is említették, mint célpontot. Misi (VI.) 

jó idôben szokott kijárni (feltehetôen ô csak a térre), András (XVII.) és Bálint 

(XII.) is rendszeresen megfordul itt, csakúgy, mint Anna (XI.) és Zsuzsa (I.). Ôk 

elsôsorban bulizni jönnek. Zsuzsának (I.) ez azért is fontos, mert szülei hozzá-

járulásában „majdnem felnôtt” voltának bizonyítékát látja. A Deákon kiala-

kult, illetve mára már ki is épített gördeszka-, illetve görkorcsolyapálya Csepelrôl 

is komoly vonzerôt jelent, rozi (XXI.) is megfordult itt sportoló ismerôseivel, 

elmondása szerint kifejezetten jól érezte magát. 

8  A belváros pedig, ahogy a romkocsmákról szóló fejezetben láttuk, olykor lázad a feladat ellen.
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Izgalmas a kontraszt György és András, a két XVII. kerületi fiatal hozzáállása 

között. András nem hogy nehezményezné a kerület hiányosságait, egyenesen 

természetesnek tartja, hogy a belvárosba jár szórakozni – nem érzi tehernek. 

Mi azonban kimondhatjuk helyette: sok idôt és energiát fordít arra, hogy lakó-

helye hiányosságai ellenére változatosan töltse szabadidejét. György ezzel 

szemben elfogadja, hogy környezete szabja meg lehetôségeit.

4. Este fess

Az éjszakai szórakozás szempontjából nagy különbségek voltak a megkérde-

zett fiatalok között, ami nem meglepô, hiszen ebben a korban egy-két év 

korkülönbség nagy jelentôséggel bír. Más lehet a szülôk hozzáállása is, és ami 

különösen fontos, interjúalanyaink egy része még nem töltötte be a 18. élet-

évét. (Bár ez a mai Budapesten a törvényi szabályozás ellenére ritkán bír 

jelentôséggel.) 

Zsuzsa (XI.) a már korábban említett Gödörön kívül a romkertbe, illetve a 

Dürer-kertbe jár táncolni. Anna (XI.) szintén a Gödörben töltött estékrôl mesél, 

nagy lelkesedéssel: „a Gödörbe beülni, beszélgetni, ismerkedni, az olyan jó. 

(...) leülünk, és aztán mindig történik valami, (...) lehet beszélgetni, igazából 

elkerülhetetlen, szóval mindig odajön valaki, és most nem mondjuk azt, 

hogy helló, menj innen. Ott mindenki beszélget mindenkivel. Részeg embe-

rek odajönnek, és nem is tudják, mi van, mi meg józanok vagyunk ugyebár, 

és csak hallgatjuk a hülyeségeket.” Bálint (XII.) szintén megfordul a Gödörben, 

de nem ez a törzshelye – valójában nincs is törzshelye: „mindenkinek mások 

az igényei, meg mindenki máshova akar menni, minden társaságom, és  

akkor mindig máshova megyek én is.” sokat jár bulizni, gyakran házibulikba. 

Több szórakozóhelyet is említ, ahova olykor betér: Merlin, Dürer, Maxim,  

Instant, Fészek Klub. Az interjú idején éppen saját partiját szervezi a Take  

Five-ban. Negatív tapasztalatairól is mesélt, a romkertet például ellenszen- 
vesnek ítélt közönsége miatt kerüli. Misinek (VI.) nincs kifejezett törzshelye, 

kevesebb üzlet és szolgáltatás fenntartására képesek, kínálat hiányában 

azonban forgalmuk tovább csökken. Ez egy öngerjesztô folyamat, amit 

valószínûleg felerôsít a fogyasztók, így a kifejezetten plázakedvelô fiatalok 

ítélete is. A Csepel plázáról Kurtán lajos 2007-ben publikált tanulmánya  

a sikertelen beruházások között tesz említést (Kurtán, 2007), és bizony úgy 

tûnik, a Csepel pláza valóban nem menô: „itt ki van halva minden”. A fia-

talok között a WestEnd bizonyult a legnépszerûbbnek (bár a budai megkér-

dezettek nem igazán látogatják). Többen említették az Arénát, illetve a 

MOM Parkot is. Úgy tûnik, a bevásárló- és szórakoztatóközpontok látogatá-

sa – különösen ha kiemelkedôen nagy kínálatot biztosítanak – megéri az 

utazás fáradságát. Ez valószínûleg annak köszönhetô, hogy alternatív prog-

ramok sorának szolgálhatnak helyszínül: vacsora, mozi, bowlingozás, biliárd, 

vásárlás, beszélgetés egy kávé mellett. A plázalátogató nem kötelezi el ma-

gát egy forgatókönyv mellett az estére, délutánra nézve. Így az élmény el-

maradásának kockázata minimális. ráadásul két program, két találkozás kö-

zött sem fenyeget az unalom, addig is „el tudunk menni nézelôdni”. Mielôtt 

rátérnék a fiatalok esti, esetleg éjszakai programjának, törzshelyeinek ismer-

tetésére, két olyan interjúalanyról ejtek szót, akik alapvetôen egyedül szere-

tik tölteni szabadidejüket. Tamás (VII.) nem szeret eljárni, barátai, haverjai 

elsôsorban az internet világából vannak, osztálytársaival iskolán kívül nem 

találkozik. Nagyon szeret ugyanakkor a városban sétálni, fényképezni. Ked-

velt helyei közé tartozik a Margitsziget („jó kis kikapcsolós, nyugis hely”), a 

Vár, a Citadella, az Andrássy út. Kedveli a régi építésû házakat, mert azok 

még összhangban vannak egymással, és az emberrel. Ezért saját fényképei 

alapján számítógépes játékokban modellezi ôket. Györgynek (XVIII.) nem a 

számítógép, hanem a vasút jelenti a szenvedélyt, ô minden szabadidejét a 

vasúttörténeti parkban tölti, olykor barátja társaságában, aki szintén a vona-

tok megszállottja. Ugyanakkor úgy érzi, lakóhelye megfosztja a szabadidô 

más jellegû eltöltésének lehetôségétôl: „Mit lehet itt a XVII. kerületben 

csinálni? – Hazamenni”. Péter (IX.) még tovább megy: cinikusan jegyzi meg, 

hogy Kôbányának számára gyakorlatilag egyetlen elônye a jó tömegközle-

kedés, vagyis hogy könnyen el lehet onnan menni.
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Összefoglalásképp elmondható, hogy interjúalanyaink többsége részt vesz 

a budapesti éjszakai életben. általában megszokott, bevált helyekhez ra-

gaszkodnak, és ahogy ez diákok esetében (el)várható, hétvégi estéken láto-

gatják ôket. Zsuzsa, lajos és rozi esetében a tánc köré szervezôdik a prog-

ram, a többiek a kocsmai beszélgetéseket, eszmecseréket hangsúlyozzák in-

kább. Misi (VI.) elmondása szerint a témát náluk a jelenlevôk érdeklôdése 

határozza meg, a társaság mindenre nyitott: „»kockákkal« számítógépes 

dolgokról dumálunk, filozófusokkal filozofálgatunk”. A bulik többségé-

ben a tánc és a beszélgetés is szerephez jut.

kocsmákba járnak: „ahova megy a tömeg, ahol vannak a haverok, oda me-

gyek én is. Szóval úgy fogjuk fel, hogy nem ott van a buli, ahova megyünk, 

hanem ott van a buli, ahol vagyunk.” Végül mégis kiemel egy helyet – a Cor-

vin sörözôt – ahol viszonylag gyakran fordul meg. András (XVII.) elsôsorban 

télen jár kocsmákba, ha az idôjárás engedi, ragaszkodik a nyílt parkokhoz, te-

rekhez. Konkrét helyet nem említ, de néhány mondata arra utal, hogy míg 

korábban a kerületben maradt, most kocsmázni is a belvárosba jár. lajos (VI.) 

péntekenként jár táncolni, több diszkót is említ (Cool, soho, Up), kapcsolatai-

nak köszönhetôen némelyikben VIP-szekcióba is bejut. rozi (XXI.) is szeret 

bulizni, a Nyugati pályaudvarnál található Bank (újabb nevén retro) a törzshe-

lyük. érdekes módon nem csak plázázni, táncolni is komoly idôbefektetés árán 

jut el. Úgy tûnik, a csepeli szórakozóhelyek presztízse a plázáéhoz hasonlóan 

alacsony.



| 26 |

Tér |  láTás Tér |  láTás

| 27 |

ményeket, vagy rugalmasan igénybe vehetô bankfiókokat). Másrészt a vá-

rosi élet színterei közti gyors áramlás lehetôségét, vagyis a kielégítôen 

mûködô közlekedést. Interjúalanyaink elsôsorban az utóbbit illetôen éltek 

kritikával. György (XVII.) az esti buszjáratok ritkaságára panaszkodott, Bálint 

(XII.) a fogaskerekû vasút, lajos (VI.) pedig a trolik, és általában a BKV 

jármûparkjának állapotára. Tamás (VII.), illetve Helga (XI.) a rossz állapotú, 

keskeny utakat, valamint a gyakori forgalmi dugókat emelte ki. A városi in-

tézmények mûködésével kapcsolatban Péter (IX.) fogalmazott meg kritikát, 

a parkok illetve parkolók alacsony számát kifogásolta, utóbbi kapcsán gya-

korlatilag a P+r rendszer kialakítása mellett érvelt. 

A fiatalok által felsorolt problémák zöme esztétikai természetû volt. Nehez-

ményezték a szürke házakat, a szemetes utcákat, a vandalizmust. rozi (XXI.)  

az épületek és BKV-jármûvek tisztasága mellett a csepeli parkok állapotát sem 

találja kielégítônek. Tamás (VI.) úgy érzi, Budapest „eléggé le van lakva sajnos”. 

Csak a nagy turistaforgalmú területek rendezettek és tiszták. Kevésbé esztétikai, 

inkább a város élhetôségét érintô, illetve környezetvédelmi probléma a levegô 

minôsége. Többen említették, hogy Budapest büdös, szmogos város.

Társadalmi szempontú kritika alatt a többi városlakóval kapcsolatban meg-

fogalmazott problémákat értem. Ezek mögött sokszor rejtetten, vagy a rossz 

közbiztonság hangsúlyozásával nyíltan a félelem húzódik meg. Több megkér-

dezett nehezményezte például a hajléktalanok jelenlétét a városban. rozi 

(XXI.) így beszél errôl: „Sok a csöves, azt tudom. Az nagyon sok. És folyama-

tosan belém kötnek. Általában egy kis aprót, jó célokra. Megkérdezem, mi 

az a jó cél: szomjas. Az nem jó cél, mondom, akkor nem kapsz. Szeretek 

velük kötekedni. De sose én kezdem. Ôk kötnek belém.” lajos (VI.) szerint 

„hajléktalanok igaz, adunk nekik pénzt meg minden, de nem ételeket vesz-

nek, hanem mindent elisznak”. Helga (XI.) is említi a hajléktalanokat, nehez-

ményezi, hogy senki sem segít nekik, jelenlétük pedig elcsúfítja a várost.  

(A városi problémák lehetséges megoldásait firtató kérdés kapcsán empatiku-

sabb válaszok születtek, ezekre késôbb térek ki.)

Négy fiatal nem vesz részt a város éjszakai életében. Péter (IX.) csak délután 

kocsmázik, egy-egy beszélgetés vagy játék erejéig. Helga (XI.) egyáltalán nem 

látogat szórakozóhelyeket. Pár éve még cigizett, mára a dohányzást és az al-

koholfogyasztást – illetve az ezeket ûzôket is – erôsen megveti. Egyszer ült be 

sörözni osztálytársaival, de nem érezte jól magát: nem gondolja, hogy a be-

szélgetéshez füstre és alkoholra lenne szükség. Megítélése szerint nem vallási 

orientációja miatt vélekedik így, pusztán megkomolyodott. György (XVIII.) és 

András (VII.) egyáltalán nem járnak el otthonról esténként. Míg ôket felte he-

tôen a társaság hiánya, addig Pétert (IX.) a szülôi szabályok tartják távol a 

szórakozóhelyektôl. Hármukról könnyen elképzelhetô, hogy késôbb változtat-

nak szokásukon. Helga (XI.) személyes értékrendje miatt nem jár bulizni, ô 

valószínûleg késôbb sem kap kedvet a dologhoz.

Közös családi programokra általában hétvégén kerül sor. A fiatalok rokonlá-

togatást, tág családi körben elköltött ebédeket, közös sütögetést említettek. 

Ha a család nem utazik vidékre, vagy nem megy vendégségbe, szóba jöhet az 

étterem-látogatás, illetve a bevásárlás, mint program – gyakran a már koráb-

ban említett plázákban. lajos (VI.) az Izabella kávézót említi, mint a család 

rendszeres találkozóhelyét, apa-fiú beszélgetések, meccsnézés, kvaterkázás 

színterét. Péter (IX.) múzeumlátogatást, túrázást említ, családjával többször 

voltak már az Aquaworldben és a Jövô Házában is. 

5. A problémás város

Megkértük az interjúalanyokat, vegyék számba, milyen problémákat látnak 

közvetlen lakóhelyükön, kerületükben, illetve Budapesten. A fiatalok vála-

szai nagyjából három szempont mentén csoportosíthatók. A várossal szem-

beni esztétikai, társadalmi és funkcionalitásbeli elvárások határozták meg 

ôket. Utóbbi alatt a város „jól használhatóságát” értem, ami egyrészt a 

különbözô szerepet betöltô városi terek megfelelô számát és kialakítását 

jelenti (kellôen sûrû bolthálózatot, színvonalas programot nyújtó kultúrintéz-
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leg, azért én is értékelem ôket, de az ilyen hulla felirat a templomon, azért 

az nem igazán odaillô. Szerintem. Az ilyeneket le kéne takarítani.” A taka-

rításban azonban nem torpanna meg ezen a ponton. Elvárná, hogy Csepel 

polgármestere „javítsa meg az Ady-lakótelepet, és takarítsa el a csövese-

ket.” Utóbbit a hajléktalanszálló felújításával, elôbbit a cigányok szeparálásával 

oldaná meg. Tamás (VII.) is megjegyzi, hogy a „csöveseket kicsit kijjebb kéne 

vinni a városból”. lajos (VI.) és Helga (XI.) válasza ugyanakkor nagyobb empá-

tiáról tanúskodik. Helga (XI.) a hajléktalanság megelôzésére helyezné a hang-

súlyt, a fiú pedig több menedéket és melegételosztó-pontot látna szívesen. 

Az elôzôekben részletesen ismertetett „slágertémák” mellett Bálint (XII.) a vá-

rosi politikát jellemzô korrupciót, Misi (VI.) pedig az emberek egymással szembeni 

közönyét emeli ki. Három interjúalanyunk ugyanakkor a kérdéskört vagy hárítot-

ta, vagy nem látott problémát. Zsuzsa (I.), aki az interjú idôpontjában 17 éves, így 

válaszolt: „a gondoktól próbálok elvonatkoztatni, amíg úgy gyerek vagyok,  

addig ne terheljenek túl.” András hasonlóan viszonyul a kérdéshez: mindenhol  

vannak problémák, de ôt nem érintik, szüleivel sem beszélnek ilyesmirôl. Anna 

globális, egész Budapestre érvényes felvetést nem tesz, csak nagyon szûk lakókör-

nyezetével kapcsolatban vannak észrevételei: zavarja iskolájának rossz anyagi 

helyzete. Az interjú más szakaszában ugyanakkor indulatosan beszél a magya-

rokra, illetve budapestiekre jellemzô intoleranciáról, rasszizmusról. 

A város problémáival kapcsolatos vélemények utolsó aspektusát a megol-

dásban való részvétel jelentette. Arra voltunk kíváncsiak, a fiatalok szerint le-

het-e bármilyen szerepe az „egyszeri városlakónak” Budapest alakításában?  

A válaszok alapján úgy tûnik, a fiatalok nem igazán látnak erre lehetôséget.  

A problémák megoldását egyértelmûen a politikum területére utalják. Több-

ségük a városvezetést, vagy az országos politika szereplôit tartja kompetens-

nek valamennyi nehézség kezelésében. Az egyén felelôsségérôl András (VII.) csak 

a korrupcióba keveredô polgármesterek által okozott kárra asszociál. A fiata-

lok által kiemelt problémák egy részével kapcsolatban a tehetetlenség érzése  

jogosnak tûnik. A hajléktalanság intézményi megoldása valóban nehezen 

A városi együttélés nehézségei kapcsán három interjúalany a cigányokat em-

líti. Jellemzôen elôítéletes hangot ütnek meg, olykor a szélsôséges politikai dis-

kurzus retorikai készletébôl merítve. András (XVII.) például így fogalmaz: „Nem 

egyszer kötöttek belém, hogy büdös magyar... Nem engednek minket élni a 

saját országunkban”.  rozi (XXI.) az Ady-lakótelepre beköltöztetett roma csalá-

dokat említi, ôket teszi felelôssé a telepen uralkodó konfliktusos légkörért. „Kis-

sé elfajultak ott a dolgok a telepen, mert így az utóbbi egy-két évben sok 

embert telepítettek be különbözô helyekrôl, és nem éppen a legjobb fajta 

embereket.” György (VI.) a problémák felsorolásakor nem, az interjú más pont-

ján azonban utal arra, hogy a városban élô cigányok zavarják: „csak van egy kis 

hátráltatója, hogy sok a brazil.” Misi (VI.) a többségi társadalom megosztottsá-

ga felôl közelít a kérdéshez, úgy véli, az országnak egyetértésre kell jutni a ki-

sebbség befogadása vagy kiûzése, kiirtása tekintetében. „Valahol a kettô kö-

zött állunk. Amíg nem tudunk ebben megegyezni, addig ez mindig is prob-

léma lesz”. Az ô álláspontja minden bizonnyal az utóbbihoz áll közelebb.

Végül egy-egy interjú erejéig feltûnnek a deviáns (például szerhasználó) fia-

talok is. rozi (XXI.) az eldobált injekciós tûkben rejlô veszélyek miatt nehezmé-

nyezi a drogosok jelenlétét a Duna-parton. A „dekadens fiatalok” pedig Péter 

(IX.) szemét csípik: „a lépcsôházban, ha csak az ajtón kilépek, azt látom, hogy 

vannak ott fiatalok, akik ott cigiznek. És akkor elküldjük ôket, de mindig 

visszajönnek és otthagyják a cigicsikket és lehet takarítani utánuk.”

