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A MARCIPOREMBAI SZÉPASSZONY.
Marciporemba minden lakója egyetértett ab
ban, hogy emberemlékezet óta nem hullott le
márciusban annyi hó, mint 1915-ben. Az öreg
községi elöljáró állította csak, hogy ötven éve,
mikor az ö esküvője volt, legalább félméterrel
magasabb feneketlen fehér takaró borította a
földet, pedig március 25-én tartotta a lako
dalmát. Egészen világosan emlékezett az öreg,
hogy ölben vitte menyasszonyát a szekérig, ne
hogy belevesszen új cipője a hóba. A felesége
azonban olyan nagy és vállas, a kis Kozsenovszki meg olyan gyenge, sovány volt, hogy
senki sem hitte el. Mindenki mosolygott emlé
kein, még a tisztek is, kik a falu határában dol
goztak az erődítéseken.
Öt tiszt lakott Marciporembán, négyen kö
zülök decemberben érkeztek. Mikor j öllek, fel
fordult a kis galíciai falu, most már megszok
ták őket, nem sokat törődtek velük, és még a
tanítókisasszonyok sem rebbentek minduntalan
az ablakhoz, ha valamelyikük elment házuk
előtt.
Mióta az erődítési munkálatok megkezdőd
tek, nem volt a tanítókisasszonyoknak semmi
dolguk, pedig nagyon féltek ettől a téltől, mert
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mind a két tanítót elvitték katonának. De az
tán jöttek a tisztek, lefoglalták lakásnak az is
kolát és az igazgató gyönyörrel szüntette be a
tanítást. Boldog idők járták Marciporembán !
Az igazgató, Luzarovszki Vincenti is az is
kolaépületben lakott. Két kis szobája meg egy
konyhája volt a földszinten. Mert emeletes volt
az iskola, messzi földön a legszebb ház, csak két
éve épült és akkoriban csudájára járt a kör
nyék. Egy domb oldalában állt, nem messze a
templomtól, szemben a fűszerkereskedésseL Itt
volt Marciporemba központja és aztán szana
szét épült négy kilométernyi körzetben a köz
ség·. Nyolc kilométer hosszú volt a falu, de se
hol sem állt két ház egymás mellett, sehol sem
volt utca, kis kunyhók épültek itt is, ott is,
amerre a szem ellátott, és ha nem szúrják be a
táblát a sáros út mellé a következő község ne
vével, senki.sem tudta volna meghatározni, hol
szűnik meg Marciporemba és hol kezdődik
Visoka.
Négy téglaépület volt a faluban, az iskola, a
paplak, az öreg Kozsenovszki parasztpalotája,
no meg az a ház, melyben a tanítóék laktak,
de az már bizony csak félig készült el. A tulaj
donosa annak idején, mikor tető alá került a
fele, kiment Amerikába és otthagyta házát.
A község lefoglalta az épületet. Ami már fedél
alatt volt, azt belülről kivakoltatta és kinevezte
tanítói laknak. A többi része úgy romladozott
tető nélkül.
Négy téglaház volt a faluban, és két úr, a pap
és az igazgató. A tisztek szemében azonban
csak az igazgató számított, mert ő tudott vala
mit németül. Még a mamája is beszélt nagynehezen pár szót, ha kellett, ö főzött az uraknak,
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Özvegyasszony volt, Przemyslből menekült fiá
hoz és most ő vezette a háztartást, a menye
úgysem értett hozzá ; szégyen, gyalázat elgon
dolni is, de cselédet tartott és az főzött rendesen
az urának.
Persze minden nyomban megváltozott, az
anyós nézete szerint, abban a pillanatban, mi
kor ő betette lábát a marciporembai iskolába.
Ezt ezerszer elmondta. A fiatal asszony orosz
lengyel származású volt, egy szót sem értett
németül és így az öregasszony nyugodtan szid
hatta. Türelemmel hallgatták végig a tisztek
panaszait, bár igazán nem tudták elképzelni,
hogy lehetett még nagyobb piszok és rendet
lenség az igazgatóéinál, és hogy még rosszabb
az étel, mert az is éppen elég rossz volt, amit
olyan büszke megelégedéssel tálalt fel minden
nap az öreg Luzarovszkiné.
Az úgynevezett belső szobában ettek a tisz
tek, ott állt két ágy, meg két szekrény, a nagy
asztal, hat szék és a tükör. Ezeket mind újon
nan vette az igazgató, mikor megházasodott, a
másik szobába pedig legénykori bútorát he
lyezték el.
— Mert die Frau — magyarázta az öreg
asszony — semmit, éppen semmit sem hozott
a házhoz, csak egy vörös bársony albumot, no
meg egy falra akasztható levelezőlaptartót, de
azt is csak1 bosszúságnak, mert a beleillő képes
lapokat mind fiatalemberek írogatták neki
annak idején, ami természetesen nagyon bán
totta az igazgatót. Nászajándékot sem kapott
az asszony, — nix, nix — mert az ágyak felett
lógó két képet is ő adta a fiatal párnak, azt a
gyönyörű két drága szentképet. Valamikor, mi
kor az ő boldogult nra élt, az ő ágyuk felett

6

lógtak éppen. í g y . . . ja bizony... És sírni kez
dett az öreg mama, míg a tisztek újra meg* újra
megbámulhatták a nagy olajnyomatú Jézust és
Szűz Máriát, akik poros rámáikból már olyan
régen nyújtogatják vérző szíveiket a galíciai
piszok felé.
