
K R A J C Á R O S Ü N N E P . 

AZENEKAR már hajnali hat órakor berecsegte a kis város utcáit. 

S a hegynek szaladó házakból kibujtak a kékruhás sváb asszo-
nyok s lelkendeztek s hadonásztak: május elseje! Május elseje! 

A napfény olyan tisztára aranyozta a zenekar hatalmas trombitáit és a 
cintányér ütemesen villogó karikáját, mintha még a muzsika is ünnepivé 
lett volna fényesítve. Hej, táncolt minden, táncoltak a hajnali napsuga-
rak az ablakokon és hangszereken, táncoltak a bomladozó falevelek az 
utcán kétoldalt, táncolt a sok fény és árnyék és a sváb lányok nehézkes, 
tyúkborító szoknyája, a kék-sárga-zöld és téglaszín szalagokat táncolva 
fu j ta a tavaszi szél; vad, ferde ritmusú keringőkben táncoltak és kava-
rogtak a fura dallamok és a visítozó kacagások . . . 

— Na, téz kosztét á finv grajcer — sóhajtozták a borotváltképű, 
ráncos férfiak melankolikusan, de rikkantottak utána, félrevágták kalap-
jukat és fehér kenderszálból kötött harisnyájukat nehéz keccsel meg-
dobálták a porban. 

— Juhhé ! Juhhéja ! 
Fent a dombon fehér ridegségét elvesztette a nagy templom. Most 

épen rátűzött a fölkelő nap és a falak aranysárgák voltak, aranylott 
a torony bádogteteje és fent, nagyon magasan az aranyozott kereszt, 
amely még esőben is fényleni szokott a felhők között. Csak a vén-vén 
vár volt zárkozott, rideg, barna és haragos, hosszan megfeküdt a hegyen, 
mint hatalmas öreg komondor, amelynek már nincs kedve a lármához 
és muzsikához, csak fekszik a napsütésben vagy borulatban egyformán 
haragos ábrázattal, mozdulatlanul. Még mintha dühösen morogna is . . . 
Csakugyan a falak mögül eldurran a mozsár és a hegyek között sokáig 
visszhangzik a moraja, mintha ez a vén komondor ugatta volna el magát 
egyetlen-egyszer s aztán lemorogna a falura, a völgybe. 

A kis fiú kiáll a kapuba. Ilyen jókor reggel fölkeltették az ünnepi 
hangok, meghallotta a zene mennyei melódiáját s kiugrott az ágyból; 
kint harsogó napfény és zenekar fogadta. Reszketve állt a kiskapuban 
a nagy híd mellett, mely úgy vezetett át a ház előtti feneketlen szakadé-
kon, mint a lovagvárak felvonóhídja. A kisfiú szemébe húzta sapkáját 
s felnézett a Zengő felé : ma nem füstölt a csúcsos hegyóriás, ma nem 
volt félelmetesen titokzatos, ma nem pipálta a felhőket, ma tisztán, 
lombosodó erdőivel koszorúzva állt a mély kék mennyboltozat magas-
ságában, ragyogott, kacagott, szinte illattengert hömpölygetett a falu felé . . . 
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Május elseje volt. 
A kisf iúnak sok látnivalója akadt ezen a különös reggelen. Minden 

egészen más volt, mint rendesen, a Zengőtől kezdve, egészen a házak 
színeiig, az udvarok felsöpört parcelláiig, a rezesbanda lelkesen harso-
gott és a nők vihogtak, rikácsoltak, a férfiak tarkójukhoz csapott kéz-
zel nehézkes polkát jár tak a gyalogjárón. 

Nagy gyerekhad tolongott a zenekar után. Ott volt a kis fiú vala-
mennyi ismerőse és barát ja , ott voltak kis öklömnyi sváb lánykák is, 
olyan szorosan lenyalthajú, ugra-bugra, vékonyderekú fehérképű furcsa-
ságok, mint a mezőről elszabadult gyenge virágok. 

