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1.  
A Moszkva tér gyermekei című könyvben Pőcze Flóra terepmunkáját ismerhetjük meg,1 ame-
lyet egy budapesti hajléktalancsoport tagjai között végzett.2 Recenzióm aktualitása egyrészt az, 
hogy a könyv témája kiemelten fontos az elmúlt évek hajléktalanokkal foglalkozó szakpolitiká-
ját tekintve,3 másrészt pedig a kutatási terepen jelenleg nagy volumenű felújítási munkálatok 
folynak,4 amelyek a tér korábbi átnevezése5 után újabb változásokat hoznak az ott élő csoport 
életébe. Ily módon a Moszkva tér etnográfiai jelene egy olyan szakaszról tudósít, amely a terep 
újjáépítése miatt ma már vitathatatlanul a múlthoz tartozik. 
 
 

A téma aktualitása és eddigi helye a szakirodalomban 
2.  

A szerző nem részletezi munkája antropológiai/etnográfiai előzményeit, mindössze annyit árul 
el, hogy a magyar szakirodalomban nem talált olyan példát, amely kifejezetten egy hajléktalan-
csoporthoz való beköltözéses terepmunka eredményeként jelent volna meg, és ezért is tartotta 
időszerűnek saját kezdeményezését (8. p.). Egy, a könyv megjelenése kapcsán készült interjú-
ban fejti ki, hogy a munkát elsősorban az amerikai kutatások készítették elő, azonban Philippe 
Bourgois-n kívül innen sem nevez meg mást.6 
A város mint antropológiai téma az 1920-as években virágzó chicagói iskola empirikus kutatá-
saihoz köthető (Park–Burgess–McKenzie 1925; Wirth 1938), maga a városantropológia kifeje-
zés pedig az 1960-as évektől kezdve épült be explicite az antropológiai fogalomtárba, és ezzel 
együtt lassan kezdtek érdekessé válni a városi szubkultúrákra mint a köztünk élő idegenre irá-
nyuló kutatások, amelyekben a közösség fogalma is fókuszba került.7 Akárcsak Pőcze, nagy 
hangsúlyt fektet adatközlői életútjának bemutatására William F. Whyte magyarul is olvasható 
1943-as munkájában, Az utcasarki társadalomban,8 ahol egy olasz szegénynegyed belső rend-
szerét igyekszik megragadni a „kölcsönös kötelezettségekre épülő személyi kapcsolatok hierar-
chiája alapján” (Fejős–Niedermüller 1983:49). 

3.  
Ami a kifejezetten hajléktalanokkal foglalkozó városantropológiát illeti, az első kérdések a sze-
génységre, az egyéni élettörténetekre, valamint arra irányultak, hogy a hajléktalanok miként 
definiálják magukat (Elwell 2008:96). A legtöbb híradás és tanulmány kiemeli James P. 
Spradley 1970-es You Owe Yourself a Drunk: an Ethnography of Urban Nomads című köny-
vét, amely a szerző saját terepmunkáján alapul, és a hajléktalansággal rendszerint felmerülő 
alkoholizmus kérdését boncolgatja, valamint tipologizálja a hajléktalanokat.9 Az 1980-as és az 
1990-es években több olyan Spradleyéhez hasonlóan sikeres munka született, amely rámuta-
tott arra, hogy a hajléktalanok nem értelmezhetők homogén csoportként, a későbbiekben pedig 
előkerültek olyan témák, mint a bűnözés, a szerhasználat, a hajléktalan nők, a családok, a fizi-
kai és a mentális fogyatékosság.10 Egy rendkívül pontosan vezetett napló volt az alapja Curtis J. 
Jenkins 1992-es munkájának, aki a beköltözésen túl a teljes hajléktalanlétet felvállalta adatköz-
lői mellett, és a szerint is élt (Jenkins 1992). Fontos átfogó munka továbbá Irene Glasser és Rae 
Brigdman könyve, amelyben a hajléktalanná válás okait keresik (Glasser–Brigdman 1999). 
Összefoglalva: az etnográfiai jellegű kutatások több évtizede igyekeztek a hajléktalanokat érő 
negatív sztereotípiákat eloszlatni, és segíteni azt, hogy nagyobb megértéssel forduljanak a haj-
léktalanság felé. 

4.  
A fő szakirodalmi alapként megnevezett Bourgois a San Franciscó-i politoxikomán hajléktala-
nok között végzett terepmunkát, érdeklődése főként a kábítószer-használatra irányult (Bour-
gois–Schonberg 2009). A Moszkva téri szerhasználatra Pőcze is folyamatosan reflektál könyvé-
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ben, ám ennél is hangsúlyosabb kapcsolat számára az amerikai kutatóval az, hogy Bourgois no-
vellákat írt kutatási tapasztalatairól, amelyekre Pőcze ugyancsak kiindulópontként hivatkozott 
saját elképzelései megvalósításához. 

