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Hogyan? Az Egyház megtanítja: a szívünkbe írt és 
kinyilatkoztatott igazságoknak való engedelmességgel. 
A szabadság önmagában semmi. Szabadság és 
engedelmesség - e kettő együtt az egész ember. 
 
 
 
METZGER BALÁZS 

A FIÁT KERESTE  
(8.) 

Linus búcsúja 
 
Linus csak ült ott, mozdulatlan. Minden megy tovább, 
a hangok is ugyanazok, az emberek beszélnek. Úgy 
érezte, titka van, és ha nem mozdul, talán nem is igaz, 
talán nincs is ez a levél. Még nem csinált semmit, még 
meg sem történt semmi. De aztán agya forogni kezdett. 
Most felkel innen, és … 
- Mit csináljak? Nincs kedvem senkinek sem 
elmondani, nem akarok beszélni erről. Nem akarom a 
részvétet, a sajnálkozó tekinteteket, utálok viselkedni 
majd ebben a szerepben. Utálom, hogy sajnálnak, meg 
megértenek. Legjobb lenne senkinek sem elmondani, 
mi történt – gondolta.  
De aztán belátta, ezt nem teheti meg. Szépen 
viselkednie kell, ahogy illik, és a máz alatt elbújni. 
Mindenki előtt, még Vilde előtt is. Úgysem értik. Nem 
értenek semmit. Talán Vilde, ő igen. Majd 
szörnyülködnek a helyzeten, hogy ő szegény elszakadt 
az apjától, és már sose látja többé. De ez csak a 
külsőség. A lényeget, az ebben rejlő érzelmeket csak ő 
érzi. Mint ha egy kagylóhéjat néznének. De a belsőt, a 
húst nem láthatják. Az eleven, fájó, érző húst.  
- Na, megoldódott a gondom magától. Nem kell már 
várnom a levelét, hogy ő jön ide, és nem kell 
megoldanom a nagy utat hozzá! De milyen áron! 
Aztán lassan, csendesen felállt, és elment a 
munkahelyére. Beteget jelentett aznapra, majd kisétált 
az egyik főútra, és hamarosan a folyó kanyarulatához 
ért. Bement a híres hatalmas dómba, és óvatosan 
meggyújtott egy gyertyát. Aztán a kilátó felé indult el, 
ahol sokszor kirándultak Vildével. Miután nézték a 
várost a völgyben, ő mindig egy kicsit följebb is elment 
körülnézni. Vilde mindig csendesen követte. És ő 
messze tekintett akkor észak felé, ahol gyermek volt, 
ahol az apja várja őt.  
Bement a piacra, és ivott egy jó adag orosz vodkát. A 
gyomrában egyből érezte a forróságot, és minden olyan 
meseszerű lett. A házak az utcák, a hangulat.  Aztán a 
hosszú, egyenes sugárútra tért, a kilátó felé. Útközben 
egy borkereskedésben vett egy liter igen drága bort, 
melyet üvegpalackba mértek, és ő, nagy csodálkozásra 
nem dugaszoltatta le. De hát a vevő az úr, csinál, amit 
akar.  

