
GAZSI BÁCSI
írta KALLÖ FERENC

Hajnalban indult gyorsvonattal a Keletiből. majd átszál1t és a vicinálissal dö
cögött tovább. Nem érdekelte a táj, hiába öltözött őszi ünneplőbe: ő hol az órá
ját nézte, hol meg a kalauzt nyaggatta,

- Öreg mozdony, rossz szén - mondta a kalauz. - Tizennégy óta, több mint
tíz éve nem javították ezt a pályatestet. Hogy mennyi a késésünk? Vagy jó fél
óra. De ha odébb kevesebb lesz a tolatás, behozhatjuk.

Legyintett rá. - Akkor ez a vonat fehér holló, mert az öregapám sem lá
tott olyat, hogy egy vonat behozta a késést,

A kalauz láncánál fogva előhúzta tenyérnyi óráját, számolt, bólogatott.
Azért még talán idejében odaér Dornbosra, a plébános úr temetésére. Mert oda
megy, ugye? Látni a fekete nyakkendőjéről, na meg az arcáról is. Akadnak Dom
boson Jó egyn éhányan, akik meggyászolják a papjukat.

Gáspárt meglepte, amit hallott. Eddig úgy tudta, a dombosiak inkább I féltek
Gazsi bácsitól. Egész Dombos egyetlen uraságé volt, és a dombosiak pedig egytől

egyig az uradalom cselédei. Maga a helység mindössze két sor ház, köztük húsz
méteres pászta akácfákkal szegélyezett úttal, amelynek a [árási úti végén Heísler
bácsi kocsmája, gabona- és vegyeskereskedése. a másik végén a szivattyús kút, a
templom meg a plébánia fogták közre azt a pár száz családot. Néhány száz lé
pésre a templomtól állt az öreg kastély; az uraság mint kegyúr fenntartja az is
kolát, a templomot és plébániát, fizeti az uradalom orvosát, kenyeret ad a gazda
tisztnek, tanítónak, kovácsnak és persze Gazsi bácsinak is. Szóval mindnyájuk
nak egy volt a kenyéradója, de mert a gróf a szentélyben ült a kegyúri padban,
aztán néha míse után parolázott Gazsi bácsival, .sőt évente kétszer kölcsönösen
meglátogatták egymást, tetejében Gazsi bácsi hivatalból ellenőrzője volt az isko
lának és közvetlen fölöttese az öreg Hammer "mester úrnak", a domboslak maguk
nál magasabbra, inkább a gróf mellé sorolták. Igen szigcrú volt az iskolában, ami
jobbára a félelmet vastagította, semmint a rokonszenvet. Húsz korosztály pergett
át a kezén, s persze mély nyomot hagyott bennük a szígorúsága. Érthető, ha
tartottak tőle, hiszen ők, unokaöccsök sem tudtak felmelegedni a közelében: nem
is szerették Gazsi bácsit. Rideg ember volt, senkinek a kedvét sem kereste, még
az övét sem, pedig ő a keresztfia volt. Örökké csak könyvet kapott tőle születés
vagy nevenapjára, és vele is olyan kurtán, pattogósan beszélt, akárcsak dombosi
híveivel. Hangja öblös volt, szemöldöke összeugró s egész külleme inkább meghök
kentő : középmagas volt, golyó alakú feje kissé rövid nyakon trónolt, amitől az
egész ember zömöknek látszott. Tavasztól őszig nullás, az év másik felében kettes
géppel nyíratta a haját és kiborotváltatta feje búbján szabály szerint a tonzúrát
is: mindennap borotválkozott, még így is mákos-kékben tűntek át szakállának
és bajuszának torzsai. Ha hozzávesszük szálegyenes testtartását, széles vállát, ki
domborodó mellkasát, amelyre tekintélyt ébresztőerr feszült a fekete reverenda,
még ha kissé zöldbe [átszott is a színe, aztán élénk, szúrós, lelkek zugaiba ha
toló tekintetét : nem lehet csodálni, ha szinte büntetésnek számított, hogy anagy
vakációban két-három hétig nála kellett nyaralnia, felváltva két-két unokatest-
vérével, ahogy éppen sorra kerültek. . .

De azóta sok víz folyt le a Dunán. Mire a hatodik gimnáziumot befejezte,
meggyilkolták Sarajévóban a trónörököst; majd kitört a világháború, s azokban a
zavaros években vége szakadt a dombosi nyaralásoknak is. "Mindent meggondol
tam, mindent megfontoltam" ... - így szólt Ferenc József "Népeimhez" kezdetű

kiáltványa, de őfelsége bizony fél szemmel sem ügyelt az unokaöccsökre. pedig tíz
iparkodott megnyerni neki .a háborút, közülük négynek elkoppant élete kanóca,
öt meguszta egy-két felesleges lyukkal a bőrén, egy pedig maláriával nyűglődik

azóta is, hogy Szerbiában megcsípte egy szúnyog. Gáspár most már tudta, hogy
hiába tanította őket Gazsi bácsi becsületre, tisztességre, önzetlenségre. mindez
nem sokat használt a tetvek ellen a lövészárokban. És még nincs is vége a baj
nak. Nagy keservesen leszurkolta ugyan az utolsó szígorlat díját, de ha sikerrel
befejezi is, hol helyezkedik el? Legalább tíz korosztály tülekedik az állásokért.