5.  
A magyar szakirodalomban is az amerikaihoz hasonló témák kerültek elő onnantól kezdve, 
hogy a hajléktalanság iránti érdeklődés felébredt a kirekesztettség témakörén belül. Korai 
munka a nyolcvanas évekből Utasi Ágnes tanulmánya, amely a társadalom perifériájára szo-
rult, hajléktalanság jegyeit hordozó, lakás nélkül maradt rétegről szól (Utasi 1987), a kilencve-
nes években pedig, amely időszakban a rendszerváltás láthatóvá tette a már hajléktalanságnak 
nevezett új jelenséget,11 jellemzőek voltak a fedél nélkülieket definiáló és élethelyzetüket átfo-
góan tanulmányozó munkák.12 Módszerében Pőczéhez hasonló a szociológus Nagy Terézia 
2003-as dolgozata, amelyben noha a szerző nem költözött be az általa vizsgált szegedi hajlékta-
lancsoport tagjai közé, mégis az antropológia részt vevő megfigyelő módszerét és az interjúzást 
választotta, kérdései pedig a hajléktalanok kapcsolati hálójára és belső viszonyaira irányultak 
(Nagy 2003). 2009-ben, Pőcze kutatásával egy időben egy szociológiai disszertáció keretében 
került elő a téma, Szoboszlai Katalin a hajléktalan nőkkel foglalkozott (Szoboszlai 2009). 

6.  
A kulturális antropológia legnevezetesebb vállalkozása talán Lénárt Imre 1998-as munkája, 
amely egy hajléktalanokról szóló dokumentumfilm elkészítése. A Tequila banda szereplői ma-
guk is hajléktalanok, akik a saját életük számukra érdekesnek tartott részeit játsszák el a kame-
rának.13 Lénárt egy dolgozatában a szűkebb budapesti hajléktalanságot a 4-6-os villamos vona-
lán helyezi el, így egyik végpontként a Moszkva térre is kitér,14 a 2006-os Ethnographiában 
megjelent történeti tanulmányában pedig a hajléktalanságot övező társadalmi megítélés válto-
zásait veszi számba az 1800-as évektől kezdve sajtóforrások alapján (Lénárt 2006). 

7.  
Pőcze könyve illeszkedik is és nem is az addigi szociológiai és antropológiai irányokhoz, ezért 
érdemes végiggondolni A Moszkva tér gyermekei kapcsolatát azzal a magyar szociográfiai ha-
gyománnyal is, amely a harmincas évekből indult, második virágkorát a hetvenes–nyolcvanas 
években élte, amely években a máig futó Magyarország felfedezése című sorozat indult. Olyan 
szépirodalmi igénnyel fellépő műfajról van szó, amely egyéni életutakon keresztül igyekszik ké-
pet festeni egy-egy jelenségről, főként az azt befolyásoló változások hatásairól. Míg a korai 
években a falu megmentése volt a téma, a szocializmus idejéről többnyire történeti jellegű 
munkák készültek.15 A társadalmi felelősségtudat, a tulajdonképpeni érzékenyítés a műfaj sa-
játja, amely küldetést Pőcze is vállalja A Moszka tér gyermekeivel. A város mint terep a szocio-
gráfia számára sem idegen,16 és az idekapcsolható szegénység és hajléktalanság ugyancsak elő-
került a műfaj történetében. Ambrus Péter munkája, A Dzsumbuj egy ma már nem létező lakó-
telep életén keresztül mutat képet a szegénységről és a lakóközösség kapcsolatrendszeréről, 
miközben alaposan körüljárja az alkoholfogyasztás témáját is. Iványi Gábor a kilencvenes évek 
hajléktalanjait és segítőiket szólaltatja meg a Magyarország felfedezése sorozatban, és a velük 
készült interjúk kapcsán a hajléktalanidentitás különböző értelmezéseire és a hajléktalanná vá-
lás eltérő útjaira is kitér.17 Szerkesztésében Pőczéhez hasonlóan a szereplők szerint felosztva 
kerül bemutatásra egy-egy életút a hetvenes–nyolcvanas évekből Csörsz István remek érzékkel 
megírt szociográfiájában, a Sírig tartsd a pofád! című könyvben. Csörsz szegedi és budapesti 
csövesek, hippik, a magyar beatnemzedék sorsát láttatja az egyéni történeteken keresztül. Ha-
sonlóan jól érzett rá Szilasi László a hajléktalanvilág ábrázolására A harmadik híd című 2014-
es regényében. 

8.  
A hajléktalanság kapcsán megkerülhetetlen a szociálismunkás-szemlélet tudományos interpre-
tációja, például Pikk Katalin 1994-es kandidátusi disszertációja, amely a hajléktalanná válás 
okai mellett a segítő stratégiáknak is külön fejezeteket szentel, és amerikai mintához hasonlóan 
Pikk is tipologizálja a hajléktalanokat (Pikk 1994). Egyébiránt a szociálismunkás-szakiroda-
lomban a hajléktalankérdés folyamatosan napirenden van, az elkészült munkák pedig legtöbb-
ször az aktuális problémákra reflektálnak.18 
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9.  
A Moszkva tér gyermekei egy szakdolgozatból készült könyv, amely már nem egy szűk szakmai 
kör érdeklődését célozza meg. Vajon ez elfogadható indok arra, hogy Pőcze hanyagolja munká-
jának elhelyezését a kutatási előképek által kijelölt utakon? A fentiek ismertetése után megle-
hetősen merésznek tartom azt a kijelentést, hogy a Moszkva téri terepmunka előzmények nél-
küli vállalkozás. Arról nem is beszélve, hogy munkája időszerűségének és egyedülállóságának 
hangsúlyozásával Pőcze mintegy megvezeti az olvasót, és azt a képzetet kelti, hogy a magyar 
társadalomtudományok egyik „fehér foltjáról” van szó, amikor a hajléktalanok mélyebb megis-
merését célzó kutatásokról beszélünk. 
 