És szépen, komótosan elindult fel a hegyre. Ahogy 
elhagyta a nagyobb házakat, következtek a városszél 
kisebb, roskatagabb épületei, majd a raktárak, istállók, 
fafeldolgozók, rét tehenekkel, lovakkal, juhokkal. 
Gondolatai már messze jártak.  
Visszagondolt azokra az időkre, amikor apjával éltek 
kettesben. Az ágyára, a szoba belsejére, apja kérges, 
meleg kezére, nagy termetére, ahogy felnézett rá, ahogy 
együtt mentek. Az öreg fenyőre, a kutyára, lóra, és a 
helyre, ahol vigyáztak rá. A kis tóra, amiben fürdött, 
miután apja beledobta a forró köveket, és saját magára, 
kis cipőire. A szobrocskákra, amit faragott. Az erdei 
utakra, minden zugra, amire még emlékezett. És Svar 
vonásaira. Mosolyára, száraz, kemény szájára, és ahogy 
mellébújt, a melegére. Ahogy ment felfelé, folytak a 
könnyei. Meg-meg húzta a bort, és a szeretetre gondolt. 
Ahogy apja szerette őt, és ahogy ő viszont szerette apját. 
Ahogy dicsérte, ahogy mesélt neki, ahogy dolgokon 
együtt kacagtak. És anyjára is, aki egy nem létező, fehér 
ruhás álomkép volt, aki valahol ott van, és néha látja őt, 
de mosolyog, és ellibben. És a mesékre. Minden mesére 
emlékezett. 
- Csodálatos gyermekkor – mondta ki hangosan, csak 
úgy magának. –Igen, csodálatos gyermekkorom volt, és 
szerencsém utána. Milyen sokat köszönhetek Tiril 
néninek! Mennyit beszélt velem, és milyen nagyon 
nagy szeretettel, méltósággal, és tanításokkal segített 
nekem.  
- Milyen nagyon bölcs és jó asszony – villant be Linus 
tudatába. Ekkor, itt fogta fel talán először teljes 
mélységében, hogy milyen hatalmas kincset kapott ettől 
az asszonytól, aki anyja helyett is anyja lett, és volt most 
is.  
Lassan az erdő alá ért, a hangok már halkabbak voltak. 
Kaptatott felfelé, de igazából máshol járt. Felidézte azt 
az időszakot, amikor szóba került, hogy el kell mennie 
tanulni kicsit, el kell a völgyből menniük, de ő előbb 
indul, mint az apja. Bizony, szokatlan lesz az a pár 
hónap, nagyon hosszú, és furcsa. Ő várta nagyon, várta 
az indulás napját, az új életet a városban. Nem is volt 
semmi szomorúság, nem is volt kérdés, hogy ez 
máshogy történjen.  
 
Apa majd jön, még a tél előtt, és megint együtt lesznek. 
Ő tanul, apa meg dolgozik. Aztán Jonasra gondolt. 
Fölényességére, annak állandó jelzésére, hogy ő van 
házon belül. De ügyesen csinálta mindezt, hogy Hakon 
ne nagyon vegye észre. Linus meg még hálás is volt, 
hogy a nagyobb fiú megmutatja a dolgokat. Az első 
nagy kudarc az iskolában érte, ahol rögtön kinevették. 
Egyrészt, mert kicsit más nyelvjárást beszélt, másrészt, 
mert közel sem tudott annyit, mint a többiek. 
Összeszorult szívvel állt neki tanulni nap, mint nap, 
mert úgy érezte, sebezhető. Ebben nem tud észrevétlen 
maradni. Mert láthatatlan akart lenni. Amíg apja el nem 
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jön, addig ő meglapul, csinál mindent, ahogy kell. És 
még mielőtt kicsit megmelegedett volna, jött a rossz hír, 
és a pánik: A járvány gyorsan terjed, és elér ide is.  
Egy nap Hakon boldog, sejtelmes mosollyal ajkán 
érkezett haza. Leültetett mindenkit, és elmondta, 
egészen biztos, hogy a járvány végigsöpör itt, 
méghozzá nagyon hamar, de hatalmas szerencséjük 
van. A fővárosban sikerült barátai révén egy 
álláslehetőséget kapnia. Kapitány lehet egy kisebb 
hajón, kompon, mely az öblöt szeli át, úgyhogy minden 
nap otthon lehet. Így, ameddig a járvány tart, biztos a 
fővárosban maradnak, utána meg majd meglátják. Mind 
nagyon boldogok voltak, csak benne szorult meg a 
levegő. Hakon ránézett, és ezt mondta:  
- Velünk jössz, fiú, más választás most nincs. Ez a 
járvány végigsöpör most itt, de hamar vége lesz. Aztán 
vagy visszamész apádhoz, vagy együtt mentek 
valahová, akár ide, a fővárosba. Gondoskodom rólad, 
mint ha a fiam lennél! Igazából az is vagy, addig, míg 
ez a helyzet tart.  
Jonas arcán megfeszült a bőr e szavak hallatán, és 
nyaka, füle vörösben játszott.  
Csodálatos útjuk volt, nagy hajóval, le dél felé, végig a 
fjordok mentén. És a főváros! Linus el sem tudta 
képzelni, hogy ennyi ház, ennyi utca, ilyen hatalmas 
épületek létezhetnek, és ilyen sok ember lehet egy 
rakáson. Az óriási dóm pedig végképp lenyűgözte. 
Nagyon hamar úgy érezte, ez az ő városa, mintha már 
járt volna itt valamikor. Titokban abban reménykedett, 
apja ide jön élni, és a nagy bérházak valamelyikében 
laknak majd, és ő itt maradhat örökre.  
 
