




FRANZ WEISER 

ALPESI FÉNY 



No. 779/1939. Imprimi potest. Budapestini. die Oct. 1939. 
Eugenius Somogyi Praep. Prov. Hungariae. - Nihil obstat. P. 
Joannes Hemm S. J. censor dioecesanus. Nr. 8001/1939. Im
primatur. Strigonii. die 4. Novembris 1939. Dr. Joannes Dra-

hos vicarius generalis. 



FRANZ WEIS ER 

, 
ALPESI FENY 

ifjúsági elbeszélés a vörös Bécs életéb6l 



FORDITOIT A: 
BELÁNYI ISTVÁN S. J. 

3. kiatMs 

Kiadja a KORDA Könyvkiadó 
6000 Kecskemét, Trombita u. 6. (f.: 76/328-977) 

Felelős vezető: dr. Bujdosó Gabriella 
Megjelent a MERCA TO BT. gondozás liban (T.: 76/321-197) 

ISBN: 963 8004 21 5 



Bevezető 

E kis könyvben vihart álló, barna kdszáL áll eL6ttUnk. 
A sportban és önfegyelmezésben megedzett Heini vará
zsa egymásután hódította meg az oLvasókat. Sok LevéL ta'
núskodik err61. Most második kiadásban új szfveket akar 
meggyújTani, ismeretlen fiúknak akar világosságot adni 
ebben az apokaLiptikus zl1rzavarban. 

A tömegember iszonyaTos er6veL kábfTja eL az embere
keT s még inkább a kiaLakuLó fiúkaT. A meggy6z6dés csak 
mosoLyT váLT ki, komoLy TudássaL megaLapozott világné
zeT, felfogás idejétmúlt ócskaság. JeLszó kell! Vért pezs
dfl6 tömeg/eLvonuLásra áhfToznak és ez vaLami édes má
morral részegfti meg a LeLkekeT. Az egyén megszl1nik éLni 
az óriási gépezetben, a Tömegben. Csak egyet LáT, hogya 
föLd remeg az egységes lépések aLatt, hogy jobbra-baLra 
Társak hullanak eL, de az oszLop, a gép akadályt legázol
va haLad az ismereTlen cél felé. 

A mámor haTása alall még meg is halnak sokan és nem 
Tudják, hogy miérT. Hisz idejUk sem volt err6L gondolkod
ni. Rádió, újság, mozi minden nap újabb injekciókOI 
adolI, hogy a Tömeg csak egyeT lásson, csak egyeT akar
jon, amiT dikTálnak neki. Ezért a legnagyobb ban ez a 
kérdés: miért; ezért nem szabad gondolkodni, ezért nem 
szabad véleményT alkotni. Tömegnek csak egy köteles
sége van, megTenni azt, amiT neki megszabtak. 
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Egy ilyen tömegben, ostoba divatban, 6rületben áll 
könyvUnk h6se, Heini. Neki nem lehet megszabni a cse
lekvist is gondolkodást azzal, hogy mások is így tesznek, 
hogy most ez a divat. Neki nem irv, hogy kapsz kenyeret, 
engedünk ilni, de cseriben nekünk adod az irtelmed, az 
akaratod. Hiába fenyegeti meg az oSZlály, hogy kiüldö
zik, hogy kigoly6zzák, ha be nem adja a derekát - nem 
tágít. Nem ijed meg is nem enged, mert tudja, hogy neki 
van igaza. Már el6re látja, hogy amikor a mámor elmú
lik, amikor a szenvedily már mindent felperzselt, akkor 
társaiban fel fog törni a kirdis, mint a vulkán: Érdemes 
volt? Cilt irtem? Egyáltalán volt-e cilom? 

Nem csodálkozom, hogy ipp ebben az id6ben ejti ra
bul Heini jelleme a fiúkat. Ma 61< is keresik azt az eget is 
földet kiegyensúlyozó meggy6z6dist, amelyet vihar meg 
nem tip ts földrengis meg nem ingat. 
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TALÁLKOZÁS 
Már reggel óta izgatott voltam. Nem is csoda, hisz 

szeptember 16-a volt és már holnap iskolába kell meo
nem. Kék csomagolópapírt vettem éppen a városban, 
hogy könyveimet becsomagolhassam Ezt apám kedvéért 
is meg kellett tennem, mert 6 mindennek utánanéz. Elég 
kereszt ez nekem, már hatodikos vagyok és kellemetlen, 
ha egy tizenhat évest is mindenben ellen6riznek. Úgy 
bánnak velem, mint egy kisgyermekkel. 

Paplrtekerccsel kezemben, lassan ballagtam végig a 
Skót körúton, majd befordultam a Hullám utcába. Há
zunk előtt megálltam és körülnéztem. A kaszárnya felől 
felhőtlen ég mosolygott felém; ugyanilyen tiszta volt az 
ég a Szabadság tér felől is. Micsoda buta id6! Két hete 
esik már az eső és most, mikor az iskolaév kezd6dik, a 
kék égb61 vidáman mosolyog a nap Bécsre. Gúnyosan 
nevet le az összes gimnáziumra, reáliskolára és kereske
delmire, ahol már holnaptól kezdve újra könyvek mögött 
gubbaszt a diákság. 

Kedvetlenül léptem házunkba. A lépcsőn Ottó öcsém 
rohant elém az izgalomtól kipirulva, szinte ordítva mon
dotta: 

- Halló, Frici! Itt vannak a tiroliak! - és megragadta a 
karomat. 

- Te, a nagybácsi úgy néz ki, mint Hofer András. És 

7 



a hangja - mint a medvéé! Mindig azt mondja, nagyon 
helyes. - Tokáját öblösítve próbálta a 13 éves kölyök a 
mély basszust kinyögni. Aztán hangosan felnevetett és 
körülnézve, bizalmasan megsúgta: 

- Most sört kell hoznom, figyeld meg, Henrik bácsi 
egymaga issza majd ki az egész korsót! - Alig fejezte be 
beszédét, mint a fergeteg Ulnt el Ottó a lépcsőn. 

- És Heini? - kiáltottam utána. 
- Az is itt van - szólt vissza a kapuból. 
- Szamár kölyök! - gondoltam magamban, termé-

szetes, hogy itt van, de azt szeretném tudni, hogy néz ki? 
Megálltam a lépcs6 közepén és összeszedtem gondo

lataimat. Most fenn vannak a szalonban. Nagybátyám -
voltaképpen apámnak csak valami távoli rokona. Mi 
csak úgy hlvtuk, hogy stubai-völgyi nagybácsi. Fiával, 
Heinivel jött hozzánk, ez érdekelt engem a legjobban! 
Tizenhat éves volt, mint én, együtt járunk majd iskolába, 
egy osztályba, érthet6, hogy kielégithetetlenül kiváncsi 
voltam. - Sohasem láttuk egymást. Atyja néhány hete le
veiet irt atyámnak, hogy Heinit nálunk szeretné elhelyez
ni kosztba. A fiú eddig Innsbruckban végezte az öt osz
tályt - irja. Most azonban Bécsbe akarja adni, hogy a 
szűk hegyek közül a nagyvilágba kerülve, más vidékkel 
és más emberekkel is megismerkedjék. Makkegészséges 
és elég jó fiú is ... 

Papa azonnal igennel válaszolt. Heini tehát velünk, fi
úkkal megosztja majd szobánkat. Engem természetesen 
meg sem kérdeztek, bogy tetszik-e nekem ez az intézke
dés. Amikor nemtetszésemet kifejezésre akartam juttatni, 
a papa szidással elhallgattatott. Nem szólhattam többet, 
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csak magamba fojtottam keselÚségemet. Miért is kell ne
kem ilyen ostoba tirolival a szobámat megosztanom! Sót 
még a városba is magammal kell cipelnem ezt a falusi li
bát! Az osztályban mindenki rajtam fog mulatni! 

Ez a kedvetlenség azonban most gyorsan lelohadt, a 
kiváncsiságom pedig folyton n6tt. - "Elég jó fiú is" -
ezt irta az apja! Ezt én el is hiszem! Nem is lehet ez más
képpen egy elmaradt falusinál! - Meg kell ismemie_ a 
nagyvárosi életet, nehogy egyoldalú legyen! Nohát, err61 
az osztály majd gondoskodik. Ók értik igazán az életet! 
Ehhez én is segitek - egyelóre csak óvatosan és mérsé
kelten - mert hát rokon om, és sohasem lehet tudni, mit 
mond el itthon. - De azért pompás nak igérkezett ilyen ta
pasztalatlan fickóval lépésben megismertetni a nagyvá
rosi életet. .. 

Tehát ez a Heini végre itt van! Ennél a gondolatnál 
egyszerre elvesztettem eddigi nyugodtság omat. Felro
hantam a lépcs6n és szinte magammal vittem az ajtót. Az 
el6szobában két sz6rmekalap lógott és két vászonkabát. 
Belülr61 kihallatszott szüleim beszélgetése, amelybe egy 
mély basszus vegyült. - Megálltam és egy ideig hallga
tóztam, ekkor kilépett anyám. Amint megpillantott, szé
lesen kitárta az ajtót és betuszkolt. A nagybácsi az asz
talnál ült és pipázott. Szürke ruha volt rajta. Ébenfekete 
szakálla dúsan vette körül élesmetszésú arcát. Amikor 
meglátott, felállt, hogy üdvözöljön. Jóságos mosollyal 
nyújtotta kezét és mély hangján csak annyit mondott: 
Szervusz, Frici! Fogadd jó szivvel Heinimet! 

De hát hol is van Heini? - Körülnéztem, de nem lát-
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tam. Anyánk a szoba felé mutaton és már indult is, én 
meg követtem. - Heini ágyánál állott, éppen most mosa
kodott. Már ingét gombolta. 

Némán néztem végig rajta, majd kiesett a szemem, 
úgy bámultam rá. Minden idegszáIam megfeszült. - De 
aztán megkönnyebbülve lélegeztem fel: Hála Istennek, 
Heini mégsem gyámoltalan gyerek! - Szemközt álltam 
vele: épp olyan magas volt, nunt én, tartása és testalkata 
is délceg. Ruhája is városias, majdnem elegáns. És nli
Iyen jól áll rajta! Meglepetésemben kicsit megzavarod
tam, kezemet nyújtonam és már be akartam mutatkozni: 
Eger Frigyes vagyok - de még idejében elnyeltem a han
got, mert 6 megelőzött: 

- Szervusz, Frici! 
Micsoda ragyogó szemük van ezeknek a hegyvidéki

eknek! Barna szempárja szikrázott, amint végignézett 
rajtam. A hideg viztől és a türülközéstől még égett az ar
ca. Haja nedvesen és fésületIenül lógott homlokára, ne
vetve sirrútotta jobbjával hátra fürt jeit. Úgy éreztem, 
nlintha éles hegyi leveg6 áradna ki bel6le. A bosszanko
dás és kedvetlenség utolsó foszlányai is eltűntek lelkem
ből. 

- Szervusz, Heini! - és harátságosan ráztam meg a ke
zét. Megéreztem, hogy igazi jó barátok lehetünk. 

Ha engedi magát vezetni, akkor nagyszerű lesz az is
kolaév. Remélem, gyáva nem lesz! Dc nem is úgy nézett 
ki. Titokban örültem, hogy tanitómestere lehetek a 
könnyelműségekben és léhaságokhan, melyek szépszám
mal virultak gimnáziumunkban. - De talán nem is kell 
már 6t kioktatnom! Atyja ugyan azt írta, hogy "makk-

\o 



egészséges és elég jó fiú is ... " No, tennészetes! Én is 
elég jó fiú vagyok öregeim e16U. Ugyan, mit is tudnak a 
szül6k!? 

Éjszakára is nálunk maradt a nagybátyám. Szüleirnmel 

még ott ült a szalonban, nekünk már aludni kellett men
nünk, de ehhez egyáltalán nem volt még kedvünk. Fúr
dall a kiváncsiság, hogy közelebbr61 megismerkedjem 
unokabátyámmal. Szorgalmasan becsomagoltam köny-
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veirnet asztalomnál a kék papírba. Heini kiürltette tás~
ját, Ottó meg nézte 6t. Ruháit Heini el6ször az ágyra rak
ta, aztán a szekrénybe tette. Egy valódi tiroli öltözete is 
volt: eléggé kopott, öreg b6madrág, világos lábszárvéd6 
és vörösbarna sapka. Komolyan, elmereng ve nézte Heini 
ezt a ruháját. Ebben mentem fel mindig a hegyekbe. 

- Ebben nem egyszer élet és halállal is szembenéztem. 
Hitetlenül néztem rá: 
- Mi az, nálatok minden sarokban halálfej leselkedik?! 

Be kell vallaoom, hogy fogalmam sem volt a havasok
ról... 
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Az ALPESI FÉNY TITKA 

Heini szó nélkül kivett táskájából két képet: 
- Ezt nézd! - mondotta keresetlenül, minden henceg~s 

nélkül. Két fénykép volt. 
Kiváncsian vettem kézbe a képeket. Amint megnéz

tem, hideg futott végig a hátamon és egy kicsit meg is re
megtem. Heini egy sziklacsúcs tetején állott tiroli ruhá
ban. Mögötte havas hegycsúcsok, körös-körül gomolygó 
felh6tenger - felette a tiszta, ragyogó égbolt. Arra gon
doltam: ha e szikla meginog - csak egy kicsit, akkor ... 
De Heini mosolyogva állott rajta. 

A másik képen egy sziklafalon mászott. Mind a tlz uj
ja görcsösen tapadt a kiálló élekhez, szeme üveges me
revséggel nézett fölfelé. Mélyen alatta szédit6 szakadék 
ásft. Benne valami kfgyózó görbeség: biztosan egy he
gyipatak. Háttérben a felh6foszlányok mint tigrisek ker
gették egymást ... Ilyen helyzetben vette le Heinit egy 
idegen anélkül, hogy 6 tudott volna róla. Félelmetes ilyet 
átélni! Megborzadtam! 

- Hurrá! - kiáltott fel Ottó és nagy buzgalommal la
pozgatott a könyvben, melyet Heini gondtalanul az asz
talon hagyott. Képek voltak benne és különféle frások. 
Amint jobban megnéztem, hát nem is könyv volt, hanem 
egy képes album. 

- Add ide - szólt Heini türelmetlenül és kissé elpirul-
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va. El akarta a könyvet venni OUótól, de ez kérlel6en 
mondotta: 

- Hadd nézzem végig, nagyszeru dolgok és képek 
vannak benne! 

E kérésre Heini engedett és elmondta, hogy ez a turis
takönyve. 

- Ha nyáron a hegyekbe vezetek valakit, akkor emlé
kül néhány sort íratok vele az albumomba! 

- Meg kell néznem! Meg fogom nézni! - és Ottó már
is lapozgatott az albumban. Legtöbb írás mellett kép is 
volt. Mind megannyi fenséges alpesi táj. Ottó az írásokat 
is olvasta; a komolyakat halkan hadarva, a tréfásakat 
hangosan és lassan. 

Egy-egy tréfás versnél az öcskös felnevetett, Heini is 
vele tartott. 

A vége felé a legtöbb komoly volt, Ottónak már nem 
volt min nevetnie. 

Az utolsó laphoz értünk. Ottó épp lapozni akart, Heini 
megfogta kezét és becsapta az albumot: 

- Nincs tovább! - mondotta. 
- Miért ne volna? No még az utolsót hadd nézzük 

meg! - koldult Ottó. - Biztos valanli jó móka! - De He
ini elvette a könyvet. 

- Mondd, mi van az utolsó lapon? - kíváncsiskodott 
tovább Ottó. 

- Mi? - Egy vers, mel yet magam irtanl, mikor egyedül 
harangoItanl a hegyekben. 

- Te magad írtad? Az biztosan nagyszeru vers, már 
csak azért is el kell olvasnom! Mutasd meg, mert külön
hen el fogom lopni az albumot és mégis megnézem! 
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- Nem! - mondotta nyersen Heini, ezzel betette az al
bumot táskájába és bezárta, s a kulcsot nadrág zsebébe 
csúsztatta: 

- Ezt sohasem fogod elolvasni! 
Mindennel megvoltunk, aludni tértünk. 

Nekem nem jött álom a szememre. Folyton azt mon
dogattam magamban: 

- Látnom kell, mit írt HeiIli az albumába! Felültem 
ágyamban és feszülten figyeltem. Aludtak mindketten, 
lassú volt a lélegzetük. 

Na most, rajta! - haboztam. Éreztem, hogy becstelen
ség, amit tenni akarok. Átellenben feküdt Heini, nyugod
tan, mélyen aludt. Szabályos lélegzete izgatott. Meg kell 
tudnom a titkát! Vagy félóráig küszködtem Igy magam
mal. Aztán már nem blrtam tovább, úrrá lett rajtam a kI
váncsiság. 

Zseblámpámmal odakúsztam az ágyához. Reszket6 
ujjakkal húztam ki nadrágzsebéb61 a kulcsot és óvatosan 
kinyitottam a táskát. - Ez volt életem első tolvajkodása. 
Erre azonban most nem gondoltam. Órtilt sebesen lükte
tett a vérem. Fogtanl a könyvet, gyorsan a végére lapoz
tam! 

Egy kép volt beragasztva: fennséges hegyorom - há
romszögű szikla, mely lapjával nézett az égre. Elöl egy 
alpesi legelő, tele számtalan fehér virággal. Senuni más 
nem volt rajta, csak a rét és a hegy. A kép alatt cemzával 
határozott vonású, fiús írás: 

"Ma, április 20-án, tizenhatodik születésnapomon, 
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egyedül vagyok itt a Serlesen. Reggel Waldrastban meg
áldoztam. " 

Az írás alatt kis vers állott: 

Add, Uram, hogy szívemben, 
Bánatban és örömben 
Angyal tisztaságo t szeressem, 
És dert1s homlokomon, 
Mint e szikrázó hegycsúcson 
Tiszta öröm honoljon! 

Hogyan tettem vissza a könyvet, és hogyan kerültem 
vissza ágyamba - nem tudom. De még ma is érzem az 
ég6 szégyenpirt, amely akkor arcomat, szivemet égette. 

Másnap reggel, az iskolaév els6 reggelén, Heinivel a 
megszokott utcákon mentem iskolába. A ragyogó napsu
gár be-betört a házréseken és a visszavert fény el-elvaki
tott, mikor egy kirakat előtt elmentünk. 

Számomra ezzel a nappal vége volt a vakációnak. 
Akánnilyen v áltozatosságot is jelentett az új iskolaév, 
akárhány idegfeszlt6 élményt igért is, ezen a reggelen 
csak azt éreztem, oda a szabadságom. Kedvetlen voltam 
és csendes undorral mentem iskolába. 

Heini nem édeslthette meg életemet! Vigan lépdel 
mellettem. - Én a tegnap esti eseményekre gondoltam. 
Feszesen, mereven mentem, mint mindig. De hiába mon
dogattam magamban: ez a Heini is csak olyan, mint a 
többi - magam sem hittem el, amil mondtam. - Más lel
kének leleplezett titka, mint mázsás malomk6 nehezedett 
lelkemre. Tegnap még átérezlern becstelenségemel és 
szégyenemben a párnára szorltottam arcomat, nem mer-
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tem Heini felé fordulni. Úgy tetszett, mintha ragyogna a 
homloka és vakítaná a szememet. 

Most azonban nem éreztem sem szégyent, sem bána
tot, csak bosszankodtam. Már kora reggel egy képet tett 
Heini asztalára. Amikor el6ször megláttam, rákvörös let
tem: az a kép volt, mely alá a verset írta. Nem is sejthet
te, hogy aza kép milyen kínos szemrehányást tesz ne
kem. Frissen és elfogulatlanul ment most mellettem _a 
nagyváros utcáin. Lelkéb61 olyan er6 sugárzott, mely 
el6tt nekem is meg kell hajolnom. 

Legy6zve éreztem magam, tanácstalanul klnlódtam. 
Hát bennem semmi sincs, amiben a tirolit magam alatt 
tudom?! 

Magam sem tudom egészen, hogy miért, de vad tom
bolással forrt minden bens6mben. Legy6zhetetlen dac 
ébredt lelkemben. - Majd elválik, sz61alt meg bennem 
egy hang: - a hegyek között könnyű jámbornak lenni és 
az angyalt adni. Csak maradj itt a városban! Írsz te még 
más verseket is albumodba ... ! 

- Te - sz61ltottam meg hirtelen Heinit és csendes gúny 
jelent meg ajkamon: micsoda kép az, amit reggel aszta
lodra tettél? 

- Milyen képre gondolsz? - kérdezte Heini sz6rako
zottan. 

- Arra a háromszögú hegyre! Miért tetted azt az asz
talodra? 

Hangomban volt valami, ami gyanakv6vá tette. Bizal
matlanul nézett rám, nézésem sem igen tetszhetett neki, 
túl sok titkos tudás volt benne. 
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De aztán egyszeru természetességében felnevetett és 
azt mondotta: 

- Ja, az a hegy a Serles; dr. Defner m(ivészi képe. -
Tudod, ez egy híres innsbrucki hegy. Magam is sokszor 
megmásztam. 

- Olyan különös valami az a Serles? - kérdeztem to
vább és újra gúnyosan mosolyogtam. 

Most azonban semmi sem túnt fel Heininek. Lelkesen 
magyarázta, hogy hányszor és milyen oldalról mászta 
meg a hegyet. Ahogy így beszélt, barna szeme csak úgy 
lángolt, akárcsak tegnap, els6 találkozásunkkor. Majd
nem elfelejtette, hogy fenséges hegyeib61 a nagyváros 
szürke, poros utcáira került. 

Tizenhatodik szOletésnapi élményér6l természetesen 
egy szót sem szólt. De én minden lépésnél világosabban 
láttam, miért a hegyen írta le elhatározását és kivánságát. 
A hegyben valami er6nek kell lennie, amelyr6l nekünk 
városiaknak sejtelmünk sincs; fénynek kell kiáradnia, 
amely a szikrázó hómez6kr61 belevilágít az emberekbe, 
akik a hétköznap alacsonyságából felkerülnek a csendes 
alpesi világ búvkörébe ... 

Ezt a fényt és derűs világosságot akarja Heini meg
őrizni. De mit is tör6djék a nagyvárosi élet viharfergete
ge, amelyben a szenvedély millió vérvörös, sistergő túz
fáklyát gyújtott meg, ezzel a hegyekb61 idetévedt fehér 
lángocskával! Félve láttam, amint a fehér lángnyelv resz
ketve imbolyog Heini véd6 kezében - talán még egyszer, 
rövid id6re fellobban, aztán ezt is felváltja a vörös, fOstös 
máglyatúz ... 

A sarkon befordultunk. 

18 



- Ez a gimnázium! - mondottam szárazon és rámutat
tam a kissé zord épületre. Ólomszürke szín takarta, mint 
valami római a tógájában, idegenül állott az iskola a bér
házak között. Amint ránéztem erre a diákkaszámyára a 
hosszú ablaksorral és amint újra elolvastam a kissé elmo
sódott feliratot: Állami Gimnázium - valami a torkomat 
fojtogatta -, Heini se nézett valami örvendez6 arccal erre 
a k6rengetegre. 

- No! most újra kezdhetjük! - mondotta, miközben 
táskáját er6s lendülettel a hóna alá csapta. Átmentünk az 
utcán és szótlanulléptük át az iskola küszöbét. 

19 



KLUB AHATODIKBAN 

Heini voll az egyedüli új fiú osztályunkban. Egyéb
ként minden úgy volt, ahogy azt tavaly évvégén abba
hagy tuk. 

Osztályunkban négy párt volt: a vörösök, a feketék, a 
zsidók és a "Klub". 

A vörösök csoportja 5 fiúból állott: 3 szocialistából és 
2 kommunistából. Mindkét kommunista és egy szocialis
ta felekezet nélküli volt. Mind az öt lelkesedett az eljö
vend6, boldogító világforradalomért. Ezért ők maguk is 
dolgoztak. Minden este, gyakran féléjszak{tkon keresz
tül, keményen és áldozatos munkával szolgáll{tk pártju
kat. Egyikük szépszámú "vörös-solymokat" vezetett, a 
másik lcend() vczet6knek adott tanfolyamot. Legerősza
kosabb köztük a kommunista Schauer Károly volt. Ő 
még az osztályban is agitált. Órák alatt propaganda-ira
tokat irogatott és ezeket közöttiink osztotta szét. A követ
kezmény az lett, hogy néhány hónap alatt 4 zsidót és 3 
semlegest nyert meg a bolsevizmusnak. Néma borzalom
mal néztük tevékenységét, dc titokban bámulluk és cso
dáltuk a vörösök munkáját. 