 

Terepmunka a Moszkva téren 
10.  

A Moszkva tér gyermekei központi kérdései a kapcsolatháló, a térhasználat és a csoportnor-
mák működése, mindemellett fontos szerepet kap a szerhasználat, az alkoholizmus és a halá-
lértelmezés is. A külön-külön is beható terepmunkát igénylő kérdéseket túlságosan sűrítve, 
mindössze 142 oldalon szeretné megválaszolni a szerző,19 így végül egyiket sem tudja sokrétűen 
körbejárni. 

11.  
Ezzel párhuzamosan érdemes megvizsgálni a terepmunkára fordított időt. Pőcze 2009-ben két 
nyári hónapra költözött a térre, majd a 2013-ban megjelent könyvben több olyan történetet is 
találunk, amely a két hónapos terepmunkát követő baráti hangvételű telefonos vagy személyes 
kapcsolattartás révén került az anyagba. Mindez vajon elegendő-e ahhoz, hogy tényleg klasszi-
kus terepmunkáról lehessen beszélni, amely részt vevő megfigyelésen és beilleszkedésen ala-
pul, eredményei pedig a terepen túlmutatva értelmezhetők? 

12.  
A Moszkva téren olyan tényezők nehezítik a beilleszkedést, mint a mindennapos szembesülés a 
hajléktalanságot övező előítéletekkel, a létfenntartásért való küzdelem vagy olyan elemi kérdés, 
mint a kutató és az adatközlők nemi különbözősége. A korábbi kutatói gyakorlathoz illeszkedve 
(Szoboszlai 2009:39–48) Pőcze terepe is erősen férfiközpontú világot mutat be, ahol egy-két 
kivételtől eltekintve a szereplők mindannyian harmincas éveikben járó férfiak. Ahogyan Mar-
garet Mead szamoai terepmunkájának hitelességével kapcsolatban meggyőző érvnek hangzik, 
hogy Mead nőként nőkkel készített interjúkat, ellenben később a férfi Freeman felé aligha való-
színűsíthető a szamoai nők kitárulkozó bizalma (Szántó 1995:1249), vagy ahogyan Fél Edit és 
Hofer Tamás átányi kutatásuk kapcsán megjegyzik, hogy párosuk nemi összetétele segítette a 
terepen való jobb helyezkedést (Fél–Hofer 2011:27), úgy Pőcze is tartozott volna az olvasónak 
egy rövid kitérővel, amelyben önreflexív módon számol be arról, hogy női volta miként alakí-
totta a férfiak között végzett kutatást.20 Néhol ugyan kapargatja a felszínt a személyes kapcso-
latait elemezve, ám összességében nem jut túl személyes és egyedi vonatkozásokon, holott te-
repmunkájának célja éppen az általános törvényszerűségek feltárása lenne.21 

13.  
Pőcze több helyen ír már-már klisésen arról, hogy a kulturális antropológiára jellemzően kis 
helyeken nagy témákat igyekszik kutatóként kibogozni. A Moszkva téri galeri22 élete nem külö-
níthető el más több éve összeszokott nagyvárosi hajléktalancsoport életétől, a csoportműködést 
szabályozó jelenségek általánosnak tekinthetők. Az egyéni történeteken keresztül értelmezhető 
egyetemes rendezőelvek hangsúlyozása jegyében a könyv fejezetei egy-egy csoporttag életére 
fókuszálnak, és az olvasó ily módon kap képet egy általánosnak mondható hajléktalanéletről. 
„A történetek és a szereplők változnak, a sémák ugyanazok” – írja a szerző (10. p.), miközben 
könyvében egyszer a Moszkva téri galeriről, máskor pedig úgy általában bármely galeriről, 
megint máskor az egész magyar hajléktalanságról szól, de a kategóriák közötti váltás ritkán 
konzekvens. A változók, amelyek Pőcze szerint a hajléktalancsoportok közti különbségeket ad-
ják, azok az egyéni életutak és a tagok személyisége. Megkockáztatja, hogy olyannyira markáns 
különbségekről van szó, hogy ha egy másik téren, egy másik galeri tagjai között végzett volna 
kutatást, akkor kísérlete az életébe került volna (Hercsel 2014), arra viszont sehol nem tér ki, 
hogy mennyiben kell más miliő ahhoz, hogy az egyik helyen életveszély, a másik helyen pedig 
szívélyes fogadtatás várja az antropológust. Mindent egybevetve, mivel Pőcze nem definiálta 
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pontosan a galerit, és nem helyezte el azt az egyébként nem homogén és nem egyforma straté-
giák szerint élő hajléktalantársadalomban,23 indokolatlan az általános sémák hangsúlyozása, 
amelyekről már csak a kutatási idő rövidsége miatt sem győzött meg maradéktalanul. 

