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a kedves olvasók számára ajánlani. Nagyfalusi Éva, 
a könyv szerzője, mint közgazdász tíz éven keresztül 
dolgozott egy nemzetközi cégnél. A jól fizetett, meg-
becsült munka forgatagában döbbent rá, hogy meny-
nyire el tud távolodni az ember a mai világban az 
élettől. Döntését meghozva nyolc évvel ezelőtt beadta 
a felmondását és eljött a Szent Ferenc Alapítványhoz 
nevelőnőnek Dévára. 

Azóta is nyolc-tíz botladozó fiúcskának az életét gar-
dírozva mint „édesanya” neveli a széthullott családok 
gyermekeit. Van, aki a test és vér kívánságából lesz 
édesapa, édesanya, de mindig is voltak olyan férfiak 
és nők, akik Isten akaratából váltak szülőkké, akár-
csak Szent József a Kisjézus apjává. 

Természetes, gyermeket nevelni a 21-dik században 
nem könnyű dolog. Akármennyire is próbálkozunk, 
sokszor mindent újból elölről kell kezdenünk. A jó 
pedagógus, akárcsak a jó orvos, nem adja fel, nem 
hagyja veszni az életet. 

Ez a folyamatos erőfeszítés, sikerek és kudarcok per-
gőtüze sok-sok tapasztalatot nyújt a gyermekek mellé 
álló pedagógusnak. Az elsőkötetes író, Nagyfalusi 
Éva a való életből merített tapasztalatait gyúrta át 
szép lelkén és most regényes formában asztalunkra 
tette. A számomra izgalmas olvasmányt örömmel 
ajánlom kedves testvéreimnek, szeretettel,

Csaba testvér OFM

2000Ft

Nagyfalusi Éva

1974-ben született, a Csongrád megyei Csa-
nádpalotán nőtt fel. Középiskoláját Szegeden 
végezte a Kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskolában, ahol 1991-ben lehető-
séget kapott egy iskolaévet Svájcban tölteni.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen szerzett 2000-ben diplomát, majd egy 
multinacionális cégnél dolgozott marketin-
gesként, többek között márkaportfólió- 
menedzserként.

2010 tavaszán – feladva pesti életét – azzal 
a céllal költözött Erdélybe, hogy hosszabb 
távon a Böjte Csaba által alapított Szent Fe-
renc Alapítványnál rászoruló gyerekeket ne-
veljen. 

Jelenleg is Romániában él, nevelői munkája 
mellett számos marketinges, felújítási és 
szervezési feladatot lát el az alapítványnál.

Böjte Csaba

1959-ben született Kolozsváron, a Hargita 
megyei Csíkszeredában nőtt fel. A ferences 
rendbe 1982-ben jelentkezett, tanulmányait 
Gyulafehérváron és Esztergomban végezte.

1989-ben szentelték pappá, 1992-ben pedig 
Dévára helyezték, ahol segítőivel a következő 
ősszel magyar szórványkollégiumot nyitott. 
Az első harmincöt gyereket a sok évig üresen 
álló ferences kolostor emeletére fogadták be.

Hat évvel később Szászvároson, majd 2003-
ban Szovátán is gyerekvédelmi központokat 
nyitott, ezzel indult el a Szent Ferenc Alapít-
vány növekedése, amely ma közel kétezer 
gyereket nevel harminc bentlakó és negy-
vennyolc napközi otthonban Erdély-szerte.
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Elfogadlak... befogadlak...

25 évvel ezelőtt léptem Jézus Krisztus befoga-
dó, a másikat szeretettel átölelő útjára. 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány egy nagy fa, 
melynek ágai közé örömmel befogadjuk az ég 
madarait: mindazokat a gyermekeket, fiatalokat, 
akik fáradtan, magányosan élnek, kiknek nincs 
hol lehajtaniuk a fejüket. Az ég madara jöhet 
bátran, megpihenhet e nagy fának ágain. Akár 
fészket is rakhat, odút vájhat bele, de ha úgy 
gondolja, bármikor továbbrepülhet, mert nem 
szeretnénk senki számára ketrec, kalitka lenni. 

Az elmúlt évek alatt kedves munkatársaimmal 
82 otthonba közel 6.000 gyermeket fogadtunk 
be. Azt tapasztaltam, hogy ez a befogadó jézusi 
magatartás hihetetlenül gazdaggá, széppé tette 
a mindennapjainkat, mert végtelenül színes, szi-
porkázóan csodálatos az élet, nincs két egyfor-
ma gyermek vagy életút. 

E 25 év alatt megtapasztaltam, hogy aki sze-
retetet, jóságot vet, az szeretetet és jóságot is 
arat! Egyetlen igent sem bántam meg, mit ki-
mondtam. Nagy-nagy alázattal köszönöm az Is-
tennek az erőt, a bátorságot, amellyel be mertük 
fogadni az ajtónkon kopogtató sokféle gyerme-
ket, fiatalt.

Szeretettel,
Böjte Csaba OFM
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– Mondjunk el egy történetet, az mindig bejön! 
– súgta oda Csaba testvér Évának, a vele utazó 
nevelőnek, ahogy barna ferences ruhájában fel-
lépett a színpadra. 

Németországban voltak, 2017 adventjében, 
egyhetes körúton. A német támogatót – aki ezt 
a szombat esti alkalmat szervezte – alig ismer-
ték, a hallgatóságot pedig egyáltalán nem. Pár 
embert leszámítva – akik a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány régi szponzorai voltak, és most ide-
utaztak, hogy találkozzanak Böjte Csabával, az 
ötvenes évei végén járó szerzetessel – a többiek 
semmit sem tudtak Déváról, a gyerekotthonaik-
ról. Talán annyit, hogy valami jó ügyért, szegény 
gyerekekért dolgoznak ott; de még azt sem ér-
tette a hallgatóság, miért beszélnek magyarul, 
ha Romániából jöttek.

– Csak valami egyszerűt, Csaba testvér – vágta 
rá Éva –, amit könnyen le tudok fordítani! – A 
negyvenes évei elején járó nő aggódva pásztáz-
ta a közönséget. Nagyon rég volt, hogy németül 
tanult, még diákként, és sokáig nem használta a 
nyelvet. Csak akkor kezdett el vele foglalkozni, 
amikor Pestről Dévára költözött. Az elmúlt nyolc 
évben gyakran dicsérték, milyen jól fordít – pe-
dig nem volt sok gyakorlata benne, talán azért 
mesélt ilyen lelkesen, mert ő maga is átélte Dé-
ván, amiről Csaba testvér beszélt:

– Gyakran kérdezik tőlem, mekkora volt a legki-
sebb gyerek, akit befogadtunk. Nos, egyszer be-
jött hozzánk Dévára egy fiatal anyuka, karjában 
kisbabával. Elmesélte, hogy a vasútállomáson 
lakik, hajléktalan, és hogy a gyereknek rossz ez. 
Valamikor februárban történt ez, nagy hó volt, a 
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baba talán nyolchónapos lehetett, kicsi, koszos, 
sovány leányka. Mondta, hogy itt hagyja. Mond-
tam neki, hogy ez a baba sírni fog. Mire ő: nem, 
nézzem meg, és nyomban a kezembe nyomta. 
– Csaba testvér kinyújtotta mindkét kezét, mint 
aki éppen átad egy csöppnyi kisbabát. – Putyu, 
putyu! – gügyögött, és közben a kisujját hajlít-
gatta, mintha játszana a kisbabával. – Akkor az 
anyuka azt mondta, hogy ő megyen. Hová tet-
szik menni, asszonyom? Azt mondta, elmegy, 
munkát keres, dolgozik, bérel egy lakást és akkor 
majd eljön és elviszi a gyereket. – Csaba testvér 
szünetet tartott. – És ez tényleg így is történt, szó 
szerint. Talán hatodikos volt a kislány, amikor az 
asszony eljött érte. Persze jött ő közben is láto-
gatóba, de akkor vitte el Emesét örökre tőlünk. 
Addigra került neki férj, lakás, talpra állt, rendbe 
jött az élete. Persze a nevelőnő még több ilyen 
történetet tud! – Ezzel átadta a mikrofont Évának.

A nő Hunorról mesélt, arról a sovány, fürge 
kisfiúról, aki sok évvel ezelőtt maga akart eljön-
ni Dévára, hogy tanuljon. A kezdeti lelkesedés 
után nehezen értette meg, hogy a gyerekotthon 
jó neki. Sokáig hazavágyott, és nem akart többet 
visszajönni. Éva elengedte, abban a reményben, 
hogy ha hazamegy, össze fogja tudni hasonlíta-
ni rendezetlen és nélkülöző életüket a gyerek-
otthonéval. Hitt benne, hogy idővel a fiú Déva 
mellett fog tudni dönteni, és ez megváltoztathat-
ja Hunor egész életét... mégis csodának érezte, 
amikor egyik nap tényleg visszajött hozzá.

– A gyerekek pontosan tudják, mi jó nekik – 
zárta előadásukat Csaba testvér, és a kollégájára 
mosolygott. 

1.
– Egy, kettő, három, négy! – számolta Éva magá-
ban a táskákat, mikor leszállt Déván a vonatról. 
A szokásos látvány fogadta: a lehangoló szoc-
reál vasútállomás, ami előtt cigányok sétáltak 
babakocsit tologatva; két kis szurtos gyerek téb-
lábolt a peronon. A hátára emelte a legnagyobb 
pakkot, most csak tizenöt kiló volt, de nyomott 
ez Katmanduban, ahonnan érkezett, huszonhét 
kilót is. Eszébe jutott, hogy a vámos azt mond-
ta a határon, ekkora hátizsákot még nem is lá-
tott, pedig a nő biztos volt benne, hogy ennél 
nagyobb is létezik, csak lehet, hogy azt ő már 
nem tudja elcipelni. Mindig akkora terhet vállalt, 
amit maga is el tudott vinni, egész életében így 
gondolta, a fiúkat is erre nevelte Déván.

A fiúk...
A taxi befordult a kis mellékutcába, ahol Éva 

lakott. Itt alig jártak autók, sok taxis nem is tud-
ta, hová kell jönni. Összesen négy ház állt az ut-
cában, a végében meg összedőlőben lévő ga-
rázsok sorakoztak egymás mellett, összevissza 
növő bodzafákkal. Igazi dzsumbuj volt ez, nem 
gondozta senki, kóbor kutyák menedékéül szol-
gált. Éván és a gyerekeken kívül csak egy autó-
szerelő lakott az utcában, aki tovább növelte a 
rendetlenséget: javítanivaló autói elfoglalták az 
út mindkét oldalát. 
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– Aici1? – kérdezte a taxis a visszapillantó tü-
körbe nézve, és lassított. A következő háznál 
nagy diófa magasodott, alatta egy hatalmas 
trambulinnal.

– Da, da2! – mutatott rá a nő erre a hosszú 
parasztházra a vörös kerítéssel. Az épület előtti 
apró kertben a szőlőlugas levelei lengedeztek a 
járda felett, öröm volt ránézni. 

A taxi épp csak hogy gurult – az utca amúgy 
is lefelé lejtett –, Éva alig várta, hogy megérkez-
zenek. Amikor véletlen a másik irányba nézett, 
meglátta Karcsit, a székely fiút a nagy fekete sze-
meivel, aki a sarok felől sétált haza. Mindjárt az 
ugrott be neki: mit csinál ez a fiú délután öt óra-
kor az utcán? De addigra a taxi már meg is állt. 

– Maga az, Éva nevelő? Megjött?!
Nagy nehezen kiszedték az összes táskát a ta-

xiból, Karcsi segítőkészen a hátára vette a nagy 
hátizsákot, a többivel a nő megbirkózott; renge-
teget cipekedett életében. Most alig várta, hogy 
lezuhanyozhasson, de tartott tőle, hogy ez még 
odébb van – ezért is utazott haza kényelmes ru-
hában; háromnegyedes nyári nadrágban, fehér 
pólóban, nyári papucsban. 

Ahogy Karcsit követte, furcsa érzése támadt. 
Hátrafordult és körbenézett: gyönyörűen sütött 
az őszi nap, a nagy diófa levelei többnyire még 
zöldek voltak, itt-ott egy-egy dió feküdt az úton 
– minden rendben volt. Akkor miért érzi ezt a 
kellemetlen izgalmat? Talán az utazás utóhatá-
sa? Vagy lelkiismeretfurdalás?

1  ejtsd: aics, románul itt
2  románul igen

Pár napja még a világ tetején állt, a buddhista 
Tibetben, utána a földrengés sújtotta Nepálban. 
Visszafelé jövet az agyon légkondizott Dubaion 
keresztül repültek, Pestre érkezett. Már nem tu-
dott továbbutazni, így egy éjszakát a saját laká-
sában töltött, Angyalföldön, most pedig itt van 
újból Déván, hogy elkezdje a nyolcadik iskola-
évet az alapítványnál. Pontosabban az iskolaév 
már el is kezdődött, három hete, szeptember 
15-ével. Nem a legjobb időpontra időzítette ezt 
a tibeti utat, de a monszun miatt csak ilyenkor 
lehetett utazni. 

Vajon mi várja itthon?
Nem voltak illúziói. Előző nap már aggódva 

telefonált az egyik apa, hogy állítólag a fia meg 
a másik két hetedikes Éva családjából az elmúlt 
három hétben nem járt be románórára, a gye-
rekotthon vezetője elkapta őket. A férfi mérges 
volt, át akarta helyeztetni a fiát egy másik gye-
rekotthonba. 

– Ha visszamegyek, utánajárok mindennek! 
– nyugtatta meg a nő az apukát, aki Nagyvárad 
mellett dolgozott, legalább háromszáz kilomé-
terre Dévától. 

Igyekezett elhessegetni ezeket a gondokat, 
amíg fizetetlen szabadságon volt, mert tudta, 
különben soha nem lenne nyugalma, ha ilyen-
kor is Dévára gondolna. Ezt már a korábbi mun-
kahelyén is megtanulta, amikor egy multinál 
dolgozott Pesten: ha az ember beengedi az ag-
godalmakat a szabadságába, abból aztán nem 
lesz pihenés.

Már majdnem nyitotta a kaput, amikor még 
egyszer automatikusan hátranézett a város fölé 



14 15

emelkedő hegyre. Otthonuk szomszédságában 
állt a kétszázötven méter magas szikla, tetején 
a híres dévai várral, amelyet az utóbbi években 
lassan, de biztosan, a szemük láttára újítottak 
fel. A domboldalon álló fák már sárgultak, a fel-
vonó éppen lefelé jött a turistákkal. Meglepetten 
vette észre, hogy távollétében egy nagy román 
zászlót tűztek ki a várra. 

Jól előre kellett hajolnia, hogy a kerítés egyik 
lyukán be tudjon nyúlni, és kinyissa a kapu zár-
ját. A kulcsot mindig bennehagyták. Ezt min-
denki tudta, legalábbis a kolostori gyerekek 
többsége, a nevelők egy része is, idővel az 
önkéntesek és a látogatók is rájöttek, hogyan 
lehet bejutni Éva nevelő portájára. Mások ta-
lán elővigyázatosságból nem mertek volna így 
tenni, de ő úgy gondolta, a kapu tetején csak 
az nem mászik be, aki nem akar, továbbá a ház 
úgyis a Jóisten gondjaira volt bízva, mind a ki-
lenc lakójával együtt, és ő bízott ebben a Jóis-
tenben. 

Mennyi mindent látott már ez a kapu! Mentek 
és jöttek a befogadott kisgyerekek, érettségizett 
fiatalok, fiaikért jövő szülők, segíteni vágyó ön-
kéntesek, adományt hozó támogatók... és per-
sze a román ellenőrök.

Ha valaki elköltözött a családból, vagy vaká-
cióra indult, Éva mindig kikísérte a kapuig, és 
két puszival meg egy nagy öleléssel búcsúzott 
el tőle. Azután még álldogált ott egy darabig, és 
nézte, ahogy eltűnnek a fiúk a kolostor irányába, 
vagy elindul a kocsijuk az autópálya felé. Ilyen-
kor eltűnődött, vajon mikor jön ez a fiú legkö-
zelebb látogatóba? Hogy vajon fel fogja-e hívni 

a névnapján, meghívja-e majd a lakodalmába 
azok után, hogy itt évekig együtt éltek úgy, mint 
egy család? 

Vagy vajon – ennyi volt az együtt töltött sok év 
és nincs tovább?
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2.
A ház bejárata előtt a járda el volt szépen söpör-
ve, a nő kíváncsian nyitott be a házba. A félho-
mályban Kis Darius3, a pásztorfiú és Peti, a fiatal 
önkéntes ült az emeletes ágy aljában. 

– Nevelő! Csaba testvért nézzük a tévében – 
fogadta Kis Darius, aki már nem is volt olyan ki-
csi. Hamarosan töltötte a tizenötöt, százhetven 
magasra nőtt. Elsős korában került az alapít-
ványhoz, a faluból az egyik ismerősük hallott a 
gyerekotthonról, ő beszélte rá a szülőket, hogy 
ide írassák első osztályba a kisfiút, aki előtte 
több évet a mezőn töltött állatokkal, így nem járt 
óvodába sem. Mivel Éva családjában akkoriban 
volt már egy Darius, ezt a kisfiút Kis Dariusnak 
nevezték, a másikat pedig Nagy Dariusnak. 

A nő körbenézett és pár pillanat alatt felmérte 
a helyzetet: a szobában rendetlenség fogadta, 
ruhák, cipők, papírok mindenfelé. Alig állta meg, 
hogy ki ne mondja, amit gondol, de nem tette. 
Pontosan tudta, milyen nehéz dolguk van az ön-
kénteseknek, amikor hirtelen hat-nyolc ismeret-
len gyerekkel költöznek össze, és egyik napról a 
másikra a háztartással is, a tanulással is foglal-
kozniuk kell. Egyébként is hálás volt a fiatal mis-
kolci fiúnak, aki elvállalta a helyettesítést erre a 
négy hétre.

3  ejtsd: Dáriusz

A fiúk felálltak az ágyról, hogy köszöntsék. Peti 
most még magasabbnak és soványabbnak tűnt, 
mint amikor Éva átadta neki a gyerekeket. Meg-
lehetett vagy két méter, még Évának is pipisked-
nie kellett, hogy puszit tudjon adni neki. 

– Fogytál, Peti? Sok minden történt, ugye? – 
kérdezte, holott pontosan tudta a választ. Déván 
mindig sok minden történik a gyerekekkel – és 
minden nevelő ledob pár kilót az első hetekben.

– Jó volt itt a fiúkkal, majd elmeséljük. Nem 
volt olyan egyszerű, mint gondoltam! 

– Nyilván – vágta rá a nő egyetértően, de mi-
előtt belemélyedhettek volna a részletekbe, elő-
jött Radu, a tizennégy éves mintiai fiú a második 
szobából; rövidnadrágban, strandpapucsban, 
törölközővel a vállán. A cigánygyereknek szép 
barna bőre volt, de most még barnábbnak tűnt; 
sötét, vastag szálú haja pontosan be volt állítva 
hajzselével, oldalt nullásra le volt vágva, csak a 
feje tetején lett hosszabbra hagyva. Jól állt neki. 

Radu hároméves kora óta élt az alapítvány-
nál, és minden hétvégén hazament a szüleihez, 
mivel a szomszéd faluból származott, Mintiáról. 
Erre a falura még az átutazók is felfigyeltek, 
mert a határban álló hőerőmű hatalmas tor-
nyait messziről látni lehetett, innen jött a távhő 
a városba vastag csöveken, és ezek az ide-oda 
tekergő – helyenként szigetelt, máshol szigete-
letlen csövek – behálózták Dévát, elcsúfítva az 
utcákat. 

– Hová, hová? – szólította meg a nő, miközben 
Radu megölelte.

– Csak az Aqualandbe akartunk menni 
Dariusszal. 
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Ezzel meg is fordult a fiú és visszament a szo-
bájába. Éva követte. Itt példás rend fogadta: 
mindkét emeletes ágy beágyazva, a szoba fel-
porszívózva, a könyvek a helyükön, az iskolatás-
kák a fal mellett, a porszívó a sarokban. Akár egy 
sanepides4 ellenőr is jöhetne.

– És ti hogyhogy nem tanultok? – Csak nem 
tudta megállni, hogy nyomban meg ne kérdez-
ze, hiszen szerda öt óra volt, ilyenkor szilenci-
umnak kellene lenni, az összes gyereknek az 
asztalánál kellene ülnie és tanulni.

– Ma nem volt iskola. Tanárnap van! – vágta rá 
Radu vigyorogva.

Éva megengedően legyintett neki, aztán be-
nyitott a harmadik, legkisebb helyiségbe. Min-
den fiú itt szeretett volna lakni, de csak egy eme-
letes ágy fért el a szobában, ezért mindig a két 
legidősebb fiút tette ide, akiknek talán leginkább 
szüksége volt a csendre a tanuláshoz. Most a 
fiúk az asztaluknál ültek ugyan, de mindkettő ví-
gan laptopozott.

– Nálunk minden oké, és magának hogy volt, 
nevelő? – állt fel Laci és Arni, hogy puszit ad-
janak. Olyan érzés volt, mintha csak két napra 
ment volna el: a fiúk béketűrően tudomásul vet-
ték, hogy elmegy, mint máskor: egy hétvégére, 
egy hétre, két hétre. Most négy hétre ment el, a 
világ túlsó felére, de a fiúk nem is nagyon kérdez-
gették. Tudták, hogy az alapítványnál ilyenkor az 
a szokás, hogy a gyerekek vagy átköltöznek egy 
másik családhoz vagy egy pótnevelő költözik be 
hozzájuk. A fiúk ez utóbbit szerették – Éva is.

4  ÁNTSZ román megfelelője

– Laci, mesélj! Hogy volt ez a hajtási5? Sikerült 
elsőre a forgalmi vizsga? – kérdezte Éva. Ez még 
épp az elutazása előtti napon történt: a tizen-
nyolc éves fiú telefonált, amikor ő már a pesti 
lakásában aludt a repülő korai indulása miatt.

– Jaj, nagyon izgultam, egész éjszaka nem 
aludtam. Aztán meg egy parkolást elrontottam, 
azt hittem, megbukom – magyarázta a fiú.

– Hű, az nagy baj lett volna. Egy újabb vizsga 
legalább három hét, addig hiányoznod kellett vol-
na a suliból... – Laci júniusban töltötte be a tizen-
nyolcat, az utolsó tanítási nap után azonnal haza 
is utazott Székelyföldre, hogy magyarul végez-
hesse a tanfolyamot, magyarul vizsgázzon, mert 
székely gyerek lévén románul neki sem mert állni. 
Éva abban biztos volt, hogy Laci meg tudja csinál-
ni, csak azt nem tudhatta, komolyan veszi-e, vagy 
elhülyéskedi. Mert Lacival mindig történt valami. 
Valamit mindig ki kellett próbálni, valamilyen buli 
mindig jött, a suliból is valami miatt mindig el kel-
lett lógni. Szervezzünk osztálylógást – ilyen is volt, 
de Oszkár, az osztály első tanulója nem volt haj-
landó lógni, hiába beszélte rá Laci már az egész 
osztályt, így nem lett az egészből semmi. 

– Látod, Laci – folytatta Éva, kihasználva a ked-
vező helyzetet –, pont így kell csinálni a román 
érettségivel is. Nekiállsz, komolyan veszed, és 
az is menni fog jövő nyáron.

– Nevelő, borsódzik a hátam is tőle, már ha 
csak rágondolok! – jelentette ki a fiú. – Inkább 
Arnit biztassa, jövőre ő is csinálhatja a sofőr-
könyvet!

5  az autóvezetői tanfolyam
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Laci, az érettségiző és Arni, a focista hét éve 
voltak barátok, azóta, hogy Arni Dévára került. 
Ugyanabban a családban éltek, egy szobában 
is aludtak, kivéve, amikor büntetésből Éva pár 
hétre átrakta Lacit a kicsik szobájába, hogy ki-
mozdítsa a megszokott helyzetéből. Mindket-
ten turizmus szakra jártak a magyar líceumba, 
ahol összesen két osztály indult minden évben: 
matematika-informatika szak és turizmus. Sem 
Laci, sem Arni nem tervezte, hogy továbbtanul-
jon, ezért inkább a turizmus osztályba iratkoztak. 
Éva szerette volna, ha valami jobban hozzájuk 
illő szakmát tanulhattak volna – autószerelést, 
asztalosmunkát – de Hunyad megyében annyira 
kevés magyar élt, hogy összesen ezt a két osz-
tályt tudták indítani. 

Arni, a focista Déva környékéről származott, 
ötödikes korában hozta be magyar anyukája az 
alapítványhoz, mert a falujukban csak negye-
dik osztályig volt magyar oktatás, és ő szeret-
te volna, ha a fia magyarul végzi el az iskolát. 
Arni minden héten hazajárhatott volna, de a ma-
gas fiút jobban érdekelték a hétvégi meccsek, 
ezért többnyire maradt – ezen a napon is focizni 
ment, így vissza sem ült már, elővette a nadrág-
ját, térdvédős hosszú zokniját, focis pólóját, az 
elmaradhatatlan focikesztyűt és elbúcsúzott. 

Éva visszament az önkénteshez.
– A többiek merre vannak? – kérdezte tőle, mi-

közben fejben adta össze a gyereklétszámot. 

3.
Besereglett mindenki a konyhába: a négy nagy 
táska mellett ott állt az öt gyerek meg az önkén-
tes, és Évát kérdezték a nyaralásról, miközben 
pakolt kifelé.

– Fantasztikus út volt, de minden máshogy 
alakult, mint terveztük. Amint felértünk Nepál-
ba, kiderült, hogy jön valami kínai küldöttség, és 
lezárják a repteret. Úgyhogy nem tudunk felre-
pülni Tibetbe, áttervezték az utunkat. Dzsipekbe 
ültettek minket és felvittek a Himalájára... csak 
azt nem mondták, hogy mit jelent 1.400 méter-
ről pár nap alatt felmenni 5.000 méterig. 

– Az miért baj? – vágott bele Radu, a mintiai 
srác.

– Nem volt időnk akklimatizálódni, megszok-
ni a nagy magasságot. Szedtünk ugyan gyógy-
szert, az segített valamennyire, de idővel min-
denkinek elkezdett fájni a feje, hánytunk, volt, 
akit elvittek kórházba is, de amikor meglátta, mi-
lyen állapotok uralkodnak ott, inkább visszajött. 

– És tényleg voltak fenn a Mount Everesten? 
Nem volt minden befagyva? – folytatták a fiúk a 
kérdezősködést.

– Nem a csúcson voltunk, csak az alaptábor-
nál. Az 5.400 méter magasan van, hát, nekem 
már az is elég volt. Volt, aki ki sem tudott szállni 
a buszból, annyira beteg lett, mire felértünk – 
mesélte Éva; Déváról nézve még hihetetlenebb-
nek tűnt, hogy eljutott oda.
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– És maga, nevelő, kiszállt?
– Naná! Én is rosszul voltam, de összeszed-

tem magam, mert arra gondoltam, ha már éle-
temben egyszer eljövök ide a világ tetejére, 
mindenképp körül kell néznem – mesélte, mi-
közben dobálta be a paprikáskolbászokat a kis 
hűtő fagyasztórekeszébe. Pestről hozta arany-
tartaléknak, és most látta, mennyire jól jön: a 
hűtő szinte üres volt, egy tátongva penészedő 
paradicsomkonzerv, egy papír tojástartó ki tud-
ja, hány tojással, meg egy felbontott lekvár ár-
válkodott benne.

– És maguk mit ettek ott? – kérdezte Arni, a 
focista.

– Ó, ez tényleg érdekes volt. Képzeljétek, a Ti-
betben töltött nyolc nap alatt hétszer ettünk las-
kalevest, mogyoró vagy zöldfűszer volt benne. 
A levest úgy teletették spagettilaskával, hogy 
pálcikával kellett enni.

– És maga tud pálcikával enni?
– A végére megtanultam – mosolyodott el a 

nő. – Lehetett jakhúsos levest is kérni, de az csak 
annyiban volt más, hogy három kis húsdarabot 
ott előttünk beledobtak a csészébe. Persze én a 
dévai élet után már levessel is elvoltam. Mások 
négy nap után már nem voltak hajlandók többet 
enni... akkor kaptunk rizst, az nagyon finom volt, 
de lehet, hogy csak a sok leves után!

– Akkor Arninak kell oda menni, ő szereti a 
rizst! – kiabálta be Laci, akit a világból ki lehetett 
üldözni egy tál gőzölgő rizzsel.

Ekkor toppant be Costi6 is, a szászvárosi fiú. 

6  ejtsd: Koszti

A nő rácsodálkozott: mintha egy teljes fejjel lett 
volna magasabb, mióta nem látta – meg bajsza 
is nőtt. Csinos cigánygyerek volt már azelőtt is, 
bolondultak érte a lányok, de Éva biztosra vette, 
hogy most aztán rákapcsol. 

– Csajozni voltam – jelentette be. Éva a fiú 
szemüvegét figyelte; furcsán állt. Costi némileg 
kancsal volt az egyik szemére – az orvosok sze-
rint azzal csak részben látott – így nagyon kellett 
neki a szemüveg, ami persze nem volt olcsó. 

– Elestem – magyarázta, amikor Éva a fiú szem-
üvegére mutatott –, az új házban, Orastie-n.

– Szászvárosban – javította ki Peti.
– Van apă7 is! – vágta rá még Costi.
– Van víz? De jó hír! Hová költöztetek? Nem 

a stadionnál vagytok? – Éva többször járt 
Costiéknál, akik a város végén, a benzinkútnál, 
egy elhagyatott focipálya mellett laktak, sok 
más szegény családdal együtt. A focipályához 
tartozó valamikori öltözőhelyiségekbe költöztek 
be, amelyek egy hosszú, sötét folyosóról nyíl-
tak. Minden családnak egy-egy kis helyiség ju-
tott, de Costiék szerencsésen a végére kerültek, 
így az anyja a folyosó végébe be tudott állíta-
ni egy tűzhelyet gázpalackkal, így nem kellett a 
szobában főzniük. 

– Most egy barakkban vagyunk, a folyón túl – 
magyarázta a fiú széles kézmozdulatokkal. Éva 
közben azon gondolkodott, mikor tud rá időt 
szakítani, hogy személyesen megnézze az új 
házat. Ernőnél, a szászvárosi házvezetőnél utá-
na kell kérdeznie, mi is történt pontosan. Persze 

7  románul víz
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ez nem a legsürgősebb teendő, állapította meg 
magában, és remélte, hogy Costiék családja 
most tényleg jobb helyre került, mint ahol ko-
rábban tengődtek. 

– És ti? Meséljetek, mi történt – fordult a há-
rom hetedikes fiúhoz, Karcsihoz, Raduhoz és Kis 
Dariushoz.

– Voltak itt motorosok! Vagy százan. Én moto-
roztam is vagy ötször velük! – pattant fel Radu, 
a mintiai srác –, aztán kinn is aludtunk velük 
Mintián a kastélyban a Maros-parthoz.

– Maros-parton – javította ki Radut a nő –, és a 
suliban, ott mi történt?

– Hát nagyon semmi – válaszolták egyhangú-
an. Ebben Éva is biztos volt. A fiúkkal soha sem-
mi nem történik.

– Hadd halljam – kezdte finoman.
– Most már minden rendben van – szólalt meg 

Karcsi, a székely fiú.
– Hogy érted?
– Volt, hogy nem mentünk be órára. Aztán az 

igazgatónő megfogott minket – folytatta Karcsi, 
de abba is hagyta. A nevelő nem firtatta tovább, 
úgyis hamarosan ki fog derülni, milyen súlyos 
a helyzet. 

– Holnapra tanultatok? – Nem jött válasz, egyik 
fiú sem nézett rá. A nő vett egy nagy levegőt. – 
Na, nézzük akkor az órarendeteket!

Egyikük sem mozdult. Évának vissza kellett 
fognia magát, hogy ne látsszon rajta, mennyire 
mérges.

– Már négy hét eltelt a suliból, és még nincs 
órarendetek? Menjetek át valakihez, és másoljá-
tok le villámgyorsan! És mindenkinek legyen sa-

játja, ne egymásra várjatok, hogy a másik majd 
leírja! – A tévé alatti szekrényből kivett három 
üres órarendet. – Darius, van pixed8? Hoztál ott-
honról, ahogy megegyeztünk?

– Persze, ötven pixek, ötven ceruzák és har-
minc radírok! Nézze!

– Ötven pix, ötven ceruza, harminc radír, így 
mondjuk.

Egy zacskó tényleg tele volt írószerekkel, Kis 
Darius apja megvette a fiának, ahogy a nevelő 
kérte év végén mérgében, miután szinte kétna-
ponta hiába adott új tollat a gyereknek, mégsem 
volt soha egy sem, ha írni kellett. 

– Akkor most van legalább elég. Csak vigyáz-
zál rájuk, nehogy egy hónap alatt elfogyjanak!

Éva nem akart mindjárt az elején nekiugrani a 
nagyoknak, azt firtatva, hogy a távollétében mi-
vel haladtak, mivel nem; inkább kipakolt először. 
Szobája a ház végében volt, a konyhából nyílt; 
régebben műhely lehetett, amit úgy építettek 
hozzá a házhoz. Amikor Éva öt éve beköltözött 
a házba a fiúkkal, csupa penész volt ez a szoba, 
mert előtte évekig nem használták, nem is fű-
tötték, de a felújítás csodát tett vele, hangulatos 
kuckóvá varázsolta.

A szobája a távollétében végig zárva volt; Peti 
az első szobába költözött be erre a pár hétre. A zár 
nehezen nyílt, a kulcsot meg kellett nyomni, mire 
végre nagy robajjal engedett a kis ajtó; alig pár 
centivel volt magasabb, mint Éva, ezért mindig vi-
gyáznia kellett, ha belépett, nehogy beverje a fejét. 

8  pix, románul toll
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A szoba épp úgy várta, ahogy otthagyta: az 
ágya leterítve, az íróasztalon feltornyozva a 
könyvek, naptárok, papírok. A kis kerek dohány-
zóasztalon és a mellette álló kényelmes vörös 
fotelben is rendetlenül hevertek Éva személyes 
apróságai, melyeket az elutazása előtti utolsó 
pillanatban még kitett a csomagjából. 

Miután lepakolt a szobájában, elindult körbe-
nézni, hamarosan azon vette észre magát, hogy 
sétálgat le s fel a házban. Nem is tudta, mihez 
kezdjen hirtelen, pontosabban mivel is kezdjen, 
kiment hát a ház végébe, a kertbe.

Leghátul lakott Linda, a fülénél fekete foltos 
nagy kutya. Kapott enni – állapította meg Éva, 
aztán észrevette, hogy a kutyaház körül a fáról 
lehullt diók hevernek, a héjak mennyiségéből 
ítélve a kutya jó párat meg is evett. Hmm, szólni 
kellene a fiúknak, hogy megérett a dió, jöjjenek, 
szedjék össze. 

Továbbsétált a zöldségeskert felé, hogy meg-
nézze, mennyi őszi saláta és spenót kelt ki. Eze-
ket még az elutazása előtt veteményezte el, és 
rögtön aznap este nagy eső is jött. Ennek elle-
nére nem sok kelt ki, de tavaszra talán így is lesz 
korai zöldségük, talán valamennyit tud majd a 
többi családnak is adni. 

Nagyon szerette a kertet; Pesten a kis lakás-
ban gyakran álmodozott arról, amit itt végre 
megvalósíthatott: virágot ültetett, fát metszett, 
palántázott, locsolt, gyógynövényeket szedett, 
lekvárt főzött. 

Visszasétált a házhoz a kis kerti járdán, meg-
nézte az utca felőli diófát; az alatt érdekes mó-
don nem talált diót, sőt még a falevelek is szé-

pen össze voltak söpörve. Eszerint várták már 
haza, állapította meg elégedetten. 

– Én akkor most megyek Gabiért – kiáltotta 
Karcsi, a székely fiú, miután visszaérkeztek a ki-
töltött órarendekkel. 

– Várj egy kicsit, először nézzük meg a holnapi 
leckét – jelentette ki Éva. – Radu, alig van va-
lami a románfüzetedben! Hogy van ez?! Nézd 
meg Karcsiét, ő mennyit írt... És Darius? – A 
pásztorfiú írása gyakorlatilag olvashatatlan volt, 
a tanítási órák elején még általában rendesen, a 
vonalakra írt, utána már hol feljebb, hol lejjebb, 
míg végül már semmit nem lehetett kiolvasni a 
füzetéből. Hiába, mielőtt bekerült a mezőről az 
alapítványhoz, nem volt még egy ceruza sem a 
kezében. Olyan nagy lemaradással indult, hogy 
soha nem tudta behozni, akármennyit is segített 
neki a nevelő. 

– Hogy van ez, fiúk? Karcsinak nyolc oldal tele 
van írva románból, nektek meg csak kettő-há-
rom! – fordult Raduhoz és Dariushoz. A hetedi-
kesek hetente négy órában tanulták a román és 
a magyar nyelvet is, legalább tíz-tizenöt órájuk 
kellett legyen négy hét alatt.

– Hát nekem le kellett másolni! – mondta Kar-
csi.

– Hogyhogy lemásolni?
– Volt, amikor nem mentem be órára... a tanár-

nő azt mondta, le kell másolnom.
– Mégis, Karcsikám, hány órára nem mentél 

be? – faggatta a nő.
– Párra...
Éva mély levegőt vett.
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– Németfüzet? Karcsi, ebben miért nincs sem-
mi?

– Elvesztettem, és újat kezdtem.
– Matek?
– Nem volt óra.
– Az hogy lehet? Mutasd a magyarfüzetet... 

Hadd találjam ki, az nincs is! – A nő még elutazá-
sa előtt kikészítette a fiúknak a fontosabb tantár-
gyakhoz az üres füzeteket. Vastag, szép színes 
füzeteket választott, amelyeket adományba kap-
tak, a kolostor raktárából kérte ki őket, az eluta-
zása előtti napon még fel is címkézték a fiúkkal, 
hogy biztos mindegyik meglegyen. Most dúlt-
fúlt mérgében, megszólalni sem mert, nehogy 
ordítson a fiúkkal.

– Akkor... én indulok Gabiért! – mondta Karcsi 
újból.

Éva rákiáltott:
– Nem mész sehova, Karcsi! Gabit én fogom 

elhozni, és csak holnap, most rengeteg dolgunk 
van!

Tizenegy óra is volt, mire nyugovóra tértek. 
Éva fáradtan süppedt az ágyába; örült, hogy el-
jutott Tibetbe, de még jobb érzés volt visszatérni 
a fiúkhoz. Fontos volt neki ez az út: megfogadta 
magának, miután felmondott a cégnél, hogy öt 
dévai év után megjutalmazza majd magát ezzel 
az úttal. Amíg Pesten marketingesként dolgozott 
és jól keresett, minden évben megengedhetett 
magának egy nagy utazást. Amikor felmondott, 
félve gondolt arra, hogyan fog majd lényegesen 
kevesebb pénzből megélni, hogy vajon életé-
ben meglátja-e még a Himaláját a buddhista ko-
lostorokkal, ahová annyira vágyott?

4.
Másnap Évának is elkezdődött az iskolaév. Leg-
főbb gondja a tizenkettedikes Laci volt, akire kö-
vetkező júniusban az érettségi várt – ami után el-
hagyja majd az alapítványt. Az érettségi viszont 
nehéznek ígérkezett, mert a fiúnak román nyelv-
ből fel kellett tornáznia magát. Éva azon is aggó-
dott, hogy mi lesz Lacival azután. Mivel a fiúnak 
ügyes keze volt, egy jó szakmát képzelt neki. A 
pincérkedés is illett volna hozzá, ráadásul ezt ta-
nulta turizmus szakon, és volt is némi gyakorlata 
az alapítványhoz érkező csoportok vacsoráztatá-
sával. Éva mégis úgy vélte, testhezállóbb lenne 
neki valamilyen kétkezi szakma; ha meglenne a 
magyar állampolgárság, tanulhatna valamilyen 
szakmát akár ingyen, Magyarországon. 

Arni, a focista nem okozott ennyi fejfájást: 
ő tizenegyedikbe járt, szintén turizmuson, és 
tényleg pincér akart lenni, sőt, későbbi tervei is 
voltak, szeretett volna nyitni egy saját kocsmát, 
bárt, esetleg egy éttermet. Még szakmai gya-
korlata is volt, idegenvezetőként dolgozott az 
alapítványnál, csoportokat kalauzolt; Éva azon 
merengett, szerezhetne ebben nagyobb tapasz-
talatot, sőt, a hunyadi várnál is dolgozhatna a 
következő nyáron. És ő is szerezhetne jogosít-
ványt. Ki kellene használniuk az utolsó évet a 
kolostornál.
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Costi és Denis9, a két szászvárosi cigányfiú most 
lett nyolcadikos, ha ezt az osztályt – a Jóisten se-
gítségével – befejeznék, Éva már azt is sikerként 
könyvelné el, mert utána könnyen választhatná-
nak szakiskolát, és lenne szakmájuk, el tudnának 
helyezkedni. Persze Denis még nem jött vissza 
Dévára, de nem ez volt az első eset; Éva bízott 
benne, hogy majd csak megjelenik. Abban a pil-
lanatban nem volt ideje ezzel foglalkozni.

Kis Darius, a pásztorfiú, Radu, a mintiai és 
Karcsi, a székely gyerek egy évvel volt fiatalabb, 
mint a szászvárosi srácok, hetedik osztályba 
mentek – Kis Darius már másodjára. Éva erősen 
kívánta, a fiú most ugorja át a lécet. Tavaly öt 
tantárgyból megbukott... ő is megérdemelné, 
hogy elvégezze a nyolc osztályt. 

A velük lakó nyolcadik gyerek egy harmadikos 
kisfiú volt, Gabi, akit aznap haza kellett hoznia 
– ő Éva útja alatt a nővérénél ült, aki szintén ne-
velő volt a kolostornál; így mondták errefelé: 
ült, ami azt jelentette, hogy máshol várt, amíg a 
saját nevelője visszaérkezik.

Éva végiggondolta, hogy amint Gabi és Denis 
is megjön, együtt lesz a család – majdnem csak 
hét fiúval indult ez a tanév, Karcsival, a székely 
fiúval ugyanis gondok voltak. 

Karcsi elsős korában került Évához, már akkor 
olyan makacs volt, mint a székelyek általában. 
Egy fejjel magasabb volt az osztálytársainál, 
hatalmas fekete szemeivel nézett a világra – fő-
képp a kolostori leánykákra, akiknek állandóan a 
fenekét csapkodta, hiába kérték, hogy ne tegye, 

9  ejtsd: Denisz

magyarázták, büntették. A román nyelvet nem 
akarta tanulni, a húslevest nem akarta megen-
ni, amit a fejébe vett, attól nem tágított. Alsó 
tagozatban még viszonylag jól elboldogultak, a 
nevelő és a fiú, Karcsi többé-kevésbé hallgatott 
Évára, ötödikben azonban elszabadult a pokol. 
A fiú senki szavára nem adott, legkevésbé Éváé-
ra, állandó veszekedéssé vált az életük. A tanév 
végén Éva kérte, hogy egy évre tegyék át a fiút 
másik családba, hogy neki is, Karcsinak is legyen 
ideje megnyugodni és átgondolni, mi is történik 
velük, miért nem jönnek ők ki egymással.

A tapasztalt, Évánál tíz évvel idősebb Hajni 
nevelő már sok nehéz esettel elboldogult a ko-
lostornál, de Karcsival ő sem bírt. A fiú egyre 
többször hiányzott órákról, letagadta a leckéket, 
jöttek a lopások, hazugságok, félévkor megbu-
kott az iskolában. Ceci néni, a dévai gyerekott-
hon házvezetője ekkor minden értesítés nélkül 
autóba ültette a gyereket, és áthelyezte egy ki-
sebb otthonba, ahol mindössze húsz gyerek ne-
velkedett, a falu is kicsi volt, és mindenki ismert 
mindenkit.

– Ott jobban szemmel tudják majd tartani – 
mondta Ceci néni Évának –, mint mi, itt, egy 
nagyvárosban. 

Karcsi rosszul érezte magát a gyerekotthon-
ban, többször kérte Évát, fogadja vissza Dévára, 
de Ceci néni, a házvezető nem tudott dönteni 
– csak augusztusban jelzett vissza az illetékesek-
nek, hogy megpróbálja még egyszer. Amikor 
a fiú megérkezett Dévára, hálásan ígérte meg, 
hogy jó gyerek lesz, és Ceci néni is, Éva is hitt 
neki.
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Nem kellett volna.
Éva a dévai vendégfogadás helyzetét tekintet-

te át éppen, amikor Ceci néni, az ötvenes évei 
közepén járó házvezető bekopogott hozzá. Nem 
tudta mire vélni a látogatást – sok dolga volt, ősz 
lévén sok iskoláscsoport jelentkezett be Dévára, 
ezek fogadását, szállását, étkezését intézni kel-
lett. 

– Átjönnél az irodába? – kérdezte a házvezető.
Éva rosszat sejtett. Szótlanul mentek az ala-

pítvány irodájába, a kolostor emeletére, ame-
lyet egy szűk folyosóból alakítottak ki még a 
kilencvenes évek közepén. Amikor beléptek, 
meghallotta az ismerős orgonajátékot, amely 
a templomból szűrődött át: az irodának és a 
templomnak ugyanis közös belső ablakai voltak. 
Meglepődve vette észre, hogy a távolléte alatt 
kicserélték az iroda másik oldalán lévő hatalmas 
boltíves ablakokat; most modern, hőszigetelt 
nyílászárók néztek a kolostor belső udvarára. Az 
itt álló magnóliafákat, fenyőket a kezdetek kez-
detén ültette Csaba testvér a segítőivel, miután 
több heti munkával kilapátolták a kommunista 
évtizedek alatt felgyűlt szemetet. A hatalmas 
fákat szemlélve Éva figyelme egy percre azon 
gyerekek felé kalandozott, akiket Csaba testvér 
1993 őszén először befogadott – most már ők is 
felnőttek, életük delénél lehetnek...

Ahogy végigsétáltak az irodához tartozó szo-
bákon, a szociális munkások, könyvelők mind 
felnéztek és intettek Évának. A folyosó végén 
beléptek a házvezető kis szobájába; állítólag ez 
az egyetlen helyiség volt rendbehozva, amikor 
Csaba testvér 1992 őszén Dévára került. 

– A fiúkkal baj volt. Nem jártak órára, amíg 
odavoltál – szólalt meg Ceci néni, váratlanul, 
még mielőtt egyikük is leült volna. – Karcsinak 
vissza kell mennie Kászonba. 

– Ilyen nagy a baj? – kérdezte Éva megretten-
ve. – Mennyire nem jártak suliba?

– Az osztályfőnök szólt. Románórára egyálta-
lán nem mentek. Egyik nap megfogtam őket a 
blokkok között, ott lógtak, mondtam Karcsinak, 
hogy visszaküldöm Kászonba, Dariust meg át-
helyeztetem, erre másnap is ugyanott találtam 
őket cigarettázva, zenét hallgatva.

A házvezető az asztalának támaszkodott és 
karba tette a kezét. Éva nyelt egyet.

– Radu mit csinált? Ott volt ő is velük? Tudod, 
a mintiai fiú.

Ceci néni bólintott.
– Amikor meglátott, elszaladt, szerencsére be, 

a suliba. – A házvezető nagyot sóhajtott. – Tu-
dod, hogy iskolakezdéskor úgy egyeztünk meg 
Karcsival, hogy ha nincs rá panasz, végleg Dé-
ván maradhat, de elég egyetlen alkalom, amint 
panaszkodnak rá a tanárok, azonnal visszamegy 
Kászonba. Sajnálom, hogy így alakult, de muszáj 
megtartanunk a szavunkat. Pista holnap megy 
Székelyföldre a busszal, el tudja vinni. Visszafelé 
pedig jön vele egy új fiú, Karcsi helyett ő kerül 
majd a te családodba.

– Ilyen hamar? – kérdezte Éva, de Ceci néni 
nem válaszolt, az ablak felé fordult.

Éva nagyon szerette volna megkérni, hagyja-
nak még nekik időt, hadd próbálja meg Karcsi-
val, olyan sok évig éltek együtt, és úgy örült a 
fiú, hogy visszajöhetett a családjába... de a ház-
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vezető szava parancs, és Éva tudta, hogy igaza 
van. Ha a gyerekek azt látják, hogy nem tartják 
be a kirovott büntetést, még kezelhetetlenebbé 
válnak.

Évának eszébe jutott a pillanat, amikor Tibet-
ben ült a buszon, útban az alaptábor felé, és be-
lényilallt, hogy elfelejtette mondani Karcsinak, 
ne csináljon semmi hülyeséget, amíg ő elutazik. 
Nem kötötte a gyerek lelkére, hogy maradjon 
veszteg, nehogy visszaküldjék... persze talán hi-
ába mondta volna...

– És Lacinak meglett a hajtásija? – kérdezte a 
házvezető. – Tegnap olyan kört levágott valaki 
kocsijával, hogy a fél iskola azt nézte, amikor fé-
kezett és nagy nehezen megállt!

5.
Éva elgondolkozva sétált át Gabi nővéréhez, 
hogy elhozza tőle a kisöccsét. A húszéves, csi-
nos, barna Zita júniusban érettségizett, és régi 
vágya szerint ott maradt Déván nevelőnek, 
hogy visszaadja azt a sok szeretetet, amit – sa-
ját elmondása alapján – Szovátán kapott, ami-
kor nyolcadikos korában bekerült az otthonba. 
Évkezdéskor Zita leánycsaládot kapott, velük a 
kezdő nevelők könnyebben boldogultak – bár 
Zita kifejezetten talpraesett volt, igazi székely 
menyecske, akire a szülők gyakran bízták a ki-
sebb testvéreit, ha mentek pityókát ásni vagy 
szénát takarni. 

Az öccse, a kis Gabi emiatt nem maradhatott 
Zitánál, neki fiúcsaládot kellett találni, csak ide-
iglenesen lakhatott a testvérénél, míg Éva Tibet-
be utazott. 

– Van egy jó hírem, Éva nevelő – szólította 
meg a kisfiú, mikor a nő belépett –, csak egy 
házi feladatot adott a tanci10, és azt már meg is 
csináltam.

– Ez tényleg jó hír, mert rengeteg dolgunk van!
Közben a fiúcska már húzta is a cipőjét, hátára 

vette az iskolatáskáját, és ment kifelé. Mintha a 
táska vitte volna a fiúcskát, olyan kicsinek látta 
Éva a gyereket. Talán egy középsős ovis is na-
gyobb nála, pedig Gabi már betöltötte a kilencet.

10  tanító néni
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– Hogyan is ejtitek a nevedet? – kérdezte Éva 
a kisfiút.

– Gábi – mondta a fiúcska, megnyomva az á 
hangot. 

– Tehát nem Gabi, hanem Gábi. Jól mondom? 
– kérdezett vissza a nő. 

Gabi nagy mosollyal válaszolt.
– Emlékszik, hogy voltunk önnél Imivel meg 

Fehér Andrissal augusztusban trambulinozni? 
És ön tésztával kínált minket? – kérdezte a fiúcs-
ka útközben. Éva már nem emlékezett, de elka-
landoztak a gondolatai... mennyi fiú fordult meg 
a házában az évek alatt!

A háznál megmutatta a kisfiúnak a második 
szobát, ahol lakni fog, kihúzta neki az ágy alatti 
ágyneműtartót, ahová bepakolhatja a ruháit és 
magára hagyta. A picike fiú szépen kipakolt min-
dent, összehajtogatta a ruháit, elrendezte a játé-
kait: a fiók elejébe sorakoztatta fel a kis piros au-
tóit. A pizsamáját – szintén szépen összehajtva – 
az ágy végébe tette, az okostelefonja a kis polcra 
került, az egyetlen, magával hozott könyv mellé.

Mikor végzett a kisfiú a pakolással, kíváncsian 
szétnézett a szobában. Kezdetben csak messzi-
ről nézte a játékokat, nem nyúlt hozzájuk, csak 
Éva biztatására kezdett el csendben legózni. 
Vacsoráig megépített egy nagy hajót, kabinnal, 
zászlóval.

Este Éva leültette a gyerekeket és elmagyaráz-
ta a napirendet: meddig van kimenő, ki kezdi a 
fürdést, mikor imádkoznak, fekszenek, kelnek. 
Gabi figyelmesen hallgatta.

– Itt nálunk bojlerből jön a meleg víz, csak 
minden második nap fürdünk. Tehát egyik nap 

tusolunk, másik nap lábat mosunk. A vízzel ta-
karékoskodnunk kell, mert egyrészt a bojlerből 
kifogy, másrészt Csaba testvér fizeti. Jó?

Gabinak nem kellett többet mondani: amikor 
hazajött, vette a pizsamáját az ágya végéből, ke-
reste a törölközőjét, a tiszta alsónadrágot.

– Pont jó, hogy kétnaponta fürdünk, így tu-
dom, hogy akkor kell boxert cserélni – mondta 
és ment szépen. Utána csöndben játszott: vagy 
a kocsijaival, vagy vette a nagy legósdobozt, és 
autót, házat épített. Időnként olvasgatott – bár 
azt inkább csak akkor, ha a nevelő erőltette – 
vagy telefonozott. 

Éva elővette Karcsi utazótáskáját, amit még 
Liechtensteinben kapott a fiú, amikor másodikos 
korában ott nyaralt, a nevelővel együtt. Milyen 
csodás ajándék volt az a nyaralás! A hercegnő 
hívott meg tizenhat gyereket azon a nyáron – a 
programot kimondottan mélyszegénységben élő 
gyerekeknek találták ki, a Vöröskereszt minden 
gyereknek egy-egy utazótáskányi ruhát készí-
tett össze, amit már a megérkezésük másnapján 
megkaptak. A magyar koordinátorok előre jelez-
ték Évának, ne vigyenek sok ruhát. Reggel hatkor 
érkeztek meg vonattal, délután a helyi táborszer-
vezők méretet vettek minden gyerekről, másnap 
délben pedig már jöttek a vadonatúj, névre szóló 
utazótáskák mindenféle gyönyörű ruhával. A nő 
még most, öt év után is megismerte ezeket a ru-
hákat a gyerekeken. Előrelátóan kicsit nagyobb 
ruhákat is adományoztak az ottaniak – akik már 
tapasztalt szegénygyerek-támogatók lehettek –, 
így a diákok évekig tudták használni.
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– Karcsi, meg kell értened, mit csináltál most 
rosszul, miért küldenek vissza, és hogy mit kell 
azért tenned, hogy egy év múlva végre velünk 
maradhass. Érted, hogyan kell viselkedned? – 
kérdezte Éva a fiútól. Okos szemében látni le-
hetett a választ, nem ezzel volt a baj. Értette, és 
meg is ígérte őszintén, hogy úgy lesz, de ahogy 
kilépett a szobából, máris mintha elfelejtette vol-
na, mit ígért.

Éva tehetetlenül sóhajtott.
– Fiúk, figyeljetek csak! – kiáltott ki a srácok-

nak, mire azok szépen sorban megjelentek az 
ajtóban. – Karcsi sajnos holnap reggel vissza-
megy Kászonba, és máris jön a helyére egy új 
fiú, egy ötödikes. 

A fiúk megrettentek kissé a hírek hallatán, 
ahogy azt Éva remélte – talán ez véget vet a 
többiek lógásának is –, holott már megszokták, 
hogy Déván mindig változik valami: egyik gye-
rek elköltözik, a másik meg jön. 