Rendesen Schwarz kapitány jött haza az
ebédhez legelébb ; mint az erődítési vonal pa
rancsnokának, természetesen, a legkevesebb
dolga neki volt. Mikor belépett a konyhába, elő
ször is beleszagolt a lábasokba, de az eset re
ménytelen volt, mert mindennap egyformán
megütötte orrát az elengedhetetlen foghagyma szag.
A piszkos öregasszony mosolygott, ő meg be
lépett az első szobába, hol a fiatal asszony a.
postát rendezgette. A postakezelés is az igazgatóék dolga volt, de az igazgatóné ilyenkor csak
a tisztek postáját választotta ki, a többit be
dobta az asztalfiókba, mert délután előbb min
dig elolvasta a falu postáját és csak aztán kéz
besítette a címzetteknek.
A kapitány köszönt, az asszony bólintott és
ráemelte hatalmasan pompás ostobasággal teli
kék szemét. Miután oroszul értett csak, meg
lengyelül, gömbölyű mellének és rezgő csípő
jének játékával szólt a tisztekhez. A kapitány
azonban ezt a nyelvet sem értette meg, duz
zadt, vörös arca nem derült fel a pirosblúzos,
fehérkötényes asszony láttára, ő csak fáradt és
éhes volt állandóan.
Sapkáját az egyik ágyra hajította, türelmet
lenül várt, míg az asszony szépen odarakta az
urak szalvétájára postájukat, aztán, mikor
egyedül maradt, végignézegette levelezésüket,
minden levelezőlapot elolvasott és minden zárt
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boríték halálra bosszantotta. Kíváncsi volt, mint
mindenki, kinek nincs doi~a és nincsenek gon
dolatai. Végül elvette a bécsi hadnagy újság
ját, arra fösvény volt, hogy személyesen fizes
sen elő, hatalmas testét rádobta egy székre és
elmerült az olvasásban.
Félegy felé a többi urak szánkói is megérkez
tek nagy cs'lingeléssel. Elsőnek közülök a
pörgebajuszoe magyar mérnök-hadnagy jött
be az ebédhez, mert ő a kapitánnyal tartott és
felesleges fényűzésnek tartotta napközben a
kézmosást.
A kapitány azt mondta : — Szervusz ! — az
tán tovább olvasott, mert Félegyházáriak sze
rencsétlen főmérnöke árva szót sem tudott né
metül és így ki volt zárva az értekezés. Az
igazgatóék kis piszkos lánya, Helenka mind
járt előbujt egy sarokból és ott termett mel
lette. A kis Helenka a nagymamájához hasonlí
tott, sár^abőrű volt ő is, csak még nem olyan
ráncosképű és nagyhasú, a szeme éppen olyan
gonddal, aggódással telt okos, szürke szem,
mint az öregasszonyé, a körme meg szakasztott
olyan piszkos és fekete. Ez azonban általában
az egész családot jellemezte, még az aránylag
nagyon ápolt igazgatónét is, és talán Helenka
azért tette olyan nagy bizalommal maszatos
kezét a csikósbajuszú, apró vadmagyar kezébe,
mert az éppen olyan sötéten koszorúzott volt,
amint azt saját hozzátartozóinál megszokta.
Dömötör hadnagy megfogta a kis lány fésü
letlen hajfonatát és azt mondta : — Vnadne
Helenka ! — (Szép Helenka). Megcibálta mocs
kos kötényét és ugyanezt mondta, lyukas cipő
jét is szépnek találta és a gyermek kacagott,
mint egy gerle.
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Az igazgató is betolta himlőhelyes arcát, bá
ránybőr sapkáját, nagy pipáját a szobába. —
Guten Tag — köszönt az uraknak. A kis lánya
ijedten rebbent ki a konyháb a, a kapitány bic
centett fejével és Dömötör azt mondta : — Gu
ten Tag, polyák testvér ! — aztán nagyon saj
nálta, hogy lengyelül sem tud. Az igazgató pe
dig nekidőlt a kályhának és füstölt, általában
csak akkor vette ki a pipát a szájából, mikor
evett.
Mord ember volt, elkeseredett arcát fekete,
rövid, kócos szakáll vette körül, hatalmas vál
las testén foltos volt a ruha, óraláncán ezüst
halálfej, meg egy pisztolyocska lógott, és félt
tőle az egész családja nagyon ...
Az urak közül csak a csendes, magas, szőke
magyar mérnököt szerette, még az arca is
mintha felderült volna egy pillanatra, mikor
Veres Imre jelent meg az ajtóban. A fiatalem
ber azonban már köszönés közben is a szalvé
tájára lesett, van-e levél a menyasszonyától ?
