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KALLÖDÖ GYEREKEK

Kormányrendelet mondja ki, hogy ,;a kiskorú gondozása, nevelése, tartása, testi,
értelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, valamint személyi és vagyoni érde
keinek védelme a szülők kötelessége". Ahol ez nincs biztosítva, ott állami intéz
mények gondoskodnak a gyerekekről, védőintézkedésekkel, ideiglenes vagy vég
leges állami gondozással, hivatásos pártfogók és nevelési tanácsadók útján. Az
iskolákban elsősorban az osztályfőnökök kötelessége, hogy megvizsgálják a tanulók
otthoni környezetét, kiemeljék a veszélyeztetetteket, segítsék a hátrányos helyze-
tűeket. .

Az alább felsorolt eseteket iskolai, tanári tapasztalatok alapján jegyeztük föl.
A leírásokból olyan gyerekek arca villan elénk, akiknek van ugyan családi ottho
nuk, mégsem kapják meg szüleiktől 'mindazt, amire emberi kifejlődésükhöz sziik
ségük volna. Skálájuk széles: vannak köztük súlyosan veszélyeztetettek, ahol csak
az állami gond~zásba vétel lehetett megoldás, többségükben azonban "csupán"
hátrányos helyzetűek: bajuk nem feltűnő, sérüléseiket, esetleg végleges megrok
kanásukat belűl hordják. A szülők lakhelye és foglalkozása, életkora és anyagi
helyzete változatos: élnek a fővárosban és eldugott kis tanyákon, vannak köztük
fizikai dolgozók éppúgy, mint diplomások. Az okok köre azonban meghökken
tően kicsi: a szülők embertelenül élnek, esetleg halnak meg. Belévesznek az
alkQholba, indulataikba, esetleg egymásba, s embertelenné teszik gyermekeik életét
is. A gyérmekek pedig magukban hordják a jövőjüket: 'ezeknek a gyermekeknek
nemcsak az ifjúság néhány évig tartó szakasza válik boldogtalanná, hanem jelen
tősen csökkennek az esélyeik arra, hogy boldog felnőtt életre juthatnak el. A
szülők feladatai közül sokat magukra vállalhatnak különböző intézmenyek - de a
szUlők emberségét, szeretetéi, gondoskodását, az otthon légkörét aligha helyette
síthetik. Legföljebb pótolhatják: kifoltozzák, de ezzel gyakran véglegesítik is a
hiányt. .

1. Akik feladták az életüket
Néha hosszan tartó betegség, ismétlődő kórházi kezelés előzi meg, néha egészen

váratlanul vetnek véget az életüknek. A gyerek magára marad, többnyire két
szeresen is sérülten: elveszítette szüleinek egyikét, s nemritkán ránehezedik az
ittmaradt és összeroppant másik szülö terhe. Az egyik vidéki kisgimnáziumban az
elmúlt isklaévben három tanuló édesanyja, az intézet egyik tanára és a szomszé
dos általános iskola egy tanára lett öngyilkos. Az érintettek veszteségén, az ese
tekről értesültek szörnyülködésén túl a legnagyobb ártalmat az ötlet elterjedése
okozza: annyi ilyen esetet hallanak a gyermekek, hogy kialakulhat b'ennük az az
életveszélyes szemlélet, hogy ez a legkönnyebb menekülési mód a bajok, nehéz-
ségek elől.. .

Attila apja segédmunkás volt, egy éve permetlével megmérgezte magát. Nő

vére is többször kísérelt meg öngyilkosságot; aztán férjhez ment, de most is
boldogtalan. Anyja ötödik éve az idő nagy részét kórházban tölti. A gyereket 76
éves özvegy nagyanyja neveli: egyetlen vágya, hogy megérje unokája érettségijét.
Anyagiakban nincs hiányuk, a gyerek házat ís örökölt már. 16 éves korában Attila
súlyos gyomorfekélyt kapott, az orvosi diagnózis szerint neurotikus alapon.