Persze Éva tisztában volt vele, hogy minden 
gyerek különböző, az érkezése pedig valami újat 
hoz az életükbe, valami izgalmat, valami kiszámít-
hatatlant, valami jót és valami nehézséget. Az ju-
tott eszébe, amit Csaba testvér szokott mondani: 
egyszerűen ott kell lennünk, ahol a testvérünknek 
leginkább szüksége van ránk. Ha ennek a fiúnak 
most van szüksége segítségre, akkor őt kell befo-
gadni, és Karcsit el kell engedni. Milyen jó lenne, 
ha rá mernék lépni Jézus Krisztusnak erre az egy-
szerű, természetes, jókedvű útjára. Ha mernék én 
is mindig szeretni ott, ahol vagyok, éppen azt, aki 
felém fordítja az arcát, úgy, ahogyan a testvérem-
nek leginkább szüksége van rám. (Böjte Csaba)

6.
Pista bácsi hajnali ötkor állt be az alapítvány bu-
szával a ház elé. Karcsi csendben tudomásul vet-
te, hogy haza kell mennie Kászonba. Éva meg-
ölelte – a fiú esetlenül bújt ki a karjai közül, és 
úgy szállt fel a buszra, hogy vissza sem nézett.

Éva sokáig állt még kint a kapu előtt. A teg-
nap esti telefonbeszélgetésre gondolt a gyerek 
édesanyjával; a nő félt, hogy a fia el fog szökni. 
Azt mondta, ha Karcsi nem mehetett volna visz-
sza Dévára, nem is lett volna hajlandó augusz-
tusban iskolába menni. Éva biztatta, hogy nem 
lesz semmi baj – de titkon ő is attól félt, hogy 
Karcsi hamar meglóg majd. 

Éva szaladt a dolgára – a busz délután két óra 
felé már vissza is érkezett Dévára az új fiúval. 
Éva örült volna, ha később jönnek, és van ideje 
kicsomagolni; a nagy tibeti hátizsák a ruháival 
még mindig ott állt a szobájában bontatlanul, 
csak az édességeket vette ki belőle, amiket a fi-
úknak hozott. Sejtette, hogy napok fognak eltel-
ni, mire odajut, hogy tud vele foglalkozni, mert 
most az új fiú igényli majd az idejét és figyelmét, 
és úgy döntött, hogy nem bosszankodik rajta. 
Már megfigyelte, hogyha küzd valami ellen, ak-
kor a helyzet még tovább romlik, ha elfogadja, 
akkor pedig gyorsabban rendeződnek a sorok. 
Így hát csak sóhajtott egyet, amikor Pista ráte-
nyerelt a dudára, és kiszaladt a meglepetésgye-
rek elé.
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Egy sovány, nyurga, szőkésbarna gyerek szállt 
ki a buszból, hátán piros kis hátizsákkal. Két 
számmal nagyobb nadrágot viselt, fekete sport-
cipőt, kinőtt, piszkos inget. Zavartan nézett ki 
hosszú, csapzott frufruja mögül. 

– Volt még csomagja? – kiáltott be Éva Pistá-
nak.

– Igen, volt – mondta a sofőr. Perceken át ke-
resték, mire rájöttek, hogy Pista a gyerek hátán 
lévő kis piros hátizsákra gondolt. A férfi vállat 
vont és visszaugrott a buszba, aztán elhajtott a 
kolostor felé, Éva pedig ottmaradt az új gyerek-
kel az utcán. 

– Éva nevelő vagyok – szólította meg. Folya-
matosan arra gondolt, milyen lehet egy kisgye-
reknek, aki valószínűleg még a faluja határát 
sem lépte át soha, elutazni több száz kilométer-
re, ahol egy teljesen idegen ember azt mondja 
neki, hogy ő lesz vele az édesanyja helyett. Mi-
lyen irreális azt kérni tőle, bízzon meg benne... 

– Téged hogy hívnak? – kérdezte Éva.
– Nagy Hunornak! – vágta rá a fiú, inkább da-

cosan, mint bátran. Éva ebben jó volt: remekül 
olvasott a fiúk testbeszédéből, hangszínéből.

Ez a gyerek nagyon sovány volt, látnivalóan 
alulfejlett. A hosszú fekete tréningnadrág fur-
csán lógott rajta, alul a nadrág szárán nyitva 
himbálózott a cipzár, a lógó rész súrolta a földet. 
A gyerek lábán újszerű edzőcipő volt, Éva biz-
tosra vette, hogy iskolakezdésre kapta, a szülők 
általában ilyenkor vesznek új cipőt a gyerekek-
nek errefelé. A nő közelről már azt is látta, mi-
lyen hosszú a gyermek körme, és persze gyász-
keretes a fekete kosztól. Pedig a legtöbb szülő 

kimosdatja a kölkét, mielőtt az alapítványhoz 
küldi, és a legjobb ruhát adja rá az utazáshoz... 

– Gyere, menjünk be! – mosolygott Éva a kisfi-
úra. – Nézd, ez a mi házunk. Rajtad kívül még hét 
fiú lakik itt, meg én. Megmutatom a szobádat, 
aztán átmegyünk az alapítványhoz ebédelni, itt 
van egy sarokra. – A nő a vár felé mutatott. – 
Nem jártál még Déván, ugye? 

Persze, hogy nem. Kovásznán túl soha nem 
járt. Reggel beültették egy buszba, most ki-
szállt, ki tudja hol. A Holdon is lehetne! És most 
biztos arra gondol, hogyan és mikor fog innen 
hazakerülni, futott át Éva agyán. Ez tulajdonkép-
pen vele is így volt: mielőtt Dévára költözött, az 
életében minden tervezetten ment, gyerekkora 
óta mindig látta előre, hová megy, mikor indul, 
meddig marad, miért lesz ott. Ellenben itt Déván 
minden olyan képlékenynek tűnt: bejelentették, 
hogy érkezik például délután egy vendég, aztán 
üzentek, hogy később jön, hogy mégsem ma, 
nem is tudjuk mikor fog ideérni. Nem is tudjuk 
pontosan miért jön. Majd elmondja, ha ideér. 
Majd elmondja, meddig marad, vagy majd ki-
alakul időközben. És hogy meddig marad? Majd 
meglátjuk... Éva ilyen válaszokat hallott Déván 
nap mint nap. Neki, a volt menedzsernek eleinte 
furcsa volt így élni, de idővel megszokta.

– Honnan jöttél? – szólította meg újból a fiút.
– Egy faluból Kovászna mellől.
– Vannak testvéreid?
– Két fiú, Sanyi és András, de ők Németor-

szágban dolgoznak építészetben. – Beléptek a 
kertbe, Hunor ámulva nézett fel a diófára. – Meg 
Pistuka – tette hozzá.
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– Ő mekkora? – kérdezte Éva érdeklődőn.
– Ovis most.
– Kivel laksz akkor?
– Anyummal és tatával, mamával meg Pistu- 

kával. 
– Apukád?
– El van menve régóta.
– Anyukád dolgozik?
– Otthon.
– De nincs munkahelye?
– Nincs.
Odaértek a házhoz, Éva benyitott az ajtón.
– És hogy kerültél ide? – kérdezte.
– Kovásznára akartam menni, de ott nem volt 

hely. Mari néni intézte, hogy ide jöjjek.
– Anyukád akarta, hogy eljöjj?
– Inkább én akartam. Hogy tanulhassak – 

mondta a fiú, és bekukkantott az előszobába. 
Évában örökre megmaradt ez a pillanat, ahogy 
a fiú előretolja a szurtos kis orrát és bejelenti, 
hogy maga akart eljönni Dévára.

– Látod, itt vannak a polcok a cipőknek – mu-
tatott Éva a cipősszekrényre, ami valaha egy 
német óvodában állt, mígnem támogatók ado-
mányba elhozták Dévára. Kis polcok voltak egy-
más fölött, sűrűn, elfért rajta a sok-sok cipő. A 
gyerekvédelem kérésére a polcokat fel kellett 
matricázni a fiúk neveivel – akárcsak a fogaso-
kat, az ágyakat, a szekrényeket, a törölközőtar-
tót, a fogmosó poharat. Így könnyebben eliga-
zodtak a gyerekek is, Éva is, meg persze a gye-
rekvédelem is láthatta, mindenkinek van saját 
felszerelése.

– Nézd, itt a fürdőszoba a vécével – mutatott 
a nő balra a kis ablakos fürdőszobába, aztán 
már ment is tovább. – Ebben a szobában lakik 
Costi és Denis. – Hunor elámult a nagy szoba 
láttán, ami két nagy ablakkal nézett az utcára. 
Az emeletes ágyat a házban lakó előző neve-
lő, Babi néni csináltatta fenyőből, szinte új volt. 
– Felül Denis alszik, alul Costi. Ők már nyáron 
lestoppolták maguknak ezt a szobát, tudod, 
itt nálam úgy van, hogy a régi fiúknak mindig 
elsőbbségük van. Ha például valaki kiköltözik, 
akkor egy itt lakó fiú átkérheti magát a megüre-
sedett ágyra, és ha jól viselkedik, meg is enge-
dem neki. 

Éva nem igazán értette, a cigánysrácok miért 
imádják ennyire ezt a szobát. Ez volt a ház leg-
hidegebb része – Costi és Denis mégsem fáztak 
itt soha. Éjjel is boxerban aludtak, amikor más 
pizsamában is didergett; az Éva által ismert ci-
gányfiúk mindig sokkal ellenállóbbak voltak. 

A nevelő megmutatta az ágy melletti falon a 
fenyőfapolcokat; ezekhez minden fiú nagyon ra-
gaszkodott. Amikor az előző lakásukban laktak, 
a kolostor melletti blokkban, az első emeleten, 
Csaba testvér lakása felett, akkor kapták a fiúk 
az első polcaikat magyarországi támogatóktól, 
Juditéktól, és a költözésnél a srácok könyörög-
tek, szereljék le azokat és vigyék az új házba. 

– Legalább a jó polcokat vigyük magunkkal – 
kérték, de Éva minden bútort otthagyott a régi 
lakásban. 

– Majd csináltatok én nektek szép új polcokat 
– biztatta a gyerekeket, és a következő tavaszra 
el is intézte. Minden fiú örömmel vette birtokba, 
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sokáig pakolgatták, mindenki kitehette végre a 
dezodorját, a kedvenc parfümjét, a játékait. 

Éva tovább kalauzolta a kisfiút a lakásban. A 
csempekályha mellett állt egy nagy szekrény, a 
nő kinyitotta, hogy Hunor lássa, abban tartják az 
ágyneműket, törölközőket. Az ünneplőruhákat is 
ide akasztották, de valami rejtélyes okból soha 
nem tudtak köztük eligazodni. A nő számtalan 
kísérletet tett ennek megoldására, volt, hogy rá-
írta a neveket a ruhaakasztókra alkoholos filccel, 
máskor balra szortírozta az éppen használatos 
öltönyöket, zakókat, jobbra a kinőtteket – még-
sem sikerült soha megtalálni a fiúknak, amit épp 
kerestek. 

A szoba sarkában állt a csempekályha, sze-
rencsére gázzal működött – bár Székelyföldön 
minden gyerekotthonban fával tüzeltek, Éva 
nehezen tudta elképzelni, hogy Pestről jövet 
még ehhez is hozzászokjon. Ugyan sok mindent 
megtanult, ami Déván más volt, és messze a 
komfortzónáján kívül esett, de azért a fával fű-
tést nem bírta volna... 

– Ez itt a második szoba. Itt fogsz te is lakni, 
nézd! Itt Gabi alszik, a másik új kisfiú, aki tegnap 
költözött ide, ott Radu és Kis Darius, ők hetedi-
kesek – mutogatott az ágyakra. – Ez a fenti ágy 
szabad, ez lesz a tiéd – veregette meg a mat-
racot, miközben igyekezett nem arra gondolni, 
hogy Karcsi az imént még itt szuszogott. 

Ez a szoba mindig egy kicsit sötétebb volt, 
mint a többi, mert csak egy kis ablakon jött be a 
fény. Két nagy emeletes ágy fért el benne; egy 
íróasztal, amit István, egy pesti taxis támogató 
hozott nekik nagynénje hagyatékából; meg egy 

nagy, kényelmes fotel, piros patchwork takaró-
val letakarva. Éva szerette ezt a szobát, prakti-
kusnak tartotta, és nem értette a szociális mun-
kást, aki az akkreditáció során, a gyerekvédelmi 
szemle után azt mondta:

– Nem szép a lakásod. Sötét, nincsenek benne 
színek, nem gyerekes! Fessetek valamit a falra, 
mint a többi lakásban!

Éva akkor nem válaszolt inkább semmit, mert 
magában azt gondolta, jó lenne, ha Romániában 
minden gyerek legalább ilyen házban lakhatna. 
Ekkor rengeteg felújítási munka volt már mögöt-
tük: a költözés előtt mestereket hívtak, rendbe 
hozatták a ház összes szobáját, újrafestették a 
falakat, áthúzatták az összes áramkört, aztán ki-
cseréltették az ablakokat, a bejárati ajtót, min-
den szobába új lámpák kerültek, az egyikbe új 
hajópadló, a konyhába meg új konyhabútor. Ké-
sőbb az egyik fürdőszobát is teljesen felújították 
– hála a különböző nagylelkű magyar, német és 
svájci adományozóknak. 

– Majd meglátják a fiúk, mit ér a hit! – mondta 
költözéskor Gábor, egy sződligeti támogató. És 
tényleg, abból a hitből, hogy a Jóisten megse-
gíti őket, és az emberek melléjük állnak, Éva fel 
tudta újítani ezt a házat. 

– Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember 
van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglát-
ja, milyen sokan odaállnak mellé – biztatta őket 
Csaba testvér is.

A nő mindenesetre tanult az esetből. Legköze-
lebb, amikor bármiféle ellenőr miatt riasztották, 
körbeszaladt a lakásban és felkapcsolta az ösz-
szes lámpát, amitől egyből világosabb lett min-
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den. Gyerekesre soha nem akarta festeni a fa-
lakat, de minden szobába kitett egy falinaptárat 
vagy egy-két képet, így már tetszett a román 
gyerekvédelemnek is a ház. 

– Nézd csak, ez lesz a te fiókod – húzta ki most 
Hunornak a nevelő az ágy alatti kis ágyneműtar-
tót. A fiúk ezt is polcnak hívták, de egy normál 
lakásban, egy normál családban ide az ágyne-
műt tették volna be. – Ide rakjuk majd be a ruhá-
idat – mutatta a nő, de nem hitte, hogy a fiúnak 
sok ruhája lenne. Pici volt az a piros hátizsák. 
– Mit hoztál magaddal? Nézzük!

– Mari néni azt mondta, lesz itt ruha. Szóval 
csak a füzeteimet hoztam – felelte a fiú, miköz-
ben Éva észrevette, hogy a piros hátizsák is 
milyen viharvert, első zsebe teljesen le volt sza-
kadva, a nagy részt pedig rézszínű lakat tartotta 
össze.

– Megoldjuk – sóhajtott Éva, aztán megmu-
tatta még a fiúnak Laci és Arni szobáját meg a 
konyhát. 

– Enni a kolostornál szoktunk, itt csak akkor 
eszünk, ha valami miatt megéhezünk. No meg 
persze szombaton itt reggelizünk, ha előre meg-
beszéljük, hogy sokáig akarunk aludni – folyatta 
a nevelő. – Nézd, itt hátul is van még egy fürdő-
szoba, ez az enyém, de a vécét ti is használhat-
játok, ha kell. És ott hátul van az én szobám – 
mutatott a legutolsó helyiségre, majd kinyitotta 
a konyha ajtaját. Az udvarra jutottak. – Látod, a 
konyhából is ki lehet menni a kertbe, ott hátul 
van egy kutyánk is, Linda. Majd látogasd meg, 
de most szaladjunk át a kolostorba ebédelni, 
biztos éhes vagy!

7.
Az ebédlőben tizenkét nagy faasztal állt, via-
szosvászonnal letakarva, amelyek félévente cse-
rére szorultak: ha valaki egy kis lyukat vágott a 
terítőbe – akár véletlenül, akár szándékosan –, 
az ovisok hatalmas szakadássá szélesítették 
apró ujjacskáikkal. Évának ilyenkor eszébe jutott 
óföldeáki nagyanyja, aki a tanyán minden étke-
zéskor figyelmeztette őket:

– El ne vágd a viaszkost!
Tessék, most már ő figyelmezteti a gyerekeket 

ugyanerre, de hiába; otthon is minden szép új 
műanyag terítőn újból-újból megjelentek a vá-
gások. Pedig mindig ismételgette:

– Lapítón11 vágjatok! 
A tizenkét asztal persze nem volt elég az ösz-

szes gyereknek. A menzán (egyszer egy végzős 
gyerek megkérdezte Évától, mit jelent ez a szó) 
két váltásban ettek: első túra, második túra – így 
mondták a gyerekek; egy túrában nagyjából szá-
zan tudtak leülni. Éva nevelő családja mostaná-
ban az első túrába volt beosztva, így fél három-
kor ebédeltek, ráadásul az első asztalnál, ami a 
legjobb hely volt. Korábban – amíg a blokkban 
laktak – a másik padsorban, hátul ettek, az utolsó 
előtti asztalnál, hatszor kellett előre-hátra sétálni-
uk, míg mindent odavittek az asztalukhoz. Itt elöl 
sokkal egyszerűbb volt minden: alig kilenc lépés-

11  vágódeszkán
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nyire volt tőlük az ételkiadó ablak, és a mosoga-
tóablak sem volt messze – ott mindig két diák 
mosogatott, aznap ők nem is mentek iskolába. Ez 
tetszett a gyerekeknek, de a mosogatást persze 
nem szerették. Éva megértette őket; előrehajolva 
kellett a nagy fémmosogatóban dolgozni, fél óra 
után megfájdult az ember a háta. A pénteki ebéd 
mindig ugyanaz volt: paszulyleves fánkkal.

– Fánkóval – mondta régen az ötéves Alex ne-
vetve; ez volt a kedvence. 

– Pankóval – így mondta Karcsi, a székely fiú, 
amíg Déván élt.

– Bableves megint? – mondta Éva, aki már 
gyerekkorában sem szerette a paszulyt, itt meg 
minden pénteken ezt kellett ennie. 

Az aznapi ebédnél újabb dologra derült fény: 
Hunor két tányérral is evett a levesből, renge-
teg nyers hagymával és kenyérrel – errefelé ez 
szokás volt. Olyan gyorsan ette, mint aki ki van 
éhezve; szinte nem is rágta össze, csak nyelte. 

A kis Gabi, a másik új gyerek viszont alig egy 
merőkanálnyi üres levest szedett. Nem kanállal 
ette, hanem kenyérfalatokat tépett, s azt bele-
belemártotta a levesbe. Hunor már a második 
tányér végén tartott, amikor Gabi még az egy 
merőkanál levese felénél sem volt. Nem eszik 
Gabi semmit – idézte fel Éva Gabi nővérének 
vészjósló szavait. 

– Ki megy haza? – kérdezte a nagyoktól. – Ne-
kem a templomot kell takarítanom, a kicsik ve-
lem maradnak. A játszótéren legyetek, jó? – for-
dult oda a két új kisfiúhoz. – Gabi, mutasd meg 
Hunornak, maradjatok itt a kolostornál!

A nagyok boldogan hazasétáltak, lepakoltak. 
Pénteken délután a megszokott program nagyta-
karítás volt, de mivel tegnap a fiúk végeztek vele, 
így ez a napjuk szabad lett: mindenki csinálhatta 
azt, amit akart. Senki nem szólt bele: Laci, a vég-
zős ment számítógépezni, Arni, a focista a barát-
nőjéhez, miután egy kicsit internetezett. Darius, 
Costi pihentek kicsit, utána eltűntek a városban, 
Radu meg hazautazott a szüleihez, Mintiára. De-
nisről továbbra sem volt hír, Éva hiába próbálta 
felhívni, a telefon nem is csöngött ki. 

A templomtakarítás a nő szívügye volt. Koráb-
ban az egyházközségből néhány idősebb néni 
vállalta magára ezt a feladatot, de egyiküket 
megműtötték, egy másik megbetegedett, így 
végül nem bírták már folytatni. Akkor három ne-
velőt kértek meg, hogy takarítsanak péntek dél-
előtt, de ők hamar ráuntak, és visszaléptek. Kö-
vetkező lépésként a dévai családokat osztották 
be, de az is elég nehezen haladt. Ekkor határozta 
el Éva – ez tavaly nyáron történt –, hogy majd ő 
takarít a gyerekekkel minden pénteken. Tovább-
ra is ki volt jelölve két-két család, hogy segítsen 
neki, Éva péntek reggel megkereste őket, hogy 
ebéd után ne felejtsenek el jönni. Minden csa-
ládból ketten-hárman érkeztek; a gyerekekre ke-
vesebb feladatot bízott, de elvárta, hogy nagyon 
szépen csinálják meg. Ő maga minden héten 
más részt választott: kiporszívózta a padok alját 
vagy a bejárati szőnyeget, felmosott, port törölt. 
Így egyrészt a gyerekek is látták, hogy a nevelő 
sem kivétel a takarítás alól, másrészt az a rész 
legalább jól fel volt takarítva. 

Négy órára általában végeztek is mindennel, 
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és pihenhettek egy nagyot. Éva ilyenkor büsz-
kén nézett fel a háromszáz éves templomra és 
a vele összeépített ferences kolostorra, ami az 
ebédlővel szemben állt. 1993-ban fogadta be 
ide Csaba testvér az első gyerekeket – egy da-
rabig ott is laktak az emeleten. Három évvel ké-
sőbb – amikor a kolostorban magániskola nyílt, 
és annyira megszaporodtak a gyerekek, hogy 
nem fértek már el – vásárolták meg az első két 
lakást a tömbházban, amit a helyiek csak blokk-
nak hívtak. A lakásvásárlásnak kedves története 
volt: Csaba testvér épp egy holland támogató-
val beszélgetett, amikor egy asszony érkezett 
két gyerekkel, de Csaba testvérnek el kellett 
utasítania. A holland kérdésére, hogy miért, azt 
felelte, hogy már így is minden ágyban két gye-
rek alszik. Akkor a támogató azt kérdezte Csa-
ba testvértől, miért nem veszi meg a lakásokat 
a kolostor mellett, és a következő héten átutalt 
annyi német márkát, hogy két lakást azonnal 
meg tudtak venni. 

Ide költözött be az első nevelő, Márkó Piros. 
Akkoriban fiúk és lányok vegyesen laktak egy 
lakásban, ami az egyszerűség miatt hamarosan 
átalakult csak fiús és csak lányos családokra. Így 
jött létre az a szociális rendszer, ami ma Csaba 
testvér minden gyerekotthonában működik: egy 
nevelő hat-nyolc fiúval vagy lánnyal lakik együtt. 

Éva a blokk felé tekintett: tizenhárom év alatt 
Csaba testvér mind a húsz lakást megvette, 
olyan sok gyermek érkezett hozzá. A tömbház 
előtt pedig egy szép játszóteret alakítottak ki, 
kosárlabdapályával, amit a fiúk persze inkább 
focizásra szerettek használni.

Este, amikor eljött a fürdés ideje, Éva elővett a 
szekrényből egy lila törölközőt, amit nyáron kap-
tak adományba, és odahívta magához Hunort. 

– Nézd csak, ez lesz a te törölköződ! Jól je-
gyezd meg, hogy megismerd. Majd rá is írjuk 
alkoholos filccel, hogy tudjuk, ez a tied.

Éva azt már nem mondta el Hunornak, koráb-
ban minden iskolaév elején mekkora gondot 
okozott, hogy mindenki megismerje a saját tö-
rölközőjét; ezért vezették be, hogy minden tö-
rölközőre, egy nem feltűnő helyre ráírták a tulaj-
donos nevét. 

– Gyere, megmutatom, hogy működik nálunk 
a tus – hívta a fürdőszobába a fiút. 

Amikor Éva Dévára került, kezdetben nem tu-
datosult benne, ezek a gyerekek mennyire más 
helyről jönnek, mint ő, hogy még ez a ház is 
milyen fényűzőnek tűnhet. Évának a gyerekek 
meglepődése láttán időnként eszébe jutottak a 
négy-öt csillagos szállodák, ahová az üzleti uta-
kon a korábbi cége elszállásolta… Sydneyben, 
Dubaiban, Monte Carlóban, Varsóban, Wind-
sorban… 

Bement tehát Hunorral a fürdőszobába, és 
egyszerű szavakkal elmagyarázta neki, mi ho-
gyan működik: be kell lépni a svájci tuskabinba, 
becsukni az ajtaját, hogyan kell a tust használni, 
és hogy egyáltalán honnan jön a víz (a bojlerből, 
ami a vécé fölé volt szerelve, és pár éve egyik 
péntek este kilyukadt; valamelyik fiúnak mindig 
le kellett másznia az udvaron a vízaknába, meg-
nyitni a vizet, akkor tudtak elegendő mennyisé-
get engedni, utána elzárták megint).

Aztán otthagyta a fiút, hogy fürödjön le.
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Alig másfél perc múlva Hunor kijött, és jelen-
tette: készen van.

Ha akkor kezdte volna Éva a nevelőséget, ta-
lán nem gyanakodott volna, de már tudta, hogy 
itt valami nem stimmel.

– Hunor, ilyen gyorsan nem lehet letusolni. 
Ugye nem tusoltál?

– De. Lábat mostam – jött a lassú felelet.
– Gyere, menjünk vissza! – Éva visszakísérte; 

talán ott jobban elmondja majd, mi a baj. A nő 
érezte, hogy az új fiú nem is tudja hirtelen, mit 
mondjon, mondjon-e valamit, vagy inkább jobb, 
ha hallgat. Ezért várt türelmesen.

– Szóval, miért nem tusoltál? Mi a baj, valami 
nem működik? – kérdezte újból a gyerektől.

Végül a fiú kinyögte:
– Csak forró víz folyt!
Éva ezzel már tudott mit kezdeni; segített be-

állítani a hőfokot. 
– Gyere, fürödj meg jól alaposan! A hajadra 

használj sampont. A lábadat is mosd meg szap-
pannal, és utána vágjuk le a körmödet, mert ször-
nyű koszosak. Mit mondanak ránk az emberek?

Egyelőre nem volt pizsamája a fiúnak, Éva egy 
pólót adott neki.

– Gyere, jön a fogmosás. – Éva kihúzta a für-
dőszobaszekrény legalsó fiókját, ahol a tartalék 
fogkeféket és fogkrémeket tartották.

– Válassz fogkrémet! – Éva hármat vett elő. 
Tudta, milyen fontos a fiúknak, hogy saját fog-
krémjük, tusfürdőjük, samponjuk legyen. A 
dezodor inkább a nőnek volt fontos, főleg ami-
kor például az ötéves Alex úgy izzadt, mint 
egy tinédzser. A gyerekek szerették a saját 

tisztálkodószereket: karácsonyra az angyalkától 
is gyakran neszesszert kértek. A család hiába ka-
pott minden hónapban tele flakonokat a kolos-
tor raktárosától, Éva megfigyelte, hogy a közös 
tusfürdő, sampon alig fogy, inkább időről időre 
kértek tőle a fiúk sajátot. 

– Hunor, szoktál fogat mosni?
– Nem annyira – vonta meg a vállát a fiú.
– Gyere, hadd nézzem meg. – A nőnek nem 

voltak túl jó fogai, ezért sokat aggódott a saját 
fogai miatt, a fiúk fogaira pedig különösen oda-
figyelt. Amikor benézett Hunor szájába, teljesen 
elképedt: ilyen rossz fogakat még életében nem 
látott. Nem is lehetett megszámolni a barna 
csonkokat a fiú szájában, hirtelen nem is látott 
ép fogat az elsőkön kívül, pedig Hunor még csak 
a tizenegyedik évét töltötte be.

– Jaj, nevelő ez fáj – tört ki a gyerekből, miköz-
ben Éva nekiállt megmosni a fiú fogait. Megmu-
tatta, melyik rágófoggal van baj; ott nagy piros 
dudor látszott, ami talán gennyes gyulladás le-
hetett.

– El fogunk menni fogorvoshoz, és megnézet-
jük – biztatta Éva –, addig is lássuk, hogyan mo-
sod te magad!

Leginkább sehogy, ez volt a nő benyomása, 
de ezen persze nem lepődött meg, mert a leg-
több új gyerekkel hasonló volt a helyzet. Éva 
hagyta kicsit, hogy mossa a fiú egyedül, utána 
megpróbálta megint ő: elöl még engedte a fiú, 
a rágófogaknál már nem nagyon, mindig el-el-
húzta a fejét.

Lesz ezzel még sok gond, állapította meg Éva, 
és nem erőltette tovább a fogmosást. 
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Hunornak még így, fürdés után is volt valami-
lyen furcsa szaga, de ezen sem lepődött meg, 
hiszen ahol fával fűtenek, ott legtöbbször füst-
szag van. Denis, a szászvárosi fiú minden alka-
lommal, amikor visszajött a családjától, az ösz-
szes ruháját beletette a szennyesbe, karácsony 
után még a kabátját is.

– Füstös – mondta mindig, és ezt Éva már ter-
mészetesnek vette. Annyira, amennyire a gye-
rekek meg természetesnek vették a friss, tiszta 
ruhát. Persze Denis összes ruháját könnyű volt 
kimosni, mivel mindössze két nadrágja, három 
pólója és két hosszú ujjú pulóvere volt.

8.
Másnap szombat volt: végre kialhatták magu-

kat. Pontosabban, kialhatták volna magukat, ha 
Hunor fél hétkor nem ugrik ki az ágyból, nem 
öltözik fel egyetlen ruhájába és kezd el járkálni 
a lakásban:

– Nem tudtam már aludni! 
– Sajnos – mondták a többiek, és próbáltak 

tovább aludni, hiszen szombat volt az egyetlen 
nap, amikor tovább alhattak – Éva nem engedte 
nekik, hogy vasárnap akármeddig ejtőzzenek: 
időben kellett kelni, és reggeli után elkezdeni a 
tanulást, készülést hétfőre. 

Éva délelőtt munkába állította az új fiúkat:
– Gabi, te takarítsd a szobát! Húzzuk ki az ágy-

neműtartót, szedjük ki, ami az ágy alatt van! Hoz-
zál seprűt, utána meg fel kell porszívózni, a pol-
con a könyveket rendbe tenni, letörölni a port az 
ablakpárkányról is. Huni, tudsz porszívózni?

Éva Kis Darius óta tudta – aki pásztorként nőtt 
fel –, hogy a porszívózást is tanulni kell. A für-
dőszoba-takarítást meg még inkább, az még a 
nagyoknak sem ment, főleg a vécépucolás. Volt, 
amelyik fiú egyszerűen kijelentette:

– Nevelő, én nem fogom a vécét takarítani – 
de hogy miért nem fogja, azt nem igazán tud-
ta megmondani –, egyszerűen nem fogom, és 
kész – ennyi volt a válasz. 

A nő persze ilyenkor kényszert érzett, hogy 
bebizonyítsa: igenis fogja, és kész. Amikor idő-
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ről időre alaposan sterilizálta a bűzlő fiúvécét, 
nem értette, hogyha ő a közgázos diplomájával 
mások vécéjét takarítja, akkor a fiúk saját ma-
guk után miért nem hajlandóak rá. Néha szidta 
is őket:

– Fiúk, nem értem, én ennyi év után sem ér-
tem, hogy nem tudtok belecélozni a vécébe? 
Mitől van ilyen büdös itt? 

A fiúk régen persze sokáig az ötéves Alexet 
okolták: Alex pisil félre, Alex nem vigyáz. De 
amikor Alex elköltözött Ausztriába, akkor is bü-
dös maradt a vécé. 

A takarítás végeztével eleredt az eső. Hunor 
elővarázsolt a kis piros hátizsákból egy barna, vé-
kony télikabátot és felvette: ez is egy-két szám-
mal kisebb volt, mint a mérete; a fiú talált egy 
furcsa tartást, amivel a karja minél kevésbé lógott 
ki a kabátujjból; látszott, hogy így szokta meg. 

– Fázik a kezem – kommentálta. Éva nem szólt 
semmit, csak figyelte. Úgy tűnt, Hunor mintha 
lábujjhegyen járna, nem teszi le a teljes talpát 
járás közben. Talán a cipője is túl kicsi?

– Ádi valamit szeretne magától – jött oda hoz-
zá ekkor Laci, a végzős –, akar magával beszélni, 
csak fél – folytatta. 

A fiúk osztálytársak voltak, Éva még az előző 
iskolaévben ismerte meg Ádit, amikor diák ide-
genvezetőket tanított be a kolostornál. A tizen-
hét éves szőke fiút nagyon igyekvőnek és meg-
bízhatónak látta, de erősen befelé fordulónak. A 
Zsil völgyéből származott, ahol még kevesebb 
magyar él, mit Déván, és sok a vegyes házas-
ság. Ádi édesanyja magyar volt, apja román; 

otthon románul beszéltek, édesanyja viszont 
magyar iskolába íratta, ahol egy összevont osz-
tályban is alig hat-hét tanuló ült. Bár a fiú jól 
tudott magyarul, gyakran furcsán ragozott, és 
például olvasni románul szeretett – nem volt 
tehát könnyű kiállni neki egy nagyobb csoport 
elé, hogy beszéljen hozzájuk. Miután azonban 
begyakorolta Éva nevelővel az előre kidolgozott 
idegenvezetői szöveget, Ádi több csoportot is 
sikeresen kalauzolt a kolostornál. Sajnos hamar 
ráunt és abba akarta hagyni. Év végéig ki kellene 
tartani – biztatta akkor Éva, de a következő év-
ben már nem merte visszahívni. 

Vajon mit akarhat most a fiú, tűnődött magá-
ban, de nem sokáig, mert új dolga akadt. 

Egy Raffaellós dobozt talált Hunor polcán.
– Fiúk, kié ez a csoki? – kérdezte, majd kinyitot-

ta, de már üres volt. – Kié volt ez a csoki?
Nem jött válasz – szokás szerint.
– Gabi, Hunor, kié ez a csoki?
– Hunoré! – mondta végül Gabi.
– Hunor, honnan van ez a csoki? 
A nevelő mindjárt a legrosszabbra gondolt: 

hogy a gyerek lopta.
– Boltban vettem – válaszolt Hunor.
– Mikor?
– Ebéd előtt.
– De honnan volt pénzed rá? – faggatta a fiút.
– Otthonról.
– Otthonról? Hoztál otthonról pénzt? Mennyit?
– 10 lejt. 
– És ilyen csokira költötted? Ez nagyon drága 

fajta – mondta a nevelő kételkedve. – Gabi, ti lát-
tátok, hogy kiment a boltba az új fiú? 
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– Igen, én láttam Kis Dariusékkal a sarkon – 
jelentette a kis Gabi, aki mindig mindent meg-
figyelt.

– És, Hunor, maradt még pénzed?
– Nem.
Már úgyis mindegy, állapította meg Éva ma-

gában, de jobban is el lehetett volna költeni ezt 
a pénzt. 

– Nevelő, lehet nekem is görkorcsolyázni? – 
állt elő Hunor nem sokkal később.

– A nevem Éva. Kérlek, szólíts úgy, hogy Éva 
nevelő. Én sem hívlak új fiúnak, ugye?

– Éva nevelő – ismételte meg a fiú, de a kér-
dést már nem tette hozzá.

– Tudsz görizni egyáltalán? – kérdezett visz-
sza Éva. Válasz nem jött, így Éva folytatta: – 
Odaadom Kis Darius görijét, megnézzük, hogy 
megy. 

– Ön szerint tud Hunor görizni? – firtatta Gabi. 
– Fogalmam sincs, de azt tudom, hogy Kis 

Darius pont négy éve, amikor visszajött hoz-
zánk, így törte el a kezét az első héten. Mert bár 
korábban tudott görizni, amikor felvette itt ná-
lunk, mindjárt a kapunál esett egy óriásit. Öt órát 
vártunk a sürgősségin.

Hunor nagy nehezen felhúzta a görit.
– Na, nézzük! Próbálj itt a ház előtt menni vele! 

– biztatta Éva, de látta, hogy a fiú sokat fog még 
gyakorolni, mielőtt kiengedi az utcába.

– A napköziben volt göri – magyarázta közben 
a gyerek –, de biztos elfelejtettem már!

Ebben a nevelő nem volt olyan biztos. Neki in-
kább olyan érzése volt, hogy a gyereknek még 
soha nem volt a lábán görkorcsolya.

Vasárnap délre – mint mindig – misére ment 
az egész kolostor. 

– Vegyünk fel ünneplő ruhát – rendelkezett 
Éva, bár tudta, ez újabb bonyodalmakat fog 
okozni: senki sem fogja ugyanis megtalálni a 
sajátját, de ha mégis: tavaly óta többen biztos 
kinőtték. Fogadni mert volna rá, hogy tibeti tá-
volléte alatt Petivel, az önkéntessel nem öltöztek 
a srácok vasárnaponként ünneplő ruhába.

– Huni, gyere, nézzük meg, melyik ing lesz ne-
ked jó.

A fiúk – bár kezdetben mindig ellenkeztek és 
nem akarták az ünneplő ruhákat felvenni – ösz-
szességében mégis szerettek szépen kinézni. 
A nevelő Arni szekrényében egy külön polcra 
gyűjtötte a támogatóktól kapott divatos ingeket, 
amelyekből mindenki választhatott. Costinak, a 
magasabb szászvárosi fiúnak különösen jól álltak 
a színes ingek, egy időben iskolába is csak abban 
akart járni, csakhogy ehhez vasalni is kellett.

– Gabi, Hunor, vasaltatok már? Gyertek, meg-
mutatom, hogy kell! 

Éva lépésről lépésre mutatta nekik, aztán a kö-
vetkező héttől már próbálgathatták ők maguk. 
Hunornak különösen tetszett az ünneplő ruha, 
innentől kezdve minden vasárnap csak ebben 
akart misére menni. 

Éva tudta, hogy a gyerek szeret templomba 
járni, de azt is hallotta, hogy amikor Hunor ott-
hon sokat ministrált a faluban, egyszer-kétszer 
baj történt a perselypénzzel, így az atya eltiltot-
ta. A fiú ezt nem említette, csak arról mesélt, 
hogy gyakran ministrált, és a faluban minden 
temetésen ott volt. Érdekes módon kiválóan 
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tudta az imák szövegét és az egyházi énekeket, 
de a mise menetét nem ismerte jól. Még a ke-
resztvetés sem volt neki automatikus, az egyes 
miserészeknél mindig mutatni kellett neki, mikor 
kell letérdelni, felállni, keresztet vetni. Éva sokat 
töprengett azon, hogyan lehetséges ez.

Aztán megint más foglalta le a figyelmét: elő-
került végre Denis, a másik fekete szászvárosi 
cigánygyerek, szokásos menő, kivágott farmer-
nadrágjában és fekete pólójában. Ő három év-
vel ezelőtt, ötödikes korában került Dévára Évá-
hoz, és megdöbbentő módon azóta egy centit 
sem nőtt. Alig százhatvan centi magas maradt – 
viszont egyfolytában hízott. Tizenöt éves korára 
úgy nézett ki, mint egy felnőtt férfi.

– Kezit csókolom, Éva nevelő! – köszönt ud-
variasan. – Nem tudtam előbb jönni, mert nem 
volt anyukámnak pénze. De hoztam igazolást 
orvostól. 

Éva nem örült ennek a hírnek, mert csak az 
iskolai hiányzás igazolására volt megoldás, de 
arra nem, hogy a fiú sikeresen befejezze az álta-
lános iskolát.

– Denis, itt vagyunk nyolcadikban, az utolsó év-
ben – mondta fáradtan. – Ezt valahogy már el kel-
lene végezned, nem hiányozhatsz ennyit! Azon 
gondolkodtam, hogy lehet ezt megoldani. Ne 
hiányozz többé az iskolából amiatt, hogy nincs 
pénzed a buszra, inkább minden utadat ki fogom 
fizetni. Amikor hazautazol hétvégére, adok pénzt 
a visszaútra, így ha édesanyád nem tudja kifizetni 
a jegyet, emiatt nem kell otthon ülnöd többet!

Denis elfogódva köszönte meg, Éva meg be-
terelte a fiút a házba.

9.
Hétvégén Éva elővette Hunor füzeteit és néhány 
keresztkérdéssel felmérte, a főbb tantárgyakból 
hol tart.

– A román nem nagyon megy – válaszolta a 
fiú. – Nálunk nem nagyon kell románul beszélni, 
csak két román van a faluban. Egy olyan roko-
nunk van, ahol beszélnek románul.

Ennek ellenére szépen olvasott a fiú és sok 
szót ismert, bár sajnos egy egyszerű mondatot 
sem tudott összerakni. Éva ebben a tantárgyban 
nemigen tudott segíteni a gyerekeknek, ő maga 
is gyöngén beszélte a nyelvet. Mindig magyarok 
között volt, és csak nagy sokára talált nyelvta-
nárt, aki foglalkozott vele. 

– A magyarral nem volt bajom – folytatta a 
fiú, és valóban, kiválóan olvasott és gyorsan, 
rendezetten írt. Ettől meg is könnyebbült a ne-
velő, mert a dévai évek alatt már négy olyan 
ötödikese is volt, akik nagyon lassan, helyte-
lenül írtak… vagy gyorsan, de olvashatatlanul, 
és az is jellemző volt, hogy gyakran csak felét 
írták le annak, amit a tanár diktált, mert egé-
szen egyszerűen elfáradtak közben. Az órai 
jegyzetek nélkül pedig nehéz volt otthon tanul-
ni, mert a romániai tankönyvek ezeknek a kis 
szókincsű, gyenge tanulóknak egyenesen fel-
dolgozhatatlanok voltak: legtöbbször nem is 
értették, mit ír a könyv, nemhogy abból meg-
tanulják a lényeget.
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– A matek nem nagyon ment – vallotta be Hu-
nor. Éva már tudta, ez mit jelent: maguk között 
a dévai nevelők már csak nevettek a dolgon; 
úgy mondták, ha jön a kolostorhoz egy új ötö-
dikes, akkor kezdhetjük vele a szorzótáblát újból 
tanulni. Éva ehhez hozzátette, hogy az írásbeli 
szorzást meg osztást is. Érdekes módon ezt a 
két műveletet a legtöbb gyenge tanuló összeke-
verte, és szüntelen rákérdezett, hogy szer vagy 
osztva? 

Romániában máshogy tanítják a szorzást, mint 
Magyarországon: ha több jeggyel szoroznak, 
akkor hátulról kezdik és balra haladnak. Vagyis 
amikor a második számmal szoroznak, balra kell 
elcsúsztatni eggyel az eredményt, nem jobbra. 
Évának ezzel mindig meggyűlt a baja, és nem ő 
volt az egyetlen. Kis Darius, a pásztorfiú román 
alsó tagozatból jövet a szorzót is a szorzandó alá 
írta, és még a nő sem volt benne biztos, hogy a 
gyerek nem érti, hogyan kell csinálni vagy már ő 
maga felejtette el, amit annak idején tanult.

Eljött a hétfő reggel: megint indulni kellett az 
iskolába. Végre együtt volt mind a nyolc fiú, 
az új csapat, és megfelelően felkészültek az új 
hétre. Vasárnap levágták Huni haját, kint az ud-
varon, a körmei alól meg alaposan kikefélték a 
koszt, hogy jobb benyomást keltsen az első nap 
az új iskolában.

Déván az alapítványi gyerekek egy modern, 
új iskolába járnak, amit Téglás Gáborról nevez-
tek el, így röviden a diákok maguk között csak 
Téglásnak hívják. Mivel Hunyad megyében csak 
szórványmagyarság él, tehát a lakosság alig 

4–5%-a magyar, hatalmas eredménynek szá-
mított, hogy 2007-re megépülhetett a megye 
egyetlen magyar iskolaközpontja, ahol óvodától 
líceumig tanulhattak a diákok. A sűrűn beépített 
városban azonban nehéz volt helyet találni egy 
nagy iskolának. Végül az ún. telepre került; bu-
kovinai székelyek települtek le itt a századfordu-
lón, ám a románok – helytelenül – csángótelep-
nek nevezték el maguk között. 

2007 előtt Csaba testvér egy önálló magyar 
magániskolát működtetett az alapítványi gyere-
keknek, először a dévai kolostorban, utána egy 
új iskolaépületben, a vasút másik oldalán. 2007-
től, amikor beindult a Téglás, a szükséges gye-
reklétszám miatt fokozatosan átíratták a kolosto-
ri gyerekeket az állami iskolába, a magániskolát 
pedig bezárták.

A Téglásba a város túlsó végére kellett át-
gyalogolniuk az alapítványi gyerekeknek, ami 
három kilométerre feküdt (a kicsiket, harmadik 
osztályig, iskolabusz vitte fel). Reggelinél Éva 
rábízta Hunort az egyik fiúra, Jancsikára, és a 
lelkére kötötte, hogy iskola után is vele jöjjön 
haza, nehogy az új fiú elkeveredjen a város-
ban. Kezdetben nagy kísértés az új gyerekek-
nek a hatvanezres nagyváros a sok bolttal, 
megvásárolható áruval, érdekes emberekkel, 
így időnként a félórás gyalogút két óráig is el-
húzódhatott.

Délután megérkezett Ádi is, Lacinak, a vég-
zős fiúnak az osztálytársa. Ádi félve kopogta-
tott a konyhaajtón; talán még nem is járt soha 
Éváéknál.
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– Nevelő néni, magát keresem – kezdte –, a 
fiúk mondták, hogy maga szokott matekot ta-
nítani. Tudna velem is foglalkozni? – kérdezte, 
és elmesélte, hogy az utóbbi években alig tud-
ta matekból megszerezni az átmenő jegyet, az 
ötöst12, de le szeretne érettségizni júniusban, 
ezért jött segítséget kérni. 

– Végre valaki, aki maga akar tanulni! – örven-
dezett Éva. Eddig mindig csak ő erőltette a gye-
rekekre, hogy tanuljanak: Arninak, a focistának 
tavaly különtanárt fizetett angolból, de május 
felé üzent a tanárnő, hogy Arni már meg sem 
jelentik, úgyhogy abbahagyták; Lacival németet 
szeretett volna Éva tanulni, de soha nem álltak 
neki. 

– Csütörtökön kezdhetjük! – tűzte ki Éva bol-
dogan a napot.

12  Romániában egytől tízig kapnak osztályzatot a diákok, 
ötös az elégséges, tizes pedig a kitűnő

10.
Kedden jött a következő probléma az új fiúval: 
Hunornak csak egyetlen nadrágja volt, és Éva 
az elmúlt napokban nem is talált másik rá valót. 
Az alapítvány raktárosa, Emerencia néni eluta-
zott, Évának meg nem volt tartalék ruhája; még 
a nyár végén szortírozta ki és adta tovább sze-
gény családoknak. 

Nevelőként az élete mintha egy véget nem érő 
ruhapakolás lett volna: a házban csak az éppen 
használatos ruhák fértek el, a többi a garázsban 
volt elcsomagolva jól záródó utazótáskákban, 
nehogy az egerek megrágják. Időről időre érkez-
tek adományok, ekkor megint kezdődött a válo-
gatás, a pakolás. Éva külön tette a vadonatúj és 
újszerű ruhákat, amire később szükségük lehet, 
a többit pedig vagy átvitték a kolostorhoz, vagy 
odaadták a szegényeknek. Az agyonhasznált és 
ódivatú holmikat nem engedte ki a kezéből: idő-
ről időre elégette a kertben. 

Nagyjából ismerte minden fiú méretét, ha ke-
zébe került egy megfelelő ruhadarab, cipő, akkor 
azt félretette, és a végén bevitte a házba, hogy a 
fiúk kedvükre válogassanak belőle, a többit pe-
dig elcsomagolta tartaléknak – kivéve az ünnep-
lő darabokat: ezeket mindig megtartotta, mert a 
fiúk néha követhetetlenül gyorsan nőttek.

Később jött a legnehezebb dolog: megtalál-
ni a ruhákat, cipőket, amikor épp kellettek! Ősz 
végén a télikabátokat, tavasszal a rövidnadrá-
gokat, ha jött új gyerek, akkor neki új ruhatárat. 
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Hunornak már érkezésekor talált Éva pólókat, 
zoknikat és bokszert, de nadrág nem került, pi-
zsama sem, a napok pedig teltek. Szerdán reg-
gel kénytelen volt egy túl nagy farmert ráadni a 
fiúra. Összefogta övvel a derekát, a szárát meg 
felhajtotta – és remélte, hogy az otthonról jött fe-
kete tréningnadrág – az is két számmal nagyobb 
volt a kelleténél – majd hamar megszárad. 

– Valahonnan szerezni kell egy másikat, minél 
gyorsabban – jelentette Éva a fiúnak aggodal-
masan, amikor péntek délután Hunor hazajött az 
iskolából. Éva megdöbbenve látta, hogy a fiú új 
edzőcipője szétnyílt a talpánál.

– Huni, mi történt a cipőddel? – kérdezte.
– Semmi! – jött a szokásos válasz, amitől a ne-

velő persze frászt kapott, de vett egy nagy leve-
gőt és folytatta a kérdezősködést.

– Dehogynem. Szét van nyílva! Mit csináltál 
vele?

– Semmit.
– És akkor mitől nyílt szét?
– Nem tudom.
– Ameddig meg nem tudod mondani, mitől 

nyílt így szét, addig nem adok másik cipőt! – fe-
nyegette meg Éva a gyereket.

A fiút azonban láthatóan nem zavarta a tönk-
rement cipő. Járt benne szombaton, vasárnap 
is. Éva vasárnap estig bírta, hogy ne hozza szó-
ba a dolgot.

– Egy hete, amikor jöttél, ez a cipő még telje-
sen új volt!

– Nem csináltam semmit! 
– Jó, amikor majd eszedbe jut, hogy mit tör-

tént vele, szóljál! – felelte a nő, mert tartotta 

magát ahhoz az elvhez, hogy a fiúknak köteles-
ségük vigyázni a holmijukra, még akkor is, ha 
adományba kapták.

Szerdán Hunor egy Ferraris sportcipőben ér-
kezett haza, amit Pataki tanárnő, az osztályfőnök 
adott neki – aki tornatanárnő volt – az iskolában 
felejtett tornacipők közül. A kérdés megoldódott 
– Éva soha nem tudta meg, a gyerek hogyan 
volt képes tönkretenni a cipőt – jött azonban a 
helyébe másik.

Éva a pénteki mosáskor figyelt fel rá, hogy Hu-
nornak egy darab alsóneműje sincs a szennyes-
ben, pedig már egy egész hete ott lakott velük.

– Hunor, cseréltél bokszert? 
– Persze – jött a válasz.
– Cseréltél?
A fiú bólintott – a szája közben furcsán meg-

rándult, ez szokásos volt nála.
– De akkor hogy lehet, hogy egyetlen darab 

sincs a szennyesben? Vagy eltévesztettem? 
Gyere, nézzük meg! – Együtt kipakolták a szeny-
nyest, hát egy sem volt benne.

– Hunor, hol vannak a szennyes bokszerek? A 
tiszta újak, amit vasárnap adtam neked?

– Nem tudom – jött a válasz.
– Gyere, akkor számoljuk meg, hány tiszta van. 

Hét darab új bokszert adtam neked egy hete, 
meg hét pár zoknit. Nézzük, mennyi van?

– Egy, kettő – számolta meg a fiú.
– Hunor, mi történt a szennyessel, amiket 

használtál? Hová tetted? Öt bokszer nincs meg. 
– Sehová – mondta nyávogós hangon a gyerek. 
Évának szerencsére ilyennel is volt már dolga, 

már az első hónapokban, hogy Dévára került.
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– Hunor, valahová csak eltűntek a tiszta új al-
sók, ha cserélted őket. Otthon milyen gyakran 
cseréltél?

– Úgy – kezdte a fiú, de aztán nem mondta ki.
– Naponta, kétnaponta, háromnaponta? Hogy 

volt?
– Mikor mondta anyukám... Volt, hogy hetente.
– Rendben. Akkor hol vannak az új bokszerek, 

Hunor? Ha megmondod, nem büntetlek meg. 
Az a fontos, hogy megmondd, ne hazudj ne-
kem. Mondd meg, és nem bántalak!

A fiú percekig nem válaszolt, hiába nógatta 
Éva. Aztán feltette a nagy kérdést:

– Mondd meg nyugodtan... Ugye kidobtad 
őket?

– Ki!
– Mert kakásak voltak, ugye? Hová dobtad ki? 

A nagy kukába?
A fiú bólintott. Éva megfogta a kezét és komo-

lyan mondta neki:
– Adok öt újat. Cseréld őket, Hunor. Gabi, te 

milyen gyakran cseréled? – fordult hátra Éva, a 
szoba másik sarkában gubbasztó fiúhoz.

– Kétnaponta, úgy szoktuk otthon.
– Hunor, akkor cseréld te is kétnaponta ugyan-

akkor, mint Gabi. Ha kakás, akkor ki kell mosni 
kicsit szappannal, odatenni megszáradni, és én 
utána géppel kimosom szép tisztára. Érted? – 
magyarázta neki tovább a nő. – És cseréld szé-
pen, hogy ne legyél büdös. Meglátod, sokkal 
jobb lesz úgy. Bátor voltál, hogy meg merted 
mondani!

Éva megborzolta a fiú haját. Valóban örült, 
hogy ki tudta húzni a fiúból a választ, mert ha 

egyszer a srác megérti, hogy el lehet mondani 
az igazságot, nyert ügyük van.

– Látod, nem bántalak, nem büntetlek meg! 
Ha megmondod, hogy mi történt, persze harag-
szom egy kicsit, de nem büntetlek meg, mert 
őszinte voltál. Arra kérlek, mindig mondd el, mi 
történt, az igazságot mondd nekem!

Szombaton a Jóisten küldött nadrágokat és 
egy jó kabátot is – egy dán vendégsereg zsák-
jában. 

– Fognak főzni is? – kérdezte Kis Darius, amint 
meghallotta, hogy vendégeik lesznek. Régről 
ismerte a csapatot, minden évben jöttek hatan-
nyolcan.

– Kik, a dánok? Igen, mint tavaly. De lehet, 
hogy most valami mást főznek majd!

A dán csapat egy speciális iskolából jött, aho-
vá azok a fiatalok kerültek, akik minden dán is-
kolából ki lettek már rúgva, minden nevelőszülő 
visszaadta őket, és minden intézményből elta-
nácsolták őket. Most öt gyerekkel három pe-
dagógus utazott. Tényleg kilógtak a sorból: az 
egyik lány félt a macskáktól, és csak a lakásban 
volt hajlandó ülni, internetezett a mobilján; egy 
másik fiú százötven kilós volt, tizenkilenc éves, 
szakács – ő főzött a fiúknak, ahhoz nagyon ér-
tett, de az iskolai dolgokhoz már kevésbé, írni 
például nem tudott. Jött egy afrikai srác is, ilyet 
még a dévai gyerekek persze nem láttak – ké-
sőbb Éva azt hallotta róla, hogy leszúrt valakit 
egy dán diszkóban, és börtönbe került. 

Az oktatásuk nagyon speciális volt. Úgy me-
sélték a kísérő pedagógusok, hogy az első óra 
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például állatgondozás náluk: a saját kis állatkert-
jükben a tevék alól ganéznak ki.

A dánok szerencsére nem érkeztek üres kéz-
zel, az egyik zsákból, amit szépen magyarul fel 
is címkéztek: fiúruha, lánycipő, előkerült öt va-
donatúj, modern szabású farmernadrág, divatos 
színben. Épp, amire szükség volt! 

– Gyere Hunor, válassz! – hívta Éva a fiút. – 
Találd ki, melyik nadrág lesz az itthoni, melyik 
az iskolás! Ez azért fontos, mert délután, amikor 
hazajössz a suliból, azt kérem, mindig cseréld 
le a ruhád, a cipőt is, hogy szépek maradjanak 
az iskolás cuccok, és ne mondják ránk az isko-
lában, hogy kolostoriak vagyunk. Nézd, itt ez a 
kabát pont jó rád! 