A kis fiúnak kitünő hallása volt s néha rettenetesen f á j t neki, hogy 
a díszes banda az utcán való vonultában csakugyan hamis hangokat 
harsogott és tárogatot t bele a tavaszba. De a zenészeknek szép kék 
mundérjuk volt és alacsony sapkájuk piros zsinórral s nagyon tekin-
télyesek voltak, ott volt közöttük a kövér Arany Bárány is, az ilyen 
nevezetű vendéglő tulajdonosa meg egy erdőőr. Valamennyien buzgón 
puffasztották a képüket s belevörösödtek a muzsikálásba . . . 

Mire a feldiszített kost végigvezették az utcán, a tömeg hatalmasan 
tolongott a templomtól le egészen az Arany Bárányig. Már gyöngyöztek 
a homlokok és a nap csak ontotta, döntötte pazarul a fényt és meleget. 
A sok szalag és árvalányhajas kalap erdőként hullámzott s a templom 
már hidegen és hallgatagon meredt le a pogány tömegre. Odalent, az 
utca végén, hangzott a zsivaj, éljenzés, idefent, ahola kis fiú állt, a magyar 
lányok virító ruhái, kötényei, habfehér ingei és szoknyái ragyogtak s a 
magyar férfiak ezüstgombos sötétkék ruhái és a csizmák villogtak, mint 
a tükrök. 

Most lent, messze az utca végén tízszeres erővel bummogott és 
csettegett a zenekar. S lassan kialakult a lomhán felfelé vonuló tömeg 
mozgása. A kétoldalt tolongó passziv nézők között, mint partok között 
mozgott felfelé a menet. Ahogy közeledett, mindig jobban kivált az élen 
haladó csoport : kéc felől két árvalányhajas legény, egyik borotvált-
arcú, fehérharisnyás lenszőke sváb, a másik kékruhás, csikorgócsizmás, 
pörgekalapos, hegyesbajszú, felvégi magyar, egyenletes léptekkel vezette 
a hatalmas kost, a legnagyobbat, ami a környéken megtermett, a leg-
szebb csigaszarvút és a leghosszabb bundájút . A hófeherre mosott hatal-
mas állat keményen lépkedett, széles, bozontos Homlokát makacsul 
leszegte, szarvait, melyek olyanok voltak kétfelől, mint két fonott kosár, 
szinte lehúzta a sok piros, kék, zöld és fehér szalag, nyakától kezdve 
egészen a faráig minden gyapjútincse sűrűn és gondosan be volt fonva 
raffiával, szines szalagok fűzérével, mint uszály huzódott mögötte a 
pántlikák hosszú, zörgő fonadéka s elkeveredett a porral. Közvetlenül 
a díszkos mögött haladt a zenekar. Még bírták a zenészek, noha már 
vörösek voltak, a szemük kidülledt és a nyakuk kidagadt vörös fejükből, 
kék volt az arcuk s a t rombiták csövét elvéve fájó ajkukról, sűrűn 
törölgették a homlokukat. De a csárdásütemű vad hajrá csattogott a 
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hangszereken, harsogott, zengett, a dobos pukkadásig verte a nagy-
dobot és a cintányérok villogó köröket írva zengették a svábos tempót. 
De a zenekar rút ritmusára keményen, díszelegve léptettek a veteránok; 
a Boszniát jár t hadfiak négyes rendekben, kék egyenruhában haladtak, 
kényelmes díszlépésben, mert ők megszokták a katonás rendet és a 
fegyelmezett felvonulás számukra olyan volt, mint a sváb Arany Bárány 
számára a hálóingben és kötöt t sapkában való újságolvasás. Nem voltak 
sokan a veteránok, ilyen ünnepi alkalommal azonban mindig fölvonul-
tak az utcán és a nép megkülönböztetett áhítat tal bámulta őke t . . . 
Istenem, Bosznia . . . Ah, Gott, a háporrú . . . Vezetőjük egy magas úr 
volt, adóhivatali ellenőr, ez kék egyenruhájához bőrtokban fityegő 
kardot és a fején ragyogó cilindert viselt. 