14.  
Módszertanilag Pőcze részt vevő megfigyeléssel és interjúzással kívánt a galeri elfogadott tag-
jává válni. Ennek érdekében felvállalta a hajléktalanok életmódját, és osztozott az ezzel járó ne-
hézségeken. A galeri új státust adott a kutatónak, ahogyan az lenni szokott a terepmunkát 
végző antropológusok esetében, és Flórából Flórácska lett, aki egyrészt nem kívülálló, ezért 
nem kérnek tőle segítséget, másrészt nem hajléktalan, ezért vigyáznak rá, és nem engedik kére-
getni.24 Ezt a státust baráti viszony övezi a szövegben, sőt, sokszor Pőcze kizárólag barátként 
mozog a terepen.25 Kutató és adatközlő közti barátság nem ritka az antropológia történeté-
ben,26 azonban Pőcze esetében a két szerep mintha kiütné egymást. Ezt a bizonytalanságot rá-
adásul az írásmód is erősíti. 
 
 

Hogyan lehet megírni a terepet?  
 
„Rájöttem, hogy egyértelmű ítéletet soha senkiről nem mondhatunk, mert minden pusztán 
nézőpont kérdése.” (115. p.) 

15.  
A posztmodern antropológia fő jellemzője az a szövegközpontúság, amely a különböző írások 
műfajhatárainak elmosása mellett új antropológiai írásmód iránti igénnyel lép fel. Megkérdője-
lezi a tudományos megközelítések objektivitását, és központi figurává lépteti elő a kutatót, aki 
a saját nézőpontját nagy érzékenységgel veti papírra, így szövegében mindenekelőtt saját gon-
dolat-, sőt érzelemvilága érvényesül. Nem létezik egyetlen igazság, amelyet a tudomány pozici-
onált helyzeténél fogva megkérdőjelezhetetlennek ismer el, hanem különböző nézőpontok 
részigazságai léteznek a kutató szubjektív adatgyűjtéséből kiindulva. Éppen ezért természetes a 
posztmodern antropológiai írásokban az egyes szám első személyben írás, a közeledés a szép-
irodalmi szövegekhez, a kutatott csoportok komplexitása helyett pedig az egyénekre helyezett 
hangsúly.27 Pőcze is érzékletesen írja le a galeri mindennapjait, és amellett, hogy a galeri tagjait 
részletesen bemutatja, a könyv főhőse maga a kutató. Számos helyen Pőcze érzelemvilága ve-
zeti az írást, az ő kizárólagos érzelmi szemüvegén át látjuk a teret, és erre külön felhívják a fi-
gyelmet az olyan szófordulatok, mint a „megfigyeltem”, az „úgy éreztem”, az „én pedig tudtam” 
vagy az „attól tartottam”. Külön fejezet tárgyalja a kutató első napját és beilleszkedési nehézsé-
geit a terepen, a későbbiekben pedig megjelenik a pillanat, amikor a bajtársiasság érzésének 
megtapasztalása a kutató részéről fordulópontot jelent, és a sorok között olvashatjuk az émikus 
és az étikus jelentés összemosódását.28 Ez nem azt jelenti, hogy kiegészítenék vagy ötvöznék 
egymást, hanem inkább a fogalmak egymásba csúszásáról van szó, amikor Pőcze úgy közvetít 
egy eredetileg külső nézőpontot, hogy közben önmagára már a csoport tagjaként tekint, aki ak-
tív és a többiekkel egyenrangú szereplő. Így végül mégis belülről írja a szöveget, és az olvasó is 
az ő élményeire kíváncsi.29 Ha regényt írt volna, tetőpontot jelentene a nyári fesztiválra való 
látogatás története, amikor kutató és adatközlő olyannyira eggyé válik, hogy egymás nyakában 
ülve élik át a nagybetűs szabadság érzését, majd ezután a kutató megindítóan emlékezik vissza 
adatközlője halálára.30 
Pőcze szövege a szakszöveg és a szépirodalom határán lebeg, jobban is, mint azt megközelítése, 
témája indokolja. Írói eszköztárának jelentős részét a szépirodalmi trópusokból, a költői ké-
pekből meríti. Ezek végigvonulnak a könyv egészén, a külön kiemelt dőlt betűs szakaszok pedig 
még inkább a szépirodalmi írásmódot hangsúlyozzák. Jelzők, metaforák és olyan bevett hason-
latok gazdagítják a szöveget, mint a természet és az élet párhuzamba állítása. 