A zsidók l2-en voltak. Különösebb szerepet nem ját
szottak az osztály életében, mert egyrészük a vörösökhOz 
húzott, a másik rész a polgári elemekhez. Ők maguk is 
mindent elkövettek, hogy kizárólagos zsidó csoportosu-
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lAs ne jöjjön létre. Azért a legritkábban lehetett 6ket 
együtt látni. 

A "feketék", a meggy6z6déses katolikusok, csak hár
man voltak. Kett6 kongreganista volt, a hannadik min
dennap ministrált a plébánia-templomban. Mi csak 
"szenteltviz-testvéreknek" vagy pedig ,,Jézus Szive-dra
gonyosoknak" hivtuk 6ket. Egyébként nem sokat tör6d
tünk velük, mert nem állták utunkat. Különben jóvágású 
fiúk voltak, különösen az egyik kongreganista. Az osz
tályban nem játszottak fontos szerepet és öIÜlhettek, 
hogy békében hagytuk 6ket. 

A legnagyobb csoport a "Klub" volt, húsz taggal; 6k 
a szabadszellemtí, liberális polgári elemet képviselték. 
Nálunk, mert én is közéjük tartoztarn, a vallás magánügy 
volt. Lehettél ateista, panteista, protestáns vagy anya
könyv ileg katolikus is, csak egyet nem tehettél: határo
zottan nem áll hattál egyik felekezet mellé sem. Legjob
ban tetted, ha vallási dolgokon (mise, gyónás) gúnyosan 
fölényeskedtél. Ez nálunk az el6kel6séghez tartozott, ki 
is tör6dnék ilyen dolgokkal! ... 

A Klubban mindenki felvilágosult és modern volt. A 
társadalmi élet virágzott; a jobbm6dúak esténként a ká
véházakban találkoztak, ahol az utcára bámultak és fe
csegtek cigarettafüst mellett. Különös el6szeretettel ke
resték a trágár vicceket. A többi fiú más középiskolás 
szervezethez csatlakozott. Eldugott lebujokban tartották 
összejöveteleiket. A becsületükön esett csorba kiköszö
rülésére, ami borg6zös állapotban nem is volt ritka, még 
párbajoztak is. Egyel6re csak a karokra mérték a vágáso
kat, az arcot a f6iskolára tartogatták. - Ilyen lovagias 
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esetek után a leáoygirnnáziwnból választott ideálj ukkal 
sétálgattak este a sötét utcákon. Esetleg erkölcsnemesít6 
(!) darabot néztek meg a "Heliotrop moziban". Itt ban
gos megjegyzéseik.kel és szellemeskedésükkel, nemkü
lönben vaskos tréfáikkal váltak bírbedtekké. 

Az osztályban a Klub képviselte a közvéleményt is, mi 
voltunk a hangadók. Csak a fanatikus vörösök merészel
tek szembehelyezkedni ha valami nem tetszett nekile 
Magában a Klubban is voltak többen olyanok, akik job
bak voltak a látszatnál. De ki is mert volna a liberális 
osztályfelfogással szembeszállni! Ilyennek ugyancsak 
meggyllit volna a baja Bemer Kurttal. - Bemer volt a 
Klub vezet6je és nem sok siker kecsegtette azt, aki vele 
mert volna kikezdeni, de ez senkinek még eszeágába se 
jutott Ennek a fickónak túlságosan sokat adott a tenné
szet: gazdag bankigazgató fia volt, tehetséges, imponáló 
és minden tekintetben ügyes. De a szép küls6 mögött 
már alsós korában nagy romlottság rejtőzött. Amit az 
osztály megtudott róla, az csak a szebbik része volt viselt 
dolgainak. A titokzatos mélységbe, vagy ha úgy tetszik, 
a fert6örvénybe csak szűkebb környezete nyert bepillan
tást. Ilyen bennfentes csak 4-5 volt. - Be kell vallanom, 
hogy Bemer a múlt iskolaév végén engem is bizalmasai 
közé számftott. 

* * * 
Egy hétig jártunk már iskolába, amikor Bemer fontos 

ügyben szeretett volna velem "konferenci ázni " , csak Igy 
nevezte a bizalmas beszélgetéseket. Azért vele mentem 
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haza. Tudtam már, mir6llesz szó. Most aztán, Heini, ké
szülj el mindenre, mert kezd6dik a boszorkánytánc. 

- Te - kezdte Bemer, miközben elegánsan rágyújtott 
-, hogy állunk a Mollal? Jóvágású fiúnak nézem, de biz-
tosan fekete! 

Bólintottam. 
Bemer felnevetett: 
- Kár! De remélem, nem lesz nehéz elbánnunk vele? 

Nem is tudom elképzelni, mint Jézus Szíve-dragonyos!! 
Ez nem neki való! Tudod, a tiroliak már természetüknél 
fogva hátramaradottak és persze így feketék is. Ó, a tiroli 
szentföld! Haha! De ilyen fickóról, mint Moll, könnyen 
levakarjuk a szenteltvizet. - Mondd, járatos a dologban? 

- Nem tudom, válaszoltam hidegen, de nem hiszem. -
Úgy éreztem, hogy nem szabad Júdás szerepét játsza
nom, de hamar elnyomtam feltámadó lelkiismeretemet. 

Bemer tűzbe jött. 
- Micsoda finom görbe lesz ebb6l! Ennek a fickónak 

a Klubhoz kell jönnie, majd ott megkenegetjük minden 
hájjal! Ha ez a feketékhez megy, botrány lesz bel6le! A 
múlt órán az egész osztály tapsolt neki, mikor az óriás 
kört csinálta. - Moll márka lesz számunkra! - V állalko
zol, hogy megszerzed nekünk? - Hidd el, ez nem is 
olyan nehéz, mint amilyennek látszik! 

Heini albumára gondoltam. - Olyan egyszeruen azért 
nem megy a dolog, mint azt most Bemer gondolja. Kü
lönben égesse meg 6 az ujját! 

- Igen - mondtam kissé vontatottan. Én is segUek. 
Egyedül azonban nem tehetem. Jól tudod, hogy rokon om 
és azért nagyon óvatosnak kell lennem! Aztán ezekkel a 
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kemény tiroli koponyákkal nem olyan könnytl elbán
" nL ... 

- Hát ha nem mered egyedül, jó, - mondta kissé epé
sen Bemer, akkor majd én megcsinálom az egészet Te 
csak csalogasd hozzám, a többi az én dolgom. Meglátod, 
egy hónap múlva átdolgozom. Viszontlátásra! 

Kezet fogtunk, 6 még jelent6ségteljesen mosolygott, 
aztán szétváltunk. 
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Az ELSŐ ÖSSZECSAPÁS 

Heini áUásfoglalása nem maradhatott sokáig titokban. 
Már a következ6 napokon kikezdték. Érezte Heini a !á
nehezed6 súlyt, de egyel6re kitért. Éles megjegyzéseivel 
és gyors határozottságával keresztültörte magát a jelent
kez6 nehézségeken. Hallatlan merészség voll l61e, hogy 
keresztül akart tömi a zsarnok osztály-törvényeken! Lé
legzetvisszafojtva figyelte az egész osztálya szörnyű 
küzdelmet. Mert eddig az osztály még mindenkit térdre 
kényszerltett, ha nem sikerült csellel, hát er6szakkal. 

A második hét keddjén kezd6dött a harc. Hittantaná
runk, dr. Schnitzler, jóságos, kedves öregúr volt. Hiány
zott azonban bel61e az eJtly és a rengeteg munka fáradttá 
tette. A mi iskolánkat egyébként se szerette, mert itt ért 
cl velünk a legkevesebbet. Órái alatt alig figyeltünk, a fi
úk kártyáztak, újságOl vagy könyvet olvastak, esetleg a 
házi feladatot iTták. Régebben még megpróbált lelket 
vinni az osztályba, de amikor látta, hogy minden igyeke
zete kárba vesz, felhagyott ezzel. Mi lermészetesen örül
tünk ennek, legalább békében hagyott - mondták a töb
biek. 

Dr. Schnitzler sajátságosan osztályozott. Elégtelent 
sohasem adott, ehhez túlságosan jó volt a szive. De az 
elégségesekkel is nagyon takarékoskodott. Így aztán már 
két éve osztály-törvénnyé lett, hogy a hittant nem tanul-
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luk. Ha felelésre került a sor, kiki azt mondta, amit éppen 
elcsípett a magyarázatból, vagy amit lesúgtak neki. Hiá
ba intette az osztályt, hogy többet tanuljon, nem használt. 
Ha aztán jött a konferencia, jó szíve nem engedte, hogy 
annyi rossz jegyet adjon. Mi pedig nevetve vágtuk zsebre 
a tanulás nélkül szerzett jó és jeleseket. 

Még egy különös szokása volt dr. Schnitzlemek. Aki 
résztvett az iskolai közös gyónásokon és áldozásokon, 
vagy azonkívül is áldozott, mindezt beszámította a hit
tan-jegyébe. Ennek következménye az volt, hogya kom
munistákat kivéve, mindenki résztvett a közös áldozáso
kon ... De hogyan? .. Én is gyakori áldozó voltam ebben 
az id6ben ... 

Azon a hires keddi napon, a hittanámak, de az egész 
osztálynak szokatlan élményben volt része. Dr. Schnitz
ler, amint azt máskor is tenni szokta, Icfeleltette a napi 
leckét. Bizony, elég döcög6sen ment, núg csak Heinire 
nem került a sor. A tanár nem hitt a fülének, mikor ez az 
új fiú apró részletességgel és folyékony el6adással 
mondta fel a leckét. Az idézeteket szóról-szóra tudta, s6t 
a magyarázatot is belesz6tte. Tíz percig beszélt anélkül, 
hogy egyszer is megakadt volna. Amikor elhallgatott, 
akkor tért magához dr. Schnitzler ámulatából. Az egész 
osztálynak azt mondta: 

- Itt a példa, igy kell a hittant tanulni, ha Moll tudja, 
valamennyien megtehetnétek. Most igazán láthatjátok, 
hogy milyen lusták vagytok. Aki a jöv6ben jelest akar, 
az úgy tanuljon és feleljen, mint Moll! 

Bemer óra után magából kikelve rontott nekem: 
- Micsoda 6rült nagy szamár vagy te Eger?! Miért 
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nem mondtad Mollnak, hogy nem szoktuk a hittant ta
nulni? Az valamennyiünk jegyét leszállítja! 

- No hallod - mondtam bosszankodva -, honnan tud
jam azt, hogy még ma sor kerül rá és hogy ilyen bolondul 

bebiflázta. Ma este azonban szólni fogok neki. 
- Jó - szólt Bemer. - Ha azonban makrancoskodnék, 

alaposan fenyegesd meg! Megértetted? Ilyet nem túr el 
az osztály! Rólam egyel6re ne szólj neki. ADIKISZ 
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majd elintézi. Én most még háttérben maradok. Remé
lern, tudod, hogy miért?! 

Tennészetes, túlságosan megértettem, miért nem avat
kozik bele. 

Heinit nagyon sajnáltam, de kéjes örömöt szerzett az 
a gondolat, hogy verg6dve látom az egész osztállyai 
szemben. 

Még aznap este, vacsora után szerencsét próbáltam. 
Ottó moziban volt, így zavartalanul beszélgettünk. 

- Heini -, kezdtem, te nagy butaságot csináltál, amely
r61 azonban magad sem tudsz. 

Heini letette a könyvet, az ágyra ült és kíváncsian né
zett rám: 

- Micsoda butaságot csináltam? 
Elmondtam neki az osztályhatározatot, hogy a hittant 

nem tanuljuk. - Csendben végighallgatott és gondolko
zott. 

- Dr. Schnitzler - szólalt meg végre -, könnyűvé teszi 
nektek a hittant. Meg is értem, hogy nem tanultok. Hogy 
engem állftott példaképnek, az magamnak sem tetszik.
De tudod mit? A hittant azért is tanul om! Mindig inns
brucki hittantanáromra gondolok. Az volt ám a hittanár! 
Ha ez a mi osztályunkban csak egy órát tartana, ugyan
csak szájukat tátanák ezek a liberális alakok! Ezeknek 
fogalmuk sincs arról, hogy mi a vallás! - Ilyen alakoktól 
nem engedem magam befolyásoltatni. 

- Heilli, légy okos - figyelmeztettem -, különben még 
bajod lesz! Az osztály nem fogja eltűrni, hogy szembe
szállj velük! 

- De, Frici, kérlek - mondotta kissé felindulva: ki lr-
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hatja el6 nekem, hogy nút tanuljak és nút ne tanuljak! 
Nevetséges! Utóvégre senkinek senuni köze, hogy én 
nút csinálok! 

- No igen, igen ... - váJaszoltam - ott Innsbruckban 
azt csinálhattál, amit akartál, itt azonban meggyúlik a ba
jod a DIKISZ-szel, majd meglátod, nú lesz akkor! 

- Micsoda az aDIKISZ? - kérdezte Heini. 
- Még senunit sem hallottál róla? - Ez a diákok kö-

zépiskolás szövetsége. A Klubból is tízen benne vannak: 
Heini felnevetett. No, majd meglátom, hogy olyan le

gények-e, núnt a nevük mutatja, egyébként nem ijedek 
meg t610k. 

Ekkor már türelmetlen voltam. 
- Heini, ezekkel nem lehet tréfálni -, mondottam in

gerülten - nem kfvánom, hogy a magad b6rén tapasztald! 
Hidd el, legjobb, ha beadod a derekadat, ha éppen 
akarsz, tanulhatsz hittant, de ne mutasd az iskolában, 
hogy tudod. 

Heini felugrott és kiabálva mondotta: 
- Én nem tűröm, hogy nekem valamit is el6frjanak. 

Nem a jegyért tanulok, de megmutatom a DIKISZ-nek 
is, hogy nem tör6döm vele és nem ijedek meg t6le. 

- Tehát nem követed a tanácsomat? 
-Nem. 
- Jó, csak óvni akartalak. Ne vedd t61em zokon a fi-

gyelmeztetést. Én magam nem vagyok tagja a DIKISZ
nek, azért, ha bajod lesz bel61e, én nem tudok rajtad se
gfteni! 

Heini felém jött. rám nézett: 
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- Nem veszem rossznéven a figyelmeztetést t61ed, Fri
ci, de ne félj, nem egykönnyen bánnak el velem. 

Másnap reggel Bemer már várt rám az utcán és kíván
csian érdekl6dött, mit végeztem. 

- Semmit - mondottam. Nem enged semmit. Kemény 
tök ez a tiroli koponya! 

Berner vállát vonogatta és gúnyosan nevetett: 
- Jó étvágyat! Ennek aztán lesz mit lenyelni ... 
A következ6 hittanórán, amikor dr. Schnitzler bejött 

az osztályba, leült felütötte a könyvét és szemiivege fe
lett körülnézett. 

- Na, Moll - szólalt meg - mit tud az evangélium hi
telességér61? 

Az egész osztály felfigyelt, izgatottan néztek Heinire, 
valamennyien tudták, hogy figyclmeztettem. Ó mégis 
teljes nyugalommal, pontosan és kimerit6cn mondotta el 
a leckét. 

- Nagyon jó -, szakította félbe a hittanár - jeles. Most 
látom csak, mire lenne képes az osztály, ha nem volna 
annyira lusta. 

Alig fejez6dött be a tanítás, a DIKISZ vezetője, Rut
meier Erik Heinihez lépett, feltűn6en igyekezett felhábo
rodását legyűrni. 

- Te Moll - és kihivó tekintettel mérte Heinit végig -, 
nem megmondta neked Eger, hogy nálunk senki scm ta
nulja a hittant? 

Heini nevetve nézett sötét arcába: 
- Természetes, hogy megmondta, ha kivánod, irásban 

is elisrnerem. 
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- Marhaság - sziszegte Rubneier. csak azt mondom 
neked. ha mégegyszer ledarálod az osztályban a beszaj
kózott leckét. akkor nem úszod meg szárazon. el6re fi
gyelmeztetlek. 

Heini nem nevetett többet. Arcvonásai megkeményed
tek. mint a márvány. végigmérte ellenfelét Szemei szik
ráztak. mint az acél, fenyeget6en nézett. akár az alpesi 
havasok. Nem mindennapi látvány volt. amint hallgata
gon állott és méregette ellenfelét. - Rubneier ehhez 
egyáÍtalán nem volt szokva. Gyáva gyalOlettel nézett He
inire. de aztán remeg 6 ajakkal fordult el t6le. 

Heini pedig nyugodtan. szó nélkül megfordult és haza
ment. 

Három nappal kés6bb a hittanóra el6tt Heini a helyén 
levelet talált. Géppel volt írva és le is volt ragasztva. 

Moll Henrik. VI. osztály. 
Heini a kezébe vette és csodálkozva nézett kOrül. hogy 

mit jelentsen ez. Felnyitotta. Az osztályból mintha senki 
sem vette volna észre. titokban mégis valamennyien 6t 
figyeltük. - Mikor elolvasta. kissé elpirult. aztán még 
egyszer elolvasta. majd osszegyúrte a levelet és zsebre
vágta. 

Tanítás után megmutatta a levelet. amely (gy hangzott: 
Válaszúton állasz. ha hittan órán felszóHtanak. El6re 

figyelmeztettek és tudod. mit kíván t6led az osztály. ha 
nem akarsz alkabnazkodni. magad lásd a következmé
nyeket. 

DIKISZ VI. osztály. 

A hittanórán Heioi döntOtt. S6t viselkedése egyszeru-

31 



en kihivó volt, amennyiben maga jelentkezett felelésre. 
Már két éve nem jelentkezett osztályunkban senki hittan
felelésre. A hittanár. aki erre nagyon megörOlt. megdi
csérte HeiDÍt és az egész lecke anyagát lefeleltette vele. 

Mig HeiDÍ beszélt, céduIákat köröztek ilyen felhivás
sal: 

.. Az áruló Moll ki van közösitve. Aki nem tart velünk. 
meg lesz büntetve. - A DIKISZ nevében Rutmeier." 

HeiDÍnek fogalma sem volt az osztály határozatácól. 
Csak azt látta. hogy tizpercekben senki sem beszél vele 
és mindenki kerOlte. amikor az egyik Klub-tagtól valamit 
kérdezett. az szó nélkül hátat forditott. 

Ekkor jött be HOtzl Herbert. az egyik kongreganista. 
HeiDÍ megszólftotta. Herbert. aki különben stramm fiú 
volt. dacolt a DIKISZ határozatával és kedélyesen elbe
szélgetett Heinivel. 

Két perccel kés6bb hangos ordftást hallottunk. Hötzl 
nem vette észre a helyére rakott rajzszöget és beleült. Az 
egész osztály harsogott a nevetést6l. Ez az els6 bOntetés. 
Herbert ajkába harapott. de küzdelmébe kerOlt. hogy 
visszafojtsa a könnyeket. amelyeket nem a fájdalom. ha
nem a harag és düh sajtolt ki szeméMl. - Óra alatt cédu
lát [rt Heininek: 

.. Kedves Moll! Minden körülmény között veled aka
rok tartani. Ezentúl én is szorgalmasan fogom a hittant 
tanulni. Weinmannak és GilInek is megmondom. Ha né
gyen osszetartunk. keresztültOrOnk a tirannizmuson. Be
leegyezel?" 

Heini elolvasta a levelet és bólintott. 
Hötzl ezért az újabb kihfvásért kint hátulról két pofont 
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kapott Rutmeiert61. De nem hagyta magát és összevere
kedtek. 

A következ6 héten napról-napra ismétl6dtek az ilyen 
és hasonló jelenetek. A DIKISZ azonban elszámította 
magát, mert nemcsak Heinivel kellett elbánnia, hanem az 
egész fekete fronttal szembe találta magát. A három fe
kete egyáltalán nem tör6dött Heini kiközösltésével. EI
lenkez61eg! Mostantól kezdve igazán vele tartottak, hit
tanban is követték Heini példáját. HlIségesen és kemé
nyen összetartottak és minden dühkitöressel dacoltak. 

Rubneier, akit titokban Berner biztatott, a legaláva
lóbb eszközökkel élt Kirándulás alkalmával például a 
kissé lemaradt Heinit Rutmeier három társával megtá
madta. Heini h6siesen védekezett, de a túler6vel szem
ben nem tudott boldogulni. Leteperték és egy ideig ütöt
ték, majd gyáván megszaladtak. Heini vérz6 orral és se
bes kézzel ment az osztály után. Legközelebbi pataknál 
kimosta sebét és tapaszt rakott rá. Este lefekvéskor el
mondta nekem az esetet, arnelyr61 senki sem tudott. - Én 
voltam az egyedüli, akinek elmondotta. 

A DIKISZ különben minden alkalmat megragadott, 
hogya vallást gúnyolja. Vérig akarták Heinit és társait 
bosszantani. Ma is borzadok, ha a szörnyű káromkodá
sokra gondolok. A legalábbvaló és legszemérmetlenebb 
vicceket mondták és mindent nevetségessé tettek, ami 
egy jóravaló, jellemes fiúnak szent. 

Szentáldozási napon templomba menet Rutmeier cso
koládét osztott szét, amit nyiltan befaltak. Közben gú
nyosan mondták, kár, hogy azok a csuhások nem csoko
IMéból csinálják az ostyát. 
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Ez már sok volt Heininek. 
- Ti gyáva majmok - mondta -, valóban nagy h6stett 

t61etek, ha áldozás el6tt csokoládét zabáltok. Ti csak a 
hittanjegy kedvéért mentek a templomba! Képmutatók! 
Sokkal jellemese bbek a vörösök, kik becsületb61 távol
maradnak! 

Rutmeier semmit sem szólt, de a templomban embere
ivel szorosan Heini mellé ült, és egész mise alatt a leg
rondább vicceket mondták.. Heini egész fülig pirult Utá
na valamennyien megáldoztak. Én is gyakori áldozó vol
tam akkor ... 

Heini belül bosszankodva emészt6dött, nlilwr ezeket 
látta, de ugyanakkor izzó harag és kétségbeesett düh tá
madt szívében. Csak kis alkalom kellett, hogy a magába 
fojtott méreg kitörjön. Látszott, nem sokáig bljra ki Hei
ni. 

Igazam volt! Három hétig tartott már a háborúskodás, 
mikor október 22-én elérkezett a dönt6 csata, melyet so
hasem tudok elfelejteni. 

A 11 órai tlzpercben Rutmeier a katedrára ment, körü
lötte voltak a cinkosai. Cédula volt a kezében, amelyr61 
valami litánia-félét olvasott. Az egész a lorettói letenye 
kicsúfolása volt. Duhaj felkiáltással és harsogó nevetés
sel klsértek minden könyörgést. Néhányan szinte maguk
ból kikelve ordltottAk: KömyOrOgj érettünk! Az osztály 
legnagyobb része a padokban Olt mint semleges szemlé-
16. 

Heini könyve fölé hajolt és semmivel sem látszott tö
r6dni. De egy szemtelenOl alávaló hasonlatnál felugrott, 
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néhány lépéssel a katedránál tennett. Félrelökte a körü
lállókat. 

- El innen! - A szoros kör engedett, jobbra-balra rö
pültek a fiúk ... Felindulva, vérben forgó szemekkel állt 

RUlmeier mellett. Arca a haragtól falfehér volt. Halotti 
csend lett az osztályban. 

- Kutya, most már elég volt, ez a tied - és két szédü
letes pofont kapott Rulmeier. 
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Heini villámgyorsan megfordult és Rutmeier cinkosa
inak azt mondta: 

- Ti gyáva rip6k.ök, tizen egy ellen: hadd bánjak el ve
le egyedül. 

- Fogjátok le! -lihegte Rutmeier. 
- Ekkor váratlan esemény történt, a DIKISZ-t kivéve, 

a többiek mind Heini pártját fogták. 
- Igaza van - ordította az egyik vörös -, gyávák, hagy

játok egyedül Rutmeierrel. - Mindenki kiugrott apadból 
és körülvette a két birk6z6t. 

Amikor Rutmeier látta, hogy komolyra fordult a hely
zet, néhány határozatlan lépéssel el6bbre jött, közbelép
tek a semlegesek, hogy megakadályozzák a DIKISZ be
avatkozását. 

