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nem is a módosok közül. Ritkán van a pávának 
varjúgyereke.  
 
Az elmúlt 50 évben bizony nagy volt a felelősséged, sok 
emberrel kerültél kapcsolatba, tanítottál, vigaszt, 
támogatást nyújtottál… Miből, hogyan, milyen 
segítséggel tudtál folyamatosan töltekezni, hogy legyen 
mit továbbadni, legyen elég erőd a megpróbáltatások 
ellenére is erős támasz lenni? 
 
Mert hittem, hogy az Úr előttünk jár. Ez nem 
hazardírozás, hanem bizalom. Az meg sohasem 
hiányzott. 
 
Fél évszázad már ugyancsak alkalmat ad a 
számvetésre. Mi jellemzi leginkább az 50 évnyi papi 
szolgálatodat? Mi az, ami megelégedettséggel tölt el, 
milyen területen érzed sikeresnek a szolgálatodat? Van, 
amit másként csinálnál? 
 

Látod, a nagy 
készülődésben 

elmaradt a csendes 
félrevonulás és 
számvetés. De 
nagyon örülök, 
hogy bárhol 
működtem is, 

távozásomkor 
megmaradt az élő 
közösség. Az is 
nagy öröm, hogy 
Izsákon az ifjúsági 

csoportból 
kivirágzó 

házasságok nem 
álltak meg a kettőig 

számolásnál. 
Készítettek egy 

tablót 25. évfordulómra. Nagyon szép társaság. Azért is 
hála, hogy soha két egyforma prédikációt nem kellett 
elmondanom! 
 
Beszélgetésünk zárásaként azt kérdezem, mivel 
biztatnád „sors- és kortársaidat”, hogy a nehezített 
körülmények ellenére is érdemes kitartani a keskeny 
jézusi úton? Milyen tanácsot tudnál adni útravalóul a 
fiataloknak, hogy a mai szabad (sokszor szabados) 
világban jobban eligazodjanak, biztosabban kövessék 
lelkiismeretük hangját, hogy ők is megvalósítói 
legyenek Jézus tervének, segítsenek „egybeszeretni az 
emberiséget”? 
 
Megtaláltam, akit szeret a lelkem. Megtaláltam, és el 
nem bocsátom. Sokszor vétettem a szeretete és bizalma 
ellen, de mindig bízom irgalmában. Ami tegnap volt, az 
már a múlt. Nem keseregni, visszatekintgetni kell, 

hanem felkelni és előre menni. A visszatekintgetéssel 
már Lót felesége is megjárta. A fiatalabb, most 
készülődő kispapoknak pedig azt kívánom: merjenek 
küzdeni, szenvedve hűségesnek lenni, mert úgy tudnak 
hatékonyan szolgálni. Az Úrhoz való hűségnek illata 
van, odavonzza az embereket. A hűtlenség taszít és 
érdektelenné tesz. Ha kihal a hűség a szívünkből, 
letaposott sírok leszünk, egészen hatástalanok. Én mind 
a kettőt próbáltam, nekem elhihetik! 
 
Aranymiséd méltó megkoronázása volt eddigi 
szolgálatodnak, nagyon sokan vettek részt az 
ünnepségen, megtelt a templomkert. Nem csodálkozom 
ezen, hiszen a Jóistenbe vetett erős hited és mindenek 
feletti bizalmad példamutató. Lelkipásztori 
szolgálatodban mindig segítőkész, barátságos vagy, 
megerősíted a hozzád fordulókat, amikor az kell, 
komoly elmélyültséggel, de személyiséged alapvetően 
kedélyes, vidám, anekdotázó.  
Köszönöm a közös visszatekintést! 

 
Megjelent az Érted Vagyok 2020. decemberi számában is 

 
 
 
 
METZGER BALÁZS 

A FIÁT KERESTE 
(4.) 

