
B O R I S K A A L E J T Ő N . 

I . V ILMA kisasszonyt húsz esztendő szakadatlan munkája növesz-
tette a lámpagyár adminisztrációjához. Azok a lámpák, amelyek 
ezalatt a hosszú idő alatt forgalomba kerültek a «Luna»-

gyár védjegyével, mind a Vilma kisasszony kezeírásával kapták meg 
útlevelüket a nagy világba, hogy égjenek és világítsanak idegen lakások-
ban úgy, ahogy azt benn a műhelyben tanulták. 

Vilma kisasszonynak volt egy széke, amelyben már szinte nem is 
ülhetett volna más, annyira odaformálódott húsz év alatt az ő sajátos, 
sovány alakja, merev és függőleges tartásával, hogy az alkalmazottak 
akkor is látták, mikor nem ült benne. De mikor nem ült? Reggeltől este 
hatig mindennap hiánytalanul jelen volt s mikor végre felkelt s írógépét 
megszokott gondosságával lezárta, utána már csak a kézmosás követ-
kezett, egy kis mozgás fel és alá s bezárult maga az iroda is, mégpedig 
kulcsra. A kulcsot ő maga szokta az ajtó előtt a szegre akasztani, hogy 
a takarító személyzet: az egyetlen Simonné, ha keresi, megtalálja. 
Aztán leereszkedő modorossággal búcsút intett a kollégáknak; jó estét — 
mondta — és bólintott a fejével, ha a fiatalabb leányok kezét csókolomot 
köszöntek. Jó estét, felelte s lement a lépcsőn, hosszú szoknyája sleppjét 
bokorba fogva, módosan és óvatosan, se lassan, se gyorsan, aranyos 
középszerrel minden körülmények között s az utcán bosszúsan vára-
kozott, hogy elkanyarodjék az utolsó jármű is s keresztülmehessen a 
villamos megállóhoz. Néha elég hosszadalmas álldogálás után sikerült 
csak idáig jutnia, de ő ráért, mindig s rosszalóan hümmögött a meg-
gondolatlan fiatalok után, akiknek egy robogó autó úgy látszik, gyerek-
játék s úgy szökdösnek át az úttesten, mint bizonytalan és léha bolhák. 

Ezek után talán mondanom sem kell, hogy Vilma kisasszony már 
nem volt fiatal. Húszéves szolgálatához még hozzátehetünk tizet, amit 
másfajta hivatalokban hasonlóan az írógép mellett töltött el és még 
huszat, amely esztendők kizárólag azt a nagy célt készítették elő, ami 
a későbbi harmincban beteljesedett. Az írógép volt az ő élete szimboluma. 
Idők folyamán nagy gyakorlatra tett szert, gyorsan és biztosan futottak 
ujjai a kiálló, kerek billentyűk felett, ismert mindenféle rendszert s 
szakértelemmel beszélt papirfajtákról, szalagokról és radierokról. A lám-
pákhoz még most, húsz év után sem nagyon értett, az ő dolga a levelezés 
volt s a technika vívmányai nem érdekelték. Huszadik jubileumára szép 
háromágú csillárral ajándékozta meg a főnöke, amelyről köröskörül 
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villámokat szóró gyöngypertlik lógtak alá. Ott díszlett a szalonjában, 
mindennap letörölgette, reggel is és este is, mikor hazament, de csak 
ritkán gyujtotta meg, mert sok áramot emésztett. Ha olykor látogatója 
érkezett, vasárnap délutánokon, mindig újra és újra megeredt belőle 
az emlékezés, hogy milyen kedves ceremónia keretében adták át neki, 
hogy nyujtott a főnök úr kezet és Rónainé milyen megható beszédet 
mondott. Igazán, ő borzasztóan meg volt lepődve, a kollégák között 
ugyan esett szó róla, hogy meg fogják ünnepelni, de ő nem gondolta 
komolyan és pláne, hogy ilyen nagyszerű dolog legyen belőle . . . Drága 
lámpa, testvérek között is megér százhúsz pengőt, máshol nem is lehetne 
ennyiért megkapni, dehát a Luna-gyár közismerten a legolcsóbb . . . 
Bizony, jó, ha az embert már így ismerik valahol. Neki is lett volna száz 
alkalma otthagyni az állását s felcserélni jobbal is, de ő maradt s lám, 
lassankint egészen szép fizetése van s már úgy odanőtt az üzemhez, hogy 
ha egyszer kiöregszik, vagy belefárad, biztos kis nyugdíjra építheti 
pihenő éveit. Arról, hogy elküldjék, szó sem lehet. . . 

