


Ez a kiadvány A város peremén elnevezésű kez-

deményezés részeként készült, és a IX. kerületi,  

egykori Dzsumbuj történetéről, mindennapjairól 

szól. A kezdeményezés célja, hogy a Dzsumbuj 

történetének felelevenítésével és emlékezetének 

kutatásával árnyalja a helyről és a szegényte-

lepekről kialakult képet. A kiadvány az egykori 

lakókkal készített életútinterjúk feldolgozásán 

alapul, az általuk elbeszélt történetek visszatérő 

témáit mutatja be, továbbá a Dzsumbuj törté-

netéből azokat a mozzanatokat, amelyek az ott 

élők számára valamiért fontosak voltak. Ajánljuk 

azoknak, akik valaha ott éltek vagy akik csak hallo-

másból ismerték – és mindenkinek, aki még soha 

nem hallott arról, hogy volt egyszer egy Dzsumbuj.
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1937 1939 -45

1961

1957

- 85

1938

A székesfőváros 

felépíttette a három 

Illatos úti háztömböt 

(Illatos út 5/A, B, C).

Az aranykorként 

emlegetett időszakban 

lassú gazdasági 

fejlődés indult meg.

A lakáspolitikában 

is pozitív változások 

történtek, amelyek 

az Illatos úti lakókat 

is érintették.

 

Elkezdték feltörni 

a közös használatú 

mosókonyhákat, hogy 

új helyiségekhez 

jussanak azok, akik 

nagy zsúfoltságban 

éltek és akiknek nem 

utalt ki lakást a tanács.

A II. világháborúban, 

az élelmiszerhiány 

miatt megjelent

a batyuzás. 

Az újonnan épített 

házakba beköltözött

3-4 ezer lakó.

1965 1970

1945 -48

1944

1948

Ismét feltörték 

a mosókonyhákat, 

és beköltöztek 

az eredetileg közös 

használatú 

helyiségekbe.

A lakótelepet ekkor 

említették először 

Dzsumbuj néven.

Komfortosították 

a lakásokat: 

bevezették 

a gázt, a konyhákat 

fallal választották le.

A bombázás miatt 

sok család vidékre 

költözött.

A telepen öt-hat 

zsidó család 

élhetett akkoriban, 

őket deportálták.

A családok többsége 

visszaköltözött 

vidékről az Illatos 

úti háztömbökbe.

Az I. világháború 

után létrejött 

szükséglakás-telepek 

felszámolásakor azok 

lakói a Dzsumbujba 

költöztek.
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A „B” épületet 

is lebontották.

1971

2009 2013

2005

1972

2014

1990 1997

1974 1983

1999
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A mosókonyhákat 

a tanács kiutalta 

azoknak a családoknak, 

akik elfoglalták azokat 

– így 21 „új lakást” 

nyertek a lakók. 

Megépült a szolgáltató 

ház, amelyben ABC, 

bisztró, orvosi rendelő, 

könyvtár, klubhelyiség 

működött.

Rendelet született

a nagycsaládosok 

előnyben részesítéséről 

a lakáskiutalásoknál.

A ‘80-as és a ‘90-es 

években nagy lakosság-

csere („bevándorlás”) 

indult meg: a régi 

családok elköltöztek, 

a helyükre főleg vidékről, 

szegényebb területekről 

új lakók érkeztek.

A régi szolgáltatóház 

helyén rendőrőrs épült.

Több lakást összevontak 

– egymáshoz csatoltak –, 

komfortosítottak.

Elterjedt 

a drogfogyasztás.

Megalakult 

a Dzsumbuj Help. Tűcsere-program 

a Drogprevenciós 

Alapítvány, majd

a Kék Pont 

szervezésével.

Megkezdődött 

a városrehabilitációs 

program, amelynek 

keretében a Dzsumbujt 

lebontásra ítélték.

Hivatalosan 

is megkezdődött 

a telep lebontása. 

Először az „A” 

épületet ürítették ki, 

majd ledózerolták.

Végül a „C” épületet is 

felszámolták, így véget 

ért a Dzsumbujként 

emlegetett Illatos úti 

telep élete.
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A Dzsumbujként emlegetett kislakásos lakótelep 

házai 1937-ben épültek fel az Illatos és a Gubacsi 

út sarkán. Azok számára jelentett megoldást, 

akik lakhatási problémákkal küszködtek. Olyan, 

legalább négygyermekes családok kaphattak itt 

lakást, amelyeknek az egyik tagja rendelkezett 

budapesti munkahellyel. A Dzsumbuj két szélső 

épületének tervezői, Árkay Bertalan és a híres  

páros, Lauber László–Nyíri István a korszak  

elismert építészeinek számítottak. 1936 és 1938 

között számos kislakás-telep épült fel egyszerre, 

például a X. kerületben a Ceglédi úti, a Bihari utcai 

és a Hős utcai telepek, illetve a Gubacsi út és  

az Illatos út sarkán, 1937-ben felhúzott, Dzsumbuj 

néven elhíresült épületegyüttes.

A Dzsumbuj három épülete két-két egymással 

szemben elhelyezkedő négyemeletes részből állt, 

amelyeknek közös volt a lépcsőháza. A környéken 

meglepő látványt nyújtottak, mert a városnak ez  

a része ipari területnek számított. Az épületek  

közvetlen szomszédságában több gyár is állt. 

A vegyiművek, a kénsavgyár és más feldolgo-

zóüzemek miatt nem tudták kihasználni a környék 

adottságait – bűzös gyárnegyedként emlegették. 

Az itt emelt lakótömbök, a Dzsumbuj és a Kén 

utcai telep, nem tudták átformálni a városrészt. 

A lakóházak körül kiépült kisboltok és a rendelő-

12

intézet idővel bezártak – az „A” épületben például 

az egykori hentesüzlet helyén nyílt meg 1997-ben 

a Dzsumbuj Help-iroda.

A három épület nagyon hasonlított egymáshoz, 

ugyanakkor voltak meghatározó különbségek 

közöttük – például a méretük –, és maguk a lakók 

is megfogalmazták az eltérő karakterüket. Az „A” 

épület állt a legközelebb a villamosmegállóhoz. 

Az elnyújtott téglalap alakú alapterületre felhú-

zott, magas tetős épületek közül a két szélső („A”  

és „C” épület) háromszintes és 96 lakásos,  

a nagyobb középső („B” épület) négyemeletes 

és 184 lakásos volt. Az épületrészek között nyi-

tott udvarok kaptak helyet, a házak között pedig 

zöld területek, ahol a lakók szívesen időztek 

egymás társaságában. Valójában kiszorultak  

a belső terekből, hiszen a kisméretű lakásokban 

nem volt lehetőség nagyobb társas összejöve-

telekre – főleg azokban az otthonokban, ahol 

sokgyerekes család élt vagy a nagyszülőkkel  

osztoztak a lakáson. A Dzsumbujhoz tartozó, 

házak körüli területeket sokoldalúan használták 

fel. Volt játszótér, és focipálya is épült – ahol egy 

időben rendszeresen szerveztek filmvetítéseket is. 

A szabadban töltötték az ünnepségek alkalmából 

rendezett összejöveteleket is, például május 

elsején, augusztus 20-án.
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A lakások a körfolyosóról nyíltak, az udvar felől. 

Eredetileg hiányzott belőlük a vécé és a fürdő-

szoba. A közösen használt vécé a két lakást ösz-

szekötő előtérből nyílt, illetve minden szinten volt 

két-két fürdőszoba és mosókonyha. A 28 négy-

zetméteres lakások egyetlen helyiségből álltak:  

a hajópadlóval borított szobarészt nem válasz-

tották le a cementpadlós konyharésztől. A szobát 

a konyhában található sparhelt fűtötte, a gázt 

akkor még nem vezették be. Később lehetőség 

nyílt arra, hogy két szemközti lakás egybenyitá-

sával növeljék a lakások méretét. Így lett a leg-

több lakás kétszobás, és általában ekkor oldották 

meg a fürdőszoba kialakítását is. A lakások kom-

fortosítása ellenére sok olyan probléma megma-

radt, amelyet az épületek kellő karbantartásával  

és felújításával lehetett volna csak megoldani.  

Több egykori lakó ezt hiányolta leginkább  

az önkormányzat részéről, és ezt a mulasz-

tást emlegetik fel, amikor visszaemlékeznek  

a bontásra.

A lakások kis mérete és az épület adottságai 

(vékony falak, folyosóról nyíló lakások, közös 

használatú helyiségek) sajátos életformát ered-

ményeztek. Az ott élők számára a mindennapi 

élet részét képezte a küzdelem, amelyet a zsúfolt-

ságból adódó nehézségekkel folytattak.
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“Ugye, az egyik oldala sárga volt, a másik kék. És ez ismét-

lődött az „A”-ban, „B”-ben, „C”-ben, ugyanígy csinálták meg 

a három házat. Érdekes, hogy például akkor is körbe volt áll-

ványozva minden, és soha nem volt lakásbetörés. Ez a het-

venes években volt, ebben biztos vagyok, vagy a nyolcvanas 

évek elején, amikor ezt csinálták, és föl volt ott állványozva 

minden, és akárki beléphetett volna az ablakon, de soha nem 

volt ilyesmi.” (Anikó)

„Biztos tudod, hogy pici lakások voltak. Hát mi is – mármint anyu 

és a két bátyám – úgy laktunk, mikor hogy: nagymama, anyu, 

két bratyó és én. És soha egy percig nem volt az az érzetem, 

hogy én megfulladnék abban a csepp lakásban.” (Mária)

„Hát, kellemetlen volt, osztozni kellett a helyen. Nagyon kel-

lemetlen volt az alvás, nem voltam kipihent, fáradt voltam.  