Ritka nap volt, mikor nem érkezett és Dömötör
nevetve nyújtotta feléje a lila borítékot :
— Itt van tesvér, itt van !
Az öreg mama tálalni kezdett, a szeplős arcú
bécsi hadnagy, "Wolf, nevetve jelent meg az aj
tóban és vele szobatársa, a szép tüzér. A szép
tüzérfőhadnagy, Mátrai, decemberben sebesült
meg, februárban került ki a kórházból és akkor
ide helyezték üdülni, míg teljesen meggyógyul
a karja. Egy hónapja volt még csak Marciporembán, de ez alatt a hónap alatt jobban meg
értette az igazgatóné szemének, mosolyának,
csípőjének néma beszédét, mint három hónap
alatt a többiek.
A fiatal asszony a külső szobában ült a df-
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vány sarkában, onnan egy pillanatra rátapadt
szeme a szép főhadnagyra, aztán az urak leül
tek az asztal köré és az igazgató mamája át
adta a levesestálat a tisztiszolgának.
Az asszonyok nem ettek az urakkal, csak az
igazgató, mint házigazda, de ő a külső szobába
vezető ajtónak háttal ült és így a felesége
lopva be-benézett a tisztekhez.
Az igazgatónét nagyon szép asszonynak tar
totta az egész környék ós csinos is volt, csak
elől hibás foga rontotta arcának üdeséget, de
szép, nagy, göndör, szőke haja volt és pompá
san egészséges, telt alakja. Saját szellemének
kicsit otromba határai k^özött a hódítás mester
ségéhez is nagyon értett, miután sohasem taka
rékoskodott kegyeivel, alkalma volt beletanulni.
Tudta róla ezt mindenki, tudta még az ura is
és ettől lett olyan mord. Megvetette, lenézte,
utálta az asszonyt, goromba volt hozzá, már ré
gen egy ujjal sem érintette, de azért emésztő
lázzal bolondult utána. Fellélekzett, mikor no
vember végén elvitték a két fiatal tanítót kato
nának, aztán alig két hétre rá megjöttek a tisz
tek, az altisztek, a katonák, egy egész sereg dü
hös, ragadozó ellenség, egy század férfi. Melyik
a sok közül? — kérdezgette magától azóta nap
hosszat az igazgató, mert rajtacsípnie még
egyetlenegyszer sem sikerült a feleségét. A szép
Sztaniszlava asszony mosolygott, ringatta telt
alakját, és ha az ura szidta, ha átkozta, akkor is
mosolygott, akkor is éppen úgy hintázott szé
lesre taposott cipőjének magas gummisarkán,
mint rendesen. Ezzel bolondította meg Luzarovszki Vincentit.
A kapitány kimert a levesből és tovább olva
sott, miközben enni kezdett. Nem is volt érdé-
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mes az ételre pillantani, mindennap ugyanazt
ették. Délben levest, kétféle kemény, foghagy
más húst krumplival, meg mustárral, este egy
féle kemény, foghagymás húst a délről maradt
krumplival és mustárral.
A kapitány csámcsogva evett és Wolf vágyó
pillantásokat vetett újságja felé. Mindig csak
este olvashatta el, mert mikor végre abbahagyta
az olvasást a kapitány, akkor diskurálni kez
dett és oda kellett hallgatniuk mindnyájuknak.
Ö volt a parancsnok és mint parancsnok is sze
retett volna fellépni, tartózkodó akart lenni és
leereszkedő, de az volt a baj, hogy mihelyt fel
merült beszélgetés közben valami neki tetsző
téma, kikapta a szót bárki szájából és aztán
végnélküli előad-'sba kezdett, bécsi dialektus
ban, dörmögő hangon, hogy mondanivalójának
fele legalább, beleveszett a bajuszába.
— Mi hír Przemyslről1? — kérdezte Wolf Mát
raitól, aki saját budapesti újságjába volt el
merülve.
— Nincs baj, — felelte Mátrai — nem hinném,
hogy bevennék! Élelem van elég és így tudják
tartani a felmentésig; majdnem lehetetlen min
den veszély.
— Mi, mi? — szólt bele a kapitány.
— Hogy Przemyslt bevegyék az oroszok —
mondta Wolf.
A kapitány azonnal letette az újságot és elő
adásba kezdett, szokása szerint rövid szagga
tott mondatokban, rengeteg sok hm-hm-mal ke
verve :
— Én meg azt hiszem, már nem sokáig tart
a dolog. Semmi bizalmam sincs az ügyhöz, Egy
általán alig telik bele két hét és kitör az olasz
háború. Akkor végünk van. A kárpáti harcok
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is rosszul mennek. A feleségem írja, hogy Bécs
ben nagy az- izgalom... Szóltatok valamit,
urak?
De senki sem; tartotta érdemesnek mondani
valamit, A kapitány hümmögött, egy gyűrött
levelet vett elő zsebéből, aztán folytatta:
— Igaz, urak, a feleségem azt is írja, hogy
valamelyik nap érkezik. Tegnap óta szánkó
várja az állomáson, de nem hinném, hogy már
ma ideér. Várni azért kell... Bolondság tőle ...
