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Szelíd, türelmes, belátó keresztényeket akarunk 
nevelni, akik nem mondanak le arról, hogy elérik az 
Isten országát. 

1997. 
 

 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY  
HITVALLÁS A SZERETETRŐL 

(LELKIGYAKORLATOS IMÁDSÁG) 
 

Az ember vágyai határtalanok. Hiszem, hogy Isten 
kijelölte határtalan boldogságom útját. Tudom, hogy 
nekem kell megtalálni ezt az utat. Istenre nézek, aki a 
tökéletes adás. Ő szeretetközösségben él, s ezért 
végtelenül boldog. Csak akkor leszek boldog, ha 
eltanulom a szeretetet a Szentháromságtól. A szeretet 
örömhírét Jézus hozta el nekünk. De tudom, hogy csak 
akkor lesz a földön szeretetország, ha mi megcsináljuk. 
Jézus életét is odaadta, de hűséges maradt a szeretet 
szelleméhez. Hiszem, hogy Lelke által minket is 
képessé tesz arra, hogy tanítását életre váltsuk. 
Világosan látom, hogy a szeretet több, mint amit az 
emberek törvényesnek, korrekt viselkedésnek tartanak. 
A szeretethez nem elég nem bűnösnek lenni. Több kell 
ennél: amit barátomnak teszek, azt kell tennem 
ellenségeimnek is. Hiszem, hogy csak akkor lehetek 
Isten előtt igaz ember, ha a szeretet szellemében 
átalakítom gondolkodásmódomat. Tudom, hogy a 
keskeny utat csak akkor lesz erőm választani, ha Jézusra 
hagyatkozom, aki azt kívánja, hogy szeretetre 
használjam életemet. Csak akkor szerethetek teljes 
szívből, ha nem köt le a pénz, vagy a gazdagság. Amíg 
gazdag vagyok, nem üdvözülhetek. Annyit kell adnom, 
amennyit a szívem diktál, s megkapom az öröm 
jutalmát. Vallom, hogy az Istennel való egyesülés a 
legnagyobb gazdagság. Belátom, hogy aki következetes 
a szeretetben, az nem ismer visszaütést. Még 
beszédemből, sőt gondolatomból is kiirtom a haragot. A 
békességcsináló nemcsak megbocsát, de segít Istenhez 
téríteni is. Aki nagy akar lenni, az szeretetből kicsivé 
válik. Hiszem, hogy csak mindenki szolgálata tesz 
naggyá Isten előtt, s megbecsültté testvéreim előtt. 
Tudom, hogy ha a Jézussal való személyes beszélgetés, 

az ima nélkül élek, nem tudok a szeretet útján járni. 
Tapasztalom, hogy önmagam építése csak úgy megy, ha 
az Ő jelenlétében élek. A megújulás eszközei: a 
lelkiismeretvizsgálat, a szentgyónás, az állandó 
lelkivezető segítsége. Vallom, hogy mindehhez 
mindennapos segítség Jézus az Oltáriszentségben, akit 
nem elég nézni, de vacsoraként enni kell. Tudom, hogy 
Jézus küldetést bízott rám: a szeretet-ország építését. 
Ezért állandóan növekednem kell a hitben, hogy 
örömhír legyen, amit hirdetek. Csak akkor tehetek 
tanúságot a szeretetről szavaimmal, ha előtte már 
elkezdtem gyakorolni. Jól tudom, hogy a közösségi élet 
érlel meg a küldetésre. Aki a szeretet útján jár, az se 
mentesül a bajoktól, de ezek közepette is Jézus békéje 
él szívében. A történelmi kudarcok ellenére fokozatosan 
terjed Jézus Országa, mert Isten szeretetre teremtette az 
embert. Az idők végén beteljesül minden. Akik ebben 
az életben elutasították a szeretetet, azok akkor nem 
tudnak egyesülni Istennel. Az igazak teljesen egyek 
lesznek Istennel a szeretetben. Nagyobb boldogság lesz 
ez, mint a menyegzőn egymásra talált fiatalok öröme. 
Maga az Isten osztja meg velünk életét: szeretetünk 
isteni szeretetté fokozódik.  

1973. 
 
 

BULÁNYI GYÖRGY 
HISZEK EGY MINDENTADÓ 

ATYÁBAN? 
 

