
2020. április                                                       KOINÓNIA                                                                     4715 
 
 
Erzsébetet. „ Amikor kirángatták őket a kocsiból, így 
gyalázták: „ Lépj ki, te boszorkány, hisz’ mindig is 
vérben gázoltál!..”(A hintó körül már csupa vér volt 
minden.)””/501. o./ K. 1310.-i trónralépése, és fia, 
I.Lajos özvegyének 1387-ben való megölése között alig 
egy emberöltő, 77 év az időbeli különbség. Mária 
királyné még pár évvel túlélte a meghurcoltatásokat, 
utódja nem lett. A látszat szerint Szt. Istváninak 
mutatkozó rekonstrukció sem nem erős, sem 
maradandó nem lett. A dinasztikus folytatás elmaradt, a 
három királyt megélt Anjou uralom alig 80 év után 
összeomlott, és a szintén idegen Luxemburgi-ház lépett 
a helyébe. 
5/-K. visszaszerezte  ugyan a csatolt országrészeket,  
megszilárdította a központi hatalmat, ezzel együtt a 
gazdasági helyzetet, és véget vetett a feudális 
anarchiának. De előre látható volt mindennek ingatag 
volta, tiszavirág élete, mert mindezt  fegyverekkel, és 
nem a nemzet támogatásával, hanem az ellenérzésével 
érte el. Trónja nem a közmegegyezésen, hanem a 
nemesi rend meghunyászkodásán nyugodott. 
Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
személyes bosszúként látatott Zách-tragédia állítás nem 
állja meg a helyét. Pontosabban: nem csak erről, hanem 
többről van szó. Zách Felicián lázadásában az egész 
magyar nemesség elégedetlensége fejeződött ki Anjou 
uralommal szembe. Az ősi jogaiból kisemmizett 
nemesség hamu alatt parázsló ellenfordulása nyilvánult 
meg Zách Felicián kardot rántásában. Ami, mint első 
jeladásra, lángra kapott volna K., és az egész Anjou 
uralom ellen. A retorzió, a példa nélkül álló példát-
statuálás épp ennek kívánt elébe vágni a középkorban is 
szokatlan és aránytalanul vérengző bosszúálló 
megtorlással. A nemesség megfélemlítése volt ennek a 
célja. Végeredményében az Anjou uralom csak 
átmenetileg, rövid távon jelentette Magyarország 
kilábalását az anarchiából. Hosszabb távon viszont, a 
nemesi rend „Fékentartásával”, az ország egyre 
önállótlanabbá vált, s ez tovább egyengette az utat az 
idegen uralomra jutás előtt. Amely nem is olyan 
’Hosszú idő után’, sikeresen „Berendezkedett”, és 
fokról fokra tovább csorbítván a nemesség jogait, 
önállóságát, aláásta nemzetünk, országunk 
függetlenségét! Végső soron az mondható: az Anjou 
uralom megalapozatlan, nem a nemzetre támaszkodó, 
hanem annak az Aranybullában biztosított 
önállóságával szembehelyezkedő irányultsága rossz 
vágányra terelte a dolgok menetét. Ahol már egyre 
kevésbé jött szóba Szt. István államisága, és I.Mátyás 
korát leszámítva, a puszta lét volt egyre inkább a tét! 
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És eljött az idő 
Egy nap Svar fát vágott a ház mellett, lassú, kimért 
mozdulatokkal. Liam az állatokkal foglalatoskodott, az 
asszonyok a házban voltak. A férfi, ahogy szokta, 
felnézett a fennsík felé, aztán vissza a fára. De mintha 
látott volna valami mozgást. És valóban. Két vagy 
három lovas lehetett, amennyire ki lehetett venni. A 
férfi nézett egy darabig, aztán tovább vágta a fát. Fel 
sem pillantott egy ideig. Mintha nem is látott volna 
senkit. Úgysem az jön, akit várt. Keményen 
összeszorította a fogát, fűrészelt tovább. De aztán csak 
megállt, felegyenesedett, és nézte a kibontakozó 
alakokat. Nagyfiát felismerte, de a másik két alakot 
nem. Az egyik nő volt, a másik egy fiatal férfi. Mit 
keresnek ezek itt délután? És ekkor, ekkor testén 
végigvágott az adrenalin. Ez Linus lesz, ez ő lehet csak! 
Már a vonásait is felismerte. A fiatal férfi mosolygott. 
A lovak könnyű vágtából horkanásokkal álltak meg, 
jobbra-balra forogtak. Svar csak állt földbe gyökerezett 
lábbal, és nem szólt, csak nézett tágra meredt szemmel. 
- Na, meghoztam az elveszett fiadat, apám! – kiáltott 
büszkén Uva. –Meghoztam végre a fiadat! 
Az apa nehezen, szinte bénán mozdult a lovak felé. 
Addigra a házakból már mindenki kijött.  