 
- Ha újra meglátunk, itt helyben agyonlövünk!  
Svar reménye így, hogy fiát nagy nehezen meglátogassa 
a közeljövőben, végleg dugába dőlni látszott, azonban 
tett még egy kísérletet. Késő éjjel ért ahhoz a ponthoz, 
immár gyalog, új lovát hátrahagyva, ahol ellenőrizték a 
határt. Úgy tervezte, kora hajnalban indul útra, és a 
sötétben nem veszik észre. Végül is az egész 
határszakaszt nem lehet teljesen ellenőrizni. Viszont a 
sötétben kutyaugatást, csaholást hallott. És a hajnal 
fényeinél látszott, hogy állatokkal is járőröznek. A 
völgyekben így könnyen életét is vesztheti, ha elfogják. 
Elhatározta, hogy az egyik magasabb hegygerincen 
keresztül megy át.  
De ez sem sikerült. Éhezve, fázva mászott két napig, de 
nem érte el a gerinc magasságát, viszont egész nap 
kiváló célpontot nyújtott. Így nappal nem is mert 
haladni, éjjel meg mászni nem tudott. Visszafordult, és 
tudta, különös szerencséje van, hogy nem vették észre.  
Így az a reménye, hogy Linushoz eljut, elveszett. 
Erről az évről nem nagyon van mit mesélni. Svar egyre 
magába fordultabban tette napi dolgait. A téli tüzelésre 
való felkészülés hetekig tartó munka volt. A férfi 
megadta ennek a tiszteletét. Amikor reggel nekiindult a 
lóval, s egy kis készséggel a ló mögött. Amikor kinézte 
a fát, de úgy, hogy hiánya ne látsszon. Nem mintha 
számonkérné ezt tőle valaki, csak maga miatt, a 
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természet miatt. Aztán a vágás, szépen, és a gallyazás. 
Utána a gallyak felrakása a készségre, és a hosszú törzs 
elvonszolása a lóval. Egy napot is elvett csupán egy 
ilyen művelet. És akkor még a törzset fel kellett 
darabolnia, majd jött a hasogatás. Ezt szerette 
különösen. Amikor a hasábfa bekerült az eresz alá, 
szépen, sorban, egymás mellé, mind.  
Ugyanilyen szertartásos cselekedet volt a kenyérsütés a 
kinti kemencében, meg a füstölés is. Szerette ezeket, 
megadta a módját. 
Fia továbbra is sokat járt a fejében. Ha rá gondolt, 
mindig a szelídség, a szeretet finom rezgései hatották 
át. Ahogy nézte, amint felnő, és a kis, zömök 
babatestből igazi vékony kisfiú lesz, ahogy áll a 
tisztáson, vagy éppen alszik, szelíd arccal. És amikor 
együtt csináltak dolgokat, például a begyújtást. Mikor 
csak figyelt a gyerek, és adta a fákat. Később már a 
gyújtásban is részt vett, és nézte a lángok elharapózását, 
majd a meleget tapogatták a kemence oldalán. A 
kenyérkészítésben is, de sokszor dolgoztak együtt! És 
micsoda gyönyörűség volt, amikor az ő kis cipója a 
nagy mellett kisült, és mindketten elhitték, hogy az a 
finomabb.  
És az, ahogy már kiskorától fadarabokat gyűjtött, és 
megnevezte őket. Mindenféle kis állatka nevet adott 
nekik. Eleinte a lakásban gyűjtötte őket, de aztán, 
amikor a környéken sétáltak, minden kis helyre kitett 
egy ilyen kis fadarabot, mondva, vigyáznak arra a 
részre. Így igazából valamiféle kis szentje lett 
mindegyik, közvetlen környezetük kis zugainak. 
Később, apját látva ő is faragni kezdett. Suta kis 
szobrok készültek, de végül egyre jobbak. Kisfia 
nagyon el tudott mélyülni ezekben a munkákban, egy 
külön világba került. 
Mostanra minden ilyen kis közös történetet újra átélt. 
És mindent áthatott a gyöngédség.  
Néha nagyon elkomorult. Volt olyan nap, hogy úgy 
érezte, becsapták. Hakon elrabolta a fiát, ezt a csodás 
gyereket, azzal az indokkal, hogy segíti őt. Milyen 
messze vitte! Nem erről volt szó! Hakont biztos fia már 
egyfajta apaként látja. Velük él, velük osztozik 
mindenben, ő meg egy szép emlék, a múlt egy darabja. 
Tán még apának is nevezi! Majd úgy nő fel ez a fiú, 
hogy nem is emlékszik az ő közös életükre. Ilyenkor 
forróságot érzett a gyomrában. 
Volt egy idő, hogy kifejezetten haragudott Linusra. 
Haragudott, hogy megnő, hogy az eltelt idők mássá 
formálják. Ilyenkor nagynak és idegennek látta 
magában, akinek már nem fontos. 
De legtöbbször, hogy már ennyi idő eltelt, az 
emlékképek aranyfényűvé szelídültek. Azzal, hogy meg 
tudta magában fogalmazni azt, hogy ezek az együtt 
töltött évek milyen csodálatosak voltak, és a bennük 
lévő szeretet önmagában is létezik, csak megnyugtatta. 
Végül is túléli a magányt, az egyedüllétet, ezt a 