Az interjú során arról is megkérdeztük a fiatalokat, milyen megoldásokat 

tartanak lehetségesnek az általuk vázolt problémák esetében. A város külle-

mét illetôen a házak festését, tatarozását (Tamás (VII.)), a parkok rendszeres 

karbantartását, az utcák fertôtlenítését és a szemét összegyûjtését (lajos (VI.)) 

tartanák szükségesnek. A levegô minôségének javítását Péter (IX.) az autók 

számának korlátozásával, külvárosi parkolók létesítésével oldaná meg. rozi 

(XXI.) mondatai egy globális takarítás képét idézik meg: „a buszokat tisztít-

sák meg, csepeli buszokat, mert nagyon koszosak szoktak lenni. (...) Akkor 

az épületeket le kéne mosni. Mert sok graffiti – jó vannak szép graffitik, tény-
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mert „ott tényleg mindenki jól érzi magát, mindenki jól szórakozik.” And-

rás (XVII.) törzshelyét, lajos (VI.) kedvenc boksztermét mutatná meg. Péter 

(IX.) az Örs vezér terére kalauzolná el, hogy az egykor ott mûködô piacról 

meséljen neki. Bálint (XII.) az Alagút tetejére vinné el, a magyar konyha meg- 

ismertetésére pedig a Kádár étterembe. Azt is fontosnak tartja, hogy ne csak 

régi építészeti emlékeinket, de a város új keletû fejleményeit is büszkén mutas-

suk meg. A Gödörtôl a Combino villamoson át a Millenáris Parkig hosszasan 

sorolja a lehetséges helyszíneket. Amikor a szégyenfoltokra kerül sor, általá-

ban a nyolcadik kerületet említik. Anna (XI.) elkerülné a Blaha lujza teret,  

illetve a Nyugati pályaudvart. Péter (IX.) vigyázna, hogy a Nagykörútban 

gyönyörködô turista ne tévedjen be a keresztutcákba, „mert az már nem 

olyan”. Kerülné Kôbányát is, történelmi emlékek híján szerinte nem lenne 

értelme odamenni. Helga (XI.) ugyanakkor Budapest egyik legtisztább – sokak 

szerint legeurópaibb – részét hagyná ki az idegenvezetésbôl: az Andrássy utat. 

Úgy érzi „nem magyar játék” (egyedül a Herendi üzletet tekinti hazai bolt-

nak). A pesti házak pedig, bár szépségüket elismeri, taszítják. 

7. Kell egy ház

A fiatalokat arról is kérdeztük, hol alakítanák ki önálló otthonukat, hol lenne 

a számukra ideális lakóhely. A válaszokban egyrészt jelenlegi lakókörnyezetük-

höz fûzôdô viszonyuk jut kifejezésre. Másrészt felsejlik belôlük az eszményi 

lakóhely képe, amihez képest a Budapesttel kapcsolatos elvárások megfogal-

mazódnak. rákérdeztünk arra is, felmerült-e bennük a külföldre költözés gon-

dolata.

Zsuzsa (I.) maradna a kerületben, ahol most is él, esetleg spanyolországban 

tudná elképzelni az életét. Utóbbi a jobb fizetések miatt vonzza. András min-

denképp maradna Budapesten, vagy legalábbis valamilyen nagyvárosban, a 

külföldre költözés gondolata nem foglalkoztatja. György is (XVII.) ragaszkodik 

Magyarországhoz: Keresztúron, Nagykovácsiban, esetleg Angyalföldön élne 

elképzelhetô szakemberek, politikusok munkája nélkül. Ugyanakkor megle-

pett bennünket, hogy a város tisztaságával kapcsolatos megannyi észrevétel 

ellenére egyik interjúban sem esett szó az egyes ember lehetôségeirôl. sem a 

megelôzéssel, sem a már kialakult állapotok megváltoztatásával kapcsolatban. 

Pedig a szemét összeszedése, vagy a graffitik lemosása ember léptékû feladat-

nak tûnik. Tamás (VII.) szívügye a belvárosi épületek állapota, amin azonban 

véleménye szerint csak nagy pénzek bevonásával lehetne javítani. „Úgyhogy 

egy ember az csak por a sivatagban. Egy homokszem. És nem tud igazán 

mit csinálni. Hogyha mondjuk egész Budapest összefogna, akkor már eset-

leg abból alakulna valami szerintem.”

Bálint (XII.) ebbôl a szempontból kilóg a sorból. Ô már a bemutatkozás alkal-

mával nagy tûzzel beszél fel-feltámadó vágyáról, „hogy akkor Budapestet egy 

ilyen nagyon jó várossá” tegye.  Ugyanakkor ez a vágy sem hozza magával a 

cselekvés lehetôségeinek végiggondolását. Úgy tûnik, számos civil mozgalom 

fáradozása ellenére az általunk megkérdezett fiatalok még nem kaptak ösztön-

zést arra, hogy szabadidejük egy részét a város alakítására áldozzák.

6. Itt lakom, látod...

Megkértük az interjúalanyokat, játszanak el a gondolattal, hogyan mutatnák 

be a várost egy gondjaikra bízott külföldinek. Ebbôl megtudhatjuk, Budapest 

mely pontjait tartják szimbolikus jelentôségûnek. Kiderül, a város mely részei-

re büszkék, illetve hogyan viszonyulnak a hagyományosan városi büszkeség-

ként aposztrofált helyszínekhez. Feladatuk volt a jó benyomás érdekében 

mindenképp kerülendô területek (szégyenpontok) megnevezése is. 

szinte valamennyien említettek klasszikus turistacélpontokat: a Citadellát, a 

Várat, a Hôsök terét vagy a Parlamentet. Ugyanakkor gyakran választottak 

legalább egy olyan helyszínt is, ami számukra különös jelentôséggel bír, illetve 

nagy benyomást tett rájuk.  Zsuzsa (I.) a rábízott turistát a Deák térre vinné el, 
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Magyarország hálás azért, hogy itt vagyok” – szívesen marad. Tamásnak (VII.) 

nem kell különösebb tervezgetésbe bonyolódnia, szülei már gondoskodtak 

lakásról, ô pedig a két szóba jöhetô helyszín közül – a Duna közelsége miatt 

– a XIII. kerületet választotta. Mindenképpen ragaszkodik Budapesthez, és 

semmiképp sem hagyná el Magyarországot: „Én ilyen begyöpösödött ma-

gyar vagyok.” A megkérdezett fiatalok többsége lelkes budapestinek bizo-

nyult. Ez alól részben rozi jelent kivételt, aki inkább csepelinek tartja magát, 

illetve Helga (XI.), aki nagyon nem szereti a fôvárost, a pesti városrészeket 

pedig egyenesen utálja. A többiek értékelik és igénylik a fôváros nyújtotta 

nyüzsgést. Természetesnek tartják, hogy üzletek és szórakozóhelyek sora várja 

ôket elérhetô közelségben, amit a viszonylag sûrû és gyors közlekedés is ga-

rantál. Nem tudják elképzelni a falusi életet, ez különösen Bálintra (XII.) igaz, 

de Zsuzsa (I.) is így van ezzel: „ha valami faluban élnék – hát nem is tudom 

mit lehet ott csinálni. Esetleg a házban maradni, vagy elmenni sétálni a 

keresztezôdésen túl, hát nem túl nagy izgalom”.10 Azt hiszem, közös vélemé-

nyüket fejezik ki Tamás (VII) szavai: „Hát én maradnék már itt Pesten. Ezt én 

nagyon megszoktam, megszerettem, minden hibájával együtt, de meg lehet 

szeretni ezt a várost.”

10  Az idézet ugyanakkor arra is rámutat, hogy a fôvárosi fiatalok milyen kevés tapasztalattal  
rendelkeznek a „vidéki” élettel kapcsolatban.

szívesen. András (XVII.) teljes mértékben meg van elégedve jelenlegi lakóhe-

lyével, a közlekedést is megfelelônek találja. Anna (XI.) szíve szerint visszaköl-

tözne egykori I. kerületi lakásukba, a régi bútorokkal együtt. Ugyanakkor 

Amerikába, közelebbrôl New Yorkba vágyik, elmondása szerint a nyitottabb, 

elfogadóbb társadalom vonzza. Az elmúlt nyár azonban megváltoztatta Bu-

dapesthez fûzôdô viszonyát is: „Sokat járkáltam és sétáltam a városban, így 

megismertem Budapestnek egy más arcát, mint amit eddig így ismertem, 

és most már... lehet, hogy nehezebben tudnám itthagyni.” rozi (XXI.) marad-

na Csepelen, ha mégis költözni kell, akkor az Üllôi út környékét választaná  

(itt szokott olykor bébiszitterkedni, a város más részeit nem ismeri igazán). 

Külföldre ô sem menne. „Lehet, hogy nincsen itt olyan jó élet, de azért itt 

születtem, én inkább itt maradok. Én kitartok még egy darabig. De ha már 

minden kötél szakad, akkor megyek.” (nevet)

lajos (VI.) az interjú idején már tervezgeti barátnôjével közös életét. Úgy 

gondolja, ha Pesten nem sikerül házat szerezniük, Mátészalkára költöznek, 

hogy biztosan legyen munkájuk. A kis falu, ahonnan származik, a munkanél-

küliség veszélye miatt nem jön számításba. Már többször felmerült, hogy kül-

földön fusson be sportkarriert, de nem tudja itt hagyni szeretteit: „akkor a 

családomnak lôttek, nem is látom ôket. (...) Tesóimat nem tudom átölelni”. 

Ha mégis így alakul az élete, barátnôjét mindenképp magával szeretné vinni. 

Helga (XI.) sem hagyná itt Magyarországot, szerinte máshol sem könnyebb az 

élet, a külföldi munkavállalásban az anyagi javak hajszolását látja. Ugyanakkor 

szívesen elköltözne Budapestrôl, igaz, csak olyan távolságra, ahonnan még 

megoldható a fôvárosi munkavállalás. Biatorbágy például nagyon szimpatikus 

neki. Hasonlóan gondolkozik Péter (XI.) is, Budapest vonzáskörzetében keres-

ne egy szép települést, maximum fél óra távolságra. A Budára költözés gon-

dolatával is eljátszik, ott eddig csak kirándulások alkalmával járt. Bálint (XII.)  

a VII. kerületet választaná, ahol édesapja él. Egyelôre azonban édesanyja új 

családjával költözik a XI. kerületbe, ahol önálló lakrész várja. számára teljesen 

természetes, hogy ha szükséges, külföldön rendezze be az életét. Ugyanakkor, 

ha itthon is kielégítô feltételeket talál, vagy ahogy ô fogalmaz – „amíg  
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TElEPI sUTTYÓ

– Ha te csepeli vagy, akkor én milyen vagyok?

–  Pesti. (nevet) Ja, és Csepelen belül vannak csillagtelepiek is. De ôk is  

cse peliek.

– és akik az Ady-lakótelepen laknak? Azokat hogy hívják?

– Telepi suttyók. (nevet)

rozi 17 éves, és bár gyerekként négy évet Kispesten élt, igazi „csepelinek” 

tartja magát. szülei elváltak. Anyja a Corában dolgozik – „már amikor nem 

szül. Most is otthon van a gyerekkel”, rozi féltestvérével. rozi apja 

építômunkás, Kispesten él. rozi fontosnak tartja elmondani, hogy anyjának 

második házassága az ô engedélye nélkül nem köttetett volna meg: „Hogyha 

én azt mondtam volna, hogy nem, akkor anyu nem. Rajtam múlott a do-

log.” Úgy tûnik, rozi jól választott: „nevelôfaterom jobban foglalkozik ve-

lünk, mint az igaz apánk. Szóval jobb a családi légkör otthon, mintha még 

apámmal élnénk.” rozinak négy kisebb testvére van. „A középsô öcsémet, az 

ötévest, szinte mondhatjuk úgy, hogy én neveltem föl, mert anyu dolgo-

zott, apámra nem lehetett számítani, és én vigyáztam rá a legtöbbet, szóval 

eljárkálni, nagyon nem járkáltam el akkor. Meg a mostanival is. Ugyanúgy 

rám bízzák, én simán elvagyok vele. Tápszert megcsinálom, pelenkázok, 

fürdetek.” rozi Csepelen gépipari szakiskolába jár, érettségi után a család vi-

dékre fog költözni rozi nevelôapjához. Úgy érzi, nehéz lesz számára otthagy-

nia Budapestet – barátai, nagyszülei idekötik. A legjobb hely szerinte a város-

ban – és talán az egész világon – Csepel, azon belül is az Ady-lakótelep; amit 

szeret még, az Pesterzsébet, a lurdy Ház, a WestEnd, és a Deák. 

EsETEK

E négy elemzés arra szolgál, hogy amennyire lehetséges, „egészben” mutas-

suk be ezeket a fiatalokat. Hiszen a városhoz való viszony nemcsak a közvet-

len lakókörnyezettôl, vagy a „kötelezô” napi rutin során megtett távolságok-

tól függ. legalább olyan fontos „magyarázó változó” az is, hogy a fiatalok 

kivel (barátokkal, családdal), és hogyan töltik el a rendelkezésre álló szabadidôt. 

A négy „eset” kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy városhasználati szem-

pontból minél különbözôbb helyzetben legyenek (belvárosi, külvárosi, bejáró 

és faluról bevándorló). Másfelôl, szándékunkon kívül, e négy eset más dimen-

ziókban is reflektál egymásra.
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vagy a WestEnd már sokkal távolibb célpont számukra. ritkábban „mennek 

be” odáig, és ezeken a részeken már sokkal bizonytalanabbul mozognak: csak 

ezeket a célpontokat és az oda vezetô utat ismerik, a környéküket vagy a 

környezô utcákat már nem. „A WestEndig megyünk általában.” A belvárost 

egyáltalán nem ismeri. „Most nem ugrik be. Mondják, hogy menjünk el vala-

merre akkor úgy odatalálunk, de most így…” A WestEndben a program  

általában a mekizés, a mozizás, nagy ritkán vásárolnak is valami apróságot. 

Nem mindegy, hogy melyik plázát választják: a WestEndet, a Camponát és a 

lurdy Házat hangulatosnak ítéli, míg mondjuk a Csepel pláza „nem nyújt va-

lami nagy élményt”. Nem okoz gondot számára Csepelrôl bejárni – kimon-

dottan szereti a BKV-t. „Mert nem tudom, szeretem nézni az embereket, be 

tudom tenni a  zenét a fülembe, és akkor így hallgatom, aztán összefutunk 

így arcokkal, tök jó.”

2. Azért, ráférne a tisztogatás

„Mert, hmm, hogy is mondjam, kissé elfajultak ott a dolgok a telepen, mert 

így az utóbbi egy-két évben sok embert telepítettek be különbözô 

helyekrôl, és nem éppen a legjobb fajta embereket.” Íme, az imént beemelt 

objektív szempont – annak elismerése, hogy ha valaki nem tôsgyökeres csepe-

li, van oka arra, hogy ne érezze jól magát. „Hogy is mondjam”: elbizonytala-

nodik egy pillanatra, beszélhet-e nekem errôl, és ha igen, hogyan is nevezze 

meg a „problémát”. A kérdést végül úgy oldja föl, hogy egy feltételezett kö-

zös tudásra épít, és nem mondja ki a „cigány” szót. Az „elfajultak” kifejezés 

már elôkészíti az „emberfajta” szerinti distinkciót; másfelôl úgy tûnik, ez egy 

közös familiáris-vicces szleng kifejezés maguk között a cigányokra. Ellentétben 

vele, aki ott született, ôket „betelepítették”: mint valami kórokozót, vagy 

fertôzést, vagy állatfajt szokás. Mindenképpen kívülrôl érkeztek az ô sajátjá-

nak érzett Csepelére. A másik problémát számára Csepelen a hajléktalanok 

jelentik. Meglepôen agresszíven viszonyul hozzájuk: „hát általában egy kis 

aprót jó célokra, megkérdezem  mi az a jó cél, hát szomjas, az nem jó cél 

1. 6os

„Szóval így van egy hatosunk, akikkel így hatan szinte egy telepen nôttünk 

föl,  és ez a hatosunk, három fiú, három lány, velem együtt, és velük járunk 

el, meg aki még  jön. Így hívogatjuk a barátokat, és akkor elmegyünk. Jó 

sokan, az a jó.” „szóval így van egy hatosunk”: a barátság szilárdsága, a hatos 

elválaszthatatlansága teszi ilyen egyértelmûvé számára a hatos létezését.  

lehet hozzájuk csatlakozni, de a hatos összetartása megkérdôjelezhetetlen.  

A szövegbôl kiszól a büszkeség, van valami, ami a miénk: a mi hatosunk, a mi 

telepünk. rozi az Ady-lakótelepet nevezi ilyen bensôségesen, a helyi szleng 

nyelvén. A barátság a négyéves kispesti intermezzo alatt is kitartott. rozi  

baráti körét nem határolja be az iskola, a nem, vagy az életkor: a hatos tag-

jainak életkora 16 és 20 év között váltakozik, másrészt rajtuk kívül is vannak 

barátai, más csepeli iskolákból. általában az utcán szoktak találkozni, és a ha-

tossal például a telepi lépcsôházakban szoktak beszélgetni. „Párszor kiszól-

tak, hogy menjünk el onnan, de nevettünk. Vagy átmentünk a másik 

lépcsôházba.” rozi barátja szintén csepeli (csillagtelepi), a hétvégéket vele és 

a fiú haverjaival szokta tölteni. „Hát az az életem, ott mindenkit ismerek 

szinte, nagyon jó hely, mondjuk aki elôször megy oda, annak nem biztos, de 

ott laknak a papáék, meg  alegjobb barátnôm is ott lakik, meg úgy a hatos 

minden tagja, úgy azért szeretem.” Csepel az élete: vagyis életének minden 

fontos eseménye, szereplôje oda köti, ha valami nem ott történik, akkor is 

csepeli barátaival együtt éli meg. Ugyanakkor belátja, hogy nem mindenkinek 

kell így éreznie magát: ezzel behoz egy objektív szempontot. reflektál arra, 

hogy Csepel objektív szemmel talán nem is annyira jó hely, illetve arra is, hogy 

számára elsôsorban a szerettei miatt fontos.

A „bemenni a városba” kifejezés alatt különbözô távolságokat ért: „augusz-

tus 20-án meg elmentünk a városba. Mondjuk nem mentünk sokat, mert 

csak a Lágymányosiig mentünk körülbelül”. A lágymányosi híd tehát már 

városnak számít, ugyanígy Pesterzsébet, vagy a lurdy Ház. A Kopaszi gát pe-

dig, a csepeli hatos számára maga a „Paradicsom”. A Deák (vagyis a Gödör), 
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egy fiút megverhet. Ugyanakkor az is fontos számára, hogy megmagyarázza 

ezt a szenvedélyt, mesét szôjön köré, és ezzel a felelôsséget apjára – a számá-

ra leginkább terhelhetô rokonra – hárítsa. „Még sose vertek meg, pedig apám 

azt mondta, egyszer megfognak, meg más is mondta már. Nagy a szám, és 

akkor tuti elkapnak. Így jártam. Valamikor el kell kezdeni.” „Így jártam”: itt 

már nincs mit tenni, ezen már változtatni nem lehet, és nem is kell – ez így jó, 

ahogyan van. Úgy tûnik, az agresszivitás inkább büszkeséggel tölti el, sokkal 

inkább tetszik neki ez az önkép, mint a gyengeség, az „alamuszi nyusziság”. 

Olyannyira, hogy részletesen elmeséli korábbi gyôzelmét is: „rácsavartam a 

haját a kezemre, és ott volt a lábam, gerincen rúgtam, utána már majdnem 

lent volt a földön, és a barátnôje rántott arrébb, hogy most már jó, elég.” 

és hogy mi a jó benne? „Az adrenalin. (nevet) Az a jó.” 