Rónainé, egy csúnya és jólelkű asszony volt az egyetlen, akivel az 
irodában barátságot kötött. Közös szobában dolgoztak évek óta, már 
szinte a fal cirádáit is felosztották maguk között, ez az enyém, az a 
tied, a mosdón a törülköző a mienk s a ceruzákon mindegyiken rajta 
a név : Vilma, vagy Rónainé. Rónainéval nem lehetett összeveszni. 
Újságíró felesége volt, de a szegény teremtés csúnyaságával és jóságával 
együtt szörnyen terhére volt az urának, aki mindenáron szabadulni 
szeretett volna tőle. Különváltan éltek; az asszony mindennapos, hall-
gatag fájdalomban félte a közeli bírói ítéletet. Keveset beszélt, magáról 
soha semmit, szerényen dolgozgatott s szívesen helyeselt a Vilma kis-
asszony áradó buzgóságának, amellyel kiteregette a maga dolgait és 
véleményeit a világról és az ismerősökről. Ritkán mondott ellent, gyön-
géd és kíméletes volt vele szemben, akit különben sem tartott régisége 
ellenére sem maga felett valónak, mert egy igaz, hogy Vilma kisasszony 
nem tudott befolyásos pozicióra tenni szert. Nem volt reprezentábilis 
egyéniség. Félszeg alázatossága, amely meggörnyesztette s egyébként 
folyékonyan pergő nyelvét hebegővé tette főnökével szemben, meg-
akadályozta abban, hogy valamikor is tekintélyhez juthasson. Vilma 
kisasszonynak nem volt tekintélye. A fiatalok nevették, bosszantották, 
Rónainé elnéző mosollyal hagyott reá mindent s a szolgák is inkább a 
szebb kisasszonyok kedvét lesték. Ő ugyan nem volt olyan fantáziával 
megvert teremtés, hogy az életben ne tartott volna mindent, ami van, 
rendben valónak, de néha mégis úgy érezte, hogy az a kép, amit ő magá-
ról, mint rendes és tökéletes lényről alkotott, nem egyezik teljesen azzal, 
amit mások alkottak felőle. Arcán hovatovább elmosódott az élet sok-
féle kifejezése s az egybefolyt színekből és vonalakból kettőnek a lelke 
állandósult reá : valami drukkoló zavar, ha a főnöke előtt állt és habozó 
szemrehányás kelletlenkedése, ha a leányok felé fordította a kényszerű-
ség. Ebből a kettőből lett ő maga, mert ezt látták rajta az emberek s 
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amit az emberek valakinek az arcán látnak, az belőlük visszasugárzik 
az arcra s belerögződik rajta keresztül a lélekbe is. Igy történt-e Vilma 
kisasszonnyal, vagy sem, akárhogy is történt, az ő arca nem sok válto-
zatosságot mutatott a nappalok felé. Meggörbült, sovány ujjai hegyé-
ben betűk bizseregtek, szemei mélyén á-k és b-k váltogatták képüket s 
hegyes kontya alatt ott zakatolt a haladó sorok élénk kopogása. A húzó 
horog mindig keze ügyében volt, akkor is, mikor nem volt ott s ha 
főnökére tekintett, keskeny homlokán, mint láthatatlan transparens, 
világított a szokásos formula : maradtam t iszte lette l . . . . 