Aztán már egy idő után fájt a hátam, a gerincem, meg hideg 

is volt. Illetve nagyon megalázó volt, amikor a földre kellett 

kerülni, tehát mint egy régi, jó kis parasztmunkás, aki hazamegy  

a munkából, és csak éppen leteszi magát, és egy lópokróccal 

15



betakarózik. Tehát nagyjából ez jellemzi. Tehát emberileg is, 

mindenhogyan megalázó. Főleg amikor beteg voltál és nem 

volt egy saját helyed, és ugyanúgy oda kellett lefeküdni.  

És nyomasztó volt az egész, nagyon nehezen tudtam aludni. 

Alvászavaraim voltak. És igazándiból ebből jött az, hogy 

reggel nem tudtam fölkelni, és elkéstem az iskolából. Nem 

voltam kipihent, nyűgös voltam, hisztis voltam.” (Róbert)

„Ott filmvetítés is volt a játszótéren, éveken keresztül.  

És a három épület, sőt a Kisvárosi és a Nagyvárosi, ami 

a Dzsumbujjal szembe volt, mindenki hozta a kis sámlit, 

hokedlit.” (Mária)

„Most annak rossznak kell lenni, hogy a testvéreimmel, mondjuk, 

egy ágyban alszom? Ez volt, ezt kellett szeretni. Volt hova  

feküdni, volt mit enni, volt kivel játszani, volt hol játszani. Nem 

tudom ezt így kifejezni, hogy hogyan kellett volna megélnem. 

Jó, persze, volt benne néha rossz, ahogy elkezdtünk nagyobbak 

lenni, és akkor azért lányok, fiúk, meg mondjuk egy vécé van, ami  

a szomszéddal közös volt, de nem tudom, talán lehet, föl se 

fogtam még akkor, hogy ez így milyen. Vagy nem is tudtam a 

világról, hogy talán vannak olyan helyek, ahol minden gyereknek 

jut egy szoba. Vagy nagyobbak a szobák, vagy nem tudom.” (J.)
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„Igazából nem tudom, mert az Illatos úton huszonhat négy-

zetméterben laktam, de komfort nélküli volt, és sokkal jobban 

éreztük magunkat ott, mint itt. Ott nem volt fürdőszobánk, 

nem volt benti vécénk, közös vécé volt. Nem volt lehetőség 

arra, hogy galériás legyen. Itt megvan, de mégse érezzük jól 

magunkat. Se a gyerekek, se a felnőttek.” (M.)

„Szivacs szivacs hátán, persze. Nem volt senkinek külön élete 

ott, ez természetes. A tisztelet az megvolt teljesen, úgyhogy 

az, hogy szivacson kellett aludni, de mégis megvolt ennek  

a melegsége, az egész dolognak. Azt mondom, ez sokkal 

többet jelentett, a mai napig visszamennék inkább oda, 

mint egy száz négyzetméteres lakásba. Ennyi, mert sokkal 

jobb volt akkor, mint most. Így, külön. Ott érezni lehetett az 

igazi családot. Most lehet, hogy nem száz négyzetméterben 

laktunk húszan, hanem laktunk egy huszonhét négyzetmé-

terben, de sokkal jobb volt. Családiasabb volt a légkör, meg 

senki nem bántott meg senkit, mindenki csinálta a dolgát, 

mindenki végezte, amit kell. Este szivacs szivacs hátán, de 

mindenki aludt. Mindenkinek úgy volt rakva a kis fekhelye, 

hogy na, most te kelsz ekkor, akkor te vagy az első, akkor 

téged ide, te kelsz legutoljára, akkor téged oda. A gyerekek 

mind ágyban feküdtek, csak a felnőttek feküdtek a földön. 

Szóval szivacson, de mindenkinek megvolt a helye.” (Ilona) 
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„És akkor én annyira szerettem a mi folyosónkat, hogy 

például kinn aludtam a folyosón, volt olyan is, esküszöm. 

Nem érdekeltek a szomszédok, mindenki tudta, hogy én meg 

anyu kinn alszunk, azt én kezdtem el nyáron, tényleg, eleinte 

nagyon szégyelltem magam, így a korlátra raktam ilyen lepe-

dőket, hogy ne látszódjak ki, ez tuti, nagyon emlékszem rá,  

és utána már anyu is kijött mellém, utána már többen csi-

nálták a harmadikon is, mert meleg volt nagyon, ilyen negyven 

fok, és akkor kinn aludtak. Aztán én vezettem be azt is, amire 

nagyon büszke vagyok, a kártyázást. Csak egy kártyázást 

tudok, a snapszert, de a „C”-be sok gyerek lejött, kártyázott 

velünk. Aztán anyu is belevonta magát utána. Úgyhogy így 

ki a szőnyeg, ki a folyosóra, valami lepedő is, kiülni, dumál- 

gatni, arra emlékszem nagyon.” (Vénusz)

„Volt egy ilyen kapu, hosszú, nagyon hosszú, azt leszedték, 

elvitték a MÉH-be, nem tudom, össze-vissza mindenki szedte. 

A játszótér, az idővel nagyon-nagyon megcsúnyult. Arra 

emlékszem, hogy az idősek azt mondták, hogy régen nagyon-

nagyon szép volt minden. Fel volt újítva minden. Mindenkinek 

vizes volt a lakása amúgy. Sajnos, nagyon régi épület volt, 

a miénk is, penészes volt. Rengetegszer festettek a szom-

szédok nyáron, vizesek voltak a falak, csótányok minden 

mennyiségben, de az önkormányzat azért jött ciánozni. Iga-

zából kosz, az, sajnos, volt. Hát akkor arra emlékszem, hogy 

a konténert kérni, az halál volt. Mindig az volt, hogy jaj, majd 

hozzák, de nem jöttek. Akkor a bútorok is ott voltak a ját-

szótéren, meg mit tudom én. Meg ott égették a zsinórokat, 

amiket leszedtek mindenhonnan. Rengeteg füst, régi épület 

volt, mindenkinél penész, víz.” (A.)
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Az Illatos úti telep a megépítése után azonnal 

a média kedvelt témája lett. A ‘40-es években 

gyakran csúfolták „Darányi-palotának” az akkori 

miniszterelnök, Darányi Kálmán után, majd szinte 

rögtön ráragadt a Dzsumbuj elnevezés, amely meg 

is maradt a köztudatban. A dzsumbuj szót gyakran 

használták más budapesti szegénytelepekre is,  

az Illatos úti telep azonban eggyé vált ezzel  

a fogalommal, és az egyedüli Dzsumbuj lett  

a közvélemény számára. 

A Dzsumbujról sokan hallottak, neve azonosult  

a külső-ferencvárosi épületegyüttessel. A rend-

szerváltás után készült riportok révén a széle-

sebb közönség is bepillantást nyerhetett az Illatos 

úti életbe. Ezek leegyszerűsített képet mutattak  

a telepről és az ott élőkről: mocsok, zsúfoltság, 

bűnözés, gettó – ezek a szavak feltűnően gyakran 

jelentek meg a Dzsumbujról szóló hírekben  

és riportokban. Az újságíró általában fényképe-

zőgéppel vagy kamerával kereste fel a telepet, 

hogy exkluzív anyagot készítsen a „főváros  

nyomortelepéről”, „a magyar gettóról”. 

Ezek miatt az olvasókban és a nézőkben könnyen 

alakulhatott ki torz kép a telepről: szakadt ruhás, 

porban rohangáló gyerekek, szemetes környezet, 

rendetlenség a lakásokban.
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A Dzsumbuj a kezdetektől fogva a fővárosi  

szegénység és nyomor jelképe volt a médiában, 

és ennek hatására sokan előítélettel kezelték  

az ottani lakókat: a tanárok az iskolában, vagy  

munkahelyen és állásinterjúkon, sőt hivatalos 

ügyek intézésekor is hátrányos megkülön-

böztetésben részesülhettek az egykori lakók.  

Még azokban is negatív vélemény alakult ki  

a Dzsumbujról és az ott élőkről, akiknek nem  

volt közvetlen tapasztalatuk, mert soha nem jártak 

a Dzsumbujban – a jelenség kialakulásában nagy 

szerepe van a médiának. 

A média a szegénységet úgy tárta az olvasók 

és a nézők elé, hogy a bűnözéssel, a drogfo-

gyasztással és a munkakerüléssel kapcsolta 

össze. Mindezzel megerősítette és fenntar-

totta az általánosan elterjedt negatív véle-

ményeket. Nem a felmosott padlót vagy a 

tiszta ruhában játszó gyerekeket mutatta  

a tévé, mert úgy a nézők hiteltelennek érezték 

volna a riportot, nem lett volna izgalmas a műsor. 

Az a mód, ahogyan a médiában ábrázolják a sze-

génységet és a nyomort, erősen befolyásolja azt 

is, ahogyan azokról az emberekről gondolkozunk, 

akik a Dzsumbujhoz hasonló helyeken élnek.
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„Annak idején, amikor tömegesen hirdették a kiadó főbér-

letet, az ilyen lakásokba több családot zsúfoltak be. Így 

születtek e nyomortanyáról olyan jelzők, mint a »dzsungel«  

és a »lebúj«, ebből kreálta a külvárosi argó a máig is fenn-

maradt »dzsumbuj« elnevezést. Nem csoda, ha az ide és más 

hasonló tanyákra kényszerült rendesebb munkások közül is 

sokat elsodort a lumpenproletár életforma, amelyre csavargás, 

prostitúció és a bűnözés volt a jellemző.” 