*
Jóska édesapja orvos volt. Egy tévesen beadott injekciója következtében egyik

betege meghalt. Otthon nem árulta el, mí történt, de néhány hét múlva meg
mérgezte magát. A felesége nem bírta elviselni a csapást, szintén öngyilkos lett.
Bátyja ekkor már egyetemista volt: kórházba került, majd egyetemi tanulmányait
megszakítva megnősült. Jóska első gimnazista volt ekkor, kollégiumban. Látszó
lag megőrizte testl-lelki egyensúlyát. Nagybátyja családjában kapott helyet. MéjF
sem érzi magát otthon - minden apróságban, a szavak hangsúlyában és az
arcok rándulásában, a becézgetésben és a zsebpénzben azt érzi igazolva, hogy ő

itt csak megtűrt idegen, nem édesgyerek. mint az unokatestvérei.
Imre 17 éves. Egy éve ő találta meg az édesapját, aki a villájuk szerszámos

kamrájában felakasztotta magát. Addig kiegyensúlyozottnak látszó családi életet
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éltek, az apa mérnöki munkáját munkahelyén becsülték, szép lakásuk, balatoni
viUájuk, kocsijuk van, rendszeresen jártak külföldre. Az öngyilkosság oka később

sem derült ki, Imre azonban nem tud napirendre térni fölötte. Tanulmányi
eredménye azóta leromlott, ha felelni szólítják, egész testében remegni kezd. Nem
tud aludni, éjjelente szorongások kínozzák: azt álmodja, hogy egy koporsóba szö
gezík bele elevenen, fekete emberek beledobják egy kútba, a falon fekete-fehér
kerékpárosok száguldoznak.

2. Széthulló családok
Mások az életüket nem vetik el ugyan, de a házasságukat igen. A statiszti

kák itt is, mint az öngyilkosságnál, közismertek. Magyarországon 1977-ben 97015
házasságot köto'ttek, válással 27 167 házasságot bontottak fel a Statisztikai f:v
könyv szerint. 1000 házasságkötésre tehát 280 válás jutott. A· széthullott csalá
dok 2/3-ában gyerek is van (38%-ában egy, 21,4 O/o-ában kettő, 6,9%-ában három
vagy több), életkoruk a családok 3/4-ében kevesebb 14 évnél.

Futó szerelmi kalandra akárki alkalmas. De .a tartós és teljes életközösség az
egész ember belső elrendeződését és átformálódását kívánná, s erre a házasu lan
dóknak csupán kis része vállalkozik. Többségükben· föl sem merül a belső élet
tudatos alakításának lehetősége, s a nehézségek láttán föladják a házas együtt
élést: akár azért, hogyelmeneküljenek a tűrhetetlenné vált körülmények közül
(amelyeket önm4guk ill. együtt teremtettek), akár azért, mert új kapcsolatokat
kötöttek, s ezek vonzása erősebb a megromlott (vagy igazában meg sem szüle
tett) réginél.

Máskor a házasság külső keretei fönnmaradnak ugyan, de a családi otthon'
a napontg, megújuló marakodások, durváskodások (veszekedések, főleg a kevésbé
műveltek között nemegyszer »erekedések) színterévé lesz. Az iszákosság néha kö
vetkezménye, gyakrabban előidézője ennek a helyzetnek. Az ilyen otth01wkban
sínylődő gyereket nehezebb fölfedezni: személyi adatai azonnal nem jelzik hátrá
nyos vagy akár veszély~tetett helyzetét.

Endre nagyszüleinél él kétéves kora óta. Anyja szülei vették magukhoz, ami
kor lányuk elvált első férjétől. Aztán ott is felejtődött. A család állandó alak
változásaiban az egyetlen biztos támaszpontot ők jelentették a kisfiúnak. Föl is
nevelték unokájukat gonddal, emberséggel, szeretettel. Endrén nem is igen látszik
a család hiánya, kiegyensúlyozott, nyílt, bár csöndesebb természetű fiú. Negyedik
gimnazista, amikor a katonai összeíráshoz szüleinek, testvéreinek személyi ada
taira volna szüksége. Kiderül: nem tudja, hiszen anyját két, apját öt éve nem
látta. Hallomásból tudja, .hogy anyja most harmadik férjével, apja negyedik
élettársával él. Testvéreinek egyíkét-másíkát ismeri, de azt se tudja pontosan,'
hány gyerek született a különböző házasságokban. A hivatalos nyomtatvány rub
rikái kitöltetlenül maradnak, s ő az üres lapra meredve átzokog egy délutánt:
siratja sosemvolt családját. ,.