Éva felmutatta a kék dzsekit, de sejtette, hogy 
az otthonról hozott kis barna kabát mindig ér-
tékesebb lesz a fiúnak bármely másiknál, hiába 
szebb is, nagyobb is, vastagabb is az új, dán ka-
bát. Így aztán azt mondta:

– A barna kabátodat használd az iskolába, ezt 
a kéket meg itthonra, jó?

A nő ugyan gyanította, hogy az iskolás ruha és 
otthoni ruha fogalma a fiú számára ismeretlen, 
de majd megtanulja, mint a többi gyerek, csak 
ismételgetni kell neki.

– Nevelő, mikor ünnepeljük meg a születésna-
pomat? – kérdezte Hunor két héttel Dévára ér-
kezése után. 

Nem beszéltek még a szülinapról, Éva egyelő-
re örült, hogy lassan kezdi utolérni magát Tibet 
után. 

– Nem is tudom, miért?

– Meghívtam már az osztálytársaimat – vágta 
rá a fiú –, mikor jöjjenek?

– Otthon hogy szoktátok csinálni, tartotok szü-
linapot? – kérdezte a nő, hogy időt nyerjen.

– Nem nagyon. 
– Jöjjenek akkor szombaton délután, úgy há-

rom felé! 
Szülinapot már sokat szerveztek a családban, 

ilyenkor kicipelték a nagy faasztalt a garázsból, 
amit négyen is alig bírtak el, kihordták az ösz-
szes poharukat, tányérjukat, Éva süteményeket 
sütött: három piskótatekercset, hogy biztos elég 
legyen mindenkinek. Készített kerek szülinapi 
tortát, kis tűzijátékkal. A fiúk dolga volt, hogy 
olcsó sucot13 vegyenek a szupermarketben, és 
szendvicseket kenjenek a vendégeknek. 

A legnagyobb gondot mindig a trambulin 
okozta, hogy ki ugráljon rajta – mivel egyszer-
re csak három gyerek fért el benne biztonsá-
gosan, de persze mindenki egyszerre szeretett 
volna ugrálni. Éva szigorúan figyelte, hányan 
mennek fel, a többiek pedig addig kocsikáztak a 
játékautókkal az utcán, bicikliztek, vagy a kutyát 
simogatták, de leginkább az üdítőt itták és a sü-
teményt ették, amihez kolostori gyerekek ritkán 
jutottak csak hozzá.

Emerenciától, a kolostori raktárostól Éva kért 
ajándékot is: egy játékautót és egy nagy össze-
rakós játékot. De a szülinap után hiába biztatták 
Hunort napokig, hogy rakja össze, nem kezdett 
neki soha. Végül Gabi volt az, aki leült a földre, 
és a kis füzet alapján nekiállt. Hunor az autók-

13  ejtsd: szuk, üdítő románul
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kal sem játszott; egyszer-kétszer megtologatta 
őket, ahogy Gabitól látta, de utána feltette őket 
az ágya melletti polcra, és inkább csak büszkén 
nézte, hogy neki is vannak immár kocsijai. Éva 
nem bánta: Hunor nem sok ajándékot kaphatott 
életében, természetes volt, hogy nemigen tud 
mit kezdeni vele. 

11.
Október közepén osztrák támogatókat vártak 
Dévára, a bécs-maueri egyházközségből. Csa-
ba testvér mindig csak úgy emlegette ezt a 
csapatot, mint az alapítvány első szponzorai – 
már Dézsen, ifjúsági lelkész korában segítették 
a munkáját adományokkal. A forradalom után, 
a kilencvenes évek elején az ő támogatásukkal 
akartak magyar óvodát beindítani a településen, 
amikor a harmincnégy éves fiatal ferencest – aki 
már ott is jól meg tudta szólítani a fiatalokat – 
Dévára helyezte a provinciálisa14.

– Látjátok, ezért nem kell túl sokáig gondol-
koznunk valamin – tanította többször is Csaba 
testvér prédikációiban –, mert nekem is végül 
megjött az áthelyezési levél, és nem tudtuk már 
megnyitni az óvodát Dézsen! 

A támogatókat most vacsorára várták, az öt-
venszemélyes vendégebédlőben terítettek meg 
nekik, ami a gyerekek nagy étkezőjéből nyílt. 
A vendégek étkeztetésére a külön helyiséget 
2009-ben az egyik német támogató, Veronika 
segítségével tudták megépíteni, akinek a férje 
előző évben halálozott el, és a temetésre virá-
gok helyett pénzadományokat kért.

Arnit, a tizenegyedikes focistát tették oda fel-
szolgálni a vendégeknek, Évát pedig hívták for-
dítani.

14  ferences elöljáró
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– Hozzál egy kis bort anyámtól – szólt oda 
Arninak Csaba testvér a vacsora elején –, meg 
egy kis pálinkát is!

Csaba testvér idős édesanyja, Jucika néni 
nem messze, a blokk egyik földszinti lakásában 
lakott; hozta is Arni gyorsan az italokat, csak fo-
galma nem volt, hol vannak a pálinkás poharak. 
Elveszetten jött-ment, míg Éva oda nem szólt 
neki két fordítás között:

– A hátsó szekrényben vannak, alul!
De a fiú hiába kereste; Ceci néni, a házvezető 

állt fel, hogy ő segítsen a fiúnak – kiderült, hogy 
nem is tudta pontosan, mit kell keresnie. Végül 
kicsit félreöntve, de sikerült Arninak felszolgál-
nia az aperitifet. 

Utána jött a probléma a bornyitóval: Arni ke-
reste itt is, ott is, ment a szakácsnőkhöz, de csak 
nem talált sehol egyet sem. Megint felállt a ház-
vezető.

– Hadd el, Ceci! – szólította meg Csaba testvér. 
– Én sem úgy kezdtem prédikálni, hogy anyám 
elment helyettem a templomba. Majd megta-
nulja a fiú is, hogyan kell!

Így is lett.
A támogatók közben arról kérdezték Csaba 

testvért, hogyan látja az alapítvány jövőjét. Most 
így válaszolt:

– Nyolcvankettő házunk van, kétezer-három-
százhúsz gyerek kezdte ez az új tanévet. Huszon-
nyolc helyen laknak benn a gyerekek, a többi 
házunk napközi otthonként működik, ahová dél-
után járnak be a rászoruló diákok. Meg vagyok 
győződve – magyarázta Csaba testvér –, hogy 
Isten jó világot teremtett, e hatalmas kirakó min-

den egyes darabja megvan, és ezek a darabok 
egymásba találva értelmet lelhetnek. A mi fel-
adatunk megtalálni mindennek a helyét, hogy 
egy új világ építői lehessünk. Az évek alatt azt 
is megértettem, hogy nem egy központi magból 
épül fel az új világ, hanem a puzzle rakói, bár 
figyelnek egymásra, mégis sokszor egymástól 
függetlenül dolgoznak. Mindenki, ott, ahol van, 
bátran kell, hogy építse világunkat, csupán a 
lelkiismeretére hallgatva. Ezért itt, a Szent Fe-
renc Alapítványnál nem én akarok fontoskodni 
és nem is én akarom osztani az észt és a pénzt. 
Nem fogom folyamatosan ellenőrizni, büntetni 
az alkalmazottakat, hanem a kollégáimat szeret-
ném ferences alázattal felszabadítani a szeretet-
re, a jóságra, hogy ők szépen, önállóan építsék 
Isten országát – fejezte be a szerzetes, és hatal-
masat kortyolt a borból.

Csaba testvérnek mindig az volt a célja, hogy 
az egyes gyerekotthonok Erdély-szerte auto-
nómok legyenek, önállóan tevékenykedjenek, 
önállóan döntsenek, építsék a környezetüket. 
Minden gyerekotthon vezetőjét arra biztatta, ke-
ressen magának saját szponzorokat és fogadott 
keresztszülőket, kezdjen kollégáival valamilyen 
tevékenységbe, amellyel ki tudja egészíteni a 
Déváról érkező támogatásokat. Vonják be ezek-
be pedagógiai céllal a diákokat is, tanítsák meg 
nekik, hogyan lehet tisztességesen jövedelem-
hez jutni. Tudta, hogy az egyes gyerekotthonok 
adottságai nyilván különbözőek, az egyik helyen 
vendégeket lehet fogadni, a másik helyen álla-
tokat tartani, gyógynövényt termelni, ajándék-
tárgyakat barkácsolni vagy színdarabot előadni. 
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Csaba testvérnek számtalan ötlete volt minden 
házra vonatkozóan, amit rendszeres látogatásai 
alkalmával hosszan sorolt. 

Az osztrák támogatók ennek ellenére mégis 
aggódtak az alapítvány jövőjét illetően, bár ők 
maguk is tudták, hogy Szent Ferenc sem akart 
soha semmilyen regulát, struktúrát, folyamatot 
a rendjének. Nem is akart egyáltalán rendet ala-
pítani. Nem is foglalkozott soha azzal, hogy a 
halála után mi lesz a testvéreivel, nővéreivel. Az 
Isteni gondviselés akarta, hogy a rend tovább 
éljen.

És úgy is lett. 
Immár 800 éve.

12.
– Nem megyünk vacsorázni? – kérdezték a fiúk 
Évától.

– Nem, ma itthon eszünk! Gabi, Hunor, gyer-
tek enni! – Éva nevelő családja gyakran evett 
otthon, főleg hétvégén. Egyszerre csak hárman, 
négyen tudtak leülni asztalhoz, mert kicsi volt 
a konyhájuk; először a kicsik ettek, utána a na-
gyobbak, vagy aszerint osztották le az ülőhelye-
ket, ki milyen éhes – vagy milyen gyors.

– Mit szabad enni? – ezt Hunor mindig meg-
kérdezte.

– Ami van, tudjátok!
Éva az adományozóktól rendszerint ennivalót 

kért, mert úgy látta, a növésben lévő fiúk mintha 
mindig éhesek lennének. Éva igyekezett min-
den hétvégén készíteni valami finomat: lángost, 
tésztát15, vagy húst, salátát, ahogy az édesanyjá-
tól látta gyerekkorában. 

– Müzlit kérek – ez volt Hunor szokásos válasz-
tása. – Van tej? – kérdezte, és már vette is elő a 
kis tálkát a vacsorához. Kis Dariustól, a pásztor-
fiútól eltanulta, hogy a müzlibe lehet kakaót is 
tenni, innentől kezdve annyit öntött bele, hogy 
nem is tudott a kakaó feloldódni a tejben. 

– Hunor, kanállal kell a kakaót beletenni – fi-
gyelmeztette a kis Gabi, a másik új gyerek. – Egy 

15  süteményt
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nagy kanállal, vagy két kicsivel, ugye, nevelő, 
Ön így mondta?

– Otthon is így szoktam! – vágta rá Hunor 
ellentmondást nem tűrően, de Éva soha nem 
szólt rá.

Pár hét után elfogyott a müzli, akkor jött a 
melegszendvics korszak. Hunor minden nap ezt 
készített az összenyomós szendvicssütőben. 

– Tegyél bele sajtot is – ajánlotta Éva, de a fiú 
nem értette a szót. – Caşcavalt!16 Ott van a hű-
tőben! Megolvad, nagyon finom! A fiúk mind 
szeretik.

Ez igaz volt; a sajttal csak egy baj volt: hogy 
gyorsan elfogy! Mindenki vastagot szelt belőle; 
ha a nevelő nem figyel, nincs az a sajtmennyi-
ség, ami elég lenne ekkora családnak.

Az ősz folyamán így mentek végig Hunorral a 
különböző kedvenc ételeken. A melegszendvics 
után jött a Finetti17, ekkor hetekig csak 
csokikrémet evett a fiú, de Éva örült neki: ha a 
gyereknek jó az étvágya, akkor túl nagy baj nem 
lesz vele! 

Márpedig Hunor enni, azt tudott. Késő ősszel 
egyik szombaton spagettilaskát18 főztek, a fiúk 
nagy csodálkozására Éva bolognai spagettinek 
mondta. A kis Gabinak nem ízlett, de Éva meg-
oldotta: ő kakaós laskát kapott.

Hunor megevett egy egész tányér spagettit, 
de közben végig Gabi kakaós laskájával sze-
mezett.

16  ejtsd: káskávál, sajt románul
17  román csokikrémmárka
18  tésztát

– Kérsz abból is?
A fiú abból is megevett egy nagy tányérral. 
– Ehetek ebből a Hippből? – kérdezte nem sok-

kal később, amikor Éva hazaért a kolostortól, és 
elhozta az uzsonnára osztott kis zacskós alma-
püréket.

– Ha bírsz még, egyél nyugodtan – válaszolta 
a nő.

– Mennyit szabad?
– Amennyit bírsz. Csak nem maradtál tán 

éhes? – csodálkozott Éva.
De akkor lepődött meg igazán, amikor a fiú rá-

vetette magát a pürére.
– Mennyit evett meg a Hippből? – emlegette 

még hónapokkal később is az esetet a kis Gabi. – 
Tizenhat darabot? Ugye, tizenhatot? De a végén 
már nem bírta, ugye?

Nevettek a fiúk, Hunorral együtt. 
– Igen, először megevett négyet, amennyi 

neki járt. Aztán kérdezte, hogy ehet-e még töb-
bet. Megevett nyolcat, tízet, akkor már kezdtem 
mérges lenni rá, hogy nem igaz, hogy még min-
dig éhes – mesélte Éva. – Akkor már kíváncsi 
voltam, mennyit kell megennie ahhoz, hogy 
beteljen vele! Azt akartam, hogy megértse, itt 
bármennyit lehet enni, mert másnap is van étel, 
nem kell mindent ma elfogyasztanunk! Odaad-
tuk neki a nagyfiúk adagját is, Arni meg Laci úgy-
sem szerette ezt az almapürét. Aztán egy-egy 
csokiért elcseréltem Kis Darius és Radu adag-
ját is, hogy Hunor még többet ehessen. Akkor 
már nagyon vártam, hogy mikor mondja azt a 
fiú, hogy elég! Tizennégy után látszólag tele lett, 
mondtam neki, hogy pihenjen kicsit, de tíz perc 
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múlva visszajött és megevett még kettőt... más-
nap reggel pedig még nyolcat. Így volt! Aztán 
egy darabig nem kért többet, de utána megint 
ette vidáman.

– Ezt mi nem érthetjük! – nevetett Eszter neve-
lő, a negyvenes évei végén járó asszony, négy 
saját gyerekkel, férjjel. Eredetileg matektanár 
volt, most fiúkat nevelt az alapítványnál, már ti-
zenhárom éve volt itt. 

Amikor Éva elmesélte neki az esetet az ebéd-
lőben, Eszter rákontrázott.

– Nagy Pistával is így volt! Maga elé vette a 
tálat a szendvicsekkel, ette-ette. Nem érdekelte, 
hogy a többinek nem jut, vagy hogy másnap is 
lehetne enni. Addig ette, amíg el nem fogyott! 
Az ilyen kiéhezett gyerekekkel így szokott lenni, 
nem tudnak parancsolni maguknak. Ha valami-
hez hozzájutnak, akkor mind meg akarják enni!

– Hadd egyen, majd csak betelik vele! – neve-
tett rajta Éva.

Más nevelők viszont csóválták a fejüket.
– Az a baj, hogy Éva, te túl sok mindent meg-

engedsz a gyerekeidnek! – állapította meg Ilon-
ka nevelő, aki már vagy tizenöt éve dolgozott 
nevelőként Déván, a férje is ott élt velük és a 
tizenöt év alatt egy saját gyereket is szült.

De Éva csak vállat vont. Ezeket a gyerekeket 
senki nem kényezteti el az életben – hadd kapja-
nak egy kicsit többet, amikor csak mód van rá.

– Hazaenged a nevelő hétvégére? – fordult ok-
tóber utolsó csütörtökén Évához Denis, a szász-
városi cigánygyerek. – Ásni mennék. 

– Hová? – kérdezett vissza Éva.
– Egy nénihez a kertjébe, péntekre vár. A tele-

fonom részletét kell kifizetnem, negyvenöt lejt. 
Elenged?

A nő tapasztalatból tudta már, hogy függet-
lenül attól, mit mond, a fiú úgyis elmegy; ha 
máshogy nem lehet, akkor péntek reggel egy-
szerűen ellóg az iskolából. Úgyhogy inkább el-
engedte. 

– De kedden neked kell mosogatni a kolostor-
nál, úgyhogy vasárnap mindenképp utazz kér-
lek vissza. Gyere, adom a pénzt a visszaútra – 
mondta Éva, és már állt is fel.

Persze Denis vasárnap nem jött vissza. A töb-
biek előre mondták, hogy keresheti Éva, ki fog 
kedden a fiú helyett mosogatni, de csodák cso-
dája, hétfő este megjelent a srác:

– Temetés lesz, sírt kellett ásni! – jelentette 
Denis vigyorogva. A nő már tudta, ezt hogyan 
értse: a sírásás jó pénzt jelentett. Denisék a 
szászvárosi temetőben laktak, Csaba testvér en-
gedte át sok éve az ötgyerekes családnak a kis 
épületet a temetőben, amikor a városvezetőség 
kilakoltatta a családot abból az önkényesen el-
foglalt fantomblokkból, amelynek helyére szál-
lodát akartak építeni. Egy feltételt kötött ki Csa-
ba testvér, hogy a gyerekek járjanak iskolába. 

Szászváros a középkorban a szász székek ha-
tárvárosa volt, a nyolcvanas évektől azonban a 
szászok elszállingóztak Németországba, helyü-
ket a román és a magyar cigányok foglalták el. 
A következő hétvégén Évának végre volt ideje, 
hogy odautazzon és megnézze, hová költöztek 
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Costiék. Először Denisékhez látogatott el, a te-
metőbe, ami gyakorlatilag a város központjában 
állt, alig egy utcányira a buszmegállótól. 

A fiúk már várták a nevelőt a busznál, hogy 
mutassák az utat. Az épület, amelyben Denis 
családja lakott, rögtön a bejárat mellett, bal ol-
dalt állt. Három kis helyiség nyílt az udvarról: az 
egyik a gondnok irodája volt, ott lehetett intéz-
ni a temetéseket; a második Denisék lakásául 
szolgált; a harmadik, alig hét négyzetméteres 
helyiségben öltözött régen temetésekkor a pap 
és a kántor, de az utóbbi időben ezt is átenged-
ték Deniséknek. Így egyszobás lakásuk hirtelen 
kettőre bővült, amire nagy szükség volt, hiszen 
öt gyerek élt a családban, igaz, már csak három 
testvér lakott otthon, a többiek külföldön dol-
goztak. Denis volt az egyetlen gyerek a család-
ból, aki Déván is lakott; a másik két kicsi délutá-
nonként a szászvárosi napközibe járt, este pedig 
otthon aludtak. Így ezek a gyerekek a szüleikkel 
maradhattak, de az alapítvány sok terhet átvál-
lalt tőlük: naponta kétszer biztosították az élel-
müket, az iskolatáskájukat pedig megtöltötték 
a szükséges füzetekkel, írószerekkel, és délutá-
nonként tanultak a gyerekekkel, adomány ruhá-
kat küldtek velük haza. 

Ahogy Éva belépett a fiúkkal a kis helyiségbe, 
azonnal feltűnt neki a szép rend, amit valószí-
nűleg a tiszteletére raktak. A terület nagy részét 
egy franciaágy foglalta el, ami gondosan le volt 
takarva rózsaszín terítővel, felette a falon hatal-
mas, mintás falvédő, a szoba közepén egy kis 
asztal, mellette két szék. Biztatták, foglaljon he-
lyet. Így még jobban szemügyre tudta venni a 

túlzsúfolt helyiséget: balról, mindjárt az ajtó mel-
lett kis konyharészt látott, konyhaszekrénnyel 
és mosogatóval, a felette lévő kis ablakon jött 
be valamennyi fény a helyiségbe. Éva nem volt 
biztos benne, hogy van itt folyóvíz; gyanította, 
hogy az udvari csapból kell a vizet behordani. 

A nagy ágyon, asztalon és székeken kívül há-
tul a sarokban még egy nagy szekrény is állt, 
eszerint ebben tartották a család összes ruháját. 
Ezért nem volt tehát Denisnek soha használt ru-
hája, hiszen nem volt hely megőrizni!

– Nevelő, kér egy kávét? – invitálta Denis any-
ja. A magyar nő alkalmi munkából élt, rendsze-
rint bárokban mosogatott. Kistermetű asszony 
volt, alig százötven centi magas; talán a negyve-
nes évei közepén járhatott, de ötven fölöttinek 
nézett ki. 

Már hozta is a kávét; az asztalon egy kis tá-
nyéron bolti kekszek sorakoztak, szintén a neve-
lő tiszteletére. 

– Mondtam anyukámnak, hogy maga az ilyen 
kávét szereti – magyarázta Denis. – Ő Nescafét 
iszik, de most hoztam olyan másmilyen kávét, 
hogy tudjunk magának főzni. 

Éva meghatódott. Valószínűleg egyetlen kis 
adag őrölt kávét vehettek a boltban kimérve, így 
is jó drága lehetett nekik.

– Nem kellett volna – felelte Éva, de azért jó-
lesett neki, hogy így készültek az érkezésére. – 
Hogy van a férje? – fordult oda az anyához.

A nő elkomorult.
– A szívével van baj, szanatóriumban van. 

Meg a tüdeje is beteg, alig kap levegőt. Mindig 
olyan búra alatt tartják – kezdett bele a bajok 



84 85

ecsetelésébe. Éva együttérzőn hallgatta. Ernő, 
a harmincas évei közepén járó szászvárosi ház-
vezető mesélte neki, hogy a több évtizedes al-
koholfogyasztás is megviselte az apa szerveze-
tét. Meg feltehetően a családot is, gondolta Éva 
szomorúan.

– Costi, melyik ajtó a tietek? – nézett végig az 
alumíniumból készült barakkon Éva, miután jó 
fél órát gyalogoltak, és kiértek a város végére, 
ahol a primar19 építette fel ezeket a sorlakáso-
kat a város legszegényebb családjainak. A város 
szélén, nagy területen feküdt a telep, mögötte 
óriási mező húzódott, ahol a gyerekek kedvükre 
futkározhattak. Első ütemben hat-hét barakksor 
készült el, 12-15 négyzetméteres, egyszobás kis 
apartamentekkel20, melyekben egy-egy család 
lakott. A lakóbarakkok között fásszínek és poty-
tyantós vécék sorakoztak, ez utóbbiból két-két 
család használt egyet közösen. A fásszínek azért 
kellettek, mert ott tartották a lakók a tűzifájukat, 
lakattal szépen lezárva. 

Costiék nyár végén költöztek be; előtte a sta-
dionoknál laktak, még messzebbre a várostól. 
A lakásba belépve Costi édesanyja várta őket, 
kicsit tartózkodóan, valószínűleg nem értette 
pontosan, miért is jön a doamna pedagoga21. 
Éva tiszta és dolgos cigányasszonynak ismerte 
meg; bizonyára korán szülhetett, mert a magas, 
sovány, román nő alig harmincévesnek látszott, 

19  románul polgármester
20  románul lakás
21  románul nevelőnő

hosszú, sötét haját mindig pedánsan összefog-
ta. A férje régen elhagyta; valahol a közelben 
volt pásztor, de nem látogatta Costit és két test-
vérét. A fiú haragudott is rá, hogy így cserben-
hagyta őket. 

Az asszony a helyi gyógynövénygyárban dol-
gozott már sok éve, kitartóan. Az emberek azt 
beszélték, ott idővel a por tönkreteszi a dolgozók 
tüdejét, de ő egyelőre egészséges maradt, leg-
alábbis Évának ez volt a benyomása. Az anyuka 
nagyon jól sütött-főzött, Costi minden vasárnap 
kis élelmiszercsomaggal érkezett vissza Dévára. 
Gyakran hozott sarmalét 22, amit a fiú nem szere-
tett, ezért amikor megérkezett, mindjárt ki is rak-
ta a konyhaasztalra, hogy egyék meg a többiek. 

– Milyen itt lakni? – kérdezte a nevelő, Costi 
pedig fordított.

– Bune23 – volt a szokásos rövid, tömör válasz. 
Éva gyorsan körbenézett: a kis helyiségben 

két ágy állt, egy nagy szekrény meg egy fatüze-
lésű kályha; de aztán észrevette, hogy a másik 
sarokban volt egy gáztűzhely is butéliával24, és 
vízcsap egy mosogatófélével. A standionnál 
nem volt víz a lakásban, ezért is örültek nagyon, 
hogy ide átkerülhettek, hiszen lényegesen egy-
szerűbb lett így főzni, mosogatni, mosni és 
mosdani is, annak ellenére, hogy a vizet így is a 
kályhán kellett melegíteni minden alkalommal.

Az asszony itt is suc25ot vett elő, meg kis keksz-
szel kínálta a nevelőt. 
22  ejtsd: szármále, románul töltelékes káposzta
23  románul jó
24  gázpalack
25  ejtsd: szuk, üdítő románul
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13.
– Mi volt ma a suliban? – kérdezte Éva nevelő 
Arnitól, amikor a fiú kedden hazaért.

– Semmi! – jött a szokásos válasz.
– Matekon?
– Semmi!
– De vettetek új anyagot, nem?
– Vettünk, de nem értek semmit belőle! – vála-

szolta ingerülten a tizenegyedikes fiú. 
– Néha azt hiszem, felesleges iskolába járnod. 

Itthon is tanulhatnánk mindent magunk, ha úgy-
sem értesz meg semmit a suliban – vágott visz-
sza a nevelő, holott a matematika Éva kedvence 
volt, szívesen tanulta a fiúkkal. 

– Nevelő, azt hallottam, hogy szerdánként lesz 
felkészítés a bérmálásra – folytatta Arni.

Éva eddig nem merte szóba hozni a bérmá-
lást, mert tudta, mindig pont ugyanakkor van 
fociedzése a fiúnak, amikor a felkészítés: szer-
da este hatkor. Félt, ha erőszakolja a bérmálást, 
nem lesz az egészből semmi. 

– Így van! Most kezdődött a múlt héten talán – 
örült meg, hogy Arni másoktól hallotta.

– Én akkor menni akarok! – jelentette ki a fiú.
– Annak örülök. Csak ugyanakkor van a foci-

edzésed is szerdán. De mehetnél egyik héten a 
felkészítőre, másik héten focira – ajánlotta a nő.

– Meg télen nincs is foci! – zárta le a témát Arni. 
Meglepődött a nevelő, hogy ilyen könnyen 

belement a fiú. Ez volt már a második alkalom, 

hogy így meglepődött Arnin: hét évvel ezelőtt 
ugyanilyen könnyen ráállt arra, hogy megke-
resztelkedjen és elsőáldozó legyen. Talán Laci 
és Robi miatt, akik pont abban az évben bérmál-
koztak. Vagy talán a húga miatt, aki harmadikos 
lévén az osztálytársaival együtt automatikusan 
lett elsőáldozó ugyanabban az évben, persze 
csak azután, hogy megkeresztelték. Sőt Arni 
nemcsak hogy beleegyezett, hogy megkeresz-
teljék, de Évát választotta keresztanyjának. Egy 
nehézség volt a dologban: mivel betöltötte már 
a tizenkettedik évet, nem számított gyerekke-
resztségnek, és hittanból fel kellett készülnie 
egy vizsgára. 

Éva boldogan vállalta egy pesti önkéntessel, 
Máté tanár úrral a feladatot, noha ő maga sem 
volt igazán felkészült katekézisből; bár keresz-
tény családban nőtt fel és világéletében rendsze-
resen járt misére, a katekézist ő maga soha nem 
tanulmányozta. Amikor elkezdett Arnival foglal-
kozni, akkor jött rá, mekkora dolog elmagyarázni 
a keresztény hit igazságait valakinek, aki még Jé-
zus egyik csodájáról sem hallott, az édesanyjától 
egyetlen imát sem tanult meg, és Dévára költö-
zése előtt egy misén sem vett még részt.

Nem adták fel, Mátéval együtt magyaráztak, 
érveltek, demonstráltak, ismételtek a fiúval a 
vizsga előtt töretlenül. Végül már csak imádkoz-
tak, és csendesen kérték az Urat, hogy segítse át 
őket ezen a próbatételen.

– Mi az igeliturgia? Mi az áldozati liturgia? – 
kérdezte a helyi ferences atya a vizsgán, a há-
romszáz éves kolostor földszintjén lévő nyirkos 
kis szobában. A kerek asztalnál ott ült Éva is Arni 
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mellett, erősítésként. A tinédzser fiú időnként 
semmire nem volt hajlandó felelni, még azok-
ra a kérdésekre sem, amelyeket épp előző este 
beszéltek át újból, aztán továbblendült, és több 
kérdésre megint jól válaszolt.

– Fel tudnál sorolni tíz szentet? – kérdezte vé-
gül az atya. Nagy nehezen ötöt összeszedtek, de 
abban már a fiú édesanyjának, nagyanyjának 
védőszentjei is benne voltak. 

– Ajánlom, hogy a szentek életét ismerje meg 
jobban a fiú – javasolta az atya félig viccesen, 
félig komolyan, és polcáról leemelte a kétköte-
tes Szentek életét. Vasárnap a kilences misén 
megkereszteljük!

Halleluja! 
Arni ezzel Éva hatodik keresztfia lett: az uno-

kaöccsén túl keresztelt már egy egyetemista 
társát, egy volt munkatársát, egy egyetemista-
társának kisfiát, és másik két fiút Déván.

– Laci, akkor hogy lesz ezzel a román érettsé-
givel? – vetette fel a témát Éva a tizenkettedi-
kes fiúnak. Otthon voltak, a délutáni szilencium 
kezdődött éppen. Éva előre tudta, hogy ezzel a 
témával nem lesz túl népszerű. – Fontos lenne 
az az érettségi! Egyes állásoknál előírás, hogy 
legyen a jelentkezőnek érettségije. Arról is be-
széltünk, hogy megcsináltathatjuk neked a ket-
tős állampolgárságot, beiratkozhatnál Magyar-
országon ingyenesen egy programozó iskolá-
ba, vagy rendszergazdának tanulhatnál. Aztán 
ha lenne egy szakterület, amihez értesz, egy 
szakmád, azzal a világon bárhol meg tudsz élni! 
Egészen más életed lehetne, el tudnád tartani a 

családodat, a gyerekeidet... – Gondolatban már 
jól menő számítástechnikai szakemberként látta 
maga előtt Lacit, autóval, szép házzal, gyerekek-
kel, csinos feleséggel.

– Én nem fogok tudni átmenni románból, ne-
velő – hozta vissza őt a fiú a jelenbe –, és nem is 
akarok elkezdeni tanulni, mert úgysem fog sike-
rülni. – Laci még beljebb húzódott az emeletes 
ágyába. A nő lehajolt, hogy lássa a fiú arcát:

– Ezt nem tudhatjuk előre, Laci! Voichiţa26 ba-
rátnője, Olga tanulna veled, és akkor sikerülhet! 
A többi tantárggyal meg nincs baj. A matek 
megy neked, a földrajz csak egy évnyi anyag 
Európából, magyarból meg, a saját anyanyel-
vedből, könnyen átmész.

– De átlagban a jegyeknek hatosra kell kijönni. 
Nem elég ötössel átmenni – sorolta tovább a fiú 
az ellenérveit az ágyában fekve.

– Ez igaz, de ha valamiből tudnál jobbat írni, 
mondjuk földrajzból, akkor az felvinné az átla-
god! Gondold meg, és jövő héten beszéljünk 
újra! Kedden jön Voichiţa románozni Gabiékkal, 
akkor elkérhetjük a barátnője számát – azzal át-
ment a másik szobába, megnézni, a többi fiú 
hogy halad a leckével.

26  ejtsd: Vojkicá
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14.
– Huni, amikor fürdesz, mit szoktál a hajadra rak-
ni? Melyikből? – kérdezte Éva a fiút a fürdőszo-
bában, de a gyerek nem értette a kérdést. Más-
hogy fogalmazott. – Hajat mivel szoktál mosni? 
Mit teszel a hajadra fürdéskor?

– Vizet! – jött a válasz.
Éva pontosan erre számított. Megfogott két 

flakont, és a fiú elé tette őket.
– Gyere, nézd, kétfajta szer van. Ez a sampon, 

a hajunkra. Ez meg tusfürdő, ezt a testünkre 
tesszük – mutogatott. – Illetve van ez a hablab-
da, próbáltad már? Erre teszek egy kis tusfürdőt, 
és olyan jó habos lesz, azzal dörgölöm le a bő-
römet – magyarázta, és a bevizezett pamacsra 
egy csepp tusfürdőt tett, hogy demonstrálja a 
mondandóját. Felmerült ugyanis benne, hogy a 
fiú egyáltalán nem tudja mindezt. – Nincs otthon 
fürdőszobátok, ugye, Hunor? 

– Nincs.
– És víz van benn a lakásban?
– Nem, azt is úgy kell hozni.
– Honnan?
– A patakról.
– Azt isszátok is?
– Nem, azt a szomszédtól hozzuk.
– Melyik szomszédtól? Messze van?
– Nem mellettünk, utána. Anyum hozza olyan...
– Kannában, nem?
– De. 

– És a patak mennyire van?
– Az sincs olyan messze, az utca végén.
– És ki hozza onnan a vizet fürdeni? Te?
– Nem, anyum. 
– És mivel hozza?
– Két vödörrel, az egy ideig elég.
– Te nem hozod?
– De, én is, két kis vödörrel.
– És hogy hívják ezt a patakot? Van neve?
– Nem tudom.
– És miben fürdötök?
– Van egy tekenyő, abban.
– De az honnan van, vagy miből van? Fából?
– Nem, olyan műanyag, a boltból.
– És azt hol tartjátok?
– Mamám ágya alá fér be, ott van mindig. 
– Akkor előveszitek a tekenyőt, hoztok vizet, 

megmelegítitek a kályhán, ugye így csináljátok? 
– A fiú bólintott. – És milyen gyakran szoktatok 
fürödni?

– Eltelik néha egy hónap is...
– Fogat ugye nem mostál otthon?
Erre olyan furcsa rándítás a válasz, a nő ismer-

te már. Kicsit a szája szögletéből, kicsit a fejéből 
rándított egyet a fiú.

– De ugye mondta anyukád, hogy mosni kel-
lene?

Bólintás.
– És te nem mostál, ugye?
Nem, persze, hogy nem, különben nem men-

tek volna tönkre a fogai tízéves korára – sóhaj-
tott Éva. De most legalább tudta. Sajnálta, hogy 
a gyerek így nőtt föl – ha ott van a patak, nyu-
godtan fürödhettek volna akár hetente is.



92 93

– Gyere Huni, cseréljük le az ágyneműdet – 
mondta máskor a nő a gyereknek. – Nézd, eb-
ben a szekrényben vannak a tiszta ágyruhák 
– mutatta, de a fiú csak értetlenül nézett rá. – 
Huni, otthon milyen gyakran cseréltétek a pap-
lanon a huzatot? 

– Csak ünnepek előtt – mondta a fiú. Éppen 
annyira csodálkozott a kérdésen, mint amennyi-
re Éva a válaszon.

A nevelő lassan, részletekből próbálta össze-
rakni a képet. Véletlenül elejtett információkból, 
amelyeknek újból és újból próbált utánakérdez-
ni. Elképzelte magának, hogyha mosni vagy mo-
sogatni akar, akkor először hoznia kell két vödör 
vizet a patakról. Azt a kályhán felmelegíti, utána 
lavórban kézzel kimossa a vastag farmerokat, 
másik adag vízben kiöblíti, valahogy kézzel ki-
csavarja. Az udvaron vagy a szobában kiteríti, 
végül kihordja a vizet az udvarra. 

Ehelyett milyen egyszerű volt csak betenni az 
automata mosógépbe a ruhákat! 

Déván automatikusan ment minden nap a 
mosás. A kolostortól minden hónapban kap-
tak tisztítószereket, mosóport, öblítőt. Hogy 
ne penészedjen a ház, Éva mindig az udvarra 
terigette a mosott ruhákat, még télen is. Miu-
tán kifagyott a ruhából a víz, vagy a szél kifújta 
a nedvességet, délután két adagban hozta be 
őket a csempekályha mellé száradni. Hiába, 
ennyi gyerekre minden nap legalább egy ada-
got mosnia kellett, hogy lépést tudjanak tartani 
a mocskos ruhákkal!

Egyik este a nagyok jelentették, hogy Hunor 
lefekvés után még olvas – márpedig ha nem al-
szik, büntetést érdemel, gondolhatták.

Este kilencre volt kitűzve a kicsiknek a fekvés, 
ezt Éva mindennap betartatta, akkor is, ha el kel-
lett mennie este. Persze ha a nagyok felügyelték 
a dolgot, akkor gyakran vita, majd verekedés lett 
a vége; Éva nem szerette, ha a nagyobb fiúk ne-
velik a kicsiket a családon belül.

Kilenckor, a kicsik fekvése előtt együtt imád-
koztak; Évának is hozzá kellett szoknia, hogy 
ő vezesse az imát. Általában három-négy imát 
mondtak el közösen, és hogy ne legyen unal-
mas, időnként újakat tanultak. A kicsik gyakran 
kérték, hogy imádkozzák el a kedvenc imájukat, 
amit Nagy Dariustól tanultak, ő pedig a szász-
városi gyerekotthonban a nevelőjétől, Anditól:

Az én szívem kicsike,
nem fér bele senki sem.
Csak a kicsi Jézuska,
és a drága Szűzanya, Amen.
– Imádkozzunk a szüleinkért is! – jelentette ki 

Éva az ima végén. Időnként rózsafüzért imád-
koztak, egytizedet, és próbálták megjegyezni az 
imádság titkait. 

Éva azt remélte, ezek az imák sok év múlva is 
a gyerekek eszébe fognak jutni, és egyszer ta-
lán – ha nagyon el lesznek keseredve –, Istenhez 
fognak majd fordulni maguktól is.

– Nem is tudok elaludni úgy, hogy ne imád-
kozzak – mesélte Laci, a végzős, akivel székely 
édesanyja kiskorától esténként imádkozott –, 
egyszer hazamentem nyáron, és miután iszo-
gattunk a barátaimmal, akkor is gondolkoztam 
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az ágyban, hogy még valamit csinálnom kell, 
mielőtt elalszom!

Ima után – ha a nőnek még volt ereje – me-
sét olvasott a kicsiknek, amit mindenki nagyon 
szeretett, néha még a nagyok is bejöttek meg-
hallgatni. Az első években volt, hogy egy egész 
regényt felolvasott nekik részletekben, egész 
mesekönyveket kiolvastak, aztán a képes Bib-
liát, tanulságos gyerektörténeteket kampány-
szerűen. 

Mese után jött a villanyoltás, csakhogy a har-
madikos Gabi, az új fiú félt a sötétben, egész 
egyszerűen nem tudott elaludni, úgyhogy Éva 
égve hagyott egy kis fehér éjjeli lámpát, amit 
Eszter, a volt pesti marketinges főnöke adomá-
nyozott nekik.

– Olvas még Hunor utána is? – kérdezett visz-
sza a nevelő. A fiúk bólintottak. – Annál jobb, 
legalább valaki olvas ebben a családban! – vág-
ta rá Éva, és komolyan is gondolta, hiszen ado-
mányba szebbnél szebb könyveket kaptak, de a 
kicsiken kívül mások még csak lapozgatni sem 
igazán voltak hajlandók. 

– Huni, miért olvasol lefekvés után? Nem tudsz 
aludni? – fordult a fiúhoz.

Az vállat vont.
– Otthon meg voltam szokva, hogy éjfélkor 

fekszek le.
– Éjfélkor? Tizenegy évesen?
– Igen, anyum esténként el szokott menni ha-

zulról, őt vártam.
– Hol vártad, az ágyban?
– Nem, kimentem a parkba a fiúkhoz.
– Mikor, este?

– Igen, mamával meghallgattuk a rádióban 
az esti mesét, utána ő lefeküdt Pistukával. Én 
unatkoztam és sokszor kimentem a parkba. Ti-
zenegykor hazamentem, lefeküdtem és vártam 
anyumat, hogy jöjjön haza. Sokszor nem is 
játszhattam a nagyfiúk miatt a parkban, mindig 
azt akarták, hogy menjek a boltba szivart venni 
nekik, aztán meg elvertek.

Aztán lassan újabb részletekből kezdett össze-
állni Hunor otthoni élete:

– Számítógépeztem otthon. Anyum vette a 
gépet.

– Tévénk nincs, mert anyum azt mondta, nincs 
pénze a UPC-re. Néha a szomszédba mentem 
át. A többiek néztek rajzfilmet, ott néztem.

– Mamám vállalta magára, hogy főz. Szomba-
ton. Levest. Paszulylevest, laskalevest, pityóka-
levest, káposztalevest. Azt ettük, amíg el nem 
fogyott. Második csak vasárnap van. Hús meg 
pityóka.

– Anyum nem sütött. Mama sütött. Karácsony-
kor. Piskótát. A tetejére diót tett.

– Nem reggeliztem. Felkeltem és mentem is-
kolába. Vittem uzsonnát. Margarinos kenyeret, 
zsíros kenyeret, zakuszkásat.

– Pátét27 szeretem magában is. Kanállal. Sokat 
kaptunk az Uniós segélycsomagban. Volt, hogy 
egy nap megettem hármat is. 

– Tea nem volt mindig. Volt, hogy elfogyott a 
plicünk28. Anyum nem vett.

27  májkrém 
28  ejtsd: plik, románul teafilter 
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– Anyum mindig hitelez. Nagyritkán mentünk 
Zsókáékhoz, akiktől a tejet hordjuk. De abból in-
kább kását csináltunk.

A nevelőnek ilyenkor eszébe jutottak Csaba 
testvér szavai:

Sokszor megcsodálom Isten hatalmát, aki 
végtelen erőssé tudja tenni a gyermekek szüleik 
iránti szeretetét. Sokszor nem értem, hogy egy-
egy törékeny gyermek válla hogyan tud ennyi 
tragédiát hordozni. De úgy látszik, nem is ez 
a fontos. A gyerekeknek nem a sebeit kell ele-
meznem, hanem szeretettel átölelni és hordozni 
őket. Megtenni mindent, hogy ha már karjaim 
közé sodródtak, Isten akarata szerint alakuljon 
további életük. Bölcsességért imádkozzunk és 
nagylelkűségért, hogy úgy tudjunk segíteni eze-
ken a sodródó családokon, hogy azáltal ők egy-
más iránt, teremtő Istenük iránt, de népük iránti 
szeretetükben is megerősödjenek.

– Nevelő, felhívjuk anyumat? – mondta Hunor 
időnként.

– Éva nevelő! Tudod, nekem is van nevem – 
javította ki a nő automatikusan.

– Éva nevelő, fel tudjuk hívni anyumat? – is-
mételte meg a fiú.

Juli nénit hívták, az ottani napközi vezetőjét, 
aki átszalasztott egy gyereket a telefonjával 
Hunorék házához, ami a napközi mellett állt; 
a harangozó háza volt ez, de az egyház Hunor 
anyjának adta, mivel nem volt hol lakniuk. 

Éva felkészítette a kisfiút a telefonálásra:
– Mutatkozz be, Hunor, mondd a neved, és 

hogy Déváról telefonálsz, hogy értsék, ki vagy! 

Hunornak általában havonta sikerült beszélnie 
édesanyjával, bár előfordult, hogy csak a ma-
mával. 

– Hagyott anyum valamit enni? – hallotta egy-
szer Éva, ahogy Hunor kérdezte a mamától. – 
Túrós puliszkát? Már tudom a szorzótáblát, kér-
dezz belőle! És románból is kaptam egy tízest 
versre!

A kisfiú most elérte édesanyját, a hívás után 
büszkén jelentette:

– Eszembe jutott és megkérdeztem anyumat, 
hogy hívják a patakot, ahonnan a vizet hozzuk. 
Nincs neve.
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15.
– Te láttál már olyat, hogy egy gyerek nem tud 
legózni, vagy kirakós játékot összerakni? – kér-
dezte Éva Ágotától, aki egy éve jött Dévára ne-
velőnek. A csinos Ágota a harmincas évei elején 
járt, három saját gyerekével költözött ide, miu-
tán elhagyta férjét. Éva elmesélte neki Hunor 
esetét, akiről időközben kiderült, hogy nem csak 
a kirakóval és a Legóval nem tud mit kezdeni. 
Amikor kapott egy robotot, nem is állt neki, pe-
dig Éva próbált neki segíteni, mutatta a füzetet, 
hogy az abban lévő rajzokat kövesse.

Hunor néhány nap múlva örömmel jelentette, 
hogy a pszichológus kikérte matematikaóráról.

– És mit csináltatok vele? – Éva örült is, de 
meg is lepődött a híren.

– Beszélgettünk, meg rajzoltunk a családunk-
ról. Aztán visszavitt az órára.

A következő héten a szerdai matematika 
helyett Hunor megint a pszichológusnál volt, 
majd a harmadik héten hozott Évának egy be-
leegyező nyilatkozatot, hogy írja alá a kezelés 
folytatásához. Ezen szerepelt a szakember te-
lefonszáma.

– Mit gondol róla? – kérdezte Éva a szükséges 
bemutatkozó kör elvégeztével.

– Hát, nem könnyű eset. Nagyon nehezen 
koncentrál, összevissza csapong a figyelme. 
Biztos, hogy sokkal többre képes, mint ameny-

nyit mutat, például matekból, majd én is próbá-
lok foglalkozni vele. Ma gyakoroltuk a szorzó-
táblát számítógépen, úgy tudtam rávenni, hogy 
csinálja meg a feladatokat, hogy mondtam neki, 
a végén játszhat tíz percet. A számítógépes já-
tékokhoz egyébként nagyon ért, otthon tényleg 
sokat játszódhatott. 

Éva megköszönte és visszament a kisfiúhoz.
– Hunor, mi lett a táskáddal? – Éva a kezébe 

vette a kis piros hátizsákot, aminek az oldala 
szét volt szakadva: úgy kilógtak belőle a füzetek, 
hogy szinte kiestek.

– Semmi – válaszolta a fiú.
– De hát szét van szakadva, mit csináltál ezzel?
– Semmit! Semmit sem csináltam.
– Valami csak történt vele! – sóhajtott a nő. – 

Tudod, hogy ha megmondod őszintén, nem ha-
ragszom. De a dolgainkra vigyázni kell, az égből 
nem esik sem edzőcipő, sem iskolatáska. Ezért 
valaki dolgozott, fizetett, még ha mi ajándékba 
is kapjuk! Ez nem úgy van, hogy szétszakítunk 
mindent, és majd úgyis hoznak adományba he-
lyette másikat. Addig nincs új táska, amíg meg 
nem mondod, mi történt vele!

Hunor lehorgasztotta a fejét és elsomfordált, 
de néhány nap múlva Évához törleszkedett.

– Eszembe jutott, mi történt a táskával!
– Halljuk!
– Cigány Kristóf dobigálta a napköziben. 
– Micsoda?
– Dobigálta a teremben a padok között.
– De ki?
– Kristóf!
– Melyik Kristóf, itt Déván?
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– Nem, még otthon. Dobigálta a napköziben, 
attól kicsit elszakadt.

– Értem – bólintott a nő –, de csak most sza-
kadt szét. Szóval mi történt itt, Déván?

– Zoli megrántotta a folyóson, és leszakadt.
– Látod, mindenre van magyarázat! Nem ma-

gától történik semmi. Megyek, megnézem, mi-
lyen táskánk van.

Éva ki is ment a garázsba, és az egyik robosz-
tus barna szekrényben talált egy kis piros túra-
hátizsákot, ami hasonlított Hunor régi táskájára. 
A fiú mosolyogva köszönte meg, és szívesen 
vonult félre, amikor Éva megkérte, tegye át a 
füzeteit a régi táskájából az újba. Neki a kolos-
torhoz kellett indulnia.

– Nevelő, ha elmegy Radu is, fordítsam rá a 
kulcsot? – kérdezte Huni, amikor Éva elővette a 
biciklijét.

– Nem kell. Vagy ahogy gondolod… Csak a ko-
lostorhoz megyek, nem maradok sokáig. Otthon 
hogy szoktátok, ott bezártad a házat, ha egyedül 
voltál otthon? Vagy nem is szoktál egyedül lenni 
otthon?

– Csak ha mama elment misére.
– És akkor bezártad a házat?
– Nem, mert azt nem is lehet bezárni!
– Hogyhogy nem lehet? – csodálkozott Éva.
– Nem jó a zár.
– És akkor éjjelre hogy zárjátok be? Nem szok-

tátok bezárni?
Hunor szélesen gesztikulált, úgy mutatta:
– Piszkavassal betámasztjuk. De most, mielőtt 

eljöttem, szereltem fel lakatot.
– Milyet, ami a táskádon is volt?

– Igen, azzal be tudja zárni anyum! – bólintott 
a fiú büszkén.

Éva megdicsérte, megsimogatta a fejét, aztán 
felpattant a biciklire.

Este Éva leült Laci mellé, amikor a fiú a tele-
fonjával foglalkozott.

– Hogy döntöttél, belevágsz a romántanulás-
ba az érettségire? 

Remélte, hogy többszöri nekifutásra majd-
csak meggyőzi a fiút, hogy van esélye átmenni 
az érettségin, csak neki kell kezdeni, meg per-
sze szükség van segítségre. Voichiţát – a nyug-
díjas franciatanárnőt, a városból – már meg is 
kérdezte, mit javasol; a nő három éve járt ön-
kéntes alapon Éváékhoz, heti egyszer románt 
tanulni a fiúkkal. Maga Éva is tanult vele egy-
egy órát, és mivel a tanárnő csak pár szót tudott 
magyarul, így mindannyian rá voltak kénysze-
rítve, hogy románul szólaljanak meg. Voichiţa 
szerint a barátnője, Olga lett volna az igazán 
megfelelő tanár Lacinak, hiszen magyarul is el 
tudja magyarázni a román regények lényegét, 
már több diákot is felkészített érettségire. Olga 
ugyan nem kolostori tanár volt, az egyik dévai 
román iskolában tanított, de ezt Éva nem látta 
hátránynak. 

– Gondolkodtam ezen, de nekem ez nem fog 
menni – nézett fel a fiú –, nem érdemes neki-
kezdeni. Alig kaptam meg év végén is az ötöst 
románból. Meg sem szólalok egész órán. Át 
sem vettünk sok anyagot, ami az érettségin 
tananyag. Nem erőst akarok én ennek nekikez-
deni. 
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– Ezt komolyan gondolod? Akkor minek jársz 
iskolába? Csak ülsz és nem tanulsz semmit, 
mert úgysem sikerül az érettségi?! – mérgelő-
dött Éva.

– Tanulhatnék angolt, annak mindenhol hasz-
nát veszem.

Éva nem így képzelte el a fiú következő évét. 
Az érettségit muszáj letenni, de legalább meg-
próbálni, és csak a román igazán nehéz, arra 
meg Olga segítségével lenne esélye.

– Laci, én kerek perec megmondom neked – 
jelentette ki a nő villámló tekintettel –, hogy ha 
neki sem kezdesz az érettségi felkészülésnek, 
nem is próbálod meg, akkor én nem támogatlak 
tizenkettedikben. Nem foglalkozom a magyar ál-
lampolgárságoddal, nem segítek iskolát keres-
ni, ahol programozást tanulhatnál. Kész, akkor 
be van fejezve. Arról meg ne is álmodj, hogy 
angolozok veled! Muszáj megpróbálnod. Olga 
tanárnő segít a románban, megtanulod a tétele-
ket, és valahogy csak átmész a vizsgán. Közben 
megcsináltatjuk a magyar állampolgárságot. Ke-
resünk neked egy tanfolyamot vagy iskolát Ma-
gyarországon, és akkor lehetsz rendszergazda. 
Segítünk átmenni, keresek támogatókat, akik fi-
nanszírozzák. De ha meg sem próbálod az érett-
ségit, ha neki sem kezdesz, akkor én abban nem 
támogatlak! Szóval döntsd el hamar!

Azzal kifordult a szobából, és magában remél-
te, hogy sikerült a fiút beijesztenie annyira, hogy 
fel fogja hívni Olgát. Remélte, hogy eléggé fon-
tos neki, hogy informatikával foglalkozhasson 
majd. Még tavasszal kezdtek dolgozni a fiúval 
azon, hogy összeállítsanak egy listát azokról a 

szakmákról, amelyek érdekelnék. Elővettek egy 
fehér papírt, arra írták fel egymás alá, milyen 
szakmák jöhetnek szóba, utána próbálták le-
szűkíteni egy-kettőre, többször átbeszélték. Így 
jutottak el a programozáshoz, ami nagyon érde-
kelte volna Lacit, de azt kicsit nehéznek találta, 
ezért inkább rendszergazdaként tudta magát 
elképzelni, olyan személyként, aki egy kisebb 
szervezetnél az informatikai rendszert felállítja, 
karbantartja, kezeli. 

Laci első laptopját Svájcból kapták egy céges 
támogatótól, azon szerezte első számítógépes 
tapasztalatait. Akkor Éva összesen tíz laptopot 
kapott, amiből hetet év végén felajánlottak az 
osztályelső tanulóknak, jutalomként. A maradék 
három megmaradt az ő családjának. Éva Laci-
nak ígért egyet, ha megtanul annyira angolul, 
hogy meg mer szólalni külföldi vendégek előtt, 
és a fiú kilencedikes korában, fél év alatt jutott 
el odáig. Arni, a focista kapta a másik gépet, a 
nyolcadikos kicsöngetésére – Éva volt a kereszt-
anyja, és a fiú a szüleitől nem számíthatott sem-
milyen ajándékra. A harmadikat Nagy Dariusnak 
ígérte, aki akkoriban kezdett el beatboxolni, és 
cserébe Éva azt kérte, hogy a fiú menjen el a 
Romanian Talent29 első selejtezőjére Temesvár-
ra, álljon ki egy háromperces műsorral – ez két 
évvel korábban volt már, és Nagy Darius arra 
készült, hogy a következő évben megméreti 
magát. 

29  népszerű román televíziós tehetségkutató verseny
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16.
Október végén – november elején Hunorral sú-
lyosbodtak a tanulási problémák, a fiú pedig 
elejtette, hogy hazamenne. Nem tetszett neki, 
hogy a tanárok azt akarták, hogy írjon órán, sőt 
írjon le mindent. Mivel mindig írt valamennyit, 
Évának egy darabig nem tűnt fel, hogy baj len-
ne, de aztán a fiú október közepén kettest kapott 
románból – ez csak két héttel később derült ki, 
amikor Éva felment az iskolába, és kiírta a nap-
lóból a jegyeket. A romántanárnő is üzent; elő-
ször Kis Dariuszt, utána Arnit kérte meg, hogy 
szóljanak Évának, mennyi probléma van Hu- 
norral románórán: többször egész órán állva kell 
maradnia a fiúnak, mert ülve nem hajlandó írni. 

– Hunor, hogy lehet állva írni? – méltatlanko-
dott a nevelő.

Matekból határozottan feltűnt neki, hogy Hu-
nor nem írja le a szabályokat, mert ugyanaz a 
tanárnő tanította szinte az összes fiút a család-
ban. A Déván eltöltött évek alatt az ötödikes 
tananyagot a nevelő pontosan hatszor tanulta 
már, így nagyjából tudta, Bede tanárnő hogyan 
szokta leadni. 

A következő héten Pataki tanárnő, az osztály-
főnök telefonált, hogy Hunor szünetben besza-
ladgál a tanáriba, futkorászik az épületben az 
emeletek között. Éva hiába beszélt a gyerekkel, 
ne tegye: egyszer ki is ficamította a lábát szünet-
ben, nem tudott egyedül hazamenni. 