16.  
Adatközlői feje fölé Pőcze már-már glóriát sző, és az elején negatív színben feltűnő alakok pár 
oldalon belül abszolúte jó karakterekké válnak, akik felé a szerző feltétlen szeretettel fordul. A 
terepmunka felől nézve életszerűtlennek és érthetetlennek tartom a pozitív értékek elburjánzá-
sát, az írásmód felől közelítve pedig hiányolom a jól megírt jellemfejlődést és jellemábrázolást 
mint a szépirodalom ismérveit, már ha a szöveg valóban szépirodalom szeretne lenni. Több 
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ponton a könyv olvasása közben az „igazságot” leírni kívánó írás észrevétlenül egy attól elru-
gaszkodó történetté válik, ahol már nem az a kérdés, hogy egy objektív igazságot vagy szubjek-
tív részigazságokat olvasunk, hanem az, hogy a történetnek mennyi köze van a valóság bármely 
nézőpontból alkotott igazságához, vagy inkább egy fantáziavilágban játszódnak az események, 
ahol rendeltetésszerűen minden szebb. Kováts Judit Megtagadva című regényét hoznám pár-
huzamnak. Kováts Judit történész, az oral history művelője. Hosszas interjúzások után írt re-
gényt a második világháborús megerőszakolásokról, főhősnője történetében pedig az első meg-
erőszakolás olyan hatást gyakorol az olvasóra, mintha az élmény felejthetetlenségét annak 
szépsége adta volna, a valószerűtlenül heroikus ábrázolás pedig meggátolja a hősnő élő, földi 
emberként való megismerését.31 

17.  
Pőcze nem szépíró, így nehéz számon kérnem szövegén a szépirodalom meggyőzőerejét, társa-
dalomkutatóként pedig olyan csapdába esett, amely munkájának interpretálását komolyan 
megkérdőjelezi. Az idillikus ábrázolásmóddal egy kimerevített aranykort mutat a Moszkva tér 
történetéből, amely múlt nélküli, örök érvényű korszaknak hat, és a folytonos állandóság tartja 
össze, hogy ne essen darabjaira. Ugyan előkerül a könyv elején a csoport tagjainak sűrű fluktu-
ációja (8. p.), végeredményben ennek éppen az ellenkezője lesz az, aminek mentén Pőcze meg-
határozza a galerit a tér átnevezése és átépítése okozta káosz, a létforma újragondolása ellené-
ben.32 Pőcze etnográfiai jelenének időtlensége egy fokozottan külső hatásoktól mentes térbe 
emeli a galeri 2009-es nyári állapotát. A dőlt betűs, egy-egy szereplőhöz címzett lírai vallomá-
sok voltaképpen konzerválják a változások előtti helyzetet, és Moszkva téri öröklétet biztosíta-
nak a galerinek és a szerzőnek is.33 Felvetődik a kérdés, hogy hova tűnt a Moszkva tér törté-
nete: hol van a tér történetét és jelenét író permanens változások sorozata? A lehető legállan-
dóbb jellemző, amellyel leírható lenne a galeri, az a folytonos átalakulás. Pőcze azonban az át-
alakulás egy pillanatát édesbús hőskorként merevíti ki egy meghatározhatatlan távlatba.34 Írás-
technikája torzító, és idealizáló képei eltolják a szöveget a valósághű megjelenítéstől. 

18.  
Ami szembetűnő egy klasszikus antropológiai szövegeken felnőtt olvasónak, hogy Pőcze leír, és 
csak ritkán értelmez. Szövegének célja maga a szöveg és annak a lehető legjobb megkomponá-
lása. A Moszkva tér gyermekei sok szereplőt vonultat föl viszonylag kevés oldalon, rengeteg 
információról értesít, azonban ezeket kevéssé rendszerezi az egyénekre összpontosító fejezet-
felosztásban, és ugyanaz a témakör többször visszaköszön egy-egy fejezetben. Az egyéneket be-
mutató felosztás mellett a témakörönként való adatrendezést látom működőnek, amelynek 
alapján külön fejezet tárgyalná a hajléktalanságig vezető utat, a létformával járó tevékenysége-
ket (koldulás, élőhely kiválasztása), az alkoholizmust és a szerhasználatot, a haláleseteket és a 
halál értelmezését, a legfajsúlyosabb fejezetbe pedig a csoportnormák, a kommunikációs stra-
tégiák és a hierarchikus kapcsolatok kerülnének. Ez a klasszikusabb felosztás azonban magá-
ban hordja a lehetőséget, hogy az egyén szerepe kevesebb figyelmet kapna az összképben, és 
talán korlátozná a szövegközpontú szépirodalmi tálalás lehetőségeit. 

19.  
Pőcze rendszerezésének nagy hátránya viszont az, hogy ha meg szeretnénk jegyezni a szereplő-
gárda tagjait, akkor második megjelenésükkor kevés a pontosítás, és inkább csak visszalapozva 
tudjuk a helyükre tenni őket. Inkább válik egy ugyanazon témára épülő novellafüzérré a könyv, 
ahol a kapcsolódást a hősök egymáshoz való laza kötődése adja, mint egy összefüggő és ösz-
szegző munkává, amelyben jól körvonalazhatóan megérthető a koherens egész. 