Linus már az erdőben járt, a széles csapáson, ahol nagy 
árkok és rovások voltak, ahogy a kivágott fákat 
vontatták. És kis idő múlva elérte a kilátót. De tovább 
haladt, fel, fel, addig a részig, ahol átlátva a háton 
elnézhet a messzi távolba északra, ahol a ködös 
távolban, ameddig szeme már nem lát el, van egy kis 
völgy, és egy öreg fenyő, ami alatt apja nyugszik. A szél 
erősen szembe fújt, majd levitte őt a völgy felé. Ő addig 
állt ott, messze nézve, amíg teljesen átfújta a szél. 
Akkor dideregve haladt tovább, míg a dombhát túlfelén 
egy szélmentes helyet talált, ahonnan azért messze 
láthatott. Ott letelepedett, a hátát egy kőnek támasztotta, 
és nagyokat kortyolt a jó borból.  
 
Az ő szobája lett a legkisebb, egy kis helyiség csupán. 
De nem bánta. Még a formája is csapott volt, a szélső 
fal ferdén futott, ahogy az utcai homlokzat kívánta. 
Valahogy úgy alakult, hogy hiába volt Hakon 
elfogadása felé, mindig ő húzta a rövidebbet. Jonas 
nagyon erőszakos volt, az asszony pedig mindig a saját 
gyermekei érdekét nézte, merev következetességgel. 
Igazából Linus nem érezte, hogy ne szeretnék, lelkében 
úgyis apja képe, majdani találkozásuk fantáziája élt, így 
a napokat szépen egymás után tette, elvolt ebben a 
világban, majdnem láthatatlanul. Úgy gondolta, Hakon 

felesége Naja szereti őt. Az a környezet, ahonnan ő jött, 
nem volt ilyen nyüzsgő. Bámulta ezt, passzívnak tűnően 
beszívva mindent. Láthatatlansága és magányossága 
feltűnt volna, ha érdekelt volna valakit is, de neki nem 
volt gyötrelem.  
Ami vitte a világban, ami a továbbélést jelentette, az a 
tanulás volt. Kis kuckójában nagyon sokat tanult, szinte 
beszívott mindent. Sokat olvasott is, könyvtári 
könyveket. Jó tanuló lett ebben az évben már, ha nem is 
kitűnő. Jonas bizonyítványa csak kicsivel szebb. A 
nagyobb fiú nem mutatta ezt, de ő is komolyabban 
igyekezni kezdett, nehogy riválisa lehagyja.  
 