Az ember gondolkodó lény. Gondolatait másokkal 
is megosztja. Magam is gondolkodó lénynek ismerem 
magam. Meg is osztom másokkal gondolataimat. 50 
éves koromra megírtam a KIO-t, a Bokor zöld-
filozófiáját. Saját nemzedékének általam 
legtehetségesebbnek vélt tagja el is olvasta. Ezt mondta 
róla: Ha ma nem is jegyzik a tőzsdén, valamikor a 
szakmámban mindenki erre fog hivatkozni. Harminc 
éves volt, amikor ezt mondta. Aztán kiábrándult 
belőlem s a KIO-ból is. Negyven évesen azt mondta, 
hogy a Bokorban agymosás folyik. Fülem hallatára, s 
egy nyilvános előadásban. 55 évesen meglátogatott. 
Emlékeztettem rá, mit mondott 15 évvel korábban. 
Mondott valamit. Nem volt számomra fogható a 
tartalma annak, amit mondott. Kértem: írja meg a 
Koinóniában ezt az agymosás-témát. Nem vállalta. Ma 
is becsülöm őt és szeretem is. Azt hiszem, hogy ő is így 
viszonylik hozzám. 

Jézus gondolkodó lény volt. Nem írta le, amit 
tanított. Fölöslegesnek gondolta. Úgy vélte, hogy a 
tanítása az ember számára nyilvánvaló. Kivégezték 
azért, amit tanított, s a tanításával megegyező élete 
miatt. A KIO-ban ezt a jézusi életet és tanítást mondtam 
el a magam tehetsége szerint. Az is agymosás volt, amit 
Jézus csinált azzal, hogy tanított? Attól tartok, hogy 
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látogatóm azt is agymosásnak tartja. S következtetek: 
az ember agymosó lény, s ha közli gondolatait az őt 
körülvevő világgal, akkor szükségképpen agymosást 
végez. Az ember, ha méltó nevére, akkor 
szükségképpen agymosását végez. S ha az ember névre 
méltók vagyunk, akkor agymosást végzünk. Folytatom 
tehát az agymosást, s mondom tovább olvasóimnak, 
hogy mit hiszek. 

Hiszek egy Istenben… Nem. Tudom, hogy van 
Isten. Mit tudok róla? Az apostoli hitvallás következő 
két szava így hangzik: mindenható Atyában… 

Az Atyával kezdem. A magam antropomorf módján 
legfeljebb még Anyának mondhatnám Őt. De hát 
patriarkális társadalomban élünk, ezért aztán nem 
kekeckedem. Jézus is Atyának mondta az Istent: Mi 
atyánk, ki vagy a mennyekben…; Fölmegyek Atyámhoz, 
s a ti Atyátokhoz (Jn 20,17). Az evangéliumokban közel 
300 ízben fordul elő ez szó, s most kiemelek ezekből 
egy egyetlen helyet: Atyának se szólítsatok senkit a 
földön; egy a ti Atyátok a mennyei (Mt 23,9). 
Gyerekkoromban még értettük ezt. Még valamivel 
később is. ’43-ban szenteltek pappá, s ha szüleim 
levelet írtak nekem, így címezték: Nagyságos és 
főtisztelendő piarista tanár úrnak. A nagyságos a tanárt 
illette, a főtisztelendő pedig a papnak járt. ’45 tavaszán 
lettem atyává először. Két Svetitsbe járó lány jön fel a 
lépcsőn a debreceni piarista rendházban. Ott lakik akkor 
a Svetits igazgatója, Mellau Marci bácsi is: Hát ti mit 
kerestek itt? –  A Bulányi atyához megyünk – 
válaszolják. Marci bácsi a fülem hallatára számol be 
ezen botrányról az ebédlőnkben. Nem tudom lekottázni 
a beszámoló dallamát: az atyához… mennek. Merő 
újdonság volt ez a magyar történelemben: egy piarista 
tanár, aki atya. A ’45 utáni világ hozta ki ezt belőlünk. 
Megbecsülés volt benne. Megszűnt a plébános úr, a 
tisztelendő úr, s átvette helyét az atya. 