20.  
E hiányomat ugyancsak Pőcze szépirodalmi írásmódban való járatlanságának tudom be, és 
amellett, hogy a szöveg a történetek és a következtetések megértéséhez több időt kíván az olva-
sótól, felhívja arra is a figyelmet, hogy a szépirodalom és az ismeretterjesztés határmezsgyéjén 
mennyire óvatosan kell járnia annak, aki írással szeretne tudatni valamit a világról. Azt gondo-
lom, hogy egy jó kutató munkáját nem a szépírói képességei teszik élvezetes tudományos mun-
kává – és itt legyen szó az antropológia bármely irányzata által kijelölt írásmódról –, ugyanak-
kor egy szépírói képességekkel megáldott kutató gazdagítani tudja tanulmánya élvezeti értékét, 
amennyiben úgy dönt, hogy antropológiai szövegét szépirodalmi térbe emeli. Pőcze írását erős 
bizonytalanság jellemzi, amellyel a szöveg a tudományosnak nevezett írásmód valósághű köz-
lésvágya és a szépirodalmi megfogalmazás igénye között lebeg, és sokszor borotvaélen táncol 
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azért, hogy ne essen ki egyik szerepből se, miközben egyik szerepben sem teljesedik ki. Lévi-
Strauss dőlt betűvel hagyta szépirodalmi próbálkozásait a Szomorú trópusok szövegében 
(Lévi-Strauss 1979), Nigel Barley parádés szövegével kelti életre a papíron antropológiai karri-
erjét (Barley 2009), míg Ruth Benedict költői vénája visszaköszön jól szerkesztett mondatai-
ban (Benedict–Szadahiko 2009), Renato Rosaldo pedig úgy tölti meg saját világával ilongotók-
ról szóló írását (Rosaldo 2003), hogy az a valószerűség határán belül válik megindító olvas-
mánnyá, de hasonlóan megállná szépirodalomként a helyét Paul Rabinow marokkói terepmun-
kájáról írt könyve (Rabinow 1977) vagy Bronisław Malinowski munkái is (Malinowski 1922). 
Ezen szerzők jó példaként szolgálnak arra a törekvésre, amelyet Pőcze Flóra is igyekezett vég-
hezvinni A Moszkva tér gyermekeiben, ám sajnos kevésbé eredményesen. 
 
 

Társadalmi érzékenyítés ellenszélben 
21.  

A posztmodern antropológia követői felhívják a figyelmet arra is, hogy a terep speciális környe-
zetének van egy politikai és társadalomtörténeti vonatkozása, amelytől nem lehet függetlení-
teni a terepmunka eredményeinek értelmezését (Biczó 2003:253, 260). Ennek Moszkva téri 
olvasata, hogy a hajléktalanság a rendszerváltás óta társadalmi problémaként jelenik meg Ma-
gyarországon (Nagy 2009:79). Ez azt is jelenti, hogy rendkívül sok negatív előítélet övezi a tár-
sadalom e csoportját, és ezekről a diskurzusok száma az elmúlt évek politikai intézkedéseinek 
hatására egyre nőtt. Pőcze hangsúlyozza, hogy véleményt csak azután lehet alkotni, miután 
meghallgattuk az egyéni történeteket,35 és ezek interpretációjában nem tagadja el az akár tuda-
tosan választott sorsrontó lépéseket, tévedéseket és hibákat, emellett pedig mélyebb szinten 
láttatja a hajléktalansághoz vezető út és az ottragadás dinamikáját. Túllépve az egyénen, társa-
dalmi szintre igyekszik emelni beszélgetőtársai hajléktalanhelyzetének kilátástalanságát, mind-
ezt empátiára serkentő szándékkal.36 Hasonló módon az alkoholfogyasztással kapcsolatban 
meglehetősen ügyesen mutat rá arra, hogy az alkoholizmus nem a hajléktalanná válás oka, ha-
nem a hajléktalanélet következménye. Egyrészt a kéregetéssel járó szégyen és megaláztatás 
csökkentésére, lazításképpen iszik a hajléktalan, másrészt pedig az előbbiből levezetve a cso-
port állandó elfoglaltsága az ivás. A legtöbben a hajléktalanlétbe lépve kezdtek rendszeresen 
alkoholt fogyasztani, és innentől a csoport szabályait követve az ivás alapvető szükségletté, az 
ital beszerzése pedig közös felelősséggé vált (58., 59. p.). 

22.  
Pőcze munkájának ereje ebben a társadalmi érzékenyítésben található meg, amely a könyv 
iránti nagy érdeklődést nézve – a könyv két kiadást is megért – sikeresnek bizonyult. Izgalmas 
vállalkozás a hazai terepen egy olyan csoport tagjai közé beköltözni, amely csoport életében 
aligha volt olyan időszak, hogy ne lett volna az elítélő vagy éppen szenvedélyesen védelmező 
politikai és magánvélemények kereszttüzében, amelyekben néha már-már a barbár, állatias 
„rossz vadember” és a szelíd, tiszta lelkű „jó vadember” képzete köszön vissza a kulturális ant-
ropológia hajnaláról. Pőcze lényegesen árnyalja az önsorsrontó, részeges hajléktalan sztereotí-
piáját, és felhívja a figyelmet arra, hogy a hajléktalanságig vezető utak nem egy helyről indul-
nak, kövezetüket pedig az ellátórendszer felkészületlensége, az előítéletek és a hajléktalan em-
berektől való társadalmi idegenkedés rakja ki. Mivel azonban szereplői sokkal inkább megfelel-
nek az árnyalni kívánt sztereotípiának (mindannyian alkoholfogyasztók és nem aktív munka-
keresők), mintsem ellentmondanának neki, ezért felmerülhet, hogy a szerző a megértetésen túl 
óhatatlanul is megerősítheti a kritizált sztereotípiát. 