Heini rátámadt Rutmeierre. Megfogta. ADIKISZ ve
zet6je most el6ször találta magAt egyedül szemközt el
lenfelével. Vadul csapkodva védte magát. Karmolt, hara
pott, vakul vagdalkozott, közben meg-megfordult, a há
tAt mutatta. Heini nem engedett. Lassan, mélyen IéIegez
ve vaskarokkal szorttotta magához Rutmeiert. Lihegve 
nyomta le és egy er6teljes rántás - Rutmeier elvesztette 
egyensúlyát és fel bukott. Heini esés közben is átkarolta 
és együtt esett el vele. Egy ideig csak hemperegtek, majd 
Heini hirtelen felkelt, és amikor Rutmeier fel akart kelni, 
újra leteperte, két pofont adott neki és földrenyomta. Né
hány pillanatig csak a kett6 lihegése hallatszott. Heini 
er6sen nyomta Rutmeiert apadlóhoz, núg teljesen össze 
nem roppant ellenállása. Mindkét válla a padlón volt 
már. 
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A konmmnista Schauer lassan, hangosan számolt: 
egy ... keM ... három ... 

Heini gy6zött. Vastaps vetett véget az izgalmas jele
netnek. 

- Bravó, Moll! - Pompás! - Derék fickó vagy! 
Heini elengedte ellenfelét és két lépést tett hátrafelé. 

Keze és ajka véres volt és homlokán ott gyöngyöztek a 
verejtékcseppek. Gill és Hötzlleporolták ruháját. Rutrne
ier nem vérzett, de látszott rajta, hogy eleget kapott. 
Nagynehezen tápászkodott fel, arca égett a düht61 és 
gytflölett61. 

Heini hozzá lépett és kezét nyújtotta. Ha békében 
hagysz ezután - mondotta szerényen, de határozottan. 

- Te disznó, ... te disznó - sziszegte Rutmeier ... 
Ez az utolsó volt Heini legnagyobb gy6zelme. 
- Pfuj, Rutmeier, a disznó te vagy - szólt oda Seb auer. 

És "bravó, Moll", harsogott az egész osztály. 
De csengettek. Heini gyorsan lemosta magát a mosdó

nál, a vért letörölte zsebkend6jével és nagy ott lélegezve 
ment helyére ... 

Ett61 kezdve Heinit már nem nézték "új fiúnak". Egé
szen az osztályboz tartozott. 

A hittantanulásról senki sem beszélt többet. Heini és 
három társa újra szabad volt és megvolt a joguk, bogy 
katolikusokként éljenek. Mert amint mondották a vOrO
sök, úgy tett most az osztály: "A vallás magánügy!" És 
ezentúl békében bagyták a feketéket. 
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ALATTOMOS TÁMADÁS 

Bemer Kurt a DIKISZ és Heini küzdelmében óvato
san a háttérben maradt. Ez nagyon is ravasz dolog volt 
t61e, mert most még mindig kiléphetett a porondra, hogy 
Heinit megdolgozza. 

Egy héttel a verekedés után Rutmeiert és engem egy 
közös "konferenciázásra" hívott lakásukra. EI6ször vol
tam Bemereknél. A török sáncok villanegyedében volt a 
bankigazgató pompás villája. Kurt az ablakból meglátott 
és elém jött az el6szobába. Blazlrt udvariassággallesegl
tette kabátornat és felvezetett a szalonba, ott bemutatott 
édesanyjának: 

- Mama, a barátom, Eger Frigyes. 
Dr. Bememé mosolyogva nyújtotta felém kezét, ame

lyen a gyémántgyúru1c csak úgy ragyogtak. 
- Milyen kedves, hogy Kurtornat meglátogatja, mond

ta nyájasan, már többször beszélt Önr6l. De remélem, 
most már gyakrabban meg fog látogatni minket! 

- Ha doktorné megengedi! - mondottam udvarias 
meghajlással. 

- No, de természetesen Frigyes úr, nagyon is örülök, 
ha Kurtnak ilyen derék barátai vannak, akik megértik 6t 
és példájukkal egy kicsit sarkallják is. De nem akarom 
magukat tovább zavarni. Kurt azt mondta, hogy együtt 
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akarnak tanulni. Nehéz a mai diákságnak, túl sokat köve
telnek az iskolában. 

- Lili, szólt ki az ajtóban, vigyen Kurt szobájába há
rom uzsonnát. 

Elköszöntünk és Kurt szobájába mentünk. Hatalmas 
teremben találtam magam; tele volt drága sz6nyegekkel 
és értékes, sötét szína bútorokkal. Nem is szoba, hanem 
valóságos szalon volt. Rutmeier már várt itt ránk. 

Kurt egy karosszékbe vetette magát, keresztbe rakta 
lábait és ezüst cigarettatárcájából nevetve megkínált 
minket. 

- Képzeld, a mama megsajnált bennünket, hogy 
annyit kell tanulnunk! Hahaha, tudod, még mindig he
lyes kis bubijának tart! No, de nekem mindegy, minél 
kevesebbet tudnak az öregek, annál jobb. 

Hanyag eleganciával d61t hátra és fújta a kék füstöt, 
majd hirtelen felém fordult: 

- Hát hogy is állunk Mollal? 
- Minden a régi - válaszoltam. 
- Átkozott - morogta. Ahittantanulás baiu I ütött ki. 

Hát ezt el6re tudhattuk volna. Ilyesmivel nem fogjuk a 
fickót magunknak megnyerni. Más oldalról kell kezdeni. 
Van egy tervem: egyszer ki kell gyóntatnod, Eger, hogy 
voltaképpen mit is tud. Bizonyára még egészen süld6. 
Kicsit kíváncsivá is tehetnéd, csak úgy mellesleg, azután 
majd teljes alapossággal kioktat juk. Biztos bekapja a 
horgot. Ezen a téren senki sem védekezik. Okosan kell 6t 
majd a kezünkbe kaparintani, nem mindent egyszerre. 
El6ször csak felvilágositjuk, ha aztán tüzet fogott, a többi 
magától jön. 
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Három nap múlva nagyszeru alkalom kfnálkozott sze
reperu eljátszására: éppen kettecskén ültünk szobánkban. 
Heini most kapott levelet otthonról, amelyben azt irták, 
hogy testvérkéje született. Ötödik gyennek volt a csöpp
ség a családban. Most épp két húga és két öccse volt. 

Nagy örömmel mutatta nekem a levelét. 
- Borzasztó kívánesi vagyok, hogyan néz ki a csöpp

ség, és még azt sem irtá.k meg, hogy mi a neve! Ilyet is 
elfelejtenek! 

Én is elolvastam a levelet. Gratuláltam az új öcsi.ké
hez. 

-Te Heini - kérdeztem: Tudtad te el6re, hogy tcstvér
kéd fog születni? 

- Természetes! Miel6tt elutaztam, édesanyám meg
mondta nekem. 

Tehát nem is látszott egész tudatlannak. 
- Mondd csak- faggattam tovább -, hogyan is gon-

dolkozol te ilyen dolgokról, mint a házasság stb ... 
N agy szemeket meresztett rám: 
- Hogyan gondolod ezt? 
-Istenem- válaszoltam -,ha az ember már nem gyer-

mek, akkor ilyen dolgok után érdekl6dik. Mindig többet 
akar tudni, mint te azt jól tudod. 

Heini kicsit elpirult, elmerülve nézett maga elé ... 
Végre hirtelen rám nézett ragyogó szemével: 

- Frici, tudod, volt id6, mikor nem ismertem ki ma
gam. Tavaly azután megkérdeztem hittanáromat, 6 aztán 
röviden megmagyarázta, milyen bölcsen rendezte be Is
ten az életet. Ez aztán számomra elég is volt. Több tudást 
nem is kivánok. Ha minden fiú úgy tudná, mint én, nem 
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beszélnének olyan arcpirító alávalóságokat. A leghango
sabbak a mi osztályunkban nem is tudják, mi is a dolog 
lényege. Szerelemr61 beszélnek és fogalmuk sincs a nagy 
és szent, igazi és nemes szerelemr61. Amit 6k szerelem 
alatt értenek, az vagy gyerekesség vagy disznóság. Csak 
azt az egyet olOndom neked, ha valamelyikük azzal jön
ne nekem, hogy felvilágosítson, olyan pofont kap, hogy 
három napig nyomja az ágyat. 

Amikor kés6bb lefeküdtünk, még sokáig nem tudtam 
elaludni. Új világ előtt álltam, először történt, hogy vala
kivel tiszta és nemes módon beszélgettem ezekr61 a dol
gokról. Minden tudásomat eddig a sárból és mocsárból 
merítettem. 

Mélyen undorodtam Bemert61 és tervétől. Mennyivel 
messze felette állt Heini... És én legyek a Júdás? .. 
Homlokom is forró lett a szégyenpirtóI. 

Amikor éjféltájban végre elszunnyadtam, már kész 
volt elhatározásom: a klsért6 próbáljon maga szerencsét. 
Rám aztán többet ne számitson! 

Addig halogattam értesltésemet, núg Bemer maga 
nem jött el6 vele. 

Ez néhány nappal kés6bb történt. Az egyik tlzpercben 
félrehúzott és megkérdezte: 

- Hogy állunk Mollal? 
- Kitún6en - feleltem mosolyogva. 
Meglepetve bámult rám. 
- Hogy-hogy, mit csináltál? 
- Semmit sem csináltam, de neki már igazán nem kell 

felvilágosltás. Mindent tud! 
Bemer mereven nézett a földre. 
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- Lehetetlen! Ennyire képmutató lett volna! Ezt soha 
nem mertem volna róla gondolni! 

- Mit nem mertél róla gondolni, kérdeztem szárazon 
'és gúnyosan. 

- Hát éppen ezt! - csodálkozva rázta a fejét. Hihetet
len! De most legalább meséld el az egészet, mi mindent 
élt már át! 

- Nincs sok mondanivalóm Semmit sem élt át. Egy 
pap mondta el neki az egészet, és Heini magasztos, szent 
dolognak tekinti, amellyel nem akar visszaélni. 

- Mi a ménkút! - igy állunk vele. Tehát ártatlan és tud 
a dologról. Ez ostobaság. Nem! Lehetetlen. 

- Pedig úgy van! - biccentettem. 
Erre nagyot káromkodott. 
- Mihez fogjunk most? 
- Még legokosabb volna, ha békében hagynád! - vá-

laszoltam. 
- Te gyáva, hördült fel. Most már tudom, mit kell ten

ni. Van egy nagyszeru könyvem, remek képekkel. Érted? 
Add majd oda neki olvasni. Természetes, nem mondod 
meg, hogy t61em kaptad. 

- Ezt már igazán nem tehetem meg - mondottam ha
tározottan. - Azt hiszed, majd megégetem az ujjamat. 

Gondolkozott. 
- Akkor magam csinálom meg. Postán küldöm majd 

el neki. Így sem fogja megtudni, ki küldte. De tervemr61 
nem mondok le. Meglátod, körmeim közé kaparintom. 

Vállamat vonogattam. Legszivesebben pofonvágtam 
volna Kurtot, de mégsem tartottam ajánlatosnak, hogy 
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ujjat húzzak vele. Senkinek sem kívánom, hogy ez a fic
kó ellensége legyen. 

* * * 
Már a következ6 napon megkapta Heini a könyvet. 

Éppen tanuláshoz fogtunk. A címzés géppel volt írva: 
Moll Henrik úrnak. Dr. Eger leveleivel. Bécs, IX., Hul
lám utca 126. 

Heini letépte a borítást és elolvasta a könyv címét. Hi
ába kereste a feladót, nem találta. Majd felütötte a köny
vet és lapozgatott. Láttam, hogyan pirult, mikor a képe
ket meglátta. Azonnal felugrott: 

- Ide nézz, Frici! Ki küldhette ezt nekem? Mit jelent
sen az egész? 

Minden erőmre szükségem volt, hogyameglepettet 
j áts zam. 

- Mi az? - kérdeztem, miközben elvettem a könyvet 
és átlapozgattam. Régóta ismertem már a képeket, de 
azért most nagyon csodálkoztam és adtam a meglepettet. 

- Ki küldte ezt nekem? - kérdezte ismételtem. Fenye
gető volt a hangja. 

- Fogalmam sincs róla, Heini. De várj csak! Biztos 
egy DIKISZ-es, aki bosszantani akart. 

Ez bevilágUott neki. 
- Igazad van, ilyesmi csak tőlük telik. No, de sokáig 

várhat a gazdája, flÚg visszakapja! 
Ezzel fogta a könyvet, anélkül, hogy mégegyszer fel

nyitotta volna, a kályhához lépett és bedobta a tűzbe. Az
után felemelte a fejét és a buzgóságtól és a kályha mele
gét61 kipirulva ezt mondotta: 
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- Nézd, te Frici, ha valaki érdekl6dnék utána, elmond
hatod neki! 

- Miért intézted el olyan gyorsan? - Ilyen könyvet 
nem kell mindjárt elégetni. 

- Tudod, otthon, Fulpmesben, a szalézieknél láttam 
egy színdarabot: "Mit árthatnak a rossz könyvek az ifjú
ságnak?" Ezt itt is el kellene játszani a gimnáziumban, 
ha te is láttad volna, hasonlóképpen cselekedné!. Én is 
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elhatároztam, ha rossz könyv kerül a kezembe, elégetern. 
Gondold csak el, ha Ottó kezébe került volna ilyen arc
pirító malacság. 

Igazat kellett adnom Heininek. Ekkor Bernerre gon
doltam és teljes szivemből kivántam, bárcsak itt lett vol
na. Nagyon is szerettem volna, ha saját szemével látta 
volna kudarcát. 

Amikor Bemer megkérdezte tőlem, hogy megkapta-e 
Heini a könyvet, szemrebbenés nélkül mondottam, hogy 
nem vettem észre semmit, mert biztos akkor érkezett, mi
kor nem voltam otthon. 

- Biztosan olvasta - vélte Bemer. 
- Nem hiszem - válaszoltam. Amennyire én ismerem, 

biztos a kályhába dobta. 
Már november végén jártunk. Heininek nyugodtan telt 

el a még hátralevő három hét. Bemer egyelőre nem bán
totta, de tervével mégsem hagyott fel. Romlottsága nem 
engedte, hogy mást tisztának lásson. 

- Majd karácsony után újra kezdjük - mondotta ne
kem elszántan, röviddel a szünidő előtt. 

Az iskolában nem tör6dtek Heinivel. Itt-ott ugyan gú
nyolták, de egyébként tehetett, amit akart. A DIKISZ ki
vételével, a többiekkel mind meg barátkozott. Sőt a vörö
sök közül az egyiket már meg is nyerte magának. Maga
tartásával és szellemes hozzászólásaival mindig nagyobb 
szimpátiára telt szert az osztályban és nagyobb érdeklő
dést keltett a vallás iránt. Péld.1ja is igen sok fiúra mély 
benyomást tett. 

A .. feketékkel" szorosan együtt dolgozott. Vezetőjük
ként szerepelt. Tényleg az is volt. A fekete-front általa 
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hatalom lett az osztályban, amellyel a Klubnak is szá
molnia kellett. Még a liberális történelem tanárnak is 
megnehezitették helyzetét, ha itt-ott katolikus tárgyon 
gúnyolódott. Ezel6tt ilyen kisz6lásokkal senki sem tör6-
döu. De ezután ez másképp lett. Heini egyszer még azzal 
is fenyeget6zött, hogy jelentést tesz az igazgat6nál. Ha 
valami el6került, amit nem akartak bevenni, a feketék 
azonnal mozgolódtak. A tanár szinte 6rjöngött, de végill 
is engednie kellett. A gúnyos kisz6lások elmaradtak. -
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KARÁCSONY A HA V ASOK KÖZT 

December 18-án édesapám levelet kapott. A nagybá
csi meghívott engem és az öcsémet Fulpmesbe, hogy ott 
töltsük a karácsonyi vakációt. 

Amikor Ottó ezt megtudta, örömében indiántáncot lej
tett. Én is hasonló hangulatban voltam. Ki ne örülne, ha 
el6ször nyHik alkalma a hegyek közé menni?! 

Közös haditerv vel ostromoItuk szüleinket, hogy en
gedjenek el minket, ebben Heini is segItségünkre volt. 
Végre is atyám beleegyezett, 22-ére állapította meg az 
indulás napját. - Édesanyánknak még egy nagyszení 
gondolata támadt: 

- Ha elmentek. akkor a szentestét 21-én ünnepeljük 
meg. Ha apa és én egyedül lennénk a szentestén, az na
gyon lehangolna bennünket. Nektek is velünk kell örülni 
és ünnepelni! 

Az új terv még csak fokozta örömünket. Így legalább 
kétszer élhettük át a karácsony kedves hangulatát. 

A hátralev6 két nap gyorsan múlott el csomagolással 
és el6készülettel. Heini szinte állandóan izgatott volt. Vi
szontIáthatja hazáját, a kedves és szivéhez n6tt hegyeket! 
Minden ily gondolatra er6sebben lüktetett a vére. 

Végre felvirradt december 21-e. A szenteste hangulata 
csak fokozta az utazási izgalmat. Amikor összegyűltünk 
a nagy szobában, már minden ajándék ott volt. Öcsém és 
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én ruhát és könyvet kaptunk. Sajnos, a sí hiányzott, ame
lyet Ottóval együtt annyira vártunk. Mégis mindjárt ész
revettem szüleim arcán, hogy nem tévedésb61 maradt ki 
az ajándékok közül a sí. Úgy látszott, hogy még valami 
meglepetést tartogattak számunkra. 

Heini is kapott ajándékot: gyönyörú képes albumot, 
Defner alpesi felvételeit. Nagyon megörült az ajándék
nak. Édesapám ugyancsak eltaláita a szíve vágyát. - Úgy 
éjféltájban a nagy boldogságot és izgalmat elnyomta az 
álom, de csak azért, hogy másnap reggel újult er6vel 
kezd6djék az öröm ... 

22-én reggel 7 óra. Atyám autóval a Nyugati-pályaud
varra vitt bennünket. Mondanom se kell, hogy alig fér
tünk a b6rünkbe. Ottó szinte félbolond volt már az öröm
t6l, hátizsákjával futballozott. Tombolva tört el6 az uj
jongás fiús szivéb61. Autó! D-vonat! Hegyek! Stubia 
völgye! Ródli! Sízés! - Túlsok volt egyszerre neki. 

Félórával kés6bb a Bécs-Lindaui vonat ablakában áll
tunk és kezet fogtunk atyámmal. Már jött is a forgalmi 
tiszt. .. 

Most emeli fel a fakanalat - ordította Ottó. Mindenki 
felnevetett a szakaszban. Papa szintén megfenyegette Ot
tót és nyugalomra intette. Már meg is indult észrevétle
nül a vonat - még egy utolsó kézszorítás és hosszú inte
getés és elhagytuk az óriási csarnokot. Élesen és metsz6-
en fújt a téli reggeli szellő. 

Heini becsukta az ablakot, aztán leültünk és boldog 
megkönnyebbüléssellélegeztünk fel, a hosszú utazás 
öröme végre valósággá lett. 

Hall ... 
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Megállás nélkül robog a vonat az állomáson keresztül. 
A tejfehér téli ködben eliramló vonat ablakából alig vet
tük észre a lámpák pislogását. Úgy túnt fel, hogy apró fé
nyes csillagok lógnak az égbenyúló havasokon. A he
gyek varázsa el6ször érintette meg lelkünket. - Egyedül 
maradtunk a szakaszban. Ottó az egyik padon elnyúlva 
aludt. Az izgalom és a hosszú út elbágyasztotta. Az utol
só nyugtalan éjszakán se tudott pihenni. De néhány perc 
múlva ismét felriadt. - Már Saalfeldhez értünk, a téli este 
elfeküdt a tájon. Heini ajánlatot tett Oltónak, hogy fe
küdjék le. Tiltakozva utasított vissza minden effajta aján
latot. Szégyellte, hogy a vonatban aludjék, mint egy cse
csem6. Ekkor Heini intett nekem, megfogtuk a fickót, 
betakartuk és az egyik padra fektettük. Hátizsákját a feje 
alá tettem, még kabát jainkat is ráraktuk és Ieoltottuk a 
lámpát. Ottó nevetve védekezett, de aztán mégis elcsen
desedett, 5 perc múlva már mélyen aludt. 

- Ébredj már, te baba, ráztanl meg Ottó vállát. Egy ál
mos arc kászálódott elő a kabáttömkelegből, álmos sze
mek meredtek felém. 

- No, mi az? - kérdezte szinte még félálomban. 
- Innsbmck. 
Erre olyan hirtelen ült föl, hogy majdnem leesett a 

padról. Kibámult az ablakon, de csak fénylő lámpákat lá
tott. Majd Heinihez fordult: 

- Te, mi az ott fenn? - És kimutatott a sötétbe. Épp 
előttünk villan fel valami fényesség az égen. 

- Ez a Patsebarkofeli-függóvasút állomása, volt a vá
lasz. - Jobbra mögötte van a Serles és Fulpmes. Nappal 
innen is látható. 
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Felhúztuk akabátunkat, felcsatoltuk a hátizsfiunkat 
és elhagytuk a szakaszt. Kint a folyosón már többen áll
tak.. A vonat éles kanyarral egy bídra futott. 

- Az Inn - szólt Heini -, és egy csillogó fényárra mu
tatott le. A vonat már a város teIÜletén futott, jobbra-bal
ra t61ünk utcák és házsorok úsztak. az esti szürkületben. 
Itt is, ott is fehér meg piros jelz61ámpák tűntek el mellet
tünk. A kerekek zakatolása is lassan elült. Egy éles csi
korgás, hogy mindenki a füléhez kap és már áll is moz
dulatlanul a hatalmas g6zkolosszus. Úgy érzi az ember, 
hogy pIÜszkölve, nagyokat fújva kapkod lélegzet után. 

Végre pont hatkor, tizenegy órai utazás után vonatunk 
megállt az innsbrucki pályaudvaron. Ottó türelmetlenül 
topogott a folyosón, alig tudta kivárni, hogy az el6tte le
v6k leszálljanak. Belefúrta magát a tömegbe s úgy igye
kezett el6re. Amint rákerült a sor, egy ugrással lent volt, 
aztán megfordulva, hangosan [gy szólt hozzánk: 

- Innsbruck, végállomás, kérem tessék kiszállni. 
Heini nevetve fogta meg a gallérját és tolta maga el6tt 

a tömegben. Figyel6 tekintettel kémlel tönk mindenfelé, 
hogy a nagy kavarodásban el ne vétsOk Heini édesap
ját. .. Nem sokáig kellett keresnünk. Hirtelen mellettOnk 
állott széles vállával; óriási termetével, mint egy sziget 
emelkedett ki az emberáradatból. Hosszú szakállán a le
hellet zúzmarává fagyott. 

- Isten hozott benneteket, csakhogy szerencsésen 
megjöttetek. - Ottónak s nekem kezet nyújtott, aztán He
init megölelte. Egy pillanatig mélyen a szemébe nézett. 
Jóságos atyai mosolyt láttam az arcán. 

- Jertek, fiúk, megvacsorázunk, jól fog esni egy kis 
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meleg ebben az id6ben. Ha keszen vagyunk, utazunk to
vább Fulpmesbe. 

Vacsora közben el kellett mondani úti élményeinket. 
Szüleink után érdekl6dött es velünk együtt nevetett mély 
basszus hangjával Ottó komolykodó kijelentésein. 

Már kint is vagyunk a csíp6s teli éjszakában. Autóba 
ülünk s száguldunk a Stubai-völgyi pályaudvarra. Míg 
nagybácsink jegyet váltott, Heini megmutatta az Isel-he
gyet. Néma megillet6déssel néztük a bozontos hegyoldal 
sötét körvonalait, melyet már gyermekkorunk óta ismer
tünk. Itt harcolt a legendás Hofer András, a tiroli szabad
ságh6s. 

Félnyolckor vonatunk megindult Fulpmes felé. Lassú 
zakatolással fúrta be magát a mozdony a sötetsegbe. Tá
volból az innsbrucki jelz6lámpák mint valami kfsértet
szem pislogtak felénk. - Az út egyre meredekebb lett, 
vonatunk úgy kapaszkodott fel a behavazott hegyol
dalon. Egymásután maradtak. el mögöttünk a fehér lepel
be burkolt magányos falvak es hegyek. Már mélyen a he
gyek között vitt az utunk. Heini örömmel magyarázott. A 
homályból el6bukkanó hegyek és völgyek, magányos ta
nyák, s6t minden sürgönypózna regi ismer6se. Amit csak 
kivehettünk az ejszakában, mindenr61 tudott valamit 
mondani. Láttuk az arcán, hogy minden rögb6l az édes 
otthon mosolyog fele. 