Svar később alig tudta felidézni, mi és hogy történt. 
Arra emlékezett, hogy megölelte fiát, aki magasabb lett 
nála. Sötétszőke, szép, nemes arcú, széles vállú, vékony 
ember. Ó, hányszor elképzelte, majd zokognak egymás 
vállán, de itt, ebben a pillanatban mindenkibe 
beleszorult az érzés.  
Gyorsan terítettek a szabadban, és ettek. A lovasok jó 
bort hoztak, ami itt nagy ritkaság volt. Linust lány 
kísérte, szép szőke, egyenes tartású, magas nő, a 
menyasszonya. A vacsoránál mindenki összevissza 
beszélt, rengeteg minden elhangzott. Svar a fiát nézte 
csak.  
- Hogy megváltozott az arca! Már nem az a kisfiú. 
Milyen nagyon szép!  
Vacsora után Linus odalépett apjához: 
- Gyere apa, gyere, sétáljunk egyet.  
Így hát elindultak szépen, egymás mellett, Svar öreg 
botjával kissé sántítva bandukolt. 
A férfi igazából még most is nagyon nehezen tudott 
megszólalni. 
- Tudod, nagyon sokszor elképzeltem, hogy hogy lesz, 
amikor visszajössz! De nem jöttél. Nem jöttél, és 
múltak az évek. Én nekiindultam, bármi lesz is, de 
katonák állítottak meg, tudod, a háború… Olyan 
nagyon sok idő telt el!  
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Nem így akartam ám, egyáltalán nem így. Ne haragudj 
rám, kisfiam! 
Ekkor Svar szemét könnyek futották el. 
- Apa, hát nem tehetünk erről, akkor ennek így kellett 
történnie! Én is jöttem volna, ha tehetem. Olyan sok, 
nagyon sok idő telt el, olyan nagyon-nagyon sok idő 
már! 
És Svar érezte, nem mutathatja meg a benne tomboló 
érzéseket, azt, hogy bár úgy gondolta, már feldolgozta 
fia elvesztését, ez még sincs így.  
Valahogy megfagyott minden. Svar belátta, bármit is 
érez, gondol, visszafogottnak kell lennie, hiszen az idő, 
ez a kegyetlen uralkodó, talán éppen Isten intézője, már 
nagyon sok mindent elvett tőle. Elvette a kisgyermeket, 
a rá figyelőt. Elvette az összefonódott létüket. Új 
embert teremtett, aki idejött, szeretettel, de az élete már 
nélküle folyik nagyon régen. Mit csináljon ezzel a 
helyzettel? Itt egy felnőtt fiatalember szíve 
választottjával a fővárosból. Már nem az a kisfiú, aki 
bátran, és előretekintve indul az útra, apja tekintetében 
fürödve, neki a nagy útnak, a nagy ismeretlennek.  
Svar most átélhette, hogy mennyire felkészületlen, 
hiába gondolta el százszor és ezerszer a találkozást, 
most mégis teljesen kiszolgáltatott a pillanatnak. Az 
érzések megvannak, de a közös sors már nincs. 
Hallgatnia kell, és figyelnie, kitalálnia, mi a jó út. És 
teljes realitással nyilallt bele, hogy Linus nem fog itt 
maradni. Nem ő már az, akinek társaságára szüksége 
lehet, éppen öregemberré vált már, távol, egy kis 
horpadásban a hegyek között. Linus szép és fiatal, ki 
tudja, mik kötik a fővároshoz, és itt a lány is… A fia 
kérdései zökkentették ki a hallgatásból.  
- Apa, tudom, hogy kíváncsi vagy, de kérlek, mesélj te 
először, mondd el, mi történt, mióta elmentem! 
És Svar mesélt. Szépen, képekben, jelenetekben látva 
az évek múlását. Leültek nem messze a háztól egy 
farönkre.  
-  Ó, kisfiam, hidd el, velem kevesebb dolog történt. 
Amikor elmentél, az nagyon nehéz volt. Teljesen 
egyedül voltam. Jött a nagy tél, és én lázas lettem. 
Elkaptam a járványt. De tudod, én már régebben is 
túléltem, látod, most is. Voltak napok, mikor se 
mozdulni, se fűteni nem tudtam. Jaj, a nagy vihar, el is 
felejtettem majdnem. Épp, hogy elmentél, olyan 
hatalmas vihar volt, be is csapott a kéménybe, még a 
lovat is megölte. Végigvágott a nagy fenyőn, szerencse, 
hogy túlélte. Gondoltam is, majd milyen érdekes lesz, 
ha elmesélem. De régen volt már, csak egy vihar volt, 
igaz, már nem fontos, akkor volt csak az. Amikor 
elmentél, több, mint két évig voltam itt egyedül. A 
második télen bútorokat csináltam, és bementem a 
városba.  
Oda menekülők érkeztek, és nagy házépítés folyt. Azóta 
nyaranként ott dolgozom. Na, ott ismertem meg Kartét, 
meg ami a családjából maradt. Szépen neki építkeztünk 
itt, látod! Itt ragadtunk, mert üldözhették volna őket, ha 
szem előtt vannak a városban. Katréért még meg is 