félbeszakítottságot. Vagy inkább együtt él ezzel. Mert 
valami belőle szakadt ki, idejekorán. Mint egy 
gyümölcs, melyet éretlenül szednek, tépnek le a fáról, 
és a növény is, termés is sebződik. Az ő fiát letépték 
róla, és azt se tudja, merre gurult, tényleg, hogy él-e 
egyáltalán.  
Sokat gondolkodott ezen is, hogy valóban, ha együtt 
maradtak volna, ez idő megoldotta volna azt, hogy 
szépen, lassan elkülönüljenek, ahogy kell, és ő 
elfogadja, hogy felnő Linus, és azt a gyöngédséget, 
melyet tőle kapott, már egy nő adja meg, később egy 
saját gyerek. De így széttépődtek, és bizonyos részeik 
egymásban maradtak, visszahúzódni nem tudván. Az ő 
lelke kicsit benne ragadt a gyermekbe, és csak remélte, 
fia ezzel a munícióval erős lesz az élethez. Mint a korán 
elválasztott kismacska, torzan, borzosan, csipás 
szemmel néz a világba, még az asztallábban is az anyját 
keresve. Belőle, az apából kiszakított csápok véreznek 
a lelkéből, ki a földre, fel az égbe véreznek szüntelen. 
A sebek nehezen gyógyulnak. Lehet, hogy a fia lelke 
nem vérzik. Lehet, hogy más csápokra kapaszkodik. Az 
ő élete mos 
t kezdődik. Muszáj neki nyílnia, ha a lelke gyökereit 
más cserépbe ültették is, a fiatal hajtás nőni akar, 
terjeszkedni, nyúlni az ég felé. De neki, apának akkor is 
fáj, akkor is vérzik. Néha úgy érezte, ez az egész gyász 
a fia miatt olyan, mintha valóban meghalt volna a 
gyerek. Bizonyos értelemben meg is haltak mindketten, 
mert az életük teljesen, gyökeresen más lett. Azt 
gondolta, ezek az érzések a fiában így nincsenek is meg, 
nem is lehetnek, mert a sok új inger egy felnőtt élet felé 
viszik. Ha arra jutott, a szeretet, mely köztük volt, még 
ha következményei nem is látszanak, megáll magában, 
mint érték, mint időben megtörtént dolog, akkor az 
most kiegészült azzal, hogy lehet, hogy csak egyedül az 
ő fejében létezik így, ilyen formán.  
Csak az övé már. Ami történt, megtörtént, és kettejük 
szeretetkapcsolata volt, de így, későbbről szemlélve az 
időben, így csak az ő élménye. Meghasad az egység, 
telik az idő. Az ő fejében már más van minderről, mint 
a fiáéban. És senki nem tud róla úgysem. Isten, na, ő 
tud. Haragudott Istenre, hogy ekkora terhet rakott rá, 
hogy ezt kell megélnie. Sokszor úgy is kelt, hogy szidta 
teremtőjét: 
- Na, megint ketten vagyunk, ebben a nagy, értelmesre 
teremtett világban, Te, meg én? Majd szépen 
elmegyünk fát vágni, de vigyázz, ügyelj, hogy a kutya 
ne lásson csak Te. És látod, mit csinál a fiam, de ne 
segíts, még megérzéseket se adj, hagy vérezzek, mint 
Te a kereszten, itt a fájdalom keresztjén. Hagy folyjék 
a vérem, folyjék szüntelen, biztos így kell lennie, ha Te 
így akarod.  
Volt egy meséje, ami igazából egy sorozat volt, és 
Ettenről szólt, egy fiúról, aki egy idegen, elképzelt 
bolygón élt. A vadonban éltek, mint ők, de egy sokkal 
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nehezebb környezetben. Ott a tél hidegebb is volt, a hó 