Kriszta 9 éves sápadt, rosszevő. mindíg-álmos, vézna kislány. Szülei - fiatal
munkásemberek - "folyton válnak". Az apuka jobbra-balra kacsingat, iszik, ilyen
kor garázdálkodik is. De az asszony is nemegyszer foggal-körömmel ugrik! neki
a férjének, amikor végre hazakászálődík. Kriszta csillapítja le őket. "Mondtam,
ne veszekedjenek előttünk, Peti (5 évesf sír, nem bírunk aludni, folyton fáj a
gyomrom" - meséli másnap az iskolában. Egy hónap múlva pedig elújságolja:
"Apuka elvitt Anikó nénihez, tőle fog testvérünk születni. De anyu azt mondta,
ne törődjek vele, mert már nem tűri tovább, elválnak, és az anyukám bácsíja
megveszi a Zsigulit, és nyáron elvisz minket a Kanárí-szígetekre, de ezt még nem
szabad mondaní senkinek."

,.
Péter negyedik gimnazista, szülei orvosok. Nagydarab, életvidám, inkább a köny

nyelrnűségre hajló fiú. A karácsonyi szünetről sírva érkezik vissza a kollégium
ba. "Anyu egyedül fogadott a lakásban, amikor hazamentem. Apu elköltözött.
Elválnak;. Nekem eddig fogalmam sem volt róla, hogy zűröle vannak köztük. Ne
kem kell eldöntenem, hogy melyiknek ítéljen a bíróság." Aztán elmeséli, hogyan
próbálta rábeszélni mindkét szülő arra, hogy őt válassza. Nem tud dönteni: "Ne
kem semmi közörn a vitáikhoz. Nem tudok választani. Mindkettőt szeretem"
mondja.
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Jóska kicsi volt még, amikor a válás után' anyjával maradt. Néhány hónapra
rá egy lakodalomban találkozik először apjával, aki rá se hederít. A hatéves kisfiú
hordja utána a kíssámlit, leül vele szemben, és nézi. Anyja újra férjhez megy,
s a közben megférfiasodott kamasz fölöslegessé válik otthon. A hetedik osztálytól
minden idejét az iskolában vagy a barátainál tölti. Az iskolában bármi külön
munkát boldogan elvégez, örül, ha megbízzák valamivel. Amikor a rákövetkező

évben, hepatitiszjárvány idején fertőzött-gyanúsként egy hétre hazaküldik, más
nap már ott biciklizik az iskola körül. Most iparitanuló, igazán senkihez sem
tartozik.

*
Béla egy alkalmi kapcsolatból született. Apja mérnök, akkor már családos

ember, anyja fiatal műszaki rajzoló ugyanannál a vállalatnál. Anyja és nagy
nénjei nevelik föl, apját sose látta, a családi szemérem teljes titoktartásba bur
kolja előtte alakját. A jólnevelt kisfiú kamaszkorában föllázad a családi nőuralom

ellen, s elhatározza, hogy megkeresi az édesapját: szeretné tudni, kitől származik.
. An~ja hevesen tiltakozik: fél, hogy elves~ti a fiát. Ö végül megszerzi a cimet,

és fölkeresi az apját. A sokéves izgalommal várt találkozás fájdalmas kudarcba
fullad: az apja durván kidobja a számára ismeretlen fiatalembert, látni sem akar
ja a fiát. Csalódott fájdalmában, kíelégületlen szerétetvágyával Béla 19 évesen
egy szerelmi kapcsolatban keres feloldódást. Kiderül azonban, hogy nem egymás
nak valók: útban levő gyermekük még meg sem születik, amikor többhónapos
veszekedés után elválnak, az újszülött pedig' egészen anyja gondjára marad.

il'

Mari pici volt még, amikor" szülei elváltak, nem is tud róla. A második férj
nevére vette a kislányt. De ez a házasság sem sikerült: az apa iszik, verekszik.
Négyéves volt a gyerek, amikor anyját szeme láttára verte össze az apa. Traumát
kapott, ídegorvoshoz, pszichológushoz hordták. Az orvos véleménye szerint sose
lesz egészséges Idegrendszerű. Ebből a házasságból is született egy kislány. De
az asszony nem bírta a jeleneteket, elváltak. A mama túlórázik, időben is, alkat
ban is kevés kamaszodó Iányaínak, Ha rosszak, sír vagy kiabál. Ha büntet, a
gyerekek azt mondják: "elmegyünk~\apuhoz". Az "apu" sofőr. Néha hazamegy, és
elviszi autózni agyerekeket.