Egyik nap megint kettessel jött haza a fiú, most 
magyarból kapta – de nem tudta megmondani, 
mivel érdemelte ki. A román még érthetőnek 
tűnt, de a magyar?! A saját anyanyelve, a fiú 
kiválóan olvas, gyorsan ír – hibákkal ugyan, de 
egy ötödikeshez képest nagyon jól. Az anyagot 
pedig minden délután átnézték; Éva nem értet-
te, mi történik, és betelefonált az iskolába.

– Már vártam ezt a hívást – kezdte Kovács ta-
nárnő –, csodálkoztam is, hogy nem hívott még. 
– Ezután részletesen elmondta a problémát. Éva 
ledöbbent – de sajnos a román- és matekórán 
történtek után nem lepődött meg.

– Értem... tehát nem ír, vagy csak valamennyit. 
És ha felszólítják, hogy írjon, akkor sem hajlan-
dó. Értem. Beszélek vele.

Éva nem tulajdonított ennek a problémának túl 
nagy jelentőséget. Ötödikben, amikor a gyerekek 
kikerülnek a tanító néni szárnyai alól, sok minden 
megváltozik. A tanárok sok anyagot akarnak le-
íratni velük; Éva fiai közt szokásos volt, hogy egy 
idő után feladták és nem írtak tovább. Costi és 
Denis, a szászvárosiak sokszor még a lecke cí-
mét sem írták le, hátha úgy majd nem kell tanulni 
semmit délután, szóval Évának már volt ebben 
tapasztalata. Ilyenkor elküldte őket az osztálytár-
sakhoz, kölcsönkérni a füzeteket – és ha nem vol-
tak hajlandók, akkor a nevelő ment – és szorgal-
masan másolták. Így próbálta Éva megértetni a 
gyerekekkel, hogy ha nem írnak órán, még több 
idő megy el délután – pedig ezt trambulinozással 
is lehetne tölteni. Az újabb állomás az volt, amikor 
a nevelő kijelentette: ha nincs leírva a füzetbe az 
anyag, a könyvből kell tanulni, ő nem fog segíteni 
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kijegyzetelni a lényeget, csak a könyvben aláhúz-
za. Persze tudta, hogy a könyv szavai nehezek, 
egy-két anyagot talán le tud nyomni Radunak, 
a mintiai fiúnak a torkán, de huzamosabb ideig 
a fiú nem fog könyvből tanulni. Kis Dariusnál, a 
pásztorfiúnál pedig egészen egyszerűen feladta 
az egészet. Darius hiába is írt, alig lehetett vala-
mit kiolvasni belőle. Gyakran Éva még többet 
megértett Darius írásából, mint a fiú maga, de ez 
sem volt elég ahhoz, hogy a nevelő kijegyzetelje 
néhány egyszerű gondolatban, és elmondja a fi-
únak, amit aztán ő tíz-tizenöt percig tanult egye-
dül, utána pedig Évával hangosan mondogatták. 
Nyolcadik osztályra odáig eljutottak, hogy az 
egyszerű jegyzetekből a fiú már szinte képes volt 
önállóan megtanulni az anyagot. 

– Nem baj, Darius! Én segítek neked tanulni, 
te meg segítesz nekem a kertben ásni – jelentet-
te ki Éva ilyenkor, vagy amikor mérges volt, azt 
mondta: – Aki nem akar tanulni, az szilencium-
ban mehet a kertbe kapálni!

Este persze, vacsora után együtt pár perc alatt 
megtanulták az anyagot Kis Dariusszal. A leg-
nehezebben hetedikben boldogultak, akkor ösz-
szesen négy nyelvet (magyart, románt, angolt, 
németet) tanultak a gyerekek, és a földrajz, bi-
ológia, kémia, fizika mellett még egyetemes és 
kisebbségi történelem is volt a tananyagban.

Amikor Éva Petire, a fiatal miskolci önkéntesre 
bízta a gyerekeket, azt kérte tőle:

– Inkább kevesebb anyagot, de azt jól jegyezze 
meg a gyerek, hogy legalább pár mondatot el 
tudjon másnap mondani az órán, ha felszólítja 
a tanár. 

A Téglásos tanárok egyébként nagyon együtt-
működőek voltak, és ha látták, hogy egy gyerek-
nek sikerült valamennyit megtanulnia, vagy ma-
gához képest sikerült kicsit fejlődnie, engedték, 
hogy továbbmenjen, és befejezze a nyolc osz-
tályt. Hiába, Hunyad megye szórványterület volt, 
kevés magyarral, még kevesebb magyar gyerek-
kel, és sok vegyesházasságból jövő diák beszo-
rult a román és a magyar nyelv közé: mindkettőt 
beszélték ugyan, de egyiket sem igazán jól. 

– Ezeknek a gyerekeknek a többsége már ötö-
dik osztályban kiesett volna az iskolarendszer-
ből, ha nincs az alapítvány, úgyhogy nagy dolog, 
hogy még itt vannak – magyarázta Éva Petinek, 
és közben szégyenkezve eszébe jutott, hányszor 
vesztette el a türelmét tanulás közben és kezdett 
kiabálni a fiúkkal, azt remélve, hogy úgy jobban 
oda fognak rá figyelni. – Radu apja, Mintiáról, 
például nem is tud írni, állítólag nem járhatott 
iskolába, úgyhogy mégiscsak nagy eredmény, 
ha Radu elvégzi a nyolc osztályt, nem?

Éva Hunor esetében bizakodó volt: még a fo-
lyamat elején voltak, itt még volt esély, hogy a 
gyerek megszokja, mindent le kell írni a tanítá-
si órán, mert rájön, hogy a saját érdeke, hogy 
a füzetből vissza tudja olvasni a lényeget. Éva 
igyekezett határozottabb lenni – ahogy hét évvel 
ezelőtt, Dévára költözésekor többen javasolták 
neki, de akkor még nem tudta, ezt hogyan is kell 
pontosan kivitelezni –, konzekvensen követel-
ni, de ugyanakkor sokat is adni a gyereknek: jó 
szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzet-
len tiszta szeretetet.
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Amit a legkönnyebb volt adni, és ami a legjob-
ban bejött minden gyereknél, az Éva tapaszta-
lata alapján az ennivaló volt. Ezt minden gyerek 
nagyra értékelte, talán mert otthon mindannyi-
an éheztek, vagy legalábbis egyoldalúan táplál-
koztak. Erre Éva már Dévára költözésekor rájött, 
például amikor Radu, a mintiai fiú mesélte, hogy 
egész hétvégén csak szalonnát ettek. Éva tehát 
csokikrémmel, müzlivel, felvágottal, rántottával 
motiválta őket, ezt minden gyerek szerette; még 
a kis Gabi is, aki pedig tényleg alig evett meg 
valamit. Persze a gyerekek ízlése is különbözött, 
volt, akinek a halkonzerv volt a kedvence, a má-
siknak a kakaó vagy a tej, megint másnak meg a 
savanyú uborka.

– Ehetek a castraveţből30? –  kérdezte min-
dig Costi, az alacsonyabb szászvárosi fiú az 
ötliteres üvegre mutatva; imádta, folyton ma-
gában ette. Karcsi, a székely fiú meg a csípős 
savanyított paprikáért volt oda, aztán amikor 
elhelyezték Kászonba, ott maradt a sok papri-
ka borcánban31, amit Éva anyukája kifejezetten 
Karcsi kedvéért tett el. Senki nem akarta enni, 
olyan csípős volt; végül átvitték a kolostorhoz, 
a menzán elfogyott.

Hunort pedig könnyű volt a hasán keresztül 
megfogni, mert egészen egyszerűen mindent 
szeretett – kivéve a gesztenyepürét, amit az ösz-
szes többi gyerek szeretett. István, az ötvenes 
évei elején járó pesti taxis támogató hozta fe-
leségével, Babi nénivel, amikor csak lehetett; 

30  ejtsd: kasztravec, románul uborka
31  ejtsd: borkán, románul befőttes üveg

olyan sok hozzávalót adott, hogy vasárnap ebéd 
után mindenkinek jutott egy nagy adag geszte-
nyepüré tejszínhabbal. Nos, ez Hunornak nem 
ment le a torkán, de ez volt az egyetlen.

A másik érdekes dolog, amit Éva megfigyelt, 
hogy Hunor nem tudott kenyeret kenni. Ritkán 
tűnt fel ilyen gyerek, aki nagyon nehezen bol-
dogult a margarinnal vagy csokikrémmel; va-
lószínűleg előtte mindig más kente nekik – már 
ha volt mit kenni egyáltalán. De Hunor villával 
sem tudott enni. Amikor Éva bátorította, hogy 
ott a villa, használja, azt válaszolta: Otthon sem 
eszünk villával. 

A nő Hunor miatt jobban figyelt a fiúk evőesz-
köz-használatára, egyik vasárnap kijelentette:

– Mától kezdve minden vasárnap késsel-vil-
lával eszünk! – És amikor a fiúk értetlenkedve 
kérdeztek vissza, meg is magyarázta. – Nagyon 
fontos, hogy gyakorlottak legyetek a késsel-vil-
lával evésben, hogyha elmentek vendégségbe 
Magyarországra, vagy étteremben jártok, ne le-
gyetek bajban! 

A következő vasárnap leegyszerűsítette a 
mondandóját: 

– Aki nem eszik késsel-villával, annak a sült 
húsát én fogom megenni! – Erre az asztalnál 
ülők mindegyike megfogta a kést is.

– Tudok késsel-villával enni, de ettől még nem 
kell folyton így enni – mérgelődött Arni, a focis-
ta. De Éva nem hagyta magát, figyelte és okítot-
ta a fiúkat.

– Fordítva kellene, a bal kezedbe a villát, a job-
ba a kést! – szólt rájuk.
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Érdekes módon a tanulós tantárgyakkal Hu-
nor kifejezetten jól haladt: történelemből, föld-
rajzból sorra hozta a kilencest, tízest, gyakran ő 
maga jelentkezett felelni, biológiából is hetest, 
nyolcast kapott. Évának ez reményt adott, hogy 
a szorzótábla megtanulása sem lesz lehetetlen 
célkitűzés. 

Raduval, a mintiai fiúval már volt ebben tapasz-
talata. Vele a romániai tanterv szerint, harmadik-
ban kezdték a szorzótáblát, és ahogy a gyerekek 
haladtak a tanító nénivel az órán, úgy magolták 
Évával otthon. De hiába, Radu nem tudott egy-
szerre tíz szorzást megjegyezni egy nap alatt. Ak-
kor próbálták egyik nap ötig, másnap tízig beta-
nulni. Tanulta a fiú önállóan, tanulták együtt, han-
gosan, kártyákkal. Évának feltűnt, hogy amikor 
hangosan mondogatják, mint egy verset, Radu 
abban is téveszt. Így mondta gyakran:

– Hatszor öt az harminc, hétszer öt az harminc-
öt, kétszer öt az...

Ilyet Éva soha nem tapasztalt semelyik gye-
reknél.

Amikor Radu több havi ismétlés után még a 
kettes szorzótáblát sem tudta tökéletesen, a nő 
kezdte elveszíteni a reményét. Piroska tanító 
néni javaslatára – akinek már sok évi tapasztala-
ta volt kolostori gyerekekkel, hiszen Csaba test-
vér magániskolájában is tanított már – tanulták 
utána össze-vissza, egy nap tíz darab szorzást 
próbáltak megjegyezni. 

Így sem ment. 
– Ha nem én ülnék mellette, és nem én sze-

mélyesen tanulnék vele, el sem hinném, hogy 
ilyen van! – panaszkodott Éva Petinek, az ön-

kéntesnek, aki maga is többször próbált tanulni 
Raduval – eredménytelenül.

Végül eltelt a harmadik osztály, és nemcsak 
Éva, de Piroska tanító néni is egészen egyszerű-
en tanácstalanságba süllyedt, kifogytak az ötle-
tekből. Kénytelenek voltak elfogadni: Radu nem 
tudja megtanulni a szorzótáblát. Amikor évekkel 
később, hatodik osztályban Radunak az ötször 
ötön gondolkoznia kellett, Éva végleg feladta. 
Ennek ellenére a fiú megértette a törtek közös 
nevezőre hozását, de még a hatványozást és a 
gyökvonást is – és végül soha nem bukott meg 
matekból. 

Hunor viszont más volt; sokkal jobb eszű, 
gyorsabb felfogású, illetve ő az anyanyelvén 
tanulta a matekot, ami óriási előnyt jelentett. 
Lassan, de biztosan bemagolta a szorzótáblát, 
újból és újból ismételték: a szilencium végén, 
este, lefekvés előtt, hónapról hónapra. De csak 
sorban tudta felidézni az eredményeket; ha hir-
telen megkérdezték tőle, mennyi nyolcszor hat, 
elölről el kellett mondania a hatos szorzótáblát, 
így tudta csak megmondani a választ. 

Az iskolapszichológus viszont valahogy elma-
radozott, november végétől Hunor már nem 
emlegette, hogy ment volna hozzá. Elhangzott 
egy ígéret, hogy januárban több ideje lesz a 
szakembernek, de aztán ez valahogy elmaradt: 
Éva tehát lényegében csak magára számíthatott.
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17.
A fiú iskolai eredményei szépen lassan, de ja-
vultak, a magatartásával azonban Éva sokat 
küzdött.

– Huni, figyelj! Emlékszel ugye az esetre a 
bokszeralsókkal? Amikor elmondtad, hogy mi 
történt velük, hová tűntek? Látod, ugye, hogy 
ha elmondod az igazságot, nem büntetlek meg, 
érdemes igazat mondani! Szóval mondd, hogy 
szakadt szét ez az új póló? 

– Nem is vettem észre – válaszolta a fiú.
– Dehogynem, hát a kezem is belefér, akkora 

a lyuk a hónod alatt! Reggel elmentél egy szép, 
új pólóban iskolába, most meg jössz haza az 
egész városon keresztül ebben a szétszakadt 
valamiben. 

– Nem csináltam semmit! – bizonykodott.
De nem csak ennyi volt a gond; jöttek a ve-

rekedések az osztálytársakkal, a kisebbekkel 
és nagyobbakkal is, aztán egy nap megtörtént 
az első lopás. Eltűnt kis Gabi parfümje. Drága 
pixek32 jelentek meg Huni iskolatáskájában, az-
tán egy nagy kulcscsomót talált Éva a fiú kabát-
zsebében, később két réz ajtózárbetétet a párná-
ja alatt, benne kulcsokkal.

– Hunor, honnan jöttek ezek a zárak? – szólítot-
ta meg a fiút.

– Otthonról hoztam őket! – jött a válasz.

32  ejtsd: piksz, románul golyóstoll

– Otthonról?! Onnan nem hoztad, amikor jöt-
tél, átnéztük az összes cuccod! Ott nem volt, az 
biztos!

– De onnan! – erősködött tovább a fiú.
– Nem onnan, Hunor, ez hazugság! Én akkor 

átnéztem a cuccod, és ott nem volt semmifé-
le zár. Meg azok a kulcsok, a kabátzsebedben. 
Azok honnan vannak?

– A fiúktól... – mondta egyszer. – A kapus bácsi 
adta – mondta másszor.

Amikor egy gyerek több változatról kezdett 
beszélni, Éva már tudta, hogy hazudik. Régen, 
amikor hét évvel ezelőtt Dévára érkezett, min-
dent elhitt a gyerekeknek, mindenhez jó szán-
dékkal állt, nem is gyanakodott, mennyi csúsz-
tatás lehet abban, amit hall. Sajnos sokszor 
csalódnia kellett és ezen tapasztalatok hatására 
kifejlesztette magában a képességet, hogyan 
kell egy gyereket igazmondásra bírni:

– Szóval honnan vannak a kulcsok és a zár? 
Melyik kapus bácsitól? Odamehetünk holnap, és 
megkérdezhetjük? Hol van az a doboz az iskolá-
ban? Mi az a Neo Club? Ott lenn az alagsorban 
van az iskolában? Ott volt a doboz, abból vetted 
el? És ha nekik szükségük van erre? Csak úgy 
nem veheted el, Hunor, ha szeretnél valamit, el 
kell kérni, lehet, hogy oda is adták volna... És 
ezek nem jó zárak, nézd meg, ki is van törve be-
lőle itt egy darab!

Másnap felbiciklizett Éva a Téglásba, együtt 
mentek Hunorral a kapus bácsihoz.

– Jó napot, én Éva nevelő vagyok a zárdától. 
Azért jöttünk Hunorral magához, mert ez a kisfiú 
elvitte ezeket a zárakat. 
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A kapus bácsi láthatóan kedvelte Hunort. Most 
is megsimogatta a kisfiú fejét.

– Tudja, én szoktam adni ennek a fiúnak egy-
két lejt, hogy vegyen magának covrigot 33. Ide-
jön hozzám, beszélgetünk... – kezdte. Neki sem 
tetszett, hogy a fiú csak úgy elvitte a zárakat, mi-
közben a nőre rákacsintott, felszólította a fiút: – 
Tedd azonnal vissza a dobozba őket, és máskor 
ne csinálj ilyet!

A kapus később megkérdezte Évát, Hunor va-
jon milyen indíttatásból csente el a zárakat. Éva 
elmesélte neki, hogy otthon nem tudják bezárni 
a házukat, és szerinte haza akarta vinni ezeket az 
anyjának.

– Drága kincsem – dörmögte az idős férfi.
Éva is értette, hogy Hunor egy instabil és ki-

számíthatatlan életből érkezik, mégis jobb sze-
rette volna, ha nincs ennyi panasz a gyerekre. 
Merthogy azok jöttek, csőstül: Hunor be-benéz 
a tanáriba a szünetekben, Hunor bemegy a ké-
mia laborba, Hunor hozzányúl a fénymásolóhoz, 
Hunor a folyóson áll a kémia tanárnő mellett, 
amikor az telefonál, és láthatóan hallgatózik, Hu-
nor órán sétál, Hunor elkésik az órákról, Hunor 
rövidnadrágban szaladgál december elején szü-
netekben az udvaron, Hunor nem ér be reggel 
nyolc órára a tanításra. Mintha soha nem akart 
volna vége szakadni. Ráadásul a többi nevelő is 
furcsa eseteket mesélt, például hogy Hunor be-
mászott Zolival a kórház kerítésén, és elbújtak 
annál a bejáratnál, ahol az elhunytakat hozzák ki 
a kórházból.

33  ejtsd: kovridzs, románul perec

– És Hunor, mit láttatok? – tudakolta Éva.
– Egy halottszállító autót!
– Azt a temetőnél is tudtam volna mutatni ne-

ked, ezért felesleges volt bemászni és szégyent 
hozni ránk! – morgolódott Éva.

Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor 
Ceci néni, a dévai házvezető telefonált Évának:

– Hunor ma ki akart ugrani az iskolában az ab-
lakon!

– Micsoda? Felmegyek vele ebéd után az iro-
dádba, beszéljük meg – kérte Éva. Ezen a pon-
ton komolyan megijedt; kétsége támadt, elég-e 
ő ehhez a munkához, ehhez a gyerekhez. Hetek 
óta úgy érezte, a másik hét fiú kárára foglalko-
zik Hunorral, és most azzal kellett szembesülnie, 
hogy ez sem elég. 

Délben átvitte a fiút Ceci nénihez, aki őszintén 
kérdezte a fiútól:

– Haza akarsz menni? 
– Mari néni azt mondta, jöjjek el Dévára, néz-

zem meg, milyen! Aztán ha nem tetszik, haza-
mehetek. 

– De miért? Nem jó neked itt? Nem ad a neve-
lő elég csokit? 

– Én haza akarok menni! – jelentette ki a fiú, és 
sírva fakadt.

Éva megpróbálta megsimogatni a fiú vállát, 
de a gyerek elhúzódott előle.

– Hunor, tudod mikor mehetünk haza mind-
annyian legközelebb? – mondta neki lágyan. – 
Amikor téli szünet lesz. Decemberben. Akkor 
megy haza a többi fiú is, Darius, Arni, sőt én is, 
tudod, beszéltünk már erről. Laci tud majd ha-
zavinni téged Kovásznára, aztán oda kell, hogy 
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eljöjjenek érted. – Hunor sírása szipogássá szelí-
dült. Éva kétségbeesetten kérdezte tőle: – Tény-
leg ki akartál ugrani az ablakon?

– Nem, csak az oszinak34 akartam integetni.
– Mert, hol volt a tanárnő?
– Kinn az udvaron, tesiórát tartott. 
Éva a fejét rázta. Segítségkérőn nézett Cecire, 

de a házvezető is csak nagyokat pislogott.

Pár nap múlva Éva megkereste az osztályfő-
nököt.

– Maga szerint tényleg ki akart ugorni az abla-
kon? – kérdezte Pataki tanárnőt.

– Dehogy, csak ki akart kiabálni. De Éva, ugye 
tudja, hogy Hunor folyamatosan azt mondogat-
ja, hogy ő nem jön vissza Dévára, otthon marad. 
Jancsika, a másik fiú is azt mondja, hogy az anyja 
átviszi Segesvárra. Pedig olyan jó helyük van itt!

Éva távoztában jobban megnézte az iskola-
épületet; az emeleti ablakok nem voltak nyitha-
tók, csak egyetlen kis helyen, jó magasan feküdt 
egy kis ablak, aminek volt kilincse. Megnyugo-
dott. Oda nem is bírt volna a fiú felmászni, hogy 
kiugorjon.

Hunorral viszont beszélnie kellett. Elmondta 
neki, hogy a szülőfaluja kétszáz kilométer mesz-
sze van, ötven lej a busz, és nem viszik el pénz 
nélkül; gyereket amúgy sem enged felszállni a 
sofőr egyedül. A nő a kisfiú arckifejezéséből lát-
ta, hogy a gyerek addigra már többször járt a 
pályaudvaron, megnézte a buszokat, árakat, és 
azon morfondírozott, hogyan tudna hazajutni. 

34  osztályfőnök

Éva hozzátette:
– Ha gyalog indulnál el, egy nap alatt húsz ki-

lométert haladnál. Hány nap alatt érnél haza?  
Gyere, számoljuk ki!

A kisfiú megijedt attól, hogy tíz napon keresz-
tül gyalogoljon, azzal tisztában volt, hogy éle-
lemre és vízre is szüksége lenne az út során. A 
viselkedése azonban nem javult.

Novemberre Éva egyre mérgesebb lett. Szinte 
minden nap érkezett valamilyen panasz, a rossz 
jegyek mindig utólag derültek ki, Hunor hazu-
dott hétfőn, hazudott kedden, mindennap, hiába 
kérték, magyarázták, szidták, hiába büntették. A 
nő felidézte Csaba testvér szavait:

Ma a legnagyobb bűn az emberek elvont sze-
retete, a személytelen szeretet azok iránt, akik 
valahol a távolban vannak… Olyan könnyű azo-
kat az embereket szeretni, akiket nem ismerünk, 
akikkel sohasem találkozunk. Hisz’ akkor nincs 
szükségünk áldozathozatalra, s emellett oly 
elégedettek vagyunk önmagunkkal. Így csaljuk 
meg a lelkiismeretet. Azt a felebarátodat sze-
resd, akivel együtt élsz, s aki terhedre van! 

Hunor valóban mintha képtelen lett volna őt 
megszeretni – ami Évát annyira nem bántotta 
volna, ha a fiú közben nem idealizálja azt az ott-
hont, ahonnan most ideiglenesen ideköltözött.

Utolsó mentsvárként Éva azt találta ki, hogy 
kipróbálja a módszert, amire korábbi munka-
helyén, a multinál tanították: pozitív célt kell 
kitűzni, nem az elkerülendő magatartást hang-
súlyozni, és el kell érni, hogy az adott személy 
ezt a célt saját magának fogalmazza meg, ne 
más erőltesse rá kívülről. Talán le kellene Hu- 
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norral is íratni, a saját szavaival, hogyan képze-
li a jövőjét… talán akkor jobban elgondolkozna 
rajta. 

Egyik nap odahívta magához a kisfiút és ko-
moly arckifejezéssel mondta neki:

– Hunor, én ezt nem bírom tovább. Már min-
den nap van valami panasz rád, vagy a suliból 
üzennek, vagy a kolostortól jön egy nevelő, egy 
gyerek, és panaszkodik rád! Ez nem mehet így 
tovább. Én már elmagyaráztam neked, mit ho-
gyan kell csinálni, és okos gyerek vagy, tudom, 
hogy megértetted. Szidtalak, büntettelek is. Mit 
csináljak még, hogy ne kelljen állandóan szé-
gyenkeznem miattad? – Éva tartott egy kis szü-
netet, hogy Hunor átérezze a kétségbeesését. 
Választ nem várt a gyerektől, így folytatta: – Hu-
nor, mit csináljak, hogy úgy viselkedj, mint egy 
jól nevelt gyerek, hogy büszkék lehessünk rád? 
Büntesselek meg még jobban? Vagy inkább ír-
juk fel, mit hogyan kell csinálni, hogy ne felejtsd 
el? Mit csináljak, mondd! Én már olyan tanács-
talan vagyok!

A kisfiú felnézett rá.
– Írjuk fel, hogy ne felejtsem el!
– Gondolod, hogy az jó lenne? – kérdezte Éva 

óvatosan. Amikor a fiú bólintott, Éva kiegyene-
sedett és Hunor szobája felé intett. – Akkor haj-
rá! Hozz egy papírt! 

Hunor ugrott, és hamarosan ez a két mondat 
állt a füzetében:

Órán bent vagyunk a teremben!
Vécére és inni csak a szünetben megyünk.

A következő napokban minden új ötletet hoz-
záírt: 

Mikor a tanár a telefonon vagy a gyerekekkel 
beszélget, akkor elmegyünk.

Ha valami kell a nevelőtől, kérek, s ha tud, 
vesz, s ha nem tud, nem vesz – fogalmazta meg 
Hunor magának. Este lefekvés előtt mindig elő-
vették a listát, és a fiú kétszer elolvasta, hogy 
jól megjegyezze. Volt, hogy délután magától is 
áttanulmányozta, és a papír aljára feljegyezte: 
elolvastam november 29-én kétszer.

Hunorra így valóban kevesebb panasz érke-
zett, működött a módszer, de Éva nyugalma 
megint felborult. Előkerült ugyanis egy régi ne-
velő, Mari néni is, akit már régen nem láttak, 
mert mostanában szegény családokat látogatott 
Erdély-szerte, missziós jelleggel, illetve Csaba 
testvért segítette a folyamatos utazásai során 
hol sofőrként, hol könyvárusként. A középkorú, 
magas asszony, aki egy ideje mindig fekete ru-
hában járt, több mint húsz éve dolgozott Csaba 
testvérnek. Évát is meglátogatta, épp a konyhá-
ban kávéztak, amikor Mari néni egyszer csak azt 
mondta:

– Beletelik valamennyi időbe, mire megszokik 
itt ez az új fiú. Addig ne menjen haza, először 
szakadjon el az otthoni dolgoktól. – Éva nem ér-
tette, miről beszél a nő. – A fiút azért nem adtuk 
Kovásznára, mert nagyon nagy legény, azt gon-
doltuk, onnan azonnal hazaszökne, ha nem tet-
szik neki valami. Nyáron is volt, hogy elment az 
anyja után gyalog, vagy tizenöt kilométerre. De 
otthon az anyukájának nincs ereje a kistestvért 
is nevelni, meg az idős szüleit ápolni, úgyhogy 
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senki sem foglalkozik Hunorral, folyton az utcán 
csavarog. Már hajnali hatkor ott várt a napkö-
ziben, amikor ott voltam pár napig. Ezért aztán 
azt mondtuk a fiúnak, hogy csak Déván van üres 
hely. 

Éva megköszönte az információt – de még 
csak november volt, nem akart egy olyan prob-
lémával foglalkozni, ami cseppet sem égető.

Éva közben elkezdte a matektanulást Ádival, a 
tizenkettedikessel; legalább hetente kétszer jött 
a fiú, volt, hogy háromszor is. Tizenkettedikben 
már az integrálás volt a tananyag, amit a nő a 
Közgazdasági Egyetemen tanult Pesten, majd az 
egyik fiúval, Robival, az első dévai éve alatt új-
ból átnézte. A másik tananyag azonban kifogott 
Éván: csillag művelet, karika művelet, Ábel-cso-
port, ilyeneket olvasott a tizenkettedikes matek-
könyvben; még neki is kínaiul hangzott. Szeren-
csére volt a nevelők között egy matektanárnő, 
Eszter, aki hajlandó volt Évát felvilágosítani, ő 
pedig így már elmagyarázhatta a fiúknak. Ádival 
viszont még ott tartottak, hogy kettő a harmadi-
kon miért nem hat.

– Ádi, hogy ment neked a matek általános is-
kolában? Felsőben? – tudakolta a nő.

– Akkor elég sokat lógtam a suliból.
– És akkor hogy lehet, hogy most második leg-

jobb tanuló vagy az osztályban? 
– Most már rendesen járok suliba, nem lógok!
Laciék, az osztálytársai azt mesélték, Ádi na-

gyon sokat olvas, éjszakákba menően, órán 
pedig figyel, a tanárok bármit kérnek, mindent 
megjegyez, megcsinál.

– Hogy tudtál ennyire megváltozni? – faggatta 
a nő.

– Azt én sem tudom – válaszolta. – Tetszik tud-
ni, régen sok családi veszekedés volt nálunk, az-
tán a szüleink elváltak. Apukám elköltözött, mi 
meg anyukámmal maradtunk.

Éva bólogatott.
– Az a lényeg, hogy most jól megy, Istennek 

hála!
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18.
Németországban már november elején elkezd-
ték gyűjteni a cipősdobozokba csomagolt aján-
dékokat, amelyeket aztán december elején egy 
nagy konvojjal szállítottak Kelet-Európába. A 
szépen felcímkézett kis dobozokat nagyobb kar-
tonba rakták, nyolc-tíz darabot egybe, és az ol-
dalára nagy betűkkel ráírták a korosztályt, ame-
lyiknek szánták. Volt csecsemőknek készült cso-
mag, ovis csomag, kisiskolás csomag, tinédzser 
csomag. Bár minden németes precizitással elő 
volt készítve, amikor Dévára ért a kamion, álta-
lában mégis vagy túl sok, vagy túl kevés volt va-
lamelyik korosztályból.

– Kezdhetjük lepakolni! – kiáltotta Éva, amikor 
megérkezett a kamion december 6-án és ösz-
szehívta a nevelőket, illetve azokat a nagyfiúkat, 
akik aznap iskola helyett itt segítettek. Mint min-
den értékes adomány, ez is a kolostorba került 
be: végig kellett vinni a hosszú folyóson az ösz-
szes kartont egészen hátra, a tornateremig. 

– Négyszáz csomag menjen a Transporterbe, 
amit a szegényekhez viszünk – irányította Éva a 
diákokat. 

Hunyadra készültek, abba a fantomblokkba, 
ahonnan sok gyerekük származott. A kilencve-
nes években Csaba testvér gyakran járt oda, 
sok gyereket elhozott Dévára; ezek egy része 
már fel is nőtt, néhányan ott maradtak nevelő-
nek az alapítványnál. Az egyik fiú, Dani, német 

keresztszülői segítséggel bejutott a kolozsvári 
egyetemre, ami fantasztikus eredmény volt már 
önmagában is, a fiú ráadásul jól is teljesített. Őt 
kérte meg a nevelő, hogy kísérje el őket aznap, 
hiszen ő jól ismerte a házat, az embereket, és 
románul is jól beszélt.

– Két személy mindig maradjon az autónál, 
azt kérem. Vigyázzatok az autóra is, meg a cso-
magokra is! – ismertette a folyamatot Éva, aki 
egyedüli nőként ment a csapattal. – Lakásról la-
kásra megyünk, összesen öt emelet van, eme-
letenként tíz-tizenöt lakással. Csak a lakások-
nál adunk a családoknak dobozt, mert ha már 
itt lent elkezdjük adogatni, később nem fogjuk 
tudni, kinek adtunk már, kinek nem, és mindenki 
ötször fog jönni, a végén pedig verekedés tör ki. 
Tehát fogjon meg mindenki, amennyit elbír, és 
menjünk Dani után! 

Előtte való héten Florin nevelő – aki szintén 
ebből a blokkból került az alapítványhoz még 
gyerekként, és második éve nevelőként dolgo-
zott – már végigjárta Danival az épületet, és ösz-
szeírta, melyik családban hány gyerek lakik. Ez 
alapján körülbelül kettőszáznyolcvan gyerekkel 
számoltak a hetven lakásban. A számolás azért 
volt fontos, mert Éva nevelő az előző évben is 
járt itt a németekkel, de akkor csak szász-száz-
ötven csomagot hoztak, így családonként csak 
egy-egy csomagot tudtak adni. A nő megfogad-
ta, a következő évben megpróbálja úgy intézni, 
hogy minden gyereknek jusson ajándék, ezért 
hoztak most közel négyszáz darabot. 

Minden alkalommal, amikor Éva ebbe a fan-
tomblokkba jött – ahol valójában illegálisan laktak 
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az emberek –, a bejárati lépcsőnél nyolc-tíz gye-
rek lézengett, délelőtt, iskolaidőben is. Többen 
papucsban, zokni nélkül jöttek-mentek december 
elején is, mintha valami fontos dolgot intéztek 
volna, de a nyilvánvaló szegénység ellenére Évát 
mindig viszonylagos rend és tisztaság fogadta. 

A sötét folyosókról egyszobás lakások nyíltak, 
a folyosók végén voltak a vécék meg a vízcsa-
pok – oda Éva még soha nem mert bemenni. 
Néhány család a folyosón elektromos főzőlapon 
levest főzött, aminek az illata összekeveredett a 
szétszórt szemét szagával. 

A legtöbb bejárati ajtó házilag ki volt cserélve 
újszerű, műanyag biztonsági ajtóra. Bent színes 
falakat, nagy ágyat, szekrénysort, kályhát láttak 
a családoknál, sok helyen kisgyerekek játszottak 
az ágyon vagy a földön. 

Éva többször próbálta elképzelni, hogyan tud 
tizenkét négyzetméteren négy-öt ember elférni; 
főzni, enni, mosakodni, mosni, ruhát szárítani… 
aludni? 

– Hogyan fekszetek le, ha mindannyian itthon 
vagytok? – kérdezte Danit, akinek a családja 
még mindig itt lakott.

– Ketten az ágyba, mi ketten meg a földön al-
szunk, matracon. 

Voltak, akik a mosott ruhát a folyosóra terítet-
ték, falra akasztott madzagokra. Az első ilyen 
látogatás után döbbent rá a nő, hogy az igazán 
szegény gyerekeknek azért nincs használt ruhá-
ja, mert – a tárolóhely hiánya mellett – valószí-
nűleg nem is tudják rendesen kimosni. Egysze-
rűbbnek tűnt új, olcsó kínai ruhát vásárolni, és 
egy idő után eldobni, amikor túl koszos lett. 

Ahogy haladtak végig az emeleteken, egyre 
fogytak a csomagok. A lakók nagy örömmel vet-
ték át; a nő gyanította, mindenki kicsit hozzátesz 
a gyerekek számához, mert Dani minden lakás-
nál rákérdezett románul. 

– Legyen nekik is szép karácsonyuk – véleke-
dett Éva –, vagy legalábbis szép napjuk, mert 
ezeket az ajándékokat nem fogják karácsonyig 
megőrizni, az biztos!

Éva az egyik lakásban ismerős arcot pillantott 
meg.

– Szia Laurenţiu35! – szólította meg a fiút, aki 
Eszter nevelő családjában lakott korábban és 
Kis Darusnak volt osztálytársa. – Most itthon 
laksz? Mikor jössz vissza a kolostorhoz?

Egy vállrándítás volt a válasz, meg egy mo-
soly. A mosolyban látta Éva, hogy a fiú jönne 
is meg nem is – valóban nehéz döntés volt ez a 
gyerekek részéről.

A negyedik emelet felé a csomagok vészesen 
fogytak, a németek pedig egyre nyugtalanabbá 
váltak, hogy nem lesz elég mindenkinek. Mindany-
nyian attól féltek, hogy azok a lakók, akiknek nem 
jut ajándék, rájuk fognak támadni. Éva persze szí-
vesen visszajött volna a hétvégén újabb csoma-
gokkal, de vajon meg lehet ezt értetni a feldühö-
dött emberekkel? Mit csinál, ha verekedés tör ki? 

Az utolsó adag dobozok felnyalábolása után a 
németek megfordultak a kocsival, hogy jó irány-
ba legyenek, ha menekülni kellene, és ők kinn 
maradtak a kocsinál, a dévaiak vitték fel a fiúkkal 
az utolsó csomagokat.

35  ejtsd: Laurenciu
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Éva nem hitt a szemének: végül éppen elég 
lett, sőt, még pár csomag maradt is a kezükben! 

Dumnezeu, mulţumesc!36

– Nekem is nagy élmény volt látni ennyi em-
ber örömét – újságolta Éva az akció után, de 
érezte, nagyon ki is fáradt az izgalomban. Ilyen-
kor maga is megbizonyosodott róla, miért sze-
retnek a támogatók Dévára járni: nagy élmény 
az adományozónak is, amikor adhat. 

Este megérkezett a pesti Mikulás is Dévára, 
Gábor és csapata akkor már egy hete járta az 
alapítvány házait, hogy mindenhová elvigyék a 
csomagokat, a kisgyerekek nagy örömére. Dé-
ván csak a templomba fért be a sok gyerek, ott 
várták hát: kinek mit fog mondani a faragott bot-
tal járó nagyszakállú?

A kolostori gyerekeknek is osztottak a 
cipősdobozokból, de Éva a saját családjában 
nem engedte, hogy kibontsák, csak a hazauta-
zásuk előtti este nyúlhattak hozzá.

– Meg kell tanulnunk várakozni – mondta a fi-
úknak –, ha pedig valaki kibontja az ajándékot 
idő előtt, akkor az már az én ajándékom lesz – 
szögezte le.

– Igaz, hogy Karcsiék egyszer kibontották – 
faggatta a kis Gabi, a harmadikos –, és akkor ön 
elvette tőlük?

– Igaz bizony! – felelte Éva. Ő mindenben 
megtartotta a szavát.

36  ejtsd: dumnezeu, mulcumeszk, románul Mennyei Atyám, 
köszönöm!

19.
– Hunor azt mondja, nem jön vissza karácsony 
után, ha hazamegy – jött haza Gabi egyik nap, 
december elején. Éva ebből sejtette, hogy Mari 
néninek igaza volt a múltkor, kockázatos lenne a 
gyereket hazaengedni. 

– Ilyen nincs – legyintett volna Éva, ha másról 
van szó –, egyszerűen vissza kell jönnie! 

Nincs olyan, hogy valaki ne végezze el a dol-
gát, például ne takarítson ki, amikor az az ő fel-
adata. A kisebb gyerekeknél, mint Gabi, műkö-
dik is az ilyen kijelentés:

– Meg kell enni a zöldbabot. Addig nem me-
gyünk innen – mondta neki előző nap is ebéd-
nél, és Gabi már tudta, ha nem tesz oda pár 
zöldbabot a tányérjába, a nevelő fog szedni neki 
egy jó nagy adagot. Ennek ellenére nemigen ka-
nalazta a levest, inkább csak kavargatta, és ke-
nyeret vett a kosárból, azt rágogatta. 

– Ennyi kenyér már elég! – mondta neki Éva, 
mert tudta, hogy akár három szelet kenyér is 
eltűnik Gabi szájában ilyenkor, de a leves nem 
halad lefelé. 

– Itt ülünk, Gabikám, ha kell, vacsoráig. Fiúk, ti 
mehettek, imádkozzunk! 

A többiek felálltak, a kis Gabi maradt csak 
ülve.

– Jöjj el, Jézus... Aki ételt-italt adott, annak 
neve legyen áldott. Nékünk adtál hála Isten, an-
nak is adj, kinek nincsen. Amen! – mondták a 
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fiúk a nevelővel hangosan, Éva pedig azzal for-
dult hozzájuk:

– Menjetek nyugodtan haza, Dariusnál van a 
kulcs, mi itt ülünk Gabival, amíg elfogy a bab-
leves. 

És Éva várt türelmesen – el is fogyott a bable-
ves, előbb vagy utóbb.

De Hunor makacskodása nem ugyanebbe a 
kategóriába tartozott, ugyanis egy gyereknek 
nem lehet kategorikusan megmondani, hogy 
vissza kell jönnie. Ha nem akar itt lakni és itt is-
kolába járni, akkor nem fog visszajönni, erőszak-
kal nem lehet visszahozni vagy itt tartani senkit.

Évának volt már ebben tapasztalata, Raduval 
már megéltek egy ilyen történetet, amikor a fiú 
harmadikos volt. A szülők Mintián laktak, öt kilo-
méterre Dévától, az erőmű tövében a cigányso-
ron, így minden hétvégén hazamehetett a gye-
rek. Szegénynek elsős kora óta minden hétfőn 
nehezen ment a visszajövetel: amikor apja meg-
hozta, mindig sírt. 

A szülők idénymunkások voltak, serában37 
dolgoztak, paradicsomot és uborkát termeltek. 
Télen gyakran nem volt munkájuk, ilyenkor tel-
jesen kifogyott a család az anyagi tartalékokból 
– emiatt is döntöttek úgy, hogy Radu nevelődjön 
inkább Déván. 

Radu nagyon szeretett otthon lenni. Az egyszo-
bás kis barakklakásuk mögött – amit Radu apja 
saját kezével épített egykoron – az udvaron disz-
nót és egy lovat tartottak, ehhez a lovacskához 

37  ejtsd: széra, románul üvegház

Radu különösen ragaszkodott. Egyszer az apja el 
akarta adni, de a fiú addig sírt, és ígérte, hogy ő 
viszi legeltetni a lovat, míg az apja letett róla.

Minden hétfőn reggel pontban hétre hoz-
ta apja Radut a kolostorhoz, függetlenül attól, 
volt-e munkája. A hétfői első óra – persze ezt 
csak évekkel később tudta meg Éva Piroska ta-
nító nénitől – rendszerint azzal telt el, hogy tan-
anyag helyett a síró Radut vigasztalták. Utána 
egész héten jókedvű volt a gyerek, szeretett a 
kolostornál lenni, de a következő hétfőn ugyan-
úgy sírt.

Egyszer egy hosszú hétvége után Radu vi-
gasztalhatatlan volt. Az ebédlő előtt állt az apu-
kájával, mint mindig, várták Évát és a fiúkat, 
hogy jöjjenek reggelizni. Amikor megérkezett a 
nevelő, Radu olyan keservesen elkezdett sírni, 
mint még soha, nem is volt hajlandó bemenni 
az ebédlőbe.

– Mi a baj, Radu? – kérdezte a nő, de a fiú nem 
válaszolt. Hiába kérlelték, biztatták, az apja is, a 
többi fiú is, csak nem ment be az ebédlőbe, állt 
és sírt, fogta az apja kezét. A nevelő nem akar-
ta erőszakkal magával vinni, viszont telt az idő, 
neki menni kellett a többi gyerekkel, mert ha öt 
percnél többet késtek a reggeliről, nem kaptak 
ennivalót.

– Akkor mi megyünk enni, nem olyan nagy baj, 
ha ma reggel Radu nem reggelizik – javasolta, 
és remélte, ettől meggondolja magát a fiúcska.

De Radu nem ment be az ebédlőbe, és regge-
li után sem mozdult meg. Éva hazaengedte az 
édesapjával, hátha otthon megnyugszik, úgyis 
csak két nap volt az iskolából azon a héten.
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Félve gondolt a következő hétfőre. Természe-
tesen Radu a következő hétfőn sem akart iskolá-
ba menni, a gyerek nem volt hajlandó felülni az 
iskolabuszra, megállt a kolostor sarkánál, a nagy 
fakeresztnél, és kapaszkodott a kerítésbe.

– Félsz valamitől? – kérdezgette Éva.
És Radu lassan kinyögte, hogy igen, fél. Fél, 

hogy az apja elmegy Angliába dolgozni. Fél a 
tanító nénitől. Fél a nevelőtől is. Közben egyre 
erősebben kapaszkodott a kerítésbe, és semer-
re nem volt hajlandó indulni. 

Évának semmi jó ötlet nem jutott eszébe.
– Radu, én hazamegyek, és otthon várlak. Ha 

meggondolod magad, gyere utánam, nem kell 
ma iskolába menned, leigazolom neked a mai 
napot, de akkor érj utol – mondta, és elindult 
haza. Az apa a sarokról leste, mi történik.

Radu végül autóstoppal hazaszökött a falu-
jukba. Délután az édesanya – aki határozottabb 
volt, mint az apuka – kézen fogva visszahozta a 
nevelőhöz és ráparancsolt, maradjon. A fiú vé-
gül sírva, de maradt. Nem sokkal később meg 
is nyugodott, játszott a fiúkkal, és pár óra múlva 
úgy tűnt, mintha minden rendben lenne. 

A következő hétfőn viszont minden kezdődött 
elölről.

– Mit szeretnél, Radu? – kérdezte Éva.
– Nevelő, haza szeretnék menni, és haza lakni.
– Otthon lakni – javította ki a nő. – És melyik 

suliba járnál?
– Románba, ott a faluba!
Éva – bár nem mondta ki hangosan – nem tud-

ta elítélni a gyereket: végül is csak a szüleivel 
szeretne élni, ez teljesen normális, nem? Úgy-

hogy azt javasolta, vigyék haza a gyereket, és 
próbaként írassák be az ottani román iskolába. 
Remélte, hogy néhány nap után meggondolja 
magát, hiányoznak majd a barátai és visszajön. 
De a mintiai román iskola nem volt hajlandó át-
venni Radut, mivel már az iskolaév végén vol-
tak; csak az új tanévtől, szeptembertől vállalták.

Akkor elkezdett Radu navettázni38. A szülei ki-
szenvedték kis keresetükből a busz árát, és re-
mélték, hogy Radu meggondolja magát a nyáron.

Nem sokkal később volt esedékes az elsőál-
dozás a kolostornál. Radu hajlandó volt ugyan 
eljönni a templomba, és jöttek a szülei is, szép 
ünneplő ruhában, de a fiú nem volt hajlandó rá-
nézni Évára. Ült az első padsorban Karcsi mel-
lett, lesütött szemmel. A nagy virágcsokrot, amit 
a szülők hoztak a nevelőnek, Radu nem volt haj-
landó átadni neki, hiába is erőltették.

Évának olyan érzése támadt, hogy Radu sze-
mében ő lett a fő ellenség, aki elválasztja a szü-
leitől, ő az, aki miatt nem élhet otthon.

A szeptemberi iskolakezdésre a szülők rend-
ben megjelentek Raduval a kolostornál. Az 
édesanya határozottan fia tudtára adta, hogy is-
kolába kell mennie, és nekik olyan kevés pénzük 
van, hogy nem tudják máshogy eltartani – de 
Radu másik nevelőhöz akart menni.

Évának nem volt kifogása ellene.
– Próbálják meg, nem probléma! – javasolta a 

szülőknek. – Ha Radu mégis meggondolja ma-
gát és szeretne, hozzám bármikor visszajöhet!

38  ingázni
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Persze nagyon fájt neki az egész. Nem értette, 
vajon mi történhetett, mert előtte soha nem volt 
vitájuk Raduval, nem veszekedtek, a fiú mindig 
is szeretett az ő családjukban élni, Karcsival és 
Kis Dariusszal jó barátok voltak. Furcsa volt lát-
ni, hogy Radu az ebédlőben másik családhoz ül 
le enni, nem jön oda hozzájuk, nem is szól Évá-
hoz. Éva hallotta, hogy új nevelője panaszkodik 
Radura, hogy nem tudja a szorzótáblát megtanul-
ni, egyik este tizenegyig tanulta, mégsem tudta.

Öt héttel később, egy reggel, Éva kávét fő-
zött a konyhában, amikor látta, hogy jön Radu 
apja a fiúval befelé az udvaron. Megkérdezték, 
visszafogadná-e a fiút a családba – Éva pedig 
természetesen igent mondott, és minden ment 
tovább onnantól kezdve ugyanúgy, mint annak 
előtte. Radu ettől a naptól kezdve nem emleget-
te, hogy hazamenne.

Éva tudta, hogy minden kolostori gyerek éle-
tében eljön az a pillanat, amikor felmerül benne 
a nagy kérdés, ő miért nem a szüleivel él, mint 
a többi gyerek, neki miért kell a kolostornál len-
nie, miért csak hétvégén vagy vakációban látja a 
szüleit, és hogy sokkal jobb lenne otthon élni. De 
aztán eljön az a pillanat is, amikor pontosan meg-
érti minden gyerek, hogy miért kell az alapítvány-
nál laknia, és rájön, hogy mennyi mindent meg-
szeretett már a kolostornál, és mennyi minden 
hiányozna neki, ha elmenne onnan. És ha ezen 
sikerül túljutnia egy gyereknek, akkor sokkal köny-
nyebben telik onnantól az élet neki is, a nevelők-
nek is, a tanároknak is. De ezt nem lehet erőltetni. 
Ha sikerül a gyereknek magának túljutni ezen, ak-
kor nyert ügyük van, ha nem, akkor tehetetlenek.

– Azt üzenik a faluból – kezdte Ilonka nevelő, 
aki Hunor falujából származott –, hogy semmi-
képpen se engedd haza a fiút karácsonyra. Ott-
hon mindig csavarog, egész nap az utcán lődö-
rög, le-fel biciklizik, nem foglalkozik vele senki 
se. Ha hazamegy, nem fog többet visszajönni, 
mert hiányzik neki a csavargás. Azt mondják az 
otthoniak, biztos hiányzik neki a szabad élet, egy 
ilyen gyerek nem tűri a kötöttségeket.

Éva egyre jobban elbizonytalanodott, mivel 
tesz jót: ha segít a fiúnak hazajutni karácsony-
ra, vagy ha ott tartja Déván? A fiúval azonban 
december elején újabb gond akadt: nem járt a 
fogorvosi kezelésekre, de azt hazudta, halad a 
fogai betömése. 

Egy hónappal azelőtt sikerült kihúzatni Hunor 
egyik fájós fogát. Akkor még azt hitték, az az 
egyetlen fájós foga: alul egy rágófoga annyira 
elromlott, hogy csak egy barna csonkot lehe-
tett látni, a közepén egy kitörésre váró, piros 
vulkánnal; a kezelés előtti néhány napban a 
gyerek már csak fájdalomcsillapítóval tudott 
elaludni. 

– Hunor, jártál már valaha fogorvosnál? – kér-
dezte tőle a nő, mielőtt indultak volna a kolos-
torhoz közeli rendelőbe, ahol Éva már járt egy-
szer, igaz, egy másik fiúval. Az egyik négyeme-
letes blokk földszintjén volt a kis kabinet39, ahol 
a váróterem annyira kicsire sikeredett, hogy a 
szemben ülő páciensek lába majdnem összeért. 
De ez a rendelő közel volt hozzájuk, és a doktor-
nő beszélt magyarul. 

39  rendelő
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– Egyszer voltam, amikor kihúzattuk az egyik 
fogamat otthon a faluban. A hónap első napján 
mindig ingyen húznak. Akkor mentünk anyum-
mal.

Ennek ellenére a fiú nem is tudta, hogyan kel-
lene beülni a fogorvosi székbe, átbújt a fúrógép-
hez menő vezetékek alatt. A zsibbasztás még 
simán ment, de amikor elkezdték húzni a fogat 
nyomban letört a csonk nagy része, a doktornő 
alig tudott mit megfogni. Onnantól kezdve Hu-
nor minden erejével tiltakozott: az asszisztens 
fogta a fiú fejét, Éva a gyerek két kezét, és biztat-
ták, hogy ne húzza el állandóan a fejét, és a kicsi 
száját nyissa ki nagyobbra, mert az orvos nem 
lát semmit. Fél óráig tartott a hajcihő – a nevelő 
is élete egyik legrosszabb fél órájaként élte meg 
a kezelést. A gyerek üvöltött, amíg kivésték a fo-
gat; három öltéssel össze is kellett varrni. Más-
napra akkorára dagadt Hunor arca, mintha egy 
nagy diót kapott volna be. És az a furcsa szag, 
ami Dévára érkezése óta körüllengte, most még 
erősebb lett. 

Három nap után javult csak a helyzet; addig 
folyamatosan jegelték az arcát, nem ment isko-
lába se. A varratszedésre szépen begyógyult a 
seb, a doktornővel megegyeztek, hogyan foly-
tatják a kezelést: letisztítja az első fogakat, és el-
kezdi betömni a maradandó fogakat.

Hunor legközelebb egyedül ment el a rende-
lőbe, és úgy tűnt, jól össze is barátkoztak a dok-
tornővel, a fiú beszámolt róla, hogy megtörtént 
a tisztítás, tömés. A fogorvos azonban panasz-
kodva hívta Évát.

– El kellene jönni a nevelőnek ezzel a fiúval, 
mert miután letisztítottam a két első fogát, egy-
szerűen felállt a székből, és kijelentette, hogy ő 
nem engedi, hogy bármi mást csináljak neki! 

Éva nagyon nehezen tudta magát visszafog-
ni, amikor Hunor hazaért az iskolából. Szembe-
sítette a hazugsággal – és hogy holott nem az 
ő érdeke, hogy Hunornak egészségesek legye-
nek a fogai, mégis mintha őt jobban érdekelné 
a dolog.

– Még egy ilyen eset, és én nem segítek neked 
hazamenni karácsonyra! Jól jegyezd meg!

Néhány nap múlva persze megint történt vala-
mi: a kis Gabi iskola után újságolta, ő úgy hallot-
ta a nagyszünetben Laurától – Huni osztálytár-
sától –, hogy Hunortól az osztályfőnöke várja a 
két lejt, amit az adventi vásáron lopott el a srác 
a sütemények árából. 

– Hunor, mire kellett neked a két lej? – kiabált 
Éva a fiúval.

Hunor bevallotta, hogy Milka csokoládét vett, 
amin Éva megint felbosszantotta magát, mert 
Mikulásra rengeteg édességet kaptak a gyere-
kek.

– Adok én neked Milka csokit, annyit, ameny-
nyit csak akarsz, de ne lopj! Mit fognak így mon-
dani rád meg rám a suliban?

A nevelő mérgében húsz tábla csokoládét sze-
dett elő, többségében Milkát, amit különböző 
adományozók hagytak ott a családnak. 

– Tessék, edd meg mindet! 

– Fiúk, fél hét! Reggel van, kelés! – keltette 
másnap a társaságot a nevelő.
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– Én már fenn vagyok negyed órája! – nyafog-
ta a kis Gabi álmosan.

– Hogyhogy fenn vagy? És honnan tudod, 
hogy negyed órája? 

– Mert Hunor kereste a csokit a szekrényben, 
zörgött vele!

Ez már sok volt a nevelőnek. Hogy a gyerek 
már negyed hétkor kimászik az ágyból csokit 
enni?

– Hunornak szabad reggelire csokit ennie, 
meg ebédre is? – kérdezte Gabi.

– Hat táblával sikerült megennie! – dohogott 
Éva. – Hat egész táblával!

20.
Gyuri, az Amerikából nemrég érkezett önkéntes 
egy évre költözött Dévára. A huszonnégy éves 
sovány, szakállas fiatalember – akinek az édes-
anyja magyar származású volt, de a fiú már kinn 
született – világot szeretett volna látni, tapasz-
talatot gyűjteni; mindjárt érkezéskor jól meg is 
betegedett, ahogy az az önkénteseknél gyako-
ri volt, hiszen Déván másfajta vírusok várták az 
embert. 