(Népszava, 1962)

 

„A régi lakók szerint nem az önkényesekkel van a baj. Több-

ségük dolgozik, küszködik, próbálja túlélni a mát és a holnapot, 

nem gondolva a holnaputánra. A legtöbben valahonnan a még 

nagyobb nyomorból menekültek a fővárosba, ide a Dzsumbujba, 

ahol mégis csak könnyebb elvegetálni, felszínen maradni, mert 

a Dzsumbujban mégis csak van fedél.” 

(Népszabadság, 2005)

 

„A Dzsumbuj egy amolyan organizmus, amelyben emberek 

laknak együtt, mert egymás társaságára ítélte őket a sorsuk. 
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Olyan, mintha élet lenne a Dzsumbujban, csakhogy valami 

olyan élet, ami egy-két villamosmegállóra már ismeretlen.  

Ez ugyanis egy gettó, egy hermetikusan zárt világ a Ferenc-

városnak egy olyan részén, ahonnan utak vezetnek el, ahol jár  

a villamos, ahol közel a HÉV, a város, a szabadság. Mégis 

valami láthatatlan, meg- és főleg felfoghatatlan bezárt-

ságban él itt csaknem nyolcszáz ember. Legtöbben halálukig, 

mert más útja nem nagyon van a szabadulásnak.” 

(Népszabadság, 2005)

„A Gubacsi út sarkán szürkéllő »Dzsumbuj« hírhedt bérka-

szárnyájában még utcanévtáblára se futja, a házszámokat 

graffitivel fújták az épületek oldalára. Ennél szomorúbb ját-

szóteret városszerte sem találsz. A szemetes földön homok-

pogácsából készül a tojásos nokedlit követő desszert.  

A grund leleménye: széklapból kosárlabdapalánk, slagból 

hulahoppkarika, teherautó-kerékből gyerekkád épül. A lép-

csőházakat beteríti a nedves sötét, idegesen keresnek  

a szemek kapaszkodót. Csoda, hogy az idáig lecsúszóknak 

még humorérzékük maradt, a házfalra felírták: mintalakótelep.” 

(Népszabadság, 2002)



„Pénteken lebontották az utolsó még álló házat is az Illatos út 

- Gubacsi út kereszteződésénél. A szegénység és a bűnözés 

melegágya volt évtizedekig a rossz hírű lakónegyed. A városi 

legenda szerint ide a rendőrök is párban merték csak betenni 

a lábukat. Annyi biztosan igaz, hogy még fényes nappal is 

tanácsos volt elkerülni ezt a gettót. Pedig 1937-ben épp azért 

emelték az épületeket, hogy emberségesebb körülményeket 

teremtsen. A Dzsumbuj 28 négyzetméteres lakásaiban nem 

volt fürdőszoba, a lakók a folyosók végén lévő közös mellék-

helyiségeket használhatták még a ’80-as években is. Akko-

riban a lakások fele megüresedett, hiszen aki csak tehette, 

igyekezett innen elmenekülni. De jöttek utánuk még szegé-

nyebbek, munkanélküliek, és a Dzsumbuj hamarosan az alko-

holizmus és a kábítószer ferencvárosi gócpontja lett.” 

(Blikk, 2014)
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A Dzsumbujban élők számára a lakóhelyük nem-

csak az épületek és a lakások fizikai adottságai 

miatt jelentett akadályokat, hanem a társas 

érintkezésben is megbélyegzést eredményezett 

pusztán az a tény, hogy ott éltek. A Dzsumbuj  

elnevezéshez tapadó negatív jelzők – bűzös, 

lepusztult, szemetes – mintájára az itt élőket 

dzsumbujistának kezdték hívni. A telephez hason-

lóan a stigmatizáció eszközeként működött  

az elnevezés is.

Az interjúkban elmesélt történetekből kiderül,  

hogy a dzsumbujista stigma miatt a lakókkal 

máshogy bántak a mindennapi életben, és rend-

szeresen érte őket hátrányos megkülönböztetés  

az iskolában, munkahelyen és a hivatalokban.

„Én a Mester utca 67-be jártam, a Mester 19-be akartam 

mindig kerülni (mindkettő iskola – a szerk.), mert ott voltak 

a vagány csajok, a kiscsajok, meg a vagány kisfiúk. Annyira 

szerettem volna, de nem kerültem oda. Én úgy gondolom 

azért, mert dzsumbujista voltam A Mester 19-be nem vettek 

fel dzsumbujistát. Mindenki a Mester 67-be járt. Igazából  

a tanárok azoknak a gyerekeknek, én úgy gondolom, meg-

adták a tiszteletet valamilyen szinten, de a magyarokkal 

jobban foglalkoztak. Ami nagyon tetszett, ami a legjobb  

pillanat volt, mikor Mester 67-es voltam, hogy harmadikban 

elvittek a Mester 19-be úszni. Na, mondom, végre most  

már bejutok.” (Vénusz)

„Féltek bejönni, mert azt mondták, hogy a Dzsumbuj le volt 

nézve, ez az igazság. Lenézték nagyon a Dzsumbujt az em- 

berek. Egybevették az egészet, egy kalap alá vették.” (Hajnal)

„Hát, gondolj bele, az, hogy általános iskolában ott vagy 

nyolc-kilenc-tíz évesen, és nem engedik el hozzátok az osz-

tálytársadat. Akkor úgy éled ezt meg, hogy te egy veszélyes 
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helyen laksz. És mivel te veszélyes helyen laksz, de neked 

nincs ebből bajod, ezért úgy érzed, te erősebb vagy, mint 

ők. Ma már látom, hogy nem azért, mert erősebb vagyok, 

hanem azért, mert ott ismernek. De akkoriban egy gyerek 

ezt másképp fogta föl, és mi úgy éreztük, hogy mi ettől  

erősebbek vagyunk.” (Renáta)

„A kiskorom ott volt, és nagyon jó, normális környezet volt. 

Jó lakótelep, normálisak voltak az emberek. Vegyes lakosság 

volt ott is. Tehát cigányok is voltak, magyarok is voltak. Már, 

ugye, a magyar az szépen szólva, mert hát a cigányok is 

magyarok voltak.” (Mária)

„Az embereket lenézték: »Honnan jött? A Dzsumbujból jött. 

Juj, juj, a Dzsumbujból…« Az ember már ki se merte ejteni 

a száján, hogy honnan jött. »Jaj, ott milyen élet van?«  

Hát milyen élet van, mondom, rendesen élnek az emberek. 

Hát, mondom, nem eszik meg egymást, nem kannibálok, hogy 

megegyék egymást, nem élnek emberhúson. Be lehet menni  

a lakásokba, normálisan le lehet ülni.” (Hajnal)

„Azt el tudom mondani, hogy ott viszont, ahogy kimentünk  

az Illatos útról a Mester 67-be. Na, onnantól kezdve már 
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éreztük a fajgyűlölést. Akkor, mikor én jártam oda, ott 

keményen ment a cigányozás. Tanárok közt is. Hát a naplóba 

is bele volt írva a „C” betű a cigánygyerekek mellé. Sokszor 

sírva mentünk haza onnan az iskolából. Volt olyan, hogy  

a spenótot megetették velem, amit utáltam, mert hogy 

te ingyenes étkeztetésben részesülsz, és neked kötelező 

mindent megenned, és megetették velem, és a mentő egy óra 

múlva onnan, az iskolából vitt el. Sárgaságot kaptam tőle. 

Szóval ilyen dolgok. Meg olyan körmözés, hogy volt, amikor 

a körmöm beszakadt, meg pofozgatás, és még a mai napig 

van olyan tanár, aki az én tanárom volt, és ő ott van. Úgyhogy 

igen, abban az időben érezhető volt, hogy mikor kimentünk 

abból a közösségből, és mentünk egy ilyen helyre, mint  

az iskola, akkor szidtak, mert te cigány vagy, és az Illatos 

útról jöttél.” (Ilona)
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„És egyszerűen például az is volt, emlékszem, hogy kirán-

dulást szervezett az iskola, a Mester 67, és azt mondta,  

hogy jó, dzsumbujisták nem jönnek, úgysincs pénzük kifizetni 

például. És potom összeget kértek, kétezer forintot. Vagy 

többször hozzánk vágta az igazgatónő, hogy büdös cigány, hogy 

büdös dzsumbujista, vagy: te, leprafészek, vagy: te, lepratelepi, 

vagy: te, cigánytelepi, vagy: te, eladósodott, vagy: te, elszegé-

nyesedett. Tehát ilyen szinten értek megalázások.” (Róbert)

„Az a baj, hogy sok dolgot szeretnék is kitörölni, meg nem is. 

Sok dologra szeretnék visszaemlékezni, sok dologra meg nem 

szeretnék visszaemlékezni. Szóval, ez egy ilyen adok-kapok. 

Igen is, meg nem is. Mondom, annak örülök, hogy megtanultuk, 

hogy mit, hogyan, merre, meddig, és nagyon sok embernek  

ez kéne. De az, hogy milyen áron? Az már kérdéses.” (S.)
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A rengeteg probléma és a megbélyegzés ellenére 

sokan szerettek a Dzsumbujban élni. A lakók sok 

téren számíthattak egymásra: az anyák egymásra 

bízhatták a gyerekeiket, a gyermekek együtt ját-

szottak a Dzsumbuj környékén, amíg a szülők 

dolgoztak, és ha valakinek ételre vagy pénzre volt 

szüksége, akkor is igyekeztek egymásnak segí-

teni. A „batyuzás” a II. világháború idején terjedt 

el a telep lakói körében, amikor az élelmiszerhiány 

miatt nehezebb volt beszerezni a család ellátá-

sához szükséges alapanyagokat. A nők szerepe 

meghatározó volt ebben, hiszen ők jártak házról 

házra, hogy élelmiszereket áruljanak és cserél-

gessenek. Ez a szokás nagyon sokáig fennmaradt  

a Dzsumbujban és az egyik legalapvetőbb túlélési 

stratégiaként élt tovább a háború utáni időkben.