Legyintett, ám azzal sem tudta elhessegetní gondolatait. Elföldelik Gazsi bá
csit, utána fölpanaszolhatja a fakeresztnek, i).ogy mennyire megkeserítette annak
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idején vakácíóik negyedét-harmadát; Mindenben talált valami kifogásolnivalót r
"Mosakodjatok meg, így nem ülhettek asztalhoz!" "Minek a körmödön a gyász
csík? Van a szobátokban olló, ráspoly meg körömkefe." "Ne szürcsöld a levest!"
"Ne fogd olyan rövidre a kést meg a villát!" "Törd, ne foggal tépd a kenyeret l"
"Hogyan eszed azt az almát; mit gondolsz, miért van ott a kés?!"

Haragosan. szégyenkezve vagy csodálkozva bámultak rá: ugyan mit akar a
sok "piszkálódással"? Egyszer aztán kéretlenül a nyakukba csördítette a választ:
"Azt .akarom, hogy talpig férfiak legyetek".

Mert ha szigorú volt is, szerette őket a maga rnódján, Gáspárt, a keresztfiát ta
lán egy szívdobbanásnyival jobban, de sohasem mutatta, arról is hallgatott, ha
itt-ott tett valamit az érdekükben; szerinte így illett ez egy férfihoz. Igy történt
aztán, hogy egyetlen tábori lapot sem kapott tőlük, ő azonban testvérhúga leve
leiből mindig tudta, mi történik velük, s fáradhatatlanul imádkozott kegyelemért
az élőknek és örök életért a sorból kihullottaknak. Közülük kettőnek a holttes
tét hazahozták; nem engedte át másnak a temetésüket, de a másik kettőért is be
utazott a városba, hogy ő mondja értük agyászmisét.

Gáspár meguszta egy sebesüléssel a háborút. Valóban "lehullottak a fák le
velei" - ahogy Vilmos császár mondta, csakhogy éppen ötödször hullottak le,
mire kibúj hatott az "angyalbőrből". Leszerelt, megkapta a három havi fizetését,
s hazament. De csakhamar szűknek érezte az otthont: legidősebb nővére családos
túl odaköltözött édesanyjához, hogy kölcsönösen könnyítsenek megélhetési gond
jaikon. Egy-kettőre búcsút mondott a kapufélfának, felutazott a fővárosba, be
iratkozott az egyetemre és röpke három hét alatt már le is hallgatott egy félévet.
Az ünnepekre megint hazatért, de túl szorosan voltak, nem találta a helyét. Min
den valahogy furcsa volt, különös, idegenszerű, a valóság és az emlékképek elto
lódtak egymástól, nem fedték egymást. Nyilván ez ösztökélte, hogy hosszú hall
gatás után tollat fogjon és megírja Gazsi bácsinak, hogy elnyúlik a vakációja,
talán még februárban sem kezdődik el a második félév. "Gyere, maradhatsz,
ameddig akarsz" - jött postafordultával a válasz.

Igy aztán egy napon betoppant a parókiára. Öreg néne fogadta és pillanatok
alatt pirosra sírta még az orrát is. Nagy szípákolás közben kibökte, hogy a plé
bános úr éppen a cselédség járandóságát porciózza odaát az iskolában.

- A Gazsi bácsi?!
- Ö bizony. Az intéző úr nem vállalta; őt ne gyanúsítgassák, ha kicsi a por-

ció. Heisler bácsi szakmája volna ez, de szerinte se haszon rajta, se hála érte,
és ő öreg is hozzá. Az új tanító, a Hammer mester úr utóda meg túl fiatal; a
domboslak Nemzeti Tanácsa inkább a plébános urat kérle föl, úgyis ő az elnökük.

- Hát akkor segítek Gazsi bácsinak - mondta és átsietett az iskolába.
Gazsi bácsi ott állt, derekán kék konyhakötény, reverendaja ujja könyékig

feltűrve, keze csupa maszat, homlokán verejték, pedig ugyancsak hideg volt. Még
parolázni sem tudtak.

- Majd én csinálom, Gazsi bácsi, porcióztam én már nehezebb helyzetben is
a szakaszomnak - mondta Gáspár. - Tessék diktálni, kinek mi jár, én majd
mérem. Maguk ketten meg ellenőrizzék! - bökött rá két katonaviselt emberre.

Az emberek felvidámodtak, gyorsabban ment a munka. Mindenki megkapta
a részét, csak Gazsi bácsi, az intéző meg a gróf maradt hoppon.

