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Milyen szépen halt meg Nagy István; milyen szépen í

Első volt az életben s első volt a halálban is, példát mu
tatott életből s elmenésből egyaránt, nagy volt és talpig em
ber a százhatvan holdján, amely egyenlő volt a végtelenség
gel és halottas ágyán, amely nem volt nagyobb két négy
szögméternél, Kemény paraszt volt s szerzett. Hatvan holdat
maga szerzett a két kezével s a bölcseségével, háromszor
bíró volt, mindig tanácsadó, istenes ember, de nem alázatos.
Olyan gyökös nagy-nagy paraszt, mondhatnánk: fejedelem.

Hat szolgát tartott s hat koldust egymaga. A szolgák a
munkára voltak s a koldusok, hogy holtában kiénekéljék.

Három gyereket nevelt, kettő paraszt lett, egyet urrá tett
közülük, de ezt hamarosan elhagyta lélekben, idegen lett ne
ki. Évek alatt el is felejtette, nem gondolt rá. Kiszállt a ház
ból, maga embere, legyen neki a lélek s a világ, amelyet
szerzett,

Csodálatos ember volt Nagy István, hetvennégy éves s
így halt meg.

Ment a luceruás mellett, amelyik éppen nyitott, csupa
szag volt, tele méhhel : volt talán millió méh is a táblán s
Nagy István úgy látta őket, mint az Isten vetését. Mendegélt,
s ahogy ment volna a fényes napsütésben, egyszerre különös
áramlásokat fedezett fel a földeken. Olyanok voltak, mint az
apró szelek, de levél nem mozdult, vetés nem borzolódott tö
lük. Ballagott csodálkozva s fehér szemöldöké ragyogott a
napfényben.

- Ú - moadta, - mi történik itten?
A szíve erős tempóba kezdett, hogy mélyen kellett léleg

zenie, lenézett 80 föld felé s akkor úgy látta, hogy a rozsszárak
megnőttek, yastagok, mint a zöld pálca s a bütykük erős, ele
ven és kemény, mínt a hüvelykujj bütykei,

- Mi az? - mondta. - Napraforgót vetettem én rozs
helyett?

Csodálkozott, mínt aki egy soha nem látott világba ke
rült s akkor érezte, hogy vastag, nehéz, gyönyörű szagok érik
az orrát, amilyenek például a virágpor szag-a, a háncsoké és
kérgeké, a feltört friss tajároké, a nyers földé, mintha szűz

estitalajt forgatnának valahol. De ez nem volt elég. Szájában
egyszerre erősen felrémlett a méz ize, a húsé és kenvéré.
Olyan eleven izek voltak, mínt a tapintás és olyan mélyek,
mint az élet gyökere.

- Mi van hát? - mondta körültekintő fejjel.
S amint nézett, hirtelen úgy tetszett neki, hogy rnessze,
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a diófa mellől leválik egy ember. Nagy, horgas, paraszti for
ma, egész lénye a paraszt jellegével teljes s nyugodt, lassú
léptekkel elindul utána. Vállán kaszát vitt s oldalán tarisz
nya lefegett. Ö megáll és várta. Az ember jött egy darabig
feléje és csöndesen farkasszemet nézett vele. Idegen volt és
érezni lehetett, hogy nem látta még senkise, noha úgy járt,
mint aki otthonos a határban s ismeri az utakat. Vagy száz
lépésig jött feléje, akkor a dűlöútnál elkanyarodott s balla
gott a dombnak fölfelé.

- Jónapot! - köszönt rá Nagy István.
Akkor az visszafordult és visszaköszönt.
- Jónapot!
Csöndes hangon és ment tovább. A domb mögött egy

szerre eltűnt, mintha elnyelte volna a föld. Nagy István ak
kor úgy érezte, hogyaparasztisten jött parancsolni, hogy
mehet, itt az ideje. A parasztisten. aki tavasz első éjszakáján
megjelenik a fák kérgében, szót mond a háncsoknak és mun
kálkodni kezd. Még sohase látta, mert csak az állatok láthat
ják és a fák. Keresztet vetett.

- Igen, - mondta. - Köszönöm a jelet, hogy ilyet lát
tam. Megyek. Percekre meggyengült, mint a gyermek, látta
az anyja arcát, az első képet, mikor kiment szántani s az
istállót, amint este megjött s fejték a tehenet.

- Ejnye, - mondta - hát menni kell?
OU mindjárt szépen összekulcsolta vastag, nehéz kezét s

kezdett imádkozni csöndesen és békével, Semmi célja nem
volt vele, csak fohászkodott. Ettől megjött az ereje, érezte,
hogy dolga van még s hazament.

- A rendes munka ne álljon meg, - mondta otthon az
asszonynak - de takarítsatok. Kezdjetek takarítani. Add
rám az ünneplömet. izenjetek a jegyzőnek, két esküdtet ren
deljetek és hivjatok papot. Én hajnalban megyek.

