
Hajléktalan elnökök
Látszólag minden rendben van. A

hatóságok és az érdekeltek egyaránt
jogkövetõ magatartást tanúsítottak.
Visszaélés bizonyítottan egyik ol-
dalon sem történt. Mindenki elége-
dett, senki nem reklamál semmit, a
történtek nyilvánosságot kaptak, és
etikai kételyek sem merültek fel.

Megkezdõdött az otthontalan csa-
ládok társadalmi integrációját segí-
tõ modellkísérlet. A szociális tárca
erre a „befogadófalu” programra 30
millió forintot biztosít, és 20 ott-
hontalan család letelepedését és
munkához juttatását célozták meg
2005-ben. Az elõzõ ciklusban a ro-
ma családok lakáshoz juttatási tá-
mogatására 300 millió forintot kü-
lönítettek el. Ebbõl eddig 45 milliót
költöttek el, összesen kilenc házra,
amelyek közül háromban már lak-
nak is. Az országban élõ mintegy 30
ezer hajléktalan ellátására ebben az
évben 100 millió forintot fordít a
költségvetés. Az aluljáró-program-
ra idén 5 millió forintot költünk,
amely magában foglalja majd az
aluljáró WC-inek ingyenes haszná-
latát is. A jövõ évrõl rendelkezõ
kormányhatározat szerint ez az ösz-
szeg mintegy 600 millió forintra fog
nõni. Ebbõl 20 millió forint jut a
„fûtött utca” programra, 50 millió
forint nappali melegedõk téli meg-
hosszabított nyitvatartására, és 350
millió forint a 12 hónapig tartó és
900 családot érintõ hajléktalan-
programra. A befogadófalu, az alul-
járó- és hajléktalan-, a fûtött utca,
valamint a romák lakáshoz juttatá-
sát célzó programra tehát két év
alatt összesen mintegy 700 millió
forintot költ az ország. Ebbõl 923
család jutott vagy inkább jut lakás-
hoz, 10–20 ezer hajléktalan részesül
valamilyen vagy többféle ellá-
tásban-támogatásban és ingyenes
toalett-használatban.

Mindez sok vagy kevés? Valóban
erre fogják-e fordítani a teljes ösz-
szeget? A hajléktalanok segítésére
irányuló szakmai program jó, vagy
elhibázott? Ezek így, önmagukban
véve is súlyos kérdések, de azért
van itt más is.

Az állam 71 millió forintért újítot-
ta fel négy éve az elõzõ köztársasági

elnök – mandátum utáni –, õt és fe-
leségét életük végéig megilletõ öt-
szobás, vérhalmi rezidenciáját. A
jelenlegi köztársasági elnöknek az
állam már most megvette a szolgá-
lati ideje után õt és feleségét szintén
halálukig megilletõ, 120 milliós,
160 négyzetméteres rózsadombi la-
kást. A „rezidenciát a volt köztársa-
sági elnököknek” program esetében
a volt köztársasági elnököknek és
házatársuknak mindenkor rendel-
kezésre áll egy olyan állami keret-
összeg, amibõl mindig sikerül jó
helyen, jó pénzért, nagy lakást vásá-
rolni. Mindez összehasonlításként
annyit tesz, hogy a 191 millió forin-
tos rezidenciaköltség úgy aránylik a
két volt köztársasági elnökhöz,
mint a 700 millió forint a 923 csa-
ládhoz és a 10–20 ezer hajléktalan-
hoz együttvéve. Vagy, a kétéves,
hajléktalanokra szánt költségvetés
összesen 3,7 volt köztársasági elnö-
ki rezidencia árával egyenértékû.
Avagy, egy volt köztársasági elnök
mintegy 16 ezer hajláktalannal
egyenlõ.

A számolgatás tetszés szerint to-
vább folytatható, és ennek kapcsán
hangzatosan lehetne beszélni a társa-
dalmi hasznosságról, az esélyegyen-
lõtlenségrõl, a kettészakadt társada-
lomról és az ember és ember közötti
megkülönböztetésrõl. De nem szá-
molok tovább, és populáris sem sze-
retnék lenni, mert volt köztársasági
elnöknek sem lehet mindig könnyû
az élete. Az is elõfordult már, hogy a
volt köztársasági elnök élete során
vállalta a földönfutók és megalázot-
tak börtönéletét. Mindezek nélkül és
ezzel együtt is azért meggondolásra
érdemes néhány dolog. Egyértelmû,
hogy aki a Magyar Köztársaság elsõ
közjogi méltósága öt éven keresztül,
az mandátumának lejárta után sem
kerülhet az utcára. Világos, hogy
köztársasági elnök nem akárkibõl le-
het (hála Istennek), hajléktalan vi-
szont (sajnos) szinte bárki lehet.
Tisztán kell látni, hogy egy volt köz-
társasági elnök nem lakhat akárhol,
és egy hajléktakan akárhol lakik is,
már megszûnt hajléktalannak lenni.
A társadalom azt is tudomásul vette,
hogy romának még esélye sincs arra,

hogy köztársasági elnök legyen, és a
köztársasági elnökbõl sem lehet haj-
léktalan. Csakhogy itt nem a fiatalok
elsõ lakáshoz jutásának esete forog
fenn, a köztársasági elnökök nem
pályakezdõ és lakásnélküli fiatalok-
ból lesznek, hanem a már egziszten-
ciával és lakással rendelkezõ idõ-
sebb generáció tagjaiból. Mandátu-
muk lejárta után tehát van hová – és
általában nem a falu végére kell –
visszamenniük lakni. Ha a korábbi
lakás nem méltó a korábban betöltött
ranghoz és a továbbra is viendõ rep-
rezentációhoz, akkor kedvezményes
állami kölcsönhöz még mindig hoz-
zá lehetne õket segíteni. Az öt év ki-
magaslóan fontos szolgálati évért
járó kimagasló fizetésen túlmenõen
méregdrága lakást adni nekik mé-
regdrága helyen, talán nem a legjobb
megoldás. Valószínûleg az sem
menti a helyzetet, hogy az aktív és
inaktív köztársasági elnökök szegé-
nyeket, kisebbségeket támogató ren-
dezvények fõvédnökei, feleségeik
pedig szegényeket, hajléktalanokat
és sérültek támogató alapítványok –
állami kitüntetésben részesített –
tagjai.

Erõltetett dolognak is lehet persze
nevezni az egyszervolt legmagasabb
státuszú magyar állampolgárok és a
legalacsonyabb státuszú romák, va-
lamint hajléktalanok összehasonlítá-
sát. Mennyiségileg is problémásnak
mondható a csúcsot megjárt két fõ-
ember és a megvetés mélységeit
megjárt sokaság összevetése. A tár-
sadalom nem ettõl szakadt ketté, és
nem ez tágítja a szegények és gaz-
dagok közötti szakadékot. A törté-
netet az teszi különösen bántóvá,
hogy a volt köztársasági elnökök
nincsenek egyedül, hanem számos
inaktíválódott közméltóság része-
sül hasonló lakástámogatásban. A
jelenséggel van baj, azzal, hogy a
helyzetet mi is teremtjük azáltal,
hogy engedjük a jelenségeket meg-
történni. Tudomásul vesszük az eti-
kátlan jogszabályokat és a lassú ha-
lált jelentõ hajléktalanságot. És
hogy nem háborodunk fel legalább
annyira, hogy mindezek ne számít-
sanak normális jelenségnek.

Csapody Tamás

24 � 2005. április Életkép