Nem mindenütt. A piarista iskolákban maradtunk 
továbbra is tanár urak. A Bokorban is megvoltunk 
jóideig mindenféle atyázás nélkül. Hosszú szünet után 
megjelent a 70-es évek elején egyik péceli 
lelkigyakorlatunkon egy piarista tanár, aki gimnáziumi 
növendékem volt még a 40-es években Debrecenben. 
Találkozott a lelkigyakorlaton volt debreceni társaival 
is. A lelkigyakorlaton résztvevők között voltak papok 
is, s e régi debreceni piarista tanítványom ezt találja 
mondani: Hát akkor előbb az atyák s utána a 
testvérek… Megáll a kanál a levegőben, s megszólal 
egyik debreceni kortársa: E… (a keresztneve) mit 
mondtál?... Vannak közöttünk atyák is, anyák is. Olyan 
is van, aki 16 gyermeknek adott életet, de lenácizzuk, 
lezsikézzük őket, s nem érzik emiatt megkisebbítve 
magukat A Bokorban nincsenek atyák-anyák, csak 
testvérek (és kedves laikus hívek sincsenek), akik 
Jézusnak a tanítványai kívánnak lenni, aki ezt mondta 
tanítványainak: Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok 
(Mt 23,8). Magázás önözés, urazás, hölgyezés sincsen, 
következésképen mindenki tegez mindenkit, mert 

mennyei atyánkat is, Jézust is tegezzük, amikor 
imádkozunk hozzájuk, beszélgetünk velük. Szüleinket 
is tegezzük, s azok barátait is. Ha egy nemzedékkel 
idősebbek nálunk, hozzátesszük keresztnevükhöz a 
bácsit vagy a nénit: Jóska bácsi, Teri néni. Bár 
nőtestvéreink némelyike tiltakozik ellene, hogy nénizze 
őket a következő nemzedék. Ennyivel is fiatalabbnak 
érezhetik magukat. 

Mikor két és fél éve visszaköltöztem a piaristákhoz, 
engem is atyáztak már, de hamar leszoktattam 
rendtársamat erről, s a jézusi szóhasználatra bírtam 
őket. Csodálkoztak, de megértették, s így aztán hetven 
év korkülönbség ellenére is tegeznek és Gyurka 
bácsinak szólítanak. Legalább ennyiben honi, azaz 
Bokor-levegőt érzek magam körül. Hát ez volt apostoli 
hitvallás következő két szavának az egyike, s a 
könnyebben elintézhető: nem terjesztjük ki magunkra 
azt, ami csak az Istent illeti meg, a papjait nem. Az 
édesapám, ídesapám, az más tészta. Van nekünk földi 
apánk is, de őt nem keverjük össze mennyei atyánkkal, 
ők csak földi apáink. Meg is becsüljük őket: sem 
apánkat, sem anyánkat nem szólítjuk keresztnevükön. 

A másik szóval már több bajom van: s ez a 
mindenható. Jézus ajkán nem találjuk, az 
evangéliumokban sem, Pálnál egyszer, s ott is idézet az 
Ószövetségből (2Kor 6,18), és még 9 ízben a Jelenések 
könyvében, s bizony-bizony nagyon nem jézusi 
tartalommal: Sátáni lelkek, akik csodákat művelnek, és 
elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy harcra 
toborozzák őket a mindenható Isten nagy napjára 
(16,14). Hát ez mi? A földi királyok harcolni készülnek 
az Isten napján??? A másik idézet még cifrább: Szájából 
éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. 
Vasvesszővel kormányozza majd őket, és tapossa a 
mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját 
(19,15) – s maga Jézus az, aki tapossa, a Királyok 
Királya és Urak Ura. Ez aztán a botrányok botránya: 
éles karddal sújtani, vasvesszővel kormányozni, 
bosszúállás borsajtóját taposni, s mindezt Jézus teszi!!! 
Ah, hova vesztem el így? – kérdem Vörösmartyval. Hát 
az Újszövetség szent könyveinek záró fejezetébe 
kerültem, melyet maga a Szentlélek diktált a szent 
szerzőnek. Ébren vagyok, vagy csak lidérces álom 
gyötör? 