Mint, majd minden kortársának, neki is kedvenc – kizárólagos – olvasmánya 

az Alkonyat trilógia, illetve hasonló vámpíros és horrorkönyvek. Ez szinte  

nem is kérdés, a kérdés az, ki mit lát ezekben a könyvekben. rozit nem a 

meseszerûség, vagy a vámpírromantika vonzza: „szeretem a vért meg a fáj-

dalmat meg minden. Jó a fájdalmat elviselni, meg nézni is.” (nevet) Nehéz 

eldönteni, hogy mennyire gondolja komolyan ezt az önmagáról felépített ké-

pet, de egyértelmûen fontos számára, hogy ilyennek lássam. Miért lehet ez 

így? Vagányságnak, különlegességnek értelmezi ezt a fájdalomtûrést? Vagy 

meg akar hökkenteni? Provokál? 

Mikor az iskoláról kérdezem, az agresszió és a kegyetlenkedés újabb dimen-

zióját hozza be a beszélgetésbe: a kirekesztést. „Az évfolyamban mi vagyunk 

a legkevesebben lányok, és hát van három gyerek, akit úgy egy kicsit kipa-

terolnak a többiek, velem együtt. Az egyik homokos, legalábbis azt mond-

ják, a másik az droid, a harmadik meg zsidó. A „Buzibalázs” „buzisága”  

abban áll, hogy „olyan magának való”; a „Droid” egy lebukott fiú, aki  

„nem sokat beszél egyáltalán”. Maguknak való gyerekek, akiket brutálisan 

kirekeszt egy közösség – rozi úgy meséli, „Buzibalázst” a minap rágóval  

dobálta meg óra alatt. „Aztán van a zsidó, az meg… Hát az meg zsidó.  

mondom, akkor nem kapsz. Szeretek így velük kötekedni, nem tudom, de 

sose én kezdem, ôk kötnek belém…” Provokálja ôket, visszaél a kiszolgáltatott 

helyzetükkel, és kötekedésnek értelmezi a kéregetést. „Akkor nem kapsz” – 

különösen megalázó lehet ezt egy tizenhét éves lánytól hallani. A két „problé-

mára” ugyanazt a megoldást javasolja: „csinálni kéne nekik egy külön részt 

Csepelen. Ha már Csepelen akarnak lakni, akkor egy külön részt, és ott legye-

nek.” Vagyis, ha már mindenáron az ô területén akarnak élni, akkor legalább ne 

legyenek szem elôtt. Fensôbbséggel tekint rájuk, csepeliként jogot formál arra, 

hogy eldöntse, kit enged be és kit nem. „Építeni nekik házakat, ilyen kis viskó-

kat. És ott ellakhatnának. Nem zavarnák a jónépet. A hajléktalanokat meg a 

cigányokat együtt. (nevet) Majdnem egy kaptafára mennek.” Ha valamin vál-

toztatni kéne szerinte Csepelen, a „köztisztaság” – minden értelemben. „Javítsa 

meg az Ady-lakótelepet, és takarítsa el a csöveseket, legalábbis újítsa fel a 

szállójukat, vagy valami, hogy azért legyen jobb nekik is, akkor szívesebben 

mennének oda be szerintem. Akkor nem kint iszogatnának. Akkor buszokat 

tisztítsák meg, csepeli buszokat, mert nagyon koszosak szoktak lenni valaki 

le akar ülni, aztán ott van minden szar, nem jó. Az épületeket is le kéne mos-

ni.” A globális, házakat, utcákat, embereket érintô takarításra szerinte nem csak 

Csepelen van szükség: „ez egy piszkos ország”.

3. Önvédelem

„Csak nem volt apám, vagyis volt apám, csak nem volt, aki megvédjen, mert 

rá igazából nem számíthattam, és mivel én voltam a legidôsebb a család-

ban, ezért-ezért lettem ilyen. Agresszív. Legalább meg tudjam magam vé-

deni. Ne legyek alamuszi nyuszi. Mert hogyha az vagyok, akkor meg azért 

támadnak rám. Most akkor inkább leszek agresszív, és meg tudom magam 

védeni, minthogy kis félénk, aztán megvernek. rozi szerint a cigányokkal 

elsôsorban az a gond, hogy mindenkibe belekötnek, de azt is hozzáteszi, hogy 

nem kell ôt félteni, „megoldja” a helyzetet. rozi valamiért fontosnak tartja 

közölni magáról, hogy nagyon szeret verekedni – külön élvezet számára, ha 
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4. Önismeret

rozi mûszaki szakközépiskolába jár, elektronika szakra. érettségi után szolnok-

ra fog költözni a család, és ez pályaválasztását is meghatározza. „Szolnokra 

mennék, ilyen OKJ-s képzésre. Idegenvezetôi. (szünet) Valami ilyesmire 

gondolt anyu. Elfogadtam. (nevet) Nem lesz az olyan rossz.” Megvan annak 

is az elônye: „Bejárni a világot. Meg így emberekkel jól tudok bánni, ha nem 

idegesítenek föl, akkor tökéletesen. És így ezért.” 

Nem hívják zsidónak, Szappannak szokták hívni. Merthogy az készül belôle, 

(nevet.) Elnevezték úgy.” Merengjünk el most egy kicsit ennek a lánynak a 

lelkivilágán. „Hát az meg zsidó”: ebben a szóban minden benne van, teljesen 

felesleges bármilyen magyarázatot hozzáfûzni, a fiú zsidósága magában foglal 

egy kerek érvrendszert. Ezúttal is a cigányoknál már tapasztalt közös tudásra 

épít, ha valaki zsidó, akkor evidens következtetés, hogy egyúttal „szappan” is. 

Másfelôl van abban valami cinkosság, ahogyan arcán mosollyal beavat a kö-

zösség poénjába. Nehéz eldönteni, komolyan veszik-e, fölfogják-e a szavak 

súlyát. Nagyon úgy tûnik, igen: csoportkonszenzus van abban, hogy ez a fiú 

alapanyag, amibôl, ha jobb korban élnénk, szappant lehetne gyártani. A jelen 

idô valószínûleg az általánosság kifejezését szolgálja. Vagyis, általánosan, és 

nem csak a múltban, a zsidó arra való, hogy tárgyak készüljenek belôle. Arcki-

fejezésemet látva úgy döntött, kénytelen magyarázatot fûzni a dologhoz. 

„Himnusznál sose áll föl, most már rászokott arra, hogy feláll és hátramegy, 

és ott ácsorog, amíg elkezdôdik a mûsor, meg amíg vége van. Ô baja. Meg 

folyamatosan, így hogyha tanulunk történelmet vagy valamit, és ilyesmi 

téma van, akkor mindig jó hozzászólásokat tud tenni, hogy már egybôl 

tudják a többiek, hogy ez kész, tuti az. Meg van még egy osztálytársunk, 

akinek hasonló a vallása, de ô nem olyan, mint ô. Szóval ô sokkal normáli-

sabb. Rendesen, Himnusznál föl, meg minden, és ô nem hangoztatja, meg 

ilyenek. A másik, az nem normális. Az bolond.” Bár a kirekesztéshez elég 

lenne önmagában véve a származás vagy a vallás, a fiú „arcátlan” viselkedésé-

vel még tetézi a helyzetét – rozi ismét áthárítja a felelôsséget: vessen magára, 

ha nem bírja meghúzni magát. „Már rászokott arra, hogy…” – megnevelték, 

rászoktatták arra, hol a helye: zsidóságával magára maradva egyedül ácsorog. 

Bolondnak tartja, elsôsorban nyilván azért, mert másképp viselkedik, de talán 

azért is, mert nem hajlandó változni, mert hiába van ellene egy egész osztály, 

csak nem simul be közéjük, sôt, még rá is mer játszani (a pimasz) a zsidóságára. 

A másikat sikerült jobban megnevelni: nem provokálja ôket megjegyzésekkel, 

nem hívja föl magára a figyelmet, „rendesen, Himnusznál föl”. Ismét másra 

hárítja a cselekvést: a többiek nevezték el, a többiek tudják egybôl, hogy tuti az. 

Pedig az elején még vállalta, azt mondta, „velem együtt”. 
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2. Zárvány

„Svábhegy, az egy, mit tudom én Budapest egyik legdrágább utcájába la-

kom, és az egy nagyon elit hely, a tömegközlekedés, a nap bármelyik órájá-

ban jövök fel a busszal, soha egy gyanús alakkal nem találkozom, ö szép 

zöld, jó levegô van, viszonylag jó infrastruktúrája van… Szóval ha valakinek 

van sok pénze, és szép helyen akar élni Budapesten, akkor oda költözik.” 

Bálint számára lakóhelyének legfontosabb vonása tehát az, hogy Budapesten 

belül, más városrészekhez képest elôkelôbb, elitebb hely, és lakóit is a jómód 

jellemzi. Ez lehetne dicsekvés is, de valamiért nem úgy hangzik. sokkal inkább 

érezhetô szavaiban a távolságtartás, gunyoros rálátás és – netalán épp a gaz-

dagságnak kijáró – idegenkedés. „Igaziból kedvelem azt a helyet, mert nem 

olyan rossz. De nem jelent számomra nagyjából semmit. Tudom, hogy a 

szüleim miért laknak ott, látom, hogy a gyerekeknek miért jó, hogy ott 

laknak, én nem laknék ott, de a kicsiknek is jó, mert nagy kertjük van, jó 

levegôn vannak, azt csinálnak, amit akarnak, anyáéknak is jó, mert csendes, 

sok pénzük van, és ott lakhatnak, igen.” „Nem olyan rossz”: Bálint elismeri, 

hogy ha így kívülrôl rátekintünk, objektív szempontból, kifogástalan helyen él. 

racionálisan teljesen indokoltnak látja, hogy másoknak – anyjának, kicsiknek 

– miért ideális, de önmagát nem tudja itt elképzelni, ha lenne beleszólása, 

másképp döntene. Hol lehet ô otthon, mi lehet az ô vágyott közege? „Most 

épp el fogunk költözni, Újbudára, veszünk egy nagyobb házat, hogy elfér-

jünk, úgyhogy eggyel olcsóbb környék, de háromszor akkora ház lesz, és öö 

– hát valószínûleg akkor most az elkövetkezendô egy-két évben még biz-

tosan ott fogok velük lakni, annak ellenére, hogy most szívesen költöztem 

volna a belvárosba, de mindegy.” Úgy tûnik, egyelôre még nem Bálint dönti 

el, hol és kivel lakik együtt: ideiglenesen legalábbis, a szülôi racionalitás súlya 

ismét nagyobbnak bizonyul. A „belváros” alatt érthetett egy önállóan fenn-

tartott lakást, de az is elképzelhetô, hogy szívesebben élne együtt apjával és 

apja családjával. Mindenesetre a viszonylagos szeparáltság egyelôre ellensú-

lyozni látszik a kényszerû együttélést. „Nekem az a ház, ahova költözünk, az 

százszor jobb lesz, mert lesz benne egy saját lakrészem, egy olyan negyven-

FENN, HEGYEN

1. Nagyon high

Bálint idén érettségizik egy belvárosi elit gimnáziumban. szülei elváltak. Apja 

többször nôsült, jelenleg a VI. kerületben él, író. Bálint anyja szintén újraháza-

sodott. „Kicsit sokszor váltak a szüleim” – valószínûleg többször, mint ameny-

nyi Bálintnak „jól esett” volna, vagy amit egyszerû lett volna kezelnie. Az új 

házasságokból született testvéreket számon tartani se könnyû: „apánál van 

most egy mostohatesóm, az egyéves, anyánál van kettô, nem, most már 

három…”. Bálint jelenleg a svábhegyen él anyjával, anyja második férjével, és 

három kisebb testvérével. Anyja jómódú vállalkozó. „Anyukám is persze dip-

lomás meg minden, de anyukámnak a férje, az ilyen nagyon high diplomá-

val rendelkezik, szóval ôk ilyen magasabb átlagkeresettel rendelkeznek, apa 

meg inkább alacsonyabbal, ja igen, szóval apa 54 éves, anya meg 39. Szóval 

hogy ezt így kell látni.” Mire gondol, hogyan kell „ezt” látni? Mit kellene itt 

látnunk, egészen pontosan? szüleinek leírásában a „magasabb átlagkereset” 

és az „elit” diploma nemcsak azzal kerül ellentétbe, hogy apja íróként keve-

sebbet keres, hanem életkorával is. Ez így mintha – Bálint számára – valami-

képpen a szülôk egymás közötti (talán hierarchikus) viszonyát tükrözné. Ho-

gyan látja ôket Bálint? Kit tisztel jobban, kinek az értékrendje áll hozzá köze-

lebb? Melyikükhöz kötôdik jobban érzelmileg? Bálint a két szülô között gyak-

ran ingázik, úgy fogalmaz, „nagyrészt a XII. kerületben lakom”. Most készül 

költözni a család, Újbudán fognak házat venni. Bálint fontosnak tartja elmon-

dani, hogy anyja családja vidékrôl költözött fel a fôvárosba, és a család egy 

részének – anyja kivételével – szerinte azóta sem sikerült beilleszkednie; ezzel 

ellentétben apja generációk óta „belvárosi”. Bálint mûszaki pályára készül, sza-

badidejében verset, színdarabot ír, filmet rendez. Budapesten leginkább a Gö-

dör, a Merlin, a Dürer-kert, a Fészek Klub, a Millenáris és az Alagút teteje a 

kedvelt helyek számára. 
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hanem szeretetreméltóságuk határozza meg. Ennek ellenére ehhez a végkifej-

lethez egy egész Matrjoska-bábut kellett meghámoznunk: a zsidók a „nagy 

társaság”, akik leszûkülnek a „lauderesekre”, akik leszûkülnek a „zsidókra, akik 

lauderesek”, és ezek mind elkülönült fogalmak a fejében. Odajutunk, hogy a 

zsidók azért mégiscsak mások – „velük” találkozik Bálint – ezt rögtön ellen-

pontozza azzal, hogy a zsidó elnevezést (a nagyhalmazt) magára is – majdnem 

– kiterjeszti. Nem tudjuk, hogy Bálint zsidó-e. lehet, hogy zsidó származású, de 

valamiért nem esik neki jól, vagy nem tudja ezt egyszerûen megfogalmazni, 

lehet, az interjúer felé nincsen elég bizalma; mint ahogyan az is lehetséges, 

hogy nem zsidó származású, csak valamiért imponálnak neki – lehet, pont az 

összetartásuk, nyitottságuk miatt – ezek a fiatalok. Mindenesetre hozzájuk 

méri magát: bár kiemeli hasonló értékrendjüket, mégis igyekszik elhatárolni 

magát tôlük – még ha be is fogadják, „nem feltétlenül” lenne olyan, mint ôk.

Bálint több társaságba is tartozik, és ezeket nem nagyon vegyíti egymással. 

„És mindenkinek mások az igényei, meg mindenkinek máshova akar menni, 

minden társaságom, és akkor mindig máshova megyek én is.” A baráti tár-

saságok elsôsorban zenei irányzatok, stílusok szerint tagolódva választanak 

esti szórakozóhelyet: kedvelt helyek közé tartozik, a teljesség igénye nélkül, a 

Merlin, a Dürer-kert, a Millenáris Park, a Maxim, az Instant, a Fészek Klub és az 

A38. Mindezek mellett követik a kínálatváltozásokat, ismernek egészen új, 

nemrég nyílt helyeket is. Milyen társaságai vannak még – a „zsidókon” kívül 

– Bálintnak? Vannak barátai a volt iskolából, jelenlegi iskolából, meg vannak 

„filmes” barátai, akikkel közösen szoktak gondolkodni lehetséges filmtervekrôl. 

A Gödör több funkcióját kihasználják – lehet ott beszélgetni, „fûben ülni”, 

koncertre menni, illetve az „olyan lányokkal, akivel nem akarsz összejönni” 

valamiért szintén oda kell menni. randizni leginkább teázókba szokott járni 

(„vannak ilyen teázók, ahol konkrétan ilyen stricinek néznek, mert mindig 

valaki más lánnyal vagyok, és csak lányokkal”), és vannak a városban bevált 

„csajozós” pontok, mint az Alagút teteje, vagy a Millenáris Park. „Mindig akar-

tunk törzshelyet, nekem nincs, igaziból van, ismerek így másoknak törzshe-

lyét.”

valahány négyzetméter, lesz konyhám, fürdôszobám, nappalim és hálószo-

bám, szóval így viszonylag így jó lesz, el leszek szeparálva, másrészt az 

infrastruktúrája is jobb lesz a helynek, éjszaka akár haza is tudok gyalogol-

ni, vagy biciklizni, vagy bármi, mert tényleg közel van.” A kompromisszum 

kölcsönös: egyfelôl megkap mindent, ami csak egy kváziönálló státushoz kell-

het; és közben mégis szem elôtt marad. Másfelôl, miközben családjától vi-

szonylagos különállást nyer, az új lakóhely révén bekapcsolódik a városba: 

svábhegy zárványában nem láthatott semmit – semmi „gyanúsat”, semmi 

életszerût – a városból, most, ha nem is költözik be a belvárosba, elérhetôbbé 

válik számára.

3. A mások törzshelyén

„Az egy nagyon erôs társaság, nagyon szeretem ôket, meg nagyon hasonló 

értékrendünk van meg minden (… ) mindig együtt vannak, és bárkit befo-

gadnak, de tényleg bárkit, de ôk akkor is együtt maradnak.” A mondatban 

a hangsúly a „ténylegen” van: vagyis, még ha valaki nem is méltó – s talán 

Bálint így érzi – számukra, akkor is szívesen látják. Hasonlóságuk dacára Bálint 

mintha hálás lenne, hogy ôt is befogadták, és talán egy kis csodálat is csendül 

a hangjában. Kik hát ezek a barátok? „Szóval ez egy ilyen nagy társaság,  

úgy szoktam mondani, hogy a zsidókkal találkozom, de ezt igazából  

mondhatom magamra is, szóval ez nem negatív, nem, semmi pejoratív nincs 

abban, hogy a zsidókkal találkozom, többieknek így szoktam megfogal-

mazni. Most nem tudom azt mondani, hogy a Lauderesek, én nem feltétle-

nül lennék »Lauderes«, meg nem feltétlenül lennék »zsidó, aki Lauderes«, 

szóval én nem tudom ezt így mondani, azt szoktam mondani, hogy azt  

az értékrendet képviselô gyerekekkel találkozom, de ezt se tudom monda-

ni, hanem én azokkal a jó fej gyerekekkel találkozom, akiket szeretek.” 