Mindent látni akar — Én nem bánom.
— De eJbben a rettenetes időjárásban — je
gyezte meg Wolf.
— Az idő olyan, ahogy vesszük ! — mondta
a kapitány.
— Ma igazán pompás — szólt közbe Veres
Imre. — Olyan Marciporemba és környéke,
mintha az ember egy svájci téli üdülőhelyen
volna.
— Na, ha neked gyönyörű márciusban 10 fok
hidegben egy méteres havat gázolni, akkor gra
tulálok — mondta Mátrai.
— Ó, mit beszéltek, mit beszéltek? — szólalt
meg kétségbeesetten Dömötör.
Mátrai és Veres nevetni kezdtek, aztán meg"mondták neki, hogy az időjárás felett elegyed
tek vitába és hogy jön a kapitányné, ma, hol
nap, vagy holnapután.
— Tyüh a piculádat, — mondta erre a kis
hadnagy — az idő fenének való, de ez a gondo
lat sem jobb az időnél egy krajcárral sem. Mit
fog az itt csinálni és mit fog enni? Bátor aszszony, mondhatom. De itt foghagymaszagú lesz
a bécsi menyecske is.
Ezen nagyon jól mulatott, aztán Mátrai se-
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gítségével megkérdezte a kapitánytól, hogy
van-e ágy a nagyságos asszony számára?
— Ágy? — csudálkozott a kapitány — ah úgy?
hm ! hm ! Nincs ágy. Honnan lenne ágy ? Galí
ciában nincs ágy, azt tudhatja.
— No, ha nincs, Herr Hauptmann, akkor én
majd csinálok olyat, hogy a tündérek is elhál
nának benne — mondta Dömötör.
— Was, was? — morgott a kapitány.
Lefordították neki, amit Dömötör mondott,
de ő csak legyintett a kezével és a feketekávé
ját kérte.
Közben morgott ugyan valamit, ágyról, tün
dérről, asszonyi őrültségről, ebből azonban senki
sem értett egy árva szót sem. Végül aztán ki
emelkedett két világosabb mondat:
— Csak a feleségem kellett még ide. Torkig
vagyok ezzel a piszokfészekkel!
— Nem vagy egyedül nézeteddel, kapitány úr
— szólalt meg Mátrai. — Biztosítlak, én is gyö
nyörrel mennék vissza a harctérre. Végre ott
legalább, ha az ember nem kap enni és szal
mán hál, tudja, hogy van valami értelme, de
így, itt penészedni Marciporembán, ez igazán
utolsó dolog.
Az igazgató „egészségére" kívánt az uraknak,
vette nagy báránybőr-süvegét és ment. Nem sze
rette, ha Marciporembát szidták, túlságosan
közelről érintette. Valaha ő is másnak készült,
Krakóban járt egyetemre, de nem volt elégpénze és elkerült házitanítónak egy úri család
hoz. Ott volt akkor házvezetőnő a felesége, bele
szeretett és mindent elhagyott ezért a nőért. El
fogadta az első állást, melyet a pártfogói kí
náltak. Bár ne tette volna! Ezerszer megbánta!
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Mindegy már no, csak ne szidják még· hozzá ezt
az elátkozott helyet.
Az igazgató ment és az ajtóban meg-jelent
Sztaniszlava asszony. Szerényen állt ott, ijedt,
kérdő szemei Mátrai arcára tapadtak. Bor
zasztó volt beszélni hallania szerelmét, megéreznie türelmetlenségét és mégsem érteni
egyetlen hangot sem abból, amit közömbös em
bereknek mond, akik egyedvűen hallgatják, mi
kor neki minden szava drága volt, drága, drága,
bolondulásig drága!
— Azért hálátlanisá'g" tőletek úgy szidni a
íelyzetünket, — mondta Veres — végre van
száraz lakásunk, aránylag tisztán is tarthatjuk.
Gondoljatok szegény Horvátra. Múltkor mesél
ték a városban, hogy mikor áthelyezték Lehotára, csak a zsidó korcsmárosnál kapott nagynehezen éjjeli szállást. Reggelre meg már tele
volt tetű vei. Az nem történik itt velünk. Meg
terített asztalnál is eszünk.
— Foghagymát — szólalt meg újra Mátrai
és az igazgatóné összerezzent az ajtóban — te
rített asztal mellett, igaz. Persze, az semmi,
hogy az igazgatónak csúfolt emlősállat ebéd
közben orrát és fülét piszkálja. Az semmi, úgy-e,
hogy a levesben múlt évi legyeket eszünk? Mert
csak nem mondhatod te sem, hogy márciusban
idei szárnyasokról lehet szó. Nem, azokat szá
munkra konzerválta az ablakdeszkán cl Ζ cl
nagyhasú boszorkány.
— Pfuj, pfuj! — mondta Wolf. — Hallgass
már, különben többé egy falatot sem tudok
enni!