Az összetartást az is erősítette, hogy az épüle-

tekben a három generációs családokon túl (nagy-

szülők, szülők, gyerekek) gyakran unokatestvérek, 

nagynénik, nagybácsik is közös – vagy szom-

szédos – háztartásokban éltek. A rokoni kapcso-

latok mellett erős baráti kapcsolatok is szövődtek 

azáltal, hogy a Dzsumbujban nevelkedett gyerekek 

többsége ugyanabba az iskolába, a Mester utca 

67-be járt. Ünnepekkor – szilveszterkor, szüle-

tésnapokon vagy karácsonykor – nem külön ház-

tartások ünnepeltek, hanem az egész Dzsumbuj.  
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Az ajtókat nyitva hagyták, hogy a rokonok és 

barátok át tudjanak menni egymáshoz, minden-

kivel tudjanak koccintani.

Az erős közösség nem jelentette azt, hogy  

a telepen belül ne lettek volna konfliktusok.  

A szűk lakások miatt minden áthallatszott a szom-

szédba, nem jutott elegendő tér a magánéletnek. 

A hangos zenehallgatás vagy egy-egy személyes 

konfliktus miatt előfordultak veszekedések is.  

A régi lakók általában hiányolják azt az össze- 

tartó közösséget, ami a Dzsumbujban kialakult.

„Rengeteget jártunk le a Duna-partra, mindig csináltunk ilyen 

családi programot, bográcsoltunk, szalonnasütés. Reggel 

lementünk, az szabadtér volt, ott aztán rohangáljanak, sza-

ladgáljanak, focizzanak, inkább ilyeneket szerveztünk. Meg-

beszéltük, hogy hány órára, mikor. Családtagok, általában  

a testvéreim is jöttek gyerekekkel, az anyukám is, még akkor 

megvolt neki az élettársa, a mostohám, aki felnevelt minket. 

Megbeszéltük, hány órakor indulunk, meg hát hogy mit 

főzünk bográcsban. Meg mindig úgy csináltuk, hogy na, én 
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mit hozzak, te mit hozol, és akkor mindig így közösen enni-

valót-innivalót, azt is összedobtuk közösen, úgyhogy senkit  

ne terheljen, mert mindig csapatban mentünk le, olyan 

húsz-harmincfős csapat. Jó, van harmincliteres bográcsom, 

úgyhogy lehet abból tálalni. A mai napig sokat főzök, most 

meg már nagy a családom, de úgy jól elvoltak. Volt, aki zenét 

hozott, rádiót, akármit, gyerekeknek tollasütőt, játékot, vagy 

a fiúk félreültek, plédeztek, kártyáztak, inkább ilyen progra-

mokat szoktunk szervezni, mert ez nem kerül, nem is került 

olyan sokba. Jól el is voltunk, a gyerekek is eljátszottak 

együtt, horgásztak is, már aki szeretett.” (A.)

„Elfogadtam őket, meg minket is elfogadtak, szerettek ott  

az emberek minket. Jóban voltam mindenkivel, nem bán-

tottam senkit, az én gyerekeim se bántottak senkit. Nem 

tettem kivételt, hiába volt szegény. Jó, nekem egy kicsit jobb 

volt, de nem sokkal volt jobb. Én segítettem sok embernek, 

ők viszonozták nekem, amikor én voltam olyan helyzetben, 

hogy nekem nem volt. Az ember a szegénységet nem szé-

gyelli. Csak kellemetlen.” (Hajnal)

„Én visszamennék bármikor a Dzsumbujba. Még úgy is,  

hogy ott is voltak rossz élmények. De visszamennék bármikor. 

Úgyhogy abba a huszonhat négyzetméter komfort nélkülibe 
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simán visszamennék, még ha egymás hegyén-hátán aludtunk, 

akkor is! Mert legalább ott az emberek elfogadtak minket.” (M) 

„Gyesen voltam a kisebbik lányommal. Találtak nekem 

munkát ott a házban, ami kisegített, vigyáztak a gyere-

keimre. És ott, akit megismertek, annak nem volt baja, mert 

egymást kisegítették. Zömében szegény emberek éltek, de 

ott mindenki mindenkin segített. Anyagiakban is, bármilyen 

dologban vagy gyerekvigyázásban. Vagy volt olyan gondom, 

hogy nem tudtam elvinni a két gyerekemet az iskolába, akkor 

felajánlották a többi szülők: majd én segítek, ne félj, vigyázok 

rá, és elvitték az iskolába. Nagyon sok lakó ezért sajnálja  

a Dzsumbujt, mert ilyen összetartó társaság volt. Zömében 

szegény emberek, de összetartó emberek.” (A.)

„Olyan közösségünk volt, hogy egymásért meghaltunk volna, 

magyarán mondva. Tehát nem lehetett az, hogy egy lányt meg-

sértsenek, vagy egy fiút. Ha nem voltunk ott többen, akkor 

hazaszaladt valaki, mert ugye, akkor nem volt telefon, nem 

lehetett még abban az időben telefonálgatni. Hazaszaladt: 

»Gyertek, mert probléma van!« Összeverődtünk olyan har-

mincan, negyvenen, ha kellett, százan, és megtámadtuk,  

letaroltuk az egész mindent. Hát ilyen jelenetek voltak.” (T.)
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„Nekem a legszebb gyerekkori emlékem az a homokvár.  

Az Illatos úti játszótér közepén volt egy nagyon nagy homo-

kozó, és ott mindig homokvárverseny volt nyáron. És mikor 

voltunk egy ilyen homokvárversenyen, az ugrik állandóan be 

nekem, ez egy jó emlékem nekem, hogy jött anyukám az áru-

lásból, és még akkor apukám is velünk élt, és kiabált nekünk, 

hogy gyertek, mert itt a fényképész. Ez akkoriban olyan nagy 

dolog volt, ha fényképeztek, nem úgy, mint most. Hát olyan 

nagy dolog volt egy családi fényképet csinálni, főleg így háznál. 

És akkor fölmentünk, és ilyen szép ruhába öltöztetett minket, 

és akkor úgy álltunk, pózolgattunk és így, na ez… ez az, ami 

úgy nagyon bennem él. És ahogy kiabált, hogy gyere gyorsan, 

mert itt a fényképész, szedd össze a többieket is.” (Ilona)
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„Hát énnekem nagyon a szívemhez nőtt, és nekem az életem  

a Dzsumbuj. Hiába nincs meg, maga az egész telek, az egész 

hely. Én oda vissza szoktam járni és beszélgetek, úgy ma- 

gamban. Hogy emlékszel, amikor így és így. Mert nekem 

azért kiszakított egy darabot a szívemből a Dzsumbuj leépí-

tése. Ugyanis én ott tanultam megküzdeni az élettel, és én ott 

tanultam meg az emberséget. Tehát nekem az a nyomor és az  

a szegénység volt a domináns, és a minden. Hogy nem adod fel, 

hogy küzdesz, hogy merj, hogy csináld, hogy kelj föl.” (Róbert)
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NEKEM A DZSUMBUJ...

?
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A Dzsumbujról kialakult külső sztereotípiák és 

a lakók nosztalgikus visszaemlékezései között 

kevés átfedés van. A visszaemlékezések alapján 

a ‘90-es években kezdett el romlani a helyzet,  

és a régi lakók, illetve azok, akik az Illatos úton  

születtek, azt tapasztalták, hogy az a Dzsumbuj, 

amit ők megszoktak, lassan szertefoszlik.





Az önkényes lakásfoglalók a hivatalos eljárást 

megkerülve költöztek be a Dzsumbuj üresen álló 

lakásaiba vagy mosókonyháiba. A Dzsumbuj tör-

ténetében többször is volt olyan időszak, amikor 

tömegesen érkeztek lakásfoglalók az üres laká-

sokba. Az első mosókonyha-feltörések az ‘50-es 

években zajlottak, amikor a túlzsúfolt, több csa-

ládot tömörítő, huszonnyolc négyzetméteres ház-

tartásokban élő családok egy része „átköltözött” 

az egyébként közös használatú mosókonyhákba. 

Amikor a hatóságok kiköltöztették őket, a lakók 

tiltakozásképp bútorokat hordtak a Gubacsi úti 

villamossínekre, ezzel blokkolva a forgalmat.  

Az eset később „cigánysztrájk” néven híresült el.  

Ennek hatására az önkormányzat elkezdte  

az elfoglalt lakásokat hivatalosan kiutalni a lakás-

foglalóknak.