- fIova? - kérdezte rémülten az asszony.
- Ki, - mondta az ember szelíden és olyan nyugod-

tan, mint egy óriás. Édesapám után. Nincs ezen sírnivaló, 
tette hozzá békésen. mikor látta, hogy az asszony zokogni
kezd. - Ez a rend. Tedd, amit mondtam, végrendelkezni aka
rok.

Bemeat, megmosdott, az asszony kiadta neki a ruhát, ó
felvette. Akkor kezébe vette az asszony fejét s megáldta.

- Köszönöm, - mondta, - rendesen elláttad mellettem
az asszony dolgát. Mindenre te vigyázz itt, úgy ítélkezem.
Most magam akarok lenni.

Bement, lefeküdt a tiszta szebában a megbontott ágyra
ruhástul, a csizmája alá zsákdarabot tett, hogy a lepedön ne
vessen foltot a bőr. Az asszony meg kítárnolvzott, üzent a
jegyzőért, papért. esküdtekért, szalajtott ki a földekre a gye
rekekhez s elrendelte a söprést.

Egy óra mulhatott el, míkor megérkezett a jegyző az es
küdtekkel s nemsokára rá a pap az Úr testével a burzában,
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amelyet a mellén hordott. Két ministráns csöngetett előtte po

mindenki letérdelt. A paraszt magához vonta a burzát, meg
csókolta alázatosan, Keresztet vetett magára s ezt mondta:

- Előbb a földi dolgokat intézem el, plébános úr, ha
tán közben vétkeznék, - mert ember vagyok, - hogy az is
megbocsájtassék nekem.

A pap átment a másik szebába s várt. Öreg pap volt s
nem egyszer járt kemény, paraszti portákon a végbúesúval,
szerette az embereket. Ö, ernher l S tudta, hogy sírni kell a
boldogságtól, hogy emberek vannak. A paraszt akkor leke
zelt a jegyzővel, esküdtekkel. leültette őket s azt mondta:

Hogyan vannak?
- Köszönjük, - mondták - megvagyunk csak.
- István, - mondta a paraszt az egyik esküdtnek

nagyon szép a lucernád, két órája, hogy láttam.
- Hát szép, - mondta az esküdt. - Igen rendes az

idén.
- Az. S neked mikor jön a gyereked a katonaságtól,

Gergő? - kérdezte a másik esküdtet.
- Aratásnál előbb nemigen, - köhintett az esküdt 

de akkor bizonyosan, mert köll itthon a kéz. Nem köllene
idegen kaszás.

- No, mondta a paraszt - iszen kisegíthetnek az én
fiaim, ha kell. Aratás - aratás.

Igy beszélgettek illendőségből egy keveset, úgy tíz percet
körülbelül, akkor azt mondta az öreg paraszt s kemény lett
az. arca, áhítatos és az igazság erejében fénylő:

- Végrendelkezni kérettem, jegyző úr, mert én hajnalt
megyek, írja az akaratomat.

Kezdte:
- Dicsértessék a Jézus Krisztus.
A jegyző írta.
-Én, Nagy István, - folytatta az ember - lelkemet

kegyes Istenemnek, testemet a befogadó földnek ajánlom s
teljes ép elmével s igazságos indulattal, senkire nem hara
gudván és minden földi dolgokkal megbékélve, földi javaim
ról végakarattal ekép rendelkezem ...

S mondta, hogy mit, kinek, hogyan. Az úr fiának nem
hagyott semmit, mert az él, idegen a világa és csak a pa
raszt gyámoltalan úgy, hogy kell neki a föld, hogy élni
tudjon.

Igy megvolt ez, a tanúk aláírták, ő is, a jegyző eltette.
akkor elbúcsúzott tőlük.

- Isten megáldja minnyájukat.
- lsten megáldjon, István, - mondták a parasztok ne-

ki s elmentek nagy csoszogással.
Akkor kérette a papot, mindenkit kiküldött a szebából

s kezdte vallani földi töredelmet hangosan, mint gyermek
korában, mondta a formulát, amit megtanult, de rég:
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- ... sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szöval,
cselekedettel ...

Gyónt. A vén pap meg mormolta a feloldozást s sírt,
mert a saját életét látta és az életének osztálycsa búcsúzko
dott.

- Megáldoztatom, István, - mondta remegve - és fel
oldom az éjféltől való tisztagyomor terhe alól, mert a hal
doklónak jár a Jézus, fogadja alázatosan és békével.

A nehéz lélek meghajolt és alázattal elfogadta a Krisz
tust. Arcára béke szállt, szemére halk, szelíd öröm.

- Láttam egy embert a határban márna, plébános úr, 
mondta beszélgetve. - Magas volt s olyan, akivel még so
hase találkoztam. A rózsom mellett ment a dombra fölfelé.
Szép volt. Egy gazda. Látomá".