— Nem kell olyan kényesnek lenni — elegyedett bele a kapitány is. — Mikor fiatal tiszthelyettes koromban hadgyakorlaton voltam,
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akkor... hm, h m . . . akkor. No, szóval, mit meg
nem ettem akkor. Ja, ja! — aztán kivette órá
ját. — Félkettő, uraim. Én most aludni me
gyek ... Éjjel nem aludtam. Km, hm. Nem alud
tam
Viszontlátásra,
Indult, de csak az ajtóig· ért, aztán megállt,
mert csilingelve érkezett egy szánkó a ház elé.
Az urak az ablakhoz mentek. A szánkóból pe
dig- egy hölgy szállt le. A kapitány is kinézett,
aztán megállapította:
— A feleségem!
Wolf, meg a kis Dömötör eléje szaladtak, a
kapitány lassan ment utánuk és közben dör
mögött. Mátrai nem mozdult az ablaktól, türel
metlenül dobolt az üvegen, az igazgatóné pedig
aggódva nézte őt. Kint a kapitány ordított a
szolgája után :
— Frantz! Frantz!
Aztán egy kicsit igen zajosan női kacagás
hallatszott be a szobáiba. Veres, aki türelmesen
várta a történendőket, összerezzent, nem sze
rette a hangos nőket és finom, csendes, okos kis
menyasszonyára gondolt. Mátrai érdeklődve
kezdett fülelni, kitárta az ablakot is, de akkorra
már a ház felé jött a társaság és csak a podgyásszal bíbelődő tisztiszolgák voltak lenn a
szánkónál. Az igazgatóné még mindig mozdu
latlanul állt, egy másik asszony jött, annyit
megértett és ösztönszerű rémület töltötte be
nagy kék szemét.
Mátrai most már sajnálta, hogy nem ment ő
is a kapitányné elébe és szinte félt, hogy nem
is jönnek be hozzájuk, hanem egyenesen fel
mennek a szobájukba, azaz a marciporembai
elemi IV. osztályába.
Végre ez mégis egy kis változatosság, akár-
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hogy is vesszük, gondolta, és a kapitányáé
nagy utazóbundája mintha igért is volna vala
mit. Egy bécsi asszony, az biztos!
Ekkor már jöttek is. A konyhában megálla
podtak, az öreg igazgatónéval ismerkedtek meg.
Megint behallatszott a kapitányné hangos ka
cagása, mely majdnem minden szava után fel
csendült.
Sztaniszlava asszony hol a konyhaajtóra né
zett, hol Mátraira, amíg aztán előtte is ott nem
állott a nagy, prémes, barna bunda, a különös
formájú utazósapka és feléje nem nyúlt egy
nagy muff mélyéből a kapitányné keztyűs
keze.
— Kegyed is tud németül, mint a kedves
mamája'? — kérdezte az igazgatónétól.
Sztaniszlava asszony elpirult és merő szokás
ból még mosolygott is.
A kapitány türelmetlen lett.
— Nem tud németül, kár fecsegned, Matild.
Az öregasszony kinn anyósa és ezek a többi
urak.
Bemutatta Verest és Mátrait, kik már ezer
szer jobban felkeltették az asszony érdeklődé
sét, mint szeplős honfitársa és a betyárképű ki«
magyar. Veres érdekes jelenség volt, hideg, fi
nom, tartózkodó és Mátrai nagyon fess fiú,
azonkívül tüzér is, aki szép barna lovaglócsiz
májának a sarkantyúit pengetve köszönt neki.
Matild egyszerre élénk lett és még a rendes
nél is hangosabban kacagott. Nem volt szép
asszony, sötét haja volt és sötét bőre. A szája
meg nagy volt, vagy talán csak azért látszott
annak, mert mindig nevetett. Ellenben az orra
határozottan cseh orr volt, a szeme fényes, fe
kete, sűrű, sötét szemöldök alatt. Haját frufru-
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ban homlokába fésülve viselte és fülében gyé
mántfüggő csillogott.
Magas volt és erős! Szóval, egészben véve
egy igazi jómódú, jól táplált, jól tartott, jól
öltözött úriasszonyt fujt valami különös téli
szél Marciporembára.
— Na, nagyságos asszony, mit szól Galíciá
hoz.? — kérdezte Mátrai.
— Ó, Istenem, pompás, úgy örülök, hogy itt
lehetek. És az, idő milyen gyönyörű, nagyszerű
volt szánkózni a napfényben.
— Igen, — mondta Mátrai — az idő gyö
nyörű, nagyszerű, pompás. Nagyságos asszony
nak igaza van, az egész világ olyan, mint egy
unalmas, fehér sajt és az ég meg mint egy vi
lágoskék sajtbura.
Ezen a kapitányné végnélkül tudott volna ka
cagni, ha Wolf az utazása iránt nem érdeklő
dik. Erre ő készségesen el is akart mesélni min
dent és már készült levetni a bundáját is, de
a kapitány megakadályozta:
— Kérlek, kérlek, most menjünk! Majd va
csoránál. Az uraknak dolguk van ... Én aludni
akarok... éjjel nem aludtam.
— A várakozás tartott ébren, úgy-e? — kér
dezte tréfálkozva a felesége.