- Na, öcsém - mondta jotthon Gazsi bácsi -, régen nem láttalak, de ahogy
betoppantál és minden biztatás nélkül munkának láttál, sok mindenért kárpótolt
engem. Erre áldomást iszunk.

Öreg néne összekotort egy kis lakomafélét, amilyet éppen tudott, megágyazott
vele az áldomásnak. Bizony a két Gáspár spongyaként szívta magába a rózsás
aranyszínű bort. Gazsi bácsi diktálta az ütemet.

Éjfél felé szabadabban forgott. Gáspár nyelve:
- Úgy iszunk, Gazsi bácsi, mintha holnap már ránk se virradna. Máskor is így-

tetszik Iddogální ?
Nem így összesűrítve. De azért minden nap megiszom az adagornat.
Muszáj, Gazsi bácsi?
Látom, jól bírod te is - tért ki a válasz elől.

Sok rumot ittunk a harctéren. másképp talán ki sem bírtuk volna.
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- Elűztétek a halálfélelmet.
- Igen, úgy többé-kevésbé.
- És ha egyszer úgy éreznéd. hogy megfeledkeztek rólad, hogy nincs tovább,

megrekedt az életed, s most már se té, se tova? Egyszóval ha koporsóba dugták
az életedet, holott te magad még élsz? Akkor hogyan űzöd el a sötétséget? 
Gáspár hallgatott. - Hagyjuk ezt, öcsém! Örülök, hogy itt vagy, érezd jól ma
gad, maradj, ameddig jólesik, - mondta mosolyogva. - Esténkint elbeszélgetünk.
Most még megisszuk a szentjánosáldást, mert itt az éjfél, s a reggeli szentmísémíg
én már nem ihatom.

. Az egyetemen húzódott-halasztódott a kezdés ideje. Gáspár viszont nagyon jól
érezte magát. Pár évét ellopta a kényszer-katonáskodás, be akarta hozni a vesz
teséget, legalább napi hat órát tanult, sokat olvasott; Gazsi bácsi könyvtára lépést
tartott az idővel.

--:: Nagyon helyes, dolgozz kitartóan - mondta Gazsi bácsi -, de ne feledd:
sok dolog van, amit csak a sziv ért meg, az ész soha.

Gáspár meghökkent, azt hitte, hogy Gazsi bácsi a saját emberi gyengéjére cé
loz és arra kér megértést. Észrevette volna, hogy Gáspár be-belopakodik az ebéd
lőbe és ellenőrzi a pohárszekrény melletti sarokban megbújtatott üveget: meny
nyit apadt napközben a bor szintje?

Időközben ugyanis jobban megnézhette Gazsi bácsit: bizony -átütött homloka,
pofacsontja és orra bőrén a kitágult hajszálerek hálózata és kissé megduzzasz
totta alsó szemhéja tájékát, sötétvörösre színezte a fülét s átvá1totta arcának régi
mákos-kékjét szederjes-Illába.

Gyorsan telt az idő. Egyik reggel - éppen miséről jöttek - Heisler bácsi a
léckapu előtt várta őket. Szíves invitálásra is csak a verandáig ment.

- Köszönörn, nem megyek be. Egy fontos dolgot akarok tudatni - mond
ta, és közben Gáspárra pislogott.

- Az unokaöcsém, előtte beszélhet, Heisler úr.
- Hát jó kérem, én beszélhetek. Arról van szó, hogy nem mindenkinek tet-

szik, hogy a plébános úr az elnök. Már panaszt tettek a városban is.
- Honnan tudja, Heisler úr?
- Hát kérem, az emberek beszélnek, nekem pedig van fülem. Különben miért

veszödjön a plébános úr .a népséggel. amikor ott a tanító úr. Nem igaz?
- Köszönőm, Heisler úr. Tartunk új szavazást, títkosat, magát is megtesszük

jelöltnek.
- De kérem, én öreg vagyok.
- Nem számít. Bízzuk a választást a népségre. Ugye, így mondta? Nagyon

köszönöm a figyelmeztetést.
Gazsi bácsi nem sietett a szavazással, de a választök kegyeit sem kereste. Sőt,

egyre keményebben prédikált. Nem kímélte a harctérről érkezetteket sem, akik
. most nehezebben törtek hámba, mint csikó korukban. Többen hazahozták a feg,l

verüket s golyóvallövöldöztek mindenféle vadra. Éjjelente a csendet és az al
vókat riogatták, mármint aki riadozott. Ha a parókia közelében dörrent a fegy
ver, Gazsi bácsi magára kapta a reverendát, meg a cúgos cipőt, körüljárta a há
zat és leteremtettézte a sötétben zajongókat.

Március elején beállított egy hivatalos ember a városból. Az a megbízatása 
mondta -, hogy magával vigye Gazsi bácsi írásbeli lemondását az elnökségről ;
mert ez a dombosiak kívánsága is.