Telfes után hirtelen elhallgatott. Kiment a folyosóra és 
kitágult szemekkel meredt a fiIlpmesi lámpásokra, me
lyek fel-felvillantak. a ködből. Követtem és nemán álltam 
mellette. Úgy éreztem, mintha amelyb61 er6 szállna a 
lelkembe. Láthatatlanul is elfogott a hegyek igezete ... 
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A kocsiból kihallatszott a nagybácsi nevetése, akit ép
pen Ottó szórakoztatott diákcsinyeivel. 

* * * 
A fulpmesi pályaudvaron egész kis sereg várt ránk. 

Már messzir61 integettünk nekik. Anúkor leszálltunk, 
pillanat alatt körülvették Heinit, aki boldog mosollyal 
ölelte meg testvéreit. Még néhány falubeli ismer6s és jó
barát is kezet szorított vele. Kedves, nevet6 összevissza
ság volt az egész fogadtatás, mindenkin látszott, hogy 
6szintén örül a viszontlátásnak. Mi csak álltunk Ottóval. 
Az els6 percben nem is vettek észre bennünket. Akkor 
ért oda a nagybácsi, aki hatalmas karjaival tuszkolta 
elénk a 14 éves Rudit, a 12 éves Gertrudot és a 7 éves Er
zsil. Kezet fogtunk és ezzel véget is ért a bemutatkozás 
és üdvözlés. Heini testvéreivel elöl ment, én Ottóval és a 
nagybácsi val követtük. 

Hideg este volt. Lehelletünk parányi fehér piheként 
szállt a levegőben. Nehéz, hegyi cip6ink alatt csikorgott 
a hó és minden lépésünknél úgy ropogott, akárcsak az el
tört üveg. Vastag, tejfehér köd lepte el az utakat s alig 
szúr6dött át egy-egy közeli lámpa fénye hozzánk. Szo
katlan falusi némaság ülte meg a hómez6t. Ünnepi han
gulat lett úrrá a lelkemen. 

- Uram! Micsoda különbség Bécs és a hegyek között. 
Henrik bácsi sz[vb6l nevetett. 
- Hát persze - és megfogta Ottó vállát -, itt egészen 

más a leveg6, mint nálatok a városban. És milyen ez a vi
dék? Várj csak holnapig, amikor a kömyez6 hegyeket is 
megláthatod ! 
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Közben a faluba értünk. Jeges úton haladtunk a házak 
között, melyek rendetlen összevisszaságban feküdtek a 
hegyoldalon. Számtalan gyalogösvény keresztezte egy
mást és kígyózott hegynek föl, völgynek le. Lent a mély
ben a Kovács-patak folyt. Jobbról-balról barátságos fény 
lopakodott ki a le függönyözött ablakok mögül. 

Amikor a templomhoz értünk, láttuk, hogy teljesen ki 
van világítva. Heini megállott testvéreivel és várt, míg 
utolérjük 6ket. 

- Menjünk be, mondotta édesatyjának. Beléptünk, de 
a templom üres volt, csak a sekrestyés díszítette az oltárt. 
Heiniék betérdeltek a padokba rövid imára, mi Ottóval 
hátul maradtunk és kíváncsian néztünk körül. Nagyon 
meglepett a templom belseje. EI6kel6en szép volt és tisz
ta. Ottónak is tetszett minden, mert hirtelen megragadta 
a karomat: 

- Frici, nézd csak ezt a gyóntatószéket! Tudod, hogy 
néz ki? - Mint egy szekrény a scbönbrunni császári kas
télyban! 

Nagybácsink megmutogatta nekünk az oltárokat. Hei
ni egyedül sétált körül. Szeme csak úgy ragyogott az 
örömt6l. A hosszú távollét után kedves ismer6sként kö
szöntötte a templom minden kis zugát. - Milyen emléke
ket 6rzött meg számára a pad, melyben térdelni szokott, 
a kép, mely el6tt gyakran imádkozott! A sekrestyés is si
etve jött le a létráról, hogy Heinivel kezet fogjon. 

A nagybácsi sietésre intette a társaságot. Utunk ismét 
keskeny ösvényeken vezetett, távol a falutól fel a hegyre. 
Nézzétek, az a mi házunk, mutatott a nagybácsi egy ki
világitott ablakra. Mindjárt otthon leszünk. A kapu fölött 

54 



villanylámpa világította meg az emeletes ház front ját. A 
falat borostyánindák folyták be. Az első emeleti ablakok 
között volt a felírás: Hegyi béke-villa. Körös-körül gyü
mölcsös, fenyves, hófödte virágágyak, tennészetes szik
lafalak, barlangszeJÚ mélyedésekkel. 

Rudi előre szaladt. A ház előtt várt anagynénink, He
ini megölelte és megcsókolta. Bennünket is oly szere
tettel csókolt meg, mint saját fiát. - Rám mély benyö
mást tett napsugaras, deJÚs arca. Valami furcsa érzéssel 
haladtam a nagynéni mellett a folyosón. Jobban megnéz
tem a világosságban, jóval kisebb volt, mint a férje, csak
nem lányos a külseje. A még fiatal, friss vonásokon is 
meglátszott a gond, a munka és apró áldozatok kicsi ba
rázdá.i. De a szeméből fenségesen ragyogott a meleg és 
mindent elönt6, önzetlen anyai szeretet. 

Még valami sajátos finomság ömlött el lényén. Valami 
megnevezhetetlen, amit maganmak se tudtam megma
gyarázni, de önkéntelenül is ez a gondolat tódult agy am
ba: szentnek kell lennie. Éreztem, hogy édesanyámból 
hiányzik ez, jóllehet ő is kedves és szeretetreméltó. - Ké
sőbb rájöttem a dolog nyitjára. Heini édesanyja egész lel
kével ragaszkodott a jó Istenhez. Mindennap megáldo
zott és ezt a szeretetet sugározta szét férjére, gyermekeire 
és azokra, akikkel összetalálkozott. 

A folyosón leraktuk hátizsákjainkat és télikabátunkat. 
Szöges cip6nket meleg poszt6cipővel cseréltük fel. A 
kellemes szobában már terített asztal várt ránk, közepén 
virágváza állott fenyőgallyakkal. 

- Hanzi hol van? - kérdezte Heini, kis testvére, akit 
még nem is látolt. Atyja épp fel akarta vezetIli Heinit, 
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amikor már hozta édesanyja a karján a kisfiút. Nagy, ke
rekre tágult szemekkel nézett körül a csöppség és ujjacs
káival a takaró csipkéin játszott. Édesanyja Heini elé tar
totta. 

Elpirulva jelölte meg Heini régi szokás ához hiven ke
reszttel öccse homlokát, ajkát és mellét. Jelenlétünk ki
nosan érintette, mert jól tudta, hogy nálunk nincsenek 
ilyen szokások, mert szüleink liberálisok voltak. Elvette 
édesanyjától Hanzit, megcsókolta. Lett erre nagy sirás! 
Erre a mama visszavitte Hanzit a bölcs6be. 

A vacsora el6tti asztali áldás egészen szokatlan volt 
nekem és Ottónak. Úgy hatott rám, mint valami ünnepé
lyes áldás. Maga a vacsora már nem volt szertartásos. 
Mindent elbeszéltem, amit csak tudtam Bécsr61, Heini
ről, a tanulásról. A legnagyobb derültséget Ottó aratta 
vicceivel. Közvetlen nyilt viselkedése, folytonos cseve
gése olyan természetes volt, mint egy csobogó patak. Én 
a nénivel társalogtam, valahányszor bejött a konyhából. 

Vacsora után az apróságok aludni tértek. Rudinak 
mint diáknak, külön "wigwamja" volt. Mi hánnan: He
ini, Ottó és én, közös szobában aludtunk. Kedves figye
lemmel mindent úgy rendeztek el, mint bécsi szobánk
ban. Mi még tovább beszélgettünk, mert a néni teát ké
szitett számunkra. Heini egyszerre gyorsan felkelt: Egy 
pillanatra kimegyek a mamához a konyhába - és már in
dult is. Eddig még nem volt alkalma egyedül beszélni ve
le. 

Néhány perc múlva Ottóra rájött a tüsszentés. Kiment 
a folyosóra, hogy a kabát jában felejtett zsebkend6jét be
hozza. Amikor visszajött, lángvörös volt az arca, mind-
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járt sejtettem, hogy valami történt. Lefekvés után aztán 
hosszú tépel6dés után elmondta. 

- Te, Frici, Heini valósággal b6gött a konyhában. Mi 
baja lehet? - Ekkor lépett be Heini. Nem szólhattam már 
Ottónak, hogy hallgasson az egész dologról, meg arra is 
gondoltam, hogy lesz neki is annyi sütnivalója, hogy 
nem szól arról, arrút látott. De tévedtem. Alig feküdtünk 
le és oItottuk el a villanyt, Ottó rögtön megszólalt és szo
kott nyíltságával, szinte otromba módon rontott neki He
ininek: 

- Heini! Nem vagy szívesen nálunk? 
A vér a fejembe szökött. Mindjárt tudtam, hogy mit 

akar Ottó. Hogy miért is nem fogtam be fecseg6 száját! 
De már kés6 volt. Heini megfordult ágyában: 

- Miért ne lennék szivesen nálatok? 
- Csak azért gondoltam, mert a konyhában slrtál. 
Egy pillanatig néma csend volt a szobában. Éreztem, 

hogy mint vörösödik el Heini. Nagyon klnos lehetett ne
ki az egész. 

- Kémkedtél? - kérdezte határozottan. 
- Nem, mondta bátran Ottó. A zsebkend6met a ka-

bátomban felejtettem s amint a konyha el6tt elmentem, 
a félig nyitott ajtón keresztül láttam mindent. Igazán 
nem tehetek róla! De most már mondd, mi bajod van? 

- Semmi, csupán az örömt61 slrtam. 
- Az örömtől? És mi okozta az örömet? 
- Azt te még nem érted - és ezzel a falnak fordult. 
- Halgass már - szóltam oda Ott6nak. - Nem iUik 

ennyire kiváncsinak lenni. - Kis ideig csendben feküd-

57 



tünk. majd Heini ismét felénk fordult és szinte gyennek
es félelerrunel kért: 

- Ottó és Frici. ne szóljatok err61 senkinek! 
Ottó jóvá akarta tenni ostobaságát: 
- Légy nyugodt. Heini - mondta nagy öntudattal -. 

senki emberfiának nem szólunk róla! Becsületszavamra! 
Heini erre már nem válaszolt. De Ottó érezte. hogy na

gyon kínos helyzetbe hozta Heinit kérdez6sködésével. 
Mégis finom, gyennekes ösztönével megtalál ta a meg
nyugtató megoldást. Rövid tétovázás után felemelte fejét 
és szinte meghatódottan mondotta e szép szavakat: 

- Heini ... neked ... aranyos. jó édesanyád van! 
Ez volt az igazi Ottó! Szerettem volna megköszönni 

neki az okos szavakat. 
Néhány nappal kés6bb. egy csendes órában Heini 

megmondta nekem. hogy miért sirt. Minden keserűsége 
eszébe jutott. minden harca a szeme el6tt állott. melyet a 
hitéért és tisztaságáért vivott szörnyű küzdelemben kiál
lott. És amikor jó édesanyját biztosithatta. hogy mind
ezek ellenére hú és tiszta maradt. sirnia kellett az örOm
t61. V égtelenül boldog volt. hogy ezt a feleletet adhatta 
édesanyjának. 

* * * 
Nem valami barátságos ruásra ébredtem. Ottó állt 

ágyam mellett és rángatta a karomat: 
- Halló. Frici. gyorsan! Ni. ott a hegyek! Nézz csak ki 

az ablakon! 
Erre ismét odarohant az ablakhoz és nézte a dereng6 

téli reggel újszerű csodáját. 
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Heini máT félig felöltözve ült az ágya szélén és Onón 
nevetett, aki a csodálkozástól és lelkesedést6l nem tudott 
hová lenni. 

Gyorsan magamra öltöUem ruhámat és az ablakhoz 
mentem. A kép valóban elragadó volt, el6ttünk feküdt 
egész szélességében a Stubai-völgy szikrázó hótakaró
val. Közepén ezüstpatak csillogott, balról pedig Fulpmes 
házai bújtak össze fázósan a hideg hegyoldalon. Velünk 
szemben, a völgy másik felén hatalmas hegy szürke fala 
meredt az égnek. A cikcakkos hegyormok fehér f6köt6i 
épp a reggeli napsugárban fürödtek. A hegyormok tündé
riesen izzottak, az óriási fényzuhatag rózsaszÍnúre festet
te az érintetlen havat. Fent a hegyek felett acélkék égbolt 
feszült. 

Tekintetem az egyik csodAról a másikra siklott. Az 
egész hegygerinc, ameddig csak a szem ellátott, tisztasá
got, fényt és fehérséget lövelt felém. Pillanatig behuny
tam a szemem, hogy ismételten átéljem a hegyek vará
zsát. 

- Hogy hivják azt a hegyet - kérdeztem Heinit, aki ép
pen mosakodolt. Odajött az ablakhoz. 

- A Serles - válaszolta. 
Kicsit összerázkódtam. - A Serles?! - az egészen más

képp néz ki a te fényképeden! 
- Természetes, mert ott elölr6l van levéve, innen pe

dig oldalról látod. 
Ez hát a hires Serles, a hegy, melynek puszta látása is 

Heininek annyi mindent jelentett! - Egy darabig hallga
tagon álltam és megillet6dött tisztelettel, csodálkozással 
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néztem a sziklaonnot. A magasságok sugárzási körébe 
kerültem. 

- Amott a szomszédos hegyek - mutatta Heini - a Vö
rös Fal, Katlan, Öröm, Fegyver, Fal, Templomtet6, ll-es 
csúcs, 12-es csúcs, 14-es csúcs, 15-ös csúcs, szakította 
félbe Ottó, miközben fülét befogta. 

- Ne folytasd, nem bírom tovább! Úgysem tudom 
megjegyezni. - Persze, neki mellékesek voltak a nevek, 
csak nézni és betelni akart a tájjal, minden pillanatban 
valami újat fedezett fel. 

Alig bírtam Ottóval az ablaktól szabadulni. Vonzott 
valami a hegyhez, bele akartam fényképezni kitörölhe
tetlenül a lelkembe a fehér bérctet6ket. Sietve öltözlem, 
hogy utolérjem Heiniéket. Lementünk reggelizni. A néni 
vajat és kávét hozott. Nagybácsink már korán lement a 
fúrésztelepre, amely lent volt a völgyben a pataknál. 
Mint épitésznek sok munkája volt a faluban. 

Heini hihetetlen gyorsan bekapta reggelijél. 
- Ha készen vagytok, jertek a ház elé, ott várlak ben

neteket. - Mi még elbeszélgettünk egy ideig a nénivel és 
a gyerekekkel, de látták, hogy már nagyon vágyódunk ki 
a vidékre, azért nem tartóztattak. Felvettük kabálunkat és 
kesztyúnket és indultunk ki a kertbe. Itt a ház másik ol
dalán is ugyanaz a látvány. Hegyóriások állnak 6rt a vi
dék lakói felett. El6ttünk a völgy hosszában hegyláb hú
zódott, mögötte cikcakkos onnok, meredek sziklafalak 
és mindenütt fehérség, fény és sugárzás. 

Kiléptünk a kertajtón a havasi legel6re. Heini messzi
ről slpolt nekünk, a mező másik oldaláról, a hol hegy 
zárta el az elterülő mez6 útját. Integetett, vajon mit csi-
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nálhat ott fent? Nem volt sok id6nk a gondolkozásra. He
ini ellökte magát és merész íveléssel a mez6n keresztül 
egyenesen nekünk tartott. Sije felmetszette a mez6 fehér 
takaróját. Nagyszeru látvány volt, amint nyúlánk terme
tével végigzúgott a mez6 felett. Szinte lebegett s mint a 
madár szelte a leveg6t. Kezei szabadok voltak. Minden 
nagyobb lejt6n és földbullámon rugalmasan lehajolt. Ha 
egyenletesen lejtett a pálya, egyenesen és mereven állott. 
Amint vad száguldással nekünk tartott, úgy tetszett, 
mintha a házat akarná átugrani. Mégis egészen el6ttünk 
hirtelen megtorpant. Egész h6felh6t vert fel. És már állt 
is el6ttünk, nyugodtan, biztosan, mintha ércb61 öntötték 
volna oda. Mélyet lélegzett, haját bátrasinútotta s nevet
ve nyújtotta felénk kezét. 

Kicsit megremegtem. Mégis nagyszeru valami ez a sl
zés, nekem is meg kell tanulnom. Úgy látom egészen 
egyszeru. De mégse annyira, mint gondoltam. Ottónak is 
szörnyen tetszett. 

- Te Heini, ezt nekem is meg kell tanulni. Segltesz 
majd nekem? 

- Természetesen - nevetett Heini. 
- De nekünk nincs sink! 
Heini szemében huncut mosoly jelent meg. 
- Eh, mit, te apám deszkáit veszed, Ottó meg Rudiét! 

Mindjárt meg is kezdhetjOlc. 
- Hurrá! - kiáltott Ottó magánkfvül és rohant a házba, 

én követtem, Heini kint maradt. Megkértük a nénit és 
mosolyogva adta a nagybácsi sljét, Rudi maga hozta az 
övét Ottónak: 

- Egész nap szaladhatsz rajtuk, én ma nem sfzek. 
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Ottó csatolta fel hamarabb a sít. Már meg is indult, de 
úgy összekuszálódott a lába, hogy nem tudta, melyik a 
jobb és bal. Egész nap gyakoroltunk, de többet csúsztunk 
a hátunkon és nadrágunkon, mint a sima deszkákon. He
ini ugyan mindenben segítségünkre volt, de még se ment 
olyan könnyen, mint gondoltuk. A nagy buzgóságban 
egészen megfeledkeztünk Fulpmesr61. - Este holtfárad
tak voltunk, de legalább már tudtunk egyenesen állni, 
menni és kisebb íveket rajzolni. S6t Ottó még egy me
rész ugrást is megkockáztatott. 

Másnap folytattuk a sí-iskolát, Rudi újra odakölcsö
nözte síjét Ottónak, pedig maga is szívesen járt volna raj
ta. Ottó nem is akarta elfogadni, de végül is Rudi rákény
szentette. 

Délután a házban maradtunk. Hiszen ma szenteste 
volt. Rudival a karácsonyfát dlszUettem, Ottó Heinivel a 
betlehemet állltotta fel, ami nem volt valami csekélység. 
Az óriási jászolbarlangot mohával bélelték ki, bevezették 
a villanyt és elrendezték a 150 faragott szobrot - Ottó 
csak úgy izzadt munka közben. Arca egészen kipirult. 
Bens6mben örültem, hogy romlatlan gyermeklelke fel
melegedett a vallásos tavasz enyhe lehelletére, amely itt 
a házban mindenünnen körülvette. 

Este hatkor a néni kivételével valamennyien a temp
lomba mentünk áldásra. Nagybácsink és a gyermekek 
még ott maradtak áldás után, hogy meggyónjanak, Heini 
Ottóval és velem kijött. Mindkett6 jobbra fordult. 

- Hová mentek? 
- A szaléziánusokhoz. Ott van a gyóntató atyám. 
- Én is elmegyek gyónni, súgta nekem Ottó. 
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- Jó, én addig hazamegyek s már indultam is balra, ők 
pedig jobbra. Kissé lehangolt, hogy én vagyok az egye
düli, aki nem gyónok. De egyáltalán nem volt most eh
hez kedvem, képmutatóskodni pedig nem akartam. 

Ünnepélyes este volt Magasan keleten állott a hold. 
Halványan, de tisztán ver6dött vissza a fénye a havasok
ról, néhány elvétedt ezüstös felhő úszkált a csillagos 
égen. Fehér ködfoszlányok akadtak meg az erd6 fái kö
zött, itt a közelben pedig mint a csillám villódzott feÍ a 
milliárd meg milliárd bókristály. Nagy kefÜI6vel ballag
tam lassan hazafelé. Bels6 megindultsággal ülte meg a 
lelkemet a holdvilágos téli éjszaka varázsa. 

Röviddel hét után ismét együtt voltunk valamennyien. 
Vacsora alatt két gyertya égett az asztalon. Miután min
denki elkészült az evéssel, felállt a nagybácsi s felolvasta 
a karácsonyi evangáliurni szakaszt. Úgy 111nt fel képzele
temben, hogy a keresetlen szavakra hatalmas kapu tárul 
fel, melyen keresztül beözönlik a karácsonyi béke és 
öröm minden jóakaratú emberre ... 

Ezután a szomszéd szobába mentünk, a hol a túlvilág
róI idelopott d[szben állott a karácsonyfa. Alatta a jászol 
fürdött fehér fényáradatban. Az asztalon meleg ember
szivek szeretete áradt felénk az ajándékokból. Mennyi 
bens6séges, tiszta gyermeki örömöt, mennyi jóságot és 
szeretetet jelentett a karácsony ennek a kedves család
nak. A szülők megajándékozták gyermekeiket, a gyer
mekek szüleiket, az apa az édesanyát, és az anya az éde
sapát! 

Ottó meg én meglepetésül pompás, új sU kaptunk tel
jes felszereléssel. Percekig szótlanul álltunk a kará-
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csonyfa el6tt, a közös öröm feleslegessé tett minden szót. 
A megillet6dölt csendet Margitka törte meg, el61épett és 
citerájával eljátszotta a "Stille Nacht" -ot. A végén közö
sen egy Miatyánkot imádkoztunk. 

A kicsik lefeküdtek, mi ketten Heinivel fennmarad
tunk. Levelet írtam szüleimnek. 

Tizenkett6kor, amikor a harangok ünnepélyes kongá
sukkal a csendes éjszakában meghirdették a nagykará
csony kezdetét, valamennyien a templomba siettünk éj
féli misére. 

Nagybácsim a gyermekekkel és Ottóval megáldozott. 
Én hátul álltam a templomban és hosszú id6 óta e16-

ször imádkoztam igazán szívb61. Azt kértem, hogy csak 
egy kicsit legyek lélekben hasonlóvá Heinihez. 



A HEGYEK KÖZT FOGANT TERV 

Csak most, a karácsonyi ünnepek alatt gondoltam e16-
ször rá, milyen viszonyban is vagyok Heinivel. 

Már az iskolaév elején, amikor versét azon az emléke
zetes éjszakán elolvastam, megragadott valami. Nem 
tudtam, mi az, de éreztem a rejtett, csendes hatalom be
folyását, mely türelmesen, de feltartóztathatatlanul köze
ledett a szívemhez. Nyugtalan lettem és minden er6mmel 
védekeztem e befolyás ellen. 

Bemer szövetségesem volt a Heinivel folytatott harc
ban. El6ször erővel, majd gyáván, csellel akartuk őt ma
gunkhoz lerántani. És mit értunk el vele? Épp az ellen
kezőjét! Heini végül is még szilárdabban állott velünk 
szemben, mindig győzött felettünk és egyre nagyobbra 
nőtt el6ttünk. 

Lassanként rájöttem, honnan van ez a befolyása: von
zott hozzá hajHthatatlan ereje, mellyel minden nemeset, 
tisztát és nagyot megvalósltani törekedett magában. - Én 
is szerettem volna ilyen lenni, vágy6dtam ilyen eszmé
nyek után. Akartam volna én is nemes, tiszta és jó lenni, 
de - oem volt er6m hozzá. Csak ne törtek volna rám ma
gányos órámban ezek a gondolatok ilyen er6vel! 

De hát honnan volt Heininek ereje?! A feleletet rögtön 
tudtam: Heini férfi volt a vallási kötelességek hűséges 
gyakorlásában. Onnan folyósltott erőket a harcra, Olt fi-
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nomodott a lelke; hogy kitárult a lelke a szépség felé, 
mint a reggeli nap csókjára a virágszirom. 

Ekkor még dacos vadsággal nyomtam el magamban a 
feleletet. Ezen a ponton szembenállottam Heillivel, gyá
vaságnak tartottam, hogy fejemet a vallás igájába hajt
sam. Naggyá, nemessé és tisztává akartam lenni, de ... a 
magam erejéb6l! Akartam maradni liberális, de egyúttal 
olyan jellem, mint Heini volt ... 