•
Lajos tanyasi gyerek. MAv őrházbaniaknak, egy kishúga van. Mikor "föl

jött" a (falusi) iskolába, nem tudott beszélni. Nyolcadikos korára tanult meg ol
vasni. Húga is bukdácsoló, gyönge tanuló, mindketten véznák, betegesek. Lajos
14 éves korára gyomorfekélyes. Apjuk leginkább részeg. "Tanyán az emberek
ősztől tavaszíg ki se józanodnak", -:. mondja beletörődötten az asszony az orvosnak.

•
Agnes anyja iszik, apja 'alkalmi kapcsolatokban keresi .örömét. Esténként aztán

családi [elenetek, veszekedések sőt verekedések. Ilyenkor nemegyszer összetörik
a lakás berendezési tárgyait is. A kislány eleinte főleg osztálytársainál töltötte
délutánjait, aztán 12 éves korától inkább az utcán csavargott. Első fiúkapcsolatai
a mozik előtt kezdődtek, aztán rendszeressé váltak. 12 éves korától cigarettázik.
14 éves, amikor a ragasztózás mámorában keres feloldódást. 16 évesen az álta
lános iskola VIII. osztályába jár, amikor egy este veszekedő szülei kidobják hazul
ról. Az éjszakát az utcán tölti, az állomás padján alszik. Másnap egy osztálytársa,
meglátva csapzott külsejét, elmesélteti vele, rní történt, aztán hazaviszi a szülei
hez. A következő napokat ott tölti, a saját szülei nem is keresik. Az első este
elsírja magát: ilyet még soha életében nem tapasztalt, hogy a család .együtt
vacsorázik, elbeszélgetnek. s lefekvéskor a szülők jóéjszakát-puszit adnak "mínden
gyermeküknek.

3. Neveletlen gyerekek

Jó néhányan egyáltalán nem kapnak nevelést a családjuktól. Nem kapják
meg az őket körülvevő szeretetnek azt a légkörét, amely pedig nélkülözhetetlen
/I gyermek számára, főleg első életéveiben. Szülei nem örülnek a születésének,
fölösleges tehernek, létszám fölöttinek, alkalmatlan időben érkezett vagy hívatlan
betolakodónak érzik. Előfordul az is, hogy cl; szülők később vonják meg a sze
retetüket gyermeküktől: szégyellik valamely testi-lelki tulajdonságát, fogyatékos
ságát Gyakoribb azonban, hogy nem az érzelmi szeretet hiányzik aszülőkból,



hanem az önfegyelem és' a másikra irányuló figyelem. A gyerek védtelen és ki
szolgáltatott: rajta vezetik le felgyülemlett indulataikat, türelmetlenségüket, mér
güket, nemegyszer brutalitásukat. A megvert gyermekek kék .foltjai napok-hetek
alatt eltűnnek, de belső sérüléseik többnyire megmaradnak. A szülők többn;yire
:zt sem veszik észre, mindaddig, amíg a felnőtté erősödő fiú egyszer vissza nem
ut...

Az elhanyagolt, gondozatlan gyerekek gyakran kénytelenek hamar a saját
lá.bukra állni: 14-15 évesen függetlenítík magukat a szülői háztól. Vagy érzelmi,
gyakran anyagi gondoskodásban is elvállalják a családfenntartó szerepét, vagy
bandákba keveredve elcsavarognak hazulról, vagy pedig éretlenül belemenekülnek egy
házasságba.

Pistit anyja a szomszéd tanya fiatalemberétől szülte, akitől nevén kívül a
gyerek egyebet nem kapott. Azt is csak papíron, mert a tanyasiak anyja veze
téknevén hívják á fiút. Nyomorék nagyapja, hajnaltól estig elfoglalt, könnyú
természetű anyja, egy villany nélküli házacska, "apja" családjának, hozzátartozói
nak megvetése. a közösség lenéző sajnálkezása - ez a világ fogadta. Most nyol
cadikos. Csavaro; Dadog. Csöndes humora védi' egyedül.