23.  
A könyv második kiadása szóba hozza a fővárosi hajléktalanpolitikát, amelynek értelmében az 
életvitelszerűen való közterületen tartózkodás büntethető (Pőcze 2014:44). Igaz, a szerző nem 
beszél hosszan a témáról, mégis azt gondolom, hogy a témaválasztás és a könyv megjelenése 
már magában válaszként értelmezhető a büntetőintézkedéseket támogató hangokra. Pőcze el-
sősorban az embereket láttatja meg a galeri tagjaiban. „A hajléktalan szerintem nem főnév, ha-
nem melléknév” – olvasható a második kiadás hátlapján. Nem rossz vagy jó „vademberekről”, 
hanem emberekről van szó, akiknek átmeneti élethelyzete más, mint a többségi társadalomé, 
ugyanakkor más szempontból nem sokban különböznek tőle. Szerintem ennek felismerése je-
lenti az első lépést az előítéleteken való felülemelkedéshez, és az innen gyökerező emberi jogi 
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megközelítésen keresztül lehetséges párbeszédet nyitni a hajléktalankérdés kezelési lehetősé-
geiről. 
 
 

Végezetül 
24.  

A mű struktúrájával és írásmódjával kapcsolatos erős kritikai álláspontom ellenére hiánypótló 
munkának tartom A Moszkva tér gyermekeit. Talán éppen az általam kritizált és túlzottan ide-
alizálónak tartott irodalmi megformáltság az, amely könnyebben megközelíthetővé teszi a té-
mát azon olvasóközönség számára, amelynek nem mindennapi valósága a nélkülözés és az ott-
hontalanság, és ezáltal tud széles körben a legjobban működni a könyv megértést szorgalmazó 
küldetése, a hajléktalan embereket övező előítéletek eloszlatása. Bízom benne, hogy a kutatás-
nak lesz konzekvens folytatása, a szerzőnek pedig követői akadnak a témaválasztást tekintve, 
és a közeljövőben egyre több olyan munka születik kulturális antropológusok tollából, amely a 
perifériára került vagy helyezett rétegek jobb megértésén túl a feléjük irányuló segítő szándé-
kot is táplálja. 
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a hajléktalan embereket a villamos vonalán: „kiilleszkedési” középpont számára a Nyugati pályaudvar, „az igazán régóta 
kiilleszkedettek” pedig a két végponton, a Moszkva téren és a Móricz Zsigmond körtéren keresik a jó megélhetési straté-
giát, azonban ez szükségszerűen bűnözésbe torkollik. A dolgozat érdekessége még a hajléktalanságon belüli társadalmi 
rétegek megkülönböztetése a többségi társadalom ismert kategóriáinak analógiájára (felső középosztály, alsó középosztály 
stb.; Lénárt 2005). 
 
15 A magyar szociográfia történetéről lásd Kotics 2007; Váradi 2007. 
 
16 Várossal foglalkozó művekhez többek közt lásd Ambrus 2000; Berkovits 1976; Erdei 1970; Márkus 1979; Tábori 2009; 
Tüskés 1975. 
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17 Iványi 1997. A könyvről részletesebben lásd Irodalmi kvartett 1998. 
 
18 A teljesség igénye nélkül: Ágostonné Alpár 1998; Breitner 1999; Pikk 1993; 1995; Somogyi–Szemerédy 2000. 
 
19 A 2014-es második kiadás már 182 oldalas, de ezt még mindig kevésnek tartom a túl sok kutatási kérdés beható megvá-
laszolásához. 
 
20 A terepmunka gendermeghatározottságára lásd Bell et al. 1993; Golde 1986; Moore 1988. 
 
21 104–115. p. Kera történetében a szerző külön kiemeli, hogy kapcsolata Kerával a neme miatt (is) nehezen indult, azon-
ban azt nem tudjuk meg, hogy ez az egész galerire érvényes-e, sőt, melyek azok a helyzetek vagy információk – ha voltak 
ilyenek, márpedig véleményem szerint voltak –, amelyekbe a kutatónő nem léphetett be, és amelyekre nem kérdezhetett 
rá. Úgy gondolom, erről mélyebb szinten kell beszámolni, vagy legalábbis több adatközlőre részletesebben kiterjesztve. 
 
22 A galeri szó eredeti jelentése ’zsiványbanda, bűnözőbanda’. 
 
23 Hasznos információk olvashatók ki a 2013-as Hajléktalanügyi országjelentésből (Győri 2014). A jelentés megkülönböz-
teti a „látható” hajléktalanokat, akik valamilyen éjjeli szállást igénybe vesznek, vagy egyéb kapcsolatban állnak az ellátó-
rendszerrel, és a „láthatatlan” hajléktalanokat, akik pedig nem. A megkérdezettek válaszai alapján például a következő 
arányt lehet felállítani a lakóhely típusára: utca 32 százalék, átmeneti szállás 31 százalék, éjjeli menedékhely 28 százalék, 
egyéb szálló 9 százalék. Ugyanígy differenciált a megélhetési forrás formája és a hajléktalanul eltöltött évek száma (Győri 
2014:70–78). 
 