Valamiért különösen nehéz ezt számára megfogalmazni, kik is ezek az embe-

rek valójában. Az egész cirkalmas magyarázat valamiképp annak hangsúlyozá-

sa, hogy távol áll tôle minden elôítélet, zsidó barátait számára nem zsidóságuk, 
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4. High school

„És akkor így idejöttünk, és anya ki tudja fizetni, engem meg fölvettek, és 

akkor így. (…) Még különbözô tanárokhoz járok tanulni. Angol, matek, 

blablabla, régen is jártam, hogy ide fölvegyenek, most is járok, hogy a BME-

re felvegyenek, szóval mindig járni kell valami tanárhoz, és ö akkor is min-

dig így mentem, meg az összes edzésre is, mindig – az egész városnak az 

infrastruktúrájában azért így nagyon otthon érzem magam.” „Blablabla”: 

Bálint itt egyértelmûen kívülrôl tekint és reflektál saját státusára. Anyja anyagi 

helyzetét, illetve a különórákat evidenciaként kezeli – és kissé cinikus is: ez  

van, ilyen a rendszer – másfelôl az interjú készítôjét is magához hasonlónak 

látja, vagy legalábbis olyannak, akinek nem kell külön magyarázni, „hogyan is 

megy ez”. 

Bálint egy pedagógus – családi barát – tanácsára jött ebbe az iskolába.  

A korábbi, hagyományos oktatási rendszerû iskolában nem tudták kezelni órai 

magatartását, „problémás” gyereknek számított. „Szóval itt ilyen nagyon 

személyre szabott az oktatás, mindenkivel egyénileg foglalkoznak, aki 

igényli. Szóval így eldöntheted, hogy mit szeretnél látni, tényleg, a világ-

ból, minden megvan, úgy nagyjából minden meg van mutatva, és ilyen 

szempontból minden nagyon jó, szóval itt a tanárokkal nem tanár-diák vi-

szony van, hanem teljesen más, minden tanárral teljesen más.” A szövegbôl 

egyértelmûen kitûnik, hogy nagyon szereti ezt a helyet, és valószínûleg hálás 

is, amiért „egyénileg” foglalkoznak vele, és amiért itt nem tekintik problémás-

nak. Itt minden „teljesen más”: Bálint úgy éli meg, hogy a befogadás, szemé-

lyesség, emberség segített neki „megnyugodni”, és kitekinteni magából, és az 

iskola partnernek tekinti ôt. A korábbi tapasztalataival ellentétben itt renge-

teg különóra, szakkör segíti tanórán kívüli kiteljesedését; támogatják az írás-

ban, fotózásban, tanácsot adnak készülô filmterveihez. Ez a hely ráadásul nem 

csak azért kivételes, mert humánusak a tanárok, és személyeknek tekintik  

a diákokat; „progresszív” szellemisége másban is megnyilvánul. Az iskola az 

átlagtól eltérôen arra törekszik, hogy az „életre nevelje” tanulóit, legalábbis 

Az új helyek kipróbálása idônként rossz tapasztalatokat szül. „Az egy elég 

durva este volt, mert akkor a Coronitába mentünk át, csak rosszat gon-

doltam ezekrôl a helyekrôl, sôt attól is féltem, hogy beledobnak a Duná-

ba, és kibeleznek, aztán amikor odaértem, felfogtam, hogy valószínû nem 

fognak beledobni, mert elég rossz hírneve lenne a helynek, ha mindenkit 

beledobnának a Dunába, ezért van ott olyan sok biztonsági ôr. Igen, hát 

ott lehet találkozni ilyen kábítósze… úú, ilyet nem mondok, lelônek,  

Jézusom. (…) És ö igen, hát oda nem járok.” Bizony, annak, aki gyakran jár 

el mulatni, be-becsúsznak durva esték is. Bálint hellyel kapcsolatos elôítélete 

– a kváziparanoiás félelmét leszámítva – nagyrészt beigazolódott, és úgy 

tûnik, nem is vágyik oda vissza. Hasonlóan kellemetlen élmény volt számára 

a romkert, ez utóbbi fôleg a közönség miatt. „Mindennek az alja, teljesen 

gáz. Olyan emberek vannak, akik így nem tudom, van egy márkás szett-

jük, és az látszik, hogy az a szett így nagyon megvan, és akkor azt így 

fölveszik, és akkor arra verik, abba vannak, de nagyon gázok (nevet), szó-

val az a Romkert, az mindennek az alja. Remélem ezért nem ölnek meg, 

de ez tényleg nagyon szar. Mindig verekednek, bárkihez hozzáérsz, tény-

leg voltam kétszer-háromszor, és mindig belém kötöttek, tényleg bárki-

nek nekimész, az egybôl meg akar verni, de mindig, igen.” A romkert 

esetében nem csak arról van szó, hogy nem érezte jól magát: lenézi a rom-

kert társaságát, és talán fél is tôlük. legalábbis erre utal az, hogy kimondot-

tan agresszíven beszél róluk. érdemes észrevenni, hogy Bálint nem mer rossz 

véleményt mondani. Ez a bizalmatlanság egyfelôl szólhat nekünk is, de az is 

lehet, hogy Bálint általában véve bizalmatlan; ez mondjuk nem különöseb-

ben tartja vissza a sarkos kijelentésektôl. Bálint a romkert kapcsán kezd el 

beszélni az alkohollal és a droggal való viszonyáról. Elmeséli, hogy tizennyol-

cadik születésnapjára kibérelt egy helyet a belvárosban, két zenekar fog fel-

lépni, és – bár a gyorsító drogoktól (ecstasy, kokain) nem tart, úgy véli, 

ezektôl csak „barátságosak” lesznek az emberek – oda is hívott biztonságia-

kat, hogy „ne legyen semmi baj”. 
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tattam neki, azt mondja, hogy jaj de jó, ez egy modern város, akkor 

lehetôleg ne rabolják ki, és ne szúrják le, az jó lenne, szóval ha az nem tör-

ténne meg vele, mert akkor az nagyon rossz élmény lesz, ha leszúrják.” 

Bálint számára nehéz megfogalmazni, hogyan is van ô Budapesttel. Egyfelôl 

fontosak neki az „objektív dolgok, amik le vannak rakva”: tehát a mûemlékek, 

látványosságok, hidak, épületek, vagyis Bálint megfogalmazásában, „történel-

mileg” a város nagyon szép. Másfelôl fontos neki a modernség, az „európai” 

színvonal – mindez büszkeséggel tölti el. De a felsorolást Bálint rögtön a 

„szubjektív” élményekkel folytatja: példának a „magyar vagyok nem turista 

pólót” említi, „ami szerencsére le is van fordítva angolra, hogy értsék”.  

riasztják a szélsôségek, „kínosnak”, és minden bizonnyal félelmetesnek is  

találja ôket. Másfelôl megfogalmazza azt is, hogy úgy érzi: a szélsôjobboldali 

diskurzus elvette a jogát arra, hogy megélhesse és kimutathassa magyarságát; 

nem teheti meg, mert ez már szélsôségként definiálódik. Bálint gyakran jár 

külföldön, távolról visszatekintve mindig jobban szereti Budapestet – „köze-

lebb érzi magához”. „És hát igen, ilyenkor mindig fölizzik bennem egy ilyen 

nacionalista vágy, hogy most akkor Budapestet egy ilyen nagyon jó várossá 

tegyem, amikor hazajövök, és amikor legközelebb már Angliába megyek, 

akkor nagyon tudjanak róla valamit, és akkor mindig, hogy mi legyen az, 

hogy a magyar vállalatok legyenek jók, vagy legyenek kedvesek az embe-

rek, vagy csak legyen sok turistalátványosság, minden, és akkor így mindig 

foglalkozok ezzel egy keveset, utána, igen ez elveszik, persze nem csinálok 

érte semmit.”

6. Útvonalak

„Én mindig úgy képzelem, hogy amíg Magyarország hálás azért, hogy itt 

vagyok, addig szívesen lennék itt. Ha nem lenne hálás, hogyha például, 

mondjuk hogyha üldözni akarna, vagy hogyha lezárná a határokat, ilyesmi, 

akkor nem akarnék itt lenni. De amíg, hát nem, nem is az, hogy amíg, de 

hogy ha már végre hálás lenne, hogy itt van egy olyan gyerek, aki jól ki van 

próbálja bevinni az iskolai színterekre a külvilágot: társadalmi témákat, napi 

politikát. Ez Bálintnak nagyon tetszik, élvezi a vitákat, és a közös gondolko-

dást. Mégis, az interjú késôbbi részében, a visszakérdezésnél kiderül, idônként 

úgy érzi, sok lesz a jóból. „Jaj, ez már annyira elcsépelt. Ez van minden órán. 

Tipikusan csak ezekrôl a témákról volt szó, legyen-e halálbüntetés, ne le-

gyen halálbüntetés (nevet)? Ezt már nagyon-nagyon vágom itt az érveket. 

Hogy cigánykérdés Magyarországon, ez mindig meg van beszélve, (…) hát 

az összes ilyen kényes dolog, amirôl beszélünk, kisebbségekrôl, meg a vallá-

sokról, meg a háborúkról, meg az izraeli háborúról, meg Amerikáról, meg 

Európáról, az Európai Unióról, mindenrôl, szóval tényleg ilyen. Nagyon fel 

tudok vágni, jó érvekkel. (nevet) Az iskolában törekednek arra, hogy behoz-

zák nekik a külvilágot, és bár közvetett tudásuk lesz róla, és remek érvekkel, 

kifogástalan szókinccsel és tájékozottsággal tudnak bárhol fellépni, maguk a 

„társadalmi témák” változatlanul távol maradnak tôlük, a közvetlen tapaszta-

lattól – és ezzel ô is tisztában van – meg vannak kímélve. Bálint késôbb ismét 

reflektál státusának zárványjellegére: „én úgy látom, hogy a vidéknek semmi 

értelme, szóval hogy valószínû, hogy ez elég nagy hibája az országnak. (…) 

Nem is érti az ember, hogy miért akar ott élni, azt sem érti, hogy mit csinál-

nak ott? Nem, nem tudom tényleg, hogy mit csinálnak ott, teljesen haszon-

talannak tûnnek.” 

5. Objektív szépség

„Én mindig azokra a dolgokra vagyok büszke, ami modern, meg ami úgy a 

mai Európában megállja a helyét. Ezeken a látványosságokon kívül a meg-

mutatnám neki, hogy jaj de jó, van egy ilyen Gödör nevû helyünk is, meg 

hogy van egy ilyen Millenáris Park, ahol el lehet tölteni az idôt, meg jaj de 

jó, vannak ezek a plázák, nézd már meg ôket. Akkor a kombínóra is nagyon 

büszkék lehetünk, kár hogy a hídon most nem annyira mûködik, (…) de az 

is fontos hogy az ilyen történelmi dolgok mellett megmutassuk nekik az új 

dolgokat, hogy fejlôdik Budapest. Mert fejlôdik. És hogy ha ezeket megmu-
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szóval nem igazán van sok választásom. Szerintem. Anya úgy van vele, hogy 

ha már sok pénzt áldozott belém, akkor én is sokat hozzak vissza, nem fel-

tétlenül neki, de hogy – nem tudom. Az írás meg így magamtól. Apa nem 

akarta, hogy író legyek, soha. 

képezve, és tud dolgozni, akkor mondjuk szívesen lennék itt. (…) De az jó 

lenne, ha lenne valami motiváció, és nem csak szolidaritásból maradnék itt. 

Mégiscsak egy fokkal jobb lenne.” Bálint számára a (zsidó)üldözés ismétlôdése 

teljesen reális jövôbeni alternatíva – ha ez nincsen, vagyis ha azt érezhetné, 

hogy befogadják és becsülik, akkor valószínûleg nagyon szívesen élné meg  

ô is „nacionalizmusát”, magyarságát. Bálint otthonosan mozog és teljesen 

uptodate a napi politika világában. Többféle sajtót olvas, és határozott véle-

ménye van kurrens kérdésekben: hosszasan érvel az egészségügy privatizálása 

és a fizetôs felsôoktatás mellett. sokáig politikus szeretett volna lenni, de az 

utóbbi idôben elbizonytalanodott. A politikusi pálya mellett szóló érv, hogy a 

környezetében többen is az lMP tagjai. Bár Bálintnak vannak fenntartásai a 

párttal szemben, példáját bizonyítéknak látja arra, hogy nem lehetetlen önál-

lóan pártot alakítani. Másfelôl a politika közege taszítja: jelen volt – szintén 

családi kapcsolatok révén – egy meccsen, ahol közös VIP-páholyban ült né-

hány vezetô politikussal: az egy dolog, hogy cigányoztak ott a sátorban, azt 

mondták a nem tudom kire, hogy cigány a válogatottból, de mindegy, (…) 

és ott beszélték az üzletemberek, hogy ki milyen pénzt fog kapni, a kezük-

be, ott beszélték az orrom elôtt. Nem tudták, hogy én is ott vagyok, pedig 

ott voltam. Tök ráláttam, és tényleg így mûködik, szóval igen. Ezzel viszont 

nem tudsz mit kezdeni, másrészt pedig, na, mindegy. De az rossz, hogy nem 

lehet kire szavazni. Bálint egyfelôl elítéli a cigányozást, de a pénz „adás-vétel” 

nem újdonság neki sem. és bár kiábrándító belepillantani, hogyan mûködik a 

politika (fôleg azt a pofátlanságot, hogy „pont elôtte” mûködik), de nem 

meglepô. „Na, mindegy” – zárja le a kérdést: ezzel nem tud mit kezdeni. 

Bálint jövôje tehát valahol a politikusi karrier, a mûszaki pálya, illetve mûvészi 

érzéke és tehetsége között fog eldôlni. Némi cinizmussal szólva megkönnyíti 

döntését, hogy úgy érzi, nincsen választása: eddigi életét szülei befektetésének 

tekinti, és kötelességének érzi, hogy lassan elkezdjen törleszteni. „Olyan  

nehézségem nincsen, hogy ne tudnék ezzel foglalkozni, de gondolkoztam, 

hogy filmszakra is jelentkezek attól még, de igen. Hát inkább anyámék 

nyomják ezt a BME-t, az is megvan, melyik szakra kell mennem, meg minden, 
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1. Nagyratörô álmok

„Ott, olyan kicsi az a falu, hogy semmi munkalehetôség nem volt, és azért 

felköltöztünk Budapestre, merthogy anyámék már ide feljöttek és egybôl 

dolgoztak is. És felköltöztem én is hozzájuk, és most iskolát kerestem, hát 

nem akartak sehova felvenni, és ezért mondta az egyik unokatesóm, mert 

ô idejárt, most érettségizett, hogy ide jöjjek.” Budapest, lajos elbeszélésé-

ben a lehetôségek tereként, egy probléma azonnali és kézenfekvô megoldása - 

ként jelenik meg: szülei, amint feljöttek, rögtön munkához jutottak. Az is-

kolakeresésrôl lajos elmeséli, hogy elsôsorban szakközépiskolába vagy gimná-

ziumba szeretett volna menni, de nem akarták – ô így mondja: alacsonynak 

ítélt tanulmányi átlaga miatt – sehova felvenni. Így hát maradt a szakiskola, 

amit az unokatestvére ajánlott, illetve talán szerzett is neki. lajos ezzel is elé-

gedett: „Én nagyobb dolgokra akartam vinni az én életemet. De most, mi-

velhogy lejöttem szakácsra, most annyiból jó, hogy hiába szakiskola, de egy 

szakács szakom meglesz. El tudok menni dolgozni, oda ahova én akarok. 

(…) mert vannak unokatestvéreim, akik ilyen szakácshelyen dolgoznak.  

Akkor simán be tudnék menni.” Mik lehetnek lajos álmai? és kihez képest 

szeretne többet elérni, feljebb jutni? A szüleihez képest? Az otthon maradot-

takhoz, a rokonokhoz – vagy esetleg általában véve, a romákhoz képest? Úgy 

tûnik, szakácsnak lenni számára nem elég vonzó perspektíva, mintha valami 

mást forgatna a fejében. De meggyôzi magát, szakácsként – ismét rokoni se-

gítséggel – el tud majd helyezkedni: úgy tûnik, a munkalehetôség számára 

perdöntô érv. Mintegy mellékesen az is kiderül, a munkája akár a hivatásává is 

válhatna. „Nagyon szeretem. Hát már anyámmal én fôzök otthon, már min-

dig nekem mondja, hogy fôzzek hétvégén valamit. Mert amúgy szeretek 

fôzni, csak hát azt mondják, hogy ez egy kicsit nôi. Mondtam, hogy hát 

nekem nem nôi, pedig én szeretek fôzni, meg minden. Nekem mondta 

anyám, hogy ha tetszik, akkor miért ne. És mondtam, hogy tetszik.” Az isko-

lában tehát jól érzi magát, olyan dolgot tanul, amivel szívesen foglalkozik, amit 

a szülei is elfogadnak, és értékesnek találnak, sôt, még a kívülrôl – talán bará-

toktól, vagy más rokonoktól – érkezô kritikáktól is képes megvédeni magát. 

KAPCsOlAT-HálÓ-TérKéP

lajos 17 éves, cigány származású fiú. Egy szabolcsi faluban született. szülei és 

három kisebb testvére egy évvel korábban költöztek fel Budapestre, ez idô 

alatt lajos vidéken maradt és egy rokonánál élt. lajos, az interjú készítésekor,  

körülbelül egy hónapja él a fôvárosban. édesanyja étteremben mosogat, apja 

biztonsági ôr. Budapesten egy vendéglátó-ipari szakiskolába vették fel, sza-

kácsnak tanul. szabadidejében focizik, bokszol – mindkét sportot vidéken 

kezdte el, de Budapesten is folytatja, rendszeresen jár edzésre. A városban 

legjobban a VI., és a XI. kerületet szereti, de jó helynek tartja még Angyalföl-

det és Csepelt is.

lajost – pillanatnyilag megfeledkezve arról, hogy ismerem az interjú szöve-

gét – aktív, sportos, nem nyugható, tenni akaró fiúnak látom – olyannak, 

aki nem hagyja magát, „kibokszolja” magának, hogy jobb legyen. Figye-

lemre méltó, hogy lajos éppen csak felköltözött Budapestre, már talált is 

magának edzôtermet. Úgy képzelem: hamar feltalálja magát. A szüleitôl is 

ezt a példát látja: amint lehetôségük adódik a változtatásra, tesznek azért, 

hogy a helyzetük jobb legyen. A felköltözés történhetett váratlanul is, egy 

hirtelen döntés eredményeként, de az is lehet, hogy már régóta fontolgat-

ta a család, és szülei csak az alkalomra vártak. Budapest nagy lépés lehet 

számára, és nemcsak a faluhoz, de Mátészalkához mérten is. Kinyílik a  

világ: ugyanakkor gondolni kell arra is, hogy a számtalan újdonság mind 

vásárlásra csábít, és szülei szerény fizetésbôl tartanak el négy gyereket. 

Elképzelhetô, hogy a bôség inkább zavarba hozza, mintsem lenyûgözi, és 

az is, hogy a fogyasztás lehetôsége arra indítja, hogy az iskola mellett, szü-

leit segítve, munkát vállaljon. 
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unokabátyám rákos. És ezért most úgy tervezem, hogy azt is abba akarom 

hagyni, minden nap, hogy elmegyek edzésre, minden nap ô jár az eszemben 

és nem tudom, hogy mit csináljak. Most ott hagyjam, vagy vigyem tovább? 