hatalmas, és az erdő is félelmetesebb. Egy bonyolult, 
szerteágazó történetet talált ki, mely egy ötezer éve 
összeomló civilizáció után játszódik, az újra magára 
eszmélő ember történetével. És Etten, apja 
munkavállalása révén eljut a nagyváros mellé, aztán be 
a városba, amelyik olyan csodálatos és szép, hogy 
egyszerűen el sem tudták képzelni, hogy ilyen szép 
lehet valami. Linus, amikor fel-fel elevenítették a 
történet régebbi epizódjait, kiderült, hogy egészen apró 
részletekre is jól emlékszik.  
Így utólag, szinte villámcsapásként vágott a tudatába, 
hogy az, ami most történik fiával, mennyire hasonlít 
erre a mesére. Hiszen ők is a természetben élnek, és a 
mesebeli fiú, ha a szüleivel is, de eljut a nagyvárosba, 
ahová most a valóságban Linus is eljutott. De nem tudta 
vele megbeszélni ezt, nem tudta elmondani:  
Látod, a mese egy része milyen nagyon is megtörténik, 
mert esélye nem volt találkozni vele. Így azt is csak 
elképzelte, hogy fia előtt a mese részletei bontakoznak 
ki, más köntösben. A történetben aztán Etten elveszti az 
apját, mert harcolni küldik, és ott elesik. Nevelőapja 
lesz, akivel konfliktusai lesznek, és bántani próbálja őt. 
Vajon Hakon is ilyen valamilyen szinten? Tud Linussal 
úgy bánni, mint saját gyerekeivel? Remélte igen, és fia 
sorsa itt más, mint a mesében. Aztán Etten kalandos 
szökése, és varázslatos helyek megtalálása után nagyon 
híres lesz, mert kiderül, ő az egyik kiválasztott azon a 
bolygón, és az a feladata, hogy az embereket jó útra 
terelje, hogy még egyszer ne következzen be olyan 
pusztulás, ami régen romba döntötte a civilizációt.  
- De jó lenne, ha ez is valami módon valósággá válna! 
–gondolta Svar. – Ha Linus híres ember lenne. A 
fővárosban egészen más lehetőségek vannak! 
Azt nem tudta felmérni, hogy fia mennyire értelmes, de 
azért azt tudta, van esze. De az iskolai évek kimaradása 
bizony nem válhat előnyére. Ó, ő olyan boldog lesz, ha 
egy jó szakmát megtanul. De ki tudja! 
Ahogy ezt a mesét aprólékosan végiggondolta, egyre 
inkább érezte, hogy sorsszerű volt, egyfajta felkészítő 
történet. Ha a fia ilyen jól emlékezett akkor, bizony 
emlékezhet most is arra, hogy pozitív hittel, 
küldetéstudattal Etten milyen megpróbáltatásokon ment 
keresztül, és mindenből sikerrel jött ki. Hát, ha ez most 
ott van a fejében, az nagy erőt adhat neki.  
Ez a tél bizony még nehezebb lehetett volna, mint a 
tavalyi, de Svar kitalálta a túlélés módját. Arról jöttek 
hírek az ősz folyamán, hogy a háború miatt menekülők 
vannak a Városban, akik tartóan is ott maradhatnak. A 
férfi úgy gondolta, akkor házak is fognak épülni, és 
abba bútorzat is kell. Elkezdett tehát székeket, meg 
asztalt készíteni, kint a szabadban a tél folyamán. 
Naponta órákat eldolgozott ezeken.  
A férfi ezzel a tevékenységgel végre talált valami 
előrevivőt életében, esélye lett kimászni abból a 
gödörből, melybe egyre mélyebbre csúszott fia 
elvesztése után.  