- No, erre magam is kívánesi vagyok. Még ma leszavaztatjuk őket.

Ez volt Domboson az első titkos szavazás. Három szavazatot kapott a tanító,
kettőt az öreg Heisler, a többi Gazsi bácsira esett. Valaki átszaladt érte a paró
kiára.

- Köszönöm a bizalmat, de nem fogadom el a tisztséget - mondta. Azzal
a városi emberhez fordult. - Magukat rosszul tájékoztatták. Egyébként most már
viheti az írásbeli lemondásomat is.

Két nap múlva beállított az esperes. Vizitáclót tartott, gyorsan átnézte a hi
vatalos könyveket; végül kiderült, hogy ő is az elnökség ügyében jött, mert va
laki feljelentette Gazsi bácsit a püspöknél. Nagyon mérges lett, amikor megtud
ta, hogy hiába tette meg az utat; végül is bosszúsan kijelentette, hogy bizonyos
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dolgokban ajánlatos kikérni előzetesen az aula véleményét. Gazsi bácsi azt vá
laszolta, ő nem hiszi, hogy a püspök úr. szereti, ha papjai gyámoltalanok a köz
napi dolgokban. Az esperes nem osztotta Gazsi bácsi véleményét, és sietve elbú
csúzott.

Gáspárnák imponált Gazsi bácsi, hogy olyan keményen kitartott a tekintélytisz
telet mellett, s hogy abban az Isten háta mögöttí helységben is lépést tartott a világ
gal. A klasszikusok a kisujjában voltak, de jobban ismerte a .modern irodalmat,
mínt ő, jártas volt a művészetí irányzatokban, az új eszmék sokféleségében, a po
litikai áramlatokban, nem is szólva a történelemről és a bölcseletről. Közben vi
szont, reggeli után kezdve s óránkint letolyatott a torkán egy-egy pohár bort;
de még csak "spicces" sem volt soha. Bátor és nyugodt volt a rémhíres időkben,

amikor annyian féltek és lapultak.
Gáspár szemében nagyot nőtt Gazsi bácsi, ezt nem tagadhatta. De a nagyra

becsülés ellenében egy másfajta érzés is feltört benne. Sehogyan sem tudott meg
barátkozni Gazsi bácsi emberi gyengéjével. Hogyhogy nem bír ellenállni pap lé
tére az italnak? Mi oka lehet rá? Hol van erre magyarázat vagy válasz? Gás
pár nem bővelkedett tapasztalatokban. életismerete jócskán foghíjas volt még, s
ha valamiről véleményt alkotott, az már súrolta az ítélet határát. A már-már bok
rosodó szerétet hovatovább sajnálattá nyomorodott benne. Büszke szerétett vol
na lenni Gazsi bácsira; de ha valaki célzást tenne duzzadt, vörös arcára: mit fe
lelhetne, mivel védhetné meg?

Naponta végígböngészte az újságot, kezdődik-e már a második félév, s amikor
megjött a híre, azonnal tudatta Gazsi bácsíval, hogy elutazik. Majd nyáron meg
látogatja - ígérte. De ez csak ígéret maradt.

Négy és fél év múltán kereste föl újra. Akkor levelet kapott tőle: kérte, jöj
jön mielőbb, mert beteg, és fontos megbízatása van a számára.

Rosszabb időben nem is [öhetett' volna a levél; nagy nehezen izzadta ki a
sztgorlatí díjat, s éppen annyija maradt, hogy útiköltségre futotta. Kocsi nem vár
ta az állomáson. Ott volt a Iófogatú iparvasút ; csakhogy azon fizetni kellett volna.

- Aztán hová készül? - kérdezte a kocsis.
- Anagybátyámhoz.
Ahogy kibökte Gazsi bácsi nevét, a kocsis földerült. - Hát mér' nem ezzel

kezdte! Szálljon vissza, nem köll fizetni.
Szó szót követett; kiderült, hogy egykorúak, egyezredben szolgáltak, de más

más zászlóaljban ; Gelencsér - így hívták a kocsist - már nős, egy fia van, épít
kezett, van földje is, a Nagyatádi Szabó-féle törvény szerint igényelte; az édes
apja nem mert, ha ugyanis igényelt volna, ki kellett volna takarodnia a házból. Ez
volt a gróf parancsa.

- Az öreg grófé?! - csodálkozott Gáspár.
- Meghalt az már, Isten nyugosztaljal A veje van itt, az meg olyan komisz ...
- :És az intéző?

- Új intéző van. A réginek a fél oldalát meglegyintette a szél, családostul
elköltözött.

Közben a "határfához" értek. Hatalmas szilfa, rajta fakó Mária-kép, melléje
'tűzve egy-két csokor mezeí virág. Valamivel odébb vagy húsz nádfödeles ház glé
dában.

Látja, ez az új telep. ott sorban az ötödik az én házam.
Itt?