Hát én ebből a fajta mindenható Istenből bizony 
nem kérek. A mindenható azzal lett mindenható, hogy 
mennynek és földnek, minden látható és láthatatlannak 
Teremtője. Hát ezt nincs is ki vitassa, ha egyszer 
nemcsak hiszi, hanem tudja is, hogy van Isten fölöttünk. 
Ezen túl viszont már baj van a mindenhatóságával. 
Vírust is teremtett az Isten, s a vírusok megtámadhatnak 
minket is, szeretteinket. S akkor elkezdünk könyörögni 
mindenható Istenünknek, hogy küldje már mindenható 
hatalmával a vírust a francba. S nem küldi. Nem tapossa 
meg a bosszúállás vírus-sajtóját sem. Ugyan már mért 
nem? Hát szívtelen! Mit sem tesz, ha egyetlen 
gyermeket gyötri a 40 fok fölötti láz, s mehetek 
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koporsót venni számára, melyben eltemethetem minden 
reményemet. Aki mindenhatónak mondja az Istent, 
annak szívtelennek is kell mondania őt. Vagy nem 
mindenható, s nem is szívtelen, csak tehetetlen. Nem 
küld 12 légiónál többet, hogy kimentse egyetlen Fiát a 
Golgota gyötrelmeiből, s a Fiú kérdezheti majd: 
Istenem, Istenem, mért hagytál el engem? Tény: az 
ember ki van szolgáltatva a betegségeknek, az emberi 
gonoszságnak és a halálnak. Tény: tehetetlenek 
vagyunk velük szemben. Tény, hogy Isten csak nagyon 
rendkívüli esetekben hajlandó beleavatkozni a világ 
folyásába és csodát tenni. És még egy nagyon súlyos 
tény: mindannyian titkon reménykedünk abban, hogy 
ha nekünk, szeretteinknek lesz bajunk, akkor Isten 
belenyúl a folyamatba és csodát tesz. És tény, hogy az 
esetek statisztikai többségében nem tesz csodát még a – 
mi kedvünkért sem. 

Nem gyötröm tovább magam és mondom a 
megoldást: A teremtéssel befejeződik Isten 
mindenhatósága. Azon túl átveszi a szerepet a 
megteremtett világ – öntörvénye. A vírus szabadon öl, 
az ember, az urak, a földi hatalmasságok nyugodtan 
ölnek, a halál pedig úr mindenki felett. S igaz az, amit 
Vörösmarty énekel 1851-ben: 

 
Mint a földmivelő jól munkált földbe magot vet 

S várja virúlását Istene s munka után: 
Úgy a sírokkal felszántott földbe halottait 
Hordja koronként a végtelen emberiség, 

És haloványan a dús, a szegény és koronás fők 
Mennek alá, víg, bús, balga, mogorva vegyest. 

 
Az események közvetlenül az Isten által 

megteremtett világ öntörvényének a kezében vannak. A 
vírus, az embertársaink, az urak és a halál mondják meg, 
mi lesz velünk. A mindenható Istennek összesen annyi 
köze van ehhez, hogy ezek az erők nem szabhatnák meg 
sorsunkat, ha Isten nem teremtette volna meg láthatókat 
és a láthatatlanokat. Ha Istent, a mindenhatót tesszük 
felelősé a közvetlen okokért, akkor két lehetőségünk 
van: azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, vagy 
azt, hogy Istenem tégy csodát. Ha viszont nem tesszük 
Istent felelősé mindazért, ami történi velünk, akkor 
igénybe vesszük az orvostudományt, Hogy 
egyszerűbben mondjam: ha fáj a fogunk, elmegyünk a 
fogorvoshoz, s nem imádkozzuk sem azt, hogy legyen 
meg a te akaratod, sem azt, hogy tégy csodát. 
Hogy folytassuk tehát hitvallásunkat? Hiszek egy 
Istenben, és milyen Atyában? Egy Atya nem fertőz 
vírussal, nem küld halába. Egy atya vagy anya csak 
jóra int. Ha támad a vírus, orvoshoz visz és ápol. Ha 
embertársaim bajt okoznak nekem, meglátogatnak a 
börtönbe, s ha meghalok, eltemetnek. Egy atya vagy 
anya csak jót tesz gyermekének. Egy atya egy anya csak 
ad. Nem kellene-e Istent inkább mindentadónak 

mondani? Ezzel eleve kizárnánk minden negativumot: 
vírust, öldöklést, halált. 

