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akiről pedig abszolút egyértelműen köztudott, hogy 
hüvelyébe dugatta a kardot, és hogy minden kard 
kikapcsolása által ígérte nekünk a békét.”21 
A nemzetközi nyilvánosság illusztrálására említeném 
azt, hogy 1987 márciusában például arról írtak jelentést: 
„a holland rádió ifjúsági részlegének Magyarországon 
tartózkodó munkatársa arról tájékoztatta BULÁNYI 
GYÖRGY-öt, hogy Hollandiában egy békemozgalmi 
csoport szolidaritási hetet tervez, melynek keretében 
kifejezik szolidaritásukat a magyar katolikus katonai 
szolgálatmegtagadókkal.”22 
1987 decemberében a büntetéseket újból súlyosbították, 
bár ezt Miklós Imre az 1988. február 2-án Bécsben 
tartott sajtókonferencián tagadta. 1988-ban és 1989-ben 
már csak egy-egy Bokor-tag tagadta meg a katonai 
szolgálatot, s ezekben az években már meg is kezdődtek 
a tárgyalások a honvédelmi törvény módosításáról. Így 
erről az utolsó időszakról majd az alternatív katonai 
szolgálatot bevezető törvény létrejötte kapcsán írok. 

 
(folytatjuk) 

 
 
METZGER BALÁZS 

A FIÁT KERESTE 
(10.) 

 
Linus sok időt töltött a fafaragóknál. Egy vén, hatalmas, 
két törzsű szilfa jó nagy darabja volt az alkotóműhely 
udvarára rakva, hogy majd darabokra fűrészelik. De a 
fiú elkérte magának, valamit belelátott. Jó barátságba 
került egy öreg mesterrel. Pusmogtak, tervezgettek a 
dupla, alul összenőtt törzsnél, mely alatt a gyökerek egy 
része is épségben megmaradt, majd nagy munkába 
kezdtek. Linus nagy elszántsággal faragta az öreggel ezt 
a fát. Erősen úgy tűnt, nagy késztetés volt benne, hogy 
valamit a lelkéből belefaragjon ebbe a fába. Amit Tiril 
néni tett a lelkével, és Vilde léte tovább gyógyított, talán 
itt, ezzel az alkotással forrta ki magát teljesen.  
Úgy tűnt, Linusnak nagy szerencséje volt, hogy a sors 
elé hozta azokat a személyeket, lehetőségeket, melyek 
segítségével fel tudott nőni, és valahogy túljutott élete 
nagy traumáján. Képes volt átértékelni, feldolgozni apja 
elvesztését, és azt, hogy az idő átértékelt, 
megváltoztatott már mindent. Megértette, belátta és 
átélte azt, hogy apja nélkül válik felnőtté, és ha 
találkoznak, az már egy egészen más viszony lesz, mint 
ahogy évekig gondolta. Bármennyire is keserves és 
szomorú az, amit az idő művelt velük, az élet 
továbbmegy, van jövő, ami boldog is lehet. Svar nem 

 
21 Az erőszakmentességet képviselő magyarországi 
kisközösségek hitvallása. 125.o. 

kapott ennyi segítséget, és helyzete is nehezebb volt, 
apaként. Kettejük közül ő volt az, akinek kisebb esélye 
volt élettörténetük feldolgozására. 
Már egy éve dolgozott Linus a szobron az öreg 
mesterrel, mikor kihirdettek egy jelentős fafaragó 
versenyt. Az alkotásoknak helye lett a Múzeum újonnan 
átadott nagy helyiségeiben. És Linusék beneveztek erre.  
Az odavitt szobrok sokasága közül nemzetközi zsűri 
válogatta ki a kiállításra érdemes darabokat. Díjat is 
osztottak. A fiú szobra igen kilógott a többi, 
hagyományosabb alkotás közül. Ezüstös csillogása, 
furcsa, kicsit tojásnak, vagy inkább könnycseppnek, de 
akár kagylóhéjaknak, vagy páros csónaknak is 
felfogható kinézete nagyon szokatlan volt. Linus finom 
kvarchomokot tett a lakkba, hogy ezüstös színű legyen 
kívülről az alkotás. A zsűri tagjai hamar megtalálták a 
legérdemesebbnek tűnő szobrokat, amikor az egyik 
balti államból származó bíráló a szoborhoz hívta egyik 
társát. 
Rövidesen az összes zsűritag ott állt az alkotás körül. 
Linusék szobra elindult a hírnév felé. 
Végül ez a szobor nyerte meg a versenyt, és 
emblematikus jelképe lett az országegyesítésnek. Linus 
több újságban is szerepelt, ismert fiatal alkotó lett. De 
több szobrot nem csinált többé. Ebben benne volt 
minden, amit mondani akart. A szobortól 
legrészletesebben a főváros legnagyobb példányszámú 
újságjában lehetett olvasni, mely összefoglalta az 
alkotás értelmezéseit: 