. Nem válogathattunk. Igényeltünk és ezt kaptuk itt, fele úton Dombos meg
az állomás között. Sokat kilincselt az ügyünkben a plébános úr, de hiába. Nem is
lépte át azóta a kastély küszöbét, de az új intézőét sem ..• Tudja, ő pártfogolt
minket, de nem ám csak szóval! Adósai vagyunk néki valóságosan is. De ez ti
tok. .. O akarta, hogy titok maradjon. Azt hallottam, beteg... nagyon is beteg.
Ha ne adj' Isten meghalna... nem is tudom, mi lesz velünk.

Elhallgatott. Mindketten a saját gondolataikkal bíbelődtek, amíg a bekötő úthoz
nem érkeztek.

Elbúcsúztak. Gáspár egyedül bandukolt a paplak felé.
Öreg néne elsírta magát a láttára.

628



- Az Isten küldte, fiatalúr. Jaj, itt van a plébános úr legidősebb nénje az
Ida. Folyton izgatja a plébános urat, engem is agyongyötör: keresgél, szim~tol,
jegyezget ... Vigyázzon, már jön is! Én megyek a konyhába.

- Hát t{! hogy kerülsz ide? - Ez volt a fogadjisten.
- Vonaton. iparvasúton és gyalog - mosolygott Gáspár.
Ida kissé bandzsa szemének kutató sugarával szinte átszúrta Gáspárt.
- Egyszerre sürgős lett a látogatás, .mi ?
- Ida néni sem koptatta itt gyakran a küszöböt, most mégis itt van.
Az asszony, mint aki nyársat nyelt, kihúzta magát.
- Eddig nem volt szükség rám, de most van.
- Engem pedig Gazsi bácsi hívott ide. Ha nem haragszik, Ida néni, most be-

megyek hozzá.
Gazsi bácsi ágybari feküdt, arca mint az öreg pergamenpapír, kékes-lilás

hajszálerek márványes rajzolatával ; bőre megereszkedett, szeme körül táskás lett,
nyakán pedig megfodrosodott. De most hirtelen atmelegedett az arca és kifénye
sedett a szeme. Gáspár gyorsan lehajolt és kezet csókolt; palástolni akarta meg
döbbenését.

- Na, öreg doktor, mít mondtam?! Ott hagyott ez a gyerek csapot-papot,
stúdiumot, aztán már itt is van.

- A tempó érkeztél, öcsém - mondta az orvos -, mert nekem mennem kell,
Gazsi bátyádnak meg pihennie. Kísérj ki, közben mindent elmagyarázok. Isten
áldjon, Gazsi, holnap benézek hozzád.

Kitessékelte az ebédlőbe és feltárta előtte il valóságot. -Gazsi bátyád mája
tönkrement, rohamosan zsugorodik. Ma csapoltam meg harmadszor; ez sem megy
a végtelenségig. A szíve még jó. Hogy meddig bírja? Isten a tudója. Sok ideje
nincs hátra, ő maga is tudja. Megkért, hozzam át a szomszéd plébánost, fel akarta
venni a szentségeket. Étrendet és orvosságokat már előírtam. Persze tilos volna a
szeszcs ital,de most már se árt, se használ, ezért engedélyeztem egy-egy pohárral
az étkezéshez. Te, öcsém megtoldhatod még eggyel, ha nagyon kívánja, csak Ida
nénéd észre ne vegye. Aligha méltányolná irgalmas cselekedetünket, jól össze
szidna, s még haragra gerjesztené Gazsit', pedig az már békét teremtett magában
és legszívesebben itt hagyna ezt a nyugtalan világot. Ha jól hallom, megjött a ko
<jsim. Szervusz, fiam!

Kettesben vacsoráztak. s bár egyetlen érdemleges beszédtárgy Gazsi bácsi be
tegsége lett volna, Ida mégis inkább a tanulmányait firtatta: hogy ideje volna már
befejezni az egyetemet. Gáspár önérzetében sértetten fölényeskedett: - Minden
ből időben és kitűnőre vízsgáztam, a tanulmányi időt azonban nem áll módomban
megrövidíteni, de Ida néninek sem sikerülne.

Csendben ettek tovább. Az utolsó falat után Gáspár bement a beteghez, öreg
néne vitte utána tálcán a borosüveget meg a poharat.

- Nagyon elszundítottam, alíghanem hosszú éjszakának nézek elébe. Igen
meggyengült a szemem, nem bírok már olvasni petróleumlámpa mellett az ágy
ban. Tovább olvashatnád, öcsém, a breviáriumot onnét, ahol félbeszakított a dok
tor. Utána bcszélgethetnénk, úgyis van miről.