A -ható melléknév-végből lesz a Hatóság főnév. A 
Hatóság jogért kiált. A jog a végrehajthatás erőszakáért. 
A –ható visz bele a jézustalanság közepébe. Ezzel 
szemben az -adó melléknév-végből lesz az Adás főnév. 
És az Adás, az minden porcikájában Jézust kiált. Az 
adni, a görög didonai igenév az Újszövetség egyik 
leggyakoribb igéje. Az evangéliumokban csak a lenni, 
válni, birtokolni, mondani, érkezni, tenni igék fordulnak 
sűrűbben elő nála. Az adok 231 ízben, s java részük 
Jézus ajkán. És nem kevés ízben az Istenről állítja Jézus 
azt, hogy Isten ad. Csak János evangéliumának egyetlen 
fejezetét vegyük szemügyre, a 17-iket! Tizenhétszer 
fordul benne elő az adni szó. 

E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így 
imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg 
Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat 
adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, 
azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy 
ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, 
Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a 
feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, 
elvégeztem.  Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, 
akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem 
adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már 
tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A 
tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is 
fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, 
és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. 
Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem 
adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s 
ami a tied, az az enyém -, és én megdicsőültem bennük. 
Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban 
maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, 
tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, 
megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. 
Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak 
a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. Most 
visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, 
hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik 
tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a 
világból valók, amint én sem vagyok a világból való… 
és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt 
akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, 
ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben 
részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt 
szerettél… Megismertettem velük nevedet, és ezután is 
megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, 
bennük legyen, s én is bennük legyek.” 

Jézus egyszer sem ejtette ki a száján Istenről, hogy 
mindenható. Szentmisénk szövegében pedig  többször 
is halljuk: Gyónom a mindenható Istennek… 
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten… Hiszek egy 
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Istenben, mindenható Atyában… Imádkozzatok, 
testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a 
mindenható Atyaisten előtt… Valóban méltó és 
igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt 
hálát adjunk Néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, 
mindenható örök Isten…Ő ugyanis szenvedésének 
előestéjén tiszteletreméltó szent kezébe vette a 
kenyeret, és szemét az égre emelte, tehozzád az Istenez, 
mindenható Atyjához… könyörögve kérünk, 
mindenható Istenünk… Áldjon meg benneteket a 
mindenható Isten. Éppen hétszer. 

Nagyon Jézushoz illőnek és méltónak gondolnám, 
ha lecserélnők mind a hét helyen a mindentadó szóra. 
 
 
 
METZGER BALÁZS  

A FIÁT KERESTE 
(5.) 

 
Katre mosakodott a kora hajnalban, pár méterre az 

ablaktól. A zsúfoltságban nem volt lehetősége máskor, 
gondolta Svar. Az asszony félmeztelenül állt, kibontott 
szőke hajával, melyet így a férfi még nem is látott. 
Arányos, nagy mellei gyönyörűek voltak a 
holdfényben. Oldalt állt Svarnak. A nyakát, hátát, arcát 
mosta egy tálban. Aztán megtörölte felsőtestét. A férfi 
azt sem tudta, mi történik hirtelen, a látvány teljesen 
lenyűgözte. Az asszony vászonblúzba bújt, majd 
kilépett szoknyájából, és alul meztelenül hajolt előre, a 
lavórt letéve a földre. Beleállt, de ekkor már szemből is 
látszott. A férfi látta karcsú derekát, szélesebb ölét, 
combjait, vádliját, hasát. Nagyon régen látott nőt így. És 
Katre szép volt, nem látszott rajta, hogy negyven éppen 
elmúlt. Svarnak nem csak nagyon szép, hanem 
egyenesen gyönyörű, lélegzetelállító tüneménynek tűnt. 
Aztán elszégyellte magát. Férfiasságát érezte, teljesen 
össze volt zavarodva. Már eddig is nagyon tetszett neki 
Katre, de ez eddig éteri, plátói volt. Most a testiség ilyen 
megnyilvánulása teljesen felforgatta. Szerelmes lett, 
égető, hatalmas szerelemmel.  