Heini jól látta, hogy mimódon védekeztem a vallásos 
környezet befolyása ellen, de finom tapintattal mindig te
kintettel volt lelkiállapotomra ... Sohase beszélt rá sem
mire. Ellenkez6leg! Egy tekintetével, arcrándulás ával 
sem árulta el, hogy mennyire csodálkozik vagy nem tet
szik neki viselkedésem. A régi friss, jókedvű fickó ma
radt, bizalmasan el-elbeszélgetett velem, de lelkemhez 
nem nyúlt. Azonban állandóan imádkozott értem, amint 
ezt később elárulta. 

Ottó magába szivta a környezet befolyását, még rom
latlan volt a szive. Minden, amit Heini tett, neki is jónak 
és helyesnek látszott: a sizés, a hegymászás, gyónás és 
misehallgatás is! 

Szokás volt a családban, hogy minden este egy tized 
rózsafüzért imádkozzanak. Én nem vettem részt a közös 
imában, de Ottó elmagyaráztatta Heinivel az imát és lel
kesen vett magának egy szép rózsafüzért és esténként 
térdenállva mondta a többiekkel a rózsafüzér-tizedet. 

Egyébként kellemesen és vidáman teltek el az ünnep
napok. Reggelenként, s6t gyakran délután is kimentünk 
a sipályánkra; eleinte csak a ház el6tti mez6re, de aztán 
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mindig távolabb barangoltunk, még a havas csúcsokat is 
megpróbáltuk. 

Pompás napok voltak ezek. Sível a hómez6n vagy a 
hegyoldalon. A vakító fehérség visszaveTte a napfényt és 
a nap melegét, a magasba áramlóleveg6 ott vibrált a sze
münk előtt. A megvilágltott havasok úgy vettek körül, 
mint a mesében olvastam, a mészkőcsúcsok és sziklate
t6k: orom orom mellett, szinte koszorút fontak körénk. 
Áttetsző, finom aranyleplet terített a nap mindenre és 
könnyű aranypárák szálltak a kék égre. 

A fenséges alpesi világ a maga nagyságával és nyugal
mával úgy vett körül, mint valami álom ... Távol mögöt
tünk, SaTÚ ködtől elfedve láttam a nagyvárost, asziirke, 
piszkos háztengert, tele fülsiketítő lármával és vad, min
dent elnyelő mohóságával: - ilyen lehetett a lelkem képe 
is ... 

Némi borzalom futotta át tagjaimat. 
Közvetlen mögöttem hallottam Heini nevetését. Meg

fordultam. Ott feküdt a hóban Ottóval és Rudival birkóz
va, akik eszeveszett ordltozás közepette a hó alá temet
ték. Már csak a porzó h6felh6t láttam. 

Engem csábltott a kép, hogy beleavatkozzam a csatá
ba. Ráugrottam az embergomolyagra és jó csomó havat 
Rudi arcába vágtam. A következő pillanatban Ottó kirán
totta alólam a lábamat, úgyhogy nagy nyekkenéssel a hó
ba zuhantam. Egymást mosdattuk, gyömöszöltük. Rudi 
hideg hóval vörösre dörzsölte a képemet. Ekkor Heini 
segltségemre jött. Most már négyen hemperegtilnk a hó
ban. Lihegve, fáradtan hagytuk abba a csatát. 
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- Pompás volt - állapította meg Ottó, többször is meg 
kell ismételnünk. 

- Ha Fricinek is úgy tetszik - válaszolta Heini. 
Igenl61eg bólintottam; ahányszor csak akarjátok. 
December 31-én ebéd után leereszkedtünk Medratzba. 

A templomnál lecsatoltuk a sít és a legközelebbi házba 
mentünk. A híres jászolfaragót, a medratzi sekrestyést lá
togattuk meg. A nyílt ajtón keresztül a konyhába lép
tünk. Meglepetve álltam meg Ottóval. Ilyet még nem lát
tunk. Egy befalazott kályhából szállt fel a füst a meny
nyezetre és ott mint a felM gomolygott a kormos geren
dázat alatt. Fölül nyílt kémény apránként szippantotta ki 
a füstöt. A mennyzet és a fal fels6 része koromfekete 
volt. A gerendák megrepedtek a maró füst hatása alatt. 
Körös-körul a konyhában rezüstök álltak apró állványo
kon. Mintha a múlt századba varázsoltak volna vissza 
bennünket egy valódi tiroli konyhába. 

A szomszédos ajtón Heini bekopogott. Kis szobába 
léptünk, a jászolfaragó az ablaknál ült, balkezében fa 
volt, jobbjával faragókést tartott. Barátságos, kutató pil
lantást vetett ránk. 

- Jó napot, Hans - üdvözölte Heini. 
Csak most ismerte meg. Ni, hát ez a Moll Heini. Le

tette a szerszámot, kötényébe megtörölte kezét és üdvö
zölt minket. Körulfogtuk és 6 sorra elmagyarázta mester
ségét. Egy csomó faragott szobrot mutatott, melyet épp a 
múlt héten készitett. Pásztorok, királyok, tevehajcsárok, 
lovak, tehenek, szanlarak, birkák voltak ott nagy szám
mal. A művészi faragványokat még olajjal remekül ki
festette. 
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Mindjárt meg is mutatta, hogyan faragja ki egy pásztor 
fejét. Anúk.or a tuskóból lassan kialakult az emberfej, a 
szemek, fül, orr és a bajusz, Ottó nem tudta elfojtani lel
kesedését: 

- A csudáját! Most végre én is tudom, mi a művészet. 
Egészen dühös lett, amikor ezért kine vettük. Távozá

sunk el6tt a múvész egy nagy könyvet tett elénk, és meg
kért, hogy látogatásunk emlékére írjuk be a nevünket. 
Hálás kézszorítással búcsúztunk el. A küszöbén felcsa
toltuk a sínket, megindultunk a lejtőn. 

Heini a nap felé fordult. 
- Hová megyünk? - kérdeztem. 
- A síugratóhoz. 
- Hurrá - kiáltott Rudi -, ez lesz ám jó mulatság! 
Nem tudtam még pontosan, mi lesz ebMI, csak sejtet

tem. A hegy lejtőjén mentünk az erdő mellett. Néhány 
perc múlva a fák között világos vágáshoz értünk. Fent a 
magasból csúszós lejtő ereszkedett le egyenletesen a sza
kadék felé; ez volt a medratzi ugrósánc. 

- Maradjatok itt! - szólt Heini - és a pálya szélére mu
tatott. Ottó is felfogta a helyzetet, Heini után indult fel
felé, aztán meg szólalt: 

- Te is itt akarsz leereszkedni? 
- Nem ereszkedni, hanem lerohanok és a sáncon átug-

rom 
Ottó marasztaIni próbálta. Nagyon félt. 
- Ne tedd, Heini! Mert ha itt leugrasz, összetöröd a 

csontjaidat. 
Heini felnevetett. 
- No, nem olyan veszélyes ez, sokkal nehezebbnek 
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látszik, mint amilyen a valóságban, mindjárt meglátjá
tok. Elrántotta karját és Rudival feljebb ment. Utána néz
tünk, amint a fák között felkapaszkodott. - Félmagasság
ban leállott Rudi, neki kellett mémie az ugrótávolságot. 

Amint Heini felért a tet6re, felénk intett, nyugodtan 
felcsatolta a síjét, még egyszer intett és aztán eltúnt a haj
lásban. 

Egy kissé megborzongtam, amikor az eshet6ségekre 
gondoltam. Ottó izgalmában valósággal ugrált. Mereven 
néztünk arra a pontra, amelyen Heininek fel kellett tűn
nie. Néhány másodperc ig álltunk így. 

Hirtelen, villámgyorsan, mintha csak a földb61 nŐit 

volna ki, megjelent a magasban. Mereven kinyújtott ka
rokkal állt. Merész ívben röpült a domb fölött. Egy pil
lanatig úgy látszott, mintha a levegőben 16gna, de aztán 
őrült iramban zuhant alá. 

Ottó rémületében felordított és megragadta a karomat. 
Most újra talajt értek a sik, csattanva vágódtak neki a 

kemény hónak. Heini minden erejével előrehajolt és 
nagy irammal száguldott tovább a lejtőn. Merész kanyar
ral hirtelen megállt. 

Felülről Rudi lekiáltott - harmincöt! 
Ottó sápadtan, megdermedve állt. Én is éreztem, mint 

fut végig a hideg a hátamon. Heinin a Icgcsek61yebb fé· 
lelem se látszott. Megelégedetten nézte és m6regeue az 
ugrótávolságot. Szeme ragyogott az örömtől, egész teste 
megnyúlt, mclle kitágult a nagyszeru teljesltmény öntu
datától. Frissen, erőt sugározva állt előttünk. 

Bárcsak láthatták volna ezt az ugrást osztály társaink! 
Ez volt az első gondolatom, meg is mondtam neki. 
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Tiltakozó kézmozdulatot tett: 
- Akkor nem is ugrottam volna. 
Hazafelé alig beszéltem, a nagyszeru élmény egészen 

lefoglalt. Gondolataim minduntalan vissza-visszatértek 

rá. Heini kétségen felül a legfinomabb és legmerészebb 
fiú volt osztályunkban. Bátor volt minden téren; nem
csak a hitért és tisztaságért folytatott küzdelemben. 

Ismét az elhessegetett kérdés merült fel agyamban; 

71 



honnan ez az üdeség és bátorság? Honnan e nyílt, derült 
kedély? Nem tehetnék-e én is szert ilyesmire? Ehhez 
ugyan nincs szükségem misére és gyónásra, de e hegyi 
lakók jelleme kell, szükségem van a bátorságukra, a ke
mény akaratukra! Saját utamat kell járnom, húségesen, 
minden letérés nélkül és tekintet nélkül arra, hogy mit 
tesznek és mondanak mások ... 

Otthon a néni levelet adott át, amely délután érkezett 
neverrue. Géppel volt megcirnezve s igy nem tudtam 
meg az írásból, hogy ki írta. Egy ideig gondolkodtam, 
aztán felbontottam. Az aláírás Bemeré volt. Valami 
rossz érzés fogott el. 

Kedves Frici! 

Nagysietve írok neked néhány sort! Mindenekelőtt 

minden jót az új évben! Hogy érzed magad a "szent Ti
rolban' '? Mindenesetre te is lelkesedel a hegyekért, a fal
vakért és alakosságért: szokásokért, hazai rogért s ha
sonló hülyeségért. Ismerem az egész fajtáját! A te szép
séges unokabátyád, az az édeskés Heini, egész lelkével 
csüng ezeken. Remélem, erőt mentett a hazai levegőből, 
mert az új évben nem lesz valami kOnnyű dolga! Ma
gunkhoz kell kaparintanunk! Nagyszerű terveim vannak! 

Ember, vigyázz magadra, nehogy te is kelepcébe ke
rülj és lobogó zászlókkal a szenteltvizesek táborába 
evezz! Mert tudod, az ilyesmi, mint a ragály, úgy ragad 
az emberre. Lélekben már látlak térdeiden csúszkálva, 
rózsafüzérrel a kezedben. Micsoda fényes eset, mi? 

De félre a tréfával! Amit még mondani akarok, az az, 
hogy az öcskösOdet a mi szellemünkben befolyásold! 
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Vakációban adódik erre b6ven alk.alom. Nagyszerűen e
l6készUheted az én munkámat. A f6dolgot majd magam 
intézem el. Most az egyszer nem siklik ki kezeinkb61! 

Kellemes szórakozást és sok élvezetet kívánok. On a 
faluban több mindent61 meg vagy fosztva, de ami késik, 
nem múlik. Majd bepótolhatod in kétszeresen. 

Hogy érzem magam? - gondolhatod. Már el6re örülök 
a beszámol6dnak. Ha újra Bécsben leszel, akkor fogod 
csak meglátni, milyen nevetséges, buta és csökönyös éi ti
roli. Kívül felfújt, belül üres. 

Viszontlátásra! 
Kurt 

Háromszor is átolvastam a levelet, aztán összetéptem 
és tűzbe dobtam. Heininek egy szót sem szóltam róla. 
El6ször magam sem tudtam, nevessek vagy bosszankod
jam e levélen, de aztán mégis csak komolynak vettem. 
Undorral és borzadással tekintettem arra az er6feszítésre, 
mellyel Bemer mindenáron el akarta csábftani Heinit. 
Gúnyosan vigyorgó koponya jelent meg képzeletemben, 
a sátán csatlósokat ingerel, hogy liliomot hervasszon. 
Tudtam, hogy Bemer nem fog belefáradni és amit felten 
magában, azt a lehetetlenségig is meg fogja prÓbálni. Eb
ben a pillanatban Heinit elveszettnek hittem, mert egy
szer csak felmondja ereje a szolgálatot az állandó kOzde
lemben ... 

Ekkor jön kételyemre a válasz. Ottó örömmel újságol
la, hogy az új évben Heinivel új Mária-kongregációs cso
portot fognak toborozni a gimnáziumban. Az utolsó na-
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pokban egész tervet készítettek: Ottó az alsó három osz
tályban, Heini a negyedikt61 felfelé fog toboroz ni. 

- És hogyan akarod csinálni? - kérdeztem. 
- Tudod, én csak azokkal próbálkozom, akikben töké-

letesen meg lehet bízni. Nem szükséges, hogy az elején 
sokan legyünk. Heini azt mondta, inkább kevesen, de vá
logatottan. 

- Egyáltalán tudod te, mi az a kongregáció? 
Ottó nagy szemeket meresztett rám, majd hadarni kez

dett: 
- A Mária-kongregáció ... az ... az táncmulatság, me

lyet a zsidó és protestáns középiskolások rendeznek. 
Eine vettem magam. 
- Ne sért6dj meg azon, hogy nevetek. Hogy tudod, mi 

a Mária-kongregáció, azt elhiszem, csak éppen arra gon
doltam, hogy Heini egészen kifejtette neked, hogy mi az, 
hogy kongregáció. 

Ottó bólintott. 
- Magától értet6dik! Heini beszélt a szaléziánus páter

rel, tudod azzal, akinél meggyóntunk. És Heinivel aztán 
megegyeztünk pontosan, hogyan kezdjem. Ide figyelj! 
Én és Heini ketten meg fogjuk csinálni! Henig! 

Ottó ezt a szólásmódot May Károly könyveib61 köl
csönözte, ha valami nagy és szent igéretet tett, azt 
"howgh" -al er6sltette meg. Csak bizalmas barátai között 
használta ezt a szót, de ez aztán jele volt, hogy a dolgot 
halálosan komolyan veszi. 

* * * 
Abbahagy tuk a beszélgetést és én felmentem a szo

bánkba. Egy karosszékbe ültem és gondolkoztam. Az 
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egyik oldalon láttam Bemer pokoli tervét és cinkosait, a 
másik oldalon Heini tervét. 

Csalódtarn. Heini nemcsak a védekezésre gondolt, el
lenkez61eg, támadni akart, frissen és nagyvonalúan, mint 
mindig! Nem is elégedett meg a mi osztályunkkal, hanem 
az egész gimnáziumban készült szövetségeseket toboroz
ni, akik hűen és elszántan állnak a katolikus zászló alá! 

ÖCsémet már olyan tökéletesen megnyerte, hogy Ottó 
szintén vezérnek tekintette magát Heini oldalán. -

Hihetetlenül kínzott a kíváncsiság, hogyan fog e sze
rény kezdet tovább fejl6dni. A két párt között semleges
ként álltam és mégis mindkét párt bizalmasa. Bemer sze
memben gyáva, jellemtelen alak volt, Heini életrevaló 
fickó! ... Mégis úgy tetszett, hogy Heinit fogva tartják 
vallási el6ltéletei, Bemer pedig szabad és elfogulatlan 
volt el6ttem. Őszinte szivvel kivántam Heininek a gy6-
zelmet. - De nem mertem a pártjára állni!. .. - Nem! 

Féltem a lelki megkötöttségt61, másrészt, mint szelid 
világosság fénylett a lelkemben a meggy6z6dés, hogy az 
igazi szabadság Heini oldalán van. A bens6 harc ismét 
tusára kelt bennem jobbik énemért. Vakon, eszeveszet
ten ellenálltam, nem akartam látni!. .. 

Istenem, megint csak magammal kOszködöm! 
Felálltam és az ablakhoz léptem. 
A hegyek felett az apró kis fényszórók már kigyullad

tak. Nyugodt békességgel pislogtak a földre. 
Ha e sziklák itt, el6ttem összeomlanának, ha apró szi

lánkokká zúzódnának, mint egy üvegtábla, ha az óriási 
törmelék leborílana, eltemelne minden emberi alkotást; 
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felettünk a nagy mindenségben a milliárd nap nyugodtan 
és zavartalanul folytatnA örök útjAt. .. 

Bens6mb6l egy hang a messzeségbe kiáltott nyugalo
mért és békéért. A csillagok azonban némán és hidegen 
tovább ragyogtak. A verg6d6 segélykérés válasz nélkül 
enyészett el az tlrben. - Egy új év forgatagába kefOltem 
be ... új küzdelmek és harcok vártak rAm ... de lAttam az 
új és ismételt bukAsokat és vereségeket is! Nem birom 
már soha legytlmi gyengeségemet? Nem lehetek soha 
többé becsületes és tiszta? 

Siet6 léptek vertek fel kínzó gondolataimból. 
- Frici! Gyere vacsorázni! 
Ottó volt. Csodálkozva lAtta, hogy egyedül vagyok a 

sötét szobAban. HozzAm lépett és kezet nyújtott: 
- Frici, minden jót kívAnok neked az új esztend6ben! 
- Köszönöm, Ottó - vAlaszoltam egészen elérzéke-

nyülve -, én is minden jót kívAnok neked. 
Jólesett a meleg hang. 
- Frici! Ide figyelj: mennyit fogunk dolgozni Heinivel 

és veled az új évben. 
Csak úgy fénylett a szeme a boldogságtól, 6 még tu

dott bízni és lelkesedni ... 
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BERN ER TAKTIKÁT VÁLTOZTAT 

Január 2-án, este 8 órakor a kocsi ablakában álltunk és 
néztük a f6város lámpáit. A hosszú út kifárasztott, még 
az is lehangolt, hogy vége a vakációnak és holnap újra is
kolába kell mennünk. Hallgatva álltunk egymás mellett 
és minél közelebb értünk utunk végcéljához, annál hall
gatagabbak lettünk. 

Lassan, zajtalan ul siklott be vonatunk a csarnokba. Az 
egész karácsony csak álornként rezgett az emlékezetben. 
Újra előttem volt a város, a maga nyugtalan rohanásával, 
a mozgalmas élet a maga csábitásaival. A hazug esti fény 
ismét körülölelt. 

Valahol, messze mögöttünk, óriási havasok állnak, hi
deg, fenséges némaságban ... Roppant tömeg ükkel állnak 
már ki tudja hány évezred óta és figyelmeztetnek a lük
tető rohanásban. 

Másnap reggel a szürke, rég ismert úton mentünk is
kolába. A rossz kedv egészen hatalmába kerUett. Ottó vi
gan fecsegett Heinivel, mindjárt ma akart nekilátni terve 
megvalósitásának, hogy tagokat szerez a kongregációba. 
Heini óvatosságra intette. Nem szabad a többieknek sem
mit se megtudniok, hogyaDIKISZ ellenmunkája meg ne 
hiúsitson mindent már akiindulásnál. 

- Frici, nem lennél szive s beszélni atyáddal Ottó ügyé
ben, hogy engedje meg neki a kongregációba való belé-
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pést. Mégis a papának tudnia kell ezt és kell az engedé
lye is, hogy kés6bb nehézségek ne támadjanak. 

- Eh, mit - szakította félbe Ottó -, emiatt nem is kell 
szólni apának; különben is mindenképpen kongreganis
tává leszek. 

- Halgass! Heininek igaza van, mindenesetre jobb, ha 
apa tud róla. Még ma este beszélek vele. 

- De aztán rá is veszed, hogy engedjen el? - kérdezte 
aggódva. 

- Ne félj! - nevettem. - Ha szívesen vállalkoztál, majd 
elintézem, hogy el is engedjen. 

Ezzel Ottó megnyugodott, de még háromszor megkért 
a nap folyamán, hogy semmiképp se hagyjak békét 
apámnak, núg az engedélyt meg nem adta. 

Az osztály el6tt már várt ránk Bemer. 
- Szervusz, Eger! Szervusz, MoU! - szól1tott meg 

minket és kezet nyújtott. Amikor Heini már bement, 
megkérdezte: 

- Megkaptad a levelemet? 
- Igen, hálás köszönet jókfvánságaidért. Én is minden 

jót kfvánok neked az új esztend6ben. - Kezet szorftot
tunk, 6 megért6en pislogott rám. 

- Hogy mulattál Tirolban? 
- Pompásan - válaszoltam kétértelmúen. 
Gúnyosan mosolygott: 
- El is képzelem! Reggel kávé és mise, ebédre gom

bóc öt Miatyánkkal, vacsorára tejberizs rózsafüzérrel, 
mi? Tudtam, hogy Igy lesz! Ilyen dolgokban csalhatatlan 
szimatom van, nem igaz? 

- Kivül felfújt, belOl üres - gondolta..-n magamban, de 
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nem volt bátorságom, hogy nyíltan megmondjam neki az 
igazat. 

- Ami Mollt illeti, kész a tervem - Hát valami ko
losszális görbe lesz! Összeállítottam az egész menetren
det. De azért kis ideig még várnunk kell. Óvatosan és 
lassan! Tudod ... 

Órára csöngettek. 
- Majd tanítás után foly tat juk - mondta és helyére 

ment. 
Egy után Bemerrel mentem le a lépcs6n, Ottó és Heini 

már v ártak rám. 
- Te, Moll! - szólt Bemer Heinihez - ha megengeded, 

Eger ma velem jön haza, egy kis megbeszélnivalónk van. 
- Természetesen - nevetett Heini. 
- Különben bocsáss meg - szólalt meg újra Bemer 

blazírt udvariassággal - majdnem elfelejtettem, boldog 
új ével. Levette kesztyújét és túlápolt jobbját odanyújtot
ta Heininek. 

- Köszönöm, hasonlóképpen neked is -, és kezet fog
tak. Heini Bemert különben divatmajomnak tarotta, de 
szándékáról fogalma sem volt. Soha nem lépett fel nyH
tan ellene. 

Kínos volt nézni, hogyacsábltó hogyan fog kezet ki
szemelt áldozatával. Azzal vlgasztaltam magam, hogy 
Heinivel nem tud egykönnyen elbánni s még azt is re
méltem, hogy a küzdelemben Bemer fog alulmaradni. 

Szétváltunk. Heini Ottóval el6re sietett. Bemer utánuk 
nézett, miközben felhúzta kesztyújél. 

- Pompás fickó ez a Moll! Meg kellene 6rülnöm, ha 
tudnám, hogy nem sikerül 6t megnyerni magamnak. 
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Útközben megtudtam Bemer tervét. EI6ször bizton
ságba kell Heinit ringatni, ezért a jöv6 héten senki se lép
het fel ellene. Azután a Klub vezetésével irodalmi kört 
létesitenénk titokban, de úgy, hogy mind a négy párt 
resztvenne. Egy fekete, egy vörös és két zsidó már hoz
zájárult. Erre kellene nekem Heinivel együtt járnom, itt 
Bemer lassan megközeliti Heinit és észrevétlenül hálójá
ba keriti ... 

- Te rokona vagy s mint ilyen, nem léphetsz fel ellene, 
ezt belátom, de már gondoskodtam eszközökr61, egyedü
li feladatod csupán az, hogyelhozod az irodalmi körbe. 

- Amint megalakul a kör, azonnal szólok neked, dc 
el6reláthatólag csak a másik félév elején, február máso
dik felében kezdjük meg a munkát. Addig termé
szetesen háttérben maradok. 

Másról kezdtünk beszélni. 8 órára várlak a Kosmos 
moziba! Nagyszeru filmet adnak, a Kék Fényt, éppen ne
ked való, hisz a vakációban böjtöltél eleget, most be kell 
pótolnod a mulasztást. 

- Fáradt vagyok és nincs kedvem ma moziba menni. 
- Eh, mit majd alszol máskor. Különben is úgy hallot-

tam, hogy a cenzúra be fogja tiltani a filmet, akkor pedig 
ma az egyetlen alkalom, ha látni akarjuk. 

A gyávaság ismét úrrá lett felettem és nem mertem ne
met mondani. 

- Jó, háromnegyed nyolckor találkozunk. 
- Ne fáradj, Frici, elébed jövök autónkon, a Lichtens-

tcin utca sarkán várlak! Jegyr61 is gondoskodom, csak az 
a kár, hogy Moll nem jön velünk! 