Ida néni ott sündörgött, dib-dábolt, Gáspár felütötte a breviáriumot.
- Akkor én kiviszem a bort - csapott le Ida az üvegre -. A breviáriumhoz

nem kell ital.
- Hogy gondolod, Ida? Fennhangon ol vas vagy egy óra hosszat, kiszárad a

torka. Hagyd azt a bort és menj aludni! Mára eleget fáradoztál.
Ida néni válaszra csücsörítette a száját, de Gazsi bácsi megelőzte: - Aludjál

jól! Ha kellesz, majd üzenek. Na, jó éjszakát!
- Nektek is - vetette oda az asszony és kivonult.
- Szegény! - sóhajtotta maga elé Gazsi bácsi. - Megszokta, hogy ő diri-

gáljon. Most nincs kit. De otthona sincs, ki van szolgáltatva a gyerekei kénye
kedvének Betegségem hírére itt termett, rendezkedik és-mindent fölforgat. Mí
nek? . .. Nem érdemes arra a rövid időre.

Gáspár megköszörülte a torkát, és felcsendültek a zsoltárok, lágyan, dallamo
san. Gazsi bácsi le nem vette róla a szemét.
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- Tudod, öcsém, ha pápa volnék, elrendelném, hogy hangosan kelljen monda-
-ni a breviáriumot.' Nagyon szépen olvastad. Megérdemelsz egy pohár bort.

Gáspár töltött magának. Gazsi bácsi tekintete csupa kérés, rimánkodás volt.
Gáspár odanyújtotta neki a poharat. - A doktor engedélyezte. ~ Gazsi bácsi
szeme tükre elpárásodott, nem szólt vagy nem bírt szólni, csak bólintott s lassan,
nagy szünetekkel, minden cseppjét ízlelgetve kortyoltá az aranysárga italt.,. Gás
pár nézte a beteg embert és valahogy eltelt önmagával, jó embernek érezte ma
gát. De csak néhány pillanatra. Mert nyomban elszomorodott: arra kellett gon
dolnia, h<Jgy minden emberben van valami, ami erősebb, mint az akarata.

Rosszul aludt. Virradatker harangszóra ébredt. Kiugrott az ágyból, borotválko
zott, megmosdott. Újra megszólalt a harang. - Mise lesz? Ugyan ki fog misézni,
néne?

- Hát a plébános úr. Már át is ment. Tegnap megcsapolta a doktor úr, ma
kötéllel sem lehetne visszatartani a misézéstől. Azt el nem engedi, ha csak any
nyit bír is mozogní, amennyit éppen muszáj.

Gáspár átrohant a sekrestyébe, de Gazsi bácsi már a "mea culpav-nál tar
tott. Szorongva figyelte a kis ablakon át, mekkora erőfeszítéssel hajt térdet, mí
lyen bátortalanul fordul ki, s utána elszédül, meg kell kapaszkodnia az oltárban.
Mellkasa fújtatóként jár, homlokán nagy cseppekben sűrűsödik a verejték. Már
már úgy látszott, félbe kell szakítania a misét, de a "Domine non sum dígnus"
után, mint aki túljutott a kapaszkodón, nyugodtabb lett, biztos kézzel áldoztatta
meg Ida nénit, és azt a néhány öreget, akik templommal kezdhették a hétköznapot
is.

Sóbor bácsival, a sekrestyéssel együtt kihámozták a miseruhából, de Gazsi
bácsi nem tágított, a térdeplőn elmondta még a hálaimát is, bár valamicskét ugyan
rövidített rajta, mert a dagadt lába sokallta a térdélést. Egyet-kettőt bicegett, de
mihelyt kilépett a sekrestye ajtaján, kihúzta magát, feszesen lépkedett, de arra
is ügyelt, hogy adós ne maradjon a kívánesi öregek "Dicsértessék"-jeire. Lerítt
arcukról a csodálkozás, Gáspár is alig hitt a szemének "Mi ez?" - tanakedott.
- "A csapolás tenné? .. Az akarat? .. A csak azért is? .. Vagy mi hajtja? ..
Tudja, hogy menthetetlen, az öreg doktor nem rejtette véka alá a' valóságot. Va
jon csak erősnek mutatja magát, mert Ieplezní akarja gyengeséget?"

Gazsi bácsi reggelizett egy-két falatot, majd lefeküdt. Gáspár melléje ült és
szó nélkül felütötte a breviáriumot. A napi szakasz felénél tartott, amikor meg
jelent Ida "néni és matatni kezdett az íróasztalon. Gazsi bácsi kezét felemelve
félbeszakította az imát:

Már mondtam, Ida, ne nyúlj az íróasztalomhoz.
Rendet kell tenni a fiókokban.
Ott hivatalos dolgok vannak. Az utódom majd átrendezí, ahogy akarja.