Mert arra kért a bátyám, hogy hagyjam abba és nem tudom, hogy mit csi-

náljak, mindig ez jár az eszembe hiába.” Ez tehát az a „szakma”, amivel a 

szakácsságnál, saját szemében legalábbis, „magasabbra” tudna kerülni – ha 

szabadon, lelki teher nélkül csinálhatná. Unokabátyja másfelôl arra biztatja, 

hogy a focit ne hagyja abba, és ezzel megszabja számára a további irányvona-

lat. lajos lelkesedésének és elôretörésének ezúttal barátnôje szab gátat. Mind-

ez mentségül szolgálhat lajos számára arra, hogy elkerülje a megmérettetést 

és küzdelem nélkül feladja: „Németországba akartak kivinni, csak nem men-

tem, mert a barátnôm azt mondta, hogy megszokta már, hogy mindenki 

cserbenhagyja. Mondtam neki, hogy én nem hagyom cserben, ezért telefo-

náltam az edzônek, hogy beteg vagyok, meg a barátnôm nem enged, és azt 

mondta, hogy akkor jó. És ez van, ennyi volt.” „Ez van, ennyi volt”: errôl 

többet nincs értelme beszélni; lajos annyi esélyt ad magának, hogy ha a lányt 

elengedik a szülei, akkor kimennek ketten külföldre.

Budapesten belül, amióta felköltözött, szinte mindenütt megfordult.  

Útvonalai – természetesen – rokoni hálójának szálait követik. A számára külö-

nösen fontos helyek „hát így a VI. kerület, az tetszik, a XI. kerület is tetszik, 

hát ott lakik a barátnôm most, hát még Angyalföld, az is jó környék,  

szerintem. Hát így nagyjából ennyi. Meg Csepel is, az is jó hely, asszem. 

Mert mindig mindenhol szoktam járni, de a legtöbb az most a VI. kerület, 

mert ott lakom, és az a hely nekem nagyon tetszik. Közel van a Városliget, 

a McDonald’s, akkor ilyen helyek, ilyen koncerthelyek, Hôsök tere, ilyen 

nagyobb épületek a közelbe vannak. Ott az Országház is, ilyen nagyobb 

helyek ott vannak. De ilyen Csepel, hát mondjuk az azért, mert ott van  

az unokatesóm, és ô el tud engem igazítani, hogy most mi hol van. Angyal-

föld, ott is unokatesóm van, ott is el tudnék igazodni.” érdemes észrevenni, 

hogy lakóhelyét, a VI. kerületet kivéve, nem konkrét helyeket, hanem egész 

kerületeket említ, városismerete egész területeket fed le. Úgy tû nik, az számít 

Anyja jóváhagyása teszi számára legitimmé a fôzést, úgy tûnik, ez a támogatás 

fontos számára. Minden esélye megvan arra, hogy értékes – munkára váltható 

– szaktudása legyen, mégis feltételeket szab magának: „úgy lesz a tervem, 

hogy ha félévkor megbukok, vagy valamibôl rosszul fogok állni, akkor el-

megyek. De ha jó lesz, és meglesz a négyegészes átlagom, akkor megyek 

tovább, és akkor kijárom. Ha nem megy, ha nem tudom kijárni, akkor apu-

kám mondta, hogy ha nem tetszik, vagy ha nehéz, akkor menjek és akkor 

simán ... de mondtam, hogy én ezt még meglátom, mert szeretnék kitarta-

ni, mert jó lenne befejezni. És akkor azt mondta, hogy az én életem, nem 

az övé, és akkor mondtam, hogy jó.” Ismét a szülôi támogatás teszi lehetôvé 

számára, hogy tetszés szerint tervezze életét – egyúttal szabad utat kap arra, 

hogy ne tanuljon. Kérdés, lesz-e kitartása az iskolát befejezni, vagy él a 

lehetôséggel, hogy kiszálljon, ha nem bírja tartani a maga szabta feltételeket. 

Hiszen az, hogy legyen munkája, kapcsolati tôke segítségével, iskolai végzett-

ség nélkül is elérhetô. E szerint a forgatókönyv szerint apja mellé kerülne biz-

tonsági ôrnek. „Merthogy az unokatestvérem is itt dolgozott, csak ô bizton-

sági ôr volt, és akkor apám feljött, és elintézte neki, másnap már mehetett 

dolgozni. Anyámnál is úgy volt, csak nála a nénjém dolgozott az X. X.-nél, 

beszélt a fônökével, és másnap már ô is mehetett. Csak én egy évet vár-

tam.” A kiterjedt rokoni hálózat egyfelôl hatalmas segítség, másfelôl gát is: 

lajos az alapján választ pályát, hogy mely területen van rokoni kapcsolata, 

nem pedig személyes vágyai, vagy érdeklôdése alapján. szerencsés helyzet, ha 

az álmok találkozni tudnak a realitással, illetve lajos esetében a kapcsolati 

hálóval. Mégis, kiderül, olykor ez sem elég: korábbi álma az volt, hogy rendôrnek 

áll, de errôl (az érettségivel együtt) lajos már lemondott – pedig a rendôrségnél 

is dolgozik egy unokatestvére. és bár számtalan unokatestvér segíti elôrejutni, 

ugyanakkor – szüleivel ellentétben – jogot formálnak arra is, hogy beleszólja-

nak döntéseibe: „most jelenleg bokszolok, ö de most a pályafutásomat sze-

retném még nagyobbra felvinni, hogy még nagyobb bokszoló lehessek, 

hogy tévében is szerepelhessek, az az álmom, (…) de abbahagytam, mert-

hogy meghalt a nagyapám és nem tudtam feldolgozni és abbahagytam. De 

most elkezdtem újból. De most, hogy elkezdtem, most kiderült, hogy az 
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tesómmal, meg nekem a kapcsolatom milyen a barátnômmel...” Esténként is 

jellemzôen rokonokkal járnak össze, illetve járnak el beszélgetni, szórakozni: 

végtelen számú unokatestvére közül egyikük VIP-vendégként be tudja juttat-

ni ôket az áhított helyekre. „…és utána hazamegyünk, van még, hogy elme-

gyünk diszkóba, a Coolba, a Sohóba, az Up, ennyit szoktunk csinálni, ide 

szoktunk járkálni”. 

3. Te mit választanál?

A válasz egyértelmû: „hát szerintem Budapestet. Mindenhova eljutok persze 

és jobb ezerszer. Hát faluba így meg nincs semmi élet. Itt Budapesten meg 

tök jó.”

Vajon mit mutatna meg Budapesten másoknak? Nem jön zavarba a kérdés-

tôl, kapásból sorolja a híresebb épületeket, és ezek érezhetôen személyes él-

mények. „Ott a Bazilika, az Országház, megmutatnám nekik a hidakat, mi-

lyen szépek esténként, amikor ki vannak világítva, hát meg amit szeretné-

nek csinálni. Talán elvinném focizni, vagy ha bokszolna, elvinném bokszolni, 

vagy ahova akarná. Elvinném Mekibe, csak én felvennék valami maszkot, 

mert én nem bírom ezt a szagot. A híresebb épületeket megmutogatnám 

neki, hogy mi hol van. „Milyen szépek” – ebben benne van a személyes rácso-

dálkozás, a büszkeség és a szeretet. Megteszi az idegenek felé azt a gesztust, 

hogy azt tenné velük, amihez kedvük van – még akkor is, ha azt feltételezi 

róluk, hogy ugyanazt szeretik, amit ô, vagy amit a barátnôje – mert számára 

ezek a dolgok szerethetôk. Arra a kérdésre, hogy Budapesten milyen problé-

mákat tapasztal, általánosságban véve a szemetes utcákat, a hajléktalanokat 

és a BKV megbízhatatlanságát említi. Ezután személyes élményeket hoz be a 

beszélgetésbe. A VI. kerületbôl a csendrendeletet, az aluljárókban a dohány-

zási tilalmat („ez is nagy hülyeség, mert lementem tegnap a WestEndbe, 

ezermillióan dohányoztak, rendôrök is, csak így néztem”), és a VI. kerület-

ben járó trolikat („nem indul, lefullad, és akkor én szívok, mert nem adnak 

számára jó helynek, amit – némi bizonytalansággal ugyan a hangjában (vajon 

nem téved-e, s objektív mércével mérve is jó helyekrôl beszélünk) – ismer, és 

ahol biztonságban – családban – érezheti magát. Bár már korábban is volt 

fenn látogatóban, mégis alig egy hónapja lakik Budapesten, és gyakorlatilag 

meghódította a várost: a legkülönbözôbb irányokba indult neki, és birtokba 

vette. Nézzük meg kicsit részletesebben, merre is jár, friss bevándorlóként ho-

gyan használja ezeket a tereket.

2. Felfalni a WestEndet 

Elsôként arra kérem, idézze fel, hogy családjával, rokonaival merre szokott jár-

ni a városban. Mielôtt belekezdene, ismét fontosnak tartja leszögezni – és 

ezzel hangsúlyozni a roma-sztereotípiától való különbözôségüket –, hogy a 

szülei dolgozó emberek. „Hát mikor itthon vannak, az nagyon ritkán van, 

dolgoznak minden egyes nap, mikor így hétvégén együtt vagyunk, apám 

még akkor se tud velünk lenni, mert ô akkor is dolgozik, minden nap.” 

Mégis elôfordul, hogy együtt van a család, ilyenkor beülnek a kerületben egy 

kávézóba, ha úgy adódik, meccset néznek. „Van, hogy anyámék is lejönnek, 

ôk is megisznak egy kólát. Lejönnek, csak azért, hogy együtt legyen a csa-

lád. Hát most nem tudunk annyira együtt lenni, ennyiben jó. Hát mert dol-

goznak, mind a ketten.” lajos a barátnôjével tölti a legtöbb idôt: amióta a 

fôvárosban él, mindennap találkoznak. Annak ellenére, hogy lajos szívesen, és 

saját bevallása szerint jól fôz, a barátnôje kizárólag „mûkaját” hajlandó enni: 

állandó napi program a „meki”, csak a helyszín más: Nyugati, WestEnd, Aréna, 

savoya. Bár szülei keveset keresnek, és négy gyereket tartanak el, elég komoly 

zsebpénzt – harmincezer forintot – adnak lajosnak, ennek legnagyobb hánya-

dát a meki – a legkönnyebben elérhetô fogyasztási cikk – emészti fel. Barátai 

Budapesten egyelôre nincsenek, a családi kapcsolatok a legfontosabbak szá-

mára. „Az unokatestvéremnek a barátjával, az is bokszol, csak ô a Vasasba 

van, és akkor vele szoktam így tizenegy órakor esténként kimenni a Hôsök 

terére, ott szoktunk beszélgetni, hogy milyen a kapcsolata az én unoka-
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BUDAPEsT FIlM

1. Bejön-e?

Az interjúk nagy hányada Budapest agglomerációjából, vagy környezô tele pü-

lésekrôl bejáró fiatalokkal készült. Ezek a fiatalok ingázóként mindennap át-

szelik Budapestet, ide járnak iskolába, és alkalmanként itt is laknak. Biztosak 

voltunk abban, hogy másképpen használják a várost, mint „bennszülött” osz-

tálytársaik. A kérdés adott volt számunkra: miben más a bejárók látásmódja? 

Miként, milyen szempontok alapján alakulnak ki megszokott útvonalaik? Mely 

helyek válnak számukra fontossá? lesznek-e törzshelyeik? Mennyiben mások 

ezek a választások, mint a „tôsgyökeres” pestieknél? Másfelôl az is kérdés, 

hogyan formálódnak a bejáró fiatalok közösségei. Hol találják meg a helyüket 

ebben a köztességi helyzetben, folytonos mozgásban? „Hova valósiak”?

Emôke 20 éves. születésétôl kezdve leányfalun lakik: szüleivel és öt évvel 

fiatalabb húgával él együtt. Apja kiskereskedô, anyja kozmetikus. A szakkö-

zépiskolát harmadik évben otthagyja, tanulmányait esti iskolában folytatja.  

Az érettségi után beiratkozik egy kétéves képzésre: fodrásznak tanul. Az isko-

la a VI. kerületben van: Emô minden nap körülbelül négy órát utazik. Budapes-

ten belül a legfontosabb helyek számára: az iskola, a WestEnd, a  

Margitsziget, a rómaifürdô és a Hôsök tere.

Képzeljük el, egyelôre anélkül, hogy ismernénk az interjú szövegét: milyen 

lehet ez a lány? Elôször is, Emôke húszéves, gyakorlatilag felnôtt, a válaszai is 

valószínûleg tükrözik majd ezt a komolyságot. Az iskolaváltás arra utal, hogy 

kamaszként valamiért nem találta a helyét: lehet, hogy a tanulmányaival vol-

tak gondok, esetleg történhetett vele valami, ami kizökkentette a tanulásból, 

igazolást a trolisok, hogy én most tényleg azért késtem, és akkor én szívom 

meg, engem rúgnak ki az iskolából”) említi. A hajléktalanok problémáját, ki-

vételesen nem represszív, vagy büntetôjogi eszközökkel látja megoldhatónak 

– az összes interjúalanyunk közül ô az egyetlen, aki úgy fogalmaz, hogy „me-

nedéket kellene nyújtani nekik”. Budapest legkevésbé szeretett helyének ô is 

– mint eddig mindenki – a VIII. kerületet tartja, de ô nem a cigányok miatt, 

hanem azért, mert koszosnak találja.

lajos, barátnôjével már a közös életüket – családot, gyerekeket – tervezik, és 

gondolkodnak is, hol kezdjék el azt. Egyenként számba véve a lehetôségeket, 

szülôfaluját említi elôször: kizártnak tartja, hogy oda visszatérjenek, hiszen ott 

nincsen számára munkalehetôség. Arra jut, hogy mindenképpen Budapesten 

szeretne maradni, ha ez nem sikerül, akkor az ismerôs – s így valamennyire 

biztonságos terepnek számító, talán kapcsolati hálóval is lefedett – Mátészal-

ka jöhet számításba. lajosnak arra is lenne lehetôsége, hogy kimenjen Kana-

dába, szintén rokonokhoz, de ô a külföldre költözést értelmetlennek találja, 

hiszen itthon is el lehet helyezkedni. Hozzá kell tenni, hogy Budapest vitatha-

tatlan elônye számára nem csak a munka és szórakozási lehetôségekben 

keresendô, hanem „mert itt tudnék élni. Mert mondták az unokatestvéreim, 

hogy ha kell ház, akkor simán tudnak nekem szerezni. És akkor ide tudok 

Budapestre.” 



| 60 |

Tér |  láTás Tér |  láTás

| 61 |

ennyi ember van itt és kommunikálni, azt nem lehet velük, úgyhogy úgy 

szoktunk bejönni, hogy családosan vagy barátokkal, tehát nem egyedül jö-

vök be, hogyha nem iskoláról van szó.” A pozitív értelemben vett nyüzsgés-

sel szemben azonnal megjelenik a tömeglét árnyoldala, a személytelenség. 

Úgy tûnik, nehézséget jelent számára – ha nem egyenesen lehetetlen – kap-

csolatot teremteni a pestiekkel; talán az iskolán kívül nincsen más „benti” kap-

csolata. A megoldást az jelenti, hogy ha bejön, magával hozza az otthoni 

ismerôsséget. A bejárás rögtön fölveti a közlekedés kérdését: korábban tö-

megközlekedéssel két, két és fél óra volt az út az iskolába, amióta megtanult 

vezetni, csak másfél óra. Vajon miért éri meg neki naponta ennyit utazni? Emô 

azt mondta, ezt az iskolát ajánlották számára: tényleg annyira jó lenne itt az 

oktatás? Az sem lehetetlen, hogy valamiért jólesik számára leányfaluról eljár-

ni, vagy igényli a pesti jelenlétet. Ugyanakkor az a hipotézis is elképzelhetô, 

hogy a korábbi iskolaváltás hagyott nyomot benne: ha nehézséget jelent szá-

mára közösségben mûködni, a bejárás indok lehet arra, miért nem marad 

együtt az osztálytársaival tanítás után, vagy miért nem megy el velük este 

szórakozni. 

3. Haj

„Igazából én nem voltam soha ilyen tipikus tinédzser.” Mikor megkérem 

Emôt, meséljen arról, mit jelent számára húszévesnek lenni, ez az elsô, amit 

fontosnak tart leszögezni. Milyen kép élhet benne a „tipikus tinédzserrôl”? 

Milyen elvárásokat jelenthet ez számára, milyennek kellene lennie, mint tiné-

dzsernek? A szóhasználat valamiképp egy külsô, felnôtt tekintet bevonására 

utal: mintha elfogadta volna a klasszikus felnôtt-sztereotípiát, és a tinédzser-

re ô is, mint problémahalmazra, vagy mint lázadóra tekintene. és ha elutasít-

ja ezt a képet, akkor vajon milyennek szeretné, ha látnánk? Másfelôl, ebben 

a mondatban az is benne van, hogy a kortárs tinédzserek elvárásainak sem 

tudott megfelelni: valamiképpen más volt, mint a többiek. „Tehát ez úgy 

néz ki, hogy ha elmegyek egy moziba Pestre, akkor én az anyukámmal 

illetve ami „elûzte” abból az iskolából. Vajon pályaválasztását mi motiválja?  

Fodrászként egyfelôl lehetôsége nyílik megszépíteni másokat, nem mellesleg 

önmagát; másfelôl kreatív is lehet és segíthet másokon. A szépészet hivatásá-

nak választása lehet az anyai hagyomány folytatása – ugyanaz, és mégis kicsit 

más –, és fakadhat belsô igénybôl is. lehet-e annyira fontos számára ez a szak-

ma, hogy nap mint nap átutazza érte a fél várost? Milyen lehet számára leány-

falun élni? Egyfelôl bizonyára kellemes: a környezet szép, a tér levegôs, tágas; 

másfelôl lehetséges, hogy Emô unalmasnak látja. Hova járhat el esténként szó-

rakozni? Milyen lehetôségei vannak egy fiatalnak leányfalun? Budapestre 

valószínûleg csak akkor tud bejönni, ha valakinél ott alszik: ez potenciális konf-

liktust jelent kamaszként. Emô már túl van a kamaszkoron, önállóan, saját 

autóval jár be az iskolába. Bejáróként vajon mennyire idegen neki a városi lét? 

Mennyire jön be neki Budapest? 