A legközelebbi túlzsúfolt időszak a ‘70-es évek 

elején következett be, amikor második- és har-

madik generációs fiatal családok „költöztek ki”  

a szűkössé vált szülői házból az üresen álló mo- 

sókonyhákba. A tanács végül hivatalosan is 

kiutalta a konyhákat, és a fürdőszobákat is laká-

sokká alakíthatták át a lakók, de a kivitelezésről 

– és annak költségeiről – már nekik kellett gon-

doskodniuk. Összesen huszonegy „új lakást” nyert  

a Dzsumbuj ezzel a döntéssel. 
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A harmadik lakásfoglalási hullám a ‘90-es években 

kezdődött és a Dzsumbuj történetének legnagyobb 

lakosságcseréjét jelentette. Az új lakók beköltö-

zése miatt a régi családok nagy része továbbállt, 

kiköltözött a telepről az újonnan épült panelhá-

zakba. A megüresedett helyekre még több új lakó 

érkezett, főleg vidékről, a már Dzsumbujban élő 

rokonok biztatására. Az ország szegényebb régi-

óiból új családok jöttek a jobb életkörülmények 

és munkalehetőség reményében. A régi lakók az 

újakat „bevándorlóknak” nevezték el, többen a mai 

napig is így emlegetik őket. A „bevándorlók” és az 

„őslakosok” között gyakoriak voltak a konfliktusok, 

amelyek a telep felszámolásáig sem oldódtak meg.

„És akkor jött az első vidéki, aki beköltözött, és úgy szépen 

fokozatosan jöttek, mert hogy van üres lakás, be lehet köl-

tözni, meg fogjuk kapni satöbbi. Akkor kezdődött a szeme-

telés, kezdődött az, hogy nem vigyáztak semmire. Akkor 

kezdett el retkes lenni az egész, tehát hogy egyre rosz-

szabb lett. Tönkretették a játszóteret, nem lehetett játszani.  

Eltörték a csúszdát, a pörgőt.” (M.)
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„Hiába önkényesen költözött be valaki, mert ha bementél 

hozzá, gyönyörű szép rend volt. Amit tudott, mindent megvett 

a lakásába, bebútorozták, dolgoztak. Mindent megszereztek 

és normális közösségben, ugyanazzal a ritmussal éltek, 

ami azelőtt volt. De ahogy följött a durvább réteg, elment  

a gondnok. Nem tudott velük egy hangon lenni. Felmondott. 

Elmentek. Elmentek olyan lakók is, akik azelőtt azt mondták, 

hogy soha nem mennének el.” (Ilona)

„Nem, minket az öregember bejelentett magához. Ott is lak-

tunk. És amikor elkezdett iszogatni, akkor már nem nagyon 

jöttünk ki. Akkor volt a fiam egyéves. És akkor átköltöztünk  

a másik lakásba, így lettünk önkényesek. Amikor megtudta 

ezt a házfelügyelő, jött rögtön, mit keresünk ott stb. Jelen-

tette az önkormányzat felé, és akkor minden vissza. Így vol-

tunk önkényesek egy pár hónapig.”  (K.)

„Persze, mert ez úgy működik, hogy az otthon maradt  

családtagok nehezen élnek. Aki eljön, és kicsit beleverődik 

abba, hogy talál munkát, talál lakást, sokkal könnyebb, mint 

otthon, akkor általában kommunikálnak az emberek, gyertek, 

megpróbálunk neked is segíteni, ne szenvedjél otthon.  

A legtöbb ember így segít a családtagján, ahol tud.” (A.)
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„A bevándorlók azok voltak, akik csak jöttek és elfoglalták 

a lakásokat. Tehát nem közösítettük mi ki azokat, akik  

rendesen, hivatalosan jöttek. A bevándorlók közösítettek ki 

bennünket. Mert már olyan kevesen voltunk, hogy igazából 

ők diktáltak.” (Anikó)
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„Üres lakásokban szerettünk játszani, ugye. Volt, hogy ilyen 

kidobott edényekkel meg mittudomén. De nem azért, mert 

hogy most rá voltunk szorulva. Olyan helyen laktunk, ahol 

ez előfordult, és a gyerekek találékonyak. Olyan ‘90 körül 

lehetett. Nem volt olyan sok üres lakás, de én emlékszem, 

konkrétan a „B” épületben volt a földszinten egy, oda jártunk 

konkrétan játszani. És azért jártunk oda, meg azért szerettük, 

mert voltak ott bútorok, meg ugye ilyen otthagyott dolgok, 

baromi sok szemét. Mit csináltunk gyerekek? Kitakarítottuk, 

mintha egy lakás lenne, és akkor tudod, játszottunk, hogy mi 

már felnőttek vagyunk.” (Renáta)
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„Hát igazából erre nem vagyok büszke, de volt, amikor én 

mondtam, hogy menjenek be. De azért, mert üres volt a lakás, 

tél volt, voltak ott gyerekek, akik betegek voltak, hát akkor 

most hova menjenek? Hát tél van, moratórium, és akkor azt 

mondtam, hát ott van egy üres lakás, menjenek be. Utána egy 

páran támadtak engem ez miatt a szomszédok. Én igazából 

nem voltam rájuk féltékeny, szerintem arra voltak féltéke-

nyek a többiek, hogy ők meg ingyen ott laknak. Igazából most 

télen hova menjenek? Úgyis kidobják őket. Akkor meg hadd 

legyenek benn ilyen télibe, hát hova? Híd alá nem lehet menni 

beteg gyerekekkel.” (Vénusz)
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A bűncselekmények és a tiltott tevékeny-

ségek folyamatáról kevés adattal rendelkezünk 

a Dzsumbuj korai időszakából. A II. világháború 

és a szocializmus ipari időszaka alatt a legtöbb 

család munkába tudott állni az Illatos úthoz közeli 

gyárakban (hiszen az akkori kormányzatok nagy 

hangsúlyt fektettek az ipar fejlesztésére), így 

keveseknek kellett feketemunkából élniük. Jöve-

delemkiegészítésként a nők ekkor is foglalkoztak 

piacozással, virágárulással vagy „kukoricázással” 

– utóbbit az ‘50-es években betiltották, ám ennek 

ellenére a dzsumbujbeli asszonyok még jó ideig 

nem hagytak fel vele.

Az egykori lakók arról számoltak be, hogy  

a Dzsumbuj lebontását megelőző időszakban 

annyira elhatalmasodott a bűnözés a telepen, 

miközben a kábítószer-használat is állandósult, 

hogy a környezet végül már nem volt biztonságos 

a gyermekek számára – emiatt egyes családok 

elköltöztek. A ‘90-es években terjedt el egyre 

inkább a drogfogyasztás, a Drogprevenciós Ala-

pítvány 1999-ben kezdte meg a tűcsereprogramot, 

amelyet a telep felszámolásáig folytattak. 
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„Édesanyám, édesapám, azok rendes munkások voltak, 

becsületesen dolgoztak. Ott volt három testvérem, ugye, 

ők normálisak voltak ugyanúgy. Én meg huncutkodtam, 

szerettem azt az életmódot, tehát eleven gyerek voltam.  

Jöttem-mentem, ha volt bármilyen probléma, én ott voltam, 

ha menni kellett betörni, ott voltam. Boltokba jártunk, ugye, 

szegényekként éltünk, na, így mondom. És rá voltunk szorulva 

arra, hogy feltörjünk bizonyos ABC-ket, vagonokból gyümöl-

csöket hoztunk, meg hasonló dolgok. Szórakozóhelyeken vere-

kedtünk. Hát ilyen dolgaink voltak nekünk, nem az, hogy na, 

most valakit megtámadunk az utcán, és leszakítom a láncát, 

meg ilyesmi. Nekünk ilyesmi eszünk ágában se volt. Tehát  

az én körömnek, már anno, abban az időben.” (T.)

„Hát a bűnözés, mit lehet mondani a bűnözésről? A bűnözés 

az egy tág fogalom. De ha van nekem egy gyerekem vagy 

kettő, és nincs kenyér az asztalon, akkor mit csinálok? 

Elmegyek a boltba és hozok neki egy kenyeret, ha van 

pénzem, ha nincs pénzem. Ha nincs pénzem, akkor ellopom 

azt a kenyeret. Tehát innentől kezdve bűnt követtem el. 

Viszont adtam a gyerekemnek enni. És vállalom a kocká-

27



zatát. Ezen kívül nem igazán szeretném tágabbra nyitni ezt 

az egészet. Sok mindent nem tudok. Még ha tudom is, akkor 

sem tudom, és ez maradjon így bennem. Például az össze-

tartás, hogy ott, ha látott is valaki valamit, akkor se látta. 

Mert vagy épp akkor becsukta a szemét, vagy épp akkor nem 

hallott semmit, mert nagyon hangosan csicsergett a madár, 

vagy ott sem volt, még ha ott is volt.” (J.)

„Ez úgy alakult ki, hogy akkor jött be divatba. Akkor jött  

a kábítószer, ez már így a kilencvenes évek. Körülbelül akkor 

jött be, és na, most mi kellett már oda? Mert amíg nem volt, 

addig ittak az emberek, vagy éppenséggel volt a szipu, amit 

csináltak, aki épp odáig fajult, hogy csinálta. Nagyon sokan 

csinálták egyébként a Dzsumbujból is, fiatalok, a nők nem,  

de a férfiak azok igen. És mikor bejött a kábítószer, ez a szi- 

pus réteg leszokott a szipuról, és rászoktak a kábítószerre. 

Na, ez így szivárgott legelőször be a szipusokon keresztül. 

Mindenkinek volt valamilyen gondja, baja. Mindenhol. Közben 

volt egy válás, börtönbe került valakinek a férje, mit tudom én. 

