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KOPPÁNY ZSOLT: 
A MuNKANÉLKÜLISÉG DISZKRÉT bÁJA

Kreuz dühösen szorongatja a markában a kis műanyag lapocskát. Tömeg. Állóhely is 
alig akad.

ELIGAZÍTÓNŐ (a máskor oly mosolygós nő most kiabál): Csukják már be az ajtót, mert 
lefagy a vesém!

Odakint már vaksötét. Kreuz bejut. A hetes asztalhoz ül.

KONTYOS NŐ: Kreuz Attila anyagbeszerző.

KREUZ: Újságírónak lettem regisztrálva.

KONTYOS NŐ: Sajnálom. Itt az áll, hogy anyagbeszerző. (Kifelé fordítja a számítógép 
monitorját.)

KREUZ (Bólint): Igaza van.

KONTYOS NŐ: Látja.

KREUZ: Igen ám, de nemrég végeztem el a kulturálismenedzser-képző tanfolya-
mot! Méghozzá kitűnő eredménnyel.

KONTYOS NŐ: Itt nem szerepel.

KREUZ: Önök iskoláztak be.

KONTYOS NŐ: Én nem vitatkozom magával. Van itt egy targoncási állás. Holnap kimegy, 
bejelentkezik.

KREUZ: És ha nem?

KONTYOS NŐ: Akkor közmunkát tudunk ajánlani. De minden hiába! El kell fogadnia a 
fölkínált állást. Azt mondja a törvény, hogy a munkavállaló köteles elfo-
gadni az egy kategóriával lejjebb eső munkát is. Nos, ez épp az. (Kreuz 
feláll a székéből és kitámolyog. A nő utána kiabál.) De fiatalember, hová 
megy? Meg kell beszélnünk a részleteket! Várjon, kérem! A cím! Itt van 
a cím! (Kreuz ezt már nem hallja. A műanyag lapocskát a pultra hajítja. 
Kitámolyog az utcára. Kreuz rohan. Fagyott havon csúszkáló anyókák.)

KREUZ (Magában beszél, de érthetően): Tehát aki eddig főszerepet játszott, an-
nak mostanában epizód jut. E-p-i-z-ó-d! Értik!? Aki regényt írt, írhat no-
vellát. Aki eposzt, az csak epigrammát!

A járókelők félrehúzódnak.

Koppány Zsolt: A munkanélküliség diszkrét bája. Present, Budapest, 1999.

szka106_01_d.indd   53 2007.10.16.   21:48:55



�4	 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK	 TANuLóI 

8/2

MuNKANÉLKÜLIEK ADATAI

23 éves férfi, műszaki diplomás. Középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik. Nőtlen, 
a szüleivel él egy kisvárosban. Szívesen olvas szakirodalmat. Hobbija a makettkészítés 
és a sport. A diploma megszerzése óta még nem sikerült elhelyezkednie.

51 éves férfi, korábban állami hivatalban volt irodavezető. Idegen nyelvet nem beszél, 
a számítógépes ismeretei hiányosak. Az emberekkel könnyen teremt kapcsolatot, jól 
kommunikál. Nős, három iskoláskorú gyermeke van. Hobbija a barkácsolás, a szerelés. 
A Balaton-felvidéken laknak. Hat hónapja van munka nélkül.

40 éves férfi, betanított fémmunkás, nyolc általánost végzett. Ebben a hónapban kap 
utoljára segélyt, újra az édesanyjánál lakik, falun. Elvált, két gyermekét a volt felesége 
neveli. Gyerektartást nem tud fizetni. Hobbija a kertészkedés.

31 éves nő, férjezett, két gyermek édesanyja. A GYES után elveszítette az állását. 
Végzettsége szerint gyors- és gépírónő, egy középfokú nyelvvizsgája van. Vidéken él-
nek, a házuk még nincsen egészen kész. Hobbija a varrás. Egy éve van munka nélkül.

36 éves nő, elvált, egyedülálló. Budapesten él. Korábban légiutas-kísérő volt, több ide-
gen nyelven beszél. Hosszan tartó betegség után vált munkanélkülivé. Hobbija az olva-
sás, valamint érdeklődik a természetgyógyászat iránt. Másfél éve van munka nélkül.

Házaspár. Az anya 33 éves, jelenleg GYES-en, hivatásos anyaként otthon van három 
gyermekével, akik közül az egyik tartósan beteg. Eredeti foglalkozása szerint gyógytor-
nász, hobbija a testmozgás. Az apa 36 éves, pedagógus volt. Hobbija a főzés. Négy hónapja 
veszítette el az állását, mert két iskolát összevontak. Egy vidéki nagyvárosban élnek.
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LEVELEK

Drága Edina!

