Lenni, vagy ...


Ha megfigyelték, napjainkban szinte "kórósan" megszaporodott az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek száma, s ez épp úgy érvényes a hajléktalan, mint a nem-hajléktalan társadalomra. Minthogy én az elõbbit ismerem inkább, arról szeretnék néhány szót szólni. No, nem egészen a dolog statisztikai részérõl, hisz arról; hányan próbálják meg eldobni maguktól az értelmét vesztett, kilátástalan holnapokat adó " életet ", nem is lehet még csak megközelítõen pontos statisztikát sem készíteni. Hogy miért ? Nagyon egyszerû ! Azért,     mert egy-egy ilyen öngyilkossági kísérlet az esetek többségében nem, vagy csak egy igen szûk csoporton belül válik tudottá. Azaz; sem orvos, sem más " kívülálló " nem értesül róla, talán csak a másik hajléktalan, ahogy annó' az én        " szökési kísérleteim " esetében is volt. S akkor még csak a kiderítetlen kísérletekrõl van szó. Nem egy esetben azonban a kísérlet sikerrel jár, ám errõl már sem a társadalom, sem a többi hajléktalan nem tud. Az önmagát elpusztító ember egyszerûen  csak " eltûnik " a képbõl,  ennek miértjét azonban nem kutatja senki. Meghalt ? Felállt ? - ki tudja. A hajléktalan nem keresi, hisz neki magának az is elég, hogy önmagát fenntartsa, nem hogy az eltûnt cimborák nyomát volna ereje kutatni. Talán úgy vannak vele ; ha felállt, jó. Ha átment abba a másik Világba, ha sikerült neki megszöknie a lehetetlen és feloldhatatlan nyomorból ... ha nem is jó, talán jobb mint amiben élt. 
A fenti társadalomból azonban soha, vagy szinte soha sem keresett senki senkit a lent élõk közül, mintha azzal hogy kilépett egy családi, munkahelyi, vagy "ba- ráti " közösségbõl, már meg is szûnt volna létezni, tehát amíg élt, amíg mellettünk-velünk lépett is, mindegy volt ; él-e még ... 
Tán csak a rendõrség kereste néha egyiküket-másikukat, az sem személyes, inkább hivatali indíttatásból. Olyanról ugyanis még elvétve sem hallottam, hogy bárki után a családja nyomoztatott volna a mi köreinkben élõk közül csak azért, mert hiányzott nekik ! Na, jó : ha valami nagyobb disznóságot csinált mielõtt kilépett a Társadalom keretei közül / családon belül, vagy azon kívül / akkor kerestették, de akkor sem azért, mert fel kívánták volna emelni, csak hogy számonkérjék tõle egy-s más tettét, aztán hadd süllyedjen el végleg feledés mocsarában ... 
Egy ízben, még a Szabadság hegyen dekkolva, már úgy bõven benne az Októberben, " meglepetésszerûen " lehullott az elsõ hó. Na, hamár lehullott, mindjárt be is temetett bennünket, ahogy illik. / Nem illik,de megtette. / Ha jól emlékszem, vagy nyolcan is voltunk. Ha nem vagyok asztmás, és nem ébredek fel arra hogy piszokul fulladok, akár ott fulladhattunk volna meg mindnyájan, s már majd csak a tavaszi olvadás után találhatott volna ránk valamelyik kerékpáros vagy kutyás. Minthogy azonban semmiféle igazolványunk nem volt, a kutya nem tudta volna; kik is voltunk, amíg éltünk ... S nem csak mi voltunk így. Az utcán élõ hajléktalanok többsége még ma is ki van téve a megfagyás, vagy egy autóbaleset tényének, hogy onnantól névtelen és személytelen hullává legyen az élõk számára. Nem tartom ugyanis valószínûnek hogy bármelyiküket is hajlandó volna felismerni, és magához tartozónak vallani az egykor-volt család, vagy a tágabb rokonság bármely tagja, hisz abban az esetben esetleg még azt is elvárja tõle Állam bá', hogy a "nem-szeretem " rokont õ temettesse el helyette.  
" Hogyne, akkor inkább sosem láttam ! " -gondolják, és hallgatnak mint nyúl a fûben. Akik felismerhetnének egy-egy ilyen névtelenné-lett személyt, tehát a többi hajléktalan, nem valószínû hogy épp a napilapok megvételére fogják költeni kevéske pénzüket, amint azt sem tartom valószínûnek, hogy csak azért, hogy egy-egy plakáton feltüntetett arc kilétét felfedjék, önként és dalolva akár csak a tájára is mennének a Rendõr-örsnek . Még ha mézes-madzaggal csalogatnák õket, akkor sem ! Hogy miért ? Talán ezt már nem kell részleteznem , hisz közismert tény a Közeg és a hajléktalanok közt fennálló "kecske és a kés" viszony...
 - Így tûnnek el aztán névtelenül sorra emberek tucatjai,anélkül hogy valaha is keresné õket valaki. Nem számítanak, nem hiányoznak, Fent még kevésbé mint lent. A Fent élõ azt mondja: Eggyel kevesebb, míg a lent élõ tán már csak annyit : 
   - Akár ki volt a nyomorult ; neki már jó ...