2. Pesti korzó

„Leányfalun lakom. Mindig itt laktam tehát faluban, de mi mindig rendsze-

resen bejártunk Pestre. Hát most iskolába is bejárok, amúgy egyébként ilyen 

hetente-kéthetente mindig bejártunk. Hát ilyen szórakozási célzattal. Igazá-

ból azért szeretek bejönni ide, mert itt úgy van élet, nem úgy, mint nálunk, 

hogy ha kimegyünk az utcára, akkor látunk két embert, itt meg azért nyüzs-

gés van.” Mikor megkérem, mutatkozzon be, rögtön a témához pozicionálja 

magát. Egyfelôl arról biztosít, hogy bár falun él, ô valamiképpen „más”, mint 

a többiek. Másságát abban jelöli meg, hogy ô – ôk: a barátok, vagy a család – 

rendszeresen bejár(nak) Pestre, vagyis nem „falusiasak”. A bejárásnak számára 

funkciója van: vagy tanulni, vagy pedig „szórakozási célzattal” – embereket 

nézegetni akár – jön be Pestre. Az, hogy „mindig is” falun élt a család, arra utal, 

hogy a család igényli ezt a kettôsséget. „Igazából úgy az emberek nagyon 

érdekesek itt. Nagyon sokan vannak, de úgy beszélgetni nem nagyon lehet 

velük. Hát mondjuk, amikor megyek a HÉV-en vagy a villamoson, akkor úgy 

mindenkinek a fülében ez a fülhallgató, úgyhogy egyedül ez a fura, hogy 
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4. Családban marad

„Hát lényegében nekem barátnôim nem nagyon lettek. És nekem így ô van, 

ha vásárolni megyünk, meg moziba, tehát így ez így valahogy kialakult, 

mert köztünk a korkülönbség is kevés, huszonkét évesen szült engem, szó-

val így össze is tudtunk érni.” Emô számára a család biztosítja a menedéket 

és az egyetlen társaságot, és anyja tölti be a „legjobb barátnô” státust. „Ösz-

szeértek”: a szóban benne van az érettség kifejezés, vagyis önmagát láttatja 

anyjához méltóan komolynak, „anyjához ért”; a szó lefestheti azt is, ahogyan 

egymáshoz közelítve a két életkor összeért, vagyis az anyját is objektív koránál 

fiatalabbnak látja-láttatja. Nem utolsósorban az „összeértek” kifejezés szoros, 

bensôséges, érintkezésekben gazdag kapcsolatra utal. 

Emô a leányfalui kínálatot elég röviden így tudja összefoglalni: „Ami ugye 

van, van a templom, de nem vagyunk vallásosak. Akkor a mûvházban van 

egy ilyen, hogy tornázni lehet járni, hát én oda nyolcadikos koromban kezd-

tem el járni, anyukám is jár, és így. Oda így lehet járni. De mondjuk ott 

nincsen ilyen szórakozási lehetôség, vagy ilyesmi.” Emô számára az egyetlen 

társaságot a családja jelenti. Jogos a kérdés, vajon mit szoktak csinálni együtt? 

„Tévézni, hát együtt. Tehát úgy, hogy leülünk a garnitúrához, és akkor néz-

zük, a szünetben meg beszélgetünk róla. (nevet) Ez úgy néz ki, hogy este, 

amikor fáradtak vagyunk, akkor nyolc órakor van a Fókusz, az így érdekes, 

azt megnézzük, akkor utána van a Barátok közt, az egy olyan, hogy mindig 

is néztük, és ez ilyen nézhetô, és akkor utána általában már megyek aludni, 

mivel annyira korán kell kelni.” Emôke kortársaihoz hasonlóan teljesen „rá-

kattant” a vámpíros történetekre – a tankönyvein kívül gyakorlatilag az Alko-

nyat az elsô könyv, amit önszántából végigolvasott. Ezek a könyvek osztatlan 

népszerûségnek örvendenek, kérdés, ki mit lát bennük. „Hát olyan meseszerû, 

nem tudom. Gyôz a jó, meg ilyenek, ezt szeretem benne.”

Mikor Emô a hétvégékrôl és a családi programokról mesél, a történet szinte 

mindig a WestEndhez kanyarodik vissza. Körülbelül hetente, kéthetente szom-

batonként délelôtt felkerekedik a család és bejön a WestEndbe. Elôször végig-

nézik az üzleteket, majd az alagsori részben – három különbözô étterembôl 

szoktam és a húgommal jönni, apukám nem mindig jön. Bulizni úgy nem 

járok, tehát a szórakozást, azt igazából az jelenti, hogy ha bejövünk, meg-

nézünk egy filmet, nálunk nagyon ritkán, mondjuk, egy évben egyszer 

van egy koncert, akkor oda elmegyünk, de így maga a kor nem nagyon 

jelent így semmit.” Vagyis Emô úgy véli, a kor számára nem meghatározó, 

nem „irányadó” abban, hogyan kellene viselkednie. Úgy láttatja magát, mint 

akinek személyisége, értékrendszere állandó, és akire nincsen hatással az 

életkor. A „bejövünk” többes száma itt már egyértelmûen a családra utal; 

egyúttal visszautal arra az elvárásra is, hogy egy „tipikus tinédzser” a barátai-

val járna el szórakozni. De vajon miért nincsenek barátai? „Kiközösítettek, 

mert valahogy hát nem, hát mondjuk nem voltam benne olyan dolgok-

ban, hogy sosem cigiztem, mindig jóba voltam a szüleimmel, sose mond-

tam, hogy jaj, nekem milyen rossz otthon és most szidtam a szüleimet, 

mert akkor ez ilyen menô dolog.” érthetô, hogy ha egy kamasz közösség-

ben valaki kivonja magát a közös normaszegésbôl, és nem tud azonosulni a 

többiek lázadó magatartásával, az önkizáráshoz és elutasításhoz vezet. 

Ugyanakkor nemcsak azt jelzi, hogy az ô értékrendszere más, de azt is su-

gallja, hogy különbnek látja magát a többieknél: kiközösítettségére értetle-

nül tekint, jelzi, nem érezte megérdemeltnek, indokoltnak. De ahogy a tör-

ténet folytatódik, kiderül, a „kiközösítés” kifejezés nem passzív ignorálást 

takar: „…akkor eleinte nem szóltak hozzám, aztán már így öö, így öö le 

akarták égetni a hajamat, tehát az már így a bántalmazásnak a fogalmába 

beleesik, nem tudom. (…) Mindig jöttek az öngyújtóval, én már nem mer-

tem így kiengedni soha, össze volt kötve, akkor a legutolsó padba ültem, 

hogy lehetôleg senki ne legyen mögöttem. Nálunk voltak ilyenek. Egyik 

osztálytársamnak tövig égették a haját. Mert fellobbant. Hát, könnyen 

ég.” Folyamatos zaklatásnak volt tehát kitéve: „állandóan” jöttek, ô pedig 

megpróbált különbözô módokon védekezni. A haj, mely gyakran a lázadás 

kifejezôje, nála épp ellenkezôleg, a rejtôzködést szolgálta. A haja közvetlen 

veszélyforrássá vált, elrejtésével igyekezett önmagát, ha nem is láthatatlan-

ná, de elérhetetlenné tenni. és mikor a helyzet tarthatatlanná vált számára, 

iskolát váltott. 
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Emô haja vörösre van festve. Családi program, mikor a három lány 

„szépészkedik”, egymásnak megcsinálják a hajukat, az anyjuk a bôrüket kezeli. 

„Hát ez már azért egy feltûnôbb hajszín, tehát ez már nyilván nem is azt 

sugallja, hogy én most elbújok mindenki elôl és félek kimenni az utcára, 

hanem egy egész más. Tehát azóta mondják is, hogy ú, ez azért feltûnô. És 

nekem tetszik is.” 

bevásárolva – megebédelnek, ebéd után pedig moziba mennek. Mindig a 

WestEndbe jönnek, a WestEnd egyfajta barátságos ismerôsséget jelent szá-

mukra, biztonságot adó familiaritást. Pedig nem volt egyszerû hozzászokni. 

„Volt, hogy kipróbáltunk újat, mert mondjuk volt ez az Aréna Pláza, akkor 

oda elmentünk egyszer, de olyan hát nem tudom, a WestEnd az olyan... 

Megismertük. Mert hát azért elôször olyan kicsit úgy tûnt, hogy olyan ide-

gen. Szóval bejöttünk, és mindenütt szólt az a sok különbözô zene az 

üzletekbôl, és az a rengeteg ember, és aztán úgy valahogy így megszeret-

tük, egy helyen van minden, és olyan praktikus is, vásárolni is ide járunk. 

(…) Meg olyan túlzsúfolt volt elôször, hogy bejöttünk, és azt éreztük, hogy 

ez olyan sok. És most meg már nem érezzük.” A WestEnden kívül a másik 

tipikus családi program, mikor Emôke apja futóversenyen indul, ilyenkor az 

egész család jelen van, és – némi éllel fogalmazva – a lányok dolga a drukkolás. 

A futóhelyek – Margitsziget és Hôsök tere – szintén fontosak Emônek. Buda-

pest Emôke számára gyakorlatilag egy színtér, ahol az otthoniakkal együtt le-

het lenni; de csak lehatárolt pontokhoz kapcsolódik, nem veszi birtokba a vá-

rost. Budapestre bejárni önmagában is program: rácsodálkozni a városra; 

együtt nézni a kirakatokat, a budapestieket, a mozit.

5. égô vörös

„Nagyon jó, mindenkivel lehet beszélgetni. Persze, nyilván, van, akivel job-

ba vagyok, mondjuk az elôttem ülô csajjal mondtuk, hogy majd elmegyünk 

moziba is, meg ilyesmi, de úgy mindenkivel.” Emô jelenlegi iskolájában jól 

érzi magát. Nincsenek konfliktusok, felnôtt – számára megbízhatóbbnak ítélt 

– emberek között van, ugyanakkor szoros barátságot itt sem sikerült kialakí-

tania. Mindenképpen pozitív fejleménynek tûnik, hogy van olyan kortárs kap-

csolata, akivel legalább terveznek közös programot. Kérdés, igényli-e egyálta-

lán Emô ezeket a kapcsolatokat, illetve képes-e tenni értük? Bejáróként úgy 

tud Pesthez kötôdni, hogy egyben távol is tartja magát tôle: a bejárás ürügy 

lehet arra, hogy egyik helyen se kelljen kötôdnie, kapcsolatokat kialakítania.
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rozi számára külön program bedugni a fülhallgatót a fülébe és nézegetni 

az embereket; Emôt kifejezetten irritálja ez a magatartás, közönynek és 

befele fordulásnak dekódolja. 

Fölhívnánk a figyelmet lajosra, aki alighogy felköltözött, hatalmas energiá-

val és nyitottsággal vetette bele magát a budapesti életbe. Határozott véle-

ménye van a helyi környezetérôl és Budapest egészérôl is, mintha mindig is itt 

élt volna. Bálint éppen így birtokolja, készség szinten használja Budapestet 

(„benne van az infrastruktúrájában”), de ez nála leginkább a belvárosra, és a 

frekventált helyekre vonatkozik. lajos más (rokoni) logikája szerint szórtabb 

városismerettel rendelkezik, mely a belváros és Angyalföld mellett kiterjed a 

XI. kerületre és Csepelre is. rozi és Emô periferikus lakóhelyük miatt közös 

helyzetben van, ennek ellenére városhasználatuk egészen különbözô: rozi lo-

kális környezetének minden zugát ismeri és teljesen magáénak érzi, féltéke-

nyen védelmezné a beköltözôktôl; ez a lokálpatriotizmus Emôrôl nem mond-

ható el. A periferikus helyzetüket másképp élik meg: a távolabbi helyek meg-

hódítására a család, vagy a barátok (otthoni ismerôsség) biztonságára 

mindkettôjüknek szüksége van, de roziban megvan az a magabiztosság, hogy 

ha nem is ismeri Budapestet, „ha szükséges, odatalálok”, ezzel szemben Emô 

a világért nem térne le a biztonságos „kötött pályáról”.

ÖssZEGZés

Nem így terveztük, mégis a négy szöveg nem csak városi, hanem más szem-

pontból is párbeszédet folytat egymással. A legszembetûnôbb az etnikai 

dimenzió; ezen kívül Emô személyében azt is megtapasztalhattuk, hogy a 

rozi-féle kirekesztô attitûd hogyan képes hosszú távon is befolyásolni vala-

kinek a kapcsolatkialakítási képességeit. rozi kapcsán érdemes kitérni egy 

gondolat erejéig – ezt az elemzésbe nem emeltük be – a tanár-diák viszo-

nyokra: rozi, mikor csepeli tanárairól beszél, kimondottan agresszív, 

erôszakos, illetve inkompetens tanárokat fest le (ettôl függetlenül elégedett 

velük), ez nagyon különbözik a Bálintot környezô léleksimogató, támogató 

közegtôl. A szülôvel szembeni önállóság kérdése is majd minden fiatalnál 

felmerült. Egyedül lajosról mondhatjuk el, hogy szülei – nagyjából – rábízzák 

pályaválasztását. Emô döntése belesimul a szülôi akaratba, s így ez a kérdés 

nála nem releváns. Velük ellentétben, családi hátterüktôl teljesen függetle-

nül, sem rozi, sem Bálint nem a szívük szerint választanak pályát maguknak: 

vagy a külsô körülmények (és szülôi szándék), vagy Bálint esetében a belsô 

és tudatos áldozatvállalás irányítják életüket. 

A városban való idôtöltés nyilván összefügg a kortárs kapcsolatok jelle-

gével, tartalmával, tartalmasságával – akinek van olyan kapcsolata, akivel 

szívesen ül le beszélgetni, netán közösen dolgozni, annak kialakulnak  

az erre alkalmas (törzs)helyek, legyen az kávézó, lépcsôház, vagy akár a 

Hôsök tere. A „mekizés” lajos fogalomtárában is elkülönül a „beülôs” 

helyektôl – a mekiben a közös idôtöltés (a közös fogyasztás) egy sokkal 

intenzívebb, ingerdúsabb környezetben zajlik, és nyilván más élményt nyújt, 

mint esténként kiülni a Hôsök terére lelki életet élni. Ami a családi idôtöltést 

illeti, egyedül Bálint nem említ közös családi együttlétet, programokat. 
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térképen jelölniük kellett a számukra kedves, illetve nem szeretett helyeket. 

Úgy véltük, érdemes gondolatban egy „külsô szemet” behozni a játékba: har-

madik kérésünk az volt, hogy jelöljék be azokat a helyeket, amelyeket egy 

külföldinek szívesen megmutatnának (büszkeségpontok), illetve amelyekkel 

egy külföldi elôtt nem szívesen mutatkoznának (szégyenpontok). Következô 

feladatuk egy-egy kedvelt hely „eladása” volt. Két csoportra osztottuk ôket, 

majd a tagok által megválasztott csoportszóvivôknek – a csoporton belül 

megbeszéltek alapján – egy, a kiválasztott helyet reklámozó szöveget kellett 

elôadni. Kíváncsiak voltunk, hogy a 15–16 éves korosztály mivel indokolja egy-

egy hely szeretetét, melyek azok a tulajdonságok, amelyek vonzóvá teszik 

azt. A harmadik játék a „Budapest-test” volt. Egy semleges nemû emberalak-

ra kellett ráhelyezniük (mintegy a különbözô testrészekkel megfeleltetve) a 

város kedvelt, vagy kevésbé kedvelt „nevezetességeit”. Ettôl a kicsit elvon-

tabb, elrugaszkodottabb feladattól vártuk, hogy elôkerüljenek olyan abszt-

rakt gondolatok is, melyeket önmagukban nehéz lenne megfogalmazni. (Ab-

ban bíztunk, hogy a városi terek funkcióiról, illetve egymáshoz viszonyított 

hierarchiájáról nyerhetünk így információkat.) A következô játékban – két 

csoportra bontva – egy „Budapest-ember” és egy „Kerület-ember” elkészí-

tésére kértük meg a résztvevôket (kollázs technikával). Arra kapacitáltuk a 

fiatalokat, képzeljék el „Budapest-ember” és „Kerület-ember” élettörténetét 

(múltját, jelenét, jövôjét), családját, barátait, foglalkozását, hétköznapjait,  

s mutassák be azokat az egész csoport elôtt. Ez a feladat a rész (kerület)  

és egész (város) viszonyának megismerését is célozta. Hasonlóan a korábbi  

„Budapest-testhez”, itt is jórészt a tudattalan erejére hagyatkoztunk, s a fia-

talok érzéseibôl, intuícióiból próbáltunk következtetni lokalitáshoz fûzôdô 

viszonyukra. A zárókör végül a problémamegoldásra, javaslatokra összponto-

sított: megkértük a fiatalokat, válasszanak ki a városból egy-egy problémát, 

egy-egy negatívumot, mely foglalkoztatja ôket, majd ezek megoldására állja-

nak elô javaslatokkal. Ez az utolsó feladat egyben arról is informált bennün-

ket, hogy mennyire érzik saját felelôsségüket: akarnak-e tenni a városért,  

illetve alkalmasnak tartják-e magukat erre? Amennyiben igen, milyen felada-

tokat tartanak az ô korosztályukra méretezettnek?

CsOPOrTKéP11

A város két kerületében, a XVII. és a VI. kerületben készítettünk fókusz-
csoportot. Feltételeztük, hogy a külvárosi kerület esetében nagyobb való szí-

nû séggel járnak a gyerekek egy környékrôl (a kerületbôl) az iskolába. Ezért 

úgy véltük, városismeretükben nagyobb szerepet játszik a lokalitás, kötô dé-

seik inkább helyi jellegûek. Ezzel párhuzamosan, mivel a VI. kerületi fókusz-

csoportot egy magas presztízsû, speciális nyelvi képzést nyújtó iskolában 

rendeztük meg, úgy gondoltuk, hogy ide a gyerekek Budapest különbözô 

pontjairól járnak, s így kapcsolataik nem feltétlen lesznek kerületspecifikusak. 

rákoskeresztúron nyolcan, Terézvárosban tizenketten (mindkét esetben nagy-

részt lányok) gyûltek össze a foglalkozást hirdetô megkeresésünkre. Mivel  

az interjúk készítésénél a 17–18 éves korú fiatalok kerültek túlsúlyba, ezért 

mindkét kerület esetében célcsoportunk a 15–16 éves korosztály volt. A fog-

lalkozást diktafonon és papíron is rögzítettük.

1. A játékokról

Elôször is arra kértük a fiatalokat, hogy rajzolják be, egy Budapest térképre, 

otthonuktól kiindulva az iskolába járásuk útvonalát. Ezt egyrészt ráhangoló 

gyakorlatnak szántuk, másrészt azt szerettük volna felmérni, milyen távol-

ságokat tesznek meg iskolába jövetelük során. Ezt követôen ugyanezen a 

11  A fókuszcsoport olyan adatgyûjtési módszer, mely adott témára fókuszálva, egy moderátor 
segítségével vezetett csoportos beszélgetésen keresztül, a „konszenzusos és vitatott 
vélekedésminták azonosításával, az egymással versengô percepciós lehetôségek feltárásával 
segít megértenünk, hogy a beszélgetésen résztvevôk vélekedéseinek hátterében milyen 
motivációk, kulturális elôfeltevések, vagy szociális motívumok állnak.” (Oblath, 278)
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csoportnál a hely ismerete, s az ebbôl fakadó cinkos összenézés, irónia teljes 

mértékben érzékelhetô volt. Az árkád, az Ikea és a sugár mellett – a tömeg-

közlekedési eszközök változatosságán túl – érdekességként, csalogató elem-

ként megjelentek a tér társadalmi és szubkulturális különbségei is: „Itt talál-

kozhatsz különféle színes társadalmi csoportokkal! (nevetés) Az aluljáró-

ban láthatsz szkinhedet épp úgy, mint kisebbséget. Mindez együtt, egy 

helyen. S ha ez még nem volna elég, neves mûvészek játszanak szinteti-

zátoraikon.” (nevetés) Ezek tehát mindennapjaik részei; az Örsrôl vallott 

közös tudás lehetôvé teszi számukra, hogy vicceljenek vele, s ezáltal köze-

lebb hozzák önmagukhoz. 

