
B
ár régóta ismerem a 
Walgraffe-Ferencz 
házaspárt, az, hogy 
ők egy kétnyelvű 
család, csak akkor 
tudatosult bennem, 

amikor érkezésünkkor az éppen ott-
hon lévő Máté franciául szólt az édes-
apjához. Ez csak természetes, nem? 
– reagál a belga Denis magyarul, mi-
után fi ával megbeszélik franciául a 
megbeszélnivalót. Mint megjegyzi, a 
tizenegy éves Máté szívesen és jól be-
széli édesapja anyanyelvét, a nyolc-
éves Lukács már kicsit nehezebben 
birkózik meg a francia nyelvvel, és 
csak akkor beszél franciául, ha na-
gyon muszáj. „Többnyire akkor szok-
tak franciára váltani a fi úk, ha azt 
akarják, hogy a körülöttünk lévők 
ne értsék, amit beszélünk” – mondja 
nevetve vendéglátóm.

Flexlap és kupás cserép

Denis tulajdonképpen egy barátja 
révén jutott el Székelyföldre – derül 
ki, amint leülünk egy kávé mellé. 
A szóban forgó barát a kilencvenes 
évek végén egy program keretében 
majdnem fél évet tartózkodott Csík-
szeredában, és tulajdonképpen rajta 
keresztül ismerkedett meg Angéla és 
Denis. A fi atalember közben utazga-
tott, járta a nagyvilágot, Angéla is 
meg-megfordult Belgiumban, végül 
közös életük végállomása Csíkszere-
da lett. Több mint tíz évvel ezelőtt a 
házaspár a várostól mintegy tíz kilo-
méterre fekvő Borzsovába költözött, 
ahol – mint Denis megjegyzi – nem-
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Az első két szó, 
amit Borzsován 
megtanult, a 
flexlap és a 
kupás cserép 
volt.

Liège-ben 
született, de már 
Székelyföldön 
van otthon
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Egy belga a székelyeknél
csak egy házat sikerült vásárolniuk, 
hanem kaptak a ház mellé egy olyan 
szomszédságot, ami aranyat ér.

„Amit én magyarul tudok, azt a 
szomszéd néniktől, gyermekektől 
tanultam meg. Ők voltak az én ma-
gyartanáraim. Volt itt a közelben egy 
családias hangulatú kis üzlet, ott be-
szélgettünk a nénikkel. Ha átléptem 
kenyérért az üzletbe, az nekem fél 
órába telt, mert beszélgettünk, kávéz-
tunk. Akkor tanultam meg kávézni is, 
mert én addig életemben nem kávéz-
tam. Elmentem a szomszédba tejért, 
egy jót beszélgettünk. Rengeteget ta-
nultam. De ugyanakkor nagyon sok 
szomszéd gyermek járt hozzánk, sze-
rettek itt lenni. Erre jártak, bejöttek, 
megjavítottam a biciklijüket, vagy ők 
is segítettek nekem, tőlük is rengete-
get tanultam” – meséli mosolyogva.

Aztán amikor az udvaron lévő is-
tállóban elkészített egy mászófalat, 
akkor a környékbeli gyerekeket tel-
jes mértékben megnyerte. Románul 
a tévéből tanult meg, az nem megy 
olyan jól, de mint mondja, a jó szán-
dékú emberekkel tud kommunikálni, 
a rosszindulatúakkal egy nyelven 
sem. Nevetve jegyzi meg, hogy ami-
kor Borzsovába költöztek, az első két 
szó, amit itt megtanult, a fl exlap és a 
kupás cserép volt. S ez tulajdonkép-
pen azért – derül ki –, mert Denis 
mindenkinek mindenben szívesen 
segített. Elfogadta, mondja, hogy ő 
itt régészként nem fog tudni dolgoz-
ni, félretette a karriert, és igyekezett 
úgy megtalálni a helyét, hogy jól 
érezze magát. Otthon van, kertész-
kedik, végzi a ház körüli teendőket, 

foglalkozik a gyermekekkel, és ami-
kor szükség van rá a faluban, segít. A 
faluban élők pedig tudják, hogy szá-
míthatnak rá. Ha meg néha hiányzik 
a szakmája, egy-egy projekt erejéig 
együtt dolgozik két csíkszeredai ré-
gésszel, Tóth Boglárkával és Botár Ist-
vánnal. „Ha karriert akartam volna, 
akkor otthon maradok” – szögezi le.