Azért persze ez a tél sem volt könnyű.  
Fia körül forgó gondolataiban sokszor előbukkant, hogy 
hogy lesz, ha meglátja? Ha egyszer csak ott lesz előtte! 
Vagy éppen egy alakot lát, aki közeledik, és rájön, hogy 
a fia! Mit csinálnak akkor? Hogy kell viselkedni 
ilyenkor? Hogy lehet feloldódni egy kicsit ebben a 
helyzetben? És majd mit mond a fiú? Visszajön végleg? 
Vagy rögtön azt mondja, csak kis időre jött? Ha 
visszajön, már nem ő jön vissza. Azt már látta, hogy 
egészen más lesz minden, ha újra találkoznak.  
Tavasszal eltemette halk, nyaktalan kutyáját is.  
 
Élnem kell, ha így is 
Amint lehetett, amint az összeesett hó megengedte, már 
lován ült, mögötte a készséggel, jól megpakolva 
bútorokkal. Lassan ment, tele új energiákkal és 
várakozással. És igen, jól gondolta, a Város lázban 
égett. Nagyfia is ide költözött tavasszal, elismert ember 
lett, szekerek javításával, készítésével foglakozott, a 
kovács mellett vett házat. Azok, akik ide menekültek a 
háború előtt, télen nagy szűkösségben húzták meg 
magukat. Egy kis völgyben folyt a munka. A középen 
siető kis patak két oldalán alakítottak síkokat felfelé, ide 
akartak gerendaházakat építeni. Svar tudására nagy 
szükség volt, napokig kellett maradnia, még a többi 
bútorért, ruháiért is alig akarták hazaengedni. Nagy 
pezsgés és rengeteg beszéd vette körül korábbi 
állapotához képest.  
A házban, ahol megszállni szokott, a másik üres 
szobában egy asszony lakott, és két házzal odébb pedig 
fiatal fia, annak felesége és két kisgyerek. Lassan 
megtudta történetüket. Férje, aki egy erőszakos ember 
volt, részt vett a harcokban. És magával vitte kisebbik 
fiát is. Mindketten ottvesztek. A család tépett, maradék 
része menekült ide. A nő visszafogott volt, 
meglehetősen szótlan.  
Főzött a dolgozókra. Még követ is hordott. Szoknyája 
alól formás láb villant ki, és telt keblek duzzadtak 
kabátkája alatt. Igen nőiesnek látta Svar. A keze is 
nagyon szép volt. Felkeltette Svar érdeklődését, akinek 
kevés szava volt, de irányítása alatt, mint a gombák 
nőttek ki a házak a földből. Tudta, melyik fát kell 
kivágni, ismerte a fejszével való hántolás és gerendává 
alakítás fortélyát, rajz nélkül, fejből tudta az arányokat, 
és fizikailag sem volt gyenge. A férfiak felnéztek rá. 
Egy ember volt csak a lakosok között, aki ferde 
szemmel nézett rá.  
Ennek oka az volt, hogy eredetileg ő irányította az 
építkezést, de Svar tudása messze nagyobb volt, és ez 
hamar kiderült. Ez a férfi kereste az alkalmat arra, hogy 
ha lehet, belekössön Svarba. De belőle olyan belső erő, 
olyan zárt, nyugodt szomorúság áradt, hogy 
megközelíthetetlennek tűnő tömb volt. Ez a férfi 
észrevette, hogy az asszony, akit amúgy Katrának 
hívtak, szemezget Svarral. Úgyhogy a nőn keresztül 
akarta ellenfelét provokálni. És ez sikerült is neki. 
Lenézően beszélt a vele, fitymálta az ételt, méregette 
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Katrát, megjegyzéseket tett rá. Az asszony már nem járt 
feketében, ebbe is belekötött, könnyűvérűségére tett 
célzásokat. De a nőt se kellett félteni. Éles nyelvvel 
védte meg magát. Az asszony fia beszélt ezzel a 
férfivel, de nem mert kiállni érdemben az anyjáért, félt 
tőle valójában. Malte negyven körül járt, szíjas, 
vékonyabb termettel, darabos izmokkal, hosszú kézzel. 
Az építkezésen is feltűnt szívóssága, testi ereje. Az 
egyik nap különösen durva volt az asszonnyal. 
- Na, itt van a mi szakácsnénk, remélem ma meg tudom 
enni a főztjét! Fekete ruhában, kicsit alázatosabban, 
talán jobban sikerülne minket, nehéz munkát végzőket 
ellátni, de hát nem mindenki egyformán gyászol, igaz-
e?  
Ekkor lépett végre közbe Svar: 
- Malte, éppen most jött el a pillanat, hogy ezt 
abbahagyd, senkinek nem tetszik ez itt.  
- Miért, mi lesz? Megvédi Katrát az öregedő lovagja? 
Nézd, ajánlok valamit: Ne kötekedj te velem, ne is szólj 
hozzám! Ha nem tetszik valami, menj haza a házadba, 
vagy a fiad után, aki otthagyott, a fővárosba, mit tudom 
én!  
Ezt nem kellett volna. Svar már úgyis ideges volt egy 
ideje e miatt a fickó miatt. Gyerekének említése is fájt 
neki, de az a mondat, hogy a fiú otthagyta őt, 
nyilvánvaló, előre eltervelt provokáció volt. Talált is, ez 
verekedést kívánt. 
Svar szó nélkül állt fel, és intett a többieknek, ne 
avatkozzanak bele, ezt kettejüknek kell elrendezniük. 
Malte Arcán a leplezetlen öröm látszott.  
- Na, mi van bátyám, csak nem verekedni akarsz? Gyere 
csak! A szuszt is kiverem belőled, meglásd! 
- Aki veszít, megy innen, azt mondom –szólt Svar. Az 
összepakol és elmegy, és nem jön ide többé, elmegy a 
városból. 
- Rendben, nem soká pakolhatsz –így Malte.  
Mindenki szótlanul állt, senki nem akart beleszólni 
ebbe. Ránézésre a zászló Malténak állt. Hosszú kezei, 
ruganyos izmai, széles mellkasa fölényt mutatott, 
magatartása is magabiztosságról árulkodott. És végig 
mosolygott. Svar arca viszont vörös volt, szája zárt, 
mint ha nem nézett volna sehová, szemei szűken ültek 
gödrükben.  
Zömökebb testalkata nem tűnt nagyon erősnek, 
szemlátomást nem volt olyan mozgékony sem. És 
hatvan felé járt. Ilyenkor már csak az életéért szokott 
verekedni az ember. Szemben álltak meg egymással, és 
méregették az erőviszonyokat. Svar kicsit megmozgatta 
az izmait, míg a másik inkább hintázott lábaival. És 
ekkor Malte hirtelen nekiesett Svarnak. Nagy, lengő 
ütésekkel csépelte, fejre célozva. Svar behúzta a nyakát. 
Telitalálat nem volt, de bizony bekapott jó pár ütést. 
Hangosan nyögött ezektől. 
- A fiamat gyaláztad, te senki, hörögte. A fiamat, te 
nyomorult!  