Meghalt valakije, mindig volt valami, ami miatt azt mondta, 

hogy na jó, akkor én is, és akkor így beleesett szép lassan  

a kilencven százaléka. Tisztelet a kivételnek, mert volt olyan, 

aki a mai napig nem.” (Ilona)
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„Hát, azt úgy kell jobban elképzelni, hogy azért nem egy  

rózsadombi körülmény volt ott. Amit azért tudni kell, hogy 

oda nem biztos, hogy csak így be tudtatok volna sétálni még 

nappal se. Az történt, hogy volt a nagykapu, és este ilyen hat, 

fél hétkor az ilyen stricik futtatták a prostituáltakat, meg  

a drogcsempészek vagy a szerhasználók körülállták, és ott 

élték ki a drogos hajlamaikat. Teli volt fecskendőkkel, szipus 

zacskókkal, kotongumival a lépcsőház, a fertőzöttség, ugye. 

Vagy hát amikor mentél le éjszaka, akkor bizony-bizony 

találtál földön fekvő, beszipuzott, begyógyszerezett embert, 

és azért az ijesztő volt abszolút. Vagy, ugye, rengeteg késelés 

történt, tehát volt az is, hogy leütöttek a lépcsőházban. Akkor 

volt olyan, hogy éjszaka két csapat, a IX. meg a VIII. kerület 

összement, és akkor ott háborúztak a kapuban.” (Róbert)
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„Mert volt olyan is, hogy az unokatestvérem hazautazott 

vidékre a családjával az anyukájához két napra, aztán mire 

észrevettük, valaki bement a lakásába, kivitték a tévéjét, de 

a gyerekeimmel addig kergettük az udvarban, tudtuk, hogy 

még nem vitték ki, hogy gyorsan eldugták a tévét, hogy majd 

elviszik eladni, aztán mi rajtakaptuk őket, megtaláltuk és 

visszavittük. Úgyhogy voltak ilyen dolgok is, de hát ez nem 

mindennapos volt, meg nem mindenki körében, csak aki már 

kezdett rászokni a drogra.” (A.)
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„Pont ott a kerítésünknél, ott volt egy kocsimegálló, tehát egy 

lámpa. Ugye, ott nagyon sok kocsi megállt, és akkor a Kén 

utcából is jöttek páran, meg akkor a nyolcból is páran, egyes 

embereknek a barátai, és akkor így jöttek. Nyár volt, le volt 

húzva a kocsinak az ablaka, és kilopták a táskát, és mene-

kültek. Mindig a „C”-be jöttek. Ezt úgy utáltam, mondom, 

úristen loptok, azt is utálom, de akkor legalább menekül-

jetek máshova, ne erre. És mindig a „C”-be jöttek, fel a har-

madikra meg mit tudom én. Volt a „C”-ben egy-két ember, 

aki beengedte őket. És ezt utáltam. Egyszer megtaláltam 

a táskát, és akkor visszaküldtem annak, akié volt, mer hát 

úristen, hát ha nincs pénze, meg az iratok a legfontosabbak 

szerintem. Mindig visszaküldtem. Mindig mondtam anyunak, 

hogy kukázzál, nézd meg, hátha valakinek ott a táskája, és 

vigyük neki vissza. Hátha van valami irat, hogy hol lakik, vagy 

ki ez, mi ez. Tehát napi szinten voltak, sajnos, lopások, ren-

geteg lopás volt, rengeteg drogozás. Amikor takarította anyu 

a Dzsumbujt és segítettem neki néha, akkor rengeteg ilyen 

tű volt, meg mindenféle, meg este jöttek, amikor hozták a 

drogot és úristen, tehát akkor így bementem. Mert mondom, 

nem az én világom.” (Vénusz)
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A Dzsumbuj lakóközösségét több mint egy  

évtizeden keresztül három szociális intézmény 

segítette különböző szolgáltatások és közösség-

fejlesztő projektek szervezésével. A Dzsumbuj 

Help Közösségfejlesztő Központ a Ferencvárosi 

Családsegítő Szolgálat részeként kezdte meg 

működését 1997 februárjában a telepen, azonban 

az első munkacsoport másfél év alatt szétesett – 

majd 1998 októberében újraalakult Kecskés Éva 

szociális munkás vezetésével.

Az intézmény helyet és találkozási lehetőséget  

biztosított a telepen belül a lakók számára.  

Az egyik legfontosabb tevékenységük, hogy 

óvodát működtettek, speciális szakmai programot 

dolgoztak ki, illetve biztosították a gyermekek szá-

mára a napi kétszeri étkezést. Különböző klubokat 

szerveztek a fiataloknak is, ezen kívül folyama-

tosan segítettek a hozzájuk forduló lakóknak. 

A munkacsoport számára a legnagyobb kihívást 

az egységes fellépés és a világos szabályrend-

szer kialakítása jelentette. A telep sajátos vilá-

gába kívülről jövő szakembernek nehéz beépülnie, 

azonban a Dzsumbuj Help munkatársai arról 

számoltak be, hogy munkájuk során sikerült egy 

közösség részévé válniuk.
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Ugyanezt fogalmazták meg a Drogprevenciós 

Alapítvány, illetve a Kék Pont munkásai is, akik  

a Dzsumbuj Helppel együttműködve tűcsereprog-

ramot indítottak a telepen. 1999-ben Kun Gábor 

szociális munkás kezdte el ezt a tevékenységet, 

mert az injekciós szerhasználat a lakosság tíz 

százalékát érintette. A tűcsere-programhoz 

néhány év múlva csatlakozott Dávid Ferenc is, 

a Kék Pont munkatársa. A cél az ártalomcsök-

kentés és az informálás volt. Nehezen nyerték el 

azonban a telep női lakóinak a bizalmát, nehezen 

vonták be őket a programba, ezért később  

a Kék Pont egykori női szociális munkása, Kováts 

Virág is elkezdett dolgozni velük. Az ő csatlako-

zása sokat számított a terhes nők tájékoztatása  

és gondozása szempontjából.

A három szervezet munkája mindvégig anyagi 

nehézségekbe ütközött, a Dzsumbuj Help ezért 

egyértelművé tette, hogy nem nyújt pénzbeli 

és természetbeni segélyezést, nem vállal ado-

mányosztást. Ezzel szerették volna megakadá-

lyozni a függőségi viszony, illetve a következetlen 

segélyezésből fakadó problémák kialakulását.  

A Dzsumbuj Help a pályázati lehetőségek bővítése 

érdekében később egyesületté alakult.

73



„Nekem nagyon sok személyes élményem van a családsegí-

tőről. Hát voltak farsangok például. Mindig mi nyertük meg. 

Én nagyon szerettem odajárni, mert sok mindenkit megismer-

hettem közelebbről.” (Gábor)

„Volt ingyenes tízórai, próbálták a kisebbeket, ugye, ránevelni 

arra, hogy evés után fogmosás, fésülködj meg, mosd már meg 

az arcodat, mert kicsit koszos. Akkor volt olyan elhanyagolt 

gyerek például, akinek a körme nem volt levágva, akkor ott 

rendbe tették. Meg próbálták a gyerekeket nevelgetni, mert 

ha a későbbiek folyamán nem lesz iskolája, nem fog tudni 

írni-olvasni, nincs egy rendszer az életében. Majd előjön az, 

hogy bűnözés meg satöbbi, satöbbi. Volt mesefilmvetítés 

nekik, ott lehetett aludni. Voltak, akik ott aludtak. Evés után 

le tudtak pihenni, és akkor ott tudtak aludni.” (M.)

„Jó kis csapat dolgozott ott, és a felnőtteknek, a szülőknek 

meg nagyszülőknek, meg aki úgy az Illatos út és a Kén utca 

közé tartozott, ott próbáltak a nyomtatványokkal segíteni, 

kitölteni. Adtak ki nyomtatványt, a fénymásolás ingyen volt. 
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Hát ilyen dolgokban tudtak segíteni. Volt délutáni klubfoglal-

kozás a nagyobbaknak, az első osztályosoktól egészen nyol-

cadik osztályig. Kézműves-foglalkozás, filmvetítés, farsangi 

bulit csináltak, karácsonyt.” (M.)

„Igen, volt családsegítőnk, de ezt ők ki is fejezték, hogy  

mivel ők az önkormányzattól, a polgármestertől kapják  

a fizetésüket, így ők nem szállnak szembe senkivel, és hogy 

nekik azt kell írniuk, tenniük, előjegyeztetniük, amit elvár 

tőlük az önkormányzat, illetve a polgármester. Úgyhogy 

voltak is, meg nem is szinte. Mert most azzal nem segítettek 

– mert szerintem az nem egy nagy segítség –, hogy megírtak 

egy kérelmet vagy akármit, de most hogyha hozzám odajön 

valaki, én is megírom. Szóval ez olyan történet, nagyon sokan 

jöttek énhozzám, hogy írjam meg, töltsem ki, ezt én is meg 

tudtam volna csinálni bárkinek, de úgy, hogy igazán kiállni  

az emberekért, azt soha.” (I.)

„Nem is kérdezték a lakókat, hogy mit kellene tenni az ellen, 

hogy változzanak ott az emberek, vagy hogyha őmiattuk volt 

ez a bontás, vagy éppenséggel hova tudnánk elmenni, hova 

kérelmet beadni, hogy ne bontsák. Hanem mindenki úgy volt 

vele, hogy na, ahogy esik, úgy puffan.” (I.)
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„Mert az emberek jártak a Dzsumbuj Helpbe, volt, aki segített, 

megtettek értünk mindent. Úgyhogy aranyosak voltak, a gye-

rekeknek tartottak ilyen műsorokat, még én is felléptem.  