„Budapest-test”

Az emberi testre illesztett helyek között egyértelmûen túlsúlyba kerültek a  

17. kerületi elemek: helyi uszoda (agy), táncterem (láb), lovarda (láb), edzôterem 

(láb), bicikliút (láb), elôzô iskolák (nemi szerv és szív), próbaterem (láb), cuk-

rászda (száj), McDonald’s (has), „Elág”12, Örs vezér tere (szív). Ez egyrészt arról 

informált bennünket, hogy mindennapi szinten, fôleg lokális tereiket használ-

ják, másrészt az is kiderült, hogy Budapest, mint „nagy egész” paradox módon 

csak kis szeletként jelenik meg életükben. A tipikus, turisták által kedvelt és 

látogatott belvárosi területek – néhány kivételtôl eltekintve: (Margitsziget 

(tüdô), Hôsök tere (váll), Deák tér (középen, nem megnevezett) – nem jelen-

nek meg városról kialakított képzeteikben. A közel harminc helyszínbôl csak 

három olyan volt, amit általában nevezetességként azonosítunk: a Budai vár 

(nyak), a szépmûvészeti Múzeum (kar), illetve az Andrássy út (érrendszer).  

Az Országház is felkerült ugyan a város testére, azonban nem mint nevezetes 

épület, hanem mint negatív tartalomra utaló jelentéshordozó. Az Országház-

hoz hasonlóan a BKV és a VIII. kerület is a várostest talpához került: mint rej-

tegetni való, elnyomandó elem. Ezzel reflektáltak a VIII. kerületrôl általánosan 

megfogalmazott (általuk is vallott) negatív sztereotípiára is. („A VIII. kerület 

a talpa, mert azt el akarja takarni.”)

12 A rákoskeresztúri városközpont elágazását becézik így.

2. rákoskeresztúr – Az „Elág” melegében

Térképez

Az elsô játékban egyértelmûvé vált, hogy a rákoskeresztúri fiatalok számára 

két hangsúlyos gócpont rajzolódik ki Budapesten: az egyik Hûvösvölgy, a 

másik pedig az Örs vezér tere. A belvárosi terek jórészt jelöletlenek marad-

tak. A XVII. kerülethez közeledve azonban a jelölések mind sûrûbbé váltak 

(negatív és pozitív tartalommal egyaránt). érthetô: amit ismerünk, amiben 

élünk, sokkal szélsôségesebb válaszokat vált ki belôlünk. Meglepôdve ta-

pasztaltuk a térképen Hûvösvölgy jelenlétét, hisz ez igen távol esik rákos-

keresztúr szívétôl. Kiderült, a csoport korábban itt volt osztálykiránduláson.  

Ez esetben tehát egy élmény, egy közös emlék során vált valami „hellyé”,  

a lokalitás személyességén túlmutató csomóponttá. Meglepô volt számunk-

ra az is, ahogyan az Örs vezér terérôl beszéltek: számukra gyakorlatilag ez a 

város szíve. Jogos, hiszen itt megtalálható minden: metró, mellyel gyorsan és 

könnyen el lehet jutni egyik pontból a másikba, bevásárlóközpontok (sugár, 

árkád, Ikea), s ami a legfontosabb, mozi (a sugárban). éppen ezért kedvelt 

találkozási pontja ez a XVII. kerületieknek – ami a fiatalok „ráépített” mar-

ketingkampányából is kiderült.  

reklámszünet

A következô feladat még inkább kidomborította a két helyhez fûzôdô viszo-

nyuk különbségét. Hûvösvölgy egy távoli, és szép emlékeket idézô, kissé ide-

alizált térségként jelenik meg számukra: „Szeretjük a Hûvösvölgy vadre-

gényes táját, a kisvasutat és a libegôt. Ez a hely tökéletesen megfelelô 

gyerekeknek, családoknak és szerelmes pároknak egyaránt, de akkor is 

kikapcsolódást nyújt, ha egy kis magányra vágysz. Ha csak piknikezni  

szeretnél, vagy túrázni egyet, a Normafa tökéletes lehetôségeket nyújt.” 

Ezzel az idealizált, ám egyben távolságtartó attitûddel szemben az Örs vezér 

teréhez az ismerôsség, és a közös tudás biztonságával közelítettek. A „mun-

kacsoport” tagjai nem készítettek róla a hûvösvölgyiekhez hasonló, jól  

megfogalmazott védôbeszédet, ellenben remekül rögtönöztek. Ennél a  
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aki úgy tudta, ez egy bevásárlóközpont, más pedig Budán helyezte el. Továbbá 

konszenzus volt abban is, hogy oda inkább „idôsebbek” járnak, illetve hogy a 

Gödör program- és koncertkínálata zeneileg igényesebb rétegeket céloz meg. 

Gondolataikból tisztán kivehetô volt, hogy ez a két kategória – idôsebb kor-

osztály és kulturális érdeklôdés – összekapcsolódik, és ok-okozativá válik. Ebbôl 

kifolyólag önmagukat véletlenül sem látják Gödör-képesnek. „Jelentôs” szóra-

kozóhelyként jelölték meg a Zöld Pardont, valamint a rákoskeresztúri (és az 

árkádbeli) McDonald’s-ot. A két hely közti különbséget az emberi kapcsolatok 

alakításában betöltött szerepük határozza meg: szerintük ugyanis vannak he-

lyek (ilyen a ZP is), ahová az ismerkedés kedvéért, s vannak, ahová az ismerôs 

baráti társasággal való együttlét öröméért járnak („csak úgy beülünk a 

Mekibe”). sokszor hétvégi estéiket is a rákoskeresztúri McDonald’s-ban töltik, 

„mekiznek”: a közös fogyasztás mellett beszélgetnek, az embereket nézege-

tik. A Zöld Pardon kapcsán érdemes kiemelni, hogy a rákoskeresztúriak szem-

pontjából nem közömbös a hely idôszakos nyitva tartása; nagyon valószínû, 

hogy a táncolás, a diszkó, mint szórakozási forma, számukra csak a nyári szü-

netben lehetséges. Az egyik lány számára még akkor sem: „a Zöld Pardon az 

nekem a Paradicsom. Oda anya nem enged el…” Elképzelhetô, hogy a hely 

rossz hírneve befolyásolja a döntést. Az is lehet, hogy a nagy távolság, az oda-

látogatók (ismeretlen, és a távolság miatt ellenôrizhetetlen) közössége teszi 

szülôi szemmel nézve veszélyessé („pokolbéli hellyé”) a messzi Zöld Pardont.

3. rákoskeresztúr, Budapest Hannah Montanája13

A XVII. kerületet, mint embert megjelenítô kollázson rengeteg különbözô korú 

nô szerepel: alkotói egyértelmûvé tették, hogy a kerület – számukra legalábbis 

– nônemû. Ezen kívül egyetértettek abban is, hogy „XVII. Kerület-ember” fiatal  

13  „A Hannah Montana egy sorozat a Disney Channel-en. Egy kettôs életet élô 14 éves lányról szól, 
aki nappal átlagos tinilány, Miley stewart, este pedig híres popénekesnô, Hannah Montana.  
Ezt a titkot pedig csak ô, az apja – robby ray stewart –, a testvére – Jackson –, és két legjobb 
barátja – lilly és Oliver – tudja.” http://hu.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana

A Budapest térképen megjelenített útvonalaik, illetve közösen megkonstru-

ált „Budapest-test” térképük arra utal, hogy ismereteik meglehetôsen hiányo-

sak a belvárost illetôen. Feltételezhetô, hogy az idônként klisészerû vélemé-

nyek és elôítéletek nem saját tapasztaláson alapulnak, pusztán szülôi „öröksé-

gek”, ennek ellenére konszenzus van róluk a csoport tagjai között. A testtér-

képen feltüntetett jelentôs helyek jellege arra utal, hogy a sport és a kultúra 

egyaránt nagy szerepet játszik a csoport életében. A MűPa (szív), a múzeu-

mok (szépmûvészeti, Néprajzi), és három mozi is szerepelt, mint „Budapest 

testét” meghatározó összetevô – szép gondolat volt, hogy számukra a múzeu-

mok szimbolizálják „Budapest-ember” kezét, hiszen „azzal kifelé nyúl az or-

szágból, a kultúra révén tud kapcsolatot teremteni másokkal”. A mûvelôdés 

terei a „Kerület-ember” megalkotásánál ismét elôkerülnek majd: a lokalitást 

szimbolizáló „személyiség” egyik alapvonása a kultúrára való nyitottság volt.  

A kulturális helyszínekkel kapcsolatban azt is érdemes kiemelni, hogy ezek a 

kerülettôl igen távol találhatóak. Ide minden bizonnyal csak felnôtt kísérôvel 

jutnak el. Ezen színterek ismerete vezethet oda, hogy a negatív (és klisészerû) 

képzeteik ellenére (lásd: Országház, BKV, VIII. kerület), és ezeken túl Budapes-

tet, mint kultúrvárost definiálják. érdekes még, hogy abban az esetben, ha az 

Örs vezér terét – az árkád kapcsán – nem tekintjük plázának, akkor csak egy 

bevásárlóközpont, (Mammut 2. – láb) és egy szórakozóhely (Zöld Pardon, fej 

feletti régió, a Paradicsom) került fel Budapest testére.

A fókuszcsoport vezérfonalának összeállításakor gondoltunk arra is, hogy 

érdemes lenne egy játék erejéig kitérni a fiatalok pláza, illetve általában véve 

szórakozóhely-használatának jellemzôire. A plázák esetében nem derült ki 

semmi meglepô, így ezeket a válaszokat most nem is ismertetjük. A szórako-

zóhelyekkel kapcsolatban viszont – annak ellenére, hogy a keresztúriak kivétel 

nélkül 15–16 évesek, és nagyrészt lányok voltak – érdekes vélemények szület-

tek. Interjúinkban szinte mindenkinél – valamilyen formában, illetve jelentés-

ben – elôkerült a Gödör. Így, kiindulásképp feltételeztük, hogy a rákoskeresz-

túriak szintén – ha nem is rendszeres látogatói – de legalábbis „távoli, alkalmi 

ismerôsei” lesznek a Gödörnek. Ehhez képest a rákoskeresztúriak közül volt, 
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Igazi barátai nincsenek, igazán senki sem érti meg. lehetséges, hogy a jövôben 

„boldog nagypapa” lesz, de ehhez neki is változtatnia kell a hozzáállásán, „ki 

kell tárnia a szívét, ki kell nyitnia a szemét” „rá kell eszmélnie, hogy nem 

siránkozhat örökké” „neki is bíznia, tennie kell”. Mit mond nekünk Budapest 

ilyetén megjelenítése? A csoport ebben az esetben is többségében lányokból 

állt, így a koszos, borostás férfit a számukra elképzelhetô legellenszenvesebb 

alakként értelmezhetjük. Ez ismét kiemeli a várossal szembeni negatív 

attitûdjüket. A változás, változtatás többszöri említése ugyanakkor arra utal, 

hogy a fejlôdés, a városi tér megújulása értékes és fontos számukra.

A fiatalok saját lokalitásuk felé tett elkötelezôdése, és Budapest egésze iránt 

megnyilvánuló viszolygása legplasztikusabban a két ember viszonyában ra-

gadható meg: »„Budapest-ember” olyan akar lenni, mint a XVII. kerület, 

fiatal, meg tenni akaró, és egyszer talán sikerül is neki«.

A foglalkozás lezárásaként mindenki elmondhatta, mi az, ami zavarja a vá-

rosban, és amin jó volna változtatni. A legtöbb válasz a közbiztonsággal és a 

rongálásokkal volt kapcsolatos. A rákoskeresztúri fiatalok többsége szerint 

szemléletbeli váltás lenne szükséges ahhoz, hogy Budapest élhetôbb várossá 

váljon. A válaszokból arra következtetünk, hogy ez a fordulat a XVII. kerület 

esetében éppen aktuális, s valami hasonlót várnának Budapesttôl, illetve a 

Budapest egészével azonosított belvárostól. 

4. Terézváros

Terézvárosban várakozásainknak megfelelôen sokkal heterogénabb háttérrel 

és változatosabb lakóhelyi környezettel rendelkezô fiatalokat találtunk – való-

jában a „szélrózsa” minden irányából járnak ebbe az iskolába. Ebbôl követke-

zik, hogy a szeretett, kedvelt helyek szintén nagyon szerteágazóak (Budapest 

teljes területén elôfordulnak, és funkciójuk is különbözô): Hûvösvölgy, János-

hegy, Moszkva tér, Margitsziget, római-part, Bem rakpart, Batthyány tér,  

(16–17 éves), sportos, egészséges életmódot folytat – ez számukra a kerület 

megújhodását (a folyamatos építkezéseket, korszerûsítéseket, az épülô bi cik li-

utakat) szimbolizálja. A beszélgetés során egyértelmûvé vált, hogy a keresztúri-

ak szemében a kerület olyan, mint egy újjászületett ember. Fiatal, egészséges és 

aktív, és ami ennél lényegesebb, tele van erôvel és bizalommal: akar és képes is 

cselekedni. rohamos fejlôdésen megy keresztül, ami számukra azzal magyaráz-

ható, hogy nem csak a képesség van meg benne a fejlôdésre, de a korábbi 

idôkkel szemben – amikor nem tett tudatosan a változás érdekében – rengeteg 

„önmegváltó” célja van. „Olyan, mint egy forradalmárnô”, aki küzd és sikerre 

viszi életét. Itt jegyeznénk meg, hogy a XVII. kerület nôiségében közrejátszott az 

is, hogy a kollázs készítôi mindannyian lányok voltak. Munkájuk ugyanakkor épp 

ezért a kerülettel való nagyfokú azonosulásra is utal: minden bizonnyal otthon 

érzik magukat, szeretnek itt élni. A fôvárosi kerületekre vonatkozó közös tudás-

nak véleményünk szerint a prosperáló rákoskeresztúr nem része – elképzelhetô, 

hogy a lányok által megidézett kép éppen a lakóhelyükkel szemben élô negatív 

sztereotípiák ellenében született.

„Budapest-ember”esetében ugyanakkor határozottan negatív kép tárult 

elénk. A kollázson már eleve sokkal több negatív dolog szerepelt (bûnözés, 

áremelés, hajléktalanság, fegyverek), és mikor ezt szövegbe foglalták, egy ki-

mondottan ellenszenves és erôszakos alak bontakozott ki elôttünk. számukra 

„Budapest-ember” egy kopaszodó, borostás, lecsúszott, koszos harmincas-

negyvenes férfi, akit gúzsba köt a mindennapi rutin. Munka után csak arra 

marad ereje, hogy hazamenjen (panellakásába) a családjához. sportra, kultúrá-

ra nem jut sem ideje, sem energiája. rettentôen fél a változástól, de ez nem is 

csoda: rengeteg negatív tapasztalat érte. „Azért romlott meg, mert fel kel-

lett adnia!” „Nem fér bele az életébe, hogy változtasson!” Mire idáig elju-

tottak, megsajnálták „Budapest-embert”, és végül megegyeztek egy „ellen-

szenvesnek, gusztustalannak látszó, de belül jó” férfi képében. „Más van a 

szívében, mint ami kívülrôl látszik rajta... magában tartja a véleményét.” 

Ami „Budapest-ember” múltját illeti, szerintük Budapest nehéz sorsú családból 

származik, és vidékrôl kényszerült a fôvárosba kemény fizikai munkát végezni. 
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WestEnd „megfelelô családi légkört nyújt.” Ezek szerint nem ritkán család-

jukkal látogatnak el ide, így a nézelôdés, vásárlás közös élményt jelent.

Várakozásainknak megfelelôen a „Budapest-testre” több híres hely (turista 

látványosság) is felkerült. Gellért-hegy (haj), Parlament, széchényi Könyvtár 

(agy), Budai vár (váll), Andrássy út, Váci út, Bazilika (szív: a hit). Másrészt elvon-

tabb dolgok is megjelentek. Ilyen volt például a zászló a kéznél: kezünkkel in-

tegetünk, zászlót lengetünk a külföldieknek például, illetve ezzel is mutatko-

zunk be. A rádiók (fül), a tévé (szem), az éttermek, a kórház, a BKV és a 

rendôrség (mint immunrendszer) mintha mind-mind egy „legóváros” építmé-

nyeinek kellékeiként vonultak volna fel. Ezen kívül még érdekes volt a Csator-

názási Mûvek (érrendszer), és a Duna (Budapest vére) szerepeltetése. Konkrét 

pláza itt nem, csak a „plázák” kifejezés került fel, ami mutathatja azt is, hogy 

elérhetôségük miatt szinte mindegy is, melyiket nevezik meg. érdemes kiemelni, 

hogy felkerült a testre egy szívbe foglalva a „mi”, illetve a „lakók” felirat is, 

hogy a helyi lakosság jelenlétét reprezentálja: Budapest vére, testének szövetei 

a lakosok, „mi vagyunk Budapest”. Ez egyrészt erôs lokálpatriotizmusra utal-

hat. Másrészt a rákoskeresztúriakkal szemben ôk sajátjuknak érzik a várost, 

mint egészet, illetve a város részeként tekintenek magukra. 

Negatív tartalom – a korrupciótól eltekintve, amit betegségként jelenítettek 

meg – ebben a csoportban nem nagyon merült fel (nem úgy, mint a XVII. ke-

rületben).

„Budapest-ember” kollázsa egyszerû, de jól megtervezett lett. Budapest ez-

úttal dekoratív, modellalkatú, igazán jó formában levô ötvenes nô, ám arcát 

két (egy idôsebb nôi és egy fiatal férfi) arc alkotta. ruhája fel volt vágva, ami 

azt jelképezi, hogy – némi éllel szólva – könnyen bejárható. (Itt jegyeznénk 

meg, hogy ebben a csoportban többen voltak a fiúk.) „Budapestet” szerintük 

öve tartja össze. Az összetartást a városon belüli lakosokra vonatkoztatták, de 

nem közösségi, hanem együttélési (népsûrûségi) szempontból. Úgy vélik,  

Budapest sokat foglalkozik a külsejével, igen mûvelt, valamiért „a filmes  

lánchíd, Deák Ferenc tér, szent István körút, liszt Ferenc tér, Andrássy út, 

Hôsök tere, WestEnd. Egyfelôl úgy tûnik, jól ismerik és használják a belvárost, 

másrészrôl, mintha csak egy útikönyv ajánlóját látnánk magunk elôtt. Jogos a 

kérdés, mennyiben személyesek ezek az élmények, mennyire „szívbôl jövôen” 

fontosak számukra? Az is könnyen lehet, hogy csak ügyesen felmondták a 

leckét, „tudják”, hogy ezek Budapesten a fontos helyek, de nincs hozzájuk 

személyes kötôdésük.

