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BALOG 'GYULA
I'-IAJJILÉI<TAJILAJN':'SZAI<ÉR'I"Q

.Bárformélisan most épp nem vagyok
hajléktalan, továbbra is annak érzem
magam" - jelzi a csaknem két évtizeden
átafedél nélküliek keserű kenyerén élő, 51
éves Balog Gyula, hogy attól, mert a Norvég
Civil Támogatási Alap ösztöndíjával újabban
tapasztalati szakértőként foglalkoztatja őt
az erőforrás-minisztérium, még l(Qrántsem
érzi, hogy teljesen révbe értvolna. A kőbányai
gyárnegyed szomszédságában, komfort
nélküli lakásban nevelkedett, ahol három
generáció nyolc tagja osztozott egyetlen
szobán. Nagyszülei masszív alkoholizmusa
a gumigyári szskmunkás édesanyjára és
a motortekercselőként dolgozó apjára nem
öröl<lődöttát. "Nálam azonban újbóll<iüt-
között a genetika; elég volt a dianás cukorkat
megnyalnom, nem volt megállás." Pedig
nagy álmokat kergetett: "geológus és űrhajós
akartam lenni, földrajz- és matekversenyt
nyertem", de a masszív italozása és az agy-
velőgyulladása következtében a tanulmányi
eredményei is leromlottalc A kereskedelmi
szakközépiskolát azonban sikeresen elvégez-
te, és "már akkorfelvetteka Skála Áruházba,
amiimr még meg sem nyílt". Nyolc és fél évet
húzott le a cég híradás-technikai részlegénél,
ahonnan súlyosbodó alkohollzmusamiatt
menesztettéle A következő hat évben 14
munkahelye volt. Szenvedélyére ráment
a házassága és az albertirsai lakása is. Utcára
került, ami döntő elhatározásra juttatta:
egyik napról a másikra letelte az üveget. Az
anonim allloholistál< és a Város Mindenl<iért
nevű, a hajléktalanokjogaival foglalkozó civil
szervezeten I<eresztül visszatalált az életbe;
jelenlegtöbb szociális programban is dolgo-
zik, emellettalkalmi munkákból él.

A "tapasztalati szakértő" az átmeneti
szállásokon lehúzott évek után újabban
Újpalotán egy 8,76 négyzetméteres szobát
bérel. .De az is lehet, hogy kisebb, mert
a falal< nem párhuzamosa Ic"