— Jó, jó, Tilda — morgott Schwarz. —
Szervusztok urak. Viszontlátásra.l
Az asszony is köszönt, neveteffes mentek.
— No! — kérdezte Wolf.
— Nekem igen nagy a fehérszemély — mondta
Dömötör, ezt a no-t megértette, mert ez a ka
pitányné érkezése után nyomban a világ min
den nyelvén ugyanazt jelentette. — Különben
jó asszony lehet. Mulatságos az öreg így, a fe
lesége mellett. Hatalmas egy emberpár.
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Dömötör ilyenformán közölte összes meg
figyeléseit, de a többiek nem járultak hozzá.
Veres sapkája után nyúlt.
— No, jöttök, fiúk?
— Én bizony nem megyek, — mondta Mát
rai — elég undok a vén szamártól, hogy a fe
leségének is mindjárt azzal állt elő: az urak
nak dolguk van.
— Hiszen csak aludni akart menni — felelte
Dömötör.
— Hát tőlem alliatik, amennyit akar, de én
sem kutyálkodom.
— Szervusz, szép tüzér — mondta Dömötör
és ő is vette a sapkáját.
Veres visszafordult az ajtóból.
— Gyere, gyere, Dömötör, ma együtt mehe
tünk ki.
Mátrai nem szerette Verest, mert Veres egy
cseppet sem volt hajlandó benne a lovastisztet
bámulni és azért, ahol lehetett, bántotta.
— Csak menjetek, — szólt gúnyosan az urak
után — nektek ez a hivatástok, ti békében is
csak a földet túrjátok.
Veres szavába vágott :
— Azaz mérnökök vagyunk békében is, úgy
érted, míg te ? Neked főfoglalkozásod akkor is
a nőhódítás és azt teszed itt is. Kiki maga mes
terségét folytassa. Szervusz !
Wolf a magyarok után ment és Mátrai egye
dül maradt. Kágyújtott egy cigarettára és ak
kor az igazgatóné egyszerre ott állt mellette,
nyaka köré fonta karjait és vállára hajtotta
szalagos szőke fejét.
Három hete volt a Mátrai kedvese és azóta
mindig úgy érezte, hogy sorsának tetőpontjára
érkezett el. Egy úr, egy katona, egy lovastiszt !
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ó, micsoda álmokat szövögetett ennek kapcsán,
össze-vissza fonogatta a jövő lehetőségek összes
szálait, amíg úgy belebogozódott ábrándjainak
hálójába, hogy egészen, egészen rabja lett bál
ványának.
Mátrai megsimogatta az asszony fejét.
— Vadne, vadne ! — mondta. Ennyi volt a
lengyel tudománya és ezt is Dömötörtől tanulta.
Sztaniszlava még közelebb simult hozzá, az
tán megcsókolta, alázatosan, félve, nagy szere
lemmel és kérdőleg nézett a főhadnagyra.
Mátrai ujjain hatot mutatott, aztán kiintett
a fehér világba. Ezt megértette az asszony, hat
kor fognak találkozni a Mátrai kész állásainak
egyikében, fenn a hegyen. Boldogan nézett a
tüzérre, mert vele már nem kacérkodott és el
felejtette rátarti ringó járását is. Mátrait csak
imádta és hirtelen lehajolva, nagy elragadta
tásában megcsókolta kezét. A főhadnagy ter
mészetesen fogadta ezt is, megveregette ked
vese arcát és ment.

A kapitányné nagyon megszerette Marciporembát. Dömötör csakugyan még aznap pom
pás ágyat csináltatott számára, fehér nyírfatörzsekből voltak az ágyfák, úgy, amint kivág
ták őket az erdőn, és nyers deszkák tartották
össze a saját tervei szerint készült remekmű
vet. A kapitány persze menten utánozta és ha
tározottan hálószoba jelleget nyert a marciporembai iskola IV-ik osztálya. Dawnej Polszki
térképe lógott az ágyak felett, a falakon körös
körül pedig sok színes tábla, melyek békében
a lengyelkék természetrajzi ismereteit voltak
hivatva tarkítani. Szelíd és mérges gombák,
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házi- és vaddisznó, gyümölcsök, egy barna
rendőrkutya, virágok, egy kőszáli sas, gólya,
gém és néhány majom. A szoba közepén asztal
állt, egy sarkában a katedra, felette a király
képe és a megfeszített Krisztus, a kályha mel
lett mosdótál, négy szék, fogasok, egy kék
köpőcsésze, ez volt a szoba berendezése.
Mindezt hamar megszokta Tilda asszony, és
bárkit is állítottak volna helyébe, minden em
beri lény biztosan úgy találta volna, hogy az
összes körülötte,levő dolgok közül határozottan
legnehezebb a kapitányt megszokni, miután
azonban ezen ő már tízévi házasság után túl
esett, egész lelkéből élvezhette a galíciai pri
mitív életet.
Negyedik napja volt már Marciporembán.