verekedtem. Szédülgetek is azóta néha, de ezt el ne 
mondd senkinek. Aztán múltak itt az évek, egyik a 
másik után. Sokat dolgoztam Karte fiával, Liammel, 
rendes ember. Nincs más. Meg, hogy vártalak téged. 
Akkor is, amikor tudtam, nem jöhetsz, és én sem 
mehetek. Vártalak akkor is. Mindig. Minden nap. 
Megpróbáltam eljutni hozzád, majd elmesélem, de nem 
sikerült, megállítottak a katonák. 
Svar megköszörülte a torkát. Hirtelen felállt, és 
nekiindult, hogy érzelmeit leplezze.  
- Most végre mesélj magadról! Olyan nagyon kíváncsi 
vagyok! Csak egyszer hallottam rólad, még a 
fényképedet, leveledet sem kaptam meg, mert aki hozta, 
kirabolták. Csak annyit tudtam, jól tanulsz, igyekszel, 
és kollégista vagy. 
- Nagyon nehéz ez mindkettőnknek, apa, hogy a sors 
ilyen végletesen elszakított egymástól. Mintha 
szándékosan történt volna, nem tudom. Nekem az első 
hónapok összefolynak. Hatalmas út, aztán a nagyváros, 
ahol viszonylag rövid ideig voltunk. De nem aggódtam, 
tudtam, rövidesen találkozunk úgyis. És utána a döntés, 
hogy megyünk a fővárosba.  
Hatalmas út. És a csodás nagyváros! Kőházak, hatalmas 
lakás, és ahol laktunk, még kert sem volt. De jól voltam. 
Hakon kiemelten figyelt rám, de e mellett szeretett is, 
valóban szeretett. Sokszor volt otthon, mert 
hajóskapitány volt, de csak a város körül, minden nap 
hazajött.  
A szavak üresen kongtak közöttük. Nem is nagyon 
tudtak figyelni, minden, amit mondtak, úgyis elhangzik 
még többször. Nagyon vigyáztak mindketten arra, hogy 
az érzelmek ne ragadják el őket. Az a szemérmesség, 
mely engedte a mély érzelmeket, de ugyanakkor 
megtartott egy távolságot, most is működött. Pedig 
lehet, hogy jó lett volna egymás karjaiban zokogni, 
kisírni a fájdalmat, mely ott volt köztük. Azt a 
fájdalmat, ami már sohasem múlik el, mert eljárt az idő, 
és amiről beszéltek, az már mind-mind megtörtént, 
egymástól külön. És már idegenül hangzik minden. És 
a napok végtelenje, ami során egymásra gondoltak, nem 
pótolható pár mondattal. 
 Végtelen űrt töltögettek nem létező anyaggal. Űrt, amit 
már sohasem lehet megtölteni. Így keskeny mezsgyén 
jártak, majdnem üres szavakkal múlatták az időt. Egy 
eltűnt világot idéztek, de félve és torzan.  
A fiú elmondta, diszkréten, hogy Hakon felesége nem 
lett az ő pótanyja, sőt! Hakon fia, Jonas egy évvel volt 
idősebb nála, és végig rivalizált vele. Azok voltak a 
nehezebb napok, amikor a családfő nem volt otthon. 
Nem bántották, de a légkör rideg volt. A tanulásba 
menekült. Jonast egy évvel hamarabb vették fel 
középfokú iskolába, nagyon nehezen, közbenjárással. 
Őt a legjobbak között, rá egy évre. És otthon addigra 
nagyon hideg lett a légkör. A szavak között is kihűlt a 
levegő. Linus elmondta azt is, hogy nem kapott 
szeretetet, csak Hakontól. Volt egy időszak, amikor 
kiderült, hogy semmi, de semmi esélye apjával 
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találkozni, ami nagyon nehéz volt, és ő teljesen magába 
fordult. A középfokon azonban szerencsére egy idősebb 
tanár felfigyelt rá. Szerénységére, éles eszére, és nagy 
szorgalmára. Barátság, egyfajta apa-fiú viszony alakult 
ki köztük. Gyermektelen házaspár voltak feleségével, a 
város egy másik pontján. Jessenék, Eirik bácsi, Tiril 
néni. És ő lassan, de biztosan odaszokott. Ott töltötte a 
hétvégék egy részét, és többször aludt is ott. Hakon 
pedig kénytelen volt állást váltani. Tengeri hajóra 
került, és heteket lett távol. És az otthon maradottak 
nem szerették őt. Az hozott megoldást, hogy kollégista 
lett, arra való hivatkozással, hogy a többi társával való 
együtt tanulás, és az ottani pedagógiai környezet 
nagyon jó hatású. És ő nagyon sokat köszönhetett ennek 
a tanárnak, Eirik bácsinak. Rengeteget foglalkozott 
vele. Ez a kapcsolat az idős tanár házaspárral segítette 
őt ahhoz, hogy sikeresen felvételizzen az ország 
nagybecsű, egyetlen műszaki egyetemére. Jonas kétszer 
ugrott ennek neki, először Linus felvételije előtt egy 
évvel, majd a fiúval együtt.  
Amíg Linust felvették, Jonast nem. Jonas tombolt. Volt 
régebben már egy hatalmas veszekedés a családi 
asztalnál, amikor Jonas azt mondta, Hakon nem is 
szereti saját fiát, azaz őt, csak Linust. A történetnek az 
apa hatalmas pofonja vetett véget. Jonas aztán a 
sikertelen felvételi után kivándorolt Amerikába, rövid 
búcsúlevelet hagyva. És ez végleg éket vert a család és 
ő közé. Ez után Linus Hakonéknál már nem fordult meg 
többször. Hakon aztán meg is halt egy hajóúton keleten. 
Ő viszont már saját lábon is megállt, egy olyan 
projektbe került bele tehetsége folytán, mely a 
városközpontot tervezte. Éppen a parlament épületének 
belső tervezésbe tudott bekerülni, mely nem csekély 
apanázzsal járt. Már ő támogatta az idős pedagógus 
párt. Még tanulmányait is fel kellett függeszteni a 
munka miatt. Most azért tudott eljönni, mert a 
projektben szünet lett, és a következő szemeszter még 
nem indult el. És lány is akadt, nem is akármilyen! 
Egyike azoknak a fiatal nőknek, akik már dolgozni 
akartak. Vilde óvónőnek tanult.  
A fiú gyors váltásokkal, néha idő ugrásokkal mesélte 
élettörténetét, Svar csak hallgatta, nem is tudta pontosan 
követni az eseményeket. De azt kivette a fia 
történetéből, hogy volt egy nagyon nehéz időszak, 
amikor minden beszűkült. Viszont utána elrendezte a 
sors, hogy segítsége legyen, és valahogy felnőtté, 
magabiztos emberré váljon. Linus mesélt híressé vált 
szobráról is, melyet éppen kettejük kapcsolatáról 
formázott meg.  
- Meghalt Hakon? Szegény. Rendes ember volt, gjeldje 
volt felém, teljesítette. Ó fiam, és te meg egyetemre 
jársz? Micsoda nagy dolog ez! Tudtam, hogy okos 
vagy, de ennyire! Egyetem! Nagyon büszke vagyok 
erre! Én azt hittem, talán ács leszel majd. Megvannak 