A háború kitörésének híre szinte elvékonyította Linust. 
A valóságban is belefogyott abba, hogy ez az állapot így 
marad, és apja egy másik országba került, ahonnan nem 
lehet átjutni. Álmatag lett, fantáziált arról, hogy apja 
átszökik a határon, legyőz minden ellenséget, és végre 
találkozhatnak. De tulajdonképpen szeretett itt élni. A 
nagy házak, az is, ahol laktak, meg a többi impozáns 
épület, a város egész aurája elvarázsolta. A sok ingerre 
egyelőre nem reagált aktívan, mégis jól érezte magát 
benne. Fantáziavilágában az dominált, hogy apja ide 
jön, és ebben a városban élnek tovább. Szerencsére nem 
távolodott el teljesen a valóságtól, továbbra is nagyon 
sokat tanult. Az a hit és remény, hogy ez csak átmeneti 
állapot, valahogy belekérgesedett, lefojtódott, ahogy 
telt az idő. 
Jonast abban az évben felvették a reáliskolába, 
középfokra. Nem tudni, hogy magától ment volna-e ez, 
valószínűleg igen, de Hakon nem bízta a véletlenre. 
Nem egy palack jó orosz vodka vándorolt ez ügyben 
illetékes kezekbe, és csúszott le illetékes torkokon. A 
családnak is nagy volt az öröme, Jonas új bútort kapott, 
szobája szépen megújult. Anyja igen büszkén tekintett 
rá.  
A háború tényét a családi asztalnál beszélték meg. 
Hakon fennhangon jelentette ki, szeretettel nézve 
Linusra, hogy jó fiú, büszke lenne rá az apja, ha hallana 
felőle. És ebben a helyzetben nem csak az természetes, 
hogy neveli tovább, de ha középfokú iskolába megy, azt 
is támogatja. Szava szent volt, még egy tekintet sem 
árult el ellenérzést. Viszont a családfő munkája más lett 
a háború miatt. A cég, ahol dolgozott, a katonaságnak 
kellett, hogy segítsen. Egy hét távollét után kapott pár 
nap szabadságot, akkor otthon volt, majd újra elment. 
Jonas úgy közlekedett otthon, mint egy félisten. Nagyot 
romlott kapcsolata Linussal, hiszen szembesülnie 
kellett azzal, hogy ez a jövevény itt ragad, és 
megkerülhetetlen tényező továbbra is.  
Linus egyik késő este a mellékhelyiségbe ment, és a 
felnőttek szobájából indulatos fojtott beszélgetés 
hangjai szűrődtek ki. Nem tudta nem meghallani, hogy 
róla van szó.  
- Te bevállalod, mint egy csodatévő, aztán elmész a 
hajóra, én meg szépen neveljem. Szültem neked két 
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szép gyereket, ezt a lelencet aztán ideragasztod a 
nyakamra. 
- Csend legyen asszony, de komolyan! Gjeldem van 
Svar felé, tudod. Nem is tehetnék mást. Amúgy ez egy 
rendes, szürke, észrevehetetlen kis egér gyerek. Majd 
valami irodista lesz, ha így tanul, vagy inasnak adjuk. 
Aztán csak valahogy visszakerül az apjához. Vége lesz 
a háborúnak is egyszer.  
- Persze, még szeressem is. Majd parancsra szeretni 
fogom! 
Linusban egy világ omlott össze. Aznap éjjel nem aludt, 
és reggelre lázas beteg lett. Egy hétig nyomta az ágyat, 
és szinte végig aludta a nappalt. El akarta innen álmodni 
magát, el messze, az ő apjához, aki szereti, aki várja. E 
hét alatt tudta egyáltalán a tudatába engedni, hogy 
milyen nagy-nagy baj történt az ő életükben, hogy ez a 
felnőtt világ milyen kegyetlen. Hogy az az út, amire ő 
olyan boldogan indult, a fájdalom, sóvárgás útja. Hogy 
apja mit élhet át, mert még egy üzenetet sem tudnak 
váltani egymással. Elképzelte őt, a várakozó, felé 
fordított tenyerét, és ahogy néz a messzeségbe, rá 
gondolva. 
Nappal aludt, és második éjjel, nagy magányában rátört 
a sírás. És sírt, végeláthatatlanul, halkan, bele a 
párnájába, hogy meg ne hallja senki, némán nyüszítve, 
éjjelről éjjelre. Aztán valahogy a hét vége felé 
megnyugodott. Soványabb lett, még szürkébb és 
észrevehetetlenebb. Az iskolában, amíg lehetett, bent 
maradt. És rengeteget tanult, ebbe menekült. Már 
máshogy nézte ezt a szép asszonyt, Naját, aki nem tudta 
szeretni őt. Fal épült köré, tekintete álca lett, 
mimikátlan, kiismerhetetlen. 
Azon a nyáron a könyvtárban, a nagy városi 
könyvtárban töltötte a nap nagy részét. Mindenkinek jó 
volt ez. Hakon örült, hogy nincs otthon gond, Jonas 
pedig érezte, hogy a kis kakukkfióka messzebb került. 
És Linus felvételijét is abba az iskolába adták be, a 
matematika úgyis a kedvence volt. A szürke kisfiút 
felvették, ráadásul előkelő pontszámmal, mindenféle 
megsegítés nélkül. A középfokú iskola megkezdése 
előtt volt a legnehezebb az élete. Élt bele napról napra 
a szűkülő, kifehéredő, elmosódó létbe, mint aki lassan 
megvakul. Olyan olt, mint a kölyökmacska, akit idő 
előtt elválasztottak az anyjától, és borzasan, csipás 
szemmel, nagy, kétségbeesett szemekkel nyávog bele a 
világba.  
Csak ő nem nyávogott, és szemeit is összehúzta. 
Egyedül volt ebben a világban, mely lassan záródott 
körülötte. És Hakon bácsi szavai is megijesztették. 
Eddig hatalmasnak látta őt. De az az éjjeli beszélgetés! 
Úgy beszélt róla, mint egy kis senkiről, aki nyűg a 
hátukon, aztán ha már meg bír lenni, eleresztik 
valamikor. És a bácsi helyzete is. Már nem csak a nagy 
tengerészt látta, hanem a kisembert is, akinek 
megszabják a munkafeltételeket. 