- Igen - mondta a pap s ezt megbeszélték. aztán a
pap megkente az utolsó kenettel, hogy szétszaladt az olaj
meleg száza a szobában s betöltötte, mint egy barátságos
szem tekintete. Már esteledett, ekkor nagy, égi küllők súrol
ták fenn a boltozatot, az illatok leszálltak s a por hűvösö

dött.
- Nemsokára én is megyek István, - mondta a pap,

hogy elvégezte a szertartást. - Vén vagyok már s csaknem
erőtlen. Készítsen helyet nekem.

Megölelte a parasztot, megcsókolta a homlokát, kezet
szeritott vele búcsúzóra, mert tudta, hogy elmegy. Egykorú
volt vele. Akkor betódult a háznép, körülállták s nézték.

- Vigyetek ki, - mondta az ember.
Két fia megfogta az ágyat s kivitték ágyastól. A torná

con letették selálltak mellőle. Kint már minden tiszta volt,
az udvar, a szérű, a csűr. Fehér tátongás volt rajtuk és ün
nepi rend. Nagy, csodálatos tekintettel néztek az ágyon fek
vő emberre s betakarták a nézésükkel. Az meghordozta raj
tuk a szemét, a kazlakon, az épületeken, a szerszámokon, az
udvar és a szérü porán s halkan, magában megáldotta őket,

hogy senkise hallotta, de mindenkí tudta, mit csinál.
- Semmít szét ne rontsatok itt, - mondta a házanépé

nek, s szavában gyöngédség volt és parancs. Akkor össze
hivatta a koldusokat, akiket erre az alkalomra tartogatott, s
megrendelte az éneket. Azok rágyujtottak a temetési ének
re, s a hangok betöltötték az udvar téreit. Hallgatta. Arcán
öröm volt, s homlokán mint egy fehér, nagy madár, a pa
raszti élet lelke. Igy ment ez este kilenc óráig, mikor az itt
maradók ettek valamit, de az ember már nem kívánt sem
mit se magához venni. Még hallgatta, hogy fejik meg a tehe
neket, s ez olyan volt, mint a megtett munka jutalma. Mint
valami mennyei szárnyverés. Jó volt arra gondolni, hogy
hat tehén van az istállóban, amelyeket ő szerzett és ő tar
tott meg. Olyan volt ez, mint az imádság. Aztán hallgatta a
vacsora eszközeinek a pengését, érezte a szagokat, s látta a
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kazlak nagy testét a csillagfényes sötétben, mintha nagy ál
latok volnának, szelíd, roppant lihegő állatok és barátságo
san fújnának rá a lélegzetükkel. Látta a kutyát, amint ott
ült a küszöb előtt s fejét két lábára hajtva, figyelte őt. Hal
lotta az ólban a tyúkok motozását s az alom zörgését az ál
latok alatt. Hallotta a lovak dobogását és fák lüktetését a
gyümölcsösben, amint teltek fel élettel. Érezte a kutat, az
ágast, az ásót, a csáklyát, a kenyérvetölapátot, a létrát, az
ásókat, a kaszákat, a dal mellett a pihenő boronát és az
ekéket. Érezte, hogy ez mind jó, mind tele van emberrel és
ővele. Békén feküdt közöttük. egyetlen szót seejtve. Király
volt a birodalmában, az éjszakai paraszti térségek fölött, ki
rálynál nagyobb, mert lélekkel uralkodott, búcsúzkodó feje
delem.

Igy vonultatott fel mindent maga előtt, míg körülötte
virrasztott mindenki s álltak ott. Éjjel két óra lehetett, mi
kor megmozdult.

- No, búcsúzkodjatok, - mondta szerétettel. - Isten
áldjon meg benneteket.

Akkor ment az asszony, megcsókolta, ment a két fia,
jött a hat béres, a szolga, az udvarosgyerek, odajárultak
hozzá sírva és kezet csókoltak neki. Ilyet még nem láttak
életükben s azt érezték, több a gazda míndenkinél, aki csak
volt idáig a földeken. Valami fölkent király.

Félháromkor bőgni kezdtek a borjúk és nyugtalankodni
a tehenek.

- Most aludnék, - mondta az ember.
Elmentek mellőle, ő összekulcsolta a kezét abban a

szempillantásban. Mire a kazlak kibontakoztak a sötétből s
a földek háta fölbukkant a vékony, fátyolnyi köd felett,
amely bevonta a földeket, már nem élt. De egyetlen vonása
se változott meg, csak a homloka lett fehérebb a falnál.

Igy múlt el a vén paraszt, mint ahogy az egyszerüségek
és a nagyságok. Mint ahogy az éjszaka tolul a nappal után
s mint ahogya nap alábukik, ha itt az ideje.

Dallos Sándor
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