A diplomaosztó óta minden olyan kilátástalannak tűnt. Mikor elkezdtem a hídépítő 
szakot, úgy tűnt, hogy diplomázás után könnyen el tudok majd helyezkedni. Sajnos a 
valóság nem ezt mutatta. Örülök, hogy mindvégig tartottad bennem a lelket, támogattál, 
hogy tanuljak még egy idegen nyelvet. Szerencsém volt, mert a szüleim is mindenben 
segítettek, még a nyelvtanfolyamot is fizették. Milyen jó, hogy a svédet választottam, 
mert Svédországban kínáltak állást egy magasépítő cégnél. Igaz, hogy el kell költöznöm 
Magyarországról, de Hozzád közelebb kerülök. Így havonta tudunk találkozni.

Ölel,

Kedves Józsi!

Végre sikerült! Tudod, nem könnyen szántam rá magam, hogy vállalkozó legyek, de 
szerencsére segítségemre volt a nyári idény is a Balatonon, hogy anyagilag rendbe jöjjünk. 
Milyen jó, hogy szeretek barkácsolni, és a ház körül tevékenykedni. A környéken minden-
kivel jóban vagyok, mindenki tudta, hogy bármit megjavítok. Ennek köszönhetem, hogy az 
egyik kedves szomszédom beajánlott egy üdülő vezetőjéhez, így kaptam náluk gondnoki 
állást. A családom is fellélegzett. Nem kis feszültséggel jártak az elmúlt hónapok.

Üdvözöllek, 

Drága Gyermekeim!

Megosztom Veletek a jó hírt: hétfőtől újra dolgozom! Egy mezőgazdasági vállalko-
zónál találtam munkát, az üvegházban kell gondoznom a virágokat. Az önkormányzat 
és a kertészet tulajdonosa között megegyezés született, ami alapján indítottak egy in-
gyenes – és érdekes – tanfolyamot. Így tanultam ki a virágkertészetet. Továbbra is nagy-
anyátoknál lakom. A következő hónapban már tudok egy kis pénzt is küldeni Nektek.

Mindkettőtöket sokszor csókollak, 
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Drága Mama!

Igazad volt, nem hiába talpaltam annyit a munkaügyi hivatalba! Már az is nagy öröm 
volt, hogy elfogadták a jelentkezésemet egy ECDL tanfolyamra. Képzeld, mi pénzbe 
került volna ez, ha nekem kell kifizetni. Nem volt egyszerű a gyerekek és az épülő ház 
mellett tanulni és levizsgázni. János már kezdte elveszteni a türelmét. Sok az adóssá-
gunk, és ideges volt, hogy mi lesz velünk. Ráadásul a házimunkába is be kellett segíte-
nie. A lényeg az, hogy kiválóan sikerült a vizsgám! Már több helyen érdeklődtem, úgy 
néz ki, hamarosan állást is kapok. Bízom benne, hogy most már sikerül talpra állnunk. 
Köszönjük a csomagot, amit küldtetek. A disznótorost tegnap ettük meg.

Téged és Apát is sokszor csókollak,

Drága Zsuzsa!

Ne haragudj, hogy elmaradtam a levéllel, de annyi minden történt az elmúlt hetek-
ben. A legfontosabbakat leírom: nemrég voltam kontrollvizsgálaton, úgy tűnik, hogy 
minden rendben. Az orvosok szerint, ha kímélem magam, és szedem a gyógyszereket, 
komolyabb problémám nem lesz. Nehéz volt elfogadni, hogy nem repülhetek többet. 
Tudod, mennyit keseregtem és gondolkodtam azon, hogy mihez is kezdjek. Egy bará-
tom biztatott, hogy használjam ki a nyelvtudásomat. Megkerestem több céget és kiadót, 
hogy fordítást vállalnék, és végül az egyik helyen alkalmaztak három hónap próbaidő-
re. Remélem, meg lesznek velem elégedve, és biztos állásom lesz! 

Csókollak, 

Kedves Kata!

Jólesett, hogy írtál, örömmel olvastam, hogy jól vagytok. Hálás vagyok a segítsége-
dért, hogy címeket küldtél, ahol gyógytornát tarthatok. Sokat javít a helyzetünkön, ha 
én is tudok munkát vállalni. Tamás olyan vállalkozásba kezd, hogy naponta néhány 
órát itthon tudjon maradni Marcival, amíg én tornát tartok. Talán még nem írtam, de 
egy kozmetikai cég tanácsadója lesz. Egy barátja segítette hozzá ehhez a munkához. 
Kellett egy kis befektetés is, de ezt még kibírta a családi kassza. Most már bizakodva 
nézünk a jövő elé.

Szeretettel üdvözöllek, 
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