– A blokkban a harmadik emeleten van egy 
szabad lakás, oda költöztök majd be az itt ma-
radó gyerekekkel – mondta Éva –, más szociális 
családból is jönnek majd gyerekek, akiknek a 
nevelőjük szabadságra megy karácsonyra, ve-
lük kellene lenned három hétig.

Hunor szó nélkül vette tudomásul, hogy Gyu-
rival marad karácsonyra. Nem kérdezett sem-
mit, nem is ellenkezett, sőt, úgy tűnt, hogy még 
örül is, hogy az önkéntessel lehet majd. 

– Az a gyerekek nagy szerencséje, hogy ők 
mindenen olyan könnyen túl tudják magu-
kat tenni – jegyezte meg Éva Gyurinak. – Volt 
egyszer nálunk egy kisfiú, Alex. Ötévesen ke-
rült hozzánk. Kezdetben annyira nem tudott 
viselkedni, hogy a konyhában térden csúszkált 
le-fel, ez volt neki a játék… nagyon aranyos 
gyerek volt egyébként. Akármilyen keményen 
megbüntetted, megszidtad, öt percig keser-
gett, aztán odajött és megkérdezte, ihat-e te-
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jet… és ment tovább az élet, mintha semmi 
sem történt volna. Néha elszégyelltem magam 
ilyenkor, hogy nincs elég türelmem a gyerekek-
hez, de aztán mindig megnyugodtam, amikor 
láttam, hogy amint Alex iszik egy kis tejet, min-
den rendbejön. 

Az ünnepek előtti utolsó hét Déván már a 
karácsony és a hazautazás izgalmában telt el. 
Ilyenkor jött az angyalka, akinek a gyerekek még 
október végén írhattak levelet. Éva emlékezett 
rá, hogy Hunor ezt írta: Egy vastag pizsamát 
szeretnék, mert otthon nincs pizsamám. Éva 
meg is kérdezte tőle, miben alszik otthon – nad-
rágban meg blúzban, jött a válasz.

Hunor egyébként kifejezetten fázós volt, vas-
tag zoknit húzott este, amit persze időnként el-
felejtett lecserélni. (Ha Éva észrevette és felszó-
lította, akkor a párnája alá rejtette a mocskosat, 
és gyorsan tisztát húzott.) A kicsik szobája volt 
mindig a legmelegebb a házban; ha a csem-
pekályhát jól befűtötték, az egész éjjel ontotta 
a meleget. De Hunor nem volt hajlandó vastag 
zokni nélkül ágyba bújni, és a fejére húzott taka-
róval aludt. 

Ez még nem lett volna baj, de a gyerek nem 
vette le a cipőjét, amikor belépett a házba, holott 
Éva mindnyájuknak adott házicipőt40. A legtöbb 
gyerek mezítláb járt volna, Évának szorgalma-
san kellett ismételgetnie, hogy vegyenek papu-
csot, mire a fiúk megszokták – de ez Hunornak 
még hónapok után sem lett automatikus.

40  papucsot

– Hunor, otthon miben szoktál lenni benn a 
házban? – kérdezte annak idején a nevelő.

– Cipőben.
– Milyen cipőben?
– Amiben a suliba megyek. 
– Tényleg? – kérdezte a nő hitetlenkedve. – 

Kilépsz az ágyadból, és egyből az utcai cipőbe 
lépsz bele?

Éva Mari nénit is kikérdezte, aki megerősítette:
– Nincs se házicipő, se szőnyeg! Egy darab 

se. Csak a hideg padló. Tényleg cipőben járnak 
benn.

Éva ezen elgondolkodott. Talán ő is ennyire 
fázós lenne, ha úgy nőtt volna fel, hogy regge-
lenként a hideg betonpadlóra lép.

Karácsony előtt egy héttel a gyerekek elkezd-
ték várni az angyalkákat, pontosabban az an-
gyalkák ajándékait, amelyeket a gyerekek levelei 
alapján magyarországi támogatók küldtek el.

Éváék behozták a lakásba a karácsonyfájukat 
is: pár héttel korábban, még mielőtt hidegre for-
dult volna az idő, kiásták az egyik fenyőfát a kert-
ből, amit négy éve kaptak adományba Székely-
földről. Az öt, kezdetben alig huszonöt centis 
kis fából négy megmaradt; mostanra legalább 
nyolcvan centisre megnőttek. 

A konyhában a kis hűtő tetejére állították fel.
– Nevelő, mikor jön az angyalka? – kérdezték 

a fiúk.
– Miután feldíszítettétek a fát. Siessetek, ötre 

kell menni a kolostorhoz, az udvaron lesz az ün-
nepség!

Addigra már Pestről is megérkeztek az angyal-
kák; az ajándékokat már egy hete leszállította 
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egy kamion, szépen családonként nagy zsákok-
ba összekészítve. Ez volt az év legizgalmasabb 
estéje a kolostornál, mindenki azt várta, mikor 
kapja meg az ajándékot – de csak az ünnepség 
után lehetett menni érte.

– Várjatok meg itt a kolostor előtt, fiúk! Darius, 
te gyere velem! – igazgatta őket a nevelő, és el-
ment, hogy lecipeljék a nyolc gyönyörűen be-
csomagolt ajándékot a kolostor elé.

– Hunor! Nézd, mekkora ajándékot kaptál! 
Olyan nagy, hogy haza sem bírod vinni! – és 
tényleg olyan hatalmas dobozt kapott a fiú ka-
rácsonyi papírba csomagolva, hogy a nő is alig 
bírta fogni. Mindenki irigykedve nézte – de a leg-
fontosabb az volt, végre lehetett indulni haza és 
ki lehetett bontani az ajándékot.

– Nevelő, segítsek neki vinni? Nem bírja! – 
ajánlkozott Kis Darius.

– Nem kell, elbírja ő valahogy. Az ő ajándéka, 
neki kell vinni! – És tényleg, vitte a fiú talán élete 
első nagy ajándékát a vállán, a hátán, a kezében, 
aztán megint a hátán, ahogy bírta.

Otthon az egész lakás tele lett a karácsonyi 
csomagolópapírokkal. Mindenki igyekezett 
olyan gyorsan szétszedni, széttépni, kibontani, 
ahogy csak tudta, hogy meglássa, meghozta-e 
az angyalka, amit kért. Végül is az év során ez 
volt az egyetlen alkalom, amikor a dévai gyere-
kek azt kérhettek, amire csak vágytak!

– Hunor, mi volt a dobozban? Mutasd! – kíván-
csiskodott Éva.

– Egy csomó papír, nézze! – mondta a fiú és 
dobálta kifelé a sok-sok összegyűrt újságpapírt a 
hatalmas dobozból. Egyszer csak előkerült egy 

távirányítós autó, meg a vastag pizsama, és ren-
geteg édesség.

– Volt már távirányítós autód, Hunor? Ha még 
nem, akkor vigyázz rá, hogy sokáig tartson!

Kedden szólt a kis Gabi, hogy a nagy távirányí-
tós autó Hunor ágya alatt van.

– Huni, hogyhogy nem játszol az autóddal? – 
kérdezte Éva. 

Lassan kiszedte a fiúkból, hogy mi történt: 
amíg ő elment a pesti adományozókkal vacso-
rázni, addig Radu és Hunor kivitte a távirányítós 
autót az utcára, kipróbálni, hogy hóban is köz-
lekedik-e – és a játék zárlatos lett, tönkrement. 
Éva nagyon igyekezett, hogy tárgyilagosan te-
gye helyre a fiúkat, mennyire rossz ötlet volt az 
elektromos játékot a vizes környezetbe vinni.

A téli vakáció kezdete előtt két nappal még el-
jött egy támogató házaspár Makóról látogatóba. 
Karácsony alkalmából ennivalót meg déligyü-
mölcsöt hoztak a gyerekeknek, és megkérdez-
ték, segíthetnek-e még valamiben. 

– El tudnátok menni Hunorral a piacra, és ven-
nétek kesztyűt neki? – kérte őket a nevelő, egy-
részt mert tudta, minden dévai gyerek hogy sze-
reti, ha csak vele foglalkoznak, és végre nem kell 
osztozni senki figyelmén, másrészt meg tényleg 
nem találtak kesztyűt Hunornak, és a háromhe-
tes vakációra nem szerette volna otthagyni anél-
kül. 

Így barátkozott össze Hunor Angéláékkal. A 
kocsijukban előre ülhetett; lángost is vettek neki 
a piacon. 
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– Ez a Hunor nem rág rendesen! – állapította 
meg Angéla. Már Éva is felfigyelt rá, hogy Hu-
nor nagyon furcsán eszik. Valahogy az oldalsó 
fogaival harapja az ennivalót, aztán hatalmas 
falatokat vesz be, nem is fér el a szájában, utá-
na pedig egy idő után, mintha nagy falaton-
ként lenyelné anélkül, hogy összerágta volna. 
– Úgy eszik, mint a nagymamám, hogy csak 
forgatja a szájában a falatot, és a nyelvével ki-
csit szétmorzsolja – jegyezte meg a nő, és a 
fiúhoz fordult. 

– Hunor, fáj a fogad, ha rágsz? – kérdezte tőle 
Angéla.

A gyerek nem válaszolt; valószínűleg nem volt 
kedve bevallani, hogy nem ment vissza a fogor-
voshoz.

– Nem bánom, hogy itt maradok karácsony-
ra – mondta Hunor Évának az elutazása előtt. – 
Alexandra mondta, hogy itt minden nap kap az 
ember ajándékot.

Éva ennek ellenére félve utazott haza; biztos 
volt benne, hogy a gyerek elszökik. Kérte nem-
csak Gyurit, hanem a többi önkéntest is, figyel-
jenek oda rá; aztán várta a híreket. Fölöslegesen 
aggódott: az önkéntesek arról számoltak be, 
hogy Hunor jól érezte magát, korcsolyázni vol-
tak, társasoztak, kirándultak, micet41 ettek, Gyuri 
főzött és így tovább. 

– És kaptál minden nap ajándékot? – kérdezte 
Éva a kisfiút, amikor hazaért.

– Az első két nap igen! – válaszolta lelkesen.

41  ejtsd: mics, darált húsból készült frissen sült kolbász

Éva tudta, hogy ilyenkor rengeteg vendég jön, 
mindenki hoz valamit; narancsot, szaloncukrot, 
játékokat, kesztyűt. Még ha nincs is ajándékdo-
bozba csomagolva mind, azért nagyon jó életük 
van ilyenkor a gyerekeknek. Ennyi ajándékot, 
mint itt, garantáltan nem kap egy családban 
nevelkedő gyerek sem! Éva mégis azt kívánta 
volna mindegyik gyereknek, hogy kapjon keve-
sebb ajándékot, de mehessen haza pár napra. 
Kissé szégyenkezve gondolt arra, hogy Hunor 
esetében ennek legnagyobb akadálya ő maga 
volt – de azzal biztatta magát, hogy a gyereknek 
fontosabb, hogy jó oktatást kapjon, mint hogy 
egy karácsonyt az anyjával töltsön, főleg, hogy 
Hunor anyja sem érdeklőtt igazán. A nő csak az 
utolsó tanítási nap estéjén telefonált nekik, mire 
számítson. Éva egyszerű szavakkal elmondta, 
hogyan döntött és miért, az anyuka pedig nem 
ellenkezett. 

– Nem hívtam Hunort mostanában, mert a 
múltkor elpityeregte magát – sóhajtott. A be-
szélgetésük végén Éva odaadta Hunornak a tele-
font, és becsukta az ajtót, hadd beszéljenek nyu-
godtan egymással. Húsz perccel később, ami-
kor visszament a szobába, Hunor még mindig 
telefonált, de közben tépte le a cipősdobozról 
a karácsonyi csomagolópapírt – eszébe jutott, 
hogy aznap végre fel lehet bontani a német 
ajándékokat is!

Laci az ünnepeket a szüleinél töltötte – 
Kovászna mellett laktak egy kis faluban –, öt 
testvére közül három is hazajött karácsonyra 
külföldről. Ilyenkor télen egyetlen szobát fűtöt-
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tek, meg a konyhát, ott karácsonyoztak mind-
annyian. Az apja télen pihent, csak az állatokkal 
foglalkozott, édesanyja a szomszéd városban 
lévő pékségben dolgozott, hajnalban kelt, és 
már korán hazakerült.

Arni, a focista román nevelőapjával és édes-
anyjával karácsonyozott, és találkozott az édes-
apjával is, aki egy gazdánál lakott és pásztor-
ként dolgozott. Hazatértekor büszkén mesélte, 
hogy édesanyja januárban új munkahelyen kezd 
majd, a kábelgyárban, ahol jól fizetnek, de na-
gyon pontosan és gyorsan kell dolgozni.

Kis Darius, a pásztorfiú az édesapjához utazott 
haza, Nagyvárad mellé; az anyja már több éve 
Magyarországon élt, nem hallottak róla. A fiú új 
ruhákkal, cipőkkel felszerelve érkezett vissza Dé-
vára, amit főleg a nagymamamája vásárolt neki. 
Azt mesélte, otthon már unta magát, várta, hogy 
vége legyen a szünidőnek.

Radu Mintiára ment, a barakklakásukba a szü-
leihez, akiknek tél lévén nem volt munkájuk. 
Levágtak egy disznót, így gazdag karácsonyt 
ünnepeltek, bár Radu ajándékként csak némi 
édességet kapott.

Costiék az egyszobás kis alumínium barakk-
lakásukban karácsonyoztak Szászvároson, két 
testvérével és édesanyjával. Az apjával nem volt 
továbbra sem hajlandó találkozni, hiába kérte 
Éva, hogy hívja fel legalább.

– Ha akkor nem foglalkozott velünk, akkor 
most mit csináljunk? – jelentette ki a fiú, utalva 
arra, hogy az apja otthagyta az édesanyját a sok 
gyerekkel.

Denis a temetőbe ment haza karácsonyra, a 
kis szükséglakásukba. Az édesapja tüdőbajjal 
megint szanatóriumba került, az anyja időnként 
dolgozott. Fürödni az unokához kellett átjárni; 
Éva nagy nehezen kihámozta, hogy az unoka-
testvért érti ezen Denis, aki egy fürdőszobás 
blokklakásban lakott a közelben.

A kis Gabi szülei karácsony előtt egy héttel 
érkeztek Olaszországból, sikerült szabadságot 
kapniuk, így a kisfiukkal együtt mentek haza, au-
tóval. A nővére, Zita is nagyon örült a szülőknek, 
de végül úgy határozott, hogy a szünetet Déván 
tölti, az udvarlójával. Az angyalka új nadrágokat, 
blúzokat, bakancsot, télikabátot hozott Gabinak; 
sajnos a szülőknek szilveszterre már vissza kel-
lett menniük dolgozni.

Évát a szünet alatt nagy meglepetés érte: Robi 
hívta fel, aki Éva legelső évében végzett nála. 
Azért csodálkozott, mert az immáron huszonhét 
éves fiúról nagyon régen hallott, ha néha telefo-
nált neki, a fiatalember nem vette fel, és nem is 
hívta vissza. 

– Egy gumigyárban kezdtem el dolgozni – 
mesélte a fiú. – Gumicsöveket csinálunk, jól is 
fizet, csak sok a munka. A szombatért is külön 
fizetnek! Megszerettem, már az első három hét 
után jól tudtam csinálni. Eddig tizenkét órában 
dolgoztunk, most lehet, hogy áttesznek minket 
nyolc órába.

– És sikerült a házatokat felújítani? – kérdezte 
a nő; emlékezett, hogy a fiú nagy álma volt az 
édesanyja házát rendbe tenni.
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– A tetővel kezdjük, jövő nyáron. Már a cse-
repek felére megvan a pénz! – újságolta a fiú 
büszkén. 

Robi hétévesen került az alapítványhoz, test-
vérével együtt; apjuk fiatalon váratlanul meg-
halt, az anyuka pedig nem boldogult el a két 
gyerekkel. A helyi plébános ismerte Csaba test-
vért, ő szólt az ügyükben. Robi később úgy me-
sélte Évának, hogy egyik nap az iskolában meg-
jelent a barna ruhás pap bácsi az iskolában, és 
megkérdezte őket:

– Meg akarjátok-e Dévát nézni?
Amikor Dévára értek és kiszálltak a kocsiból, 

mindketten elcsodálkoztak, mennyi gyerek volt 
ott, mennyi játék, milyen nagy focipálya. Gya-
korlatilag az alapítványnál nőttek fel – hol Dé-
ván, hol Szászvárosban –, mert az anyjuk nem 
érdeklődött utánuk, nem is jött értük évekig. A 
nevelőjük, Kati mesélte, milyen nehéz volt a 
testvérpárt hazavinni – az anya nem jelentkezett 
a gyerekekért, Csaba testvér beültette őket az 
autójába és megindultak. A házhoz nem is ve-
zetett út, így egy ponton le kellett rakni a kocsit, 
és gyalogolni át mindenen; patakon, réteken, 
aztán amikor odaértek, kiderült, hogy anyuka 
elköltözött. 

Érettségi után Csaba testvér Székelyföldön ta-
lált Robinak munkát, építkezésen lett kőműves, 
aztán amikor édesanyját elütötte egy motor, és 
hosszan betegeskedett, Robi ápolta; a nővére is 
otthagyta a munkáját Spanyolországban és ha-
zaköltözött hozzájuk.

– Májusban én is meg akarom javítani a tetőn-
ket Déván – mondta Éva Robinak a telefonba –, 

mert két szobában is beázik. Dávid jönne el a 
főnökével Németországból. Ha tudsz, gyere el, 
kérlek, kicsit segíthetsz is, és kibeszéljük magun-
kat, jó? 

Éva boldogan tette le a telefont. Csak nem hi-
ába prédikált Csaba testvér meg a sok nevelő 
annyit ezeknek a gyerekeknek!
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21.
A január jól indult, mindannyian kipihenték ma-
gukat, Évának és a fiúknak is jót tett a környe-
zetváltozás. A karácsonyi szünetben Éva először 
a szüleihez ment, azután a saját lakásába, ahol 
nem csinált semmit, csak élvezte az egyedüllé-
tet és energiát gyűjtött. Dévától eltávolodva, a 
távolsággal párhuzamosan a fókusz is átkerült 
a rövid távú célokról a hosszabb távú tervekre. 
Azon gondolkodott, hogyan fog Laci leérettsé-
gizni, Arni merre induljon el; hogy Hunor ho-
gyan fog húsvétkor hazakerülni és vajon vissza-
jön-e majd Dévára. A szabadság alatt letisztultak 
a célok, az eszközök, és erősödött benne a jó 
szándék és a jó akarat is. 

Hiába, csak ember vagyok, aki ugyanúgy kifá-
rad, kimerül, elkeseredik, elveszíti a jóindulatát, 
sőt rosszindulatúvá is tud válni, fogalmazta meg 
Éva magának, és ettől kicsit meg is könnyebbült. 
Ember vagyok, akiben ugyanúgy felül tud kere-
kedni az önvédelem a jó szándékkal szemben; 
aki időnként már csak túlélni akar és nincs ere-
je még többet segíteni, érvelni, meggyőzni. Aki 
már csak a saját igazát akarja, a saját nyugtát. 

Déván nehéz volt nyugtot találni. Talán lehe-
tetlenség is… Érdekes, hogy a vendégek pedig 
éppen ezért jönnek ide; hiába, egy hosszabb 
szabadság sokat segít mindenkinek.

Érdekes és újszerű volt Magyarországon len-
ni; ha elment Éva mellett egy autó, a nőnek fel-

tűnt, hogy magyar a rendszáma – aztán eszébe 
jutott, hogy itthon van, persze, hogy magyar a 
rendszám. Ugyanígy volt a magyar szóval is; 
Déván ritkán hallotta, figyelmeztetnie kellett ma-
gát, hogy itt ez természetes, itthon van. Az első 
napokban reggel ébredéskor meg kellett nézze, 
hol is van: a kisvárosi Déván, a világváros Bu-
dapesten, vagy a szüleinél a faluban? Szüntelen 
eszébe jutott, Romániában vajon mennyi idő 
van, mit csinálnak most a fiúk. 

Ennek ellenére, amikor hazajött Magyaror-
szágra, olyan volt, mintha a régi életét kapta 
volna vissza. Déván a dolgok nagyon leegysze-
rűsödtek: kelj fel, indulj, figyeld az órát! Fújd 
ki az orrod, vedd be a vitamint! Egyél, indulj, 
pakold el! Hol van, mi történt, hogy történt? 
Kezdjünk neki, haladjunk, menjünk, maradjunk, 
feküdjünk le – sokszor ennyi volt egy nap, ennyi 
volt a cél. 

Csak itt érezte, hogy kis lépésekben ugyan, 
de haladtak előre: Radu, a mintiai már hetedi-
kes lett, pedig oviból ballagott, amikor a nevelő 
megismerte, és Kis Darius, a pásztorfiú is kö-
zeledik az általános iskola befejezéséhez. Laci 
megszerezte a jogosítványt, jön az érettségi. 
Még ha Costi, Denis vagy Karcsi, a székely fiú 
nem is haladtak annyira jól, mint a nevelő sze-
rette volna, mégis legalább nyugodt gyerekko-
ruk volt, biztonságban, kiszámíthatóságban nőt-
tek fel, világot láthattak, sok új dologgal meg-
ismertették őket, amelyek talán majd felnőttko-
rukban eszükbe fognak jutni, akkor is, ha most 
még nem látják ezek értelmét. Eszébe jutottak 
Csaba testvér szavai:
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Sokszor a kezünkbe veszünk egy kis magot, 
egy ügyetlen kis álmot, egy emberpalántát, és 
nagyon nehéz benne meglátni a csodálatos, 
hatalmas fát, az emberek életét bearanyozó 
kész művet, a sudár, szép emberkatedrálist, aki 
környezetének áldásává válik. Jézus bennünket 
mindig az erőt, növekedést adó, teremtő tekin-
tettel néz, lát. Ő hiszi, hogy a mi kis botladozó 
kezdeményezéseink, a befogadott félénk gyer-
mekek nagyra nőnek, hogy boldog életükkel hir-
dessék Isten szeretetét. 

Január tizenötödikére, iskolakezdésre mind-
annyian visszautaztak Dévára. Váratlan hideg 
jött – mínusz húsz fokot mértek napok óta, ami 
a csíkieket nem érte váratlanul, Hunyad megyé-
ben viszont ritka volt. Éva és a gyerekek felfű-
tötték a kihűlt házukat, égtek a cserépkályhák, 
de az első szobában nem akart a hőmérséklet 
kilenc foknál magasabbra emelkedni, a fürdő-
szobában befagytak a csövek, még a vécécsé-
szében is megfagyott a víz. 

Éva felidézte Babi, az előző nevelő búcsúját – 
aki tizenkét évig élt ebben a házban, és innen 
ment nyugdíjba –, amikor megemlítette, hogy 
a vízvezetékek nincsenek túl mélyre ásva, és ő 
minden télen aggódott, nehogy befagyjanak a 
hidegben.

Mi jöhet még? – kérdezte elkeseredetten Éva: 
két éve a szennyvíz jött vissza a hátsó fürdőszo-
bába, ha mosott, a következő évben pedig a kin-
ti csap fagyott szét – kétszer is.

Még az volt a szerencse, hogy a hátsó für-
dőszoba fala belső fal volt, össze volt építve a 

szomszéd házzal, ott most nem volt fagyásve-
szély, így ideiglenesen ott tudtak mind a kilencen 
fürödni; és Éva remélte, hogy amint melegebb 
lesz, kiolvadnak a csövek az első fürdőben, és 
azt is tudják használni. 

– Olyan, mintha a fagyott betonra feküdnék 
le – sóhajtott a kis Gabi, amikor eljött az alvás 
ideje; pedig a középső szoba addigra jól beme-
legedett. Éva jóéjt-puszit adott neki, de a kisfiú 
villanyoltás után egy órával kopogtatott:

– Nem tudok elaludni. Otthon mindig Petrá-
val aludtam, meg mamival – mondta, és sírva 
fakadt –, és… nekem azt mondták, hogy Ilonka 
nevelőhöz fogok kerülni, a blokkba. Oda, a nő-
véremék fölé. És akkor Zita át tud jönni...

Nem is tudta a nő, hirtelen mit feleljen a fiúcs-
kának. Még neki is nehéz volt Budapestről visz-
szatérni Dévára, főleg az első években, a kisfiú 
pedig egyáltalán nem önszántából jött ide, a 
szüleit legközelebb talán nyáron látja majd. 

Éva kimászott az ágyból, begyújtotta a kony-
hában a csempekályhát, és ölébe vette a kisfiút, 
átkarolta a kis testet, úgy ültek ott a hokedlin a 
karácsonyfaizzók fényénél. 

– Gabikám, már mindjárt éjfél, nem mehetünk 
át Zitához. Valahogy el kell tudnod aludni. Nyu-
godtan sírjál, tudom, hogy most rossz itt lenni, 
de majd megszokod megint. Meglátod, minden 
nap egy kicsit jobb lesz. Minden nap kicsit köny-
nyebb lesz – biztatta a fiúcskát. Jólesett őszintén 
mondani neki mindezt – ő maga is pontosan így 
érezte ezt, nevelőként. 

Amikor Gabi teste elnehezült a karjában, be-
vitte a fiút a szobájába.
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– Gyere, feküdjünk le. Ugye most már kicsit 
melegebb van itt?

Betakarta a felhőmintás puha paplannal; a kis-
fiú belesüppedt a német támogatóktól kapott, 
új, vastag matracba, befordult az ágy felé, és 
magához szorította a mackóját. 

– Meglátod, holnap már egy kicsit könnyebb 
lesz – susogta Éva. – Amint felkelsz, öltözz fel 
gyorsan és jó melegen. Elszaladsz az ebédlőbe, 
kora reggel tudsz már Zitával találkozni. Itt ma-
radok kicsit, te meg próbálj aludni.

Éva leült a fiúcska mellé, és a hátát simogatta, 
amíg elaludt. 

Másnap este, amikor megint jött a lefekvés 
ideje, a kis Gabi Éva fülébe súgta: 

– Még mindig jön az a rossz érzés, de már 
azért egy kicsit könnyebb.

Éva gyorsan megölelte a kisfiút, hogy az ne 
lássa a könnyeit. A szülőkre gondolt, akik nem 
láthatják a saját szemükkel, ahogy ez az aranyos 
gyerek felnő.

22.
Öt nap fűtés után a víz kiengedett az első fürdő-
szobában, és Éva imái meghallgatásra találtak 
– nem fagytak szét a csövek, mehetett minden 
a régi kerékvágásban. Az év első programja a 
házszentelés volt. Ilyenkor délelőtt jött a hír:

– Csaba testvér jön ma házat szentelni!
A következő kérdés mindig az volt:
– Hol kezdi?
Csaba testvér ugyanis minden évben másho-

vá ment először. Ebben az évben Éva nevelő-
höz látogatott el elsőnek, utána következett a 
többi ház, majd végül a blokk. Csaba testvérrel 
tartott Ceci néni, a házvezető, Noémi, a fiatal 
szociális munkás, aki maga is Déván nevelke-
dett a kolostornál, és az egyetem elvégzése 
után visszajött az alapítványhoz, valamint egy-
két kolostori gyerek, aki a szentképeket osztot-
ta. Négy órakor kezdték és örültek, ha vacsora 
végére, nyolcra végig tudták járni az összes 
családot.

Csaba testvér idén látni akarta az ellenőr-
zőket. Ez rossz hír volt, mert az ellenőrző fo-
gyóeszköznek számított Éva családjában, azaz 
időnként megmagyarázhatatlan okokból el-
eltűnt egy-egy. A felsősöknél Éva már nem is 
kereste, de időnként még az alsósoknak sem 
volt meg; régen Alexnak egyszer két hónapig 
keresték hiába (végül kiderült, hogy a tanító né-
ninél becsúszott az egyik füzetbe, és végig ott 
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lapult). De ha meg is volt az ellenőrző, inkább 
csak a jó jegyek voltak beleírva, így Évát nem 
igazán érdekelte. 

– Az első szobában fogjuk várni Csaba test-
vért – adta ki az utasítást Éva. Kitakarították az 
egész lakást, az első szobában az íróasztalt lete-
rítették egy frissen vasalt fehér abrosszal; fehér 
gyertyát készítettek oda, amelyet Kis Darius fog 
gyorsan meggyújtani amikor megjönnek a ház-
szentelők. A nő tésztát sütött, sucot42 tettek ki 
üvegpoharakkal, ahogy a vendégeket illik várni. 

Mindenki izgatottan várt, a fiúk felsorakoztak – 
spontán módon nagyság szerint álltak egymás 
mellé –, Éva boldogan nézte őket végig. 

Ekkor a konyha felől motozást hallottak: a ház-
szentelő csapat a hátsó ajtón érkezett!

Megbolydultak a fiúk, erre megjelent Csaba 
testvér is, aki viszont a főbejáraton toppant be.

– Énekeljen valami szép éneket! – biztatta 
Csaba testvér Évát, akinek sok mindenhez volt 
tehetsége, de hangja nemigen akadt. Persze 
Csaba testvérnek nem lehet ellentmondani… 
szerencsére a fiúk kisegítették, azonnal bekap-
csolódtak. A nő megmosolyogta magában az 
esetet, mert Csaba testvér maga is többször 
mondta, hogy tőle ne várjon senki énekes mi-
sét – hát Éva nevelőtől se várjanak nagy ének-
lést!

Az imák után a szerzetes megkérdezte:
– És mi újság Éva nevelő családjában? Min-

denki tanul vagy lesz bukás?
Mindenki állt csöndben.

42  ejtsd: szuk, üdítő románul

– Megkínálhatjuk Csaba testvér egy kis süte-
ménnyel? – kérdezte inkább a nő, és már kapta 
is fel a süteményes tányért.

– A fiúk csinálták-e? – szólította meg őket Csa-
ba testvér. Senki nem mert válaszolni, ezért a 
nevelő tette meg:

– A fiúk is szoktak segíteni, de most ezt én sü-
töttem.

– És szoktak-e ezek a fiúk vitatkozni a neve-
lő nénivel? Mert én bizony ezeket a fiúkat arra 
biztatom – nézett végig Lacin, Arnin, Denisen, 
Costin atyai szigorral –, hogy soha ne vitatkoz-
zanak, mert abból semmi jó nem szokott kisül-
ni! Adjanak ők maguk jó példát! Ha a nevelő 
kér valamit tőlük, akkor ők szépen, mosolyogva 
mondják, hogy igen, nevelő néni, most mindjárt 
megcsinálom vagy hogyne, nevelő néni, én itt 
vagyok, rám számíthat! – közben a szerzetes szí-
vére tette a két kezét, és egyetértően meghajolt, 
mint aki maga is mosolyogva igazat ad a nevelő 
néninek, majd folytatta:

– Ha a nevelő néni nap mint nap ezeket hallja, 
akkor nem csak hogy megtanulja ő is kívülről, 
hanem ha mi akarunk valamit kérni, akkor ő is 
örömmel mondja, hogy igen, vagy hogyne, drá-
ga kicsi fiam. – Itt kis hatásszünetet tartott, meg-
várta, hogy a fiúk felfogják, mit is akar valójában 
tanítani nekik. – Akkor lássuk az ellenőrzőket! 
– szólalt meg újra Csaba testvér, és belelapo-
zott Darius ellenőrzőjébe. – Négyes magyarból, 
fiam?! 

Jaj, a legrosszabbat szúrta ki, gondolta magá-
ban Éva.
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– Kettes hittanból? Még a címet sem tudtad 
elmondani? – kérdezte, majd csukta be inkább 
egy gyors mozdulattal a füzetkét. – Isten áldjon 
benneteket! – köszönt el, és indult is kifelé. A 
fiúk meg boldogan kezdték enni a tésztát, ami-
re házszentelés közben nem jutott idő. Mire a 
nevelő visszajött, már csak egy darab maradt; 
az utolsó süteményt soha senki nem merte el-
venni. 

– Ki lehet a sucot is bontani? – kérdezte Costi. 
Éva bólintott.
Néha csak ennyi kell a boldogsághoz!

Elkezdődött a tanítás, ami egyben azt is jelen-
tette, hamarosan vége van a félévnek. Éva egyik 
nap felbiciklizett a Téglásba, és nagyszünetben 
kiírta a jegyeket a katalógusokból. Összesen 
húsz perce volt erre; villámgyorsan cserélgette 
a naplókat, hogy minden fiú minden jegyét ki-
jegyzetelhesse, ráadásul most egy pesti isme-
rőse is megkérte, hogy a fogadott keresztlánya 
jegyeit is nézze meg neki.

Éva nagyra becsülte Anikó erejét, ahogy Pest-
ről próbál segíteni Denisának. A lány óvodás 
korától a kolostornál nevelkedett nővérével, 
korukhoz képest mindketten fejletlenek voltak, 
bizonyára azért, mert otthon nem volt elég en-
nivaló. A szüleik elváltak, az édesanyjuk takarí-
tásból tartotta el magukat. Denisa éppen első 
osztályba ment, amikor megismerte a pesti Ani-
kót, aki jogászként dolgozott és keresztszülőnek 
jelentkezett, le is utazott Dévára, hogy szemé-
lyesen találkozzon a kislánnyal. Nyaranta elvitte 
magához, és időnként Déván is meglátogatta őt 

meg a testvérét. Közben nőttek a lányok; a ba-
jok akkor kezdődtek, amikor a nővér tizennégy 
éves lett, és mielőtt befejezte volna a nyolcadik 
osztályt, beleszeretett egy cigány fiúba, és el-
költözött Mintiára, Raduék mellé a cigánysorra. 
Denisát sem lehetett a kolostornál tartani, ő is 
mindenképpen haza akart költözni, és végül az 
anyuka engedett, hazavitte. Onnantól kezdve a 
lány megbukott egyszer, megbukott kétszer, de 
Anikó továbbra is tartotta vele a kapcsolatot, vá-
sárolt a lánynak egy okostelefont, és délutánon-
ként az interneten keresztül együtt tanultak.

– Anikó! Mennyi idő ez neked minden nap? – 
csodálkozott Éva.

Legalább napi két órát tanultak együtt, és meg 
is lett az eredménye: harmadszorra továbbme-
hetett Denisa, hatodikos lett. A távtanulás innen-
től kezdve egyre jobban ment, a lány már a he-
tedik osztályt végezte, Anikó az osztályfőnökkel 
is tartotta a kapcsolatot, ha baj volt, telefonon 
felhívta, bár néha Évát kérte meg, hogy kérdez-
zen utána egy-egy problémának az iskolában.

A szemeszter végéhez közeledve megírták a 
gyerekek a félévi dolgozatokat, a tesákat. Ezek 
sajnos meglehetősen nehezek voltak, így a 
gyöngébb tanulókkal, mint Darius, Costi vagy 
Denis, már nem is készültek rá; tudták, úgyis 
négyes lesz.

Éva várakozásának megfelelően Hunor is né-
gyest kapott románból és matekból is. Ezen 
nem csodálkozott, hiszen épp csak a szorzótábla 
végén voltak, és ugyan a napi leckét matekból 
már tudogatta a fiú, a régebbi anyagokból nem 
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tudott semmit felidézni. Amikor viszont magyar-
ból is négyest hozott, a nő elveszítette béketű-
rését:

– Hunor, hogyhogy négyest kaptál? Mit nem 
tudtál?

– Mindent tudtam – válaszolta a gyerek és hiá-
ba is faggatta a nő, hogy mi volt a dolgozatban, 
mihez írt, mihez nem írt, nem tudta a fiú meg-
magyarázni, hogyan lett négyes a dolgozat.

– Hunor, én holnap felmegyek Kovács tanár-
nőhöz, és gyere te is, nézzük meg együtt a dol-
gozatot! Hogy lett ez négyes? Meg kell értenünk.

Így tettek; a tanárnő készségesen vette elő a 
fiú feladatlapját.

– A legtöbb helyre semmit nem írt. Szerintem 
el sem olvasta a feladatot – foglalta össze a hely-
zetet Kovács tanárnő –, és tizenöt perccel koráb-
ban kiment a teremből. Végig azt mondogatta 
a dolgozat alatt, hogy ő mennyire éhes – adta 
Éva kezébe a feladatlapot a tanárnő. Valóban, a 
feladatok többségénél üresen tátongott a meg-
oldás kidolgozására szolgáló rész, ahová pedig 
írt valamit a fiú, az általában rossz volt.

– Hunor, de hát ezeket átbeszéltük együtt, 
nézd! Nem írtál ide semmit – kesergett a nevelő. 
Rosszkedvűen adta vissza a lapot a tanárnőnek, 
és egész úton hazafelé ezen bosszankodott.

– Hunor, nagyon éhes voltál? – kérdezte egy-
szer csak a fiút.

Hunor vállat vont.
– De hát reggeliztünk aznap, nem?
Persze, hogy reggelizett a fiú, hiszen mindig 

együtt ettek az ebédlőben. Viszont igaz, hogy 
Éva már pár hete hallotta Ceci nénitől, az igaz-

gatónőtől, hogy Hunor reggel nyolckor rendsze-
resen megjelenik a titkárságon és iskolakiflit kér, 
amiből pedig mindenki csak egy darabot kap-
hatna, nagyszünetben. 

Ahogy elnézte a nyurga kisfiút, akinek nehezé-
re esett a válasz ezekre a kérdésekre, nem volt 
szíve megdorgálni. Tisztában volt vele, mekkora 
változás lehet egy olyan közegbe bekerülni, ahol 
van ennivaló. Éva felsóhajtott és megfogta a fi-
úcska kezét.

– Adok én neked szendvicset, Hunor, jó? Min-
den nap csinálok neked két nagy szendvicset, és 
akkor nem leszel éhes soha többé! Akkor ehe-
ted meg, amikor csak akarod. És ha nem elég, 
szólsz nekem, rendben? Nagyon fontos, hogy 
odafigyelj a dolgozatoknál!

Éva eddig is biztatta az összes gyereket, így 
Hunort is, hogy tegyenek el szendvicset, de a fiú 
eddig nem volt hajlandó. Innentől kezdve Éva 
kent neki minden nap kenyeret, sőt még egy kis 
fémkulacsot is előkeresett a konyhaszekrény-
ből, amit régebben kaptak adományba. 

– Ebben vihetsz teát is! – mutatta Hunornak.
De hiába, a szendvicsek ellenére sem javultak 

a dolgozatjegyek magyarból; Hunor később is 
csak ötöst-hatost írt, bár matematikából jellem-
zően inkább hatosokat kapott. 

– Igazán kár Hunorért – mondta Éva Pataki ta-
nárnőnek, az osztályfőnöknek –, mert olyan jó 
eszű! Én sok gyerekkel tanultam már a hét év 
alatt, de ilyen gyors felfogású fiúval alig talál-
koztam. A tanulós tantárgyakat kiemeljük neki 
színes filctollal, és egyedül gyönyörűen megta-
nulja, kilencesre, tízesre!



160 161

Évában egyre erősödött a megérzés, hogy ez 
a gyerek – bár kiválóan olvas, és az együtt át-
nézett tananyagra emlékszik is – talán nem érti 
az írásbeli kérdéseket. Mintha otthon, a faluban 
nem tanították volna meg egyedül, írásban dol-
gozni. Éva innentől fogva ezt külön gyakoroltat-
ta a fiúval. Éppen otthon ült egy fotelben és egy 
munkafüzetet lapozott át, amikor Denis, az ala-
csonyabb szászvárosi fiú jött oda hozzá.

– Nevelő, a bunikám43 kórházban van – 
mondta.

– Ó. És hol? 
– Itt, Déván. Kellene neki bevinnem törülközőt 

meg szappant, mert hirtelen lett rosszul, elvitte 
a mentő, anyukámék nem is tudtak összepakol-
ni neki. 

Éva összekészített egy csomagot, hogy Denis 
vigye be a kórházba. A fiú mindennap megláto-
gatta, de még harmadnapra sem tudták, mi lesz 
vele.

– Vakbele van, de nem műtik meg – számolt 
be a csalódott fiú, amikor hazaért. – Itt volt ma 
anyukám, és mondta az orvosoknak, hogy tőle 
ne várjanak a pénzre, mert annyi pénze van 
csak, hogy még vissza tud menni Szászvárosra.

– Hogy mondod? Azért nem műtötték meg 
eddig, mert várják, hogy fizessetek?

– Persze – felelte a fiú.

A dévai gyerekotthon minden évben meg-
ünnepelte Csaba testvér születésnapját: január 

43  ejtsd: buniká, románul nagymama

24-ét a román állam néhány éve munkaszüneti 
nappá nyilvánította, a román fejedelemségek 
egyesülésének emlékére.

A nevelők sokat készültek erre az alkalomra: a 
heti nevelői gyűlésen ötleteltek, milyen ajándék 
lenne megfelelő erre a születésnapra:

– Könyvet írtunk már Csaba testvérnek…
– Fotóalbumot is adtunk…
– Keresztet is barkácsoltunk…
– Rajzoltak is már a gyerekek! Mi legyen idén?
– Fessünk egy faliképet – javasolta Ancsa, aki 

maga is nagyon szeretett festegetni. – A gyere-
kekkel, közösen!

– Azt nem lehet. Százhatvan gyerek nem tud 
egy képet festeni!

– Akkor minden családból pár gyerek rajzol-
jon! – ajánlotta Ancsa.

Így is lett – Ancsa festett egy gyönyörű nagy 
fát, amire a többi nevelő ráfestette a saját csa-
ládja kis fészkét; barnával, sárgával, zölddel. Az-
után a gyerekek a saját ujjlenyomatukat nyom-
ták a fészkekbe és kiegészítették, hogy kis ma-
dárkák legyenek belőlük; hiszen ők azok, akik 
fészket raktak a Szent Ferenc Alapítvány fáján. 
Ezt a hasonlatot mindig nagyon szerette Csaba 
testvér. 

– Süssünk mellé süteményt – javasolta Ceci, a 
házvezető –, minden család egyet-egyet!

Csaba testvér így köszönte meg másnap az 
ajándékokat:

A mi házunk nem egy intézmény, hanem egy 
nagy család, sok-sok bajban lévő embernek, 
gyermeknek egy nagy lüktető, élő, sokszor civa-
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kodó, máskor örömmel ünneplő igazi családja... 
A családtagok nem egy jól szervezett verseny-
vizsga választásának az eredményei, hanem 
a jó Isten drága ajándékai. Én mindig is így 
néztem a gyermekeinkre, kollégáimra, ezért is 
szeretném hálás szívvel megköszönni azt a sok 
figyelmes jóságot, kedvességet, amivel tegnap 
elhalmoztak. Isten fizesse szereteteteket, Csaba 
testvér

Emellé még egy kérést is megfogalmazott:
Születésnapomra ajándékként szívetek bé-

kéjét kérem. Ajándékozzatok meg azzal, hogy 
szeretettel elbeszélgettek egymással és elenge-
ditek egymás tartozását. Bocsássátok meg a sé-
relmeket, s jó testvérekként, a szívetekből sar-
jadó örömteli szeretet virágait adjátok nekem.

23.
Február elején Éva úgy látta, Hunor talán beil-
leszkedett a családba. Továbbra is feltűnően 
sokat evett, az ötödik szelet rétes után is meg-
kérdezte:

– Szabad még enni?
Esténként kiszaladt a konyhába:
– Van tea? Szabad inni?
Éva a második félév elejére tűzte ki az újabb 

fogorvosi látogatást; bízott benne, hogy vala-
hogy csak rá tudják venni Hunort, hogy vissza-
menjen a fogorvoshoz. A fiúk is biztatták; Radu 
bizonygatta legjobban Hunornak, milyen fontos 
a fogászat, és elmesélte neki, hogy ő elsős ko-
rában becsukta a száját egy rövid fúrás után, és 
többet nem volt hajlandó kinyitni sem kérésre, 
sem könyörgésre, sem fenyegetőzésre, aztán a 
félbehagyott fog el is romlott, és negyedikes ko-
rában ki is kellett húzni.

Addigra kiderült, hogy Hunor édesanyja vajmi 
keveset törődhetett a fiú fogaival.

– Nézzük, Hunor, a fogaidat, nem mozog ez itt? 
– hívta oda magához Éva a fiút még korábban, 
és óvatosan megmozgatta az első tejfogát. – Várj 
csak! – Azzal megnyomta egy kicsit a fogacskát, 
és már csak egy kis szálacska tartotta. – Ez annyi-
ra mozog, hogy már te is ki tudod húzni. Menj! 
– küldte a nő. A fiú kiszaladt a fürdőbe megnézni, 
mit lát, és vissza már kihúzott foggal, vérző íny-
nyel jött, csodálkozva és kissé megrettenve.
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– Kicsit vérzik, de attól nem kell megijedni – 
mosolygott rá Éva. – Ez normális! Nem húztál 
még ki fogat? – A fiú a fejét rázta. – Anyukád 
sem húzta ki? De akkor mi lett itt elől ezekkel a 
fogakkal? Azok hogy estek ki?

– Nem tudom, csak úgy eltűntek. 
Éva jobban megnézte a fiú száját; a két felső 

metszőfoga sokkal beljebb állt, mint a többi. Le-
het, hogy nem húzták ki a tejfogakat időben, és 
mögötte kinőttek a maradandó fogak?

– Tedd be a párnád alá a fogat és a fogtündér 
fog hozni érte pénzt! – mondta közben Radu lel-
kesen Hunornak.

Amikor Éva reggelinél rákérdezett, a fiú nevet-
ve rázta meg a fejét:

– El is felejtettem megnézni! – De aztán dél-
után csak megtalálta a két lejt. 

Éva örült, amikor Hunor összeszedte a bátor-
ságát, és elindulhattak a fogorvoshoz. A Jóis-
ten legyen velünk, imádkozott Éva magában. 
Attól félt, ha nem megy minden jól, soha töb-
bé nem bírja visszavinni egy fogászati rende-
lőbe sem.

– Becsukod a szemed, kinyitod nagyra a szád, 
és vársz türelmesen, Hunor! Nincs mit nézni 
ezen! Rábízzuk magunkat a doktor nénire, ő ért 
hozzá, ő a fogorvos. Hiába nézzük, hogy mi tör-
ténik, csak még jobban megijedünk! – javasolta 
Éva ellentmondást nem tűrő hangon Hunornak. 
És láss csodát, mintha a gyereket kicserélték 
volna: becsukott szemmel ült, mozdulatlanul. 
Nem kezdett el sírni, nem húzta el a fejét, nem 
kapott oda a kezével. Egyszerűen feküdt a szék-
ben és várt, kis száját nyitva tartva. 

– A bal alsó hatos csúnyán begyulladt, ki kell 
húzni – hangzott a doktornő ítélete.

Amikor már legalább egy órája próbálták bal-
ra-jobbra mozgatni a fogat, de nem mozdult, 
csak annyi történt, hogy egy kis darab letört 
belőle, a fogorvos komolyabb eszközöket tett 
a keze ügyébe. Egy kisméretű feszítővel nyúlt a 
fog alá – ekkor tűnt fel a nevelőnek, hogy Hu-
nornak milyen kicsi szája van, még ha a lehető 
legnagyobbra nyitotta ki, akkor is egészen kicsi-
nek tűnt. 

Közben valami vérezni kezdett. Az orvos még 
rosszabbul látta, hol mi történik, és már a fiúcs-
ka ajkai is véresek lettek. Hunor egyre jobban 
szorította össze a szemét, és Éva majdnem sírva 
fakadt. Életében először sajnált meg fiút; ezek-
ben a helyzetekben mindig érzéketlen maradt, 
mindig a célt látta maga előtt, ha a gyerekeket 
vérvételre, foghúzásra vagy műtétre vitte, az 
lebegett a szeme előtt, hogy hosszabb távon 
minden rendben legyen. Minden porcikájával a 
gyerekre koncentrált, nem volt idő megsajnál-
ni, mert uralni kellett a helyzetet, fegyelmezni 
és bátorítani. Nem hagyhatta, hogy a gyerekből 
kitörjön a pánik, az önsajnálat, a hiszti. De ott, a 
fogászatnál, abban a pillanatban igenis megsaj-
nálta a fiút, a rossz fogait, és arra gondolt, vajon 
még hány fogát kell kihúzatniuk, hogy rendben 
legyen. Közben a gyerek enyhén remegni kez-
dett, valószínűleg a fáradtságtól. Adtak neki inni, 
a fogorvos is biztatta, hogy közel vannak.

– Kijött a fog! 
Éva most valóban elsírta magát, Hunor pedig 

büszkén nézett rá – szája rándulása arra követ-
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keztetett, hogy mosolyogni is próbált, de elzsib-
badt arca, ajka ezt kevéssé engedte.

Éva úszott a boldogságban. Végre Hunor hall-
gatott rá! Két hónapja még azt mondogatta, 
soha nem megy vissza egy fogorvosi rendelő-
be sem, most pedig mint egy angyal, úgy ült, 
és hagyta, hogy kihúzzák a fogát. A nő kezdett 
egyre jobban reménykedni benne, hogy tud a 
fiúra hatni, hogy jó irányba indultak és igenis 
több is lehet a gyerekből. Hisz Csaba testvér is 
megmondta:

Az a gyerek, aki máshol teljesen kezelhetetlen, 
istenátka, az nálunk, ha az ember ölbe veszi, és 
kétszer szeretettel megpuszilja, kezes bárány-
nyá és a közösség hasznos tagjává válik. Ha egy 
gyereket (vagy felnőttet), aki látszólag haszonta-
lan, tudom szeretni tiszta szívvel, ha meg tudom 
ajándékozni, akkor az gyümölcsöt terem. Én úgy 
hiszem, hogy csak az ajándékozó szeretet tudja 
az embert, a világot jobbá tenni – és eddig min-
dig azt tapasztaltam, hogy ha az ember nyitott 
valaki felé, akkor az a nyitott ajtón bejön. 

24.
Denis bunicáját végül megműtötték fizetés nélkül 
is, de néhány nap múlva hazaadták a kórházból 
és az idős nő három hétre rá szombaton meg-
halt. Denis vigasztalhatatlan volt – Éva számára 
furcsa módon azonban a fiút vigasztalta, hogy 
nagymamáját ott ravatalozták fel Denisék kisszo-
bájában; mivel a temetőben nem volt ravatalozó.

– Ott aludtatok vele? – kérdezte Éva a fiútól, 
amikor a temetés után visszatért Dévára.

– Persze, az úgy szokott lenni. A szoba köze-
pén egy asztalra tették a koporsót, ott tartják a 
virrasztást is.

Harmadnapra temették el – ahogy itt szokás –, 
vagyis hétfőn délután. 

– Nem kellett messzire vinni a halottat – álla-
pította meg Costi, a másik cigánygyerek Szász-
városból, aki maga is segédkezett a sírásásban.

A napok a gyász ellenére teltek-múltak.
– Hunornak rengeteg rágója volt ma a suliban! 

– újságolta egyik nap a kis Gabi. Csillogó szem-
mel kérdezte Évától: – Venne nekem is olyan rá-
gót, amin ötös van?

– És milyen rágó az, amin ötös van? – csodál-
kozott Éva. 

Utánakérdezett Hunornál. 
– Mindig rágót veszel a két lejből, amit a fog-

tündér hoz? 
Hunor buzgón bólogatott, de a fiúnak érde-

kes módon akkor is volt rágója, amikor nem járt 
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feléjük a fogtündér. A nő rosszat sejtett; tudta, 
hogy a tanárok is gyakran adnak neki szendvi-
cset, édességet a szünetekben, mert rendre ku-
nyerál. Amikor felelősségre vonta a kisfiút, azt 
válaszolta:

– Egy néni vette nekem a sarki boltnál. Jancsi-
kával megyünk és vesz nekünk a néni.

– De kértétek? Vagy hogy jutott neki eszébe, 
hogy vegyen nektek rágót?

Persze nem kérték, persze régóta ismerik a né-
nit – Éva már ismerte az ilyen válaszokat.

– Huni, én veszek neked rágót, nem kell má-
soktól kéregetned, jó?

Éva el is ment másnap, megszámolta, hányfé-
le rágót árulnak a sarki közértben, mindből vett 
egy-egy csomagot, hogy a fiú az összeset kipró-
bálhassa egyszer életében. Remélte, talán utána 
nem fog annyira vágyni rá. 

Mikor Éva odaadta a sok rágót, a fiú egészen 
meglepődött, először gyanakodva forgatta a 
csomagokat, aztán értette csak meg, hogy mind 
az övé. A kis Gabi meg csak nézte, kicsit irigyen, 
kicsit sajnálkozva; az ő szülei rendszeresen 
küldtek Olaszországból édességet, azt sem ette 
meg, de Éva neki is megígérte:

– Gabikám, holnap suli után elmegyünk veled 
is, és mutasd meg, melyik az a rágó, amin ötös 
van, jó? 

Éva kíváncsiságból másnap délután bement 
Hunor szobájába és megkérdezte:

– Hunor, hány rágód van még?  
– Nincs már olyan sok – jött a válasz.
– Nincs? Nézzük! Tíz csomaggal volt, mindben 

tíz darab. Az összesen mennyi?

– Száz.
– És most mennyi van? – Éva megtapogatta a 

polcon lévő zacskókat. – Negyvennyolc darab? 
Megettél ötvenkettő rágót egy délelőtt? Vagy el-
ajándékoztad? 

– Csak Zolinak és Botinak adtam egyet.
– De akkor hogy tudtál megenni több mint öt-

ven rágót egy délelőtt?
– Biztos mindig csak addig rágta, ameddig volt 

íze – nyögte ki a kis Gabi.
A rágó végül is Hunoré volt, ő kapta. Azt csinál 

vele, amit akar, ez fontos alapelve volt a nevelő-
nek. De akkor is, miért eszik meg egy délelőtt 
ötven rágót? 

– Hunor, több nap, mint rágó! Tudod! Miért 
nem osztod be, hogy későbbre is maradjon? Így 
jövő héten már nem lesz egy szem se!

A fiú nem válaszolt, Éva pedig pontosan tudta: 
az a csoda, hogy a fiú nem ette meg az összeset 
egyszerre.

– Nevelő, tudja, mi a baj? – kérdezte később 
Hunor.

– Éva nevelő, van nevem – vetette oda Éva.
– Éva nevelő, tudja, mi a baj? Anyum mindig 

azt mondja: Ami szép, az rövid. Ami csúnya, azt 
sokáig mondják. Ami finom, az kevés. Ami nem 
finom, az sokáig tart!

– Ez már csak így van, Hunor, egyetértek!

– Jön Nagy Darius pizzát sütni? Úgy volt, va-
sárnap jön! – kérdezte másnap Hunor, amikor 
Éva derékig benne volt a hűtőben és azt mérte 
fel éppen, mit vacsorázzanak.
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– Remélem! Legalábbis azt ígérte – felelte a 
nő, és felegyenesedett. – Már tavasz óta készü-
lünk rá.

– És ő hol tanult meg pizzát sütni? – kotyogott 
közbe Gabi, aki ekkor toppant be a konyhába. – 
Szászvároson a kolostornál?

Éva rámosolygott: szerette a kisfiú tágra nyílt, 
érdeklődő szemeit és logikus kérdéseit. 

– Nem, nem! Régen itt lakott nálunk, tudod, 
és szakosztályba járt a Téglásba, pincér szak-
ra. Amikor végzett, bőrtáskavarró gyárba ment 
dolgozni – de mindig szakács akart lenni. Na-
gyon szeretett főzni, és tudott is, sokszor sü-
tött muffint, lángost vacsorára. Szászvároson 
nem indult szakácstanfolyam, hiába gyűjtötte 
össze rá a pénzt, így Nagyszalontára ment is-
kolába. Amikor kellett neki egy gyakorlati hely, 
ahol a konyhában főz a szakács mellett, Szász-
városra ment a kolostorhoz, az alapítványnál 
dolgozott. 