A délután egy reszét csomagolással és rcndezgetéssel 
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töltöttem el, utána néhány 6rára lefeküdtem. Vacsora 
után apAval az ebédl6ben maradtam, Ott6 és Heini fel
mentek a szobánkba. Öcsém a tAvozAskor még egy kér6 
pillantAst vetett rAm. 

- Apa, kérlek, szeretnék egy percig veled beszélni. -
AtyAm letette az újsAgot: 

- Nos, mi az? 
- 0tt6r61 van sz6, valamilyen egyesületbe akar belép-_ 

ni és ehhez kéri az engedélyedet. 
- Micsoda egyesületr6l van sz6? 
- MAria-kongregAci6r61! Tudod, ez olyan félig önneve-

16, félig vallásos egyesület, biztos fellépésre is megtanftja 
Ott6t, és sok j6barfltja is van ott. Egy pap a vezet6jak. 

- Ah, igen! Emlékszem, gimnazista koromban nAlunk 
is volt ilyen egyesület. És Ott6 magát61 akar közéjük lép
ni? Honnan jutott ez eszébe? 

- Tudod papa, Heini is kongreganista s ezért Ott6 is 
nagyon szeretne az lenni. Úgy gondolom, hogy minden 
nehézség nélkül megengedhetnéd neki, mert mAr hanna
dikos és ilyenkor valahova úgy is el kell járnia. Legjobb
nak tartanAm, ha Heini mellett maradna, legalább [gy 
biztos lehetsz, hogy nem kerül rossz társaságba. - AtyAm 
gondolkozott: 

- Nos, nem bAnom, ha Heini is ott van. Egyébként 
nem nagyon lelkesedem e klerikális egyesOletért, mert 
túlságosan bigottá nevelik a fiúkat, de ez úgy is lekopik 
róluk, ha id6sebbek lesznek. 

EzutAn a vakáci6r61 szAmoltam be. öt perccel nyolc 
után felkeltem: 
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- Apa moziba megyek, délután már aludtam, hogy 
friss legyek. 

- Melyik moziba s mit adnak? 
- A Központi moziba, egy expediciós filmet adnak a 

Himalájáról. 
- Elmehetsz, de a kulcsot ne vidd el, mert ma nekem 

is fenn kell maradnom. 
- Köszönöm papa, a viszontlátásra. 
A szobánkban Ottó már drukkolva várt. 
- Megengedte? 
- Igen! 
E szóra majd kiugrott a b6r~b61, öröm~ben jól oldalba 

vágta Heinit, aztán hozzám jött: 
- Köszönöm, Frici. - Hálásan a szemembe nézett: 
- Ugye te is kongreganista leszel? 
Megfordultam ~s vettem a kabátomat, úgy tettem, 

mintha nem hallottam volna a k~rd~st. 
- Volt szerencs~m, megyek moziba. 
Ottó mint a lakáj, szolgálatk~szen ugrott fel ~s ~ly 

meghajlással nyitott ajtót. Egy krajcárt nyomtam a ke
z~be. Mind a hárman jót nevettünk. Kiléptem az ajtón 
és egyszerre elakadt a nevet~sem. Csúnyán hazudtam 
atyámnak. Lent már várt az autó, hogya Kosmosba vi
gyen, ahol a legrosszabb filmet pergett~k, amilyet már 
~vek óta nem adtak B~csben ... 

És ~n tiszta, becsületes ember akartam lenni ... a ma
gam erej~b61! ... 
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A TAKTIKA CSÓDÖTT MOND 

Repültek a hetek ... 
Visszazökkentem a régi kerékvágásba, a javulás csak 

vágy maradt bennem. A félévi is gyorsan közeledett, 
nem értem rá magammal foglalkozni. Sokat tanultarn és 
most egyenesen képtelenségnek tartottam, hogy éppen 
ebben az id6ben kezdjek harcot a szenvedélyeim ellen. 
Megnyugtattam a lelkiismeretemet, hogya tanulásban 
úgyis túler61tettem magam. 

A lelkiismeret nehéz perceket okozott. Mit is használt 
ekkor a szabadság, amid6n a szenvedély rabja voltam! A 
szégyen, a fájdalom, a tehetetlen düh könnyeket sajtolt a 
szemembe. Hát nem volt sokkal szabadabb Heini a val
lási ,.megkötöttségében" is! Óh, ha az a derült kedély, 
er6 és béke lenne bennem is! Sokszor ökölbe szorított 
kézzel esküdtem meg, hogy most már komolyan veszem 
javulásomat, de ez a fogadkozás olyan hamar és nyom
talanul túnt el, mint a hullámgyúrú a viz tükrén. Mindig 
nagyobb, de erőtlenebb, mig egészen elsimul. 

* * * 
Heininek és Ottónak sok dolga volt, mert amibe Heini 

belekezdett, attól nem tágltott, núg csak be nem fejezte. 
Így volt ez a toborzással is. Az eredményr61 esetr61-eset
re beszámolt nekem. Egy jezsuitával beszélte meg az 
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egész baditervet, akit még Innsbruckból ismert. Gyakran 
felkereste a Kaniziusz templom melletti rendbázban. A 
páter megígérte, bogy vezetni fogja a kongregációt, csak 
az iskola bittanárának az engedélye kell bozzá. 

Dr. Scbnitzler figyelmesen ballgatta Heini el6adását a 
megalapítandó kongregációról. Csak úgy tüzelt, amikor 
lefestette, hogy milyen lelkesedéssel jelentkeztek már 
eddig is néhányan az alsósok közül, hogya fels6 osztály
ban is vannak vállalkozók. Egy gerinces, talpraesett, a ta
nulmányokban is helytálló elit csoport egészen megvál
toztatná azt a léha felfogást, melyet most anagyszájúak 
másokra is ráer6szakolnak. Huncutul még azt is hozzá
tette, bogya bittanjegyek is jobbak lennének. 

- Jó-jó, de hátha nem lesz elég jelentkez6 - válaszolt 
dr. Schnitzler - és nekem sincs elég id6m, hogy a négy 
kongregáció mellett még egy ötödiket is vezessek. 

- A vezetést szívesen elvállalja egy jezsuita páter, 
csak engedje meg a hittanár úr, hogy fiúkat toborozhas
sak az osztályokban. 

Heini megkapta az engedélyt, így hát minden rendben 
volt. Most aztán Ottóval együttesen, igen ravaszul láttak 
neki a munkának. Ottó csak azzal állt szóba, akir61 biz
tosan tudta, hogy ízig-vérig katolikus, ezért még vasárna
ponként meggy6z6dött, hogy az illet6k járnak-e misére, 
aki aztán alkalmas volt, azzal becsületszóval megfogad
tatta, hogy nem szól addig senkinek az ügyr61, núg min
den készen nem lesz. 

Heininek már nehezebb volt a feladata, de azért neki 
is sikerült január végére 20 embert megnyemie az ügy
nek. 
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KápolnMól, otthonról, könyvtárról P. Félix gondosko
dott és ezzel meg is volt minden, ami az elinduláshoz 
kell. Február 2-án jöttek el6ször össze a tagok. Megálla
pitották az összejövetelek idejét és közös megegyezéssel 
az alsó hMom osztályban a jelöltoktatást Heinire biztál" 
A páter végiglapozta a kongregáció h6s el6deinek a tör
ténetét. 

- Az Isten Anyjának lovagjai, mondotta, mutassanak 
utat azoknak, akik elcsüggedve, nem memek, nem bir
nak a porból, a sárból kiemelkedni ... 

A kápolnában el6ször állt fel a Szűz el6tt a komoly, 
harcra kész kis csapat. A litániát dr. Schnitzler mondotta. 

Tehát sikerült megvalósitani a havasok között fogam
zott tervet. Állt a kongregáció, de a nehezebb rész csak 
most jött. 

A következ6 napon megszűnt a hallgatás: Heini veze
tésével elmentek az igazgatóhoz és bejelentették, hogya 
hittanM engedélyével megalakult a kongregáció, semmi 
nehézséget nem emelt, a hivatalos egyesületek közé be
jegyezte ezt is. 

Futótűzként járt a hir osztályról-osztályra, hogya fe
keték egyesületet alakltottak és az elnök a hatos Moll. 
Egy pillanat alatt vége volt a szlnlelt nyugalomnak. A 
DIKISZ hihetetlenül felb6szült, de nyiltan nem mertek 
semmit se tenni, csak az dühítette 6ket, hogy kés6n sze
reztek róla tudomást, mert ha idejében tudnak mindent, 
többet visszatarthattak volna ígéretekkel vagy fenyege
téssel a belépést61. De most mM kés6. 

Rutmeier valósággal tajtékzott a düht61. "Kihlvásról" 
beszélt, kutyának nevezte Heinit és az osztályban mM in-
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dult is feléje, hogy megtorolja a "sértést". Heini felállt a 
padban és nyugodtan várta. A kíváncsiskodók egy pilla
nat alatt körülvették őket. 

- Ó, tc hős, gratulálok az új ájtatos vénasszony egye
sülethez, melybe olyan sokan jelentkeztek. Valóban, 
egész vezér lett belőled. 

- Köszönöm, van még valami mondanival6d? 
- Gyáva kutya vagy, az osztály háta mögött dolgoztál! 

Pfuj! 
Heininek a vér az arcába szökött. 
- A kutyát visszavonod azonnal?! 
- Nem, vénasszony-vezér! Nem vonom vissza. Gyáva 

kutya vagy! 
Heini legyl1rte az indulatát, az osztályhoz fordult: 
- Kötelességem volt err6l el6bb nektek szólni? Aki 

úgy gondolja, hogy vétettem az osztály becsülete ellen, 
az emelje fel a kezét. 

Halálos csend lett a válasz, majd a DIKISZ négy-öt 
tagja félve felemelte a kezét, de 6k is hamar lerántonák. 

- Idenézz! Rutrneier, az osztály Uél a becsületem felett 
és nem te, azért ajánlom neked, menj a dolgodra, mert 
baj lesz. 

Rutrneier dühösen nézett szét. Haragjának azonban 
nem volt értelme. 

- Te gyáva kutya - ordította -, pfuj! És Heilli el6tt a 
földre köpött. 

Heininek kidagadtak az erek a halántékán, keze reme
gett, úgy látszott, hogy egyetlen csapással leüti a sértege
t6t. De mégse. Az óriás ismét nyugodt lett. 
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- Köszönöm - mondotta lekötelez6en -, az én mal
momra hajtod a vizet. 

- Bravó, Moll! - haUatszott Heini mögött. Mindenkit 
lenytlgözött Heini nyugalma. Rutrneier egy szót sem 
szólt, úgy ódalgott el, mint egy leforrázott eb. Iskola után 
hallhatta saját embereinek a szemrehányását ostoba vi
selkedése miatt. 

Az újabb támadás a kongregáció ellen nem késett so
káig. Amikor megtudták, hogy idegen páter a kongregá
ció vezet6je, a DIKISZ felkereste a hittanárt. Moll az is
kola becsületén csorbát ütött azáltal, hogy nem a hitta
nárt kérte meg a kongregáció vezet6jének, hanem egy 
pátert, akinek semmi kapcsolata sincs az iskolával. Szín
lelt sajnálkozásukat fejezték ki a sértés miatt, mely dr. 
Schnitzler személyét érte, és azon reményüknek adtak 
kifejezést, hogy a hittanár nem tűr ilyen visszás helyzetet 
az intézetben. 

A hittanár nem is sejtette, hogy voltaképpen mit is 
akarnak. Nagyon meglepte a saját személye iránti figye
lem és egész meghatódva mondott köszönetet. 

- Egyébként megnyugtatásotokra és örömömre - zárta 
be beszédjét -, biztosithatlak benneteket, hogy már e16-
z6leg tudtam a dologról, s6t én magam kértem fel a pá
tert a vezetésre, mert - mint tudjátok -, már több kong
regációt vezetek és nincs id6m újabb egyesület vezetésé
re. Egyébként személyesen is ott voltam az els6 gyűlésen 
és nagyon tetszett nekem Nem is mertem volna gondol
ni, hogy ebb61 a gimnáziumunkból annyian fognak je
lentkezni. - Tehát még egyszer köszönöm figyelmeteket 
s jólesik látnom, hogy öreg hittanárotokat megbecsülitek. 
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Itt is kudarcot vallottak és a tény maradt a Mária
kongregáció áll és fejl6dik. 

* * * 
Február második hetében, egy keddi napon, iskola 

után Bemer hozzám csatlakozott, hogyelkísérjen hazáig. 
- Vége a tervemnek! - mondotta -, ezután meg sem 

alapítom az irodalmi kört, mert Moll biztosan nem jön el, 
úgyis elég munkát ad neki az egyesülete. 

- És mit kezdesz? 
Kis ideig gondolkozott, türelmetlenül rázta a fejét: 
- Meguntam az álarcban való küzdelmet; ha legköze

lebb alkalom adódik, magam veszem kezembe az ügyet. 
A nlafIák, csak elrontottak nekem mindent! De azt az 
egyet igérem, hogy ha egyszer a kezembe kerül, akkor 
nem szabadul ki! Vagy 6, vagy én! Mindent megkockáz
tatok! 

Oldalról az arcába tekintettem, keményen ajkába hara
pott. Gyenge kisérletet tettem: 

- Hát voltaképpen miért is izgatod magad vele? En
gedd, hadd járja a maga útjait, 6 veled nem tör6dik, mi
nek tör6dnél épp te vele! 

Berner felnevetett - halk., gúnyos kacagás volt 
- Te is félember vagy mint a többi! Félemberekkel pe

dig elbánni gyerekjáték! Érted, gyerekjáték! De Moll a 
kemény gerinc, a férfi, érted? Ó már jelentene valamit! 
Ezért, csupán ezért nem hagyom. Eddig még mindenkit 
letepertem, de ha Moll hurokra kerül, akkor a többire fü
tyülök. 
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A TÖRTÉNELEM TANÁR LEMOND 

Történettanárunk még február elején kezdte a refor
máció tárgyalását. Sötét, komor szavakkal jellemezte a 
papság és az egyház helyzetét. Szerinte Luther igazi Ms, 
aki felszabadította az emberiséget a római egyház rabi
gájából és visszaállította az emberi méltóságot. 

Félévi konferencia el6tt a végzett anyagból felelni kel
lett, Heini is sorra került. Azonban alig beszélt néhány 
percig, az egész osztály néma hallgatással figyelt. 
Visszafojtott lélegzettel várták, hogy mi lesz, mert Heini 
egészen másképp felelt, mint a tanár magyarázott. A re
formáció okai, jelent6sége, évszámai olyan biztonsággal 
ömlött ajkáról, mintha mindent könyvb61 olvasna. E16-
fordult, hogy máskor is ellentmondott a tanárnak, de 
mindannyiszor történelemk.önyvekre hivatkozott, melye
ket mindjárt be is mutatott. 

Er6sen szocialista tanárunk hol elpirult, hol meg elsá
padt, de egyszerre csak kirobbant: 

- Elég a szemtelenségb61! Magának azt kell tanulnia, 
amit az iskolában el6adnak, megértette? - Megfordult és 
a katedra felé indult a noteszért. 

Heini, aki mellettem ült, lehajolt hozzám és gyorsan a 
fülembe sögta: 

- Amit mondani fog, jegyezd le gyorsirással. 
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Nagyszeru jelenet következett: tanálUnk megfordult, 
szúró tekintettel Heinire nézett: 

- Szemtelenségére a feleletet a félévi bizonyítványban 
fogja megtaláini. 

Mindent leírtam ... 
- Tanár úr, egyik szavam sem volt kevésbé tisztelettel

jes - lassan beszélt, hogy id6t nyerjek az írásra -, de itt 
a könyv, melyb61 egészen más meggy6z6désre jutottam. 
Úgy gondolom, hogy ez nem ok arra, hogy rosszabb je
gyet kapjak. 

- Honnan veszi a merészséget, hogy el6írja a tanár
nak, hogy mit csináljon? Ezért a hallatlan és goromba ar
cátlanságért beírom az osztálykönyvbe! 

Közben már fel is rántotta az osztálykönyvet. 
Heini szólni próbált. 
- Üljön már le, maga éretlen tacskó! Ezt tanulta a csu

hásoknál? És azt hiszi, félek t610k? Itt az osztály el6tt 
mondom, hogy hármast kap történelemb61. 

- Tanár úr! 
- Egy szót se, itt az ajtó, menjen az igazgatósághoz! 
Heini elvette a stenogrammot és nyugodtan kiment az 

ajtón. 
Erre senki sem számitott. A tanár kifejezéstelen szem

mel nézett az ajtóra, majd idegesen a katedrára ment. Va
lami nyugtalanság vibrált a leveg6ben ... 

Moll óra vége felé visszajött az osztályba, helyére 
ment, mintha semmi se történt volna. Alig csöngettek, ta
nálunk elhagyta a termet. Egy pillanat alatt Heini körül 
álltunk: 

- Mit mondott az igazgató? 
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- Semmit! Csak átadtam a stenogrammot. az éppen 
elég, hogy ítéletet fonnálbasson. 

- Mit? Stenogrammot? - kiáltották meglepetten min-
den oldalról. 

Heini rám mutatott: 
- Én mindent pontosan leírtam. 
- Ojvé - mondta Gill -, akkor cifra dolog lesz az 

egészb61! 
Ruttneier hátulról megfogta a karomat: 
- Kölök, minek írtad le? 
- Felkért, hogy újak! 
- Moll maga kért fel? - Biccentettem 
- Átkozott az a ravasz ördög, mindenkin kifog! 
Izgatottan vártuk a fejleményeket. - Még szünetben 

hivatlak az irodába. Történettanárunk ég6 arccal állott az 
igazgató el6tt. 

- A senogranun a magáé? - kérdezte az igazgató. 
- Igen. 
- Miért irta le? 
- Moll megkért, hogy lrjak le mindent. 
- Mindent leirt, pontosan? 
- Igen, igazgató úr, csak az utolsó mondatot nem tud-

tam befejezni, de úgy emlékszem, hogy igy hangzott: 
menjen az igazgatóhoz. 

Az igazgató felállt: 
- Eger, becsOletszavát meri adni, hogy mindent leirt, 

úgy, ahogy hallotta? 
- Igen. 
- Jó - elmehet. 
Ett6I kezdve nem hallottunk az esetr61. Három nappal 
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később Heini elmondotta, hogy délután a gimnáziwn 
másik történettanára az igazgató jelenlétében félóráig 
vizsgáztatta. 

Alig kaptuk. meg a félévi biwnyítványt, az egész osz
tály megrohanta Heinil. Közvetlen közelébe álltam és 
beletekinthettem, amikor feUapozta: 

Történelem: jeles. 
A legnagyobb meglepetés azonban a félévi szünet 

után következett az els6 történelem órán bejött maga az 
igazgató és közölte az osztállyal, ho~y dr. X-et saját ké
résére más intézetbe helyezték át. - Uj tanárt kaptunk dr. 
Gapp személyében. Nagyon finom fiatalember, valósá
gos élvezet volt minden órája. Többé nem esett szó a val
lás- és hitellenes dolgokról. 

* * * 
Az els6 óra végén izgatottan mentünk le az udvarra. 

Bemer félrehivott: ember, itt a nagyszeru alkalom! Most 
megkaparintom a Mollt! De légy te is óvatos és ravasz! 
Egy szóval se áruld el magad! Megértetted! 

Akaratlanul is bólintottam ... de mégis megtettem! 
- Becsületszavadra - és a kezét nyújtotta. 
Elpirultam ... 
- Nem dolgozhatom veled együtt! - mondtam vona-

kodva. 
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- Nem is kell! De a szádat befogod! 
A szégyent61 égve kezet fogtam. Bemer nevetett: 
- Most aztán rajta! Gyere velem! 
Keresztülmentünk az udvaron, egyenesen Heini felé: 
- Moll - kezdte Bemer -, bocsáss meg! Nem akarok 



hízelegni, ezt a fölösleges fecsegést megsp6rolhatjuk 
magunknak, ilyet még nem éltem meg! Szivb61 gratulá
lok! 

- Köszönöm - válaszolta Heini -, voltaképpen és sem
mi különöset nem látok benne. Hogy Walter elment, ab
ban nem vagyok bibás. Senki sem akarta 6t elkOldeni! 

- Hát természetes! De volt még annyi sütnival6ja, 
hogy magát61 ment. Hiszen itt lehetetlenné tette magá~ 
- De voltaképpen másért jöttem hozzád: honnan szedted 
te azokat a dolgokat a reforrnációr61? Ez engem ször
nyen érdekel! 

- Ha kívánod, oda kölcsönzöm könyvemet; Grizár 
egykötetes Lutherjét, abban mindent együtt találsz. -
Bemer szinte hfzelkedve kérte: 

- Kérlek, légy olyan jó! Akkor mindjárt tanftás után 
veled megyek és elhozom a könyvet. Utána villamoson 
megyek haza. Ez lesz a legegyszeru'1>b elintézés. 

Hazafelé menet Bemer Tirolra terelte a szót: hegyek
ről, népszokásokr61, sportról beszélt. Heini egyet-mást 
elmondott, úgyhogy a végén egészen tűzbe jött. A ház 
előtt Bemer azt mondta: 

- Kár, bogy már megérkeztünk, órákig is elbaUgatná
lak. Júliusban Tirolba megyünk nyaralni, és most egy kis 
előtanfolyamot végezbetnék. 

- Úgy is találkozunk mindennap, és akkor még sok 
mindent elmondhatok. 

- Pompás! Tudod, voltaképpen nagyon ostobák va
gyunk, hogy megtúrünk az osztályban mindenféle pártot. 
Ha összetartanánk, sokat segithetnénk egymáson. 

- Igazad van, én is többször gondoltam erre. 
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Bemer kint akarta megvárni, mig MoU a könyvet le
hozza, de én is, meg édesanyám is betuszkoltuk. Feljött 
velünk a szobába, Heini becsomagolta "Luthert" és át
adta neki. Udvariasan megköszönte, én meg lekísértem. 
- Amint visszatértem, Heini éppen a könyveit rakosgatta 
ki táskájáb61. 

- Te, Frici! Ez a Bemer mégis jobb fickó, mint gon
doltam. 

- Úgy látszik ... , de elfordultam, mert a pír elöntötte az 
arcomat. 

94 





- Ugyan! Tegezzétek egymást. ez csak magától érte-
t6dik! 

Heini albumáról beszéltem, Helma közbeszólt: 
- Én is megnézhetem? Borzasztóan örülnék! 
- Nagyon szivesen. ha kivánod. holnap elküldöm ne-

ked Kurttal. 
A cseléd behozta az uszonnát. a megrakott tálcákat az 

asztalra tette. és szó nélkül kiment. 
- Parancsoljatok - mondta Bemer hanyag udvarias

sággal. 
Helma is velünk tartott. derült kedélye. vidám cseve

gése nagyon emelte a hangulatot. Ugyanaz a kedves. sze
retetreméltó lányka volt. aki karácsony el6u. - Hazafelé 
meg is jegyezte Heini: 

- Helma sokkal jobban tetszik nekem. mint a bátyja. 
- Hogyan? - kérdeztem. 
- Magam sem tudom miért. de nyflt beszéde. egész lé-

nye sokkal 6szintébb. mint Kurt. Nem vetted észre. hogy 
Kurt mindent nagyon kicsavar? 

Másnap Heini elvitte az albumot az iskolába. odaadta 
Kurtnak. hogy vigye el Helmának. Azonban az album túl 
nagy volt Bemer táskájához: 

- A teringettét! Helma táskájajóval nagyobb. ha volna 
most id6m. átvinném hozzá. hadd cipelje 6 haza! De már 
ll-kor hazamegy. 

ti. 
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- Várj csak. öcsémnek is ll-ig van el6adása. 6 átvihe-

Délután angol órán kezét dörzsölve jött hozzám: 
- Most aztán kezemben van! - Elsápadtam. 
- Mi történt? 



- HeIma egyszeruen belebolondult Mollba, ha 6 is tü
zet fog, el nem szabadul! Nagyszeruen megy minden! 
Képzeld csak, alig érkeztem haza, rajongva beszélt Moll 
testvéreir61, a karácsonyi vakációjáról, slugrásról, az al
pesi havasokról, egyszóval fülig szerelmes az édes, drága 
Heinibe! 

Közben azon töprengtem, honnan tudott meg min
dent? 