Fiatal alkotó és idős mester közös munkája:  
Az Idő szobor szenzációs győzelme a fafaragók 

versenyén 
A négy évente megrendezett fővárosi fafaragó 
versenyen egy szokatlan, forradalmian új megoldásokat 
felvonultató művészi alkotás nyerte meg a fődíjat. A 
zsűri beszámolója szerint már majdnem lezárták az 
értékelést, amikor egyikük felfigyelt a faragványban 
megjelenített néhány szimbólumra. Rövidesen már 
minden bíráló művész ott csoportosult a szobornál, 
értelmezve azt. 
A kedves olvasó már alapos elemzés után olvashatja a 
részleteket, és a mellékelt illusztráció igyekszik, nem a 
maga teljességében mutatni az alkotást.  
Kívülről egy ezüstösen csillogó tojást láthatunk, mely 
úgy ül a gyökereken, mint ha egy madárfészekben 
lenne. De tojás így nem áll a fészekben, helyzete 
szokatlan. Két oldalt nyitott ez a forma, emberalakokat 
láthatunk benne. Ha meghosszabbítanánk a tojás csonka 
végét felül egyenesekkel, összeérnének csúcsban, akkor 

22 ÁBTL-III/III-37-45/1 
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egy könnycseppre hasonlítana inkább. Az alakok egy 
ezüst könnycseppben vannak, mely a gyökereket úgy 
látszik, el sem éri, a csepp középen lehet kitámasztva. 
Gyökerekre hulló könnycseppet láthatunk leginkább. 
De ha az alkotásba belenézünk, onnan az látszik, mint 
ha csónakok, két függőlegesen álló ladik állna belső 
felével egymással szemben. De van, aki inkább kagylót 
lát belülről, nem is ladikot. A kagylóban, vagy 
csónakban a motívumok emberalakok. Gyöngyök egy 
kagylóban? Történet egy könnycseppben? Szemben 
egymással a két alak, mint ha feküdne, de mivel azok 
függőlegesek, így állnak, de nagyon fura 
csavarodásban. 
A csónakok egymással ellentétben csavarodnak, egyik 
erre, másik arra. De az alakok meg ellenkező irányban 
fordulnak, túlnéznek egymáson, nem látják egymást.  
A szobor két törzsből van kifaragva, egy alul összeérő 
ikertörzsből. Együtt formázzák a könnycsepp alakot. A 
vastag törzs van alul csepp gömbre kifaragva. És ezért 
ezüst. Kívül víz, belül a csónakok. Amik alul egyek, 
középen széttartanak, de felül elcsavarodnak. Mintha 
egy örvény nem engedné őket felül találkozni. Talán 
innen az alkotás neve? Az idő, ami nem engedi, hogy a 
motívum két fele lássa egymást, és összeérhessen?  
A nagyobbik alak, egy idősebb férfi közelebb van a 
középponthoz, mert a vastagabb törzs sötét gesztjéből 
lett kifaragva a fej. A kisebbik alak egy fiú, ő meg a 
vékonyabb törzs szélső, világosabb részéből. A férfi 
arca első része sötét a geszt miatt, de a homloka egy 
része világos, meg az orra is, és az álla, a szája is. A fiú 
meg fordítva. ott meg ugyanezek sötétek, de a fej 
hátrébb világosabb. Egy elválás, messze vannak 
egymástól térben, nem láthatják egymást, hiába néznek. 
És az idő szétcsavarja őket, a csónakok az időben 
elúsznak egymástól. A férfi és a fia ez. A férfi a bíztató, 
és ezért világos az arca külső része, erősnek tűnik kívül, 
de belül sötét, és kétségbeesett. A fiú pedig szomorú, az 
arca kifelé eső része sötét, de belül világos, erős. Az ő 
jövője biztatóbb. A csónakok orra esetén, a fiúé világos, 
a férfié sötét. Kinek merre megy a csónakja? Az egyik 
a jövő, a kiteljesedő élet, a másik a szomorúság, a 
veszteség, a múlt. 
Akár lehet ne a szétszakított ország, széttépett emberi 
sorsok kifejezője ez a szobor. 
  