A napok viszont úgy teltek, hogy nem mutatkozott 
lehetőség érzelmei nyílt kimutatására. Egyedül a 
szemek játéka volt beszédes. Abban ígéret volt. Úgy 
néztek egymásra, hogy tudták, dolguk lehet együtt. 
Összevillanó szemük baráttá, együttműködővé tette 
őket. Azonban, amikor társaságban, vagy kettesben 
voltak, sután elakadt a szó. Svar bármennyire is 
beilleszkedett ebbe a közösségbe, az elmúlt majd három 
egyedül töltött év szótlanná, a szavak terén sutává 
varázsolta. És bizony előtte is jószerével kisfiának 
beszélt. Azt viszont mélyen magba zárta. Kartre is 
fájdalmakkal élt. Tetszett neki a férfi, de ő sem talált 
megfelelő szavakat. Alkalom kellett, hogy valahogy 
kibontakozhassanak. És ez még éppen időben jött el.  

A házak felépültek, és egy kis mulatság keretében 
avatták fel őket. Egy hegedűféle, és egy edényből 
eszkábált dob adta a zenét, valaki népdalt is énekelt. 
Folyt az alkohol, mindenki felszabadult volt. Jó páran 
táncoltak, ami nem volt más, mint összekapaszkodott 
ugrabugrálás. És ekkor Svar felkérte az asszonyt. Katrin 
már előzőleg kibontotta tejszőke haját, arca piros volt. 
És bizony az este folyamán a férfi többször is 
megtáncoltatta. A zene végén mindig ölelés volt. Svar 
majd megőrült a vágyakozástól, amikor az asszony telt 
kebleivel, testével hozzásimult, és karjait a nyaka két 
oldalára tette, egyenes kézzel. Svar markaiban érezte 
karcsúságát és szélesedő tomporát.  

Mindkettejük családja is ott volt. Uva nagyon 
büszke volt apjára, aki ilyen ismert lett a városban, és 
szaktudását is így meg tudta mutatni. Amúgy ő meg sok 
vascsapot épített be a házakba, amit a kovács készített. 
Az ajtók, ablakok zsanérjait is ő helyezte be. Minden 
rokon, és persze mindenki észrevette a két ember 
közeledését. Az asszony fia, Liam már a kezdetektől 
nagy tisztelettel bánt Svarral, Maltéval való küzdelme 
óta különösen. Figyelte szavait, igyekezett tőle tanulni, 
és barátságába kerülni.  

Svar és Katre a mulatság végén már egymás 
szemében voltak, a külvilágra alig figyeltek. Az alkohol 
miatt, és az emelkedett hangulat, zene miatt is a Férfi 
oldottabb volt, mint máskor. És hirtelen ötlettől 
vezérelve, amibe bele is szédült, sétára hívta a nőt. És 
Katre olyan kedvesen, természetesen mosolyodott el, 
hogy aggodalma egyből szerte foszlott. Azért 
elfogódottan léptek ki az ünneplő körből. Svar kereste 
a nagy szavakat, hogy kimondja, tetszik neki az 
asszony. Katrin pedig csak kedvesen mosolygott, és 
fejét oldalt hajtva rá-rá nézett a férfire. Amikor már úgy 
érezték, nem figyelnek rájuk, a férfi megállt, hogy 
valamit mondjon végre, de ekkor Katre megsimogatta 
az arcát. És Svar megragadta, szájához emelte kezét, és 
megcsókolta. Közelebb kerültek, megölelték egymást. 
Sokáig voltak így, enyhén ringatózva. Szavak nélkül is 
ez azt jelentette, megvagy nekem, itt vagyok neked. 
Arcuk összeért. És Svar olyan nagy, mély szeretetet 
látott Karte szemeiben, hogy akkor az jelentette az 
egész világot. Ami akkor és ott egy szép, bűvös, és 
ígéretes világ volt. Olyan régen nem tudott szeretni, 
olyan régen kitépték belőle ezeket az érzéseket, hogy 
most elmerült bennük. Katre hevesen, érzékien, és nagy 
odaadással csókolt.  

- Hát itt vagyok neked Svar! Már olyan régen itt 
vagyok! Olyan boldogság nekem, hogy végre, hogy 
végre…  

A kora ősz gyors eseményeket hozott. Svar 
feleségül vette Katrét, amit mindenki elfogadott. Uva a 
maga kemény módján vette tudomásul, szinte érzelem 
nélkül, egy öleléssel. Katre családja viszont 
leplezetlenül boldog volt. Liam nagyon vonzódott 
Svarhoz, és a házassággal minden tekintetben 
szorosabbra fűződött kapcsolatuk. 