– Értem, szóval a kolostornál csak praktikázott!
– Pontosan, azután amikor vége lett a tanfo-

lyamnak, levizsgázott, megkapta a diplomáját, 
és rögtön talált munkát egy pizzériában, a szász-
városi kolostorhoz közel. Voltam is náluk nyá-
ron, egy német támogatóval vacsoráztunk ott. 
No, hát Dárius ott tanult meg pizzát sütni! 

– Most már értem – bólintott a kisfiú.
– Miért kérdezed, Gabi, te is szakács akarsz 

lenni?
– Nem, én autószerelő leszek! – vetette oda a 

magabiztos kilencéves, majd kiviharzott a kony-
hából.

Darius tartotta a szavát, megjelent Déván va-
sárnap és a nagyfiúk által vásárolt hozzávalókból 
elkészítette a pizzát, vacsorára meg is sütötte.

– A pizzériában persze a kemencében nem így 
sül – szerénykedett a magas, jóképű fiú, de a 
vacsorára nemhogy panasz nem volt – szó nél-
kül ették a háziak is, a vendégek is. Merthogy 
Éva a kőrisbányai táborszervezőket is áthívta 
este; csak négyen voltak, meg sem kottyant ez 
a pluszlétszám. 

Már több, mint tíz éve szerveztek nyári tábort 
Kőrisbányán azoknak a kisgyerekeknek, akiket 
a vakáció idejére nem vitt haza a rokonság, és 
nem volt útlevelük sem, hogy Magyarországra 
mehessenek. Lelkes egyetemisták és fiatal fel-
nőttek álltak össze minden évben, az üresen álló 
ferences kolostorban sütöttek-főztek, meg per-
sze játszottak, kirándultak ezekkel a gyerekekkel. 

Éva Csaba testvérrel járt Kőrisbányán – né-
hány évvel korábban hívta a szerzetes, amikor 
az alapítvány húszéves jubileumi programját 
szervezték. 

– Misét tartunk a néniknek – mondta a feren-
ces, aki hivatalosan Kőrisbányának is a plébáno-
sa volt –, közben megbeszéljük a dolgokat. 

Az út valóban remek alkalmat adott a beszél-
getésre, mert a kisváros még Bradon is túl esett, 
egy jó órát autóztak a Nyugati-Érchegységben. 

– Hajdan virágzó magyar megyeszékhely volt. 
Aranyat bányásztak itt – mesélte Csaba testvér 
útközben –, amiből aztán Gyulafehérváron ver-
tek aranypénzt. Aztán kifogytak a bányák, és 
el-elköltözgettek a magyarok... Most már csak 
két magyar néni él itt, egyikük takarít, a másik 
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gondnok a kolostorban. Misét ezért csak havon-
ta egyszer, meg persze ünnepekkor tartok, de a 
templomot hétköznap is mindig kinyitják, a helyi 
román ortodoxok is be-bejárnak Szent Antalhoz 
imádkozni, nem okoz nekik gondot, hogy Romá-
nia védőszentjét magyar templomban tiszteljék.

Amikor Éva Csaba testvérrel belépett a temp-
lomba, a két idős néni – feketében – már ott ült 
az első padban. Évának feltűnt a sok virág, ame-
lyek ugyan egyszerű kerti virágok voltak, mégis 
jól mutattak az oltáron. Eljött az egyik néni férje 
is, őt Csaba testvér a magyar prédikáció közben 
románul szólította meg; aztán egyszer csak han-
gosan megcsörrent a bácsi telefonja.

– Alo! – kiáltotta az öregember, és sietve elin-
dult kifelé a templomból.

– Most már nincs kinek prédikáljak románul – 
nevette el magát Csaba testvér, majd folytatta a 
misét az anyanyelvén.

A gondnok néni a mise után körbevezette 
őket.

– Kényszerlakhely volt ez a kolostor az ötve-
nes-hatvanas években – nyitotta ki az első cellát. 
– Harminchét ferences testvért internáltak ide. 
Kijártak a környékbeli gazdákhoz a testvérek 
kaszálni, kapálni, meg a kolostorkertben gazdál-
kodtak, úgy tudtak életben maradni. 

– Annyira tisztelték a helyiek a ferencese-
ket, hogy például Szolán atyáról azt mondta a 
helybeli ortodox pap a temetésén, hogy az ő 
román hívei rendszeresen jártak az atya misé-
jére, annak ellenére, hogy a testvér nem tudott 
románul – folytatta Csaba testvér, miközben 
végigsétáltak a hideg folyosókon, ahol hajdan 

szalmazsákokon aludtak a ferencesek, mert 
tíz-tizenkét szerzetesnek épült a kolostor. – Azt 
mesélték, egyszer jött egy román férfi, aki nem 
tudta Szolán atya nevét, ezért úgy mondta: azt 
a testvért keresem, aki pont olyan, mint Jézus 
Krisztus!

Az idős hölgy elmesélte, hogy az utolsó feren-
ces testvér a nyolcvanas évek végén halt meg, 
azóta üresen állt az épület, és éppen emiatt mi-
lyen jó érzés volt, amikor nyaranta ismét meg-
telt a kolostor élettel. 

Az önkéntesek a tábor előtt új fahintákat állí-
tottak fel, áthozták a trambulint Éva kertjéből és 
sátort vertek, hogy aki nem fér el a kolostorban, 
kinn aludjon. Harminc-negyven gyerek – főleg 
ovisok és alsósok, a legelevenebb gyerekek, 
akiket más táborokba féltek a nevelők elvinni 
– szaladgált vidáman a folyosón, az udvaron, 
csendespihenőben alig lehetett lefektetni őket. 
A tizenkét önkéntes örömmel foglalkozott a ra-
koncátlan gyerekekkel, év közben is visszajártak 
kis barátaikat meglátogatni Dévára.

Most a tizenkettőből négyen érkeztek Dévára; 
mind ott ültek Éva nappalijában.

– Tudtok valamit Alexről? – kérdezte Gabó, a 
harmincas évei elején járó, szőke, göndör hajú 
főszervező, akihez Éva egy korábbi kisfia, Alex 
különösen ragaszkodott annak idején. 

– Amennyire tudom, jól vannak. Ausztriában 
élnek – válaszolta Éva, akinek Alex mutatta be 
egy ilyen kőrisbányai tábor után Gabót. – Szüle-
tett egy kistestvére, már majdnem egyéves.

– Akkor most hányan vannak? – érdeklődött 
Gabó.
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– Alexnek három kishúga van; mindannyian a 
féltestvérei. Azzal a férfivel élt az anyuka itt Dé-
ván. Az ötödik gyerek pedig egy kisfiú, egy új 
apától, akit az anya ott kinn ismert meg, de úgy 
tudom, ő egy temesvári román ember. Az anyu-
ka már biztos van vagy huszonöt éves. Hogy is 
van? – gondolkozott el Éva, miközben felvágott 
egy újabb tepsi pizzát, az ötödiket. – Alex most 
tizenegy éves, és az anyuka tizennégy vagy ti-
zenöt volt, mikor szülte. Igen, akkor már leg-
alább huszonöt éves kell legyen az anya… öt 
gyerekkel, három apukától. 

– Nem semmi! – ámuldozott Gabó.
– Közben kiköltözött az egész család Ausztriá-

ba – folytatta Éva –, először kiment Alex anyja, 
rá két évvel Alex testvérei meg a nagymama a 
saját ötéves kisfiával, de a nagymama többször 
visszajött rövidebb időre Dévára. Alexet az utá-
na következő február elején vitték el, és nyáron 
követte őket a részeges nagyapa, Mosu is, aki 
a piacon árult előtte, most egészen megfiatalo-
dott, úgy látom a Facebookon. Kiköltözött velük 
az anyuka húga, Mónika is, a szerelmével – min-
dig így mondta Alex, a férjet a szerelmének hív-
ta –, és született nekik is egy kisfiuk, John Cina. 
Dani, Alex anyjának öccse is náluk lakik. 

– Hogy is volt, Mónika is itt nőtt fel az alapít-
ványnál, Dani is, meg Alex anyja is?

– Majdnem. Ahogy tudom, öten voltak test-
vérek. A két legnagyobb már régebben elment 
Ausztriába, ők segítettek a testvéreiknek elindul-
ni. Először Alex anyja ment utánuk; ő nem élt 
az alapítványnál soha. Alexet az anyja hozta be 
négyévesen az alapítványhoz, ő Ilonka nevelő-

nél lakott egy évig, majd utána került hozzám, 
ötévesen. Alex anyjának még két kisebb testvé-
re volt: Mónika meg Dani. 

– Ők mindketten itt végeztek az alapítványnál? 
– folytatta Gabó, miközben Hunor bekukkantott 
a konyhába megnézni, mi történik ott. Alex is 
éppen így viselkedett annak idején: tizenöt per-
cenként beszaladt, ellenőrizte, hogy áll a vacso-
ra, mit csinál a nevelő.

– Hát, itt nőttek fel. Óvodás korban kerültek 
Dévára, Mónika tizenegyedikes korában ment 
el, otthagyta az iskolát, Alex anyja lett a gyám-
ja. Eladóként dolgozott egy használt ruha bolt-
ban, és közben férjhez ment a szerelméhez. De 
akkor már betöltötte a tizennyolcat, szemben 
Alex anyjával, aki tizennégy évesen már szült, 
úgyhogy azért ez mégiscsak nagy eredmény. 
Az öccsük, Dani csak a tizedik osztályt fejezte 
be… már csak egy éve lett volna az iskolából, 
de kiment ő is Ausztriába. Egyébként a nagyma-
mának is született még egy hatodik gyereke, aki 
most olyan öt-hatéves lehet, egy kisfiú, az is ott 
van velük, de azt már nem tudom, hogy hívják. 

– Nem semmi. Hány éves ez a nagymama?
– Szerintem nálam két-három évvel lehet 

csak idősebb, olyan negyvenöt körül... Három 
éve, húsvétkor elmenetünk Alexszel locsolkod-
ni ehhez a nagymamához, mert az ünnepekre 
senki sem jött a gyerekért. Nem messze laktak 
tőlünk, a régi iskola mögött. Biciklivel mentünk, 
emlékszem, kijött az asszony a kis egyszobás 
vályogházból… nem volt ott se víz, se villany. 
Egyetlen foga volt az asszonynak, lógott a nagy 
melle, színes ruhában volt… mellette koszosan, 
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mezítláb szaladgált a hároméves kisfia, a hato-
dik gyereke, aki jóval Dani után született, nem 
is firtatom, kitől. Amikor meglátta a nagymama, 
hogy látogató érkezik, felkapta a slagot, ami ott 
hevert az udvaron a porban, és megmosta kicsit 
a gyerek arcát, de attól még ugyanúgy ragadt a 
kosztól. És akkor arra gondoltam, Alex is pont 
így él, amikor nem velünk van, pont ilyen koszos 
lehet, amikor hazajön néha a nagyanyjához. 

Gabó beleharapott egy újabb szelet pizzába, 
majd elismerően hümmögött. 

– És az anyjuk most mit csinál? – kérdezte.
– Alex azt mondta nekem, amikor legutóbb hí-

vott, hogy otthon van a testvéreivel, csak az apa 
dolgozik. A Facebookon látok sok képet a csa-
ládról, gyakran szülinapot ünnepelnek, kerti par-
ti van, húsz-huszonöt emberrel, ott van az egész 
rokonság. Hatalmas húsokat grilleznek, micet 
sütnek, ötféle üdítőt isznak, gyönyörű tortával 
fényképezkednek – folytatta Éva, akinek Alex 
volt a családjában eddig a legkisebb gyerek, akit 
befogadott, talán ezért szerette különösen ezt a 
kisfiút. – Összességében nekem úgy tűnik, na-
gyon jól megy a soruk. Én nem is értem, itthon 
vasgyűjtésből élt az anyuka, szörnyű rendetlen-
ség volt mindig náluk, bármikor elmentünk láto-
gatóba. Tényleg ennyire meg tud valaki változni 
külföldön? Vagy minden csak a pénztől függ, 
ha kapnak segélyeket vagy van állandó jöve-
delmük, hirtelen ennyire más emberek lesznek, 
rendszeretők, gondoskodók?

Gabó erre a kérdésre nem tudott válaszolni.
– Mennyi ideig volt nálad Alex? – kérdezte in-

kább.

– Négy évig, nagyjából.
– És mikor is ment el végül? – kérdezte a szőke 

Juli, egy másik szervező. Az ő családjánál két-
szer is lakott pár napig Alex Pesten. 

– Jó egy éve, február elején. Előtte való év-
ben pünkösdkor az anyja már jött érte, és ki is 
vette az alapítványtól, hogy viszi el Ausztriába. 
De a vér szerinti apa az utolsó pillanatban eltűnt, 
pedig a notarnál44 a papírokat alá kellett volna ír-
nia, úgyhogy az anyuka nem tudta kivinni a fiút. 
Csak a három kislánnyal indult el, Alexet meg 
visszaküldte hozzánk.

– Aztán? – kérdezte Juli tovább, miközben le-
ült és egy szelet pizzáért nyúlt.

– Utána volt nyáron Alex kézműtétje, Pécsen, 
Mónika telefonált, hogy az anyuka már a kórház-
ból el akarja vinni Ausztriába. De mondtam neki, 
hogy nekem feltétlen vissza kell hoznom a gye-
reket Dévára. Az alapítványhoz adta be a kisfiút, 
onnan tudja hivatalosan elvinni, én Pécsen nem 
adhatom csak úgy át neki.

– De aztán mégsem jött érte. Vagy igen? 
– Alex könyökébe rögzítő vasakat csavaroztak, 

azokat november elején egy újabb műtéttel ki 
kellett vetetnünk, addig nem engedtem, hogy 
elvigyék. Később meg, amikor Pécsről vissza-
jöttünk és a fiú keze meggyógyult, akkor meg 
hiába vártuk, nem jött érte. Karácsonyra sem 
jött, pedig azt hittük, addigra már régen velük 
ünnepel majd... Akkor már féltünk, hogy nem 
lesz semmi az egészből, Alex itt marad nálunk 
örökre… Az anyja jó pár dologgal ámította.

44  közjegyző



178 179

– De te örültél volna neki, ha marad, nem? – 
fordult Juli Évához. – Te nagyon szeretted.

– Igen, sokáig azt gondoltam, hogy Alexnak itt 
a helye nálunk, az alapítványnál. Hogy itt oda-
figyelünk rá, megszokott nálunk, szeret velünk. 
Emlékszem, pünkösd után, amikor visszajött, 
azt mondta, hiányzott már neki ez a ház, meg mi 
is. Az jólesett nekem. Mivel ő volt a legkisebb 
a családban, és a rokonok közül nem nagyon 
törődött vele senki, nyilván nagyon ragaszko-
dott hozzám. Az az igazság, hogy nem lehetett 
nem szeretni, pedig annyi hülyeséget csinált… 
egyszer például indult a suliba a farsangi ün-
nepségre, már kiment a konyhaajtón, amikor 
utánaszóltam, hogy várjon meg. Unalmában 
focizott az udvaron, és mire kiértem, kirúgta a 
focilabdával az ajtó fölötti kis tetőből az üveget. 
Persze nem mondta meg, hanem elment szé-
pen a farsangra. Csak utána elkezdett esni az 
eső, én meg néztem csodálkozva, hogy miért 
csöpög a lépcsőre a víz? Előtte nem csöpö-
gött... Mondjuk azóta is úgy van, nem tudtam 
megcsináltatni. Mindig eszembe jut ez a kis bu-
taság, ha vihar van. 

Az önkéntesek és Éva felálltak, hogy segítse-
nek Dariusnak a többi pizzára rátenni a feltéte-
ket. Éva tovább mesélt.

– Utána megtudtuk, ősz végén, hogy az anya 
megint állapotos. Láttuk a Facebookon, hogy 
milyen jó körülmények között élnek Ausztri-
ában. Akkor úgy tudtuk, Bécsben vannak, de 
valójában egy kisvárosban laktak, a fővárostól 
nyugatra. Alexet Mónika, az anyja testvére vit-
te haza itt Déván karácsonyra, összesen másfél 

napra… közben meg láttuk a neten a képeket, 
Alex húgai nagyobb babát kaptak a Jézuskától, 
mint ők maguk. Akkor gondoltam rá először, 
hogyha egy ötödik gyerekre is vállalkozik az 
anya, akkor hiba lenne itt tartani a kisfiút nálunk. 
Megfosztani attól a lehetőségtől, hogy az anyjá-
val éljen, egy igazi családban. Azt éreztem, az a 
feladatunk, hogy segítsünk neki visszakerülni a 
saját családjába.

– De erre csak úgy, egyik napról a másikra jöt-
tél rá? – csodálkozott Juli.

– Gyakorlatilag igen. Nem is tudom megmon-
dani, mikor lendültem át. Talán amikor láttam a 
fiatal gyönyörű anyukát nagy hassal, ahogy az 
új élettársa átöleli. Akkor bevillant, hogy meny-
nyire fontos, hogy Alex is kijusson hozzájuk, és 
hogy az anyja bepótolhassa mindazt, amit el-
mulasztott. Azt gondoltam, felnőtt a feladathoz, 
hogy Alex anyja legyen.

Éva felállt, hogy teát főzzön a vendégeknek. 
– És akkor mit mondtatok Alexnak?
– Akkor már kezdtem azt mondogatni, hogy 

ha eljön az édesanyja, akkor véglegesen haza-
viszi, hozzánk többé nem jön majd vissza. Mert 
ugyebár előtte két évvel egyszer már hazavitte 
az anyja, akkor még itt Déván laktak, de három 
hét után Alex visszakönyörögte magát hozzánk. 
Persze nem is bírtak vele otthon, úgyhogy ne-
kik is könnyebb volt, hogy visszajött az alapít-
ványhoz. Most viszont azt mondtam neki, hogy 
ezentúl ott kell élnie az anyjával és a testvéreivel 
Ausztriában, és hozzánk már csak látogatóba jö-
het, úgy, mint Robi. Ő is végzett már, úgyhogy 
otthon lakik, de időnként eljön hozzánk. És így 
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lassan ő is, én is kezdtem megérteni, hogy ez 
így helyes.

– És a végén hogyan sikerült elvinnie az any-
jának? – kérdezték szinte egyszerre Gabóék kí-
váncsian. 

– Az is jó sztori volt: üzent január közepén az 
anyja, hogy pénteken indul érte, busszal jön. 
Kérte Ausztriából, SMS-ben, hogy hívjuk fel 
őket egyik este Facebookon. Kitettük a konyhá-
ba a laptopomat, Alex beszélt velük, kamerán 
láthatta a lakást is, a hatalmas plazmatévével, 
a használt bőr ülőgarnitúrával, szép konyhával, 
mosógéppel. Azután pénteken csak nem indult 
el az anyja, hétfőn sem, kedden sem. Szerdán 
vagy csütörtökön kaptuk a hírt, hogy elindult 
Romániába.

– Hány hónapos terhes volt akkor?
– Legalább a hatodik hónapban járt, hatalmas 

hassal jött. Nagyon szép asszony volt egyéb-
ként is, a terhesség alatt meg különösen. Úgy-
hogy péntekre végre ideért, de addigra Alex 
belázasodott. Ráadásul kezdődött az egyhetes 
síszünet az iskolában, nekem szombat reggel 
Pestre kellett utaznom, meg volt beszélve a fog-
orvosommal. Úgy éreztem, minden ellenünk ját-
szik, nem fogja tudni az anya elvinni. Úgyhogy 
fogtam Alexet, elvittem a gyereksürgősségire, 
és kértem, adjanak neki antibiotikumot, hogy 
biztos el tudjon utazni. A gyerekkórháztól jöt-
tünk visszafelé, amikor mondta Alex, menjünk 
be a piacra, nézzük meg Mosut, a nagyapját. 
Hát nem hiszitek el, alighogy odaértünk, Alex 
hirtelen elkezdett szaladni. Odanéztem, és ott 
kávézott az anyja a rokonokkal, hatalmas hassal, 

gyönyörűen, boldogan egy kerek asztalnál. Alex 
a nyakába ugrott. Úgy örültek egymásnak, hogy 
tudtam, jó döntés volt, Alexet el kell engedni, 
eddig kellett velünk lennie, és most már a saját 
családjánál van a helye. 

Mindannyian elérzékenyültek. Juli törte meg a 
csendet:

– És akkor ki tudta vinni az anyja az országból? 
– Nem volt egyszerű! Péntek délutánra kide-

rült, hogy kell az anya házassági anyakönyvi 
kivonata, mert az előző házasságánál megválto-
zott a neve. A papír pedig Ausztriában maradt 
– mesélte tovább Éva a kalandos történtet. 

– És mi lett?
– A kommunikációt az is nehezítette, hogy az 

anya csak románul tudott. Megüzentem neki 
Mónikával, hogy futárral hozassák ide a papírt 
Ausztriából, meg kell oldanunk a problémát, 
mert mi már nem vesszük vissza az alapítványhoz 
Alexet. Ez persze csak blöff volt, hogy nyomás 
alá helyezzem őket, de mielőtt elutaztam volna 
Pestre, felmentem az irodára, és meghagytam a 
szociális munkásoknak, hogy ha visszahozná az 
anyja, nehogy átvegyék, mert akkor itt ragad a 
gyerek, ki tudja, meddig. Innentől kezdve én már 
nem tehettem többet, a Jóistenre bíztam a fiút. 
Emlékszem, pénteken dél felé jött érte az anyja. 
Kérdeztem, csomagoljunk-e neki ruhát – a szü-
lők általában azt mondják, mindenük van, nem 
kell semmi… Mintha olyan gazdagok lennének! 
Most viszont a pizsamát – azt a szép kéket, amit 
karácsonykor egy román jótékonysági rendez-
vényen kapott –, egy-két pólót, blúzt, nadrágot 
összeszedtünk neki, a kanadai keresztszülőktől 
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kapott kis elefántjával a hátizsákjába tettük. Fel-
húzta a bakancsát a bejáratnál, megpusziltam, 
és azt mondtam még neki, el ne felejtse a jel-
szót, hogy majd sok év múlva is megismerjük 
egymást. A jelszót, amit még régen együtt talál-
tunk ki… Emlékszem, kikísértem őket az utcára, 
enyhén esett a hó, és hosszan néztem, ahogy 
boldogan futott Alex az anyja mellett az utcán. A 
kolostor irányába indultak, és ahogy a kapuból 
néztem őket, pontosan éreztem, hogy ennek így 
kell lennie: el kell engedni Alexet.

Megsültek az utolsó pizzák, a tea is elkészült. 
Éva egyedül maradt a konyhában Gabóval és 
Julival. 

– Próbáltam nem foglalkozni többet az ügy-
gyel, elutaztam Pestre. Ez nálam alapszabály, ha 
elutazom, igyekszem magam mögött hagyni a 
dévai ügyeket, és próbálok ezeken nem agyalni 
többet. Szombaton utaztam el… szerdán még-
is felhívtam Mónikát, mert már nagyon kíváncsi 
voltam. Kiderült, hogy Déván sikerült másolatot 
kérniük a házassági anyakönyvi kivonatból, és 
kedd este ki tudtak végül utazni az országból. 

– Alex jelentkezett utána? 
– Egy darabig nem – emlékezett vissza Éva –, 

én sem kerestem. A Facebookon láttam képeket 
róla, a kék pizsamájában állt egy emeletes ágy 
előtt, mellette az egyik húga. Nyáron aztán egy-
szer felhívott.

– És mit mondott?
– Hogy jár iskolába, és hogy vannak az isko-

lában magyarok, és velük szokott magyarul be-
szélni. Meg nehéz a matek. Ilyesmit. Olyan jó 
volt hallani a hangját! Később egyszer Móniká-

val, az anyja testvérével is sikerült a Facebookon 
beszélnem. Elmondta, hogy Alex pont ugyan-
úgy viselkedik ott is, mint nálunk, a háztetőt is 
megmássza, nem hallgat senkire az édesanyján 
kívül. A nevelőapával jól kijön, vele meg Dani-
val időnként magyarul beszélget, és hogy mikor 
mérges – jellemzően akkor, ha megszidják –, azt 
mondja, magyarul, hogy inkább ne jött volna el 
a kolostortól!

Gabó felnevetett.
– Meghiszem azt!
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26.
Ahogy közeledett a tavasz, Éva előre tudta, 
hogy hamarosan jön az az idegállapot, amikor 
már semmi sem tetszik majd neki, amikor min-
den apróságért felkapja a vizet, mindent szóvá 
tesz a fiúknál, kiabál és büntet. És azt is tudta, 
hogy ettől, ahelyett hogy javulna a helyzet a 
családban, csak tovább romlik, a fiúk hanya-
gabbak lesznek, visszaválaszolnak, befékeznek. 
Ezt az előző években már számtalanszor meg-
figyelte.

Jó lesz vigyázni, február vége van, nemso-
ká itt a tavasz, fogalmazta meg Éva magának 
egyik hétfő reggel. Szerencsére éppen az előt-
te való nap érkezett meg Dévára Gábor, aki 
gyógymasszőrként dolgozott Pécsen és eljött 
egy hétre, hogy a munkatársakat felfrissítse 
egy-egy jó masszázzsal, az érdeklődő diákokat 
pedig megtanítsa a szakma néhány alapvető fo-
gására. Éva igyekezett minden nap időt szakítani 
rá, és elment kimasszíroztatni csomós idegeit. 
Amikor lefeküdt a masszírozóágyra, már tudta, 
most legalább egy órán át nyugalma lesz. 

– Megfigyeltem már, hogy ilyenkor március-
ban mindig nagyon nehéz – mesélte a masszőr-
nek; jólesett kimondani, ami napok óta foglal-
koztatta. – Szeptemberben még mindenki na-
gyon lendületes, nekikezdünk az iskolaévnek, a 
fiúk is, én is boldogok vagyunk, hogy újra látjuk 
egymást. Ekkor még nem is kell annyira sokat 
tanulni, aztán az október, november is eltelik, 

összeszokunk az új gyerekekkel, megmagyará-
zok mindent türelmesen. Aztán jön advent, ka-
rácsony, ajándékok, látogatók, utazunk haza ka-
rácsonyra, mindenki boldog… és itt is a január. 
Most már bonyolódik az élet, jön a félév vége, 
mindenki feszült, fél, hogy meg ne bukjon, elég 
jól teljesítsen. Kezdetben csak én aggódom a 
tanulás miatt, de amikor az utolsó percben kell 
hirtelen felelni vagy egy nap több tantárgyból 
is beszámoló van, akkor már a fiúk is ingerléke-
nyek, a tanárokat okolják, hogy miért nem szól-
tak korábban, hogy bukásra állnak… A múltkor 
is Kis Darius, a hetedikes pásztorfiú hazaállított, 
hogy neki másnap matekból felelni kell; ma-
gyarból is, de azt már tudta egy hete, mellesleg 
töriből sem feleltette őket a múlt órán a tanár, 
úgyhogy ez is másnapra maradt. Darius meg 
volt győződve róla, hogy nem fair, hogy még 
a matektanár is feleltetni akarja a téglatestből, 
és duzzogott, hogy ő ennyiből nem fog egyazon 
nap felelni, és egyébként is, a matektanárnő 
előtte nem mondta, hogy neki szüksége van 
még egy jegyre. Olyan mérges voltam a ma-
tektanárnőre, hogy majdnem megütöttem, ezt 
mondta Kis Darius, aztán leült videójátékozni. 

Gábor nagy kezeivel csak masszírozta közben 
a nő hátát, hol kicsit fájdalmasabban, hol gyön-
gébben. Éva nem is tudta, melyik esik neki job-
ban: a masszázs vagy az, hogy kiönti a lelkét, 
mindenesetre folytatta:

– Az első években ilyenkor én is felkaptam 
a vizet. Fiam – mondtam neki –, én kedden is 
mondtam neked, hogy nézzük át a magyart. De 
azt mondtad, elég csütörtökön! És egyébként is, 
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ha annyi tanulnivaló van, akkor mit videojáté-
kozunk itt? Ülj le, és kezdj tanulni! Persze erre 
még jobban felpaprikázódott, és kijelentette, 
hogy ő nem is fog nekiállni ma tanulni, mert 
úgysem tudja megtanulni, meg mit akar tőle a 
tanár, mi az, hogy pont most feleljen… De eny-
nyi év után én már rájöttem – folytatta a nő –, 
hogy ahogy Csaba testvér mondja, ilyenkor 
van legnagyobb szükség a szeretetre. Hogy a 
szeretet nem jutalom, hanem gyógyszer. Nem 
annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, 
akinek szüksége van rá. Ha azt mondom neki, 
hogy figyelj, Darius, biztos nem olyan sok az az 
anyag, akkor máris némileg megnyugszik. Én itt 
vagyok, és átnézzük együtt. Segítek, és gyorsan 
megtanuljuk. És hagyom a fiút kicsit dühöngeni, 
megvárom, amíg elmegy hátra a konyhába enni 
egy kis édességet, aztán visszajön. Végre lassan 
majdcsak nekiállunk tanulni. 

Az évek során Éva azt is megfigyelte már, 
hogy ebből a tavaszi rossz idegállapotból nem 
egyszerű kijönni, és ha egyszer belecsúszik, elő-
fordul, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz. 
Ebben az évben is így volt: a masszázs nem se-
gített, Éva egyre ingerültebb lett.

– Hazautazok a szüleimhez hosszú hétvégére – 
mondta Éva Ancsának, akivel összejárt időnként 
kávézni –, szeretnék egy kicsit pihenni. Érzem, 
hogy nagyon ingerült vagyok, át tudnál venni 
két fiút, ameddig elutazok?

Szétosztotta a fiúkat a többi nevelő között, és 
öt napra elutazott. A rövid szabadság ideiglene-
sen segített ugyan, de amikor visszatért Dévára, 
úgy érezte, ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. 

– Tudod, mire jöttem rá, Ancsa? – filozofált 
Éva pár nappal azután, hogy visszajött. – Ami 
igazán működik ilyenkor, az csak a szeretet. Ha 
nagyon mérges vagyok a fiúkra, van hogy hát-
ramegyek a szobámba és magamra csukom az 
ajtót, ne is lássak senkit! Azt gondolom, hogy ez 
segíteni fog, pedig igazi előrelépés csak akkor 
van, ha megint megszeretem őket, ha rá tudom 
magam kényszeríteni, hogy jóindulattal legyek 
irántuk, hogy bár határozottan mondjam nekik 
a dolgokat, de már ne erőszakosan, kényszere-
sen, hanem megint jobbító szándékkal, szeretet-
tel. A szeretet tudatos döntés a másik mellett, 
kitartás akkor is, ha a szívem éppen nem támo-
gat ebben. Ezt mondja Csaba testvér is.

– Bizony – bólogatott Ancsa. – Vedd az öledbe 
a kicsiket és karold át őket hosszasan. Az nekem 
mindig segít!

Éva egyik napról a másikra, szinte varázslato-
san lett jókedvű. Ebben szerepe lehetett annak 
is, hogy március első hetében kisütött végre a 
nap, a szomszéd kiment a kertbe dolgozni, és 
Évának is megjött a kedve a kertészkedéshez. 
Kivezényelte a családot, és – követve a szor-
galmas román szomszédokat – munkába álltak: 
összeszedték az avart, felásták a veteményest, 
Éva megvizsgálta a fákat, a fiúk széthányták a 
kertben a múlt évi komposzttrágyát. A saláták, 
spenótok egy része átvészelte a nagy telet, ha-
marosan zöldülni kezdtek, földbe került a retek, 
hagyma. Éva délelőttönként egyedül is egyre 
több időt töltött a kertben, és mintha új erőt me-
rített volna belőle – talán csak mert kevesebb 
ideje volt rágódni a problémákon. 
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Egyik nap hívták egy pesti reklámügynökség-
től az adó 1%-os felajánlási kampány miatt.

– Épp egy almafát metszek! – mesélte boldo-
gan, mert önkéntelenül is eszébe jutott a sok-sok 
értekezlet, amit az előző munkahelyén, Pesten, 
ablaktalan tárgyalókban ültek végig, kávét iszo-
gatva, és várva, hogy végre este kiszabadulnak 
az iroda fogságából. Sajnálta a kollégát, aki hív-
ta, ugyanakkor hálás volt a sorsnak, hogy Dévá-
ra vezényelte, ahol maga oszthatja be az idejét, 
nem szorítják végre a szüntelen határidők, és le-
hetősége van megválogatni azt is, mivel szeret-
ne foglalkozni, mivel nem. Boldogan metszette 
tovább a fát, ami tavaly ugyan alig termett ne-
kik, miközben a reklámügynökséggel egyeztette 
a részleteket. Lehet, hogy keresnem kellene va-
lakit, aki ért a metszéshez – tűnődött magában, 
amikor készen lett –, és akkor több teremne. 

27.
Éva nagyon szeretett utazni, amíg Pesten dol-
gozott, sokat repült; főleg üzleti utakra ment, 
és időnként hétvégére is ott maradt külföldön, 
mert munka közben képtelenség volt időt sza-
kítani városnézésre. Az utolsó három évben – 
amikor oktatási vezetőként dolgozott és egész 
Kelet-Európa hozzá tartozott – megállás nélkül 
utazott, Varsóba például hetente repült. Tréning-
szezonban hétfőn reggel elindult, pénteken este 
ért haza. Kofferba be, kofferba ki. 

A fekete bőrönd most is készen állt az indulás-
ra, csak éppen mostanában már nem repülőn 
utazott; a külföldi támogatókat Csaba testvér 
jobban szerette autóval látogatni.

Ezért aztán ritka alkalomnak ígérkezett, hogy 
Éva megint szétnézhetett Ferihegyen – tud-
ta, hogy mióta Dévára költözött, átnevezték, 
de nem akarta megszokni az új nevet. Csaba 
testvér összesen egy nagy laptoptáskával jött, 
amit bizonyára valamelyik kedves támogatótól 
kapott, hogy ezzel is megkönnyítse életét. A fe-
renceseknek egyszerű utazni – állapította meg 
a nő – hiszen rajtuk a barna habitus, ami min-
denhová praktikus, temetéstől estélyig. Csaba 
testvér standard útitársa volt ez a barna ruha; 
ezt csomagolta össze, meg a laptopot, a két mo-
biltelefont (egyikben magyar, másikban román 
kártya); talán még egy-két inget vitt magával. 
Hazafelé már más is volt a táskában: különféle 
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borítékok, amelyeket itt is, ott is kapott, és ame-
lyekből aztán ki tudták fizetni a sok gyerekotthon 
villanyszámláját, megjavíttatták a tetőket vagy 
összeszedtek a szegénynegyedekből harminc-
negyven gyereket, és elvitték őket fagyizni. 

Éva odasietett a szerzeteshez; Csaba testvér 
hétköznapi ruhában utazott, úgy nézett ki, mint 
bármelyik magyar ötvenes férfi; egyszerű rövid 
ujjú kockás inget, hosszúnadrágot, bőrszandált vi-
selt – tavasztól őszig zokni nélkül. Éva hunyorítva 
nézte: az utóbbi időben mintha kicsit fogyott vol-
na. Ilyen nagy régóta nem volt a magyar, mondo-
gatta mostanában a férfi, beleértve saját magát is. 

Csaba testvér örömmel üdvözölte Évát, és el-
indultak a poggyászellenőrző pult felé. Őt felis-
merték az emberek itt is, ott is. 

– Pont most olvastam magától egy idézetet – 
mondta az előttük várakozó középkorú férfi. 

– Csaba testvér, elutazik? – kérdezte a fiatal-
ember, aki átvizsgálta őket. 

Még sok idő volt beszállásig, lassan sétáltak a 
boltok között.

– Tegnap végül merre járt Csaba testvér? – 
kérdezte Éva. 

– Elvittem két nevelőt meg két gyereket fogor-
voshoz. Aztán Katicát szemorvoshoz. Aztán be-
néztem még Mária nevelő nénihez a kórházba, bár 
mondta, hogy ne menjek. Este meg volt egy va-
csora a Duna tévével. Olyan jól sikerült a múltkori 
utunk a közel-keleti keresztényekhez, hogy úgy 
néz ki, novemberben elmegyünk egy újabb útra.

– De novemberben nem Amerikába megy?
– Az elején. Aztán a vége felé még Egyiptom-

ba is. 

Egy jól öltözött, fiatal banki alkalmazott állítot-
ta meg őket.

– Itt élnek Magyarországon? – kérdezte. Vala-
melyik repülőtársaság bankkártyáját akarta el-
adni az utasoknak.

Éva azonnal rávágta:
– Igen, itt – de aztán hirtelen helyesbített –, de-

hogy élünk itt, Romániában lakunk! 
Már időnként saját magának is gondolkoznia 

kellett, hol van határon belül, hol határon túl, kik 
a magyarok, kik a magyarországi magyarok, és 
hogy Erdélyből vagy Romániából jött-e valójá-
ban. Ő Romániából jött, de magyarországi ma-
gyar, olyan, aki kitelepül külföldre, Romániába. 
Így korrekt. Mehetett volna nyugatra is, mint 
mások, de ő keletre ment.

– Mi a Kárpát-medencében vagyunk otthon – 
válaszolta Csaba testvér, lassan, megfontoltan. A 
banki alkalmazott nem értette, milyen jelentősége 
van ennek, zavartan mosolygott, és hagyta őket, 
menjenek csak tovább, és találják ki, hová is valók. 

Csaba testvérrel utazni mindig nagy élmény 
volt Évának: ilyenkor otthon maradtak a gon-
dok, a bajok, az adminisztráció, az intéznivaló, 
ritkábban csöngött a telefon, lélekben is eltávo-
lodott Dévától. Messzebbről nézett az életére, 
a munkára, a gyerekekre, a hitre. Ahogy Csaba 
testvérrel beszélgetett, minden szóval, minden 
lépéssel tisztább lett a cél, megerősödött a hit, 
növekedett az elszánás.

– Csaba testvér felemel magához, az ő szintjé-
re – összegezte egyszer Ceci, a dévai házvezető. 
A támogatók gyakran versengtek is érte, ki fuva-
rozza a kocsiján a következő helyszínre, kihasz-
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nálva az alkalmat, hogy közben négyszemközt 
beszélgethessenek vele. A szerzetes útközben 
mindenkivel beszélgetett; ő azt szerette, ha há-
rom-négyen is utaznak a kocsijában. Évának 
úgy tűnt, mintha Csaba testvér mindenkit meg 
tudott volna szólítani, mindenkinek tudott volna 
valami relevánsat mondani. Nem csak egysze-
rűen megvigasztalt, hanem utat mutatott, lelke-
sített, hitre térített.

– Ez nagy karizma, amit Istentől kapott – állapí-
totta meg Imola tanító néni, aki régről ismerte az 
atyát –, valóban, különleges karizma. 

– A misén mintha neked prédikálna – mesélte 
Iza tanító néni, aki szintén az alapítvány magán-
iskolájában tanított még a kilencvenes években 
–, mintha szabályosan hozzád szólna, a te prob-
lémádat elemezné ki a prédikációjában. 

– A mise végére mindig megbocsátottam 
neki, még ha nehezteltem is rá – így a harma-
dik tanító, akivel szintén sokáig együtt dolgozott 
Csaba testvér. 

– Eljövök Csaba testvérrel egy útra és teljesen 
feltöltődöm. Szeretem hallgatni – mesélte több 
házvezető is.

Éva mindnyájukkal egyetértett; ő szeretett kér-
dezni tőle. Az egyetemen mindig arra nevelték, 
hogy kérdezzen, vitatkozzon, érveljen. A prédi-
kációk során az ember csak passzív hallgató, de 
az ilyen utak során kérdezni is lehetett, vissza-
kérdezni, pontosítani. Igaz, gyakran nem volt rá 
szükség: Csaba testvér magától mesélt, elmélke-
dett különböző dolgokon… és közben vicceket 
mesélt. Hangosan gondolkozott olyan kérdések-
ről, amelyek aggasztották vagy foglalkoztatták.

28.
– Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mariann, az egyik támogató várta őket a frank-
furti reptéren, hogy együtt menjenek látogatá-
suk első helyszínére; egy közeli biofarmot néz-
tek meg, amely nemcsak termelt, de értékesített 
is, boltokat üzemeltetett, meg egy éttermet és 
egy szállodát. 

– Ez egy szakiskola is egyben – magyarázta a 
német alkalmazott, egy középkorú férfi –, ahol 
szakmunkásokat képzünk. A mi kőműves és fes-
tő csapatunk dolgozik az épületeinken, az álta-
lunk képzett eladók vannak a boltban, pincérek, 
szakácsok az étteremben. 

A szakképzés szívügye volt Csaba testvérnek 
is, Évának is. Hiszen a dévai gyerekotthon biz-
tos helyet jelentett a gyerekeknek végzésig, de 
mindenki aggódva figyelte, mi lesz a fiatalokkal 
azután.

– Huszonöt év alatt legalább hatezer gyerek 
fordult meg nálunk – mesélte Csaba testvér 
büszkén a körbevezetés után a kávézóban, Éva 
pedig fordított. – Ebből legalább háromezer-há-
romezer-ötszáz már végzett, vagy elment tőlünk. 
A legtöbben visszajárnak, vagy írnak nekem a 
Facebookon, de én nem erőst tudok olyanról, 
aki börtönbe került volna, vagy koldulna. Mind 
eltartja magát, becsületes munkával. 

Persze szerették volna, hogy egyre jobb esé-
lyekkel induljanak a kolostori gyerekek az élet-
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ben. Néhányan kiválóan tanultak, nekik volt 
lehetőségük, hogy Kolozsváron vagy Maros-
vásárhelyen az alapítvány egyetemista kollégi-
umában lakjanak, ha egyetemre mentek, de a 
többségnek nem voltak ilyen ambíciói. Éva csa-
ládjából sem akart még soha senki egyetemet 
végezni. Talán Ádi, a matekos lesz az első, aki 
jelentkezni fog, ha rá tudják beszélni. 

Csaba testvér figyelme éppen ezért az utób-
bi pár évben áttevődött a szakképzésre, létre-
hozták Csíkszentsimonban a mezőgazdasági 
szakképző helyet, és további lehetőségek után 
kutatott, a biofarmot is heves érdeklődéssel 
szemlélte.

Délután egy gyártulajdonost kerestek fel, aki 
régóta támogatta a tevékenységüket. 

– Sokszor adott a család nagyobb összegeket 
– mesélte róla Veronika, aki több mint tizenöt 
éve szervezett adományokat Csaba testvérnek. 
A hölgy nemrég töltötte be a hetvenet, de hat-
vannak sem nézett ki fiatalos, színes ruhájában.  
Legutóbbi születésnapi partiján ajándék helyett 
adományokat kért az ismerőseitől, amiből aztán 
egy használt kilencszemélyes kisbuszt tudott 
vásárolni az egyik gyerekotthonnak. – Mindig 
hívtam a feleségét, hogy jöjjön el velem Ro-
mániába, megnézni a gyerekotthonokat. Aztán 
egyszer nagyon beteg volt az unokájuk, haldok-
lott. Akkor megfogadták, hogyha meggyógyul, 
akkor adnak egy még nagyobb adományt, és 
személyesen elhozzák Romániába.

– Maga mit gondol, Csaba testvér, szabad így 
alkudozni az Istennel? – fordult oda Éva a szer-
zeteshez.

– Amikor az ember nagy bajban van, sok min-
dent hajlandó megígérni – felelte az.

– És végül mi lett, meggyógyult a gyerek? – 
kérdezte Éva Veronikát.

– Nem. Meghalt. De a feleség eljött velem 
egy romániai körútra, és odaadták azt a nagy 
adományt is – válaszolta a hölgy, aki legalább 
évente két alkalommal körbejárta az általa támo-
gatott gyerekotthonokat Erdélyben. Pedig nem 
volt semmilyen kötődése sem Magyarország-
hoz, sem Erdélyhez, egyszerűen segíteni akart a 
bajban lévő gyerekeken, és ahelyett, hogy csak 
átutalta volna a környékbeliektől összegyűjtött 
adományokat, személyesen ment el a helyszí-
nekre. Meg akarta érteni, hol mire van szükség, 
adott pénzt ezekre a projektekre, és a legköze-
lebbi látogatásakor ellenőrizte, vajon minden az 
előzetes megbeszélések szerint történt-e.

Estére a frankfurti magyar egyházközség-
be voltak hivatalosak, misére. A templom tel-
jesen megtelt ott élő erdélyi hívekkel; sokan a 
Ceausescu-időkben vándoroltak ki, otthagyták 
mindenüket Romániában, csak hogy nyugatra 
kiengedjék őket; mások fiatalok voltak, az utóbbi 
években költöztek ki Németországba. A hallgató-
ság nagy része nem járt rendszeresen a magyar 
misékre, de Csaba testvér miatt most eljöttek, 
sőt süteményt, üdítőt hoztak és várták, hogy a 
mise után egy kis időt együtt tölthessenek. 

A szerzetes egy kislányról prédikált:
– A múlt héten voltam kinn Gyimesben. Az 

egyik kislány kiállt, és nagyon szépet hegedült 
nekünk. Egy másik kislány is kiállt, egy nyol-
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cadikos, Piroskának hívták és felolvasott né-
hány verset. Nagyon-nagyon meghatódtunk. 
Engedjék meg, hogy felolvassak maguknak is 
egy verset tőle. A címe: Anya. „Te több vagy, 
mint egy földi anya. / Te egy égben repdeső, 
ezüstszárnyú angyal vagy. / Így hát március 
reggelén, anyák napján / köszönt téged hálás 
boldog kisfiad, / légy örökké vidám!” Nagyon 
sok szép vers van itten a kis könyvében, amit a 
kezemben tartok. A hátulján azt írja, hogy Piros-
ka 2004-ben született, Gyimesbükkön, kétéves 
kora óta él a Vigasztaló Szentlélekről elnevezett 
gyerekvédelmi központban. Ötödik osztályos 
kora óta ír verseket. Most nyolcadikos. Ennek a 
kislánynak a története nagyon megható. Telefo-
náltak egyszer Gyimesből, hogy egy anya nagy 
bajban van, és beköltözött a plébánia mellett a 
fűrészkorpába. Tél volt, hideg volt, és tényleg 
nem volt, ahová menjenek. Ez a kislány is ak-
kor ott volt, kétévesen. Volt egy öccse, az talán 
nyolchónapos volt, meg volt még egy harmadik 
gyerek is. Akkor fogadtuk be őket. A gyimesi 
ház létrejötte is ehhez köthető: meglátogattunk 
ott néhány szegény családot, és akkor éreztem, 
hogy mégiscsak kellene hogy legyen ezen a vi-
déken is egy mentőcsónak. Így hoztuk létre a 
Vigasztalás Házát. No, a gyerekek bekerültek 
hozzánk, és nemsokára az asszonyt elütötte 
egy autó. Szekérrel mentek haza, nem a kislány 
apjával, mert az már előtte meghalt, hanem az 
új élettársával, és mindketten meghaltak, és így 
kerültek a gyerekek véglegesen hozzánk. Tud-
ják, igazából Piroska nem is ismerte az anyját. 
És mégis ilyen szépen ír róla. Miért?

A közönség nem válaszolt – mindenki figyelt.
– Azt gondolom, azért, mert mindannyiunk 

szívében ott van a végtelen utáni vágy. És ez biz-
tos, hogy megvan mindenkiben. Ezt az ember 
nagyon könnyen perszonalizálja. Egy meghalt 
édesanyát könnyű felemelni, angyalok szülték, 
írja a lány. Amit én ma mondani szeretnék ma-
guknak: rá kell döbbennünk, hogy ezt a végtelen 
utáni vágyat nem kell a földön perszonalizálni, 
mert ott van az Isten, feléje kell irányítani. Hogy-
ha a földön nekem az a legfontosabb, hogy 
gyermekvédelmi házakat csináljak, akkor az bál-
vány számomra, nekem a legfontosabb az Oltá-
riszentség kell hogy legyen. Van, aki azt mondja, 
hogy az ideális férjet keresi. De az ideális az csak 
az Isten. A férfi az mind egy marék porból szü-
letett, botladozik, nem? Ha nekem olyan elvárá-
saim vannak vele szemben, amit egyedül Isten 
tudna teljesíteni, akkor csalódni fogok. Akkor 
logikus, hogy azt mondom, ez sem az igazi, az 
sem az igazi! Akkor mehetek körbe, széltében, 
hosszában, mert egy sem lesz az igazi! 

A közönség némán nézte Csaba testvért.
– Ezért látom én nagyon-nagyon fontosnak, 

hogy gyermekeink felé, de mi magunk felé 
is tisztázzuk a főparancsot: Uradat, Istenedet 
imádd. Ha én a Jóistennel jóban vagyok, és tu-
dom őt imádni, akkor logikus, hogy a férjemet, 
feleségemet, gyermekeimet, munkámat is sze-
retem. De nem várom el tőlük, hogy tökéletesek 
legyenek, hogy ők legyenek az én életemnek a 
célja. Isten legyen az én életemnek a célja. És 
ha tényleg Isten az én életemnek a célja, akkor 
semmi sem fogja felzaklatni az én nyugalmamat, 
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békémet. Mert, ha Isten él benned, több nem 
kellhet! – fejezte be prédikációját Csaba testvér.

Az úton hazafelé még hozzátette: 
– Merjük megfogalmazni azt a szeretetigé-

nyünket, ami bennünk van, és ha a kollegánk 
esetleg nem tud olyan jó lenni, mint a Jóis-
ten, akkor ne is csodálkozzunk rajta! Ő is egy 
botladozó, marék porból született ember. Ha a 
gyermekünk nem tud olyan jó lenni, mint meg-
álmodtuk, akkor is töltse el a szívünket az öröm! 

– Egyetértek – bólintott rá a sofőrük.
– És te mivel foglalkozol? – fordult hozzá Csa-

ba testvér. Kiderült, hogy a Magyarországról 
kitelepült fiatal férfi fizikus, és az egyik német 
egyetemen kutat. Innentől kezdve élénk beszél-
getés alakult ki kettőjük között a gravitációs hul-
lámokról és a legújabb fizikai felfedezésekről. 
Csaba testvér sajnálta, hogy megérkeztek.

Aznap este az ötvenes évei végén járó Edgar 
családjánál aludtak, aki a helyi Caritasnál szer-
vezte a támogatásokat. Ez a csoport teljesen 
magára vállalta a kászoni gyerekotthon támoga-
tását, ők adták a háznak a Szt. Katalin nevet, és 
vacsoránál elmesélték ennek a történetét. 

– Még a kilencvenes évek közepén határoz-
tuk el, hogy Romániában fogunk egy gyerek-
otthonnak segíteni. Kaptunk is egy címet, több 
alkalommal küldtünk adományt, és egyszer el-
mentünk magunk is meglátogatni őket. Amikor 
odaértünk, a címen egy panelház állt! Semmi-
féle gyerekotthon nem volt a közelben sem! 
Megkérdeztünk ott egy helyit, és ő ajánlotta, 
hogy menjünk el a szomszédos városba, ott van 
egy árvaház. Így jutottunk el Csaba testvérhez… 

Aztán láttuk, hogy ott az adományok jó helyre 
kerülnek, és kezdtünk egyre gyakrabban kijárni.

Egy pohár bor mellett hosszan beszélgettek a 
családdal. Éjfél felé Éva megkérdezte:

– Csaba testvér! Hogyan van magának ennyi 
utazás mellett még ideje a gravitációs hullámok-
kal is foglalkozni? – A nő emlékezett, hogy más-
kor a történelemről beszélgettek hosszan, egyik 
útjuk során Pesttől Nagylakig sorolta szerre 
Csaba testvér az erdélyi fejedelmek történeteit 
Évának. 

– Minden este lefekvés előtt megnézek valami 
filmecskét az interneten – válaszolta a szerzetes –, 
a kilencvennyolc éves Antal atya Szászvárosról 
úgy mesélte, nem fekszik le egy este sem úgy, 
hogy legalább egy versszakot meg ne tanulna 
fejből!

A németországi út után Éva is utánanézett 
ezeknek a gravitációs hullámoknak, hogy legkö-
zelebb ő is hozzá tudjon szólni a témához.

Másnap reggeli után Csaba testvér felolvasta 
a legújabb levelét, mielőtt kitette volna az inter-
netre. Feltehetően előző éjszaka írta, miközben 
Éva és Edgar már mélyen aludtak. A szerzetes 
gyönyörű, hosszú körmondatokkal írt a termé-
szet szépségéről, hogy az emberek itt milyen 
példás rendben tartják a környezetüket, milyen 
szépek az utcák, kertek. Csodálta az egyik sar-
kon álló százéves tölgyet. 

– Honnan ez a természetszeretet? – kérdezte 
Csaba testvér a vendéglátójukat.

Kicsit filozofikus kérdésnek tűnt ez Évának, de 
mint mindent, ezt is lefordította. Régebben elő-
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fordult, hogy egy-egy gondolatot elsumákolt, 
nem mondta el németül, de Csaba testvér ilyen-
kor kedvesen rászólt: 

– Ezt is fordítsd még! 
Edgar szerint Schiller és Goethe inspirálta a 

német népet erre a természetszeretetre. Éva 
magában kicsit hétköznapibbnak látta erre a 
választ: amikor már az életszínvonal olyan szin-
ten van, hogy benn a lakásban minden rendben 
van, akkor az ember elkezd a külső környezett 
is foglalkozni, mert szeretné azt is szépnek látni.

Azért néha már Csaba testvér is besokallt a 
német rendtől. A templomba menet reggel-este 
átsétáltak a temetőn. Ez a temető annyira rend-
ben volt tartva, mint Magyarországon egy park, 
minden sírhely el volt gereblyézve, és pontosan 
megkombinált virágcsokrokkal, kis bokrokkal, 
emléktárgyakkal díszítették. Kezdetben még 
ámuldoztak ezen a nagy renden, de a harmadik 
alkalommal Csaba testvér így szólt Évához:

– Azért már kicsit idegesítő ez a nagy rend itt. 
Sehol egy szál gaz sincs, én nem szeretnék ilyet 
temetőben nyugodni!

A következő napra öt látogatást terveztek, az 
utána következőre négyet, plusz minden nap 
legalább egy mise, közben utazás autóval, kávé-
zás, ebéd – hiszen mindenhol nagy szeretettel 
várták őket, mind a kitelepült magyar, mind a 
német támogatók. A német szponzorok örültek, 
hogy végre közvetlenül kérdezhetnek az alapí-
tótól, hiszen erre ritkán adódott lehetőség; még 
akkor is, ha a német támogatók és Csaba test-
vér munkamódszerei merőben mások voltak. 

A németek szerették a pontos, részletes, előre 
kidolgozott terveket, míg Csaba testvér inkább 
spontán módon, az aznap rendelkezésre álló in-
formációk alapján szeretett dönteni. Az utazásuk 
előtt például a müncheni közösség kérte Évától, 
küldje ki nekik Csaba testvér prédikációjának 
szövegét, hogy ők már előre lefordítsák.

Csaba testvér nem is értette a kérést:
– Azt akkor kell eldöntenem, amikor látom a 

hallgatóságot, hogy mit kell mondanom. Ha pél-
dául egy csomó kikent, kifent kisasszony van, 
más történetet kell előhúzni, mintha idős nénik 
jönnek el. Ezért mondok én mindig mást. De 
küldd el, Évám, az egyik korábbi prédikációmat, 
az biztos jó lesz!
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29.
– Meg kell nézetnem a szememet – mondta 
Zsolt, az ötvenes éveiben járó kitelepült erdé-
lyi vendéglátójuk, aki Frankfurtból Münchenbe 
fuvarozta őket –, a szürkületben nem látok any-
nyira jól.

– Ez velem is így van, de azért a sárga kocsiig 
ellátok – felelte Csaba testvér mosolyogva.

Sárga kocsi, sárga kocsi… Éva nézte, de sem-
miféle sárga kocsit nem látott sehol... Nem mer-
te megkérdezni, vajon viccelődik a szerzetes, 
vagy tényleg ilyen jól lát?