Munkában eltöltött élet után nincs szomorúbb dolog, mint ha 
valaki idegen lakások kegyére kényszerül s bútorozott szobában tengeti 
napjait, ahogy jól bevált frázis módján mondani szokás. Vilma kis-
asszony életét a megértő sors más útra terelte, nyugalmas, csinos kis 
lakást rendezett be neki. Igénytelen, takarékos leány létére élemedett 
korára már mindent beszerzett, amire egy magányos embernek szük-
sége lehet; volt egy néhány öreg darabja is, amit anyjától örökölt, sűrű 
gonddal jó karban tartva s vett hozzá egy pár újat, ami kellett; sok 
finom kézimunka, családi fénykép és zongora : hát igazán nem mond-
hatta senki, hogy szegényes. Olyan volt a kis kétszobás lakás, mint egy 
ósdi Wertheim-szekrény, amelyben különleges zárak alatt őrzik a tiszta-
ságot. Rajta kívül nem lépte át a küszöböt, legfennebb ünnepen, idegen, 
de az is mindig olyan valaki volt, aki értette, hogy mi a jó modor. Mikor 
aztán eltávozott, Vilma kisasszony puha ronggyal végigfutotta a 
parkettet, megtörölgette a kilincseket s a székeket is átkefélte gyorsan. 
Könnyű munka, gondolta, játék az egész s mégis eltünteti a zavaró 
nyomokat s az ember nyugodtabb utána, hogy megint minden rend-
ben van . . . 

Este maga vetette meg az ágyát, a terítőket összehajtogatva félre-
tette ; előkészítette a reggelihez való tálcát, a mosdót s a ruháit kikefélte, 
mielőtt a szekrénybe akasztotta volna. Reggel egy órával korábban 
kelt fel, mint ahogy tette volna, ha cselédje lett volna; a lakást rendbe-
hozta, kiszellőztette s csak azután ment el hazulról. Egy héten egyszer 
alaposabb takarítást rendezett a vicénével, akit apróbb munkákra 
szokott használni és havonta fizetett. Az ilyen napokon rendesen nagyon 
kifáradt és felizgatódott, de mikor elkészült, elégedett és egy fokkal 
mintha öntudatosabb is lett . . . 

A vicéné úgy hívta : Vilma nagysága. Egyébként az egész világ 
azt mondta reá : kisasszony. 

II. 

A viszonyok idők folyamán megváltoztak. Az élet is belefáradt 
abba, hogy mindig egyforma kedvét mutassa a világnak, hát elkezdett 
grimaszokat vágni, néha nagyokat rázott magának s egymásnak gurí-
totta az embereket. Egyik nap a másik után futott, egyre elviselhetet-
lenebb lett a futásuk, minden nap szűkmarkúbb volt a tegnapnál s 
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kisebb darabokban szelte kenyerét. Vilma kisasszonynak meg kellett 
barátkozni a gondolattal, hogy egyik szobáját bérbe adja. 

Nehéz gond volt, de nógatta a kényszerűség s a baráti jótanácsok 
is úgy a hegyébe tornyosodtak, hogy minél tovább forgatta a fejében 
őket, annál inkább hozzájuk okoskodott ő maga is. Sok fejtörés után 
végre abban állapodott meg, hogy a kis hálószoba falát áttöreti a 
konyha felé, ami által az külön kijáratot nyer s így a nagyobb szoba 
felé elzárhatja az utat. Ezt a szobát megtartja magának, beállítja az 
ágyát s egy ruhaszekrényt, a kisebbiket pedig maradék bútordarabokkal 
valahogy csinosabbá szerkeszti s az aztán mehet idegen kézre. . . Sokat 
motozott, rendezkedett benne ; ha más kényére kerül is, csinos és ott-
honos legyen, ez érdeke volt azért is, hogy jobban megfizessék. 

Mikor mindennel elkészült, következett a mélyebben járó gond. 
Ki legyen a lakó? Hirdetésre, vadidegen, Isten mentsen. A hivatalban 
akadt volna vállalkozó a leányok között, de azok szegények, szűkpén-
zűek voltak s a Vilma kisasszony kritikus szeme nem is kívánkozott 
utánuk valami nagyon. 

Egy este az utcán, mikor hazafelé iparkodott, a véletlen szembe-
hozta vele Kissing Boriskát. 

— Hogy van, Vilma kisasszony? — kérdezte a leány s illedelmesen 
kezét csókolommal köszöntötte. — Mit csinálnak benn a régi kollégák? 
Neki jó dolga van, mesélte, most egy nagy bankba jár, szépen fizetik, 
csak egy tiszta szobát szeretne, úri helyen, rettenetes sokat kell elszen-
vedni az embernek a pénzéért azokban a piszkos albérleti labujokban. 