ám a kis szobraid mind, meg szoktam zsírozni őket, 
mind jól van! 
Ahogy beszélgettek, lassan este lett. Mind Svar, mind 
Linus rájött, hogy ha a régi időket említik, biztos talajon 
járnak, és jó emlékek jönnek elő. Így aztán a további 
napokban ösztönösen ráéreztek, hogy jobb dolog a régi 
emlékekről beszélni, mint az utána történtekről.  
Ahogy Svar gondolta a szeretetről, és Linussal való 
kapcsolatáról, az be is igazolódott. A régmúlt 
történéseire bizony Linus is emlékezett, nem is 
akárhogy. Más szemszögből, de nagy érzelmekkel, 
gyermeki világgal. Úgy tűnt, hogy Svar gondolatai a 
szeretetről, kettejük kapcsolatáról és arról, hogy ami 
történt kettejük között, az, bár alig vannak múló tárgyi 
emlékei, állandó és múlhatatlan és csodálatos. És 
létező, bár nem megfogható. És önmagában megálló 
érték, éppen a lényeg, az emberi élet értelme. És ők 
ketten csodálatosat alkottak. Akkor is, ha csak ők 
tudják, akkor is, ha meg sem fogható. És múljon idő, 
változzon minden, valami módon kettejük szeretet léte 
mégis fent kell, hogy maradjon, lebegve az éterben, 
időtlen ideig. Két fa ők, melybe villám hasított, 
pusztítva. És az öreg ág lassan elhal, mert nem tudja 
túlélni a csapást, míg a másik kiteljesedik, őrizve a sebet 
oldalában. 
És másnap délután útra keltek, apa és fia, ketten, a régi 
időket idézve. És mentek a tájban, és az apa boldog volt, 
mert látta, fia emlékei épp annyira élénkek, mint az ő 
esetében. És sokat beszélgettek, Svar is, Linus is mesélt 
életéről, de mindketten tudták, nem ez a fontos most. A 
fontos a múlt volt, a kis tisztás, ahol a kisfiú Linus 
szobrot tett ki, ami még mindig megvan. Az ösvény, 
ahol békák voltak, meg a szikla, mely mesék alapja volt. 
Az éjszakát is szinte végigbeszélték.  
És Svarnak nem kellett kérdeznie semmit. Nyilvánvaló 
volt, hogy fia visszamegy, folytatja az egyetemet, 
családot alapít, mérnök lesz. És ő meg itt marad. Nem 
is beszéltek erről, csak utalgatva. Linus hívta apját 
azért, ha látogatóba is, de jöjjön fel a fővárosba. Ígérte 
azt is, ha ez nem sikerül, újra eljön, ha nem is hamar, de 
pár év múlva biztosan.  
- Pár év, úristen, pár év, sikoltotta valahol mélyen Svar 
tudatában egy hang. Pár év múlva eljön… Ő jön el, mert 
én öreg vagyok már, majd meglátogat még, ha 
szerencsém van, életemben látom még kétszer. Istenem, 
ezt jól elrendezted, valóban. Elment a kisfiam, és nem 
jött vissza sohasem. Visszajött akkor, amikor már nem 
ő volt, visszajött már nem gyereknek, és újra elmegy, 
elmegy örökre talán. Hogy kiborultam, mikor kiszakadt 
innen ez a kisfiú, az én Linusom, éreztem, éreztem, 
hogy talán sohasem látom többé. Nem véletlenül 
gondoltam én, sohase látom többé.  
Mert itt van ez a fiatalember, az én fiam, szép, okos, 
büszke és felnőtt, de én egy kisfiút látok, aki csücsörítő 
szájjal aludt a faházban az utolsó itt töltött éjszakán. És 
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elment, és vissza már sohase jött. Létezik egyáltalán? 