*
Géza születésekor megsérült, arca torzult maradt, de különben értelmes, egész-

séges fiú. A szülők szégyellték a horpadt arcú picit, nem törődtek vele, így a
szomszéd faluban lakó nagvszülők vették magukhoz. Nyaranta hazalátogatott szü
leihez, testvéreihez, de míndig csak létszám fölötti idegen volt ottnon. Amikor
a nagvszülők anyagi támogatást kértek az unoka neveléséhez, a szülők kitagadták.
Anyja levelet írt ekkor már szakközépiskolás fiának: nem tekinti többé a gyer
mekének, nem akarja látni se, ne menjen többé hozzájuk, ne is írjon nekik,
ne is várjon semmit hazulról, éljen meg a' maga 'lábán. Géza félszeg, csöndes, a
társaitól elhúzódik, otthoni körülményeiről sose beszél. Szégyelli az arcát. Lá
nyokkal egyáltalán nem mer szóbaállní, oly reménytelenül csúnyának, ütődött

nek érzi magát. Amikor egyszer fölnevetett, egyik osztálytársa a fejéhez vágta:
"lgy olyan ló-pofád van!" - azóta összeszorított arccal járkál. Egy éve nem
mer mosolyogní se.

Anikó hormonzavarai miatt pici termetű kislány volt. Szülei szégyellték, hogy
csak ekkora. Durvák voltak hozzá, elhanyagolták. verték is. Ötéves korában ál
lami gondozásba került, onnan később nevelőszülőkhöz. Félénk és önző, de átla
gosan értelmes, kis növése ellenére is arányos alkatú, önállósodó kislány lett
belőle. Amikor szakközépiskolába került, anyja jelentkezett: kéri vissza a gyer
mekét, munkára fogná, Anikó arra kérte pártfogóját: látni se kelljen az anyját.
Már nem haragszik rá, de számára teljesen idegen, nem akar megismerkedni vele.

*
Andrea szülei hároméves korban váltak el. Pólyás korú öccsét vitte az anyja,

ő az apjával maradt. Anyját azóta sem látták. Apja testi szükségleteiben sem
tudja gondosan, tisztán ellátni. Vizes, sötét, udvari szeba-konyhában laknak. Olaj
jal fűtenek, és a 11 éves kislány kezeli a kályhát.Osztálytársai_csúfolják, hogy
büdös. Apja maga is érzi, hogy elégtelen a feladat ellátására. Indulatos férfi,
veréssel nevel. A kislány rejtegeti kék folt jait, hazudozik otthon is, az iskolában
is. Tavaly hetekig titkolta, miért tört el a karja. Valami házimunkát nem vég
zett el, apja bottal elverte. Nyaranta együtt üdül "apuka nénijeivel".

*\

A tanyaközponttól is négy km-re villany nélküli, nagy ház. Szülők, két fiú.
A közeli faluban kész házuk áll, de tanyán többet lehet keresni. A szülők alig
tudnak írni-olvasni, Veréssel nevelnek. Nehézbeszédű a két fiú, Sanyi nehézfejű

is. Öccse csöndes, szelíd, a földről is fölszed egy újságpapírt, hogy elolvassa.
Sanyi nagyra nőtt kamasz, 14 évesen most már vísszaüt, ha megverík. Apja,
anyja kétségbeesetten panaszkodik: kötéllel megverte őket, belehajigálta a föl
tálalt ebédbe a kavicsot, a kisöpört szebába a földet. Igaz, a kötéllel azelőtt őt

akarták elverni.
•

Kriszta 9 éves, apja szépfiúsan öltözködő, jó fellépésű fiatal férfi. Két gyer
mekével gyakran durva, lánya kezéből kiveri a zsebtükröt, amikor megvárakoz-
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*

tatja a fürdőszobában. Részeges is: egyszer ittasan szétverte a szobát, darabokra
törte a maguk készítette csillárt. Két napra rá a kislánya lakótelep körül húzodó
bontási területen lelt petróleumlámpát hozzávágta egy csúfolódó társához, aki
megsérült. Intót kapott. A papa elverte érte.

*
Péter édesapja a közeli városkában dolgozik, munkásszálláson lakik. Család

jához csak a hét végén jár haza, többnyire részegen. Ilyenkor durva, veszekszik,
olykor verekszik is. Amióta Péter 14-15 éves lett, elébeáll az apjának: ne bántsa
az anyját. 16 éves, amikor magasságban eléri az apját. Amikor az apa észreveszi,
hogy a fia magasabb nála, felpofozza: "nem vezet jóra, ha a gyerek a fejére nő

az apjának." Péter elhatározza, többé nem tűrí el, hogy .megüsse az apja. Leg
közelebb, amikor erre sor kerülne, összeverekszenek. Péter utána napokig reszket
az iskolában is, azóta szétszórt, figyelmetlen. Fél hazamenni délutánonként. Félév
múlva a szülők elválnak, az anya mozgásképtelenné válik. Attól kezdve ő látja
el rokkant anyját, két kisebb testvérét, tehetetlen nagyszüleit, közben végzi a
harmadik gimnáziumot.