Én is belementem. Tanították a gyerekeket énekelni, úgyhogy 

beilleszkedtek azok a gyerekek ottan. Azok, akik feljöttek Bor-

sod-vidékről, beilleszkedtek, mert tényleg olyan műsorokat 

csinált ez a Szántó Kata meg a mittudoménki, nem tudom 

már tényleg úgy a nevüket, hogy a gyerekek tényleg mindenbe 

belementek. Én is felléptem, én voltam a Dolly Roll.” (Hajnal)
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„Hát a programok úgy néztek ki, hogy alapult ott egy  

Dzsumbuj Help-iroda. Az azért jött létre igazából, hogy  

az embereknek ne kelljen odamenni a Belső-Ferencvárosba, 

például ügyet intézni. Próbáltak odatenni ilyen segítőket, akik 

így foglalkoztak a családokkal. Nyitottak ott egy ingyenes, 

napközis óvodaszerűséget, ahova nem volt kötelező levinni 

a gyereket, de hogyha úgy gondoltad, hogy egy órát, kettőt, 

hármat rá tudsz szánni, akkor levihetted a gyerekedet.” (M.)
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Az Illatos úti telep bontásának ötlete már 1980-

ban felmerült, akkor azonban a városvezetés  

a tatarozás mellett döntött. Csakhogy a telep 

állapota ezután is tovább romlott, a lakások vize-

sedtek, dohosodtak. Ráadásul a ‘90-es évek végére 

a Dzsumbuj környékén sorra zártak be a gyárak  

és a közeli üzletek, egyre kevesebb volt a mun-

kalehetőség, az óvodáig vagy az iskoláig több 

megállót kellett utazniuk a lakóknak. A Dzsumbuj 

egyre inkább kiszorult a főváros életéből  

és magára maradt. Az újságok gyakran írtak 

arról, hogy milyen rossz az élet a Dzsumbujban, 

milyen sok bűncselekmény történik ott, ez pedig 

még inkább megnövelte a távolságot a telep és 

a város többi része között, mivel így a legtöbben  

elkerülték a környéket.

A döntéshozók végül úgy határoztak, hogy a te- 

lepet le kell bontani. A felszámolás sokáig elhú-

zódott. Ha egy lakás üresen maradt, mert a lakóit 

kiköltöztették, akkor rögtön új családok költöztek 

be, engedély nélkül. Végül az önkormányzat biz-

tonsági őrökkel próbálta megakadályozni az üres 

lakások elfoglalását, akik éjjel-nappal járőröztek  

a Dzsumbuj területén, a kiürített lakásokat 

lezárták vagy befalazták. Nehéz napokat élhettek 

meg azok, akik ezekben az években a Dzsum-

bujban laktak. A felszámolás lakásról lakásra, 
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„Ott laktunk az Illatos úton tizenhárom évet és ugye, sza-

nálták a lakóházakat ott, felszámolás alá került. Kérdőjeles 

volt, hogy hova fogunk költözni az végett, mert sokáig nem 

volt lakásbérleti szerződés a tartozások miatt. Mivelhogy 

nem volt lakásbérleti szerződésünk, ez végett válogatni-

valónk se volt, hogy hova fogunk költözni.” (M.)

„Mikor bementünk az önkormányzatba, akkor mindenki 

kapott egy ajánlatot, hogy pénz vagy lakás. Mi inkább a lakást 

választottuk. Az a biztos. És akkor, ugye, lakást igényeltünk, 

a hatodik címet elfogadtuk. Ez önkormányzati lakás.” (D.)

emeletről emeletre haladt. A bontás 2009-ben, 

az „A” épülettel kezdődött, majd ezt követte  

a „B” 2013-ban, és végül 2014-ben a „C”. Ha most 

elsétálunk az Illatos út és a Gubacsi út keresz-

teződéséhez, üres telket találunk ott néhány 

jegenyefával. A jövő nagy kérdése lesz, hogy  

a Ferencvárosi Önkormányzat mit szán az egy-

kori Dzsumbuj helyére.
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„Nem így kellett volna szerintem ezt megoldani, hogy fel-

számolják az Illatos utat. Úgy kellett volna megoldani  

szerintem, hogy felújítás, teljes felújítás, kívül-belül, adni  

az embereknek lehetőséget a normális életkörülményekre. 

Próbálni segíteni őket beilleszkedni a társadalomba, a mun-

kával esetleg, segíteni abban, hogy próbáljanak helyes útra 

térni. És lehet, hogy akkor meg lehetett volna oldani, hogy 

megmaradjon. Mert szerintem nem mindig az a megoldás, 

hogy ha már úgyis évek óta terveztük, akkor szanáljuk szét 

őket. Mert hiába szanáltak szét minket, a kerületen belül 

három-négy ház választ el a régi lakóktól. Úgyhogy aki 

össze akar járni vagy esetleg a régi kapcsolatait akarja, hogy  

megmaradjon, az szerintem megoldja úgyis, hogy már nincs 

az Illatos út. Aki meg változni akar, az megváltozik anélkül is. 

Aki meg nem akar, az meg úgyse fog szerintem.” (M.)

„Hát lehetett ott emberi módon élni akkoriban még, de az utolsó 

években már nem. Amikor kiköltöztünk, maradt még ott egy 

pár lakó, mert sorba költöztek az emberek. És ahogy tűntek  

el az emberek, költöztek kifelé, úgy voltak emberek, akik men- 

tek aztán az üres lakásokba. Úgy szét volt már kapva az utolsó 

hetekben, három-négy vagy öt lakó volt már csak, félelmetes 

volt bemenni, félelmetes volt. A tető szélét megszedték alumí-

niumért, meg itt bontottak, ott bontottak. Volt olyan, hogy egy 

82

bácsi maradt ott, úristen, szegény, a korlátot meg leszedték, 

a másodikon lakott, és amikor bementem, uramatyám, a járó-

betont is felszedték. Horrorfilmet lehetett volna forgatni, olyan 

félelmetes volt már az utolsó hónapokban, években.” (A.)

„Az volt az életem, az volt a szívem, tehát nem tudtam 

elképzelni másik lakást. Az volt a mindenem, nem tudtam 

elképzelni az életemet máshol. Tehát voltak az idősek, azok  

megértettek, de a többiek nem. Azok mentek, a nagycsalá-

dosok. De aki ott született… Minden emlékem odaköt. Már  

az is eszembe jutott, hogy odamegyek a nyáron sátrazni  

vagy mit tudom én.” (Vénusz)
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Voltak lakók, akik a bontás megkezdése előtt kiköl-

töztek, de voltak olyanok is, akik az utolsó pilla-

natokig a lakásukban maradtak. A Ferencvárosi 

Önkormányzat foglalkozott a Dzsumbujból kiköl-

töző lakók ügyeivel. Választhattak, hogy a régi 

lakásukat pénzre váltják vagy egy számukra kije-

lölt, új, az ígéretek szerint jobb állapotú, komfor-

tosabb lakásba költöznek be: három lakást aján-

lottak fel nekik. Ha az első lakást nem fogadták 

el, akkor jött a második, aztán a harmadik.  

A legtöbb régi lakóról nincs sok információnk, 

nem lehet pontosan tudni, ki hogyan választott  

a lehetőségei közül, és hogyan alakult az élete.  

A mentorprogram és a kiköltöztetett családok  

sorsának követése terv maradt csupán, nem való-

sult meg, és nem kaptak valódi segítséget a bontás 

után. Sokak életét megnehezítette a költözés.  

Az új lakást sokan nehezen tudták fenntartani, 

mert jóval nagyobb lakbért és rezsit kellett fizet-

niük, mint amennyit a Dzsumbujban. Többen 

panaszkodtak a kiutalt lakások rossz állapotára is. 

Úgy érezték, hogy nem fogadják el őket a szom-

szédok, a Dzsumbuj rossz híre alapján negatív 

képet alakítanak ki róluk. Sokan maradtak a IX. 

kerületben (Külső- és Középső-Ferencvárosban), 

vagy átköltöztek a Dzsumbujjal szomszédos 

Pesterzsébetre, de többen visszamentek vidékre.  
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A régi lakók között voltak, akik az egykor szom-

szédos Kén utcai bérházban éltek egy darabig  

a Dzsumbuj lebontása után. 

Arról, hogy helyes döntés volt-e lebontani a  

Dzsumbujt, megoszlanak a vélemények az egykori 

lakók között is. Többen úgy gondolják, hogy a bon-

tást megelőző időszakban már tarthatatlanná vált  

a helyzet, mégis visszasírják a Dzsumbujban  

eltöltött éveiket. 

„Sokan sajnálták, amikor bontották. Hát az ott lakó embe-

reknek van jó emlékük is, voltak olyan lakók, akik ott  

születtek, ott éltek ötven évet, azok sírva költöztek el. Meg 

itt is lakik egy néni, mindig találkozok vele, ő is pénzt kért,  

és itt vett magának ilyen kis kertes (Pesterzsébeten –  

a szerk.) lakást. Imádja, mert nagyon jó, de még mindig, 

mindig sajnálja, mert ő ott született, ő ott nőtt fel, rengetegen 

vannak olyanok, akik ötven, meg ötvenöt évig éltek ott.” (A.)

„Igen, igen, akkor már örültem. Én azt gondoltam, hogy 

soha nem fogok onnan elköltözni, mert nagyon szerettem 
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ott lakni. Aztán eljött az az idő, amikor már alig vártam, hogy 

megszabaduljak onnan. És mikor eljöttem az újonnan kiutalt 

lakásba, tiszta nyugalom volt, hallottam madárcsicsergést. 