Az alkotás első helyezést ért el, és az ország egyesülése 
akaratának egyik szimbóluma lett. Nagy elismerés volt 
ez a szobrászoknak, különösen a fiatal Linusnak, aki 
több újságban szerepelt, és élettörténete is 
nyilvánosságra került a szobor mondanivalója kapcsán. 
Részben ennek is köszönhette, hogy mint fiatal 
építészmérnököt, meghívták abba a nagy volumenű 

városközpont tervezésbe, mely az országegyesítés 
előkészítésével, a nemzeti érzések fellángolása kapcsán 
kezdődtek meg. A parlament belső terének 
kialakításában kapott nagyobb munkát, E miatt az 
utolsó évet halasztania kellett.  
Az ország egyesítése vér nélkül, megállapodásokkal 
történt. Egy fél évig dolgozott ez után a parlament 
munkálatain, igen sok tapasztalatot szerezve. És ezt 
követően lett annyi ideje, hogy apjához látogasson. 
 
Hirtelen felriadt. Észre sem vette, mikor aludt el. Az 
erős bor gondolkodás közben elaltatta. Arra ébredt, 
hogy feltámad a szél, és fázik, remeg. Nem volt még 
sötét. Északnyugatról a hatalmas, egyenes vonalú 
felhőzet már egészen közel járt. Látszott még a lemenő 
nap a horizonton, felette a szürkésfehér paplannal. Mint 
egy nagy, véreres, szomorú, lecsukódó szem.  
Linus feltápászkodott. A bort már alig érezte. Ahogy 
átbaktatott a hegygerincen, esőszagot érzett, és 
egyenletes légáramlást.  
- A nagy esőzóna mindjárt eléri a várost, gondolta – jó 
lesz sietni.  
Gyors léptekkel haladt lefelé az erdőben, aztán a 
külváros istállói és telepei között. Amikor a roskatag kis 
utcavégi házakhoz ért, nagyokat lökött rajta a vihar 
kifutószele.  
- Jól van, értem, megyek már, megyek! Azt mondod, ez 
az én városom, itt a helyem, itt van az én otthonom – 
dünnyögte. 
Elérte a pályaudvart, a postát, ahonnan reggel elindult. 
Az eső néhány hatalmas cseppel indult, melyek fekete 
pöttyöket varázsoltak a szürke utcakövekre, majd olyan 
zivatar kerekedett, ami pillanatok alatt csuromvizesre 
áztatta. Hatalmas pászmákban hullott a levegőhöz 
képest szinte langyos csapadék.  
- Jól van, sírjunk hát, sírjunk egymásért utoljára! Jó 
apám voltál nekem, és én neked jó fiad – mondta 
hangosan. - Milyen nehéz lett a mi közös sorsunk 
egymással! És milyen nagyon szépen megbékéltünk 
ezzel, pedig igazán csak két hetünk maradt, miután én 
elszakadtam tőled, kiszakadtam belőled, s az is milyen 
végzetesen sokára! De ne félj, amit tudtunk, jól 
csináltunk, ami a mi feladatunk volt, jól elvégeztük. 
Isten dolgába meg ne avatkozzunk! Köszönjük meg 
mindenkinek most, aki segített nekünk. El kell, hogy 
engedjelek most, de hidd el, amit kaptam tőled, itt van 
nálam, nem felejtem el, nem adlak el senkinek. Illetve 
mégis, a gyerekeimnek, apránként, de te is ezt akarnád, 
tudom. 
A vizes alak a sötét, csillogó párában elérte az egyik 
takaros ház kapuját, majd erőteljes mozdulattal belépett 
rajta. A várost mosta a langyos eső reggelig, majd a 
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következő hónapban még nagyon sokszor, míg olyan 
tiszta nem lett, amilyenek csak az északi városok tudnak 
lenni. Addigra a fák is mind elvesztették lombjukat. És 
egyik reggel vékony fehér lepel takart mindent. Az idő 
ment, haladt, futott tovább, lassan feledésbe borítva a 
megtörtént dolgokat, a fájdalmakat, örömöket, 
szenvedést és boldogságot. Új hálókat szőtt, új 
szereplőkkel. De ami megtörtént, higgyük, sohasem 
múlik el mégsem, örökké ott van, úgy, mint a szeretet 
ebben a történetben.  
 