Közben Malte egy nyitott ütése megint a fején csattant. 
Egy kiáltással, lesunyt fejjel rohant ellenfelének, aki 
kicsit későn vette ezt észre, és már nem tudott időben 
kifordulni, vagy hátrálni, csupán nekidőlni Svarnak, aki 
olyan erővel rontott a gyomrának, hogy a földre 
döntötte. Malte a földön a hátát püfölte Svarnak, nagy, 
dobbanó horgokkal. Svar fejét lefeszítve oldalról verte 
ellenfele nyakát, fejét. De csak pár pillanatig tartott ez, 
Malte kiszabadult, és ahogy ellépett, nagyot rúgott Svar 
oldalába. Addigra már vér folyt. A zömökebb verekedő 
arca lila volt, orrából patakzott a vér. De újra 
rohamozott, röviden, hirtelen mozgatva karjait. Malte 
nem hátrált meg, adok-kapok kezdődött, amiben megint 
ő állt jobban. Svar ordítva, őrjöngve, szinte eszét 
vesztve folytatta a harcot. Küzdött, mint egy medve. 
Addigra már sok találat érte a fejét. Percek teltek el így: 
A fiatal férfi sok ütése talált, Svar rövidebb karja miatt 
csak néhányszor tudta ellenfelét elérni. De ekkor egy 
gyors, rövid horga alulról úgy elkapta Maltét, hogy az 
megszédült.  
Ez a pillanat elég volt ahhoz, hogy csak félig tudjon 
kifordulni Svar újabb rohamából. És a földre kerülve 
hatalmas ütéseket vitt be, szinte vaktában ellenfele 
nyakára, vállára, fejére, aki hosszú kezeinek nem sok 
hasznát vette ekkor. Próbálta leszorítani Svart, aztán 
lerúgni magáról, de őrjöngve szitkozódó, érthetetlen 
szavakat hörgő ellenfele végül teljesen fölé kerekedett, 
és fáradhatatlanul csépelte. Felemelt, védekező kezén 
keresztül is bekapta az ütéseket, most már ő is rendesen 
vérzett, arca felszakadt. Svar a verekedés alatt szinte 
tébolyultan viselkedett. Egyszerre szabadult fel az 
elmúlt hosszú időszak minden fájdalma. Hatalmas, 
legyőzhetetlen erőt érzett, mely áradt belőle. Minden 
ütés, ami érte, fokozta dühét. Fel sem fogta, hogy ordít, 
hörög. A sok elfojtott indulat, a lassú beletörődés, az 
elfogyó szavak, a fia miatti sóvárgás, a beszorítottság 
érzése, nyersen, hirtelen robbant fel benne. Fújtatott, 
mint egy gőzkapalács. Minden korty oxigén erőt adott 
neki, nyelte az életet adó levegőt.  
Amikor Malte már alig védekezett, Svar leszállt róla. 
Levegőt kapkodva köpte a szavakat.  
-Állj … fel! Állj fel, te … szerencsétlen! Légy férfi, … 
harcolj! Harcolj, hogy … itt maradhass! Harcolj, ha van 
még erőd! Harcolj, ha … akkora volt a … szád!  … 
Látom, már nem mosolyogsz! 
Ekkor a feltápászkodó, dagadtra vert arcú, erősen vérző 
férfi szédelegve, de elmosolyodott, bár ez már csak egy 
torz vicsorgásra sikeredett. És egy nagy, ívelt rúgással 
próbálkozott, mely el is találta Svart, aki ebben az 
állapotában egy lórúgást sem érzett volna meg. Elkapta 
ellenfele lábát, felrántotta, és Malte megint a földön 
volt. Lassan tápászkodott fel. És látszott, megint 
rúgáshoz készülődik.  
De ekkor Svar összehúzva magát, szinte aláugrott, bele 
a rúgásba, mely tompán puffant, és egy rövid, egyenes, 
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pörölyszerű ütéssel orrba vágta Maltét, akinek 
hátrarándult a feje, majd vissza. Bárgyún nézett, 
leeresztett karokkal, majd összerogyott. Lábai alá 
keveredtek, térdelő, guggoló helyzetben maradt, lógó 
fejjel. Svar hiába kiáltott rá, ellenfele ájult volt, ez az 
ütés orrát törte, és kiütötte. Svarból ekkor ment ki az 
erő. Le kellett ülnie, rosszul lett, nem kapott rendesen 
levegőt, öklendezett. Katra pálinát hozott neki 
üvegpohárban, és hangosan, hogy a többiek is hallják, 
ezt mondta: 
- Köszönöm, amit értem tettél, derék, bátor ember 