A Dzsumbujban már a madarakat is kiirtották. És akkor 

idejöttem, és akkor mondom, istenkém, madárcsicsergést 

hallok! És akkor csönd volt, nyugalom volt, hát mondom  

ez felülírhatatlan élmény.” (Mariann)

„Úgy voltam vele, hogy sajnálom azért, de hát jobb lesz, jobb 

lehet, ahova megyünk, gondolom én, nem lesz már ettől rosz-

szabb, csak jobb. Mindenki ezt mondta. Ettől rosszabb már 

nem lesz, csak jobb. Hát, mondom, remélem. Szeretek itt az 

új helyen lakni, csak még fura nekem. Nem az, hogy kimész,  

és akkor úgy látod, hogy van az a sok ember. »Szia, jó 

reggelt!«, így köszöntünk egymásnak. Már kora reggel takarí-

tottunk, akkor már kint voltak, már köszöngettek, »Mit fogsz 

főzni, hova mész?«, mindenki tudta mindenkiről.” (Piroska)

„Huszonegy-huszonkét éves voltam, amikor el kellett  

költözni. Na, akkor én már nagyon vártam. Én örültem neki. 

Meg vártam, hogy na, vajon milyen lakást kapunk és hol.  

Hát, őszintén szólva elfogadtuk a lakást. Még először örültünk 

is, mert olyan egész pofás volt az a lakás. Megígérték,  

hogy felújítják, mivel a miénk marhajó állapotban volt,  
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nagyon fel volt újítva. Hát ahhoz képest, szinte egy rakás kaki  

volt az a lakás.” (Renáta)

„Körülbelül húsz éve híre volt a bontásnak, úgyhogy el se 

hittük. Mikor már igazándiból mondták, el se hittük, hogy  

ez tényleg be fog következni. Mai napig eljövök ott, és látom 

azt az üres helyet, és úgy odaképzelem, na, itt volt ez, itt 

volt az, és akkor itt lakott a Magdi, ott én laktam. És így rá- 

nézek, és le tudnám rajzolni, szemmel lerajzolom, hogy mi hol 

volt, komolyan.” (Ilona)
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„Abszolút annyira lenyomták őket, hogyha akartak volna  

a családok kitörni, akkor sem, mert olyan bélyeg volt rajtuk, 

hogy nem tudtál megmozdulni. És azzal, hogy lebontották, 

muszáj volt, mert azért a fertőzésveszélyeztetettség, a drog-

használat, mindenfajta ilyen bűnözés, prostitúció azért annyira 

elhatalmasodott, hogy már a gyerekeknek az egészsége is 

veszélyben volt. De le is bontotta, el is bontották. Akkor is 

azt kellett volna csinálni, hogy tényleg kicsit kísérni a lakókat 

és nem így elengedni. Tehát most azzal az a probléma, hogy 

tényleg szétszórták őket. És nem oldották meg az alapprob-

lémát azzal, hogy ezt gyorsan le kell dózerolni, mert akkor 

megszűnik minden. És akkor lehet arra autóval közlekedni, 

meg kimehet a mentő, a rendőr meg minden. De ugyanakkor 

a kerületnek az infrastruktúráját ezekből az emberekből állí-

tották össze. De most ha megnézzük, szét vagyunk szórva,  

és rengeteg dzsumbujt lehetne építeni, mivel ezeket az 

embereket nem vezették, és az embereknek a szociális körül-

ményein nem javítottak, hanem konkrétan kidobták őket  

a kukába, mint valami használhatatlan tárgyat.” (Róbert)
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„Nagyon szétdobálták őket. Itt a VII.-ben is, a IX.-ben a legjobban. 

Földvári, Haller utca, ilyenek. De a legtöbben inkább leadták  

a lakást, aztán mentek Erzsébetre. Anyuék is inkább. Mi kaptunk 

lakást, de mi azt utána eladtuk, és vettünk egy nagyobbat. Meg  

a két lakást, ami a Dzsumbujban még van, így összeraktuk  

a pénzt és vettünk egy családi házat. Úgyhogy így.” (A.)
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DZSUMBUJ
A dzsumbuj szót (kisbetűvel) korábban is  
használták szegénytelepek megnevezésére. 
Az egykori Illatos út 5/A lakóépület hozzá-
vetőlegesen tíz-tizenöt év alatt „sajátítot-
ta ki” és önálló, új jelentésű tulajdonnév-
vé vált a fogalom. A dzsumbuj (főnévként, 
kisbetűvel) szót eredetileg bosnyák, illetve 
szerb cigányok használták, valószínűleg az ő  
vándorlásaik során került a magyar nyelvbe:  
dzsumbusz (džumbus), jelentése: rendetlenség. 

DZSUMBUJ HELP
Az Illatos út 5/A épületében működő szociális 
szolgálat. Leginkább családsegítéssel foglal-
kozott, de gyerek- és ifjúsági programokat is  
gyakran szerveztek.

FESZOFE 
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó 
Nonprofit Kft. Fő tevékenységük a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatá-
sa. Jelenlegi telephelyén (az egykori Dzsum-
bujjal szemben, a volt szolgáltatóház, orvosi 
rendelő és rendőrőrs helyén) 2008 októbere  
óta működik. 

„KISVÁROSI”
Több egykori Illatos úti lakó mesélte, hogy  
a Dzsumbuj és a Kén utcai háztömbök között 

„A” ÉPÜLET
A három háztömb közül a Gubacsi út és az  
Illatos út sarkára eső épület volt. Itt működött  
a helyi szociális szolgálat, a Dzsumbuj Help, 
ennek a helyén korábban hentesbolt állt.  
Egy kis kocsma is üzemelt itt egy darabig,  
az „A” épület földszintjén.

„B” ÉPÜLET
A legnagyobb, az „A” és „C” épület közé eső ház-
tömb, a „C” épülettel közös fallal. Elő- és hátsó-
kertes épület. 

BATYUZÁS
A II. világháború alatt jelent meg, célja az 
élelmiszertartalékolás és -csere volt. A nők  
házról házra jártak, hogy élelmiszert áruljanak  
és cseréljenek.

„BEVÁNDORLÓK”
A régi lakók nevezték így a ‘80-as évek végén,  
a ‘90-es évek elején beköltözött új lakókat.  
Közülük sokan vidékről érkeztek a jobb mun-
kalehetőség reményében.

„C” ÉPÜLET
A lakók által a legtisztábbnak nevezett épület. 
Itt lakott a legtöbb régi lakó, többségében idős 
nénik. Állítólag itt volt a legtöbb macska is. 
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(a Dzsumbujjal szemben, a FESZOFE mellett) 
volt még egy kisebb lakónegyed, amit „kisváro-
siként” emlegettek; egyemeletes házak, szoba-
konyhával, előkerttel. 

„MESTER 67”
József Attila Általános Iskola. Ide járt a legtöbb 
gyerek iskolába a Dzsumbujból. Az iskoláról kü-
lönböző generációk máshogy nyilatkoztak. 

„NAGYVÁROSI”
A volt Kén utcai bérházakat emlegetik így  
az Illatos út egykori lakói. A Hajléktalanok 
Menhelye Egyesület és a Fővárosi Közmunkák  
Tanácsa 1897-ben a ferencvárosi Kén utca  
és Gubacsi út sarkán jelölt ki egy telket épí-
tési célokra. A lakásokat 1898 elején adták át.  
2016 szeptemberében az önkormányzat végleg 
felszámolta a Kén utcai háztömböket is.

ÖNKÉNYES LAKÁSFOGLALÓK
Az üresen álló lakásokat és mosókonyhákat  
elfoglaló családok gyakori szereplői a Dzsum- 
buj történetének. A lakásfoglalás oka általában  
a háztartás túlzsúfoltsága vagy a kilakoltatás volt.

„ŐSLAKOSOK”
A Dzsumbuj régi lakói, akik már a ‘80-as évek 
előtt is a telepen laktak, így definiálták magukat. 



A város peremén a IX. kerületi egykori Dzsumbuj 

történetét dolgozzuk fel a telep volt lakóinak  

közreműködésével. Célunk, hogy a Dzsumbuj  

történetének felelevenítésével és az emlékezet 

kutatásával árnyaljuk a helyről és a szegény-

telepekről kialakult képet, valamint társadalmi  

párbeszédet indítsunk el. Művészeti eszközökkel, 

közösségi programokkal és közérthető anyagokkal 

szeretnénk minél több emberhez közelebb hozni  

ezt az összetett témát.

 

Munkánk során nem a számokat, hanem az embert 

helyezzük a középpontba. Az egykori lakókkal 

készült életútinterjúk láthatóvá teszik a lakhatási 

válság problémáit. A személyes történetek szem-

pontokat adnak a szegénységhez kapcsolódó 

megbélyegzés átgondolásához és az előítéletek 

csökkentéséhez.

A kezdeményezés 2015 őszén indult tizenöt,  

Budapesten élő fiatal részvételével. Később  

csatlakozott a projekthez néhány egykori Illatos 

úti lakó és több új önkéntes is. 

Közreműködők: 

Albert Kinga, Balla László, Barna Margit, 

Bogdán Adrienn, Budai Gábor, Budai Róbert, 

Cseke Balázs, Csizmás Kinga, Erdei Krisztina, 

Gunther Dóra, Kelen Zsuzsa, Kovács Annamária, 

Sárközi Vénusz, Simon Bettina, Simon Zsuzsanna, 

Szkiba József, Thury György, Thury Lili, 

Tóth Fruzsina Márta, Vigvári András, Zsigó Anna 
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akik életútinterjúikkal hozzájárultak a Dzsumbuj emléke-

zetének kutatásához, a kiadvány elkészítéséhez, valamint  

az egykori Dzsumbuj Help és a Kék Pont munkatársainak.  

A kiadvány cikkeihez forrásként használtuk A város peremén 
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