- Az öcséd elkísérte hazáig, mindent elbeszélt neki. 
Most már tökéletesen bele van bolondul va és azt mond
hatom, hogy most már nem tágít. 

A fogamat csikorgat1arn dühömben, ha most itt lett 
volna Ottó, egész biztosan felpofozom, hogy ilyen 
könnyen ennek a lump Bememek a kezére játszotta He
init. - De hát Ottó nem is sejtette, hogy mit csinált. .. 

Heini még nem vette észre, hogy HeIma 6t szereti. Ta
lálkoztak elég gyakran az utcán, elbeszélgettek Fulpmes
r61, slzésr61, hegymászásról és hasonló dolgokró\. Néha 
elkísérte HeImát hazáig. 

Az osztályban a DIKISZ gúnyos megjegyzései ki
kezdték Mollt: a f6 fekete, az imádságos nénikék kapitá
nya is "tüzet" fogott. 

Egy este el is mondtam ezt Heininek. 
- Komolyan gondolod, hogy HeIma utánam jár? 
- Nem hiszem, dc nagyon érdeklik a képek és a tiroli 

dolgok. Ez még nem ok, hogy azt mondják rólad: "tü
zet" fogtá\. Ehhez kett6 kell: egy aki ég és a másik, aki 
meggyújtja. 

Heini felnevetetl, de hangja különösen csengett, s lát
szott rajta, hogy zavarát akarja vele palástolni. 

97 



- Igazad van - mondotta kés6bb -, de azért nem 
annyira komoly a dolog. Az biztos, hogy nagyon csinos, 
nem régen elbeszéltem neki a karácsonyunkat: meg
könnyezte. Ez nem volt tettetés nála, ezt mindjárt észre
vettem volna. 

Még jobban megijedtem! Tehát 6 is elmesélte neki a 
tiroli karácsonyt! - Többször is sétált vele, mint amennyi 
épp szükséges lett volna! Helma ártatlan, tiszta lány volt, 
ezt jól tudtam, de mi lesz, ha a cselt nem veszik észre? 
Láttam, mint sz(Í}(ül Bemer hurokja Heini nyaka körül. 

Este nem tudtam elaludni, egyre az járt az eszemben: 
bárcsak kikeTÜlné Heini ezt a kalandot, mert akkor vesz
ve van ... 

* * * 
A húsvéti szünetet anyai nagyMcsikánknál töltöttük 

Neubruckban. Itt hegyek nem voltak, legalább is nem 
Heini számára, mert a Lajta-hegységet nem nevezte an
nak, ezek csak dombok, szokta mondani. A család népes, 
hét gyermeke volt a nagybácsimnak. Ellentétben a mi 
családunkkal, nagyon jó katolikusok, ezért Heini hamar 
nagyon otthonosan érezte magát. Láttam, hogy örül, mi
kor a többiekkel az asztali áldást elmondhatta. Minden
nap együtt ment misére a többiekkel. 

Bebarangoltuk a környéket. Húzott a tavasz ki a sza
badba. Egy ilyen kirándulás alkalmával meglátogattuk a 
szomszéd község ismer6s orvosát. Ott is több gyermek 
volt, velünk egykorú, úgyhogy mikor mi Uzen beállItot
tunk, egész osztály kitellett volna bel61ünk - jegyezte 
meg Ottó. Nagyon összemelegedtünk, felváltva töltöttük 
a napot, hol az egyik, hol a másik családná!. 
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Elutazásunk el6tti kedd délután volt. Rajtam kívül az 
egész társaság a doktoréknál volt. Heininek a postás le
velez6lapot hozott, vettem a kalapomat, hogy átviszem 
neki. Az úton nem tudtam megfékezni kíváncsiságomat 
és elolvastam a lapot: 

Kedves Heini! 
Köszönöm szépen kedves lapodat. Én is a legboldo

gabb húsvétot kívánom neked. Nem is hiszed, menny-ire 
örülök már most, hogy nemsokára itt Bécsben találkoz
hatunk. Mindig rád gondolok! Ugye, te is sokszor gon
dolsz rám? 

Viszontlátásra! 
H. 

H.? - Ki lehet ez? Nem nagyon kellett a fejemet tör
nöm. 

Heinit a kertben találtam, épp egy tiroli népdalt éne
kelt. Amint befejezte, átadtam neki a lapot. Egészen be
lepirult, mikor elolvasta. 

- Ejnye, csak nem szerelmes levél- szólt neki Richárd 
nagybácsi. 

A társaság felnevetett és Heinire nézett. Kis zavarral 
tette el a levelet, de 6 is velünk nevetett. 

- Hogyan néz ki? - kérdezte az egyik fiú. 
Heini úgy tett, mint aki a tréfát nem akarja elrontani. 

körülnézett és rámutatott az egyik leánykára: Nem egé
szen ilyen, de majdnem Igy néz ki. 

- Amint nevetve felálltunk, észrevettem, hogya lány 
nagyon is hason lit Bemer Helmára. 
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Az ALPESI FÉNY VIHARBAN 

Május elején volt az els6 avatás a kongregációban. Ki 
hitte volna, hogy a szegény vállalkozás ilyen terebélyes 
fává fejl6dik? 62-en léptek be a kongregációba: 38 alsós 
és 24 fels6s. - A kis kongregáció Ottót prefektusnak vá
lasztotta. 

Heini elvitt engem is az avatásra. Az egész ünnepély 
alatt az innsbrucki havasokon éreztem magam. Ott álltak 
a fiúk tiszta homlokkal, csillogó szemmel a tisztaság Ki
rálynéjának a zászlaja alatt. Nem mertem volna gondol
ni, hogy a gimnáziumban ennyi bátor és gerinces fiú van. 

Én is fiatal voltam, de lélekben már öreg, de amint ott 
láttam a 62-t, úgy éreztem, a havasi erő sugárzik felém a 
62 szivb61. 

A 38 matrózruhás alsós állt; a kék galléron a Mária
kongregáció jelvénye. A Szent Szűz pecsétet nyomott a 
kis lovagoknak a homlokára. 

A fels6sök nem hordtak egyenruhát. Őket a megfon
tolt, férfiakarat tartotta össze, hogy el ne csüggedjenek 
az önmagukkal folytatott küzdelemben. 

Amint ott térdeltek az oltár el6tt és elmondták kereset
len szavakkal a fogadalom szövegél: hogy hűek lesznek 
katolikus hitükhöz, és a tisztaságos Szűz védelme alatt 
Krisztus országáért akarnak küzdeni, valamennyiünket 
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elöntötte az érzés, hogy nagyon szent óra ez, amely dön
t6 kihatású mindegyikre, aki itt fogadalmat tesz. 

Bemerre és a DlKISZ-re gondoltam, képesek lenné
nek-e a korán megüszkösödött szívükkel ilyen ígéretre? 

És gondoltak-e arra, hogy szennyes tervük vize megtörik 
ezeken a sziklákon? 

A kisebbek közül Ottó lépett el6ször az oltárhoz, va
lósággal égett az arca. Az egyenruhába n még nyúlán-
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kabbnak látszott. DÚnt anúlyen volt. - Határozott hangon 
mondta el a fogadalmát, aztán odalépett a zászlóhoz, 
hogy köszöntse. Láttam. hogy szeme a lelkesedést61 és 
meghatódottságtól könnyes: 

- Ez a zászló, melyet magamnak választottam, ezt el 
nem hagyom; ezt ígértem az oltárnál Istennek. 

* * * 
Heini nem is sejtette, DÚlyen nehéz órákat éltem át mi

atta a következ6 hetekben. Egyre láttam, hogy küszködik 
Helma DÚatt. Kedvesen, csalogatva tört be ez a lány éle
tébe, a kis aranyknlccsal megnyitotta Heini szívét, mely 
az els6 kis gyenge érintésre felpattant. És mire mindez 
Heini el6tt is tudatossá vált, a kis tolakodó már nevetve 
állt az elfoglalt várban. 

Velem szemben is nagyon zárkózott lett. Nem várt 
meg el6adás után, egyedül ment haza, egyedül ment sé
tálni a városba. Ha magányos sétái után hazatért, nagyon 
élénk és jókedvű volt, mégis volt valanú izgatottság 
egész viselkedésében, melyet elrejteni nem tudott. 

Május közepén egy este azt mondta nekem, hogy el
megy a Centrál moziba. 

- Mit adnak? - kérdeztem. 
- Valanú háborús filmet; a 14-ik hadosztályt, vagy eh-

hez hasonlót. Nem valanú különös darab, de egyszer én 
is szeretnék újra moziba menni. 

- Veled menjek? 
- Ne! Neked úgyis van még tanulnival6d holnapra, és 

egyedül szeretnék menni. 
- Jó, menj - de szörnyű gyanú támadt bennem. Vajon 
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Helrna nem Kurt megbízásából keríti hálójába Heinit? 
Mit is akar ma este Heini? Nem bírtam t1Irtőztetni maga
mat. Alig lépett ki Heini, fogtam felölt6met és kalapo
mat, aztán utána mentem. A lépcs6házon végignézve lát
tam, hogy már a kapun kívül van, hatalmas ugrásokkal 
rohan tam le. A kapu el6tt rögtön elkeveredtem a járóke-
16k között. Jól körülnéztem és éppen azt láttam, hogy a 
Börze utcán befordul. A kalapot jól szemembe húztam és 
nem nagy távolságra mögötte mentem. Ahol az utca a 
nagy körotra torkollik, megállt, körülnézett, aztán hirte
len balra intett és tovább sietett. Odarohantam és óvato
san figyeltem a sarkon ... 20 lépéssel el6ttem állt meg 
Bemerék autója. Heini beszállt. Visszaléptem, hogy ész
re ne vegyenek, a szivem őrülten kezdett verni. Nem 
messze t61em egy taxi állt. Odarohantam, menjen az autó 
után, amelyik ott a bal saroknál éppen most indul! 

Egy-két pillanat és mi is befordultunk. LassUani kel
lett, mert alig két méterrel előttünk vágtatott el Bemerék 
autója. Ez az, mondtam a sofőmek. Hallgatagon intett és 
fordltott a kormányon. Rövid távolsággal egymás között 
rohant végig a nagyköroton a két autó. 

Nagy vargabetűt lelrva jutottunk vissza a IX. kerület
be. Sof6röm ugyancsak értette a mesterségét. A hosszú 
egyenes részeken jól lemaradt, de a fordulóknál mindig 
beérte 6ket és két méterrel mögöttük haladt. 

Nem figyeltem, merre megyünk, hanem mereven néz
tem az előttünk rohanó kocsit, melyben Heini ült. - Na
gyon meglep6dtem, amikor mindkét kocsi megállt. Hol 
vagyunk? Kinéztem az ablakon; hatalmas világUó rek
lám izzott előttünk: Centrál mozi. 
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Már útközben leoltottarn a lámpát s igy mindent nyu
godtan megfigyelhettem. Bemerek sof6rje kiugrott és 
felnyitotta az ajtót Nevetve S7.állt ki Helma, utána Heini. 
Röviden mondtak valamit a sof6mek és eltűntek a jegy
váltó pénztárnál. A sof6r bezárta az ajtót és zajtalanul to
vasuhant az autó. 

Kérd6 tekintettel nézett hátra a sof6röm, intettern, áll
jon meg. Kiszálltarn is kifizettem a sof6rt. 

Nagyon megnyugodtarn, hogy Heini valóban a Centrál 
mozgóba ment, tehát nem hazudott nekem! Megnéztem 
a máj. 17-i műsort: Téli éjszaka az Északi Jeges-tenge
ren. Fenséges felvételek. A 14-ik hadosztály, éjszakai tá
madás a nagy háborúban, megrázó képek a h6siességr61 
és halálfélelemr61. - Nekem már csak az a szokásom. 
Chaplin vlgjáték. 

Bemenjek-e? Ez túl merésznek tetszett, föltétlenül 
meglátnának. Ezért a legközelebbi villamossal hazamen
tem. Félóra se telt el, hogy elhagytam a szobánkat, s 
most újra leültem könyveim mellé, melyek nyitva ma
radtak ... 

- Légy sz[ves, hagyd abba, már hannadszor kezded a 
Radeczky-indulót. Ujjaiddal taktust ütsz hozzá és a leve
g6be bámulsz. Ezt nevezed tanulásnak? 

- Hagyj békében, semmi kedvem sincs a tanuláshoz! 
- Ottó hozzám jött: 

- Mondd csak, mi fekszi meg a májadat, Frici? - von-
tatottan még hozzátette: Talán a Heini? 

Meglep6dve néztem fel: 
- Hogyan jutott Heini eszedbe? 
- Olyan különös a viselkedése az utóbbi időben, nem 
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vettél rajta semmit észre? Nem olyan víg kedélyt1 és a 
múlt éjszaka sírt, te nem ballottad? - és balk. zokogást 
utánzott. 

* * * 
Most már mindent tudtam: szegény Heini, a legdrá

gább kincséért küzdött. A begyek kicsi, imbolygó fénye 
vibarba került. Még mocsoktalanul égett, de bataIinas ár
nyak borultak rá. Vadul, küszködve védekezett Heini. 

Félévvel ezel6tt ennek láttán még örültem volna, de 
most 6rült fájdalommal agg6dtam érte. Ha Heini mécse
se is kialszik, utolsó lobot vet az én reményem is, akkor 
megroppan végérvényesen az én hitem és er6m, hogy új
ra tiszta és nemes legyek ... Akkor az üszkös romhalmaz
ból csak egy örökségem marad: kár minden er6feszlté
sért! ... 

És még Heinit nem is tigyelmeztethettem! Becsü
letszavarnat is megszegtem volna, de ez nem segltett vol
na rajtam. Bemer túl sokat tudott rólam, s Igy teljesen ki 
voltam szolgáltatva neki. 

Másnap reggel Heini még zavartabb és izgatottabb 
volt, mint el6z6 nap. Az iskolában maga elé meredt, 
gyakran elpirult és ajkába Ilarapott. Nehéz küzdelmet 
vivhatott magával. .. 

Amikor délután bevásárlás után hazaérkeztem, Ber
nert házunk el6tt találtam. Hozzám rohant: 

- Ember - mondta az izgalomtól kipirulva - van id6d? 
A Moll fent van? 

- Az udvarban - válaszoltam. 
- Nagyszeru. felmehetek veled? 
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- Gyere! 
A lakáson keresztül mentünk a diákszobába. Az asz

talhoz ültünk, Bemer keresztbe tette lábait, karját össze
fonta és diadalmas pillantással nézett rám: 

- Van neked fogalmad arról, ami történik? 
Bens6 rén1ületemet igyekeztem elpalástolni: 
- Mi az? - kérdeztem hevesen. 
- Az édes Heini moziba autózott Helmával! 
- Úgy - válaszoltam nyugodtan -, ebben még nincs 

senuni különös. 
Felnevetett. 
- Hát ennyire már eljutottam, most már én is beleavat

kozom, értetted!? - Ide figyelj: Most ki kell oktatni a 
lányt, mit tegyen. Ez a buta liba még olyan, mint egy kis
gyermek. Ennek véget vetünk. Be kell rántania Mollt 
annyira, hogy végleg a kezeim között legyen. De ... - itt 
zavarában ajká ba harapott segit6re van szükségem! 

- Mihez? - kérdeztem. 
Mereven nézett rám: 
- Röviden csak ennyit: valakinek ki kell oktatni Hel

mát! - Én magam már ma megkezdtem, de képzeld, az a 
buta alak azt mondta, hogy rögtön fogjam be a számat, 
mert különben megy a papához és mindent elmond neki. 
Mit csináljak vele? Mint bátyja, természetesen nem szól
hatok neki ismét. Látod, Igy áll a belyzet és most arra 
kémélek, hogy te próbálkozzál vele, úgyis jól értesz az 
ilyesmihez! - Kis gúnyos vonás jelent meg a szája szög
letében. 

- Senuni bajod nem lesz, err61 garantálok. Feljelentés-
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r61 szó se lehet, mert ezt a lányok csak. a testvéreikkel 
szemben teszik meg. Tehát vállalkozol?! 

- Nem - mondtam határozottan, szinte ordítva. Én 
kényszerítsem Helmát, hogy Mollt a hálódba kerítse, 
édes testvéredet használnád fel erre! Te hisz akkor a le
galjasabb ember vagy a világon ... Te Sátán! 

A vér az arcomba szökött. SzömylI borzalommal néz
tem Bemert, hogyan süllyedhetett le ennyire. Végigcik-á
zott az agy amon: a szömylI istenkáromlás, a sok szent
ségtör6 szentáldozás. 

Bemer gúnyosan nevetett. 
- Türt6z1esd magad, kérlek! Ne rögtönözz itt szinpa

dot, már régebben észrevettem, hogy nem szárrúthatok 
rád egészen. Rendben van. Rutmeier majd kitanftja Hel
mát, te mégse tetted volna olyan brutálisan, mint 6. De 
azt az egyet mondom, hogy az egészről hallgass, mint a 
str, mert ha csak. egy kukkot is beszélsz, akkor én is el
kezdek beszélni! És tudod, hogy mit és kinek?! 

Elnémultam, mereven néztem a padlót és tehetetlen 
dühömben kezem ökölbe szorult. 

Bemer mosolyogva vette kalapját és felölt6jét: 
- Gyere, kfsérj ki, szüleidnek nem kell tudniok, hogy 

olyan jól válunk el egymástól. 
Átklsértem a lakásunkon. Elegánsan és udvariasan bú

csúzott el édesanyámtól, mint ezt máskor is tette. Kint a 
folyosón kezet nyújtott: 

- Szervusz! 
Ajkamba haraptam és szónélkül megfordultam. Ekkor 

megragadta a karomat: 
- Megállj! Olyan könnyen nem intézel el engem! Csak 
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azt akarom tudni, fogsz-e hallgatni. Ha nem sikemI Mol
lal az ügyem, akkor szüleidhez jövök, és egyet-mást el
mesélek nekik! Bizonyitékok vannak a kezemben! 

Istenem, mit is tehettem volna?! Rákvörös lettem, na
gyokat nyeltem, majd megfulladtam. 

- Hallgatok! - mondtam végre, de mi ketten végez
tünk egymással! 

- Nagyon jól van! - nevetett csendesen. - Van szeren
csém, doktor úr! - és ezzel tovább ment. 

Kétségbeejt6 helyzetben mentem vissza szobánkba. 
Hogy anyám tekintetét elkemljem, ki az ebédl6ben volt, 
azért a hálótermen mentem keresztül. Itt Ottó ült egyik 
barátjával; amint beléptem, egymásra néztek és mindket
ten elpirultak. 

- Mit csináltok itt? - kérdeztem gyanakodva. 
- Titkokat! - mondta Ottó türelmetlenül. 
Keserűen felnevenem; mik a ti titkaitok - gondoltam 

- az enyémhez képest. Aszalonon keresztol a szobámba 
mentem és eldú1tem az ágyon. 

Mit kezdjek? Elmondjak-e mindent Heininek? Így 
biztosan megmenteném, de - de akkor Bemer is jön szü
leimhez és elmond mindent amit rólam tud! Istenem, 
nem! Nem, soha ... sohase szabad ezt szüleimnek meg-
tudni ok ... soha ... soha! ... 

Most láttam, hogya sátán ravasszá tette Bernert! Neki 
bizonyftékok voltak a kezében: leveleim, Irások ... de ne
kem semmi, ami mentségemre szolgálna. Ha mondanék 
is rá valamit, azt nem tudnám bizonyitani és 6 egyszeru
en letagadná! ... 

Ez az éjszaka volt a legborzalmasabb, amit valaha ál-
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éltem. Ide-oda forgolódtam ágyamban, halántékom 
égett. Át-átnéztem Heini felé, aki gyanútlanul ment a 
nagy veszély elé. Összekuporodtam a gyötr6 gondok 
alatt; sirtam, imádkoztam, dühöngtem Bemer miatt. Lát
tam a veszélyt, de nem segíthettem. Azt hittem, téboly 
szállja meg agyamat reggelig ... Csak jóval éjfél után 
szunnyadtam el. Rövid, nyugtalan volt ez az álom. 

Másnap ágyban maradtam, mert szörnyen fájt a fejem. 
Nem kellett hazudnom, mert igaz volt. Csak délben kel
tem fel. 
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LESZÁMOLÁS BERNERREL 

Délután Heinivel elmentem tornára. Újra beszédes 
volt és víg, mint régen. Szeme tisztán és nyíltan ragyo
gott. Mégis valami bels6 izgalmat árult el, de ez nem az 
utolsó napok zavart izgatottsága volt, hanem valami ün
nepélyes, szilárd elhatározás következménye. 

Már a fele úton voltunk, amikor hirtelen megállt és 
rám nézett: 

- Frici! Mindent tudok, ami tegnap közted és Berner 
között lejátszódott. 

Elsápadtam, forgott a világ körülöttem. Hirtelen meg
fogott: 

- Légy nyugodt, Frici, cl tudom gondolni, mit kellett 
kiállnod, de most már rendben van minden. Gyere csak, 
most leszárnolunk Bemerrel; már el6re örülök! 

Tovább mentünk. 
- Heini, az Isten szerelmére, mondd, mit tudsz volta

képpen? 
Papirt vett el6 tárcájából: 
- Ottó és barátja, miel6tt ti bejöttetek volna, az ágy alá 

bújtak, hogy megijesszenek benneteket. De amikor Ber
ner rólam kezdett beszélni, elhallgattak és meglapulva 
kihallgattak benneteket. Gondolhatod, milyen hatást tett 
ez rájuk! Ottó mindent leirt emlékezetb61, amit csak hal
lott. Íme, itt van, és átadott egy lapot. 
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A félelemt61 és meglepetést61 elnémultam. Heini meg
fogta a karomat: 

- Köszönöm, Frici, hogy tegnap kidobtad azt az em
bert! Hogy miért kellett hallgatnod, azt is tudom, de azért 
nem kell pirulnod. Lásd, nekem is volna okom a pirulás
ra. Tudod, hogy együtt mentünk a moziba ... De ez a pa
pír felnyitotta a szememet. Ottó hallgatni fog az egész 
esetr61, mi ketten természetesen ugyancsak! 

- De Berner? - kérdeztem az izgalomtól remegve~ 
Heini összeráncoita homlokát, olyan zord és kemény 

volt, mint egy viharvert alpesi k6szál. 
- Frici - minden szót keményen megnyomott -, az egy 

mukkot sem fog szólni, az biztos! Én mondom neked, 
lesz annak mit elviselni. 

Torna után, amikor átmentünk az udvaron, Heini be
várta Bernert, aki épp mögöttünk jött. - Szervusz Heini! 
Hogy vagy? - Engem nem akart észrevenni. 

- Gyere velem - mondta kurtán és indult az osztály 
felé. 

Bemer kérd6leg nézett rám; volt valami fenyeget6 
magatartásában, amint Heini után mentünk a lépcs6n. 
Egyetlen arcizmom sem változott. Amint mind a hárman 
bent voltunk az ÜTes osztályban, Heini becsukta az ajtót 
és Bemer felé fordult: 

- Pontosan tudok mindent, amit tegnap Fricivel be
széltél. 

Bemer elsápadt, vad gyűlölettel nézett rám, de egy pil
lanat után már ismét mosolygott: 

- Lehetséges, de nekem súlyos érveim vannak amel-
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lett, hogy neked hazudtak. Azért nagyon is szeretném 
tudni, hogy núr6l is beszélgettOnk. 

- Nézd, ne fecsegj annyit! Kár! 
Heini minden szava éles és rretsz6 volt Láttam, hogy 

a felvulkánló vad indulatot alig tudja visszafojtani. Az 
óriás készült elszabadulni. .. 

- EI6sZOr is azt mondom, hogy Frici egy szót sem 
árult el, egész véletlenül kilestek titeket. És szerencsére 
két tanúja van tegnapi beszélgetésteknek! Különben itt 
az irás, olvasd és gy6z6dj meg róla, hogy mindent tudok. 

Bemer gyorsan a lap után nyúlt és elolvasta. Egyet U
romkodott és elsápadt mérgében: 

- Szép állapotok vannak nálatok, hogy még a vendé
get is meglesik! 

- Köszönöm - válaszolta Heini -, tehát igaz, amit ol
vastál? És most jól jegyezd meg, amit neked mondok; 
el6ször: teljesen kezemben vagy! Ha egy szót is mersz 
szólni arról, amit Fricir61 tudsz, akkor tudod, hogy mi 
következik. Látod e lapot és a két tanút? Tehát. .. Másod
szor: ha akár te, akár Rutrreier Helmához mertek köze
ledni - érted? -, hacsak valamiképp is próbáIkoztok, ak
kor ezzel a lappal és a két tanúval édesapádhoz megyek! 
Hannadszor: arról nem is szólok, hogy mit akartál ve
lem, most már tudom, mit várhatok t6led! Álnok kutya 
vagy! Coyotte! 