vagy, Svar! 
Másnap mindenki a verekedésről beszélt. Kívülről 
nézve egyenlőtlen küzdelemnek látszott. Arra 
gondoltak sokan, ki fogja a házak építésének 
befejezését irányítani? És ahogy Svar sorban kapta az 
ütéseket, és vérzett, azt várták, mikor szédül meg, rogy 
össze, vagy adja fel kifulladva. Az őrjöngő ordítás, 
hörgés, artikulálatlan szavak, mindenkit megleptek. Azt 
látták, hogy ahogy verik Svart, egyre jobban begerjed, 
és mint egy nekivadult őrült áll ott. Egészen ijesztő volt.  
Aztán az első ledöntés után már nem állt olyan jól 
Malte, bár még mindig fölényben volt. És az a rúgás, 
amit bevitt, az nagy erejű volt, és addigra Svar már vért 
fújtatott.  
De aztán lassan fordult a kocka, és azt látta mindenki, 
hogy Svar egyre vadabb, hiába kapja az ütéseket. Pedig 
azok messziről lendítve, látványosan érték a férfit. 
Kevésbé voltak szépek Svar ütései. Nagy erejük nem is 
látszott. Pedig aki egész álló télen bútorokat farag, és 
még a sík lapokat is fejszével alakítja ki, annak van 
ereje. És mindenki elámult, amikor a félig agyonvert 
ember megrendítő ütést vitt be ellenfelének a földön. 
Akkor már azt hitték, hogy ott ájultra veri Maltét, de 
Svar méltó befejezést akart, pedig szinte fuldokolva 
vette a levegőt. És az a rúgás, amit ezek után a másik 
férfi bevitt, megint hatalmas erejű volt, és mindenki 
bámult, hogy Svar szinte észre sem vette. A végső ütés 
pedig olyan villámgyors volt, hogy egész színpadiasnak 
tűnt Malte félig történt összerogyása.  
Másnap délelőtt Svar kijött a házakhoz, de egyik szeme 
teljesem eltűnt egy nagy duzzanatban, az orra 
hatalmasra nőtt, és arca nagy része fekete volt. Nem 
tudott dolgozni. Malte két napig nyomta az ágyat, 
priznicelték, a hideg rázta, nyelte a vért, hörgött éjjel.  
Három napra a verekedés után a Város elöljárója a már 
dolgozó Svarhoz lépett, és behívta irodájába. 
Kivizsgálta az ügyet, tanukat is keresett.  
Katre leplezetlenül szimpatizált a férfival, aki 
szemlátomást nem volt jó állapotban. Arca fekete, majd 
sárga lett, és a duzzadások is lassan lohadtak le. 
Az elöljáró mindenkivel beszélt, majd tárgyalásra hívta 
az érintetteket. A nagy esemény megtöltötte a település 
legnagyobb termét, mindenki kíváncsi volt. Malte orra 
dagadtan, ferdén állt, száján egy nagy seb éktelenkedett. 
Svar arca jobban nézett ki, de a lilás sárgás foltok 
ijesztőek voltak.  