A nő a tájat nézte, míg meg nem érkeztek a 
kocsma teraszához. Jóízűen ették végig a foga-
dásukra rendelt menüt, dicsérték a sört.

– Na, fogadjunk, hogy tudok egy ujjon állni! 
– jött oda Évához Zsolt szőke, ötéves kisfia a kö-
zös vacsora után, nyomában Csaba testvérrel.

– Nem hiszem, hogy tudsz! – vágta rá a nő.
– Fogadjunk! Mi már két csokit nyertünk vele! 

– kontrázott rá Csaba testvér, és már vitte is őket 
hátra a többi gyerekhez. Muszáj volt Évának kö-
vetni. A kisfiú akkor kinyújtotta a jobb kezén a 
mutatóujját, a cipője alá tette, és ráállt.

– Íme!
A következő pillanatban már Zsolt kislányát 

dobta fel Csaba testvér, a vállára felkapta, meg-
forgatta a levegőben. Az elsős lányka először 
megszeppenve figyelte, mi történik, aztán ami-
kor rájött, hogy mindez játék, egyfolytában ka-

cagott, míg földet nem ért. Jött is aztán egész 
este vissza, hogy a pap bácsi újból dobja fel.

Csaba testvér visszasétált az asztalhoz, ame-
lyikre a pincérlány már a második alkalommal 
hozta a literes söröskorsót, és leült Zsolt mellé.

– Ha egy dévai kislány kérdezi, hogy miért nem 
jön az én anyukám, akkor én megcsavarom az 
orrát, vagy megdicsérem a ruháját, vagy felröpí-
tem; mindjárt jó kedve kerekedik, kacag. Fontos, 
hogyha nem is tudom megoldani a problémáját 
– mert mit mondjak, nem jön anyád, mert már 
öt éve nem jött, nem erőst tudjuk, hogy hol van 
egyáltalán –, akkor is segítek, hogy valahogy túl-
jusson rajta.

Zsolt a kislányára nézett, és Éva biztos volt 
benne, hogy a férfi hálát ad Istennek, amiért 
neki nem kell elszakadni a saját gyermekétől.

A negyedik napra oly sok támogatóval talál-
koztak, beszéltek, hogy Éva már mint egy gép, 
úgy fordította Csaba testvér mondandóját.

– Nemrég jöttek ki a népszámlálási adatok. Az 
elmúlt tíz évben 3,4 millió romániai állampolgár 
hagyta el az országot. 3,4 millió! Már húszmil-
lió alatt van Románia lakossága. Mi felneveljük, 
taníttatjuk őket, aztán mind elmegy Nyugatra. 
Attól félek, rövidesen fantomország leszünk! – 
mondta többször Csaba testvér vészterhesen. – 
A legtöbb kolostori gyerek is azon gondolkodik, 
hogy előbb-utóbb Németországban vagy Angli-
ában próbál majd szerencsét. 

Csaba testvér ezeken az előadásokon soha 
nem kért, csak elfogadta, amit a támogatók 
adtak. 
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– A legemlékezetesebb adomány az volt, mi-
kor egyszer Győrben a Szeretetnapokon odajött 
hozzám egy asszony, hogy ő vécés néni. El-
mondta – persze a főnökei nem tudták –, hogy 
az egész napos bevételét a gyerekeknek akarja 
ajánlani. Egy kis zacskóban hozta az aprópénze-
ket, amit aznap keresett, hogy az árváknak adja.

Éva ekkorra nagyon elfáradt; nem is értette, 
hogy bírja ezt Csaba testvér heteken, éveken 
keresztül folyamatosan? Menni, beszélni, szer-
vezni, lelkesíteni… A visszaúton meg is kérdezte 
tőle:

– Csaba testvér, mi a titok, hogy magát ennyien 
hallgatják?

A szerzetes nem lepődött meg a kérdésen, ta-
lán nem Éva volt az első, aki rákérdezett.

– Azt hiszem az, hogy nem szidok senkit a pré-
dikációimban. 

– Hogy érti?
– Nem mondom, hogy ezt meg ezt a hívek 

nem csinálják, pedig kellene. Nem ostorozom 
őket, nem keltek bűntudatot. Aztán meg sokat 
kell gyóntatni... hogy az ember érezze, hogy mi 
foglalkoztatja a hallgatóságot, mi bántja őket, mi 
lehet a bajuk. És akkor arról beszélni. Egy ha-
sonló történetet elmondani, amikor valaki kikec-
mergett egy hasonló helyzetből.

Hazaérkezésük után Csaba testvér ezt írta az 
alapítvány munkatársi listájára:

Hány csodaszép öröklakást láttam a napok-
ban, minden kényelemmel felszerelve, gazdag-
ság, mi szem-szájnak ingere, de e földön örök 
életet élő emberrel sehol sem találkoztam. Tu-

domásul kell vegyem, hogy meg vannak szám-
lálva a napjaim. Ezért egy kitartó vadászkutya 
rámenősségével tudatosan olyan kincseket kell 
keresnünk, amelyet a rozsda nem rág szét és a 
moly nem emészt el, amely megmarad az örök 
életre.

Gyűjthetjük magunk köré a sok vacak lim-lo-
mot, lakásunkból csinálhatunk palotát, csillogó 
múzeumot, amelynek mi vagyunk az egyetlen 
őrzője, de közben álljunk meg és teljesen őszin-
tén tegyük fel magunknak a kérdést: mit hasz-
nál, ha az egész világot megnyerjük, de a lel-
künknek kárát valljuk? Ha az örök élet reményé-
ben hoznánk meg a mindennapi döntéseinket, 
világunk a szeretetben megújulna.
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30.
A látogatásuk után nem sokkal Dévára is megér-
keztek a támogatók Németországból. Bútorokat 
hoztak, szőnyegeket, és volt két trottinettájuk45 
is, meg pár gyerekbicikli. Éva elkért az adomá-
nyokból két rollert a kis Gabinak és Hunornak, 
meg a legnagyobbat a biciklik közül Hunornak. 
A legjobb tanulók a kolostornál év végén biciklit 
kaptak jutalmul; Gabinak volt erre esélye, Hunor-
nak egyelőre nem. A nő persze tapasztalatból 
tudta már, hogy a biciklivel is, a trottinettával is 
újabb bajok fognak jönni. Mint régen Alexékkal, 
amikor Costi, a magasabb szászvárosi fiú vitte 
Alexet a biciklivázon, és a stoptáblánál előrees-
tek fékezéskor. 

– Ez a Hunor pont olyan, mint Alex volt! – ál-
lapította meg Darius, amikor Hunor is jól elesett 
a biciklivel, annyira, hogy a lánc leesett, a kor-
mány pedig elgörbült. 

– Ki az az Alex? Ja, aki régen volt Önöknél? – 
firtatta Gabi; ő is azután érkezett Éva családjába, 
hogy Alexet az édesanyja elvitte Ausztriába. 

Évának is eszébe jutott már, hogy mintha 
Hunort Alex helyett küldte volna a Jóisten kár-
pótlásul. Sajnálkozva gondolt rá, hogy Alex 
ugyanúgy ötödik osztályba járna, mint Hunor, 
ha itt lenne Déván. A két fiú külsőleg-belsőleg 
hasonlított egymásra, bár Alex nem volt annyi-
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ra jó eszű, mint Hunor. Örülni ugyanúgy tudtak 
mind a ketten, és ugyanúgy ragaszkodtak a töb-
biekhez. Hunor sem tudott betelni a rollerral, 
ment hegyen-völgyön vele, ugratott, szaltózott, 
elesett. Boldog volt, hogy immár nem kell gya-
logolni a kolostorhoz.

– Felmegyünk a bicikliútra? – kérdezte állandó-
an, és ha Éváék inkább a járdán mentek a kolos-
torhoz, ő akkor is felment a bicikliútra egyedül.

– Ott kisebb a tapadás, gyorsabban lehet men-
ni, ugye, Éva nevelő? – kérdezte Gabi, a harma-
dikos, akit minden érdekelt, és mindenben az 
összefüggéseket kereste.

– Mi újság? Hazaértél? – hívta Éva egyik már-
cius este Norbit, az önkéntest, aki évente több-
ször lejött Dévára társasjátékokat játszani a gye-
rekekkel. A férfi a harmincas évei végén járt, 
sikeres vezető volt Pesten; a nő már nem em-
lékezett, hogyan került először Dévára, de any-
nyira megszerette a gyerekeket, hogy gyakran 
meglátogatta őket.

– Igen. Jó volt Déván. A katonai parkban külö-
nösen, Gabival meg Hunorral mentünk, nagyon 
élvezték. Felmásztak mindenre! Én már a jármű-
veket féltettem, nem a gyerekeket, hogy mi ma-
rad belőlük – nevetett a férfi.

– Ajaj!
– Beszéltem Csaba testvérrel is. Mondta, hogy 

menjek el egy körútra Székelyföldre, ott is játsz-
szak fejlesztő játékokat a gyerekekkel.

– És elmész?
– El, persze! Hunor azt mondta, húsvétkor ő is 

átkerül majd Kovásznára, találkozunk ott is.
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Éva elsápadt. Hebegve kérdezte:
– Hogy-hogy átkerül? Honnan veszi?
– Az anyja mondta neki – válaszolta Norbi.
– De hát… de hát nem is beszéltek telefonon...
– Azt én nem tudom, nekem Hunor annyit 

mondott, hogy vagy Kovásznára kerül át, vagy 
otthon marad. Én meg megígértem neki, hogy 
ha megyek erre a körútra, meglátogatom őket. 
Elvihetnélek téged is! – ajánlotta Évának.

A nő képtelen volt válaszolni. Megint jönnek 
az elszólások, amiket Hunor másoknak mond. 
A nő keserű szájízzel köszönte meg Norbinak a 
felajánlást, aztán kérdezett még néhányat, végül 
lerakta a telefont. Engem nem kell, hogy elvi-
gyen, gondolta mérgesen. Ez a gyerek jöjjön ide 
vissza! Nem lehet igaz, hogy most, amikor las-
san elindul a fejlődés, most kell elveszítenünk!

De hiába, a húsvét vészesen közeledett. A fiút 
haza kellett engedni – ha nem jön vissza, akkor 
annak úgy kell történnie, nem szabad tovább 
erőltetni az ittlétet, Éva tudta jól. Ha Hunor nem 
térne vissza húsvét után önszántából, még ké-
sőbb is meggondolhatja magát. Ha meg még-
is visszajön Dévára, akkor megint nyertek időt, 
hogy a fiú megszokjon itt. 

A nevelő inkább a praktikus részletek felé te-
relte a gondolatait: hogyan fog a gyerek haza-
jutni? Laci, a végzős elviheti Brassóig, de oda 
valakinek érte kell mennie a családjából. Mit 
csináljon Laci, ha megérkezik Brassóba, és nem 
várja őket senki? 

Évának beszélnie kellett Hunor édesanyjával; 
három héttel húsvét előtt sikerült is – előtte már 
többször hívták az anyuka egyik kolleganőjét, de 

a hölgy mindig más műszakban dolgozott, mint 
az anyuka, így nem tudtak beszélni. Végre egyik 
kedden délután az anyuka hívta őket, Juli néni, 
a helyi napközivezető mobiljáról. Megegyeztek, 
hogy Hunor nagycsütörtökön utazik haza, az 
anyuka Brassóba bemegy érte. Azt is megbe-
szélték, hogy nagyhéten újból beszélnek majd 
telefonon, Éva kérte, vegyen az anyuka addig 
egy olcsó telefont magának, hogy el tudják érni, 
amikor utazik a fiú. 

De ahogy teltek a hetek, a nevelő egyre nyug-
talanabb lett. Azon aggódott, mi lesz, ha az 
anyuka mégsem megy be Hunorért Brassóba? 
Eldöntötte, hogy beszél Laci anyukájával, hogy 
ha véletlen így alakulna, akkor Hunor maradjon 
ott náluk, és másnap vigyék el a falujába. Tud-
ta, hogy kockázatos kérés, mert Laci anyukáját 
nyáron műtötték, a nagymama meg ágyban 
fekvő beteg, folyamatosan ápolni kell. De aztán 
rádöbbent, hogy Laci anyukája talán nem is tud 
elmenni, és valószínűleg pénzük sincs utazgatni 
Hunorral, rájuk tehát nem számíthat. 

A másik lehetőség az volt, hogy ő maga elbu-
szozik velük Brassóig, és ha nincs ott az anyuka, 
akkor ő továbbviszi a falujukba, és aznap vagy 
másnap visszautazik Dévára. Éva utánanézett az 
interneten, mennyi ideig tart az út: lehetetlen-
ségnek tűnt egy nap alatt megtenni az utat busz-
szal oda-vissza, ráadásul nagypéntekre ígérte 
magát Magyarországon, a szüleinél. További ne-
hézség, hogy ha ő szerdán elmenne Brassóba, 
ki vigyázna addig a többi fiúra? Jelenleg nem 
volt egy önkéntes sem Déván, akire rá tudta vol-
na bízni őket… Gyuri, az amerikai fiú még éppen 
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Déván volt, de Éva kiszámolta, hogy a húsvét 
előtti héten fog elutazni. 

Minél többet gondolkodott Éva, annál jobban 
nőtt benne a bizonytalanság. Igazából nem csak 
amiatt aggódott, hogy hogyan jut haza Hunor 
a falujukba; még jobban aggasztotta, hogy ho-
gyan fog visszajönni. Vajon vissza tudják-e hoz-
ni Dévára? Évának eszébe jutott, hogy talán el 
kellene menni Hunorért kocsival, és akkor biztos 
rá lehetne beszélni, hogy eljöjjön, és befejezze 
az iskolaévet Déván. A nő abban reménykedett, 
hogy ha ő személyesen ott lenne, és tudna vele 
beszélni, akkor biztos meg tudná győzni, hogy 
beüljön a fiú a kocsiba és visszajöjjön velük. Ist-
vánt, az ötvenes éveiben járó pesti taxist próbál-
ta megkérni erre a szívességre, aki rendszere-
sen járt hozzájuk és bármilyen kéréssel lehetett 
hozzá fordulni.

– István, ha jössz húsvét után Dévára, nem 
lenne kedved elvinni Brassóba? Együtt haza-
hoznánk Hunort. Ki tudnám fizetni a benzint – 
próbálta a nő meggyőzni. Hiszen a támogató jól 
ismerte Hunort, kedvelte is nagyon. Még ősszel 
barátkoztak össze, amikor a fiúnak nem volt téli 
ruhája, és István elvitte a városba, hogy válasz-
szon a fiú magának. 

– Be akarom fejezni a Piros háznál a kerítést, 
nem szívesen mennék – jött az elkeserítő vá-
lasz. – Hunor most miért nem tud busszal visz-
szajönni?

Éva nem magyarázta el Istvánnak, mennyire 
félti a gyereket. Az idő közben szaladt; alig né-
hány nap volt hátra a húsvéti szünetig, lassan 
mindenki készülődött. Hunor anyja nem jelent-

kezett, és Éva még bizonytalanabbnak látta a fiú 
hazajutását. Végül eszébe jutott, hogy felhívja 
Mari nénit, aki a szegény családokat látogatja 
az alapítványnál, és aki Hunor Dévára jutását 
intézte ősszel, neki nagyobb tapasztalata van, 
személyesen is ismeri a fiú családját.

– Meg kell kérni az egyik napközis nevelőt, 
mondjuk Annát, hogy menjen be érte kocsi-
val Brassóba. Különben végig izgulhatsz majd, 
hogy az anya jön-e érte vagy sem! Beszélek én 
vele – ajánlotta Mari néni Éva nagy megköny-
nyebbülésére.

Anna órákkal később telefonált, hogy vállalja 
a feladatot.

– Jó, csütörtökön utaznának a fiúk, Laci és Hu-
nor – magyarázta neki Éva. – Elküldöm Lacival, 
az érettségiző fiúval a pénzt maguknak a benzin-
re, meg Hunornak a visszaútra is, a buszra. Nem 
tudom, a család tudja-e fizetni a buszt vissza-
felé, így biztosabb. Beleteszem egy borítékba, 
Laci megbízható, nála lesz. Ha a busz hamarabb 
beérne Brassóba, Laci nem fog addig elmenni, 
míg maguk oda nem érnek. 

Aztán persze változott a helyzet, csütörtök 
helyett péntekre kellett áttenni az utazást, mert 
Lacit nem engedték el a pénteki praktikáról46. 
Anna ráért pénteken, a buszjegyet is sikerült át-
foglalni, de Éva nem érte el Hunor édesanyját. 
Kétségbeesettem hívta Annát:

– Anna, szóljanak kérem Hunor édesanyjának, 
hogy akkor pénteken megy a gyerek! A héten 
nem telefonált az anyuka, pedig megegyeztünk, 

46  szakmai gyakorlat
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hogy húsvét előtt beszélünk. És mondja nekik, 
hogy nagyon fontos lenne, hogy visszajöjjön 
Hunor Dévára és nálunk fejezze be ezt az iskola-
évet. Itt jó helye van a fiúnak, szeret is itt, szépen 
fejlődik, igazán kár lenne érte, ha otthon csak há-
nyódna megint – magyarázta Éva, és magában 
meg is nyugodott, mert azt érezte, amit tudott, 
megtett a fiúért. 

Az sem ingatta meg, amikor Pataki tanárnő 
szólította meg.

– Igaz, hogy hazamegy Hunor a tavaszi vakáci-
óra? – kérdezte Évát. – Nem bírok vele. Pénteken 
is felkapcsolta a sötétítőt az aulában, mondtuk, 
ne nyúljon hozzá, de hiába, újból megnyomta a 
kapcsolót, sőt, nem figyeltem oda, és harmad-
szor is odament. Én már nem is tudom, mit csi-
náljak ezzel a gyerekkel! Nem hallgat a szóra! 
Azt mondja, ha hazamegy, nem jön ide többet 
vissza. Magának is mondta? – faggatta Évát.

– Igen, haza fog menni, de bízom benne, 
hogyha otthon lesz egy kis ideig, össze tudja 
majd hasonlítani, milyen az élet ott, és milyen 
itt – vágta rá Éva –, és rá fog jönni, hogy nem is 
olyan rossz itt Déván, mint amilyennek ő most 
látja, és nem olyan jó otthon, mint amilyennek 
innen tűnik. Tudja, tanárnő – folytatta a neve-
lő –, tőlem már nagyon sok gyerek elment így, 
haraggal, hogy azt mondta, nem jönnek vissza 
soha többet. De kis idő múlva mind visszajött. 
Mind, az összes! Nagyon bízom, hogy Hunor is 
vissza fog jönni. – Éva magabiztosan bólintott. – 
Figyelje csak meg!

Éva tovább intézte az ügyeit, de persze közben 
újabb bonyodalmak merültek fel.

Denis telefonált:
– Nevelő, én vagyok.
Éva az első szobában ült és a húsvéti kereszt-

szülői leveleket borítékolta. 
– Merre vagy? – kérdezte, hiszen már szerda 

volt, és a fiú megint nem jött vissza hétvégéről. 
Talán megint temetés volt, és sírt lehetett ásni 
jó pénzért. 

– Én nem jövök vissza, nevelő – jelentette ki 
a fiú. – Tegnap átiratkoztam ide Szászvárosba, 
a román iskolába. Tudja, beszéltük, hogy jövő 
ősztől átjönnék ide. Én nem bírom már ott Dé-
ván.

Éva nem lepődött meg, már százszor átbeszél-
ték, legutóbb múlt héten is megint, hogy nincs 
értelme a fiúnak líceumba iratkoznia; jó feje van 
ugyan, ám tanulni nem szeret. Négy órakor – 
amikor kezdődött a szilencium – Denis rendsze-
resen kijelentette: Nincs tanulnivaló!, de ha volt 
is, azzal is tizenkét perc alatt készen volt. Leg-
szívesebben végigaludta volna a fiú a szilenci-
umot, de Éva nem engedte. Akkor Denis maga 
elé vett egy román könyvet, azt nézte hat óráig. 
Ennek ellenére félévkor is csak pár tantárgyból 
állt bukásra, úgyszólván semmi tanulással. Egy 
kicsit másolt Magdiról, a kolostori leánykáról, aki 
mellette ült, egy kicsit Costiról, a másik szászvá-
rosi fiúról, és valahogy mindig sikerült neki egy-
két ötöst szerezni. Éva emlékezett egy esetre, 
amikor Costival hangosan tanulták a földrajzot, 
Denis pedig az ágyon telefonozott mellettünk. 
A Duna-delta volt a tananyag – ahová Éva rég-
óta el akart jutni, de ideje eddig nem engedte –, 
melynek három ága van: Chilia, Sulina és Szent 
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György. Costival hangosan ismételték, mutatták 
a térképen a három ágat, amelyre a Duna szét-
válik, mielőtt a Fekete-tengerbe ömlene.

Másnap Denis nyolcasra felelt ebből az anyag-
ból.

– Hogyan csináltad, Denis? Nem is tanultad! – 
kérdezte tőle Éva.

– Magdival a szünetben átismételtük – jelen-
tette ki a fiú, de a nő azt gyanította, hogy Denis 
sok mindenre emlékezett abból, amit Costival 
előtte való este hangosan tanultak. 

– Miért nem írtál órán, Denis? – kérdezte tőle 
Éva gyakran, ahogy kinyitotta a fiú füzetét. 
Rendszeresen csak pár sor árválkodott a füzeté-
ben, az is olyan macskakaparással, hogy Denis 
sem tudta kiolvasni – persze nem is akarta.

– Nem tehetek róla. Elaludtam órán! – vála-
szolta ilyenkor. – Egyszerűen elálmosodtam. 

Éva titkon azt gondolta, ez tulajdonképpen 
nem is olyan nagy baj, legalább addig sem za-
varta az órát. Ötödikben mindig azzal hívták fel a 
tanárok, hogy Denis ezt csinálta az órán, azt csi-
nálta az órán, hol ezzel, hol azzal zavarta az órát. 
Egyszer a vallástanárnő annyira felidegesítette 
valamivel Denist, hogy a fiú mérgében nekivá-
gott egy széket a falnak. Hogy pontosan mi tör-
tént, nem derült ki, de ami a lényeg: beszakadt 
a gipszkarton fal, és az osztályfőnök a nevelőt 
hívatta, hogy hozassa rendbe. Éva minden hoz-
závalót kifizetett, de Denisre bízta a kivitelezést: 
a fiúknak maguknak kellett visszaépíteni a falat, 
ha ők törték be, ők is hozzák rendbe!

– Össze kellene hogy csomagoljon ez a De-
nis, és elmenjen haza! – mondta többször az 

osztályfőnök, holott ha valakinek volt türelme 
a gyerekekhez, az ez a férfi volt. Évának sokat 
kellett győzködnie, hogy bírják ki, fontos lenne 
a fiúnak, hogy elvégezze a nyolc általánost... és 
ez most mind hiába. A fiú elmegy. Pedig milyen 
közel voltak a célhoz, már csak két hónap és be-
fejezte volna a nyolcadik osztályt!
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31.
– Fiúk, reggel van! Itt a hazamenés napja! – éb-
resztette Éva a fiúkat nagypénteken. Mindenki 
aznap utazott: a harmadikos Gabiért az egyik 
testvére jött autóval, Laci és Hunor busza kilenc-
kor indult Brassóba, Évának tizenkettőkor volt 
vonata, Dariusnak, a pásztorfiúnak fél kettőkor. 
Arni, Costi, Denis és Radu – akik közel laktak –, 
már korábban aláírták a hazamenős füzetet és 
bementek az iskolába, aztán pedig – a nevelő 
gyanúja szerint – már a délelőtt folyamán foly-
tatták az utat hazafelé. 

Laci még elkísérte a barátnőjét az iskolába; 
Hunor is felkelt és elment reggelizni a többiekkel 
az ebédlőbe, de utána hazaballagott a nevelő-
vel. Darius, a pásztorfiú nem tartott velük, csak 
nyolc óra felé ült fel az ágyban.

– Hunor, csinálj szendvicset az útra – javasol-
ta Éva.

– Finettist47 is lehet? – kérdezett vissza a fiú.
– Lehet, persze! Tegyél el Hippet is, ha akarsz 

otthon enni!
Éva közben megfőzte a kihagyhatatlan regge-

li kávéját, és közben rendet tett a konyhában, 
hogy nyugodtan utazhasson haza; jó érzés volt 
készülődni, összecsomagolni, bezárni a házat, 
elbúcsúzni, itthagyni kicsit Dévát. 

47  csokoládékrém márka

– Hunor, akkor hogy lesz? – kérdezte Darius, 
ahogy besétált a konyhába, hogy egyen vala-
mit. – Visszajössz húsvét után?

Éva abban reménykedett, eszébe fog jutni a 
fiúnak a jó dévai élet, a sok barát. Ha meglát-
ja, hogy szabad hazamenni, nem fog annyira 
hazavágyódni, ha szembenéz az otthoni körül-
ményekkel, értékelni fogja, amit Déván kap. Ha 
nem is húsvét után, de szeptemberben vagy ké-
sőbb talán visszajön… Éva pontosan tudta, ha 
elengedi Hunort, mást nem tehet, csak imád-
kozhat. 

Most kíváncsian várta, Hunor mit felel Kis 
Dariusnak. A fiú szokásos felfelé nézésével, 
mintha valamelyik sarokba lenne írva a válasz, 
és szokásos furcsa szájrándításával válaszolta:

– Inkább anyummal maradok. Csak jobb ott-
hon!

– Most nem a visszajövetel a kérdés, hanem 
az odajutás. Hunor, gyere, tedd el a szendvicse-
ket, és induljunk. Köszönj el Kis Dariustól – zárta 
le a témát a nevelő. 

A fiú egy közepes hátizsákkal indult haza, ben-
ne két váltás otthoni ruhával – a gyerekek gyak-
ran nem hozták vissza a ruhákat, amiket hazavit-
tek, így Éva nem szívesen adott nekik sok hol-
mit. Voltak családok, ahol az adományba kapott 
új kabátot vagy farmert a szülők eladták hétvé-
gén, hogy abból vegyenek ennivalót – amit Éva 
megértett, de nem értett egyet vele. 

Hunort csinosan engedte haza: néhány napja 
levágta a haját, oldalt rövidre; felül meg hosz-
szabbra hagyta, ahogy a dévai fiúknál divat volt; 
levágta a gyerek körmeit is.
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– Rendes nadrágot vegyél fel, iskolait – figyel-
meztette Éva, mert tudta, a buszon sokféle em-
ber utazik majd, és megnézik a gyereket, hogy 
mit visel –, és ami ruhát hazaviszel, hozd vissza, 
mikor jössz. Már ha visszajössz – bizonytalano-
dott el Éva –, de hát valamikor csak visszajössz 
hozzánk, Hunor, nem? – nevette el magát a ne-
velő. Furcsa volt mindig több változatban gon-
dolkodni... 

Hunor hátizsákjába bepakolták az angyalkától 
kapott vastag pizsamát is, a 41-es edzőcipőt, 
meg amit még a karácsonyi cipősdobozban ka-
pott a fiú. Egy pungában48 gyűjtött még néhány 
apróságot karácsony óta: ceruzákat, színeseket, 
jegyzetfüzeteket, kis játékokat; ezeket még janu-
árban pakolta el, hogy majd viszi haza. Éva már 
pontosan tudta: akkor a legértékesebb minden 
dolog a fiúknak, ha hazavihetik.

– Gyere, Hunor, búcsúzz el Linda kutyától meg 
a háztól, és menjünk – kérte a nő a gyereket, de 
ekkor betoppant Mari néni.

– Jaj, de jó, hogy még időben elkaptalak! Me-
gyünk ma délután a szegényekhez, vinnék el a 
ruhákból, amit nekik szántál – mondta.

Éva visszament gyorsan a két zsákért. 
– Persze, vidd csak, örülök is, ha odajut ezek-

hez az emberekhez még húsvét előtt. Külön ki-
válogattam, csak tavaszi és nyári ruhák vannak 
a zsákokban! 

Laci felpakolt mindent a biciklire és mindnyá-
jan elindultak; az úton persze leborultak a zsá-
kok, az egyik kiszakadt. Azt Mari néni megfogta 

48  táskában

és magához szorította, a biciklire meg visszapa-
kolták a másik zsákot, Hunor hátizsákját és Laci 
nagy utazótáskáját.

– Hová mentek? – kérdezte meg Mari néni út-
közben.

– A brassói buszhoz! Hunor megy haza Laci-
val! – mondta Éva boldogan. Már nem számí-
tott, ki fog visszajönni húsvét után, ki nem, csak 
a hazamenés öröme maradt. Éva pontosan tud-
ta, Mari néni mit gondol erről, de nem bánta; 
abban bízott, hogy Mari néninek nem lesz igaza, 
és kiderül, hogy Hunor megszokott náluk. 

Éva a borítékra gondolt, a visszatérés zálogá-
ra; Lacinak már előző este odaadta, ebben volt 
a visszafelé útra Hunornak ötven lej, és a plusz-
pénz benzinre, Anna nevelőnek. Elég sokba ke-
rült ez a hazautazás, de szerencsére Hunor foga-
dott keresztszülei segítettek a finanszírozásban. 
Éva ráírta a telefonszámokat is a borítékra, hogy 
minden egy helyen legyen. 

– Hol van a megálló? – kíváncsiskodott Hunor, 
amikor a garához49 értek. 

– Itt lesznek kiírva a buszok, meg kell nézzük 
– mutatott a nő az épület melletti kis kibetono-
zott részre, ahol a távolsági- és külföldről jövő 
buszok szoktak bekanyarodni, hogy aztán az 
épület mögött továbbhajtsanak a távoli Anglia, 
Spanyolország, Itália felé. 

– Ezt a részt nem láttam máskor – vágta rá 
a fiú.

Éva biztos volt benne, hogy Hunor többször 
járt itt még ősszel, hogy megnézze, hogyan 

49  pályaudvarhoz
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juthat haza. Eszerint nem találta meg a brassói 
járatot?

Ekkor megérkezett a fiúk busza.
– Még sosem láttam ekkorát! – jelentette ki 

Hunor beszálláskor.
– Látod, most kipróbálhatod – felelte a nő –, 

betettem a csomagtartóba a táskád, el ne fe-
lejtsd, amikor megérkeztek. Hunor, ne egyél, ne 
igyál az úton, mert ha rosszul vagy, a busz nem 
fog megállni!

A nevelő azon tűnődött, vajon ilyen hosszú 
úton volt-e már a fiú. Dévára az alapítvány bu-
szával érkezett, az egyszerű eset volt, mert baj 
esetén meg lehetett kérni a sofőrt, hogy álljon 
meg.

– Viszlát Hunor, találkozunk két hét múlva! 
Viszlát Laci! – kiáltott nekik Éva, amikor felszáll-
tak, de a fiúk már nem feleltek, azon igyekeztek, 
hogy helyet találjanak maguknak a máris zsúfolt 
buszon.

– Visszajön, visszajön – mormolta magában 
Éva, mint egy mantrát. Tudta, hogy az igazi sze-
retet elenged – de ő teljes szívéből vágyott rá, 
hogy Hunor visszatérjen hozzá.

Estig senki nem jelentkezett Évánál, hogy a fiú 
hazaért. 

32.
A két hét szünet gyorsan eltelt.

Éva pár napot a szüleinél töltött, aztán feluta-
zott Budapestre, beadatta a kanyaró elleni em-
lékeztető védőoltást, fogorvoshoz ment, adóbe-
vallást csináltatott, áttekintette a pénzügyi hely-
zetét. Délutánonként nagyokat aludt a hűvös 
angyalföldi lakásban, és amikor félálomban a 
szomszédok nagy erkélyeire tévedt a tekintete, 
kicsit úgy érezte magát, mint tíz évvel korábban, 
amikor még pesti szingli életét élte. 

A szabadság alatt Éva nem zavarta a fiúkat, azt 
akarta, hogy mindenki élje a saját életét. Amikor 
a srácok küldtek neki egy-egy üzenetet vagy ké-
pet, illetve támogatók keresték meg, arra persze 
válaszolt, de Éva igyekezett, hogy minél keve-
sebbet foglalkozzon ezekkel, és tartsa a távolsá-
got Dévától.

A szabadsága végén megint leutazott a szüle-
ihez, és ahogy közeledett a vasárnapi visszaút 
időpontja, egyre nagyobb szorongással gondolt 
Hunorra. Szombaton küldött egy üzenetet La-
cinak, hogy vajon beszélt-e Hunorral, és mikor 
utaznak vissza Dévára.

„Már itt vagyunk, mert lesz focibajnokság, így 
hamarabb jöttem vissza” – jött a válasz-SMS.

Éva félve kérdezett vissza:
„Hunor? Vele mi van?”
„Itt van ő is Gyurinál.”
„Nem volt baj a visszajövetellel?”
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„Nem, jöttek rendben Brassóba.”
– Istennek legyen hála – szakadt ki a megköny-

nyebbülés Évából. – Az első meccset megnyer-
tük, Hunor visszajött!

– Nehéz volt otthagyni anyut? – kérdezte Éva 
a fiút, amikor újból találkoztak és a gyerek bol-
dogan átölelte. A haja megint megnőtt, körmei 
nagyok és feketék voltak. Ismét egy mérettel ki-
sebb, hosszú ujjú ingben járkált.

– Nem – mosolygott Hunor a szokásos száj-
rándítással. – Kicsit igen. De anyum mondta, 
ezt az iskolaévet be kell fejeznem. Meg én is így 
gondoltam.

Kipakoltak mindannyian; Hunor hátizsákjában 
minden benne volt, amit hazavitt: a karácso-
nyi ajándékok is, a ceruzák, színesek, filctollak. 
Egyedül a sportcipő hiányzott. 

– Ez mi? – húzott ki Éva a táskából egy kerámi-
ából készült, csirke- és kakasmintájú sószórót, 
fóliába csomagolva.

– Ez ajándék magának! Anyum küldi! 
– Köszönöm, ez nagyon kedves – felelte a ne-

velő, és elmosolyodott. Gondolatban betette a 
többi ajándék közé, amit a sok év alatt a szülők-
től kapott: Radu, a mintiai minden évben ho-
zott évkezdésre és nőnapra egy-egy szál piros 
szegfűt, Arni, a focista párszor hozott nőnapra 
virágot, a kis Gabi szüleitől kávét és édességet 
kapott Olaszországból. Darius apja kolbászt és 
húst küldött gyakran, ó, és Nagy Darius egy 
kínai, világító, műanyag Jézust hozott egyszer 
neki húsvétra. Éva nagyon megbecsülte ezeket 
az ajándékokat.

– És még mit hoztál? –  folytatta a nevelő. 
Erre már vette is elő a fiú a kis nyomógombos 

telefonját; vadonatújnak tűnt.
– Nézze!
– És anyukád magának is vett telefont? Fel 

tudjuk hívni? El sem hiszem! – örült meg a ne-
velő, és átölelte a boldogan vigyorgó Hunort.

Folytatták a kicsomagolást.
– Mást hoztál még? Kaptál pénzt? 
– Igen, kétszáz lejt.
– Kétszáz lejt?! Hát akkor ti gazdagok vagytok – 

kiáltott fel Éva. – És most ebből mennyi van meg?
– Százötven lej.
– Hogyhogy? A buszra megvolt a pénz, mire 

költöttél el ötven lejt egy nap alatt?
A fiú lehorgasztotta a fejét.
– Huni, mire költöttél el ötven lejt?
– Vettem chipset az osztálytársaimnak... 

sucot... rágót...
– Jó, de ez nem lehet ötven lej! Még mit vettél?
– Csak ezt...
– Hol voltál, melyik boltban, vagy kivel? – fag-

gatta Éva a fiút.
– A sarkon.
– Mennyi pénzt vittél el? Egy ötvenest?
A fiú bólintott.
– És mennyit kaptál vissza belőle? – folytatta 

a nevelő.
– Öt lejt... de a fiúk szerint nem jól adtak vissza 

– nyögte ki a gyerek.
– Hunor, nem számoltad meg? – Éva majdnem 

lefordult a székről. Óvatosan adagolta a kérdé-
seket. – Azt láttad, hogy mennyibe került, amit 
vettél? 
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A kisfiú megrázta a fejét. Éva vett egy nagy 
levegőt.

– Hunor, ezek átvertek téged, és nem vetted 
észre! Miért nem tudtad megszámolni a visz-
szajárót? – A nő sóhajtott tehetetlenségében. 
– Hunor, én akkor azt mondom, hogy ebből a 
százötven lejből tegyük el a busz árát, hogy 
legközelebb haza tudj menni. Negyven lejt el-
teszünk, jó?

Bólintás.
– Akkor marad száztíz lejed. Hány hét van a 

suli végéig? Számoljuk meg. 
Megszámolták. Három hónap, tizenkét hét. 
– Akkor ha minden héten tíz lejt elköltesz, ak-

kor pont a végéig kitart. Mit szólnál ehhez? Mert 
hát több nap, mint lej! Tudod, be kell osztani! 
Csináljuk így! Minden héten tíz lejt elkölthetsz, 
jó? Én elteszem a szobámba egy borítékba, mint 
a Darius pénzét, és minden héten kapsz belőle 
tíz lejt.

Hunor beleegyezett, Éva hétfőn odaadta neki 
az első tíz lejt. Este megkérdezte, mennyi fo-
gyott, mire költötte: három kapucsínó, két rágó, 
két pufulec50. Mind a tíz lej elfogyott.

– Veszek én nektek kapucsinót, azért felesle-
ges pénzt adni! És Hunor, most egész hétre nem 
maradt pénzed. Jó ez így? – kérdezte Éva elke-
seredve.

Szokásos fejrándítás.
Évának rá kellett döbbennie, hogy szorosab-

ban kell felügyelnie a fiú pénzügyi nevelését. A 
második héten azt mondta neki:

50  ejtsd: pufulec, románul, puffasztott kukoricapehely

– Hunor, minden nap két lejt kapsz, jó?
A harmadik héten rákérdezett:
– Csináljuk akkor úgy, hogy minden nap két 

lej? Mit vettél rajta, mindig rágót?
A negyedik héten finomított:
– Odaadom a tíz lejt, de minden nap csak ket-

tőt költs el. Tedd el a többit, és akkor péntekre 
is marad, ha beosztod. Mert tudod, több nap, 
mint lej!

Aztán este megkérdezte:
– Mennyit költöttél ma? 
– Három lejt! De holnap csak egyet költök 

majd! – ígérte meg Hunor, és Évában felébredt a 
remény, hogy valami csak ráragad a fiúra abból, 
amit papol neki. Hiába, sok pénzt el kell szórni 
ahhoz, hogy megtanuljuk beosztani – ez Éva sa-
ját tapasztalata volt. Megtanulni pedig csak úgy 
lehet, ha van pénz a zsebünkben, a gyerekeket 
hagyni kell tehát, hogy elverjék a pénzüket, a vé-
gén így fogják megtanulni beosztani. 

– Hunornak már régen nem láttam a telefon-
ját! – jelentette a kis Gabi egyik nap.

– Na, nézzük csak, mi van vele – ugrott fel Éva 
rosszat sejtve. – Hunor, megvan a telefonod?

– Meg!
– Mutasd! Működik is?
– Igen, csak lekódoltam a névjegyzéket meg 

az üzeneteket – vallotta be a fiú.
– Hogy érted? Mit csináltál pontosan? 
– Nem tudom a kódot.
– És most így tudsz telefonálni, vagy nem? 
– Tudok... csak nem tudom a telefonszámokat. 

Leírja anyum számát?
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Évának is jó volt látni, hogy a fiú, ha akar, na-
ponta többször is beszélhet az anyukájával, nem 
csak havonta; Éva szerint Hunor határozottan 
nyugodtabbnak tűnt, felszabadultabbnak. Mint-
ha a fiú arca megváltozott volna – előtte mindig 
ott ült rajta valami mély keserűség.

– Ez a gyerek sokat szenvedhetett! – fogalmaz-
ta meg Voichiţa, a romántanárnő, aki az elmúlt 
évek alatt, míg románt korrepetált, nagyon meg-
szerette a fiúkat, főleg a kisebbeket, akikkel min-
den héten tanult.

Néhány kolostori gyerek arcán látta már Éva ezt 
a kifejezést, amit Voichiţa megfigyelt. Valami nagy, 
mély fájdalomra utalt, mintha valami nem lenne 
rendben a gyerek lelkében, mintha nem lenne jó 
helyen, mintha valami szüntelenül fájna neki.

Tavaszra ez a fájdalmas arc egyre többet neve-
tett: Éva egyik nap döbbenten figyelte, ahogy a 
fiú szívből hahotázott. Időnként Éva Kovács ta-
nárnőtől is hallotta, hogy Hunor röhögőgörcsöt 
kap magyar órán, és nem tudja a nevetést ab-
bahagyni, ki kell küldeni az osztályból. Ha Hunor 
elkezdett hahotázni, nevetett a hasa is, az arca is, 
sőt mintha még a hajszálai is nevettek volna. Hát-
radőlt a fiú, mintha a hasát fogná a nevetéstől. 

Egyszer-kétszer a nevelő a nagy fotelban ülve 
este imádkozás előtt odahívta:

– Gyere, Hunor, megdajkállak. Mint a kisfiúkat. 
Hogyan szokta anyukád, mikor kicsi voltál?

Ilyenkor beleült a gyerek az ölébe, nagy lábai 
kilógtak ugyan, de úgy simult a nevelőhöz, mint 
egy kisgyerek. Éva ilyenkor megsimogatta sző-
késbarna haját:

– Kis Hunorunk, de nagyra nőttél! 
Éjszakánként a fiú továbbra is vastag zoknit 

húzott. Időnként szennyes zoknit. És még min-
dig előfordult, hogy ha a nő felszólította, hogy 
cserélje le, a mocskos továbbra is ment a pár-
na alá. 

– Kis Darius is így csinálta, ugye?! – faggatta 
ilyenkor kis Gabi Évát.

– Igen, volt, hogy három pár mocskos zokni is 
volt a párnája alatt –vágta rá Arni.

– Pfuj. Biztos hamarabb elájulnak a bűzben – 
morgott Éva, mire Gabi felnevetett.

Folytatták a fogászati kezeléseket, a tavasz 
végére kihúzták Hunor kilenc fogát; négyet a 
fogorvos intézett, ezek már mind maradandók 
voltak, a többi pedig tejfog, ezeket általában Hu-
nor maga húzta ki, miután a nevelő kicsit meg-
mozgatta neki. 

Tavaszra sikerült Évának tévét és DVD-lejátszót 
szereznie; a lejátszó Németországból jött, Rolf 
hozta, a hetvenes évei elején járó német nyugdí-
jas banki vezető, aki már több mint tíz éve gyűjtöt-
te az adományokat, és fuvarozta őket Romániába 
személyesen. Hatalmas ismeretségi körrel ren-
delkezett, az emberek mindenféle adománnyal 
megkeresték. Rolf gondosan átválogatta, berak-
tározta, és folyamatosan levelezett a gyerekott-
honokkal, hogy lássa, hol mire van szükség. 

A tévét a kolostor raktárosától kapták, új plaz-
matévé volt, feltehetően magyarországi támo-
gatóktól származott. Másnap Éva kicsomagolta, 
de egy kábel hiányzott a dobozból – amikor vég-
re az is lett, Kis Darius beüzemelte a gépeket.
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– Hunor, Gabi, vannak itt filmek. Majd még ho-
zok! – mutatta Éva az általa őrzött lemezeket. Örült, 
hogy Hunor végre kedve szerint nézhet filmeket; 
ha már otthon nincs pénzük tévéelőfizetésre, leg-
alább itt nézhessen, gondolta.

Ahogy a fiúk a DVD-k között válogattak, Éva rá-
döbbent, mennyire igaz, amit Csaba testvér szo-
kott mondogatni: Ha az emberre valaki szeretet-
tel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó 
magot kihozza a földből. (…) Télen miért nem vi-
rágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a 
kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a 
szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy ve-
szélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy 
kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyog-
jon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad.

Ádi jól haladt a matekkal, szorgalmasan jött 
esténként a nevelőhöz, legalább hetente kétszer. 
Tavasz óta Lacival együtt egy matektanártól is 
vettek különórákat; Éva inkább fizetett a plusz 
alkalmakért, csak hogy a fiúk átmenjenek, neki 
nemcsak az ideje volt kevesebb, hanem a gya-
korlata is. Néha csodálkozva figyelte a fiúkat; 
úgy érezte, Magyarországon inkább gondolkod-
ni tanítják a diákokat, míg Romániában csak az 
egyszerű összefüggéseket kellett meglátni, meg 
néhány fontosabb képletet bemagolni.

Éva éppen Arnival tanult a konyhában, amikor 
Gabi rontott be elkeseredetten:

– Éva nevelő, szóljon rá Hunorra! – kiáltotta. 
– Már nyolcadszor nézi a Szent Tamás életét! 
Mindig ugyanazt nézi!

Éva előrement az első szobába. 
– Huni, nem lehetne valami mást is nézni, 

hogy Gabi is örüljön? – kérdezte a fiút.
Hunor oda sem nézett.
– Én ezt szeretem! – mondta.
Éva elvigyorodott. Odament Gabihoz és meg-

simogatta a fejét.
– Szerzünk nektek egy tucat új filmet, jó?
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33.
– Csaba testvér! Lenne valamikor ideje leülni 
a diák idegenvezetőinkkel, hogy elmondja, ho-
gyan is indult az alapítvány Déván? Szeretnénk, 
ha a diákok ezt is el tudnák mondani a vendég-
csoportoknak – szólította meg Éva a szerzetest. 

Néhány éve foglalkoztak a diák idegenvezetők 
felkészítésével, hiszen a turizmus szakirányra 
járó középiskolások így gyakorlatot szerezhet-
tek. Éva kidolgozott egy egyszerű prezentációt 
Powerpointban, amelynek segítségével a tehet-
ségesebb diákok egy rövid tréning után önálló-
an elő tudták adni az érdekességeket akár egy 
ötven-hatvanfős csoportnak is. Hogy motivál-
tabbak legyenek, az idegenvezetők némi zseb-
pénzt is kaptak ezért. 

Csaba testvér pár nappal később már rendel-
kezésre is állt.

– A múlt héten oda voltam egy alapkőletéte-
len, egy új napközit akarunk építeni. Odatettek 
elém egy hosszú szöveget, hogy ezt olvassam 
fel. Mondtam, nem tudom, mennyire ismerik a 
kedves hívek azt a viccet, amikor a nyökögős 
testvér akarja eladni a szentírást. Ti ismeritek? 
– kezdte Csaba testvér a viccelődést. A blokk 
alatti kis kápolnában voltak, amit egy pincehe-
lyiségben alakítottak ki, és olyan alacsony volt 
a belmagassága, hogy Éva csak mélyen előre-
hajolva tudott bemenni. Szerencsére kényel-
mes, szivacsos padok álltak a fal mellett, ahová 

nyomban le lehetett ülni. – Ez a nyökögős test-
vér menedzsmentet végzett, odament ezért az 
elöljárójához és mondta, hogy bííz-zák csak rá-
ám, én eel-a-dom. Ismerős a vicc? 

Nyolc-tíz diák idegenvezető ült szemben, ráz-
ták a fejüket.

– Azt mondják a testvérnek, hogy te nem fogod 
tudni eladni. Más sem tudta eladni, komoly szak-
emberek sem. Ma nem vesznek könyvet az em-
berek. Bíz-záák csa-ak ráám, mondja, és tényleg 
eladja. Jön vissza, hogy mé-ég aa-dja-nak, és ad-
nak is neki ötvenet – dadog Csaba testvér; kockás 
pamutingben ült egy kis sámlin, a falnak támasz-
kodva, nehogy felboruljon – Mi-indet ee-ladtam! 
mondja a nyökögős testvér. Hogy csináltad, kér-
dik tőle. Bee-ko-pog-ook és moo-ndom, hoogy 
meeg-veszik va-agy inká-ább feel-ol-vas-sam? 

A diákok nevettek. A szerzetes is velük ne-
vetett.

– Én akkor ezt a viccet ott elmondtam, min-
denki kacagott. Megkérdeztem utána, hogy a 
kérdésem az, hogy feel-ol-va-ssam ezt az írást, 
vagy inkább betesszük az alapkövet a helyére? 
– gyorsította fel mondandóját Csaba testvér. – 
Tehát én azt gondolom, hogy fontos az, hogy 
bármit is mondunk, az jókedvű, vidám legyen. 
Ti is hálásak vagytok, ha megnevettetnek tite-
ket. Ti is nevettessetek meg másokat!

Aztán rátért Déva indulására:
– Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem 

én kezdtem Déván a munkát. Ők kezdték. – A di-
ákokra mutatott. – Ezt ugye könnyű megjegyez-
ni? A gyerekek kezdték. Mert ők jöttek koldulni, 
ők jöttek kérni. Ők jöttek segítségért. Tény az, 
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hogy még most is, ha kimész a városba és le-
ülsz a cukrászdába, jön mindig valaki, hogy adjál 
neki egy lejt, vagy vegyél egy rózsát tőle, nem? 

Valóban. Német vendégekkel ült egyszer Éva 
egy kávézó teraszán, amikor odajött egy talpig 
koszos kisgyerek, hogy adjon neki kenyérre va-
lót. A szerzetes folytatta:

– A legeslegelső gyereket, aki jött, úgy hívták, 
hogy Zoli. Elmondta, hogy ő Sólymoson lakik, 
vannak testvérei. Apukája meghalt, pásztor volt, 
elég sokat ivott, anyukája beteg, ágyban fekszik, 
és van még ott egy öreg nagymama, mind ab-
ból élnek, amit ő keres. Ez konkrétan így volt – 
vett egy nagy levegőt –, a templom előtt is láttok 
gyerekeket koldulni, hogyha elmegy hozzájuk az 
ember haza, meglátja, hogy élnek, mert ugyan 
a turkálóban lehet olcsón ruhát kapni és abban 
jólöltözöttnek tűnni, de mikor bementek a ház-
ba, akkor ott látjátok, hogy mi van: nincs enniva-
ló, nincs villany, nincs víz, egy asztal sincs. Ilyen 
gyerekeket én szerre megismergettem, sokat. 

– Akkor már Csaba testvér Déván lakott, ugye? 
– szólt közbe Éva.

– Igen, akkor már ide helyeztek ifjúsági lelkész-
nek Dévára. Aztán '93-ban volt több táborunk az 
egyházmegyében, és egyet szerveztünk ezeknek 
a gyerekeknek is. Mintiából, Sólymosról, Mikróból 
meg Déva más részeiről is jöttek a gyerekek, hu-
szonöten vagy akörül. Jól sült el – gondolt vissza 
mosolyogva Csaba testvér a huszonöt évvel ez-
előtti eseményekre, ami mindent elindított. – Vé-
gén mondtam, hogy puszi, lehet hazamenni! – itt 
a szerzetes integetett –, a gyerekek meg kérdezték, 
hogy miért nem csinálunk egy egész éves tábort?

Az egész éves táborról már máskor is hallot-
tak, különféle prédikációkban.

– Ez tényleg szó szerint így volt – nyomatéko-
sította Csaba testvér –, jókat röhögtünk, akikkel 
a tábort szerveztünk. Aztán reggel kérdeztem, 
hogy mit szóltok a gyerekek javaslatához? Vic-
celődtünk, de végigcsináltunk egy egész éves 
tábort. Tehát elmentünk minden gyerekhez, és 
a szülőktől megkérdeztük, akarja-e. Mindenki 
akarta. Aláírták, és mi azzal az aláírt ívvel, hogy 
felkértek minket, azzal indultunk el mindenfelé. 
Tudjátok – mutatott megint a diákokra –, ti is így 
érkeztetek ide, hogy a legközelebbi rokonotok 
írásban kérte, hogy Isten nevében fogadjunk 
be benneteket. Ez azóta is így megy. Mi azzal 
a papírral akkor beírattuk a gyerekeket a dévai 
iskolába és így kezdődött el az első tanév. Szok-
tam mondogatni, hogy volt az a néni, aki az állo-
másról bejött – itt felcsillant Éva szeme, mert ezt 
a történetet már sokszor hallotta. Egy újságíró 
egyszer mondta is Csaba testvérnek, az a legér-
dekesebb, hogy a testvér mindig máshogy me-
séli el, hogy indult a gyerekvédelmi tevékenysé-
ge. – Az egyik ilyen első gyerek, akit az utcáról fo-
gadtunk be, akiről tényleg semmit sem tudtunk, 
úgy került hozzánk, hogy volt egy néni, aki talált 
az állomáson egy kislányt, és elhozta nekem. Én 
mondtam neki, hogy ezt maga találta, magáé a 
kislány, vigye haza – közben nagy kört mutatott 
a szerzetes a kezével –, nagyrokolyás cigány-
asszony volt, de a leánykáról semmit sem tud-
tunk, mondta a nevét, hogy ő Malvina, de ennyi 
volt az egész. Tudjátok, az ember sokszor akar 
segíteni, de a román állam annyiféle papírt kér 
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most is, hogy rengeteget. Sokszor az embernek 
segíteni volna kedve, de az a rengeteg papír... 
Úgyhogy mondtam a néninek, hogy menjen be 
a templomba, a misére – közben mutatta az utat 
a levegőben be templomba –, és majd a Jóis-
ten megmondja neki, hogy mi legyen. Amikor 
az evangéliumot olvastam fel, tudjátok – fordult 
a gyerekekhez –, minden napra elő van írva egy 
rész. Aznap este az volt odaírva, hogy aki egyet 
is a legkisebbek közül befogad, engem fogad 
be. Én akkor tényleg úgy éreztem, hogy a Jóis-
ten hozta ezt a kislányt ide. Lesz, ami lesz, én be-
fogadtam. Nos, ilyenkor, ha nincs semmi papírja 
egy személynek, akkor el kell menni a rendőr-
ségre, be kell jelenteni. Honnan van ez a gyerek, 
kérdezik a hatóságok – itt széttárta Csaba test-
vér a karját, mint aki nem tudja –, nem én szül-
tem, a gólya hozta, válaszoltam nekik. Aztán el 
kell menni orvoshoz, hogy megállapítsák, hány 
éves. El kell menni vele törvényszékre, mert ha 
nincs papírja, akkor olyan, mintha nem létezne, 
de mégis ott van. Ez a Malvina volt az első ilyen 
gyerek, akit tényleg az utcáról fogadtunk be.

– Mikor volt ez, Csaba testvér, vissza tud emlé-
kezni? – kérdezett vissza Éva.

– Olyan '93–'94-ben... Év közben jött... – gon-
dolkodott el egy pillanatra Csaba testvér – tud-
játok, most van csak, hogy rendezettebb a világ, 
tehát hogy most inkább szeptemberben foga-
dunk be új gyerekeket, akkor máshogy volt még. 

– És amikor jött ez a cigányasszony, tél volt 
vagy tavasz? – próbálta faggatni Éva.

– Tél, igen, talán december, de erre már nem 
erőst emlékszem. 

34.
Április végén Máté tanár úr látogatott el Éva csa-
ládjához, egy harmincas évei közepén járó, ma-
gas zenetanár, aki egy évet töltött önkéntesként 
Déván éppen abban az évben, amikor Éva is 
kiköltözött. Kitartóan oktatta a jóhangú gyereke-
ket, akik aztán nagy sikert arattak többek között 
Liechtensteinben is a hercegnő tiszteletére adott 
kis műsorral, pedig ott a tanár úr nem volt jelen.

– Megjavítottátok a tetőt? – csodálkozott el a 
tanár úr, amikor belépett az udvarra. – Új cse-
repeket vettetek, teljesen kicseréltetek mindent? 
– ámuldozott. 