Kissing Boriska rendes, jóravaló leány volt, ismerte abból az idő-
ből, mikor még a lámpagyárba járt ; jócsaládból való s talán még a leg-
rokonszenvesebb a sok vásott fiatal leány között. Vilma kisasszony 
gyorsan áttekintette a helyzetet. 

— Mennyit tudna fizetni? — mérlegelte csinos alakját: jó kabát 
és finom cipő volt rajta, a karján két arany karperec s ridiküljén cizellált 
monogramm.. . 

Vilma kisasszony gondolt egyet s nem telt sok időbe, hogy Boriska 
is ugyanazt gondolja. 

— Ismer, kisasszony — mondta — rendes viselkedésű leány 
vagyok, megkímélem a más holmiját is, mint a magamét s nem köte-
kedem senkivel — bizonyítgatta lelkesen s boldog volt, mikor látta, 
hogy a kisasszonynak nincs ellenére a közös lakás gondolata. Hatvan 
pengőt fizet, intézték el s maga tartja rendben a szobáját. Vendéget a 
késői órákban nem fogad, a fürdőkádat egy héten kétszer használhatja, 
de nem jár haza kapuzárás után, legfennebb, ha színházba megy. Ó, az 
nagyon ritkán fog megtörténni, havonta ha egyszer-kétszer, fogadkozott 
a leány s Vilma kisasszony bólintott a fejével. Megegyeztek. 

Boriska másnap délután felkereste s foglalót adott, sőt rövid 
gondolkozás után lefizette az egész első hónapi bért. Legalább túl 
vagyunk rajta — mondta könnyedén és barátságosan, mikor letette az 
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asztalra a ropogós bankót. Vilma kisasszony összehajtogatta a papirt 
s a ridiküljébe csúsztatta. Szemében rosszaló csodálkozás fénye imboly-
gott : honnan van ennek ennyi pénze hónap végén? — villant meg benne 
a kérdés mint gonosz penge, de a tetszetős papirbankó engesztelően 
simogatta meg a táskája kopottas bélését: 

— Nem lesz baj a lakbérrel, pontosan fog fizetni — gondolta 
Vilma kisasszony s sóhajtott, mint aki egy nagy gondot tett le s egy 
még nagyobbat vett íme magára . . . 

A szobának tehát lakója van ; vége a magányos, békés úri életnek... 

III. 
Kissing Boriska csinos leány volt, huszonötéves és az utcán mindig 

szaporán lépegetett, mintha nagyon sietett volna. Kicsit puderezte 
magát, divatosan öltözködött s friss modorával vidáman belekötött az 
emberekbe. Mindenki szerette, hiszen nem igen akadt, akinek oka lett 
volna arra, hogy ne szeresse. Vilma kisasszony azonban nem tehetett 
róla, ő nem szerette. Igaz, hogy akármelyik ismerős leányt vette volna 
ide, egyiket sem szerette volna. Vilma kisasszony már az első napokban 
rettenetes csapásnak érezte, hogy megszokott életébe idegent kellett 
beengednie, féltve őrzött polituros ágyában más forgolódott s ez maga 
is elég lett volna arra, hogy ellenszenvet ébresszen benne az idegen 
jövevény iránt. Mi több : ez a jövevény leány volt, épen abból a fajtából, 
amelyet Vilma kisasszony a lelke mélyéből utált. Mikor maga mellé 
eresztette, azt gondolta, nem kell szeretnie, majd fizet s rendesen viseli 
magát, a többivel semmi dolgom. Az ám ! De az ember nem teheti azt, 
hogy valaki mellett úgy éljen, hogy meg se lássa. Vilma kisasszony látta 
mindennap s ha nem látta, akkor is vele kellett foglalkoznia, mégpedig 
napról-napra többet és mindennap ingerültebbé tette a látása. 

Boriska pedig nem volt rosszabb, mint akárki más a kenyérkereső, 
árva leányok fajtájából. Nem is mondhatott róla senki semmit, hacsak 
azt nem, hogy tekintetében, hangjában, egész lényében valami olyan 
értelem fejeződött ki, amire a kisasszony szótárában indulatszó volt a 
válasz. 

— Nem kedvelem, nem tehetek róla — panaszolta Rónainénak, 
aki ilyenkor mindig megkérdezte : 

— Miért, Vilma kisasszony? 
— Nem szeretem az ilyen hölgyikéket — precizirozta a kisasszony 

s utána biggyesztette : — Van valami benne, valami nem megbízható . . . 
Nekem jó szemem van, megérzem, kiben mi lakik. 