Mindig jókedvű volt és mindenkinek meg
akarta nyerni a szeretetét, ami megkönnyí
tette számára az alkalmazkodást és az egész
életet. Délelőtt kinn kószált a hóban és el-ellátogatott az urakhoz, kik a munkálataikat ve
zették. Dömötör dolgozott az iskolához leg
közelebb, már messziről hallotta kiabálását,
amint a lengyel munkásokkal civódott. Nehe
zen ment a dolog, de tartalom híján teli tor
kából ordított a kis ember:
— Fein rob is! (Jól dolgozzatok.) — Ennyit
lengyelül mondott, aztán magyarul folytatta:
— A piculátokat, polyák népség, hogy a föld
nyelne el benneteket... stb. stb.
Nagyobb nyomaték kedvéért öklét is rázta,
de mikor megjelent a kapitányné, azonnal meg
szelídült és mosolyogva mutogatta neki a ké
szülő állásokat.
Verest már második nap elkerülte az asszony,
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igen csendes volt, igen komoly, nála semmit
sem tudott elérni, torkára fagyott zengő kaca
gása is, pedig talán legjobban ez a finom, ko
moly fiú tetszett neki. De azért nem sokat törő
dött kudarcával és annál hangosabb derűvel
fogadta Mátrai léha udvarlását.
Mátrai értett hozzá, megdicsérte magasszárú
cipőjét, kurta szoknyáját, kis bundáját, minden
nap tudott újat mondani a szeméről, hajáról és
valami finom, alig áttetsző gúnnyal beszélt a
kapitányról. Miközben pedig a lengyel munká
sok a földet hányták körülöttük és egymás
mellé bevert fenyőtörzsekkel erősítették meg a
kiásott árkok oldalait, az asszony lassan fel
melegedve, házaséletének csalódásait fonta bele
a diskurzusba, közelebb engedve magához így
a. leghathatósabb módon, talán öntudatlanul, az
idegen férfit.
Negyedik napja volt már Schwarzné Marciporembán és az éppen egy szombatra esett.
Munkásokat fizetett ki a kapitány a szobájuk
ban, ahol a levegő hamarosan tűrhetetlen lett.
Tilda asszony teát készített, ma is, mint rende
sen, meghívta az urakat és úgy telt el aztán a
délután. Vizet tett úti forralójába, kirakta a
magával hozott süteményeket is, de még min
dig tömegben álltak kinn asszonyok, férfiak a
folyosón és a kapitány türelmetlenül, dörmögve
szólítgatta őket. A kapitányné belátta, hogy
még soká eltart a dolog, azért vette a bundáját
és elindult a téli alkonyatban sétálni. Éppen
abbahagyták a munkát mindenfelé, hosszú sor
ban jöttek munkásokkal megrakott szekerek és
a szapőrök is siettek hazafelé. Holnap vasárnap
és kivételesen munkaszünet, ez ott csengett a
levegőben, fel volt írva az emberek arcára és
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talán ma még a rózsaszínt is ez varázsolta a le
menő nap nyomába.
Gyönyörű téli nap volt, pedig· az igazgató
már ebédnél megmondta, hogy estére vagy éj
jelre ismét havazni fog.
Egy darabig ment a kapitányné, aztán ismét
visszafordult az iskola felé, a kapuban talál
kozott a Veres szánkójával, nagy csilingelés-sel
jött az ellenkező irányból. Alig fordult be azon
ban a szánkó a kapun, mikor Mátrai is meg
érkezett, ő természetesen lóháton. Amint meg
látta az asszonyt, leugrott lováról, a kantárt
odalökte várakozó szolgájának és köszöntötte
a kapitánynét :
— Hogy van, mit csinál, miért van kinn ilyen
kor este ?
—• Mert kiüldözött az uram a szobából, ott
fizeti a munkásokat — mondta Schwarzné.
— A maga szobájában 1 Na hallja, ez tapin
tatlan.
— Az ő szobája is !
— Nagyságos asszonyom, abban a pillanat
ban, mikor én egy hölggyel együtt lakom, a
szoba, ha addig mégannyira is az enyém volt,
többé már nem az enyém, hanem az övé és ő
kegyes eltűrni jelenlétemet. Az ura nagyon jól
kifizethetné ezt a népséget az igázgatóéknál, a
falu korcsmájában... szóval bárhol, csak nem
a kegyed szobájában. Ezt nem tűrném el, aszszonyom.
— Na hallja. Én nem így fogtam fel a dolgot,
Sajnos, nem vagyok nagyon elkényeztetve !
—- Nem is érdemli meg magát az ura. Hát
most mit akar csinálni 1
— Jön kicsit sétálni 1 — kérdezte viszont
Tíldg, asszony.
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— Gyönyörrel. Kegyeddel mindig· gyönyörrel.
Elindultak, az igazgatóné az ablakból leste
őket, dühösen, elkeseredve. Mátrai találkát igért
neki délben és most elment az idegen asszony
nyal, mikor ő már felöltözve leste a pillanatot,
hogy rohanhasson fel a hegy tetőre, le a kész
állás mélyébe, a föld alá, hol a katonák szá
mára kideszkázott pihenőhelyen rá kellett volna
várnia a főhadnagynak.