Mert őt látom, mert itt a gondolat megakadt. Mert tőlem 
ő ment el. És eltelt sok év, de kevésbé csodálkoztam 
volna, ha a lovak ott a hegytetőn egy kisfiút hoznak ide 
vissza, nem egy felnőttet. Nem baj, én elbotozok itt az 
erdő szélén még egy pár évet, és beszélek magamban 
valakinek, de ez a valaki egy elveszett kisfiú inkább, 
mint egy felnőtt ember. Mert itt egy elvesztett kisfiú 
lelke kering. Miket is beszélek, ez csak az én 
ostobaságom, változni nem tudásom! Saját, széttépett 
lelkem fájdalma, ami már nem a valóságot látja.  
De, minden fájdalom ellenére Svar tartotta magát, 
diszkréten nem ment bele olyan érzelmekbe, melyeket 
megélt, mert érezte, az zsarolás lenne fia felé. Így fia is 
szabadabban mesélt életéről, terveiről.  
És áldását adta erre a halk, okos, szép lányra is.  
- Ha úgy, hát vedd feleségül, nem lehetek ott, de 
gondolatban veled leszek. Legyetek boldogok együtt! 
És aztán hamar, nagyon hamar eljött a búcsúzás ideje. 
Svar csak mozaikokra emlékezett ebből, a lovakra 
megint, arra, hogy megölelik egymást. Mintha egy máz, 
egy bőr lett volna rajta. Viselkedett, ahogy kellett, de 
belül egészen mást élt meg. 
- Nem baj, majd, ha elmegy, majd akkor, akkor 
elmesélem a fáknak, és az ott maradt kisfiamnak a 
bánatom. De most nem lehet.  
Lovon most viszont elkísérte a visszatérő három lovast. 
Elment velük egy darabon, és ott állt csak meg, ahol a 
következő völgy vágott a dombok közé. Nézte őket, 
ahogy mennek lefelé, ahogy eltűnnek a szeme elől. A 
fia még az erdő szélén intett egy nagyot felé. Ahogy 
visszaindult, csak nem bírt ellovagolni onnan. A lovát 
megkötötte úgy, hogy a következő domb tetején, ahol 
ki kell bukkanniuk, már ne lássák meg, és maga is 
elrejtőzött. Úgy tett most, ahogy az egész látogatás alatt. 
Mert szinte végig rejtőzött. Rejtőzött érzelmeivel. 
Nárcisztikus sérelmét szinte dédelgette, egy külön 
világot épített már fel, melyben nem minden szereplő 
volt valóságos.  
Elveszett kisfia - megmaradva kisgyermeknek – már 
jobban hozzá tartozott, mint a valódi, felnőtt fia. És 
most nem akart már ott állni, fent a dombon, hogy 
sziluettjét lássák, ha kibukkannak a völgyből. Meg 
akarta lesni úgy a három alakot, hogy azok ne lássák, ne 
tudják, hogy ő ott van. Nem volt ez feltétlenül tudatos, 
de elrejtett énjét meg úgysem mutathatta. Úgy érezte, 
szinte sötét titka van, melyről csak önmaga tud. És 
legyen titok az is, hogy a távozó lovasokat látja. Nézet 
a dombtetőt, nézte, ahogy azt a másikat is oly sokszor. 
És látta lelki szemeivel azt a pillanatot, amikor 
kibukkannak, és újra és újra.  
És amikor tényleg megjelent a három lovas, az 
adrenalin végigsöpört testén, libabőrös lett. Szinte egy 
kukkoló izgalmával, egyben saját önsajnálatában 
fürödve nézte az apró alakokat. És azok megálltak. 
Középen lehetett a fia, aki hosszan nézett visszafelé, 
mintha egyenesen őrá tekintett volna. Svar ijedten 