De a kis fiú szíve megdobbant : ott jöt t a veteránok csapata után 
az ő ideáljának, a szép szolgabírónénak a férje, Frici bácsi, a szolgabíró. 
Halálos ellensége, aki jogtalanul bitorolta Etel nénit. Ő vezette a nem 
kevésbbé katonás tűzoltókat. Ez a csapat is négyes rendben haladt, 
de már keményebben, délcegebben, nem olyan hanyag előkelőséggel, 
mint a veteránok. Még i t t is a kék egyenruha sötét tömegei hódítottak. 
De már a fejeket hatalmas, tarajos sisakok fedték, a sárgaréz és fekete 
edények félelmetesek voltak a napfényben, ahogy egyenletes, kemény 
ingással jobbra-balra ringtak, mint ellenállhatatlan, megindult ércerdő. 
Az oszlop úgy nyomult előre, hogy az emberek szíve valami nagy-nagy 
biztonság büszkeségétől dagadozot t : ezek letipornak minden tüzet; 
elhárítanak minden elemi tombolást, lokalizálják a legvadabb erdőégést, 
ezektől nyugodtan lehet aludni vagy kuglizni az Arany Bárányban. 
Az oszlop . . . valóban oszlop volt. Az élet- és vagyonbiztonság oszlopa. 
Hát ennek az oszlopnak nem pontosan az élén, hanem kissé jobbra, 
egészen a gyalogjáró szélén haladt a gyülölt szolgabíró egyenruhában, 
kezében kedélyesen lóbálta tarajos római sisakját s odabeszélt az embe-
reknek. De a lábát szüntelenűl váltogatnia kellett, mert sehogy sem 
egyezett a lépés a zenekar döngő ritmusával. 

— Jó alak ez a Frici — jegyezte meg a kis fiú apja, hosszú, sovány, 
higgadt úriember, aki kezét dörzsölgetve szintén végignézte a gyönyörű 
felvonulást a kiskapuból. — Nem tud lépést tar tani . . 

— Hja, a szolllgabiró — mondta valaki erősen megnyomva az l-et. 
— Nem vót katona. Asz mintyár látszik, hja, ja . . . 

S még a többi ! . . . Az egész felvonulás. A népség, mint a vándor-
szinészek színlapján írták. A hatalmas tömeg, a magyarok dolmányai 
és selyemkötényei, árvalánycsokrétái, szalagjai és csizmái, dörgő nótá-
zása, ordító, sikongó jókedve és a svábok sötét szoknyái, fehér haris-
nyái, kerek képe, bajusztalan vigyorgása, juhhézása, táncropó ringása. 
S a gyerekek, kislányok kerge hadai, a zenekar részeg csinnadrattájára 
lábukat kapkodó lovak, aztán a bandériumos legények ünge-gatyája, 
sarkantyúja, fokosa . . . 

Legelői pedig lassú lépésben vezették a virágos, pántlikás, árva-
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lányhajas óriási kost végig az éljenző, juhhézó utcán, a vad nép öröm-
rivalgása közben a templom felé, mely odafent hidegen, fehéren, ragyogó 
kereszttel állt a dombon s a vár, mint a vén barna eb, hevert és ugat ta 
ég felé nyugtalanságát s a szelid Zengő felől visszamorgott a hang . . . 

Igy haladtak végig a kossal és a nap aranya bőven omlott a népre. 

I I . 

A mezőváros háromemeletes községházat épített s ez volt a büszke-
sége. Félig kastélynak, félig kaszárnyának látszott az épület, mely magas 
volt, irtóztató magas és galambok fészkeltek az eresze alatt. Most a 
galambok nyugtalanul röpdöstek a ház körül, le-lecsaptak, de nem mertek 
megülni a tetőn. Elrettentő sok ember tolongott, zúgott a községháza 
előtti nagy, üres négyszögletű téren. Idegyűlt a falu és a környező falvak 
minden épkézláb embere, asszonya, hogy a tűzoltógyakorlatokban 
gyönyörködjék. S az ezernyi ember szeme mind az épületre volt irányozva 
melynek egyik csúcsáról először sűrű, tejfehér füst gomolygott elő, 
majd hirtelen hatalmas vörös lángnyelv csapott ki. A nap forró sugarai 
egyaránt tűztek mindenkire, de a tömeg egy száj és egy szem. Rémült 
sóhaj szakadt fel a mellekből, i t t -ott visított egy gyengeszívű némber. 