Úgy érezte ekkor, hogy nehezen szólal meg. Ha ki akar 
mondani egy mondatot, megakad a szó elején, és 
mintha görcs állna a szájába. E miatt aztán valóban 
keveset beszélt. 
Az első évfolyamban aztán kicsit kitágult a világ a 
számára. Jonasnak volt egy-két akciója ellene, de itt 
talált barátokat. Öten voltak fiúk egy csapatban, akik 
valahogy nagyon összetartottak már az elejétől. Vidéki 
fiúk voltak, hárman kollégisták, messzi városokból. 
Linus helyismerete, a tanuláshoz való pozitív alapállása 
hangsúlyossá tette a fiúk között, de mély szomorúsága, 
tétovának tűnő lénye furcsa volt az ő számukra is.  
 

(folytatjuk) 
 
 
 
GYOMBOLAI MÁRTON 

VERSEK 

Az én hitem 

Letűnt korok dogmakincse Rideg nekem és 
idegen.  

Az én hitem a Lélek írja Mélyen, belül a 
szívemen. 

A gyökerét még anyám adta,  
Mint lüktető vén szívet,  

Első, gagyogó imádságra 
Ő tette össze kezemet. 

Hitoktatott az életével, 
S tudtam, az Isten: Szeretet...  
Hiszen anyám is Tőle kapta  

A rám árasztott meleget. 
S mire a kezem elengedte,  

Már párom volt a drága társ  

Együtt kutattuk lelkesedve  
Mi az Út, Élet, Hivatás. 
Az örömhírre rátalálva  

Ízleltük minden mondatát.  
Egységes, tiszta, szent Egészként  

 
Az életünket járta át. 

Atya jósága,  
Lelke lángja, 

A mindentadás szelleme,  
Tártkarú Krisztus a kereszten: 

A sorsközösség Istene. 

Egy drága célért éltet adni 