- Mi vagyok?! - orclUott magánIdvOI Bemer; kék és 
zöld volt a haragtól. 

Heini el6re lépett, hatalmas teste remegett a bels6 fel
indulástól. Szeme villámokat szórt! Soha nem láttam 
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még ilyen fenségesnek; megremegtem, amint igy ránéz
tem. Berner lapulva hátrált. .. 

- Hallgass! - mennydörgött Heini. - Most én beszé
lek! Úgyis utolsó alkalom, hogy veled szóba állok; te 

becstelen, van b6r a képeden, hogy nekem kell saját hú
godat t61ed, testvérét61, a bátyjától megvédenem? .. 

Meggörnyedve, lesállásban állott Bemer, gúnyosan 
felnevetett: 
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- Megvédeni? Hah, ez ravasz dolog! 
A következ6 pillanatban tompa ütés visszhangzott az 

üres teremben, Heini öklével Bemer arcába vágott, úgy
hogy ez eld61ve fejét a katedrába verte. Bukdácsolva 
akart megkapaszkodni, de nem sikerült, lerogyott a föld-
re ... 

Heini mereven nézte. Mintha álomból ébredt volna, 
megfordult: 

- Gyere, Frici! - Az ajtó felé indult és anélkül, hogy 
visszanézett volna, otthagyta az osztálytennet. 

Bemer félig feltápászkodva poroIta le ruháját, arcáról 
és hajárólletörölte a vért. Sírt. 

- Ti kutyák! - ordított utánunk. Megfenyegetett. - Ti 
kutyák! Ti ... - Bezártarn az ajtót. 

Heini még mindig remegett a felindulástól, ajka sze
derjes volt. Szótlanul ment le a lépcs6n, a fordulónál, 
ahol kissé sötét volt, megragadta a karomat: 

- Frici, ha tudnád, mi van most a lelkemben! Az ör
vény szélén álltam! Isten legyen nekem irgalmas. - Jobb
ját a falhoz tette, fejével ráhajolt és zokogni kezdett. 
Könnye végigcsurgott a falon. Szerencsére ez a jelenet 
nem sokáig tartott. Vigasztaltam és hamar megnyugo
dott. Er6t vett magán, aztán kiléptünk az utcára. 

Hazafelé egy szót sem szólt arról, ami délután történt, 
de éreztem, hogy Heini csak most tudta meg, hogy mi
lyen veszélyben forgott. 

Már a szobánkban voltunk, de még mindig hallgata
gon. 

- Frici - nyújtotta kezét Heini -, sohasem fogom ezt 
a napot elfelejteni! 
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Megkönnyebbülve lélegeztem fel: 
- Köszönöm, Heini, most én is szabad vagyok! 
- Én is - mondta; és újra derus és ragyogó lett az arca. 

* * * 
Három napig Bemer hiányzott az iskolából. Amikor 

negyedik nap megjelent, haját hátrafésülve viselte, hogy 
elrejtse a ragtapaszt. Mi ketten nem tör6dtünk vele, de én 
titokban még féltem, hogy bosszút áll. A hét esemény 
nélkül múlott el. Bens6séges hála szakadt fel a szlvem
h61 - most el6ször és igazán annyi év után - megköszön
tem Istennek, hogy kimentett az örvényb61, melybe Hei
nit is majdnem belerántottam. 

Heini ezután titokban sohasem ment Helmával. Né
hányszor még hazak.lsérte az iskolából. Ez elég figyel
meztetés volt Bememek. - Helrna még mindig szerelmes 
volt Heinibe, többször tett neki szemrehányást, hogy 
most egyszerre olyan hideg lett. Heini ilyenkor mindig 
felkacagott: 

- Én igazán jó barátod vagyok és ez legyen egyel6re 
elég. - Ezzel aztán végre is megelégedett. 

Ottót az élmény érettebbé és komolyabbá teHe. Hogy 
mi ment benne végbe azon a délutánon, sohasem árulta 
el. Mint mély titkot 6rizte szivében és hallgatott. Nekem 
sem árult el semmit. 

A június úgy múlott el a gonosz vihar után, mint egy 
ver6fényes nap. Köztem és Heini közt minden korlát le
d6l1. A titkos kapcsolat egyre mélyült, úgy éltünk, mint 
két testvér, mint két jóbarát. A sokszor elúzött gondolat 
most már szeliden, de ellenállhatatlanul gy6zött meg, 
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hogy tiszta és nemes a saját er6mb61 nem lehetek, ez 
még Heininek sem sikerülne ... 

Szabadon és örömmel hajoltam meg Isten szent tör
vénye el6tt és kimondhatatlan vágy fogott el, hogy ke
gyelmével er6sitsem meg gyengeségemet. Újra elkezd
tem imádkozni, szivb61 és bens6ségesen. 

Az utolsó lépést61, a nagy irányváltoztatást61 azonban 
még mindig visszarettentem, ti. attól, hogy egy jó gyó
násban lemossam életem eddigi szennyét. 

Az évvégi sok tanulással, munkával próbáltam a köve
tel6dz6 lelküsmeretet lecsitltani. 
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AZ ALPESI FÉNY KIALSZIK 

Az id6, ez a vén öreg, ólomlábakkal döcögött el6re. 
Már csak összefoglalók voltak s nekünk ott kellett ül_ni a 
meleg és fülledt osztálytennekben. Képzeletünk arany
terveket sz6tt a vakációra. Végre elöntött bennünket az 
öröm árja! 

Heinivel és Ottóval a vorarlbergi express egyik fülké
jében száguldottunk a hegyek felé. Fulpmesben nyaral
tunk Henrik bácsináL 

Innsbruckban éppúgy várt ránk a nagybácsi, mint ka
rácsonykor. Ugyanazon az úton utaztunk a Stubai-völgy
be, de nem jégtáblák között, mint azon az emlékezetes 
téli éjszakán. Megint furcsa sejtelem ülte meg a lelke
met, amint az alkony pirjában ringó kalászos földeken és 
a még zöld legel6k és a vöröses tűlevelű erd6kön végig
siklott a tekintetem. Fent, a magasban bibor ruhát öltöt
tek a hófödte hegycsúcsok ... 

* * * 
Már késő este volt és még mindig ott ültem a feny6k 

alatt HeiniveL A kedves, szeretetteljes fogadtatás, az éles 
hegyi levegő egészen elvette a fáradtságunkat 

Épp most bújt elő a hold az egyik csúcs mögül. Ezüs
tös fénye szélömlött a völgyben. A fenyőfák fekete ágai
ról ezüstbannat csepegett ránk. Hallgatagon ültünk egy-
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más mellett és belemerültünk a csendes éj varázslatos 
szépségébe. Csak a patak csobogása hallatszott fel a 
völgyMl. .. 

Ebben az órában szerényen, de nagy diadallal Heini 
titkot közölt velem. Szemét, mely eddig a hosszú sötét
séget kémlelte, felém fordította. Két fényl6 csillagpár ra
gyogott felém: 

- Frici! Az utóbbi hetekben sokat küzdöttem és sokat 
gondolkoztam, de most már világosan látok; felismertem 
hivatásomat, pap leszek! 

- Te? - buggyant ki a számon meglep6dve. Úgy tet
szett, mintha egy szentélybe tömék, ahol Isten ural min
dent. 

Heini csendesen bólintott, aztán elmondta, hogy meny-
nyire örül és hogy milyen jó pap szeretne és akar lenni. 

- Húz a végtelen, csak Istent akarom szolgálni. .. 
- És Helma? - kérdeztem újra. 
- Holnap irok neki, le kell mondania rólam! 
Kicsit megremegett, amikor e nagy áldozatról beszélt, 

de olyan nagyszeru ilyet Istenért meghozni! Az Alpesi 
Fény vágyott a túzörvénybe! Jól tudtam, hogy szabadon, 
minden kényszer nélkül követte a kegyelem hiv ó szavát. 
Nem volt benne semmi gyengeség vagy ingadozás. Mély 
sóhaj szállt fel a lelkemb61: 6 igazán megtalálta a helyét! 
Szabadon és örömmel lépett a nehéz útra és Istennek 
szentelte fiatal, er6t61 duzzadó életét; úgy u,Üongott a szI
ve, hogy mindent odaadhatott ... 

Szégyenemben lesütöttem a szememet Hát én meddig 
leszek gyáva rabszolga? .. Megült a szörnyú magány! ... 

* * * 
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Másnap reggel hátizsákkal a hátamon kimentem a he
gyekbe. Válaszúton voltam, választanom kellett végre, 
hogy akarok-e más lenni. - Céltalanul bolyongtam fel az 
ösvényeken, legel6kön és az erd6n keresztül, nem láttam 
semmit abból a szépségb6l, amely körülvett. Délfelé le
hetett, mindig magasabbra jutottam, egészen észrevétle
nül. Már a gyér növényzetet is magam mögött hagytam, 
szürke sziklák közé értem; itt is egy hegytet6re, mely-en 
magányos viharkereszt állott. Felettem csak a kék tenger 
ragyogott és az örökké zúgó sze1l6t hallottam. Lelkem
b6l minden fáradtság eltúnt, mintha régi, kopott ruhát ve
tettem volna le. - Együtt zúgtam a szel16vel: Igen! Tisz
tán és mélyen. Igen! Amit eddig sohasem mertem, itt, a 
végtelenben bátran, ingadozás nélkül tettem. U.üongva, 
frissen tört elő a lelkernb6l: igen! igen! 

Fáradtan és összetörten, de lelkemben békével és 
örömmel értem este haza. Heinit a szobánkban találtam, 
éppen levelet Irt. 

- Halló, hol voltál? 
A Serlesre mutattam, aztán melléje ültem: 
- Heini, van egy kis időd? 
Félretette a levelet, aztán kutató tekintetet vetett rám. 
- Nem jönnél el velem a szaléziánusokhoz, gyónni 

szeretnék. 
E váratlan kérésre egészen elpirult és örömében belém 

karolt: 
- Frici, komolyan beszélsz? 
Hallgatagon és komolyan igent intettem. Mélyet só

hajtott, mintha nagy súly esett volna le a lelkér61. Nem 
birta örömét visszafojtani ... 
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- Gyere - mondta és felállt. 
A falun kellett keresztülmennünk a szaléziánusokhoz. 

Egyenesen Heini lelkiatyjához tartottunk. - De most újra 
remegés fogott el. Félni kezdtem ... Őszinte legyek? De
hát akkor be kell vallanom, hogy évek óta szentségtöré
seket követtem eL .. A szívem a torkomban lüktetett. 
Biztosan visszafordulok, de már nyitotta is Heini a páter 
szobáját; bemutatott a pátemek, aztán magunkra hagyott. 
Az ajtóban még visszafordulva hátraszólt: 

- A kápolnában találkozunk. - Mintha fojtogattak vol
na, szó nem jött az ajkamra, csak nagyokat nyeltem, mint 
a vízben fuldokló. Végre megszólaltam: 

- F6tisztelend6 úr, kérem, segItsen, mert nagyon sokat 
kell rendbehoznom ... 

Két megért6 szempár volt a felelet. Kedvesen, szere
tettel kérdéseket adott, nekem csak igent, vagy nemet 
kellett intenem. Amikor nagyjából végigkérdezett, azt 
ajánlotta, hogy másnap reggelre nyugodtan készüljek el 
a szentgyónásra, Igy sokkal nagyobb lesz az örömöm és 
hasznom is. Örömmel beleegyeztem. 

- Frici, a viszontlátásra holnap reggel! 
Sikenllt hát az els6lépés! Most már kitartok! Ugrálni 

szerettem volna örömömben, amikor Heioivel hazafelé 
tartottunk. Egyel6re ne szólj Ottónak se! Legyen számá
ra is öröm és meglepetés. Holnap vasárnap, ha ti áldoz
tok, akkor én is veletek megyek és lesz csodálkozás, ha 
meglát engem is az áldozók között. 

Heini bólintott, el volt menllve gondolataiban. 
- Tudod mit, Frici - mondta hirtelen -, én pedig hol

napután mondom meg szüleimnek, hogy pap leszek, te 
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pedig megáldozol! Nagy nap lesz mindkett6nk számára. 
Holnap elmegyek a stokleni havasi legel6re, a Viller
csúcsra és hozok havasi gyopárt, ott vannak a legszebbek 
és legnagyobbak. Hadd emlékeztessenek bennünket erre 
a szép napra. Mire estére hazajövök, addig te már elvé
gezted szentgyónásodat. .. 

Finom, tapintatos szive súgta ezt neki; azt akarta, hogy 
holnap egyedül legyek és zavartalan nyugalonunal éljem 
át a nagy eseményt. Beleegyeztem. Még este elkészített 
mindent az útra: ágya meUett volt a ruha, hegymászó ci
p6 és hátizsák. Korán feküdt le. Gyónásomr61 egy szót 
sem beszéltünk már. 

Amikor felébredtem, Heini már hátizsákját csatolva 
útra készen állott. Ágyamhoz jött, kezet fogtunk. 

- Viszontlátásra, Frici! Autóbusszal megyek Neustif
tig; ott fogok csak misét hallgatni ... - Halkan még hoz
zátette: - érted! - Hálás kézszorítás volt a felelet, befor
dultam és tovább aludtam ... 

Ottó nem tudta, mi van velem. Viselkedésem nagyon 
furcsának túnt fel el6tte. Órákhosszat ültem a kertben, 
fel-alá sétáltam; semmiféle szórakozásra nem voltam 
kapható, gondolatokba merülten töltöttem az id6t a kert
ben. 

- Mi van veled? - kérdezte. Már nagyon megunta a 
hallgatást s kiváncsiságát sem birta visszatartani. 

- Hagyj most békén. - Szó nélkül tovább mentem. 
- Ember! Te megbolondultál! Szerencsés jobbulást! -

és mint szélvész vágtatott ki a mez6re, mialatt ezeket 
mondta. 

Délután sokáig térdeltem a templomban, szlvb61 kér-
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tem az Istent, hogy bocsássa meg btlneimet Nagyon át
éreztem aljasságomat, hosszú id6k múltán most kezdtem 
el6ször szégyenkezni múltam miatt. Újra éreztem a ke
gyelem hatását, a nagy vágy és szent elhatározás töltött 
be mindent bennem: tisztán és szentül megmaradni Isten 
kegyelmében. 

Kopogtattam a páter ajtaján. A tékozló fiú verg6d6 
szíve megnyílt, évek sötétsége kívánt új világosságot, 
megúszkösödött szív új életet. Az Isten irgalma vonzott 
a nagy mélységb61 .. . 

Ego te absolvo ... Szelíd jósággal érintett a kegyelem 
e roppant szava .. . 

Eddig ellenálltam a kegyelemnek, s most minden va
lóság. Fényes6 zuhogott özönnel a lelkemre. A térdepl6 
fölé hajolva zokogtam csendesen, hosszan. Az örömt61, 
a boldogságtól majd meghasadt a szívem. 

A virágos réten mentem haza, minden virág a sze
membe kacagott: lásd, korábban is meglehetted volna. 

A mez6n, a csúcsokon örök béke ... 
Papot láttam az úton. Néhány lépéssel el6ttem bement 

a nagybácsihoz. Követtem. Az ajtóban Ottó és Rudi állt, 
épp lj és nyn volt a kezükben. 

- Isten hozta, plébános úr! - üdvözölte Rudi és kezet 
nyújtott. 

- Édesapád itthon van? 
- Nincs, lement a fúrésztelepre - és kezével lefelé nlU-

tatott. 
- Szaladj és hívd fel, beszélnem kell vele. Mlg odale

szel, itt a kertben imádkozom a breviáriumot. 
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- De tessék beljebb fáradni, plébános úr - nyitotta ki 
szolgálatkészen az ajtót; még beszólt a konyhába is: 

- Anya, a neustifti plébános úr van itt! - Ezzel aztán 
tovább rohant. 

A nagynéni kijött és üdvözölte a plébánost. Mind a 
hánnan bementünk a fogadóba. Bemutatott engem, aztán 
kiment, hogy egy kis ennivalót hozzon. A plébános fel
alá járkált, majd hirtelen felém fordult: 

- Te vagy Heini unokabátyja? Reggel beszélt rólad. 
- Ön nél volt, plébános úr? 
- Természetesen, mi ketten mindig jóbarátok voltunk. 

Már kisfiú korában ismertem. Reggel nálam áldozott, az
tán bejött reggelizni, akkor mondta, hogy megy havasi 
gyopárt szedni. Jóban voltatok, ugye? 

- Ó igen, mindig jóban voltunk, de most éppen a leg
jobban vagyunk egymással! 

Réveteg tekintettel nézett rám a plébános, kissé zavar
ban volt és a földre nézett: Most legjobban vagytok! ... 
Igen, igen, úgy mondta ezt a két szót, mintha álmodnék. 

Mi lehet most vele, gondoltam magamban, de mielőtt 
megkérdezhettem volna, bejött a nagynéni és kávét ho
zott kaláccsal. 

- Heini önnél volt, plébános úr? - kérdezte. 
- Igen, Mollné, a fiú Neustiftben áldozott, és addig 

nem reggelizhetett, azért megvendégeltem. 
- Áldozott? - mondta mosolyogva a nagynéni. - Err61 

nem is szólt a betyár. Hát ezért nem akarta reggel meg
inni a kávéját! 

- Igen, igen - tréfálkozott a plébános. - Mi lenne ak
kor, ha a szülők tudnának mindent, amit a gyermekek a 
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Mtuk mögött csinálnak! - Erre ismét komoly lett és ész
revettem, hogy fel van indulva. 

A nagybácsi is megérkezett. Köszönt a plébánosnak: 
- Isten hozott! Szép, hogy egyszer hozzánk. is elláto

gatsz! 
- Fontos megbeszélnivalóm van veled. 
Átmentek a nagybácsi irodájába. Hosszú ideig voltak 

benn, negyedóra múlva kijött a nagybácsi, de ho
gyan!. .. Halálsápadt volt, fogával ajkába harapott, sze
mei kidülledtek a kintól. Hangja a szokottnál is mélyebb 
volt, feleségét hívta az irodába. 

Borzalmas balsejtelem fogott el: Istenem, mi történhe
tett? .. Csak nem Heini? .. Hideg borzongás futott végig 
rajtam. Nem bírtam mM magammal. Odaugrottam az aj
tóhoz és bekopogtattam. 

Az ajtó csak kicsit nyílott ki. 
- Henrik bácsi - kérdeztem remegve - mi van Heini

vel? .. 
Mereven rám nézett, ajka görcsösen vonaglott. Kezét 

vállamra tette: 
- Heini lezuhant. .. - Szívszaggató zokogás tört el6 a 

hatalmas férfib61. 
- Meghalt?! - b6dültem el magamon kívül. 
- Igen - bólintott. 
Szívem vadul zakatolt, szemem el6tt csillagok szik

ráztak. Mint egy fél6rült rohantam fel szobánkba, rád61-
tem az ágyra és keservesen slrtam ... 

Nem tudom, mennyi ideig voltanl fenn. Amikor az 
ágyról felkeltem, sötét volt. Heini ruhája ott lógott a 
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szekrényben, az asztalon irószerei és egy megkezdett le
vél. .. Kezembe vettem a papirost. 

Kedves Helrna! 
Talán csodálkozni fogsz, hogy irok neked. De valami 

nagyon fontosat akarok neked mondani, azért rögtön 
megirom. Téged talán el szomorit, de számomra szép és 
nagy dolog. 

Eddig irta Heini. Reszket6 kezekkel vettem kezembe 
a tollat és tovább irtam: Kedves Helrna! Heini lezuhant; 
meghalt. Amit neked imi akart, azt kés6bb el fogom ne
ked mondani. 

Eger Frigyes. 

Zúgó fejjel próbáltam a történteket átgondolni. Abban 
biztos voltam, hogy nem el6relátás hiány, nem is köny
nyelmúség okozta a szerencsétlenséget. Hiszen komoly 
és megfontolt hegymászó volt. Valanú váratlan szeren
csétlenség áldozata lehetett. A Gondviselés munkáját 
véltem az egész esetben felismerni, hogy amikor Heini 
olyan elszánt határozottsággal mindent feláldozott, Isten 
azzal pecsételte meg nagy és szép elhatározását, hogy 
fiatal, tiszta életét magához vette ... 

Nyolc el6tt fehér autó állt meg a ház el6tt. Henrik bá
csi szállott ki, két legény a fúrésztelepr61 már várta. Hor
dágyat emeltek le a kocsiról, mely vitorlavászonnal volt 
letakalva. A réten keresztül hozták a házba. 

Lerohantarn az erkélyre, a gyermekek már ott voltak, 
hangosan sirtak, amikor elvitték alattuk a hordAgyat. 
Bent a szoba közepén lehelyezték a hordAgyat, a két em-
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ber hallgatagon, kalapjukat kézben tartva vonult ki a ház
ból. Nagy csönd lett ... 

Lassan, egyenként léptünk a szobába, borzadállyal 
néztünk a szoba közepére. Az éjjeliszekrényen két gyer
tya égett. A szoba közepén a ravatal, félig lehúzott vá
szonnal. 

Sápadtan és békésen feküdt a halott Heini. Összekul
csolt kezében egy csokor havasi gyopár; gyönyörIÍ szép 
példányok. 

Ottóval az ablaknál, a testvérek mögött búz6dtam 
meg. A szül6k. a halott mellett térdeltek. 

Egyszer csak Ottó rám borult és keservesen, sírni kez
dett, olyan szívettép6 hangon, hogy kicsordult a köny
nyem. 

- Ottó, légy bátor, biztattam elcsukló bangon. De csak 
tovább sirt: 

- Most egyedül leszek a kongregációban! - Megfog
tam a kezét és szemébe néztem: 

- Ottó, e szent helyen mondom, mostantól kezdve én 
lépek Heini örökébe. - Két megtört könnyes szem és egy 
kézszor1tás volt a felelet. 

* * * 
Már estére harangoztak, letérdeltünk és imádkoztunk. 

A nyitott ablakon behallatszott még a madárdal. .. 
Heini nyugodtan feküdt; a febér homlok, a zárt sze

mek és a gyopár, valami csodás benyomást tett rám. A 
hegyek Fénye kialudt. .. 

Mig mi térdelve imádkoztunk a halott mellett, kint üu
nepélyesen zúgott a harang, mögöttünk vörös fény vil
lant fel, mintha lángoszlop lövelne az égre. A bibor be-

126 



szüremkezett az ablakon keresztül a terem közepén a ra
vatalra. A sápadt arcot rózsaszínú fény ragyogta be, a 
fényben a gyopár fehéren ragyogott. 

Ottó megrántotta a karomat és Heinire mutatott. 
Csendre intettem - ... megfordultam és a hegyek felé 
néztem. 

Köröskörül sötéten meredtek felém az erd6s lejt6k. 
Fent a magasban a sziklákon vérvörösen izzott a búcsúzó 
nap sugaraiban az alpesi pír. Túl a hegyeken láng piros -
felh6k úsztak az égen. Fantasztikus alakok kergették 
egymást, mintha megvadult paripákat úzött volna valami 
láthatatlan kéz. - Ismét öcsémre néztem. Bens6mben 
még ott kavargott az ígéret: Mostantól kezdve én lépek 
Heini örökébe. Vajon az égi tünemény, a vérben úszó 
szemhatár az eljövend6 harcok hlmöke? 

Szinte hallani véltem az ismeretlen jöv6 méhéb61 fel
dübörg6 csaták moraj át. És a lelkem néma és csendes 
volt. Egy hatalmas érzés lett úrrá rajtam, ismeretlen er6 
feszülését éreztem bens6mben ... Akinek a lelke ilyen, 
mint Heinié, nem fél sernmit61 - kész megv[vni a sátán
nal is. 

Egyszercsak halványan derengett az agyamban. Most 
értettem meg, hogy ami kis küzdelmünk az eljövend6 
világégés el6játéka volt, amelyet csak viharvert barna 
k6szálak fognak túlélni ... - Tudtam, hogy lángba fog 
borulni Kelet és Nyugat és világok fognak egymással 
megütközni. Az elvetett zsarátnok els6 csóvája már kö
zénk hullott ... 

- Ottó, menjünk haza és készüljünk fel! 
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