— Ég a tető ! Kigyulladt a községháza ! — Ordította valahol egy 
öblös férfihang. 

Magasan, egyik saroktorony ablaka kinyilt s kihajolt r a j t a valaki. 
Első pillanatra nem lehetett látni, hogy asszony-e vagy férfi. Olyan 
kicsiny volt, csak a képe világított vörösen, aztán elharsant a hangja 
is. Férfi volt, jótorkú sváb. 

Sekkidség ! Sekkidssenek ! 
Már hisztérikus borzongás vibrált a tömegen. Mint a halszemek, 

úgy meredtek az emberek arra az egy kipat tant ablakra. Rémület, irtó-
zás zúgott végig az ajkakon, aztán dermedt csend . . . 

A tejfehér füst hatalmas oszlopban kanyargott lomhán felfelé, kissé 
távolabb lehuzódott a falura és leheveredett. Szinte a házak tetejére terült. 

Újabb lángok csaptak ki a háztetőn. 
A kis fiú is ott állt egy akácfa mellett és görcsösen szorongatta 

apja sovány, csontos kezét. Az apja csodálatosan nyugodt volt, meg 
se moccant, könnyedén fordult egy hölgyhöz és beszélgetett s mosolygott. 

De a kisf iú majdnem elájult rettegésében és borzalmában. 
Erre az ünnepre már napok óta készült. Álmai és képzelgései tele 

voltak a nagy nap gyönyöreinek képeivel. Minden olyan szépen indult . 
Csodálatos volt a tavasz, az orgonavirágok lila és fehér tömegei kábí-
tóan illatoztak, lengtek az árvalányhajak, a magyar lányok pompáztak, 
mint a pávák s még soha a világon nem diszítettek fel kost olyan szépen, 
mint ma. S szíve legtitkosabb kívánsága is tel jesülhet: láthatca a gyö-
nyörűséget, az álmok álmát, a legszebb asszonyt, az ideált, akit egyszer 
feleségül akart venni, a tűzoltóparancsnok, a szolgabíró feleségét, Ételka 
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nénit; ott állt az apja mellett bájosan, szőkén, mint az árvalányhaj; 
kék szemében ibolyák mosolyogtak és a karja és nyaka olyan fehér és 
puha volt, mint az ünnepi fonott kalács. Elálló lélekzettel bámulta a kis 
fiú órákon át s az ünnepséget, a tömeg színeit, szépségeit csak félszemmel 
nézte s félfüllel hallgatta a zenekar remekelését. Nagyobb boldogság 
volt számára mindennél az asszony lágy althangja és csillogó apró fog-
sorának nevetése. 

Csodálatos, érthetetlen ; az imádott asszony napernyőjével ját-
szott, nevetett és semmi megdöbbenés, ijedtség, rémület nem látszott 
rajta. Finom, fiatal arcán halvány pirosság hamvadozott, nyári kalapján 
szalagot libegtetett a szellő és kék selyemredői suhogtak. 

A kis fiú nem mert moccanni sem. De már a másik percben meg-
könnyebbülten sóhajtott s vele sóhajtott a tömeg is; felszabadult moz-
gás bomlott mindenüt t : a tűzoltók kocsikon létrákat hoztak, villám-
gyorsan tologatták a magasba, létra tetejére létrát, arra ismét másikat, 
vékonyat, hajlósat, mint a pálca s még fel se ért az alkotmány az épület 
csúcsáig, már kúsztak fel ra j ta az emberek vödrökkel, csákányokkal 
és kötelekkel, mint a majmok s a nép őrjöngve tombolt, tapsolt, éljene-
zett, ordított mindenki és verte a tenyerét, kalapok repültek a levegőbe... 

S a háztetőn úgy futkostak a tűzoltók, mint a hangyák s a munka 
folyt, a tömeg lelkesedett, a zenekar bömbölt és recsegett. . . 