Neked semmi közöd hozzájuk.
És a te irataid, levelezésed ? Biztosan van takarékkönyved, talán végren-

deleted is, vagy más feljegyzéseid . .. meg mit tudom én, mi minden!
Olyan sürgős? Nem tudsz várni?
Ha már itt vagyok, teremtsünk rendet.
Egy kis türelem, Ida, aztán majd rendelkezhetsz kedvedre.
Ne érts félre, Gazsi!
Hagyd ezt! A saját dolgaimat magam akarom intézni, amíg élek. Több szót

erre nem vesztegetünk. Folytasd, öcsém! - fordult Gáspárhoz és' keresztet vetett
magára. Megszólalt a zsoltár végtelen vísszhangú szózata: "Justitiae Domini rectae,
laetificantes corda, et judicia eius dulciora, super mel et favum: nam et servus
tuus custodit ea."

Ida néni halkan betette az ajtót, mintha lelkére vette volna a zsoltáros lelken
dezését.

A kínos szóváltás hatása alatt némán ebédeltek Gáspárral. Öreg néne muk
kanás nélkül hozta, vitte a tálakat, filc lábbelijében olyan hangtalanul jött-ment,
mint valami szellem.

Gáspár ebéd után beóvakodott a konyhába. Megköszönte és megdicsérte az
ebédet. Gondolta, jólesik öreg nénének; s talán még majd a bánatát is kibeszéli.
Erre azonban nem került sor, mert Ida néninek is a konyhában támadt dolga. Dél-
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után meg, a néne szobáiában, alighogy belekezdtek a beszélgetésbe, megint rá
juk nyitotta az ajtót.

Vacsoránál aztán mindketten atányérjukat bámulták és. gyorsan magukba
hajigálták az ételt.

Hánykor indul reggel Gelencsér akisvonattal? - kérdezte Gáspár a nénét.
Majd ad kocsit a gazdatiszt - vágott közbe Ida néni.
Köszönöm, nem tartok rá igényt.
Miért ne? Az jár Gazsi bátyádnak.

- Jár vagy nem jár, mindegy: a kisvonaton sem fog leesni fejemről a korona.
Gazsi bácsi nagyon elszontyolodott, amikor meghallotta öccse szándékát.
- Szigorlat után, ha csak lehet, visszajövök pár napra - ígérte, de nem

hangzott túl meggyőzően, .
- Menj csak, a te dolgod most: tanulni; az enyém. pedig: meghalni. Ne szól]

közbe! - emelte fel mutatóújját. - Ha jössz, szívesen látlak, segítségemre lehetsz
az idő morzsolásában és a gondolatok hessegetésében. Másban nem; mert min
denkinek magának kell meghalnia, nekern is.

Csend szakadt rájuk. Lassan éjfél lett. A nyárvégi éjszaka is visszatartotta
lélegzetét : szellő sem lebbent, talán az idő is megállt.

Téged teszlek meg végrendeletem végrehajtójának - mondta később Gazsi
bácsi.

Engem?!
Ne ijedj meg, nincs szó vagyonról. Vedd magadhoz íróasztalom fiókjából

azt a nagyobb borítékot. A pecsétet a boríték hátán felsoroltak jelenlétében töröd
fel temetésem után azonnal. Tanú legyen Ida nővérem és aki rokon még eljön a te
metésemre. A többit mind megírtam saját kezűleg, tanúk igazolják az írás hiteles
ségét , .. Vigyázz rá, őrizd meg a pecséteket épségben! Most még vedd ki azt a
kisebb dobozt. Igen, azt. Neked szántam ezt az aranyórát. - Gáspár tiltakozni
akart. - Nem értékes, de jó óra. Örizd meg, emlékeztessen mindig az idő fon
tosságára. Aki nem becsüli a percet, elvesztegeti az órákat, napokat - úgy lehet
-, az egész életét. Ez jusson eszedbe valahányszor az órára nézel ...

*
Ezt a boritékot hozta magával, s az aranyórát nézte unos-untalan, míg be nem

döcögött a kávédaráló az állomásra. Nem várt rá kocsi, sem iparvasút. Mást nem
tehetett, nekivágott az útnak. Míntha kihalt volna a vidék, sehol egy lélek a föl
deken. A "határfánál" az új település körül sem volt mozgás. Szedte a lábát ahogy
bírta, amikor kocsizörgés ütötte meg a fülét. Az öreg doktor jött, azonnal meg
állíttatta a lovakat.

- Szállj fel, kedves öcsém! Én is a temetésre megyek, Talán odaérünk a
közepére ... Hát elment szegény Gazsi bátyád ... Azt hiszem, téged sem igen látunk
majd ezután errefelé.

~ Időnkint megnézem majd a sírját.
- Akkor keresd meg majd az enyémet is, valahol a Gazsié közelében, mert

utánam sem bőg majd borjú - mondta nyersen és keserűen.

A beszéd fonala ezzel meg is szakadt. De Gáspár nem bírta sokáig a hallgatást.
Valóban az ital okozta keresztapám halálát? - bökte ki végül.
Mondjuk, mintha a kést okolnám a kéz helyett.
Nem értem.
Nagybátyádnak vagy harminc évvel ezelőtt májgyulladása volt. Nem volt

szabad innia. Állta is majd egy negyed évszázadig.
- És utána miért kezdett el inni?