nézett körbe, mint aki lebukott, mint akit meglátnak, 
pedig tudta, ez lehetetlen. Linus felemelte kezét, és egy 
nagy félkört írt le vele, mely kicsit integetés, kicsit az 
egész ittlét ölelésféléje volt, aztán a három lovas eltűnt 
a semmiben. És Svar hangosan beszélt magában: 
- Nem baj, menj csak, menj, de az én kis Linusomat nem 
tudod, úgysem tudod elvinni, az itt marad velem. Majd 
bejárunk mindent, megbeszélünk mindent. Téged 
úgysem látlak már sohasem, ezt érzem. És Svar elővette 
a fakupát, és hosszan kortyolta az erős, maró 
medvevért.  
Mire hazaért, úgy kellett leszedni a lováról. És a 
következő hetek nagyon nehezek voltak, Svar mogorva 
volt és gyakran napokra eltűnt az erdőben. És ott 
hangosan beszélt a látogatásról magának, meg a kis 
szobroknak, és a kisfiúnak, aki számára már szinte 
valóságos volt.  

(folytatjuk) 
 
 
BABITS MIHÁLY 

HÚSVÉT ELŐTT 
(RÉSZLET) 

 
Legyen vége már! 

Aki alszik, aludjon, 
aki él az éljen, 

a szegény hős pihenjen, 
szegény nép reméljen. 
Szóljanak a harangok, 

szóljon allelujja! 
mire jön új március, 

viruljunk ki újra! 
egyik rész a munkára, 

másik temetésre: 
adjon Isten bort, buzát, 

bort a feledésre! 

Ó béke! béke! 
legyen béke már! 
Legyen vége már! 

Aki halott, megbocsát, 
ragyog az ég sátra. 

Testvérek, ha túl leszünk, 
sohse nézünk hátra! 

Ki a bűnös, ne kérdjük,  
ültessünk virágot, 

szeressük és megértsük 
az egész világot: 

egyik rész a munkára, 
másik temetésre: 

adjon Isten bort, buzát, 
bort a feledésre! 
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