— Nagyszerű gyerek ez a Frici — jegyezte meg elismerőleg a kis 
fiú apja s cigarettát csavart. A kis fiú az asszonykára nézet t : halvány 
pirosság futot ta el s olyan volt, mintha szégyelné magát a bók m i a t t . . . 

Érre a kis fiúnak könnyek szöktek a szemébe . . . 
A térség egyik sarkában már füstölt a szabad tűz, hatalmas bog-

rácsokban rotyogott a diszkos húsa, a kosé, melyet reggel olyan tiszte-
lettel kísértek végig az utcákon. Hagyma- és paprikaillat áradt a nép 
felé, mely állhatatosan bámulta a tűzoltók munkáját . 

Amodább, egy szabad sarokban karók álltak, ott fog lefolyni a 
lepényevés meg a köcsögtördelés. 

Ekkor a dermedt ijedelem ismét szíven markolta a tömeget. 
De már az asszonykát is meg az öreg urat is. 
Valahonnét a magasból, a harmadik emelet széléről velőthasító 

kiáltás l ibbent : 
— Ja-a-aj ! ! ! 
Irtózatos csend. Mintha az egész tömeg bábbá vált volna. Kimeredt 

szemmel és halálos sápadtam meredtek felfelé. Odafent szinte lassan 
levált egy ember az épület hajmeresztő széléről és mintegy játszva, 
kedvesen, diákosan megfordulva a saját tengelye körül, zuhanni kezdett. 
Gyorsan növekedett, ahogy egyre közelebb jutot t az anyaföldhöz. Még 
egyszer megfordult, karjait kitárta, mint a felfeszített Jézus, rézveretű 
sisakja aranysárga fénytört írt le a napsugárban. És egyszerre meg-
gyorsította zuhanását; amint lejjebb és lejjebb ért, látszott a rohanó 
gyorsulás. 
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Minden lélekzet elakadt, minden szív a torkokba buggyant. Ha 
meg lehetet t volna állítani a zuhanó testet út jában, ha a kirobbanó 
akarat legyőzhette volna a zuhanás kozmikus erejét, ha meg lehetett 
volna állítani a test testhez való közeledésének és az egyesülésnek vágyát, 
a k a r a t á t ! 

Tompa, nehéz puffanás ; a tömeg rémülete felszabadult s egyetlen 
hörgő kiáltással, állati visítással rohant mindenki a szerencsétlen holt-
testéhez. 

Kavargott a por s kavargott a tömeg; füst, lárma, tomboló tolon-
gás; ruhák szakadtak, gyerekek sikongtak . . . 

A kisfiú reszketett. 
— A parancsnok ! Lezuhant a szolgabíró ! — Ordította valaki. 
Ebben a pillanatban a fiatalasszony kebléhez nyomott kézzel 

halálsápadtan megingott és ájul tan esett össze. 
Mikor leomlott a fa mellé, zűrzavaros kiáltás támadt . Egyre erő-

södő nevetés bátortalankodott a tömeg elejéről, de a kis fiú apja is szív-
szorongva markolta meg erősebben a gyenge, reszkető gyermekkezet . . . 
Mert a gyerek szívébe fekete karmait beleváj ta a borzalmas érzés : 
ez az ember, az imádott asszony férje, azért zuhant le a tetőről, mert ő kívánta, 
hogy elpusztuljon s ő vehesse feleségül Etelkát. . . Most ju to t t eszébe : 
igen, épen az imént akarta, hogy az az ember ott, az eresz közepén, a 
létra végénél lezuhanjon ! 

Jeges hullám csapódott fel a szívére s szemei előtt feketébe zuhant 
a napfény. Az Isten rettenetes markait, karmait érezte magában, a 
fekete istenét, aki belefúrja pillantását a legkisebb lélekbe is, a veréb 
lelkébe is, a kalászéba is, a pántlikás koséba is egyszerre és szüntelenül 
mindig és mindenütt s akkor markolja meg a törékeny lényt, amikor 
neki tetszik; akkor teljesít kívánságot, amikor akar; akkor jó, amikor 
gonosz, akkor gonosz, amikor áld; akkor öl, amikor fe l támaszt . . . 