• Pár hete még Fedél Nélkült árult az aJ:nJjáro1dJan; most meg már ennek az interjúnak az el-
készítéséhez is a minisztériumtól kellett kénliiDk. Díszhajléktalan letH
IIA lapot ma is árulom, bár mostanság ~""" - - kevesebb időm jut rá. A társaimtói nem
szakadt arn el, hisz folyamatosan az éni5 . ~ ~-mlo. Ez nem nyugdíjas állás, A szerződésem
csupán január közepéig szól, és az a íi ~ az életből szerzett tapasztalataim alapján
kritika alá vegyem a készülő hajléktalanügyi~ó gyenge pontjait.
• Tizenhat évekezdődött "szakmai' • mögött erre nyilván alkalmas is. Emlékszik
még arra, mikor tudatosult önben, hogy az • alvás már nem csupán egyéjszakás kaland?
llIII Tulajdonképpen az első józan pill ~ ami talán furcsa módon épp a hajléktalanná vá-
lásom kezdetére datálódik. Talán az ötödít --_aJ öltem az utcán, illetve akispesti kiserdőben,
amikor minden pénzből kifogyva rád így nem mehet tovább. Az elhatározás, hogy
többé nem iszom, 1994. július lO-ehajn~--'w-=giIg.almazódott bennem, és olyan erős volt, hogy
azóta, több mint hatezernapja, egyszer SeG~ meg. Ehhez persze kellett egy támaszt nyújtó
közösség is. A legfontosabb mégis talán :::. :33:nerése volt, hogy alkoholista vagyok.
• Pedig ha valakinek, önnek biztosan ,hogy minőségi életet éljen. Ahetvenes évek
végén a Skála híradás-technikai osztályán lenni nem akármilyen állás lehetett.
III Még annál is több, kiváltság! Ahián - - eskedelem kellős közepén lettem a Skála értéke-
sítője, olyan időszakban, amikor már kezc:-=,c:Jejönni a minőségi nyugati cuccok. Elkülönített
helyiségben árultam az első Commodo számítógépeket. majd bejöttek a videomagnók is.
Abban az időben csak rajtam keresztül j --= -c vevöle legális an ezekhez a termékekhez. Ahavi
fizetés ern hivatalosan kétezer forint volt, aci - -=.clékokkal együtt felment hatezerig is. A csúszó-
pénzekből azonban naponta akár 20-30~:S zsebre tehettem. Másnapra persze semmim se
maradt, reggel már hitelből kávéztam, és a:rIC'-3i3:lemlékeztern. hol töltöttem az előző éjszakát.
• És ezt a léhűtő életformát ennyire jól to a slampos diktatúra?
IIIA főnököm néha elküldött, hogy "pihenj . -magam", A pártkórház, a Kútvölgyi szanatóriu-
mában kúráltak. De engem ez a megkülö bánásmód sem vitt a gyógyulás útjára. Amikor
amunkahelyemen a sokadik reggeli szond~egyszer majdnem szétrobbant aműszer, megkap-
tam a felmondásornat. Az életem is összeomlou: ~em elhagyott, de a legfájóbb az volt, amikor
anyám arcomba vágta: .Babaként imádtalak, - ci..~t szerettelek, mameg utállak." Ígykezdődött
a hajléktalan létem; mindent eldobtam mag :::;Jég az igazolványaim is kukában végezték.
• Miből élt mostanáig, amíg nem lett szakérrőI
IIIAkilencvenes évek közepén volt egy pályázata a fedél Nélkülnek, ahová verset, prózát, grafikát
lehetett küldeni. Én a karácsonyi önsajnálatrélfrra amire díjat ugyan nem kaptam, de megjelent
az ünnepi számban. Onnantól kezdve nemcsacrerjesztettem a lapot, de rendszeresen publikál-
tam is benne. Aztán bekapcsolódtam különbözii~ázatokba, előadásokat tartottam, majd idén
nyáron részt vettem a tapasztalati szakértők képz5eöen.
• Ha - mint mondta - a mostani munkája is esak átmeneti megbízatás, nincs is rendszeres
jövedelme?
llIII Aszilárd alap a 27 ezer forintos rokkantnyugdJjam, és ma is járok például filmekbe statisztálni.
Játszottam a Sorstalanságban is, holnap pedigétJ?egy bíborost alakítok. Valamiért nagyon kedve-
lik az arcélemet a filmesek. Legutóbb Angelina ~efilmjébe is hívtak, de nemet kellett mondanom,
mert most a saját életem főszereplője lettem.
• Ehhez őszintén gratulálunk. Netán azt is elmondhatja magáról, hogy olyan jól megy a sora,
hogy most már ön adakozik?
III Sajnos ott nem tartok. Minden forintornat be kell osztanom. De másoktól sem vártam el soha,
hogy abból adjanak, amire szükségük van. Ámakimegteheti, ne fogjavissza magát. Még az sem
baj, ha attól tart, a pénz esetleg italra megy. Lehet, hogy ezzel életet ment, hiszen az illető hama-
rabb eléri a mélypontját, és vagy kijózanodik - mint én -, vagy hamarabb meghal.
• A személyes példájának akadnak már kö etóli Van, aki az ön hatására tette le a flaskát?
III Bár rendszeresen járom a kórházakat, börtönöket és telefonügyeletesként is sok alkoholistával
beszélgettem, nem mondanék olyat, hogy az énhatásomra állt le valaki. De talán hozzásegítettem
néhányukat.
• Mit gondol, ha tíz év múlva újra megkeresnénk. milyen minőségében beszélgetnénk önnel,
minisztériumi tisztviselőként, államtitkárkénH
III Ugyanilyen civil tapasztalati tanácsadó szeretnék lenni, biztos - de nem állami - fizetéssel.
Az emberek között szeretnék élni; konferenciákon, iskolákban beszélni a hajléktalanokról. ló
lenne egy garzon is, és remélern, egyszer megírhatom Mátyás korabeli történelmi fikciós regény-
trilógiámat. A terve már itt van a fejemben. De bevallom, néha van még bennem egy pici félelem,
hogyha egyszer újra jobban megy a sorom, nehogy megint a pohár után nyúljak .•
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