Epilógus 1   

Linus így, hogy apja meghalt, előző, egyetlen látogatása 
után csak 11 évvel jutott el, életében utoljára újra a kis 
völgybe, ahol első 12 évében élt. Nem kellett 
szégyenkeznie, hogy nem talál jól ide, mert bátyja, aki 
már ekkor hatvan felé járt, elkísérte a családot. 
Linusnak ekkor már egy nyolcéves fia, és két öt év 
körüli iker lánya volt Vildétől.  
A szépséges öreg fenyőnél megálltak, és Linus 
elképedt, hogy a faházaknak hűlt helye volt, de még egy 
horpadás, egy apró nyom se utalt arra, hogy itt valaha 
éltek.  
Érezve azt, hogy itt olyan emlékeket lát, ami nagyon 
komoly és fontos neki, mindenki szinte teljesen 
mozdulatlan maradt. A két kislány az anyával a 
háttérben kissé elfogódottan állt, szép fehér szoknyában 
és szandálos lábbal. A fiú egy darabon követte apját a 
fenyő felé, de aztán ő is lemaradt. Az apa megkereste a 
két követ a fa mögött, kicsit megtépkedte, lesimította a 
füvet, majd felállt, a kövek felé fordulva. Látszott, hogy 
rázkódik a válla. Kezével megsimította a fa törzsét, és 
az egyik ágát. Az egyik kislány megkérdezte az anyától: 
- Mi baja van apának? Miért sír? 
- Azért kislányom, mert azoktól, akik itt a kövek alatt 
fekszenek, annyi szeretetet kapott, hogy nagyon jó 
apukátok tud lenni. Elhozta innen a szeretetet, amit 
most nekünk ad.  
És Linus nézte a földet, tobozt szedett, magokat gyűjtött 
erről a fenyőről, a nemrég vett házuk kertjébe.  
 
Epilógus 2  

A kis horpadásnak a fennsíkok között valódi ékessége 
volt a tépázott, öreg, méltóságos fenyő. Egy vidám 
túrázó csapat öt tagja keveredett ide egy napos délután. 
Békeidők voltak, 1936-ot írtak. A társaság a fa melletti 
tisztáson telepedett le, de egyik tagja megállt a 
fenyőnél, és lassan körüljárta. Meg is botlott egy kőben. 
-Vigyázz, ki ne törd a nyakad, Svar! – kiáltott rá egy 
társa. – de nagyon megnézted azt a fát! 

- Igen, nagyon szép példány – telepedett le a többiek 
közé a fiatal, tízes évei végén járó fiú. – Tudjátok, még 
nagyapám mesélt nekem kiskoromban sokszor egy 
családi történetet, melyben egy öreg, nagy fenyő volt 
egy völgyben, ahol régen az ükapám élt, akiről a 
keresztnevem is kaptam. A történetben, ha jól 
emlékszem, az volt, hogy dédapámnak, aki ugye a fia 
volt, fiatalon el kellett jönnie onnan, és azóta élnek a 
Hopenek a fővárosban. És abba az öreg fenyőbe, amit 
nagyon szerettek mindketten, a fiú távozása után villám 
csapott. Érdekes, ezen a fán is van egy begyógyult 
forradás, végig, hosszában. 
- Akkor ez a te fád, Svar, pont ez lesz az a hely. 
- Na persze, majd pont ez! Azóta eltelt vagy száz év, és 
amúgy is, van itt északon azért pár öreg fenyő. De az 
biztos, hogy pont ilyennek képzeltem el azt a fát. 
Nagyapa azt mondta, ő még látta a fenyőt, kiskorában, 
amikor egyszer visszatértek oda. Nagy hatást tehetett rá, 
mert sokszor mesélte el ezt a történetet, bár a többi 
részére már nem igazán emlékszem. Az öreg házban, 
ahol nevelkedtem, amúgy szintén van három nagy 
példány.  
Azt már nem mondta el társainak, hogy nagyapja is, és 
apja is sokat meséltek neki kitalált meséket, melyekre 
elég jól emlékszik, és valahol van egy könyv is, melybe 
valamelyik őse leírta ezeket egyszer, és ez családi 
ereklye. És arról sem beszélt, hogy a Parlament 
előterében a nevezetes faragás, mely önálló államiságuk 
egyik szimbóluma, a dédnagyapja munkája.  
A társaság evett, ivott, nem gondoltak már erre a 
beszélgetésre. De a fiatal Svar Hopen szeme, míg ott 
voltak, csak oda-oda tévedt az öreg fenyőre, melyet 
megborzolt a szél. És akkor úgy tűnt, mintha ágaival 
integetne neki.  
Aztán indulás előtt zenéltek még egy kicsit. Szokatlan 
muzsika volt, régi fülnek besorolhatatlan. Az egyik 
fiúnak gitárja volt, és az új, amerikai ritmust, dallamot 
pengette, a jazzt.  
A zene, és énekük úgy hallatszott kissé messzebbről, 
mintha csak úgy lebegne az időben és térben. Amit 
bárki, aki odafigyel, meghallhat, akár a múlt  ban is. 
Mert lehet, hogy nincs is múlt és jövő. Minden ott van 
egyszerre, csak mi nem tudunk egyszerre mindenhol ott 
lenni. Ami egyszer megtörtént, az mindig jelen van, sőt 
már jelen is volt, és mindig lesz. Így a szeretet is. Az 
öreg Svar jól látta ezt. Ahogy a zenét is meg tudta 
hallani. Az a szeretet, amit megéltek Linussal, sohasem 
múlik el. Volt és lesz. Ők teremtették. Ők teremtették 
ketten.  

(Vége) 
 
 