Mari anyja elzüllött,' apja részeges csavargó, egyiknek se kellett a kislány.
Apai nagyanyja vette magához, saját kisebbik fia mellé, aki szintén iszákos,
csavarog. Pusztai, nyomorúságos tanyán élnek, villany, tiszta vizű kút nincs, az
ajtón tenyérnyi rés, a szeba-konyhában nagy piszok. Nemrég még élt a nagyapa,
Mari ott aludt kettőjük között a nagyágyon. Mióta az öreg meghalt, s a fiú is
hetekre elcsavarog, a nagymama szívesebben Időzik húgánál a faluban. A kis
lány ekkoriban hetedikes volt. Már egy .hete hiányzott, amikor osztályfőnöke

kiment családlátogatásra. Mari egyedül feküdt tüdő- és mellhártya-gyulladással
a fűtetlen szobában, meleg étel nélkül. Tüz~lő sehol, az udvarban sem. Nagyanyja
a húgánál. A kislány kendőben, mackóban az ágyban. .Kínt hó. - Mari nem
végezte el a nyolcadik általánost. Más faluba költöztek, s ott a kislány 16 évesen
férjhez ment egy 18 éves fiúhoz. A két gyerek összeházasodott egy harmadik miatt,
aki útban volt.

*
Laci tízéves, az apja kamionos, a kisfiú bálványa. Az apa sosincs otthon, a

mama gyönge a folytonos egyedüllétre, pálinkát iszik. Többször előfordult, hogy a
gyerek húzta be a konyhából a szobába eszméletlen állapotban. Aztán segítséget
hozott, felnőttes komolysággal fogadta az orvost. Talpraesett, udvarias, élelmes
kiskölyök. Anyja italos napjain el-elcsavarog, . önkiszolgáló boltokban kér vagy
lop ételt, a napköziben maradékot kunyerál. Jó humorú, társaságkedvelő lény, a
nagyobb fiúk is szeretík. Az egyik nyáron a telepi csibésztársaság megtanította
autót feltörni. ..

*
Rózsi 11 éves. Amikor tanév elején az iskolában az adatait kérdezik, elsírja

magát: "Nekem nincs apukám." Az anya másnap fölkeresi az osztályfőnököt, és
könnyezve kéri: "Ne tessék Rózsinak az apját emlegetni. Két éve elhagyott ben
nünket. Élettársam volt, de a gyereket nevére vette. Nagyon apás a kislány.
Éjjel gyakran fölsír, csak velem alszik." A mama is csupa szorongás, egészen
a gyerekre fonódik társkereső vágya. A mama-gyerek viszony néha fölcserélő

dik: Rózsi vigasztalgatja édesanyját. Úgy élnek együtt, mint két megriadt és ta
nácstalan gyerek.

A felsorolt esetek mind megtörténtek, néhány hónapja, vagy sok-sok évvel
,ezelőtt. A neveket 'megváltoztattuk, nemcsak a szereplők elrejtésére, hanem azért
is, mert akárki Jóskái és Sanyijai, Marijai és Anikói lehetnének ezek a gyerekek.
Szüleiké, családjuk valamely figyelmes tagjáé, az iskola egy gondos tanáráé, akár
kié, aki fölfedezi rejtett, olykor felszínre bukkanó szenvedésüket, és magára vál
lalja a sor-sukat. Mint a szamaritánus, segítségükre siet, hogy begyógyítsa sebeiket:
megroppant vagy fejletlen személyiségüket, a beléjük ivódott fájdalmat, sivárnak
maradt érzelmi világukat, igénytelenségüket, talán a beléjük rögződött cinizmust,
durvaságot. Azán felnyalábalja és hazaviszi őket: hadd érezzek, életükben talán
először, hogy tartoznak valahová, gondoskodnak róluk. A mieink ők mindnyájan,
s mi hozzájuk is tartozunk. Az ő arca néz reánk mindegyikükből, aki azonosult.
velük, velünk: "Amit egynek a 'legkisebbek közül tesztek, nekem tettétek".
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