A kisf iú térdei megrogytak s szinte húzta a lábát, megbénult, mint 
a g u t a ü t ö t t . . . 

— Na, há t veled mi van, Laci? — Szólt rá az apja türelmetlenül. 
S ő görcsösen szorongatta a jólismert csontos kezet, az egyetlent, 

akihez segítségért folyamodott ebben a szörnyűséges örvényben s tudta , 
hogy ez a kéz is csak ember gyenge csontja, mely akkor törik, akkor 
oszlik, amikor a fekete akarat akarja . . . 

Már nem is hallotta, hogy a tömeg hisztériás, tomboló röhögésben 
szabadul fel. A kavargás előiről kezdődött, de már jókedvben és csik-
landozva. 

Két férfi szélesen röhögve, már pálinkás ábrázattal vállán vitte 
magasan a juhhézó és éljenző tömeg fölött az imént lezuhant tűzoltó-
parancsnokot : egy tűzoltóruhába öltöztetett és csákóval ellátott kóc-
bábut . Egyik ujjából kilógott a szalmaköteg; félrebillent sisakja alól, 
mint furcsa kiloccsant velő, szürkén bomlott ki a kóc. 
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III. 

Az asszonyka már elfelejtette a rossz tréfát és férjével vidáman 
járt-kelt az égő színes lampionok alatt . Egy emelvényen tánc alá recs-
csentett a banda, őrült forgással lihegtek a táncoló testek s köröskörül 
a fák sötétje alatt csengett a leányok nevetése, csiklandozó kacagás 
buggyant, a lámpácskák himbáltak a szélben, távolabb rekedten énekel-
tek a férfiak s mindenfelé illatozott a lacipecsenye és a sör szaga. 

— Kezdődik a lepényevés ! kezdődik a lepényevés ! — kiabálta 
egy rendező tűzoltó, hajadonfővel jár t , homlokába csapzott a haja, 
zubbonya mellig nyitva volt s rekedten kiabált, majd, hogy nagyobb 
legyen szavainak a nyomatéka, beletapsolt a tenyerébe. 

Elősereglettek a részeg kamaszok s körbenálltak a karóra tűzött 
kocsikeréknagyságú lekvároslepény körül. A lepény közepébe maga 
a plébános úr nyomott egy fényes ötkoronás ezüstöt. És az emberek 
elnémultak, csak az ivók gajdoltak távolabb, a zenekar letette kürtjei t 
és trombonjait , utolsót puffant a nagydob . . . 

A kis fiú elszakadt apjától és dideregve ült egy ládán, amiben sört 
hoztak. A foga még mindig összeverődött és úgy érezte, most viaszlár-
vák között ül, kóc- és szalmabábok között, akik részegen üvöltenek, 
táncolnak, muzsikálnak és kavarognak ; úgy érezte, hogy beteg és a 
gyomra émelygett. 

Lát ta , ahogy Etelka néni kék selyemruhájában, apró, kecses lép-
tekkel odamegy a körtalkotó sihederek mögé és kedvesen vonogatja 
a vállait. Hallotta, ahogy az ismerős úriasszonyok nevetgéltek a padokon. 
S azt is lát ta, hogy a fiatal, szőke asszony feje fölött halványkék selyem-
lámpa himbálódzik, lát ta magasan a csillagokat is. S az asszony halkan, 
kedvesen zavartan elkiáltotta : 

— Egy . . . Ket tő . . . Há-rom ! — S belecsattantott kis fehér 
kezeibe. 

Köröskörül rengett a homéri kacagás. A bor, sör és pálinka, a bő 
vacsora felfokozta az emberek jóságát és gyermekké te t te őket. Szívből 
kacagtak a kamaszok kétségbeesett zabálásán, lekváros pofáin s tépő 
fogaik csattogásán. 

A kis fiún kínosan végigrángott a zabálok mozdulatai és masza-
tossága felett kitörő görcsös nevetés . . . De ijedten pillantott fel a lam-
pionokon túl derengő mélységesen kék égboltozatra, a magasság csend-
jében hidegen csillogó csillagokra és aznap nem nevetett a lepény-
evőkön. Kodolányi János. 
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