24 43. p., valamint Hercsel Adél interjújában Pőcze Flóra említi, hogy amolyan kishúgként kezelték. Idekapcsolódóan ér-
demes átgondolni Golde genderszemléletű megállapítását, amely szerint a főként fiatal, terepmunkáját egyedül végző női 
antropológust sokszor védelemre szoruló szerepben látja a terep, és ez olyan női nemhez társított tulajdonságokhoz kap-
csolódik, mint például a fizikai gyengeség, a sebezhetőség vagy az elesettség, a „lánytestvér” pedig egy hagyományosan 
„védelmezett” szerepet jelent (Golde 1986:5–7). 
 
25 Lényegében a könyv dőlt betűs részei mind erről szólnak, lásd 43., 44., 57., 90., 94–103. p. 
 
26 Például de la Cruz – Gay y Blasco 2011; Rabinow 1977. A téma elméleti igényű megközelítéséhez lásd Beer 2001; Nap-
les 2003:39–41. 
 
27 A posztmodern antropológiáról és írásmódjáról lásd például Clifford 1999; Clifford–Marcus 1986; Rosaldo 2003. 
 
28 Például Az első nap a Moszkván és a Plüss című fejezetek. A fogalompárt K. Pike nyelvész-antropológus 1954-es írásá-
ból az antropológiába M. Harris ültette át. Végtelenül leegyszerűsítve arról van szó, hogy az émikus a kutatott csoport sa-
ját magáról alkotott nézőpontját, az étikus pedig az antropológus kívülről érkezőként való analitikus látását jelenti. A foga-
lompár értelmezési lehetőségeiről és vitás kérdéseiről részletesebben lásd Pike 1954:8–28; Headland et al., eds. 1990. 
 
29 Iancu Laurához és az általa hivatkozott Borsányi Lászlóhoz és Fél Edithez hasonlóan én is úgy vélem, hogy a két kate-
gória szükségképpen kiegészíti egymást, azonban nem feltétlenül járnak karöltve a munkafolyamat minden fázisában. A 
Moszkva tér gyermekeiben úgy érzem, az étikus megközelítés túlságosan is háttérbe szorul (Iancu 2013:26, 27). 
 
30 96–103. p., az Élni fog, él, élt című fejezet. 
 
31 A regényről többek között Győrffy Ákos írt az én véleményemhez közel álló, online elérhető kritikát (Győrffy 2013). Ha-
sonló véleményen van Menyhért Anna, aki 2012. december 3-án egy kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki gondolatait. Az 
esemény ismertetője elérhető online: Trauma és irodalom é. n. 
 
32 Pőcze a teret érintő változásokra a bővített kiadásban tér ki röviden (Széll Kálmán – Moszkva tér), és itt a múlt nosz-
talgikus felidézése kapcsán ír arról az érzelmileg megkérdőjelezhetetlennek tűnő folytonosságról, amely az átépítés közben 
és után is a téren tartja az általa vizsgált közösséget (Pőcze 2014:163–165). 
 
33 Lásd példának 43., 44., 57., 98., 130. p. Annak ellenére, hogy a 103. oldalon Tüsi történetében előkerül a felbomlás, a 
továbbiakban erről a változásról nem tudunk meg többet, korábban pedig már a fejezet címe előrevetíti az állandóság fo-
lyamatosságát: Élni fog, él, élt. 
 
34 Idekapcsolódóan az etnográfiai jelen és a történetiség vitájáról hasznos és velős összefoglalót írt Thomas Hylland Erik-
sen (2006:49–51). 
 
35 10. p. Pőcze az alábbi, hajléktalansághoz vezető okokat sorolja fel: részegen hozott rossz döntés, drogproblémák, leégett 
ház, állami gondozásból kikerülve nem volt más lehetőség, szegénység, börtönviseltség, önkéntes választás (37., 38. p.). 
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36 Például Butyi története. Butyi állami gondozott tinédzser volt, aki „a város összes intézetét megjárta”, majd mivel az 
állami gondozásban nem kapta meg a megfelelő felkészítést az önálló élethez („nem készítették fel arra, hogyan kell beosz-
tani a pénzt”), nagykorúként már nem tudott boldogulni („…azt sem tudta, mennyibe kerül egy kiló kenyér. Nagyon hamar 
elkártyázta, elitta a vagyonát, és hajléktalanná vált”; 57–67. p.) 
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2010_es_2013_kozott 
 

http://16akcionap.org/traumaesirodalom
http://www.bkk.hu/fejleszteseink/szellkalmanter/
http://www.docuart.hu/dokumentum-film/tequila-banda/index.php
http://avarosmindenkie.blog.hu/2013/09/06/a_hajlektalansag_kriminalizaciojanak_tortenete_magyarorszagon_2010_es_2013_kozott
http://avarosmindenkie.blog.hu/2013/09/06/a_hajlektalansag_kriminalizaciojanak_tortenete_magyarorszagon_2010_es_2013_kozott