- Jó pap volt, de itt ragadt Domboson. Az öreg gróf kérésére hagyta itt a
püspök. Csakhogy ezt nem mondták meg neki. Közben aztán a nálánál sokkal
fiatalabbak is megelőzték. Ö meg azt hitte, a püspöke állította félre: hogy talán
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neheztel rá valamiért. Én is csak mostanában tudtam meg tőle, amikor már ké- .
só volt.

- És amíkor az öreg gróf meghalt?
- Akkor a háború után, a püspöknek éppen elég gondja-baja volt. Megtörő-

dött, megöregedett és végképp megfeledkezett Gazsiról. Vagy talán úgy gondolta,
ha eddig jó volt neki Dombos, jó lesz ezután is.

- Mit segített ezen az italozás?
- Ugyan, öcsém, én is megiszom annyit, mint Gazsi ivott. Nem volt ó iszá-

kos; csakhogy az ő mája a keveset se bírta. Elég hamar belepusztult. Tudod te,
mí az, szép ambíciókkal indulni, aztán hogy, hogy nem beleragadni a dombosi
sárba? Ne sajnáld tőlünk azt a kis búfelejtőt.

Alaposan megkéstek ; a gyászmísének vége volt már. Beálltak a temetőbe in
duló menetbe, a koporsó mögé, a rokonok és jó barátok sorába. Egyetlen kis ha
rang szólt, a másikból ágyú lett a háborúban. Egy szekér szállította a koszorúkat,
a koporsót pedig egymást váltogatva hat-hat ember- vitte a hosszú úton, egész
a sírig. ott volt Dombos apraja-nagyja, még a szomszédos helységekből is eljöt
tek néhányan.

Gáspár csodálkozva nézte a sokadalmat és a karinges papok csoportját: ünnepé
lyesebb volt a temetés, mint amilyennek képzelte. Megrázta a leéresztett koporsó
döngése, a kihúzott kötelek súrlódó zaja, az ásók csisszenése, a lezúduló föld tom
-pa dobogása ... Rádobott a koporsóra egy maroknyi földet, majd magához intette
Gelencsért, hogy a temetés után jöjjön nyolcadmagával - felsorolta a borítékon
álló neveket - a parókiára. .

Az ebédlőben zajlott le az ünnepélyes aktus. Az öreg doktor és Gelencsér
megállapítottak, hogy valamennyi pecséf épségben van. Ida néni is megnézte ala
posan, aztán ő is rábólintott. Gáspár felvágta a borítékot. Egyetlen árkus papír ke
rült elő, rajta Gazsi bácsi apró betűi példás rendben, egyenes sorokban. Aki ezt
írta, annak nem remegett a keze.

Gáspár elfogódottan, kissé fátyolos hangon olvasta:
"Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében rninden indulattól mentesen írom jelen

végakaratomat, fogadjátok megértéssel. Ingátlanom nincsen ..."
így kezdődött a végrendelet, amely egyenlő részben tette meg az ingóságok

örökösévé a testvéreit. Kötelezte őket, hogy a nyolcvanéves öreg nénének ötszáz
pengő végkielégítést fizessenek, amiből vehet magának a szülőfalujában néhány
hold földet,. és hozamából eléldegélhet haláláig. A könyvtárat az elhunyt a kereszt
fiára, Gáspárra hagyta; a teológiai műveket a plébániára testalta. Ezután így foly
tatta:

"A .határtánál' az új településen lakókkal kötött szóbeli megállapodásern ér
vénytelen, vagyis nem kölcsönt kaptak tőlem, hanem segítséget. Tehát tartozásuk
nincsen és senki sem követelhet rajtuk egy fillért sem."

Az új telepesek egymásra néztek, mintha nem hinnének a saját fülüknek; Ida
sértődötten meredt Gáspárra, szinte átszúrta bandzsa szemével; a doktor, aki ed
dig bóbiskolni látszott, felkapta a fejét. A nagy lelki hullámverésben talán el is
vesztek a végakarat befejező szavai:

"Szeressétek és támogassatok egymást, éljetek egymással békességben! Ha még
is felütné fejét a békétlenség vagy indulat, - hitünk szerint keressétek az igaz
ságot, s forduljatok mindenkori lelkipásztorotokhoz. Az Úr áldása és békéje le
gyen veletek!"

Gáspár összehajtotta az írást és elgondolkodva nézett maga elé. Az öreg dok
tor melléje lépett' és kezet nyújtott: - Isten veled, öcsémuram. sietnem kell, vár
nak az élők. - Amint ellepkedtek a tanácstalan telepesek mellett, ingerkedve oda
szólt hozzájuk:·- Na, emberek, hiába titkolták, csak kiderült, miért hívják egymás
között Dombos alsó csücskét Gazsi-telepnek.
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