A család

Belgiumban élő testvérei közül – két 
húga van – leggyakrabban Lau rence  
látogatja meg, ő évente legalább 
egyszer eljön Székelyföldre, sőt né-
hány szót meg is tanult magyarul. 
Anne-Sophie, aki koreai származású, 
és szülei örökbe fogadták, járt már 
Székelyföldön, de jóval kevesebbszer 
utazik ide. Denis azt mondja, nem hi-
ányzik a szülőhazája, a szülővárosa, 
ő már régóta itt van itthon. „Ha néha 
a hiányát érzem, akkor elképzelem, 
hogy milyen is lenne ott az életem, és 
akkor rögtön elmúlik. Nem kívánom 
azt, hogy órákat üljek a forgalomban 
csak azért, hogy eljussak a munka-
helyemre. Anne-Sophie például egy 
igazi városi lány, aki Hollandiában és 
Franciaországban dolgozik, de Belgi-
umban él. Rengeteget vezet, nekem 
ez nem hiányzik” – magyarázza. És ha 
már az örökbe fogadott húgát emlege-
ti, örökbe fogadott fi áról is mesél. Mert 
Lukács nem vér szerinti gyermeke a 
házaspárnak, és ezt a témát nem is ke-
zelik tabuként. Számára természetes 
dolog az örökbefogadás, szülei baráti 
körében is több családban volt örökbe 
fogadott gyermek. Olyan családban 

nőtt fel – eleveníti fel –, ahol például 
nem volt tévé, de volt több szövőszék 
is. Édesanyja ugyanis, aki képzőmű-
vész volt, rengeteget szőtt, nemezelt. 
„Ez nem azt jelenti, hogy tudok szőni, 
de össze tudom rakni a szövőszéket” – 
jegyzi meg mosolyogva.

Beszélgetésünk során Denis több 
ízben emlegeti a szomszédokat, azt, 
ahogyan segítették őt a nyelvtanu-
lásban, a beilleszkedésben. „Tudom, 
ha valamire szükségem van, meg 
tudom oldani, de a szomszédaim is 
tudják, hogy rám is lehet számítani. 
Ez kölcsönös, és számomra nagyon 
fontos. Türelmet és időt kell szánni az 
emberekre” – magyarázza. Aztán mi-
közben az utcán is fotózzuk, látom, 
amint szívélyesen köszönnek neki, és 
hallom, amint egy szomszédasszony 
arra kéri, ha lesz egy kis szabad ide-
je, segítsen neki egy csavarhúzóval. 
„Elég rugalmas vagyok – mondja –, 
meghallgatom az embereket, és ha 
valamivel nem is értek egyet, nem 
szállok vitába.” Büszkén mutatja ve-
teményesét, pontosabban a téli pó-
réhagymát, amely Belgiumban nagy 
népszerűségnek örvend, és amelyet 
itt is tud termeszteni, hiszen jól bírja 
a csíki hideget.

Denis Walgraff e jól ismeri a Gyi-
mesekben élő Jonas Mertenst, aki 
szintén Belgiumból érkezett e vidék-
re, de mivel egyikük vallon, a másik 
meg fl amand származású, a két bel-
ga, ha találkozik, magyarul beszél 
egymással.

D. BALÁZS ILDIKÓ

Liège-ben látta meg a napvilágot, annak 
külvárosában nőtt fel, majd ott dolgozott 
régészként. Aztán elindult világot látni, és 
az útnak Székelyföld lett a végállomása. 
Ennek immár tizenhat éve. Csíkborzsovai 
otthonában fogad Denis Walgraffe, akivel 
arról beszélgettem, hogyan érzi magát egy 
belga a székelyeknél.

#Denis Walgraff e