Malte látványosan elnézést kért Katrétől, és elismerte, 
hogy provokáló volt, és a verekedés első ütéseit is ő 
követte el. Malte elnézést kért Svartól is, különösen a 
fia miatt. Úgy tűnt, őszinte. Az elöljáró azt mondta, ne 
hagyja el a települést feleségével, s három gyermekével, 
hiszen hová is menne. Svar is visszavonta ezt a 
verekedés elején kimondott kötelmet. 
Mindenki azt hitte, a feszültség tovább tart majd, mert 
Malte szégyellve valamiféle visszavágót akar, Svar 
pedig igazából lenézi a férfit, mert nem ment el innen. 
De nem ez történt. 
Svar nem sokkal később Malte segítségét kérte egy 
feladat megoldásában, és a férfi újra ott volt az 
építkezésen. És este pálinkát ittak együtt. Az látszott, 
mindketten hálásak, hogy a másik megbocsát.  
Svart magát is meglepte, és gyökeresen felforgatta saját 
viselkedése. Az a mélyről feltörő harag, elkeseredés, 
pusztítani, ölni vágyás, ami a felszínre tört. Nagyon 
alapos verést kapott győzelme ellenére.  
Tudta, hogy a fia elvesztése miatti harag és elkeseredés 
tört fel belőle vadállati módon, és hogy ennek 
köszönheti győzelmét. Na, meg az egész télen át tartó, 
napi több órás fafaragásnak. Borzalmasan szégyellte 
magát viselkedése miatt. Mintha egy álcát viselt volna 
hetekig. Vert arca tényleg szabályos maszk volt, tán jó 
is, hogy így volt.  
- Könnyen ölsz! – hallotta volt felesége hangját. 
Viszont a verekedés alapjaiban változtatta meg. 
Valahogy kiordította dühét, kiverték belőle ezt a mély, 
megkérgesedett szomorú elkeseredést. Kicsit más lett 
ezután. Kicsit tovább jutott fia elvesztésének 
szomorúságán. És ebben segített Katre iránt érzett 
vonzalma is.  
A küzdelmet azonban nem úszta meg fizikai károsodás 
nélkül. Utána hetekig kontúrosan látott, és több esetben 
fogta el szédülés is. Nem mondta ezt környezetének, 
nem akart erről tudomást sem venni. 
A verekedést követő hónapban, amikor a házak 
jószerével már készen voltak, egyik hajnalban valami 
felébresztette. Kinyitotta szemét. Halk csobogást 
hallott. A sokat dolgozó emberek ilyenkor szinte 
ébreszthetetlen mélységben aludtak, és ő sem szokott 
felébredni soha. 
 Viszont most meredt szemmel feküdt a sötétben. És 
megint hallotta a csobbanást. Óvatosan felkelt, és az 
ablakhoz ment. Oldalt, egészen oldalt volt egy sáv, ahol 
a holdvilágban mozogni látott valamit. Először nem is 
értette, mi az, de ahogy orrát az üvegnek nyomta, 
egészen tisztán és élesen látszott a kép. 
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