Mátrai keveset törődött már az igazgatónéval, nem mintha Tilda asszony tetszett volna
neki, de érdekelte, mert még* olyan nagyon tisz
tességes volt, ártatlan és gyerekes.
— Hónapok óta kegyed az első úri hölgy,
akivel beszélhetek — mondta némi keserűség
gel hangjában, miközben nekivágtak a szom
széd dombtetőnek.
A hó csikorgott lábuk alatt, csend volt körü
löttük, a kis templomban hat órát harangoz
tak, mindez olyan alkalmas volt arra, hogy el
lágyuljon és megpuhítson vele egy asszonyt.
— Nem hiszi, milyen szenvedés volt ez szá
momra, és nem tudja elképzelni, mit jelent ne
kem a maga idejövetele. A cipellője, keztyűje,
finom bundácskája, ruhájának illata, a tea,
amit szép, fehér kezével tölt ki számomra min
den nap é s . . .
— Na és ?
— Azt már mondani sem merem.
— Mondja csak bátran.
Felértek a dombra, előttük sorban gyúltak
ki a kis házakban a fények, az iskola ablakai
odavilágítottak; szép téli este volt, édeskés,
fehér, mint egy családi képeslap színes mellék
lete. Mátrai lehajolt, felvett egy marok havat
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és miközben szétmorzsolta, meleg, alázatos
hangon beszélt:
— Különben igaza van, bátran mondhatom.
Végre is csak egy benyomás, egy élmény, igaz,
nagyon a maga személyével van összefüggés
ben, de mélyen érintett, higyje el. Ma reggel
történt, korán reggel, maga még aludt, a kapi
tány úr is biztosan. Hét óra előtt volt valami
vel, én indultam lefelé a régen megszokott,
kopott, unalmas lépcsőn, mikor szembejött ve
lem egy leány, egy idevaló parasztleány és a
kezében hozott valami fehér csomagot. Meg
álltam éis utánanéztem. Az emeleten már várta
a szolgájuk és a leány bontogatni kezdte à
csomagot. Ami aztán a kendőből előkerült,
attól engem majdnem szédület fogott el, csip
kés, fehér, könnyű valamit láttam, rosszul va
salva, elgyötörten, de mégis habos sejtelmekkel
lett tele a levegő körülöttem. Magának hozta
haza az a leány ! Tudja, mi volt a csomagban,
Tilda asszony ?
— Menjünk most már haza — mondta elpi
rulva a kapitányné és ez egyszer nem nevetett,
A kapitány befejezte a fizetést és Tilda aszszony teát adott az uraknak. Csinos, rózsaszínű
háziruhát vett fel minden délután, amiben
ugyan még a rendesnél is feketébb volt az
arca, karja, haja, de tiszta volt, illatos, úri,
ujjain gyűrűk csillogtak, kezében kis csipke
zsebkendőt tartott, a szobában meg itt is, ott
is egy-egy női ruhadarab lógott, hevert. A fal
mellett, az utazóbőrönd tetején fehér fésűk és
asszonyi apróságok voltak kirakva, ami egé
szen új varázzsal töltötte meg ezt a galíciai
tantermet. A tisztek vidáman teáztak, a kapi
tánysokat evett és sokat dörmögött, az asszony
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kacagott és valahányszor az ágyra tévedt te
kintete, hol frissen mosott fehérneműje még
elrakatlanul volt halomba rakva, nagyon pi
ros lett. Ilyenkor rendesen a Mátrai pillantásá
val is találkozott, aki figyelemmel leste sikeré
nek biztos jeleit.
Dömötör persze egy szót sem értett a társal
gásból, de azért nagyon jól mulatott. Wolffal
meg is próbált beszélgetni. Odatolta neki a sü
teményes tálat és mondta : Egyél, testvér ! —
Wolf, miután magyar szót egyet sem tudott,
egy rendelkezésére álló lengyellel felelt és azt
mondta : dob re, — illetőleg csak azt akarta
mondani, mert bécsi létére úgy ejtette ki :
topra ! — Ezt minden délután elmondták így
és a társaság minden délután újra mulatott
rajta.
Veres nem volt ott. Veres a szobájában ült
és levelet írt a menyasszonyának. Áldotta a
kapitányné teás délutánjait, mert ilyenkor meg
szabadult lakótársától, Dömötörtől és zavarta
lanul övé volt az idő vacsoráig. Ők a harma
dik osztályban laktak és lakosztályuk csak ab
ban különbözött a kapitányétól, hogy nekik
nem volt ágyuk, hanem egy csomó, lepedővel
leterített szalmán háltak a szoba sarkában.
Különben ugyanazok a képek a falon : állatok,
növények, a király, a megfeszített Krisztus,
ugyanaz a köpőcsésze, mosdótál, a fogason
ruhadarabok, pisztolyok, kardok, nagy rend a
Veres-részben és minden képzeletet felülmúló
rendetlenség Dömötör birodalmában.
Veres a petróleumlámpa világánál írt :
»Drága kis lelkem, még mindig tél van, már
ciusban januári erővel tél. Azért három hét
alatt csak elkészülünk itt és akkor áthelyezés

