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BUDAPEST a rendszerváltáskor döbbent rá arra, amiről úgy negy-
ven éven át nem volt tudomása: nem csak a József Attila-versben fordulhat elő, hogy emberek hál-
nak az utcán. Korábban mindazokat, akiket az általános lakáshiány, egy válás, egy függőség vagy a 
tizennyolc éves korban brutálisan megszakadó állami gondoskodás otthontalanná tett, valahogy 
elrejtette a rendszer. Munkásszállókra, tanácsi szükséglakásokba, kényszerelvonókra vagy épp 
kórházi elfekvőkbe terelte őket, így aztán akit mégis egy padon ért az este, azt nyugodt szívvel 
tessékelhette odébb a rendőr, mondván, menjen most már haza, jóember.

A kilencvenes évek elején azonban ezek a hajléktalanok hirtelen az utcán találták magukat: állampolgári 
jogaik érvényesültek abban, hogy már nem lehetett csak úgy elküldeni őket, viszont puszta frázissá 
üresedett a lakhatás joga. A társadalom képtelen volt a semmiből felépíteni azt az ellátórendszert, 
amely a hajléktalanság megannyi árnyalatát, az otthontalanság ezerféle igényét képes lett volna 
kezelni. Még darabra sem sikerült felépíteni negyed évszázad alatt egy olyan hálózatot, ahol min-
denki ágyra lel, akinek egyébként nem lenne hol aludnia.

E hanyagság egyrészről érthető, hiszen az efféle ellátórendszer feneketlen kút, ráadásul az az állami, illet-
ve önkormányzati vezetés, amely jelentős költségvetési összegek ráfordításával az elemi szintű-
nél jobb körülményeket alakít ki az intézményeiben, számolhat az állampolgári felhorgadással is, 
hogy ugyan már, az „ingyenélőknek” miért járna ez. Nem volt ez másként egy évszázaddal ezelőtt 
sem: a Bárczy István-féle népjóléti program keretében felépített, kétségkívül horribilis összegbe 
kerülő Dózsa György (akkor Aréna) úti Népszállót a kortársak érezhető éllel „a szegénység luxuspa-
lotájának” nevezték. 

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Népszálló – a pompás építészeti kialakítás mellett – azért került 
olyan rettenetesen sokba, mert a megteremtői abból indultak ki: még a legszegényebbeknek is 
jár valamennyi privátszféra, és ezért aprócska, de egymástól elválasztott fülkéket alakítottak ki a 
fürdőkkel és étkezővel felszerelt épületben. Beszédes tény, hogy ma ez a tömb a hajléktalan társa-
dalom vágyott luxusintézménye, hosszú várakozás után lehet elnyerni a jogot, hogy valaki beköl-
tözhessék. Ami igen plasztikusan illusztrálja, vajon miért ódzkodik ma sok száz hajléktalan attól, 
hogy harmincad- vagy ötvenedmagával aludjék rossz levegőjű, tornaterem lakályosságú mene-
dékhelyeken, ahonnan reggel a holmijával együtt teszik majd újra utcára, hogy estig elcsoszogjon 
valahogy, aztán újra sorban álljon a bebocsátásért vagy itt, vagy máshol.

Az utcai hajléktalanságról szólva egyértelmű fogalmi zavart érhetünk tetten. Van elég férőhely Budapes-
ten, ahová éjszaka elvonulhatnak az otthontalanok? Papíron igen, a valóságban talán. Megoldja 
ez a hajléktalanok gondját? Semmiképpen, hiszen ettől nappal még hajléktalanok maradnak, ha 
leülnek egy padra a motyójukkal, lényegében máris életvitelszerűen tartózkodnak a közterületen, 
tehát immár törvényt sértenek. Az októberben bevezetett új rend arra jó – és ne becsüljük le ezt 
a szempontot –, hogy a frekventált budapesti közterek ismét hajléktalanmentesek legyenek, a 
Blaha Lujza tér környékének luxusszállóiból kirajzó külföldiek ne essenek át az aluljáróban az ócska 
paplanokból eszkábált, mocskos és büdös vackokon. De ami nem látható, az attól még létezik.

A valós helyzet az, hogy egy hideg téli éjszaka a férőhelyhiány miatt ezen a télen is sok száz ember alszik 
majd a szabad ég alatt a fővárosban, igaz, nem a sétálóutcák boltajtóiban, hanem a külvárosok 
elhagyott romépületeiben és a kiserdőkben. Olyan helyeken, ahol nem tartja rajtuk a szemét a 
már ismert szociális munkás, Mari néni nem adja oda az ebédmaradékot, ahogy szokta, nem esik 
le az ismerős járókelőktől pár forint, és ahol, ha nagy baj lesz, akkor sem találja meg őket a rendőr. 

És ez csak a kézközelben lévő része a problémának. De közepes távolságban már ott vannak a rendszer 
letagadhatatlan hiányosságai: hogy már közpénzből finanszírozott fertőtlenítő állomás sincs Buda-
pesten, az ellátó rendszer pedig úgy épül fel, hogy a TAJ-számával mindenki egyetlen szolgáltatást 
vehet igénybe egy nap. 

Az otthontalan ember tehát dönteni kényszerül: aznap fürdene, mosna, enne, megőriztetné a csomagjait, 
vagy mégis inkább megpróbálná pótoltatni az elveszett személyijét. Gondoljunk csak bele, milyen 
szűkre szabott mozgástér ez, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy aki valahogy eljut a hajlék-
talan-lét csúcsaira, és a régi Népszállóból már kijár egy munkahelyre dolgozni, vajon hogyan képes 
visszakapaszkodni a valódi életbe? Hogy lesz havi százezre egy lakásbérletre, vagy hogy tud akár 
egy szobát szerezni, ahol a párjával és a kutyájával meghúzhatja magát, és a polgári lét legalsó 
grádicsain ugyan, de mégis, úgy élhet, ahogy mások?

Egy világvárosban tűrhetetlen az utcán fekvő emberek látványa. De ne feledjük azt se, hogy a puszta til-
tásnál azért jóval többet tehetne hajléktalan polgártársaiért 
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