– Megcsináltuk bizony! Tudod, már évek óta 
baj volt a tetővel, annyira el voltak vékonyodva 
a cserepek, hogy hat helyen beáztunk. Tavaly 
nyáron, amikor visszajöttem a szabadságomról 
és egy négyzetméteres beázás volt az első szo-
bában, akkor határoztam el, hogy neki kell állni!

Éva bevezette a konyhába a régi ismerőst.
– De ez rengeteg pénzbe került, nem?
– Csak a cserepeket kellett megvennünk, meg 

a fákat, Dávid eljött Németországból a főnöké-
vel és ők megcsinálták ingyen, két hét alatt. Ami 
meg az alapanyagot illeti, szerencsére sikerült 
viszonylag gyorsan találnunk egy nagylelkű ma-
gyarországi támogatót, aki segített, finanszíroz-
ta az egészet.

– Mit csinál Dávid most Németországban? – 
kérdezett vissza a látogató, aki emlékezett Dá-
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vidra, nyolc évvel ezelőtt ő volt Éva családjában 
Robi után a legnagyobb fiú, nyolcadikba járt 
akkoriban. Sokáig nem nőtt és nagyon el volt 
keseredve emiatt, míg végül egy homeopátiás 
dévai orvos háromféle drága amerikai vitamint 
javasolt neki, hogy kúraszerűen szedje. Alig egy 
éven belül el is kezdett nőni, és erős, magas fia-
talember lett, a lányok kedvence.

– Tudod, ő ács akart lenni, az édesapja is na-
gyon ügyes mesterember volt, vele is dolgozott 
nyaranta, tetőket javítottak. Három éve, amikor 
leérettségizett, körülnéztem, hol indul szakirá-
nyú tanfolyam, de Romániában semmit sem 
találtunk. Végül Juditék segítettek, a régi támo-
gatóink, akiket te is ismersz. Vácra írattuk be Dá-
vidot egy szakmunkásképzőbe, ahol az első évet 
el is végezte. Nyáron szakmai gyakorlatot kellett 
csinálnia, és van egy nagyon jó szponzorunk, 
egy negyvenes magyar férfi, Attila, aki Német-
országba nősült, azóta is ott él, ácsként dolgo-
zik, ő hívta Dávidot a cégükhöz gyakorlatra.

– El is ment, gondolom.
– Persze. Sőt, nyolc nap után Attila hívott, 

hogy Dávidot annyira jó munkaerőnek látják, 
hogy szeretnék, ha ősztől kimenne hozzájuk dol-
gozni. Megtanulhatna németül, és ott iratkozna 
be ácsképzésre.

– És te mit mondtál? – kérdezett vissza a haj-
dani önkéntes.

– Szabadságon voltam Pesten, épp az egyik vil-
lamosmegállóban álltam, amikor felhívtak. Tud-
tam, hogy nincs visszaút, a fiú el fog menni, bár-
mit is mondok. Úgyhogy hagytam, pedig szerin-
tem meg kellett volna Magyarországon csinálnia 

a sulit, közben jól megtanulni németül, és csak 
utána kimenni. De most, hogy láttam itt a tetőn, 
milyen jól dolgozik, mennyi mindent tanult a két 
év alatt, amióta kinn van, kicsit megnyugodtam. 
A némettanulással kezdetben lassan haladt, de 
idén végre beiratkozott esti nyelvtanfolyamra, 
és most jobban megy már neki, ősszel el tudja 
kezdeni a szakmunkásképzést. Dávidot öt évig 
neveltem, és most úgy örülök, hogy vannak cél-
jai és hajlandó dolgozni ezekért, meg annak is, 
hogy a tetőjavítás alatt a többi fiú is látta, mi a kü-
lönbség egy szakmunkás meg egy segédmun-
kás között. Én mindig arra ösztönöztem őket, vá-
lasszanak egy szakmát, abban váljanak profivá, 
és akkor bárhol meg fognak tudni élni.

Máté tanár úr egyetértően bólogatott, Éva pe-
dig tovább mesélt:

– Eljött Robi is, tudod, aki az első évben érett-
ségizett nálam, meg Nagy Darius, a szakács, és 
Karcsi, a székely fiú is, a régiek... egy-egy hétre 
érkeztek, ők is segítettek. Olyan nagy öröm volt 
látni őket, pár napig olyan volt, mint régen, ami-
kor mindannyian együtt laktunk! 

Április végén, egyik péntek délután Denis hív-
ta Évát. 

A nő a vonaton ült, hétvégére utazott haza a 
szüleihez, és csodálkozva kérdezte Denist, miért 
keresi.

– Éva nevelő! Vissza akarok jönni Dévára! – 
nyögte ki a fiú.

– Hogyhogy? – csodálkozott a nő.
– Nagyon nehéz ez a szászvárosi iskola. Nem is 

tudom, hogy gondoltam! Visszajönnék Dévára!
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Éva nem merte megkérdezni, mikor. Az volt 
az érzése, a fiú azt találná mondani, hogy most 
azonnal. 

– Én most hazautazom a hétvégére. Beszélj 
Ceci nénivel, a házvezetővel, ha ő beleegyezik, 
akkor gyere hétfőn! 

– Köszönöm, Éva nevelő! – hálálkodott a fiú. 
Éva hallotta, mekkorát sóhajtott.

A nő elmosolyodott.
– Örülök, hogy visszajössz. Ugyan már csak öt 

hét van a suliből, de szerintem elég lesz. De jó! 
Be tudod fejezni a nyolcadikat!

Éva megkönnyebbülten érkezett haza a szülei-
hez. Ebben a tanévben most először érezte úgy, 
hogy minden rendben lesz.

Hétfőn beszélt Ceci nénivel, az igazgatónővel; 
azzal a feltétellel engedte vissza a fiút, hogy a 
maradék másfél hónapban Denis már nem utaz-
hat haza, mert a rengeteg hiányzás meg az ide-
oda iratkozás miatt a fiúnak a legtöbb tantárgy-
ból alig volt jegye.

– Kérdezd meg a tanároktól, mit kell csinálnod 
ahhoz, hogy lezárjanak év végén! – biztatta Éva 
Denist.

A tanárok nagyon együttműködőek voltak, 
Éva azt gyanította, ők is örültek, hogy a tékozló 
fiú hazatért. Matekból azonban nem volt esély 
az átmenő jegyre, mivel Denis félévkor is meg-
bukott, így a második szemeszterben hatost kel-
lett volna szereznie, hogy a két félév átlagaként 
elérje az ötöst, ami lehetetlennek tűnt.

– Augusztusban pótvizsgával átmehet, és ősz-
szel is be tud még iratkozni szakiskolába – nyug-
tatta őket az osztályfőnök.

Denis nem esett kétségbe, délutánonként ha-
zajött és tanulgatott. Egyik nap, amikor Éva mel-
léült, Denis kinyögte:

– Egy leányka miatt mentem ám el, nevelő.
Éva döbbenten hallgatott.
– Szerelmes voltam egy leánykába, és vele 

akartam lenni – bólogatott a fiú.
– És... és mi van ezzel a lánnyal? 
A fiú vállat vont, de nem nézett fel a füzetéből.
– Már nincsen.
Éva megveregette a fiú vállát.
– Ne aggódj, Denis, minden rendben lesz.

– Végül mi lett Malvinával, azzal az első kis-
lánnyal, akit az utcáról fogadtak be? – kérdezte 
meg Éva a következő alkalommal, amikor Csaba 
testvérrel a kolostor előtt összefutott. A szerze-
tes a tavasszal még többet volt úton, gyakran 
két-három hetet is távol töltött Dévától.

– Ez is egy érdekes sztori volt. Négy vagy öt 
évvel később derült ki, hogy egy Arad melletti 
faluban lakik a leányka családja. Elvittem hoz-
zájuk Malvinát autóval – mesélte, miközben to-
vábbsétáltak az iroda felé, ahol már két támoga-
tó várta a szerzetest –, és nem sokkal a falu hatá-
ra előtt megláttunk egy kislányt, stoppolt – mu-
tatta a kezével a jelet. – Felvettük. Ketten ültünk, 
felnőttek, elöl, már nem tudom, ki volt velem. 
Malvina meg hátul. A tükörben néztem, hogy ez 
a stoppoló leány pont olyan, mint a mienk, csak 
feketébb. Kérdeztem tőle, hogy hívnak? Mond-
ta. Kérdeztem, hogy nincs neked egy Malvina 
nevű testvéred? De van, mondta, csak elveszett. 
És ott ültek ketten, egymás mellett! 
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Május közepére Évának még több feladata 
akadt. Costival is le kellett ülnie, hogy eldöntsék 
a továbbtanulást; Déván csak líceumi osztály in-
dult a magyar iskolában, oda nem volt értelme 
Costinak beiratkozni a gyenge jegyei miatt.

Éva megkérte Ritát, a szászvárosi házvezető 
feleségét, tudakozódjon, hogy ott helyben a vá-
rosban milyen szakosztályok indulnak; villany-
szerelő és hegesztő, hároméves szakképzés, ez 
volt a válasz.

– Nevelő, én félek attól – jelentette ki Costi.
– Mitől? Az áramtól?
– Igen! – bólintott Costi. Felhívták a fiú édes-

anyját, hogy esetleg más városba elvihetik-e 
Costit, ahol az alapítványnak van gyerekottho-
na, vagy inkább azt szeretné az anya, hogy köl-
tözzön haza a fia Szászvárosba.

Inkább más városba menjen és maradjon az 
alapítványnál, ezt kérte az anyuka. Éva körbete-
lefonálta az alapítvány házait: Szentsimonban 
lovakkal vagy mezőgazdasággal foglalkozhatna, 
Szovátán vagy Szalontán asztalosságot tanul-
hatna, Nagyváradon szakácsnak.

Ezek a települések mind nagyon messzire vol-
tak Dévától, a legközelebbi is legalább kétszáz 
kilométerre, tehát Costi csak a vakációban me-
hetett volna haza. Éva szüntelenül azon gondol-
kodott, hogyan fog a fiú bárhová eljutni, és fő-
leg, hogyan jön haza a szünetekre? Ki fog-e tar-
tani egyedül, ismeretlenek között, nem csinál-e 
valami butaságot, ami miatt kicsapják? Ő maga 
sem tudta eldönteni, mi lenne a jó megoldás, 
akármennyit is beszéltek róla Costival. 

35.
– Szép volt a kicsöngetés51 a múlt héten, ugye? 
– kérdezte Erzsi.

Denis fogadott keresztszülője a Szövetség 
Napjára utazott Romániába, amit minden évben 
május végén tartott az alapítvány Marosillyén, 
Bethlen Gábor szülőházának udvarán, alig húsz 
kilométerre Dévától. A negyvenes évei elején 
járó hölgy hét éve támogatta a fiút, nyaranta el-
hívta magához egy-egy hétre, ünnepekkor aján-
dékokat küldött és igyekezett évente egyszer 
személyesen is ellátogatni Denishez. 

– Nagy élmény volt, Erzsi! El sem hinnéd. El-
jöttek Laci szülei és testvérei is, jöttek régi tá-
mogatók, akik segítettek nekünk eljutni ide, Laci 
elhívta a barátait is, meg persze a barátnőjét, fő-
leg kolostori fiatalokat, meg itt voltak a régi fiúk 
a családból – mesélte büszke örömmel Éva az 
egy héttel korábbi eseményeket. – Elkértem az 
igazgatónőtől a vendégebédlőt, ott terítettünk 
meg. Nagy Darius, a szakács átjött, segített, 
együtt főztünk.

– Ti készítettetek mindent az ebédhez?
– Persze, Nagy Darius rengeteget segített. Laci 

anyja is sütött többféle süteményt, kürtös kalá-
csot, én még olyan finomat sehol nem ettem! 
Aztán volt még egy fiú, Ádi, akit matekra tanítot-
tam, ő is most ballagott, az ő családját is meg-

51  ballagás
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hívtuk; eljött az édesanyja a nevelőapjával, a két 
öccse meg a nagymama.

– Akkor jó sokan voltatok – csodálkozott Erzsi.
Éva bólintott, fejben számolt.
– Legalább huszonöten. Itt mindig pénteken 

tizenegykor van a kicsöngetés, véget nem érő 
beszédekkel, most is vagy tizenketten szónokol-
tak, másfél óráig tartott a nagy melegben. Szép 
ünnepség volt, és olyan büszkék voltunk mind-
annyian, hogy Laci idáig eljutott. Most abban 
reménykedünk, hátha átmegy az érettségin is. 
A román miatt aggódom, de járt különtanárhoz, 
akivel átvették az egész anyagot, bár az iskolában 
a romántanárnő még márciusban is azt mondta 
nekem, hogy szerinte esélytelen. Én azért remé-
lem, hogy valahogy megírja majd az ötöst.

– Az ebéd az ünnepség után volt, a kolostor-
nál? – kanyarodott vissza Erzsi a kicsöngetéshez.

– Igen, visszasétáltunk a Téglásból, aztán min-
denki ehetett, amennyit csak akart, a fiúk úgy 
ették a sült csirkét, öröm volt nézni. Hideg pityó-
kasalátát csináltunk mellé... Én ennyi főre még 
soha nem szerveztem ebédet, úgyhogy nem na-
gyon tudtam, mekkora mennyiség kell, és túl sok 
lett az étel. Mondtam hát a fiúknak, hogy addig 
nem megyünk sehová, amíg el nem fogy min-
den. Ők meg komolyan vették! Megitták a likőrt, 
amit a vendégeknek szántam! Később átjött Csa-
ba testvér is Ceci nénivel, az igazgatónővel, a ne-
velők is bejöttek, és sokáig beszélgettünk. 

– Jól kifáradhattál! – folytatta Erzsi.
– Kifáradtunk, de nagy öröm is volt. Nekem is 

rendeztek ballagást a szüleim, úgyhogy én is szí-
vesen teszem meg nekik. Costi, a magas szász-

városi fiú, egyszer, amikor veszekedtünk és na-
gyon mérges volt rám, azt kiáltotta, nem vagyok 
a maga gyereke! Ez igaz, gondoltam magamban, 
szerencsére! De utána eszembe jutott, hogy azt 
kellett volna válaszolnom, ha a saját gyerekem 
lennél, akkor sem csinálnám másképp! És sze-
rintem ez a lényeg. Ha a saját gyerekem lenne 
mind, akkor sem nevelném őket másképpen.

Észrevétlenül köszöntött be a nyár Déván. A ta-
nárok egyre kevesebb leckét tudtak feladni, mert 
a fiúk egyre kevesebbet voltak hajlandók tanulni. 
Esténként egyre tovább kimaradoztak, ami nem-
igen tűnt fel Évának, hiszen még kilenc órakor is 
világos volt. Az Éva szobája előtti fán elkezdett 
érni a meggy, a kiskertben a feketeribizli – ebből 
két bokrot még ő ültetett öt évvel ezelőtt. Időnként 
nagy zivatarok jöttek, heves esőzéssel, ilyenkor az 
utca fél óra felhőszakadás után megtelt vízzel, és 
a víz a kapu alatt lassan befolyt az udvarra.

– Jön megint a folyó! – jelentette Éva a fiúk-
nak, de ezen már nem lepődtek meg, hiszen ez 
évente két-három alkalommal meg szokott tör-
ténni. A szennyvízhálózat nem tudta azonnal el-
vezetni a város körüli dombokról lezúduló vizet, 
így a város legalacsonyabb pontjai felé folyt az 
egész víztömeg; szerencsétlenségükre az ő ut-
cájuk is ezek közé tartozott. Amikor fél órán át 
hevesen zuhogott az eső, a kanálisból már folyt 
is ki a víz, egy idő után pedig csendesen befolyt 
Éváék portájára, hogy végigvonuljon az udva-
ron az évek során szépen kiásott sáncokban, át 
a szomszéd portája felé; ez legalább kétszer ak-
kora volt, mint az ő kertjük, és senki sem lakott 
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ott, bodza- és szilvafák nőttek rajta össze-vissza.
– Ti maradjatok bent – jelentette be Éva a fiúk-

nak, és sietve gumicsizmát húzott, hogy kitegye 
a kapu elé a vészhelyzetre félretett homokzsá-
kokat, ezzel lassítva a víz befolyását. De ez alka-
lommal szerencséjük volt: egy óra múlva a föld 
elnyelte a vizet, mintha mi sem történt volna.

A fiúk más miatt is várták május végét: eljöttek 
ismét Földeákról Marika néniék kis csapatukkal 
megörvendeztetni Éváékat finom falatokkal; alig 
érkeztek meg szombat délután, már állította is 
fel Feri bácsi a bográcsállványát a kertben, az 
asszonyok pedig pucolták a krumplit, hogy fel-
tegyék a vacsorát főni. 

– Lapos hús is lesz? – kiáltott oda Hunor, mi-
közben az értékes adományokat cipelték be az 
udvarra, amit a könyvtár gyűjtött a nagylelkű 
földeákiaktól.

– Lesz kisfiam, mint tavaly, rántott hús sült 
krumplival, vasárnap ebédre!

Június elején már mindenki a nagy vakációt 
várta, a hazautazást, a nyári táborokat; kivéve 
Évát, aki az iskolaév végét szerette volna látni, 
meg azt, hogy ne bukjon meg senki. A háta kö-
zepére sem kívánta a délutáni tanulást.

– Ha nincs házi feladat, irány a kert! – mond-
ta szilencium kezdetekor, és immár nem csak 
Kis Darius, a pásztorfiú vette az irányt a kertbe, 
hanem Gabi is, majd őket Costi, Denis és Radu 
követte; a végén már mind a nyolc fiú inkább 
dolgozott, mint tanult. 

A vakáció előtti utolsó szombaton ünnepel-
tek: Éva vaddisznósültet készített ebédre. Kis 

Darius apja küldte a húst még húsvétkor, most a 
nő elővette a fagyasztóból, és Erika, egy másik 
nevelő receptje alapján egészben sütötte meg. 
Krumplipürét készített hozzá, salátával; nagyon 
szerették a fiúk. 

A trambulint már pár héttel előtte felállították 
az udvaron, most kihozták a nagy faasztalt is a 
garázsból, emellé mindannyian kényelmesen el-
fértek. Különleges volt ez a hétvége, senki nem 
utazott haza, mind a nyolc fiú és a nevelő asz-
talhoz ült.

Mély és lapos tányérral terítettek, ahogy a 
vendégeknek volt szokás – egyébként vasárnap 
is csak mélytányérból evett mindenki. Kanalat, 
kést, villát is tettek ki, Laci megkérdezte:

– Sucot is hozzak, nevelő, a garázsból? – mivel 
ott tartották a tartalék üdítőket.

– Hozzál, Laci, ha van még. És a poharakat is 
vigyük ki. – Ez bögrét jelentett, abból itták min-
dig a Coca-Colát. 

A meggyleves volt a fiúk kedvence, kétszer is 
szedtek belőle, utána Éva nagy szeleteket vágott 
a vaddisznósültből minden fiúnak. Boldogan 
falta mindenki, és ahogy ott ültek az udvaron, 
a diófa alatt a ragyogó napsütésben, a nő egy 
pillanatra megérezte, milyen az igazi boldog-
ság. Végre nem kellett sehová sietni, végre nem 
veszekedett senki sem, végre mindenki annyit 
ehetett, amennyit csak akart! Elégedetten nézett 
végig a nagy csapaton, örült, hogy így együtt 
voltak és hogy jó közösséggé kovácsolódott 
össze a nyolc fiú az elmúlt hónapok során.

Déván minden nagyon egyszerű volt – és min-
den nagyon bonyolult.
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36.
– Hunor mikor jön haza?

A fiú édesanyja az utolsó tanítási napon, pén-
teken telefonált Évának.

– Én két hét múlva tudom hazavinni – felelte 
Éva –, most kezdődnek az érettségik, utána pe-
dig pár napra haza kell mennem a szüleimhez, 
mert édesapám nincs jól, szeretném megláto-
gatni. Laci, aki a múltkor kísérte Hunort, szintén 
nem ér rá, itt kell még maradnia három-négy hé-
tig. De ha maguk tudnak, jöjjenek el érte!

– Hová kellene menni? Dévára? – kérdezett 
vissza az anyuka.

– Igen, hívjanak fel, ha tudnak jönni és elmon-
dom, pontosan hol vagyunk. Ha nem jön össze, 
akkor két hét múlva én hazaviszem a fiút!

Ebben maradtak.
Éva alig várta, hogy megkapják az évvégi bi-

zonyítványokat: Costi és Denis, a szászvárosi 
cigányfiúk befejezték a nyolcadik osztályt, ami-
nek Éva azzal együtt is örült, hogy ahogy szá-
mították, Denisnek matekból pótvizsgát írtak elő 
augusztusra.

– Istennek legyen hála! – mondta Éva, és ke-
resztet vetett, ahogy a román ortodoxok szok-
ták. A két fiúval az általános iskola végére eljutni 
néha olyan nehéz feladatnak tűnt, mint másnak 
egy diplomát megszerezni. Mindkét fiú több-
ször volt a határán, hogy abbahagyja az iskolát; 
Costi, a magasabb fiú csak egyszer akart elmen-

ni, de Denis – aki továbbra sem nőtt egyetlen 
centit sem ötödikes kora óta (hiába vettek neki 
is olyan vitaminokat, amivel Laci növekedése 
beindult) – kétszer is elment az alapítványtól. 
Először hatodikos korában, halottak napja után 
nem jött vissza és megüzente, hogy soha többé 
nem akar iskolába járni, de ha mégis, az alapít-
ványhoz, Éva nevelőhöz soha többet nem költö-
zik vissza – aztán három hónappal később, janu-
ár közepén, a téli szünet után mégis visszajött. 
Másodjára pedig most tavasszal ment el újból, 
mikor már olyan közel voltak a végéhez. 

És lám, mégiscsak sikerült befejezni velük, 
gondolta magában büszkén Éva a kicsöngeté-
si műsor alatt, ahogy a kolostor udvarán nézte 
a két szép, fekete cigánygyereket fehér ingben, 
nyakkendőben a kis színpadon állni. 

A következő héten a nyolcadikosok megírták a 
képesítővizsgákat, azt pedig a középiskolai beirat-
kozás követte. Costi Szováta mellett döntött, talán 
csak azért, mert ott már kétszer is járt – nyári tá-
borban. Romániában az a szabály, hogy ha valaki 
más megyében akart beiratkozni, személyesen 
meg kell jelennie a beiratkozás napján. Éva már 
korábban elkezdte a beiratkozáshoz szükséges 
papírokat intézni, majd rájött, hogy azon a na-
pon ő nem tud majd Costival odautazni, aznap-
ra tervezték a tatai indulást a házvezetőkkel; ki-
rándulásra mentek. Megbeszélte Zsuzsával, egy 
magyarországi önkéntessel, aki két hónapig volt 
Déván, hogy autóval vigye el Costit Szovátára, és 
remélte, hogy a magyar iskolában az önkéntes a 
fiúval el fogja tudni intézni a feladatot. 
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Éva éppen megnyugodott, hogy immár min-
den sínen van, amikor Costi üzent, hogy fél ilyen 
messzire költözni, és édesanyjával úgy döntöt-
tek, mégiscsak villanyszerelőnek iratkozna be 
Szászvárosra.

Éva vett egy nagy levegőt és nem szólt sem-
mit.

Június tizenötödikével befejeződött az iskola-
év: Éva nyolcadik iskolaéve Déván. Laci akkor 
már egész nap az érettségire tanult, magolta a 
román tételeket, amelyeket év közben Olgával, 
a romántanárnővel átbeszéltek ugyan, de a sa-
ját szavaival mégsem tudta visszamondani. Kis 
Darius az idei kőrisbányai tábort várta, így pár 
hétig még Déván maradt; egy hétig várt Gabi 
is, utána elutazott haza Petrával, a nővérével – 
a szüleik július közepére tervezték, hogy haza-
jönnek Olaszországból. A többiek elbúcsúztak: 
Arni, a focista háromhetes nyári szakmai gya-
korlatát kezdte meg egy hotelban; Costi és De-
nis, a nyolcadikosok hazaköltöztek Szászváros-
ra, és Radu, a mintiai szintén hazament. Lassan 
kiürült a ház, megfogyatkoztak a gyerekek.

Eljött az idő, hogy Hunor is hazatérjen. Éva 
megint félve gondolt arra, mi lesz: vajon visz-
szajön Hunor Dévára, vagy a könnyebb életet 
választja otthon a falujukban?

A fiú éppen filmet nézett (Szent Tamás életét, 
vagy huszadszorra, hiába hozott neki Éva továb-
bi lemezeket), amikor Éva melléült.

– Huni, figyelj! Szombaton indulunk haza, én 
viszlek el busszal – kezdte a nevelő –, egész 
nyárra otthon maradsz. Tudom, sokszor mond-
tad, hogy otthon maradnál, de használd arra a 

nyarat, hogy átgondolod, milyen céljaid van-
nak, hogyan folytatod ősszel. Mi itt várunk visz-
sza téged... Látod, a vakációkra mindig haza 
tudsz majd menni anyudhoz, úgy, mint a töb-
biek, Darius, Gabi. Aztán iskolaidőre vissza kell 
jönnöd. De ha úgy döntesz, hogy megpróbá-
lod Kovásznán, az otthonban, azt is elfogadjuk. 
Persze nem tudom, van-e ott hely, be tudnak-e 
téged fogadni a következő tanévre. Ha otthon 
maradsz ősszel, vagy ha Kovásznára iratkozol, 
akkor is később, ha úgy döntesz, bármikor visz-
szajöhetsz ide hozzánk, Dévára. Én bármikor 
visszafogadlak. Rendben?

Látszott a fiún, hogy értette. De Éva az elhiva-
tottságot is látta az arcán, a konokságot... ami 
azt sugallta, Hunor ide többet nem akar vissza-
jönni. 

Az önkéntesek is, a többi fiú is kérdezgette 
Évától, hogyan lesz Hunorral ősztől.

– Azt nem tudjuk, majd kiderül – mondta a nő 
Gyurinak, az amerikai önkéntesnek, aki már egy 
ideje a konyhán dolgozott –, most egyelőre ha-
zament. Én vittem el busszal, egy gyönyörű kis 
faluban laknak; Brassón túl, a világ végén, ahol 
már elfogy a köves út, a földút átvisz egy kis pa-
takon, zöld dombok közt... ott van a falujuk. Cso-
daszép hely, talán hatszázan laknak arrafelé, egy 
nagy hosszú utca az egész falu, középtájon egy 
templommal. Van két bolt és egy alsó tagozatos 
iskola. Munkahelyet csak a közeli városokban 
lehet találni, naponta egy járat indul be a város-
ba, egy vissza. Ha nincs autód, meg sem tudsz 
mozdulni ott, legalábbis télen.

– Voltál Hunoréknál is, a házukban?



250 251

– Igen... nagyon egyszerű körülmények között 
laknak, el sem tudtam volna képzelni – mondta 
a nő merengve –, olyan vályogházban, amit ha 
lebontanánk és újból felépítenénk Szentendrén a 
skanzenben, senki nem venné észre, hogy nem 
odaillő. Két szobájuk van, pontosabban az egyik 
a konyha, abban laknak, abban főznek, ott szá-
radnak a ruhák az ágy fölött, egy faszekrényben 
van a család összes ruhája; két ágyat láttam ott, 
mindannyian ott alszanak: tata, mama, anyuka 
és a kicsi ovis tesó, meg Hunor is, ha hazamegy. 
A sarokban kályha, amivel fűtenek és amin főz-
nek, meg ahol melegítik a vizet. De az sem túl 
nagy, szóval szerintem télen nem tartja a kályha 
a meleget – már értette a nő, miért fázott mindig 
a Hunor – szerintem a fával is baj lehet, nem hi-
szem, hogy van elég fájuk. Állítólag a szomszéd 
ad nekik, ha kifogynak, a tél közepén ez előfordul. 

– És mi van a másik szobában? – kérdezte 
Gyuri.

– Ott alszanak a testvérek, ha hazajönnek. Egy 
pillanatra benéztem oda is, nagy rendetlenség 
volt. Minden, ami nem kell, oda volt berakva. Az 
udvaron nagy fű, a kert csupa gaz, nem láttam 
veteményt sehol. Amikor kijöttünk a ház elé el-
búcsúzni és az utcán álltunk, akkor vettem csak 
észre, hogy van egy kicsi ablaka az első szobá-
nak, az utcára néz, de nincs is beüvegezve, csak 
újságpapírral van beragasztva. Az ajtón meg 
tényleg nincs zár, egy piszkavassal reteszelik be 
a házat éjszakára... 

– Víz, villany?
– Víz nincs, ezt eddig is tudtam, azt a patakról 

hordják. Az anyuka épp pont mosott az udva-

ron, amikor megérkeztünk, egy műanyag teknő-
ben, ami szerintem babafürdető kád volt való-
jában. A teknő a földön állt, mellette guggolt az 
asszony, úgy mosott. 

– Villany?
– Van áram, két akkumulátorból jön, amit a 

szomszédoknál töltenek fel tíz lejért. Arra van 
kapcsolva a rádió meg egy kis lámpa, gondolom 
a telefont is azzal tudják feltölteni, de láttam egy 
nagy dobozban gyertyákat is... Ami utólag jutott 
eszembe, hogy a konyhában nem volt asztal, ez 
akkor nem is tűnt fel nekem, de tényleg olyan 
kicsi a hely, gondolom, az ágyon ülve esznek. 
Széket sem láttam, talán egyet a tornácon.

– És szerinted vissza fog jönni a fiú? 
– Nem tudom – csóválta a nő a fejét, aztán 

Gyuri szemébe nézett. – De eddig minden fiú 
visszajött hozzám, aki elment. Én hiszem, hogy 
Hunor is vissza fog jönni.

Éva tudatosan engedte el ezt a témát. Tudta, 
hogy ő már többet nem tehet, így aztán aggódni 
is felesleges. 

Közben beköszöntött a nagy meleg, a nevelők 
sorban indultak szabadságra, Évához más csalá-
dokból költöztek át gyerekek. Ők boldogan vet-
ték birtokba a hatalmas trambulint az udvaron 
és a Playstationt a nagy tévével, kóstolgatták 
Éva süteményeit. Gyakran mondogatták ezek a 
gyerekek, hogy ők már vissza sem akarnak men-
ni a korábbi nevelőjükhöz, de erre Éva mindig 
csak mosolygott. Néha azt válaszolta:

– Nálam már nincs szabad hely, tudjátok, és 
egyébként is ez Ceci néni döntése, nem mi ha-
tározzuk meg, ki hol lakik.
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Máskor pedig azt mondta:
– Ha meghallanátok, hogy tudok kiabálni, ami-

kor mérges vagyok, nem nagyon akarnátok ná-
lam maradni!

Vagy:
– Ó, most azért mondjátok ezt, mert vakáció 

van. De ha tudnátok, milyen szigorú vagyok is-
kolaidőszakban, eszetekbe nem jutna, hogy ide-
költözzetek!

Erre a gyerekek hol nevettek, hol megszep-
pentek.

A nyarat egyébként mindenki nagyon szeret-
te, Éva is, ilyenkor csak kilenc órakor kezdődött 
a reggeli a menzán, a fiúk alhattak sokáig. Ő 
maga általában már hétkor felkelt, még háló-
ingben kávét főzött, közben a konyhából kilépve 
az udvarra meg-megnézegette a virágjait, ho-
gyan fejlődnek. Meglocsolgatta őket, leszedte 
az elszáradt leveleket; hajtásokat vágott le, amit 
legyökereztethetett, és utána új cserepekbe ül-
tette. Ha szépen megnőttek, elajándékozta őket 
vagy bevitte a templomba díszítésnek. 

Reggeli után általában dolgoztak a fiúkkal a 
kertben vagy a kolostornál, takarítottak, gazol-
tak, időnként vendégeket fogadtak. Ebéd után 
pedig csendespihenő jött, legalábbis Évának. A 
fiúk tévét néztek, a városban sétáltak vagy uszo-
dába mentek önkéntesekkel.

Ilyenkor szerette Éva igazán a házukat, amely-
nek vastag falai nem melegedtek át. Szobája 
ablakát félig kinyitotta és a félhomályban, ma-
dárcsicsergés mellett pihent egy keveset. A tá-
volból hallotta, ahogy Arni a biciklijét szerelte 
vagy amikor a fiú odakiáltott Lacinak, aki a dió-

fa alatt tanulgatott. Néha Ádit várta, hogy még 
matekozzanak egy kicsit, vagy Kis Dariust, aki 
elment az Aqualandbe Istivel. Máskor mintha 
Hunort hallotta volna, ahogy Gabival kérdezik, 
szabad-e trambulinozni... még félálomban is 
eszébe jutott, hogy már mindkét fiú hazautazott, 
így megnyugodva aludt tovább.

Június végén Laci és Ádi megírta az írásbeli 
érettségiket; hétfőn a román irodalmat, kedden 
a magyart, szerdán a matematikát, pénteken 
pedig Európa földrajzát. Egy egész hetet kellett 
várniuk az eredményekre, hiszen egy új rend-
szer alapján más megyékbe küldték el az érett-
ségi dolgozatokat javításra. Bizakodtak, hogy 
Lacinak meglesz románból az ötös, Ádinak pe-
dig a matekeredmény volt kritikus. 

Az eredményhirdetés napján Éva elvonult a 
Piros házhoz, az emeleten takarított, ahol ven-
dégek aludtak előző este. Ott hallotta meg, hogy 
mindenkinek sikerült az érettségije: az összes 
kolostori diáknak! 

– Istennek legyen hála – mondta hangosan, 
és keresztet vetett, mosolyára könnycsepp csú-
szott.

Csodás élmény volt immár a pakolás: Éva 
egyértelmű sikernek könyvelhette el az elmúlt 
évét. Ő négyhetes szabadságára készült, a nála 
lakó fiúk meg azért pakoltak, hogy Ilonka ne-
velőhöz költözzenek tovább a nyár hátralévő 
részére.

Éva Linda kutyára bízta a házat és boldogan 
utazott Magyarországra feltöltődni. Rómába 
készült az édesanyjával, ahol tíz éve már jár-
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tak egyszer, amikor Éva még Pesten dolgozott 
marketingesként, és még csak álmodozott arról, 
hogy egy nap majd kilép az üzleti életből és új 
életet kezd. 

A nő behunyta a szemét. Lám, azóta mindez 
valóra vált!

37.
– Hallottál valamit Alexről? – kérdezte Zsófi, a kő-
risbányai táborszervező, amikor augusztus ele-
jén a Villányi úti templomnál találkoztak Évával.

– Ausztriában vannak továbbra is, de épp teg-
nap láttam a Facebookon egy három évvel ez-
előtti képet róla, ami a kilencedik születésnapján 
készült. Nagyon örültem neki, mert tudod, mi 
soha nem ünnepeltük meg Alex születésnapját, 
július végére esett, és akkor már vagy szabadsá-
gon voltunk vagy utaztunk haza. De ez a kép... 
emlékszem, amikor készült, ez volt az utolsó nyár, 
mielőtt Pécsre utazott volna a kézműtétjére. Mó-
nika, a nagynénje vitte el aznap délutánra... A ké-
pen Alex egy pici csokitortát tart a kezében, rajta 
ide-oda dülöngélő gyertyák, nem látszik, hány 
darab. Lehet, nem is volt kilenc darab. Alex rö-
vidnadrágban, a kedvenc kifakult pólójában áll, 
még most is emlékszem arra a pólóra... Sovány 
kis kezében büszkén tartja a tortát, nagy fejével 
a tortára hajol, hogy elfújja a gyertyákat. Mögöt-
te egy kiszuperált ülőgarnitúra, koszos szőnyeg, 
mellette egy asztalon mindenféle tálak, tányérok, 
műanyag cuccok, nagy rendetlenség. Biztos a 
nagyanyja házában fényképezték, a régi iskola 
mögött. Azután néztem most a fényképeket róla 
a Facebookon, a tizenkettedik születésnapján 
készülteket. Vagy tíz-tizenkét ember áll a képen 
összezsúfolódva, hogy beférjenek, Alex anyja 
egy bombázó, sárga, oldalt mélyen felvágott ru-
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hában. Mellette a nevelőapa áll, a temesvári férfi, 
egy nagydarab, tetovált pasas, kezében a kistest-
vér, aki most hároméves lehet. Alex mellett a há-
rom húga, az iszákos nagyapa kezében egy másik 
baba, biztos Mónika fia, John Cina. Mónika tartja 
a mobilt, amellyel a selfit csinálták. Alex kezében 
pedig egy hatalmas torta, legalább egy nagy tep-
sinyi méretű, a tortán egy fotó Alexről, amelyen a 
gyerek a két ujját oldalra V alakban tartja, peace, 
mint Laci, a végzős tette minden közös dévai ké-
pünkön, és én soha nem szerettem – mesélte Éva 
–, mégis olyan jó volt látni, hogy végre Alexnek is 
megünneplik a szülinapját. 

Éva sokszor gondolt a kicsi Alexre akkoriban, 
valószínűleg Hunor miatt. Amikor augusztus 
közepén a kovásznai házvezetőnő felhívta, Éva 
a beszélgetés végén rákérdezett Hunorra, és 
megtudta, hogy ott volt a gyerekotthonban – 
nem akart otthon maradni a falujukban. 

– Csak nincs cipője! Itt mászkált reggel is zok-
niban – morgolódott a házvezető –, épp mond-
tam is neki, gyerünk Hunor, keressünk neked va-
lami cipőt! Jártunk a falujukban is meglátogatni 
a napközit, eljött velünk, de nem akart bemenni 
a házukba. 

– Vajon miért? – hitetlenkedett a nevelő.
– Ezt mi sem értjük, de valamiért nem akar az 

anyjával találkozni.
– És őszre mi lesz vele, beszéltetek erről? 
– Itt nem maradhat, mert nekünk nincs sza-

bad helyünk. Azt mondja, visszamegy Dévára 
– mondta a nő és beszélt tovább, de Éva már 
nem hallotta, csak az járt a fejében: a fiú vissza 
akar jönni! 

Amikor Éva lerakta a telefont, eszébe jutott a 
másik nagy kérdés: Denis. Fel is hívta Bede ta-
nárnőt a matematika pótvizsga miatt. 

– Múlt csütörtökön levizsgáztattam – újságolta 
a tanárnő. – Ugyan Denis késett egy kicsit, de te-
lefonált, hogy jönni fog. Két feladatot valahogy 
meg tudott oldani, és átengedtem.

Éva határtalanul megkönnyebbült. 
Mégis meglett a nyolc osztály! Ha nem is 

megy szakiskolába, legalább nyolc osztálya van 
a fiúnak!

Hamar eltelt a szabadság, Éva a nyár végén 
visszament Dévára. Szeptember elsejére min-
den nevelőnek kötelezően Déván kellett len-
nie, hogy elkezdjék az őszi munkákat: vinettát52 
sütöttek, zakuszkát53 főztek, lekvárt kavartak. A 
fiúk is kezdtek hazaszállingózni: Arni, a focista 
nyáron dolgozott, összegyűjtötte a sofőriskola 
díjának felét – másik felét Éva, mint keresztanyja 
fizette –, így hamarosan elkezdhette a tanfolya-
mot. Kis Darius is megérkezett egyik nap; beje-
lentés nélkül jött, már unta magát otthon. Radu, 
a mintiai is jött másnap, hogy Dariusszal még 
párszor el tudjanak menni strandra, mielőtt kez-
dődik a tanítás.

Csak Hunorról nem volt hír. 

Szeptember elején Ceci néni, a dévai ház-
vezető kapott egy üzenetet: Hunor el-eltűnik 
Kovásznáról, egyszer ott van a gyerekotthon-

52  padlizsánt
53  paprikás, padlizsános krém kenyérre



258 259

ban, máskor be sem megy, de ha mégis, akkor 
szó nélkül hazamegy vagy csatangol a város-
ban. Ma megfogtuk a boltban, itt van a gyerek-
otthonban. Ha tudnak, jöjjenek érte!

Pista bácsi, a buszvezető éppen úton volt, a 
házvezető intézkedett, hogy forduljon Kovászna 
felé, mindegy, hogy az egy jó száz kilométeres 
kitérő. Pista bácsi így is tett, de mire megérke-
zett, a gyerek megint eltűnt.

– Halló Éva! Most mit csináljunk? – telefonált 
Pista. – Menjünk a gyerek után a faluba?

– Ha már olyan messzire elmentél, akkor tíz ki-
lométeren ne múljon! 

Éva szorongva várta a híreket. Ha sikerülne el-
hozniuk a fiút, minden milyen egyszerűen ren-
deződne!

Pista mérgelődve számolt be az esetről: a fiú 
ugyan otthon volt, de bebújt az ágyába, és sem-
mi szín alatt nem akart előjönni. Az anyuka meg 
nem erőltette a dolgot.

– Ha itthon akar maradni, én hogy taszítsam el 
magamtól? Hogy mondjam neki, hogy kötelező 
elmenni? Mindenféleképp itthon akar maradni. 
Nem akar többet Dévára menni! – mondta.

– Nem lett volna szabad nyárra hazaengedni! 
– szólt közbe Ceci néni. – Az ilyen gyerekeket 
nem tudjuk visszahozni, a szülők meg semmit 
sem tesznek! Nem hiszem el, hogy nekik mind-
egy, jár-e a gyerek iskolába, hogy dolgozó em-
ber lesz-e belőle vagy az unokái is ugyanúgy 
élnek-e majd, mint ők. Ha nem akar menni, nem 
megy és kész – sóhajtott.

Éva nem válaszolt. Ő még mindig hitt benne, 
hogy Hunor visszajön. Okos gyerek, igenis rájön 

majd, hogy szüksége van a tanulásra, az iskolá-
ra, a rendezett életre és tudja, hogy ezt Déván 
megkaphatja. A gyerekek ösztönösen tudják, mi 
a jó nekik – még ha nehéz döntés is, hogy újból 
elinduljanak otthonról. 

Otthonról... haza Dévára.
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Utószó

Hunor szeptember végén visszajött a nevelő-
höz: egyik nap telefonált Pista bácsinak, a so-
főrnek, hogy menjen el érte. Ezután soha többé 
nem akart elmenni a kolostortól, rendesen ta-
nult, a szünetekben hazautazott, a szünet végén 
pedig vissza Dévára. Itt fejezte be a nyolcadik 
osztályt, jelenleg líceumba jár.

Robinak – az első évben végzett huszonhat 
éves fiúnak – az azóta eltelt öt évben sikerült 
felújítani a házukat és továbbra is a közeli gumi-
gyárban dolgozik.

Dávid – aki a tetőt javította főnökével, Attilával 
– megtanult annyira németül, hogy el tudta vé-
gezni az ács szakmunkásképzést Németország-
ban, tavaly pedig megnősült. Attilával az a ter-
vük, hogy Magyarországon önálló vállalkozást 
indítanak be, ahol az alapítványnál végzett diá-
kokat is szívesen látják, akik szakmát tanulnának. 

Nagy Darius továbbra is szakácsként dolgozik 
Szászvárosban, és hétvégente diszkókban éne-
kel. Feleségével és kisfiával él. 

Kis Darius, a pásztorfiú elvégezte a szakiskolát 
Szentsimonban, most lovász a határ mellett. 

Laci várta, hogy megkapja a kettős állam-
polgárságot és Magyarországra költözhessen, 
rendszergazdának szeretett volna tanulni egy 
OKJ-s tanfolyamon, de végül nem számítástech-
nikai területre ment, hanem vízvezetékszerelő 
lett belőle.

Arni, a focista az érettségije után Angliában 
kezdett dolgozni, megtanulta a nyelvet, és jelen-
leg egy óceánjáró hajón gyűjti a pénzét, barát-
nőjével együtt. 

Costi és Denis Szászvárosban tanultak tovább, 
villanyszerelő szakosztályba iratkoztak. Costi el 
is végezte az iskolát, rögtön megnősült, és há-
rom fia született sorban egymás után. Szászvá-
rosban élnek, egy bérelt kis házacskában. Costi 
betanított munkásként dolgozik ugyanabban a 
gyárban, ahol az édesanyja. 

Denis később sem nőtt egy centit sem, meg-
maradt 160 cm magasnak. Bár többször el-
kezdte a szakiskolát, nem tudta befejezni, de a 
hajtásit sikerült elsőre megszereznie. A dévaiak 
nemigen hallottak felőle, úgy tudják, Angliá-
ban él, bizonyára az apja segítségével talált ott 
munkát; a nevelője biztos benne, hogy megnő-
sült már. 

Radu, a mintiai fiú családja a könyv esemé-
nyeit követő nyáron kiköltözött Angliába, de két 
év utána visszatelepültek Mintiára, a megspórolt 
pénzből fel tudtak húzni egy emeletet a régi kis 
házukra, ahol most az egész család kényelme-
sen elfér. 

A kis Gabi jelenleg nyolcadikos, a szülei há-
rom éve hazaköltöztek Olaszországból, így a 
fiú a saját falujukban jár iskolába. Még mindig 
autószerelőnek készül, bár a nevelője szerint le-
hetne mérnök is, és tervezhetne autókat, olyan 
tehetséges. 

Karcsi, a székely fiú kilencediktől Csíksomlyó-
ra került, megkomolyodott; jelenleg elsőéves az 
állatorvosi egyetemen Marosvásárhelyen. 
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Ádi, akit Éva matematikából korrepetált – bár 
előtte nem tervezte –, jelentkezett egyetemre, de 
nem vették fel. Egy évig még Déván maradt, az 
alapítvány biztosított neki ingyenes lakhatási le-
hetőséget a régi iskola emeletén. Ez alatt az év 
alatt Ádi Évával németül tanult, mellette a hu-
nyadi várban idegenvezetőként dolgozott. Rá-
jött, mekkora lehetőség van Romániában a turiz-
musban és saját turisztikai céget indított be, ahol 
Éva nevelt fiai közül is dolgozik jelenleg kettő.

Alexszel, aki a legkisebb volt a családban, és 
Ausztriába vitte el az édesanyja, azóta nem ta-
lálkozott Éva, de néha eszébe jut, hogyan ug-
rált örömében a kisfiú ötévesen, amikor boldog 
volt, pont úgy, mint egy kis majom. 

Mégiscsak igaza van Csaba testvérnek, hogy a 
gyermeki élet maga a csoda:

Minden gyermek üzenet az emberiség számá-
ra: Isten szeret bennünket. 

Gyermeket nevelni Istennel való találkozás. 
Jézus azt mondta: „Aki egyetlent is befogad a 

legkisebbek közül, az engem fogad be.”

Mt 18,5

Ez a könyv azok tiszteletére íródott, akik lehe-
tővé teszik, hogy Hunor és a többi gyerek ott-
honra találjon Déván: a támogatók, a fogadott 
keresztszülők, az önkéntesek, az irodai- és szo-
ciális munkások, a szakácsok, a gondnokok, a 
nevelők és a házvezetők, az alapítvány kuratóri-
umi tagjai és persze Csaba testvér tiszteletére. 

Köszönjük mindazoknak, akik csak egyetlen 
napot is áldoztak az életükből a gyerekeinkre. 

A regény egy kitalált történet, amelynek meg-
írásában a Déván nevelkedett gyerekek történe-
tei inspiráltak. A gyerekek és a nevelők neveit, 
valamint a családi körülményeiket is megváltoz-
tattuk.

Köszönöm Nádasi Krisznek a regény szer-
kesztését, Vrannai Katalinnak a korrektúrát és 
Szvoboda Viktoriának valamint a Hello Republik 
Reklámügynökségnek a grafikai munkákat.

A Dévai Szent Ferenc Alapítványról további 
információkat a www.szentferencalapitvany.org 
oldalon találnak. Csaba testvér missziós tevé-
kenységéről itt olvashatnak: www.magnificat.
ro. További történetek és képek a dévai életünk-
ről: https://nagyfeva.wordpress.com/.

Déva, 2018. május

Nagyfalusi Éva
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EK NAGYFALUSI ÉVAA Család Évében egy nagyszerű regényt szeretnék 

a kedves olvasók számára ajánlani. Nagyfalusi Éva, 
a könyv szerzője, mint közgazdász tíz éven keresztül 
dolgozott egy nemzetközi cégnél. A jól fizetett, meg-
becsült munka forgatagában döbbent rá, hogy meny-
nyire el tud távolodni az ember a mai világban az 
élettől. Döntését meghozva nyolc évvel ezelőtt beadta 
a felmondását és eljött a Szent Ferenc Alapítványhoz 
nevelőnőnek Dévára. 

Azóta is nyolc-tíz botladozó fiúcskának az életét gar-
dírozva mint „édesanya” neveli a széthullott családok 
gyermekeit. Van, aki a test és vér kívánságából lesz 
édesapa, édesanya, de mindig is voltak olyan férfiak 
és nők, akik Isten akaratából váltak szülőkké, akár-
csak Szent József a Kisjézus apjává. 

Természetes, gyermeket nevelni a 21-dik században 
nem könnyű dolog. Akármennyire is próbálkozunk, 
sokszor mindent újból elölről kell kezdenünk. A jó 
pedagógus, akárcsak a jó orvos, nem adja fel, nem 
hagyja veszni az életet. 

Ez a folyamatos erőfeszítés, sikerek és kudarcok per-
gőtüze sok-sok tapasztalatot nyújt a gyermekek mellé 
álló pedagógusnak. Az elsőkötetes író, Nagyfalusi 
Éva a való életből merített tapasztalatait gyúrta át 
szép lelkén és most regényes formában asztalunkra 
tette. A számomra izgalmas olvasmányt örömmel 
ajánlom kedves testvéreimnek, szeretettel,

Csaba testvér OFM

2000Ft

Nagyfalusi Éva

1974-ben született, a Csongrád megyei Csa-
nádpalotán nőtt fel. Középiskoláját Szegeden 
végezte a Kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskolában, ahol 1991-ben lehető-
séget kapott egy iskolaévet Svájcban tölteni.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen szerzett 2000-ben diplomát, majd egy 
multinacionális cégnél dolgozott marketin-
gesként, többek között márkaportfólió- 
menedzserként.

2010 tavaszán – feladva pesti életét – azzal 
a céllal költözött Erdélybe, hogy hosszabb 
távon a Böjte Csaba által alapított Szent Fe-
renc Alapítványnál rászoruló gyerekeket ne-
veljen. 

Jelenleg is Romániában él, nevelői munkája 
mellett számos marketinges, felújítási és 
szervezési feladatot lát el az alapítványnál.

Böjte Csaba

1959-ben született Kolozsváron, a Hargita 
megyei Csíkszeredában nőtt fel. A ferences 
rendbe 1982-ben jelentkezett, tanulmányait 
Gyulafehérváron és Esztergomban végezte.

1989-ben szentelték pappá, 1992-ben pedig 
Dévára helyezték, ahol segítőivel a következő 
ősszel magyar szórványkollégiumot nyitott. 
Az első harmincöt gyereket a sok évig üresen 
álló ferences kolostor emeletére fogadták be.

Hat évvel később Szászvároson, majd 2003-
ban Szovátán is gyerekvédelmi központokat 
nyitott, ezzel indult el a Szent Ferenc Alapít-
vány növekedése, amely ma közel kétezer 
gyereket nevel harminc bentlakó és negy-
vennyolc napközi otthonban Erdély-szerte.
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Útravaló Csaba testvértol

Fontos tudatosítanunk, hogy a szeretteink, 
barátaink lelke halhatatlan. Az utolsó ítéleten 
nem fog velünk szembejönni se az autónk, se a 
házunk, se semmiféle diplománk, csak az embe-
rek, akiket valaha ismertünk. Minden egyéb csak 
csomagolópapír. Bármit elérsz vagy építesz, 
idővel elenyészik. Ezt a lényeglátást kell újrata-
nulnunk nekünk és kortársainknak. Javasolnám 
mindenkinek, hogy vegyen egy papírt és rajzol-
jon rá végig egymásba futó köröket, mintha cél-
táblát rajzolna. Ezután írja fel az élete prioritásait 
bentről kifelé haladva. Meg fogja látni, hogyha 
őszinte magával, minden a helyére kerül.

Böjte Csaba OFM

˝



BEFOGADLAK, 
ELFOGADLAK, 
ELENGEDLEK

ÉLET CSABA T ESTVÉR DÉVAI NAGYCSALÁDJÁBAN

NA
GY

FA
LU

SI 
ÉV

A  
•   

BE
FO

GA
DL

AK
, E

LF
OG

AD
LA

K, 
EL

EN
GE

DL
EK NAGYFALUSI ÉVAA Család Évében egy nagyszerű regényt szeretnék 

a kedves olvasók számára ajánlani. Nagyfalusi Éva, 
a könyv szerzője, mint közgazdász tíz éven keresztül 
dolgozott egy nemzetközi cégnél. A jól fizetett, meg-
becsült munka forgatagában döbbent rá, hogy meny-
nyire el tud távolodni az ember a mai világban az 
élettől. Döntését meghozva nyolc évvel ezelőtt beadta 
a felmondását és eljött a Szent Ferenc Alapítványhoz 
nevelőnőnek Dévára. 

Azóta is nyolc-tíz botladozó fiúcskának az életét gar-
dírozva mint „édesanya” neveli a széthullott családok 
gyermekeit. Van, aki a test és vér kívánságából lesz 
édesapa, édesanya, de mindig is voltak olyan férfiak 
és nők, akik Isten akaratából váltak szülőkké, akár-
csak Szent József a Kisjézus apjává. 

Természetes, gyermeket nevelni a 21-dik században 
nem könnyű dolog. Akármennyire is próbálkozunk, 
sokszor mindent újból elölről kell kezdenünk. A jó 
pedagógus, akárcsak a jó orvos, nem adja fel, nem 
hagyja veszni az életet. 

Ez a folyamatos erőfeszítés, sikerek és kudarcok per-
gőtüze sok-sok tapasztalatot nyújt a gyermekek mellé 
álló pedagógusnak. Az elsőkötetes író, Nagyfalusi 
Éva a való életből merített tapasztalatait gyúrta át 
szép lelkén és most regényes formában asztalunkra 
tette. A számomra izgalmas olvasmányt örömmel 
ajánlom kedves testvéreimnek, szeretettel,

Csaba testvér OFM

2000Ft

Nagyfalusi Éva

1974-ben született, a Csongrád megyei Csa-
nádpalotán nőtt fel. Középiskoláját Szegeden 
végezte a Kőrösy József Közgazdasági 
Szakközépiskolában, ahol 1991-ben lehető-
séget kapott egy iskolaévet Svájcban tölteni.

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen szerzett 2000-ben diplomát, majd egy 
multinacionális cégnél dolgozott marketin-
gesként, többek között márkaportfólió- 
menedzserként.

2010 tavaszán – feladva pesti életét – azzal 
a céllal költözött Erdélybe, hogy hosszabb 
távon a Böjte Csaba által alapított Szent Fe-
renc Alapítványnál rászoruló gyerekeket ne-
veljen. 

Jelenleg is Romániában él, nevelői munkája 
mellett számos marketinges, felújítási és 
szervezési feladatot lát el az alapítványnál.

Böjte Csaba

1959-ben született Kolozsváron, a Hargita 
megyei Csíkszeredában nőtt fel. A ferences 
rendbe 1982-ben jelentkezett, tanulmányait 
Gyulafehérváron és Esztergomban végezte.

1989-ben szentelték pappá, 1992-ben pedig 
Dévára helyezték, ahol segítőivel a következő 
ősszel magyar szórványkollégiumot nyitott. 
Az első harmincöt gyereket a sok évig üresen 
álló ferences kolostor emeletére fogadták be.

Hat évvel később Szászvároson, majd 2003-
ban Szovátán is gyerekvédelmi központokat 
nyitott, ezzel indult el a Szent Ferenc Alapít-
vány növekedése, amely ma közel kétezer 
gyereket nevel harminc bentlakó és negy-
vennyolc napközi otthonban Erdély-szerte.

BEFOGADLAK_BORITO.indd   1 2018. 08. 14.   10:21:18