Amire a VI. kerületi fókuszcsoportunk alanyai nem voltak büszkék, az a Nyu-

gati aluljáró, a 3-as metró megállói (és Kôbánya egésze), a 4-es metró „soha 

be nem fejezôdô” építkezése, a VIII. kerület, a külsô kerületek, s az Ajtósi  

Dürer soron lévô hajléktalanszálló és környéke – itt már sokkal valószínûbb, 

hogy a rossz élmények személyes tapasztalaton alapulnak. Nemcsak lakóhely-

ük, de találkozóhelyeik, fontosabb csomópontjaik is szétszórtabban helyez-

kedtek el Budapest egészén. A sokfelôl valóság egyrészt az iskolában kötte-

tett barátságok révén széles körû (város)ismeretet hozhat. Másrészt azonban 

megnehezítheti a kapcsolatok kialakulását, felszínessé teheti ôket. Máshon-

nan jönnek, máshova mennek; az iskola közös pontot jelent, kérdés, hol talál-

koznak, találkoznak-e egymással „félúton”.

A marketing feladatban az egyik csapat a Deák Ferenc teret, a másik a 

WestEndet választotta. A Deák tér esetében kiemelték a vásárlási lehetôsé - 

gek széles körét, az éttermek sokszínûségét, az építészeti megoldásokat 

(„gyönyörûek a díszítések”, „kulturált a környezet”), a szálláslehetôségeket, 

összességében pedig – közlekedési csomópont voltából is fakadóan – 

megfelelô találkozóhelyként definiálták a teret. Ez utóbbi jelzôtôl eltekintve 

ismét a személyességet hiányoljuk a leírásból – egy jól megoldott feladatot 

kaptunk, ugyanakkor nehezen hihetô, hogy a „sokszínû éttermek” valóban 

vonzóak lehetnek számukra. A WestEnd esetében a „modern szórakozás ele-

mei”-nek (mozizás, bulizás, vásárlás) tulajdonítottak nagy jelentôséget. szóra-

kozás alatt tehát (a XVII. kerületi résztvevôkhöz hasonlóan) nem kizárólag a 

táncos szórakozóhelyeken töltött idôt értik. Kiemelték továbbá, hogy a 
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szégyen –

A beszélgetésekbôl jól kivehetô, hogy mind a rákoskeresztúriak, mind a teréz-

városiak egyöntetûen, és egymástól függetlenül úgy gondolják, a Nyugati 

aluljárója, valamint a VIII. kerület egyaránt Budapest szégyenpontjai.  

(Ez a két hely érezhetôen a cigányságot, és a velük szembeni ellenérzéseket 

jelenítette meg számukra.) A legkettôsebb érzés a Nyugati pályaudvarhoz és 

környékéhez társult: egyrészt itt található a fiatalok legismertebb (s talán leg-

kedveltebb), legkönnyebben megközelíthetô plázája. Másrészt ahhoz, hogy 

szakmában dolgozik”, és feltehetôen igen jómódú. Jelenleg nincs párkapcso-

latban, de több (hat, de meglehet, hogy huszonhárom) gyermeke is van. Van-

nak barátai: Gyôr, Debrecen, s a többi nagyobb város (ezt a másik csoportban, 

rákoskeresztúron kizártnak tartották, szerintük Budapestnek nincsenek bará-

tai és senki sem szereti). A hat, „testétôl elszakított” gyerek számukra az elcsa-

tolt területeket szimbolizálja. Budapest múltjáról (történelmérôl, annak 

ismeretérôl) a terézvárosiak is sokat és szívesen beszéltek. A „VI. kerület-em-

bert” Teréznek hívják. Itt a kollázs sokkal kidolgozottabb lett, mint Budapest 

megszemélyesítésekor. Teréz esetében a tanulmányok, az egészséges életmód 

(sport és táplálkozás), a mûvészetek és a szórakozás lettek igazán hangsúlyo-

sak. A kollázs egésze, a változatosság és színesség ellenére, rendet és harmó-

niát sugall. A 25-30 éves Teréz mûvészettörténész, és a Mûcsarnokban dolgo-

zik. Fiatalos, kiegyensúlyozott, olyan mintha mindenre jutna ideje: a munkájára, 

sportra, mûvészetekre, szórakozásra. Van gyereke, s ha tud bébiszittert szerez-

ni, akkor bulizni megy esténként. Mindemellett magasan iskolázott, és jómódú 

– menô iskolába járó kamaszlányok ideális jövôképét testesíti meg. 

A problémák megnevezésénél a válaszok többsége a környezetszennyezés-

sel volt kapcsolatban, ezek után a hajléktalanság, a cigányság, valamint a tö-

megközlekedési és korszerûsítési, felújítási munkálatok kerültek szóba. A VI. 

kerületiek a problémák sokkal szélesebb körét említették, ami valószínûleg 

azzal van összefüggésben, hogy a város különbözô részeibôl érkeztek. Megol-

dási javaslatokat kevés esetben tudtak megfogalmazni, bár az idô szûkössége 

és fáradtságuk ebben kétségkívül jelentôs mértékben akadályozta ôket. 
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elôtte). Kétarcúsága mindkét csoportnál elôkerült. A XVII. kerületiek esetében 

ez egyfajta „ki nem mondás”-t jelentett. A VI. kerület esetében pozitív, nôi (mo-

dern, fejlôdôképes), illetve negatív, férfi (bûnözés) oldalai voltak. Budapest múlt-

jával kapcsolatban mindkét csoportban könnyen jöttek a gondolatok. A jövô 

kevésbé, inkább csak az egyes kerületek kidolgozásakor jelent meg. A város 

múltja a XVII. kerületiek szemében inkább negatív jelentôségû volt, a VI. kerüle-

tiek számára a múltban esett sérelmek megerôsítô tapasztalatok, melyek hoz-

zájárultak „Budapest-ember” jelenlegi jó formájához. Felmerülhet bennünk, 

hogy a fôvárosi gyerekek képzetében vajon mennyiben azonos „Budapest-em-

ber” „Magyarország-emberrel”? Erre utal Trianon megidézése, illetve az orszá-

gos politika problémáinak szerepeltetése Budapesttel kapcsolatban. 

Vajon ki ismeri jobban Budapestet? Aki jól ismeri és kihasználja közvetlen lakó-

környezete lehetôségeit, vagy az, aki egyszerre sok helyen megfordul, ebbôl faka-

dóan ismeretei is felszínesebbek, s helyekhez való kötôdései is gyengébbek? 

Az otthonosság megélése, a biztonság megtapasztalása könnyebb egy-egy vá-

rosrész esetében. A bizalom kialakításában szerepe van az ismerôsségnek, a kiszá-

míthatóságnak. A lakóhelyhez, szûk pátriánkhoz való kötôdés megkönnyíti annak 

felismerését: „hogyan lehetne jobb, mit tehetnénk érte?”. Ugyanakkor a város egy 

szeletéhez való kizárólagos ragaszkodás nehézkessé teszi az egész megismerését. 

A különbözô közegbôl érkezô fiatalok beszélgetésébôl Budapest szétszórtabb és 

elnagyoltabb (kicsit turistás, nem személyes) képe bontakozott ki. 

Zárásképp a két csoport mûködésével kapcsolatos tapasztalatainkról szó-

lunk. A rákoskeresztúri fiatalok lelkesebben, egymásra figyelve, egymással ko-

operálva dolgoztak. A belvárosi csoportot a színesebb, fantáziadúsabb meg-

nyilvánulások jellemezték – melyek azonban egyszemélyes mûsorszámokban 

öltöttek testet, egymásra nem igazán figyeltek, közös álláspontjukat nagyobb 

erôfeszítés árán tudták megfogalmazni. Elképzelhetô, hogy a két csoport  

közti különbség oka létszámukban keresendô. rákoskeresztúron kevesebb 

résztvevôvel volt dolgunk, mint a VI. kerületi gimnáziumban. 

ide eljussanak, szembesülniük kell a hajléktalanság jelenlétével. A WestEnd csillo-

gása és a fedél nélküli lét nyomorúsága túl nagy kontrasztot jelenthet számukra. 

Az aluljáró hajléktalanjai és a VIII. kerület cigányai másságukkal, idegenségükkel, 

ijesztô jelenlétükkel (illetve a velük szemben érzett kollektív félelemmel) „ront-

ják a városképet”. Mindkét fókuszcsoportban említésre került a bûnözés, mint 

városi probléma. Vajon tényleg ezek lennének Budapest problémái, vagy ezek 

csupán „közhelyek” (a szülôk gondolatainak visszaköszönése)? rendelkezhet-

nek a tizenéves korosztály tagjai e tárgyban saját tapasztalattal? A válasz nem 

egyértelmû: a VIII. kerületbe vélhetôen el sem jutnak, hiszen a kialakult (köz)

vélekedés értelmében az veszélyes, kerülendô. Pozitívumként lehet azonban 

megemlíteni, hogy noha prekoncepcióik megvannak, mégis hajlandóak errôl 

beszélni, s azokat nem kezelik tabuként. Ha optimistán akarunk közelíteni a 

helyzethez, nyíltságukat az eszmecserére való hajlandóságként értelmezhetjük, 

ami magával hozhatná a vélemények átértékelésének lehetôségét. Ugyanakkor 

a csoportban uralkodó teljes konszenzus is magyarázhatja azt a kendôzetlenséget, 

amivel véleményüknek hangot adnak.

– szemre

érdekes, hogy Budapest, mint egész vonatkozásában kevésbé jelenik meg a 

kultúra, a mûvészetek, mint egy-egy kidolgozott kerület kapcsán. Úgy tûnik: 

igény is, és elvárás is lenne a kulturális élet fenntartására, de ez talán a közvet-

len környezetben jobban megélhetô. A példák arra utalnak, hogy a kultúra 

számukra nem csak „szóbeszéden alapul”, hanem valódi élményekhez kapcso-

lódik, melyben az iskolának értékközvetítô szerep jut. Különös azonban, hogy 

a vártnál kevesebb szórakozóhelyet jelöltek a városban, ami véleményünk sze-

rint korosztályi sajátosságokkal magyarázható. A háttérben feltehetôleg a 

szülôi féltés, esetleg a tanulmányokra összpontosítás állhat.

Összességében azt tapasztaltuk, hogy „Budapest-ember” mindkét csoport 

esetében középkorú volt (fiatalnak nem mondható, de mégiscsak áll még jövô 
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kenységek egymáshoz viszonyított súlyáról sem rendelkezünk információval. 

A 2008-as évben kiadott Ifjúsági Gyorsjelentés arról tudósít, hogy a fiatalok 

körében (2004-hez képest) megnôtt a szabadidejüket otthon töltôk aránya. 

Kutatásunk kvalitatív, illetve leíró jellege miatt legfeljebb a reprezentatív 

felmérésbôl kibontakozó kép árnyalására vállalkozhatunk. Interjúalanyaink 

otthoni elfoglaltságként elsôsorban az internet – levelezô, és közösségi olda-

lak, online számítógépes játékok – használatát említették. Többségüknél ki-

sebb volt a televízió jelentôsége, a könyv pedig teljesen háttérbe szorult. 

Ugyanakkor gyakran számoltak be barátaiknál tett látogatásokról is, ami az 

otthon töltött idôt közösségivé teszi. A fiatalokkal való beszélgetések alapján 

korainak érezzük a kétségbeesett véleményeket, melyek a fiatalok elmagá-

nyosodását, és a „valódi” közösségi élet háttérbe szorulását hangoztatják.  

A budapesti középiskolások a város legkülönbözôbb pontjain, változatos te-

vékenységek kapcsán teremtenek, vagy legalábbis találnak alkalmat az együtt-

létre. és minden jel szerint semmit sem von le a találkozás értékébôl, ha az is-

meretség létrejötte, fenntartása vagy a helyszín egyeztetése az interneten 

történik.

Hangolónkban így írunk: „Némi dilemma után a fôvárosban élôkön kívül 

budapestinek tekintettük a nem fôvárosban élô, de oda naponta bejárókat, 

valamint a faluból frissen felköltözött bevándorlókat is.” Kezdeti kétségeink 

mögött az az elképzelés húzódott meg, hogy a „bevándorló” vagy az agglo-

meráció lakója kevésbé otthonosan mozog a városban, valamilyen szempont-

ból kívülálló. Az interjúk és a fókuszcsoportos beszélgetések rámutattak, hogy 

a várostól való érzelmi és térbeli távolság nem ilyen egyszerû, objektív tényezôk 

mentén jön létre. lajos (VI.) pár hónap alatt megtanulta és megszerette a  

várost, ide tartozik. rozi (XXI.) és a rákoskeresztúri fókuszcsoport tagjai ugyan-

akkor Budapest közigazgatási határán belül, ám olykor úgy tûnik, a városon 

kívüli városban élnek. Kerületük áll identitásuk fókuszában, a fôváros egésze 

pedig idegennek és ismeretlen számukra. Az ô esetükben az objektív periféria 

centrummá lesz. 

ÖssZEGZô

„Város túl a városon | ahol várom, ott van. Pest egy távoli rokon | épp  

látogatóban. Talán én is Pest vagyok | Pest a pestiségem. Pest, hogy rég 

Pesten lakom, s nem lettem pesti mégsem.”14

Így vallanak Akkezdet Phiai arról, hogyan vannak egymással – ôk és Buda-

pest. Kutatásunkkal mi is vallomásra bírtuk a fôvárosi fiatalokat. Tizenhárom 

interjú és két fókuszcsoportos beszélgetés mesélt arról, mit jelent Budapesten 

fiatalként élni, budapesti fiatalnak lenni. A fiatalok Budapesthez fûzôdô viszo-

nyát elsôsorban térhasználatukon keresztül próbáltuk megragadni. Dúll-Paksi-

Demetrovics tanulmánya a kamaszok kedvenc helyeire segítô eszközként te-

kint, melyek pozitív élmények, érzetek elôidézésére szolgálnak. A szerzôk 

szerint élmény forrása lehet a helyszínhez kapcsolódó tevékenység, vagy az 

ott jelenlévô közösség: a résztvevôk számára jelentôs helyek között mindkettôre 

akadt példa. (Gondoljunk csak az Erzsébet téri gördeszkapályára, illetve az  

iskola utáni kószálások miatt említett utcák sorára.)  Az elôbbi tanulmányban 

írottakkal összhangban a kereskedelem színterei is fontosnak bizonyultak 

(elsôsorban a plázák). De interjúalanyaink szolgáltak példával „az érzelmek 

kitisztulását és a feltöltôdés (újjászületés, megújulás) élményét” nyújtó helyszí-

nekre is. 

A városhasználattal kapcsolatban – a gyakran látogatott pontok, és sûrûn 

használt útvonalak mellett – az otthontól távol eltöltött idô szolgál fontos 

információval. Módszereink nem voltak alkalmasak a fiatalok idôbeosztásával 

kapcsolatos adatok gyûjtésére, így az általuk megnevezett szabadidôs tevé-

14 részlet Akkezdet Phiai Budepesmód című számából.
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tossá számukra. A szülôk pedig feltehetôen ide könnyen elengedik gyereke-

iket, hiszen pontosan tudják, hova mennek. ráadásul az árukínálatra, és a 

nyitvatartásra is rálátásuk van.    

Néhány megjegyzés erejéig a fiatalok városi problémákkal kapcsolatos  

álláspontjára térünk még vissza. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kérdéseinkre 

született válaszokat sok esetben az alanyok környezetében uralkodó diskur-

zus határozta meg. Ugyanakkor az iskola, a szülôk, vagy a média által megfo-

galmazott állításokat gyakran a személyes tapasztalattól nyert megerôsítés 

tudatában ismételték. Igazán személyes, önálló állásfoglalásokat elsôsorban 

lakóhelyük közvetlen környezetével, illetve a számukra fontos helyszínekkel 

kapcsolatban fogalmaztak meg. Természetesen nem áll szándékunkban hitel-

telenséggel, ôszintétlenséggel vádolni ôket, miután megnyíltak elôttünk. De 

– különösen a városban élô társadalmi csoportokkal szemben megnyilvánuló 

türelmetlenségük kapcsán – szeretnénk kihangsúlyozni az iskola, a család, illet-

ve a körükben különösen népszerû internetes média felelôsségét a fiatalok 

véleményének alakításában. 

Végezetül a társadalmi aktivitás kérdésérôl szeretnénk szólni. Az elemzések 

során minden bizonnyal egyértelmûvé vált a szerzôk ezzel kapcsolatos beállí-

tódása is. Környezetünk alakításában fontosnak tartjuk a civil kezdeményezé-

seket, az egyéni odafigyelést. Bízunk benne, hogy ennek ellenére nem estünk 

túlzásba: nem voltunk túl szigorúak a reflektálatlan városi jelenlét megítélésé-

ben, és nem fogalmaztunk meg olyan elvárásokat a fiatalokkal szemben, 

amelyeknek talán magunk sem tudnánk megfelelni. 

Arra is találtunk példát, amikor a külvárosi lét a szubjektív periférikusság, 

megfosztottság érzésével párosul. György (XVII.) lakóhelyének hiányosságaival 

magyarázza eseménytelen szabadidejét. Andrásban (XVII.) ugyanez fel sem 

merül, az ô számára a XVII. kerület a fôváros integráns része, lakóhelyét 

egyszerûen a pihenés funkciójával ruházza fel, és útra kel a belvárosba. 

Végezetül vessünk egy pillantást Bálintra (XII.), aki Budapest legelôkelôbb, 

legvédettebb kerületében (sokak számára talán a város központját jelenti) a 

nyüzsgô pesti belvárostól való elszigeteltséget éli meg. Periférián élni tehát a 

vártnál sokkal összetettebb jelentést nyert. A Budapesttôl való távolság – úgy 

érzelmileg, mint térben – nemcsak objektív feltételek, de egyéni attitûd és 

döntések függvénye is.

A fiatalok életvitelének párhuzamosságait keresve a multiplex mozik nyúj-

totta kulturális élmény mellett15 a gyorséttermek gyakori látogatása tûnt fel.  

A „mekizés” lakóhelytôl, tanulmányi és karriertervektôl, anyagi helyzettôl füg-

getlenül a szabadidô eltöltésének bevett módja. Gyakran a plázázás program-

jába illeszkedôen (például Zsuzsa (I.) vagy rozi (XXI.) esetében), sokszor azon-

ban önálló eseményként jelent meg. Így lajos (VI.) barátnôje számára összeha-

sonlíthatatlan kulináris élmény, a nap csúcspontja. A rákoskeresztúri csoport 

pedig közösségi programként tekint rá. A Mekit – szemben az ismerkedést 

szolgáló bulihelyekkel – a baráti találkozások, haveri beszélgetések színtere-

ként határozták meg. Vajon mi vonzza a fiatalok ilyen széles körét ezekbe a 

gyorséttermekbe?

Könnyen lehet, hogy a modern környezet, amit az amerikai filmekbôl is 

is merôsnek találnak, esetleg a fogyasztásban megélt önállóság teszi kí vá na-

15  A vizsgált korosztály gyakran látogatja ezeket, ami különben kevésbé menô plázákat 
is vonzóvá, s ebbôl következôen megközelítésre „méltóvá” tehet (lásd például sugár). 
Alanyaink közül szinte nem volt olyan, aki nem említette volna a multiplexek vonzerejét.  
(A 2008-as Ifjúsági Gyorsjelentés eredményei alapján a 15–29 éves 80%-a legalább egyszer járt 
már multiplex moziban.)
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