Később már így alakult a dolog : 
— Az ilyenfajtától óvakodni kell. . . 
Látni lehetett, hogy a kisasszony áldozat. Valami szerencsétlen 

végzet a nyakába kényszerített egy kiállhatatlan terhet, amit cipelnie 
kell immár haláláig. Rónainé halkan mosolygott, elnézően motyogott 
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valamit s igyekezett másfelé terelni a beszédet. Ám nem terelhette 
félre a kisasszony hétről-hétre növekvő ingerültségét: 

— Festi magát — tört ki belőle egy napon az első pozitivum. 
Rónainé megcsóválta a fejét s a nagy iktató könyvben lapozgatta a 
választ: 

— Igazán? — mondta s már nem kérdezte, hogy ki, hiszen csak 
Boriska lehetett a megbélyegzett harmadik személy. — Tudja Isten, 
mindig nagyon jó színe volt. Én nem is hiszem . . . 

— Festi! — csapott az asztalra Vilma kisasszony, a lemásolt 
levélpéldányok tisztábbik felére. — Láttam, amikor bementem a szobá-
jába, hogy megnézzem, jól kitakarított-e? A tükör előtt ült és smin-
kelte magát. 

— Es nem hagyta abba, mikor maga belépett? — érdeklődött 
Rónainé. 

— Az? Nincs ebben a fajtában szemérem. Mázolta tovább a szá-
ját, mintha ott sem lennék. Én szégyenkeztem helyette, bizony Isten. 

«Ez a fajta», mint meghatározás, már gyakran szerepelt. Boriská-
ról nem is igen esett másképen szó. Vilma kisasszony ugyan maga sem 
tudott közelebbit erről a fajtáról, csak azt, hogy más, mint ő s a töké-
letesség nagy gerendaerdejében szemetdöfő szálka lett belőle. 

Ha vasárnap délutánonkint vendége jött, azokkal is a lakóját 
rágta. 

— Mindig kilenc után jön haza s akkor teát főz magának. Van 
tizenegy, mire lefekszik. Egyszer még felgyujtja a házat azzal a vacak 
spirituszos masinával. A bankban nincs délután munka. Hol csavarog? 
Én nem mehetek utána, hogy lessem, de a házam tisztessége az enyém is. 
Tegnap mondta a házmesterné, hogy mindennap egy fiatal ember kíséri 
haza. Kezet csókol neki a kapu alatt. Mint a cselédleány a babájával, 
mikor a kapu alatt édeleg. 

Rónainénak egyszer külön véleménye támadt. 
— A cselédleányoknak nem csókolnak kezet — mondta szelíden. 

Vilma kisasszony bosszúsan horkant fel. 
— Tisztességes leány nem engedi, hogy kezet csókoljon neki egy 

idegen férfi. 
— Ugyan, kisasszony, ne legyen már olyan maradi. Mai világban 

egy kézcsók igazán nem jelent semmit. 
— Mai világ, mai leányok, mindig ezt hallom — tört ki a kis-

asszonyból a felerjedt méreg. — A mai világban is csak az a tisztesség, 
ami a mi időnkben volt. Csak ezek a mai leányok egytől-egyig romlott 
teremtések. 

Rónainé rosszalón pislantott reá. 
— Hát ez . . . Na jó, nem vitatkozom. De hátha az a fiatalember 

nem is idegen, hanem a vőlegénye Boriskának? 
— Ó . . . vőlegénye ! Hát akkor vegye el, ne kísérgesse. 
— De hát nem vesz el senki egy leányt csak úgy első szóra — 
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makacskodott a másik. — Előbb meg kell ismerkedni vele. Mit csináljon 
szegény, valahol csak kell, hogy találkozzanak. 

Vilma kisasszony elakadt. 
— Ezt — elvenni! Na, tisztelem. 
Majd utána : 
— Hogyne, elvenné, de nem feleségnek. Az ilyen leányokat nem 

szokták feleségül venni. 
— Csak az olyanokat, mint te — gondolta a puha Rónainé s most 

az egyszer közel volt hozzá, hogy megharagudjon. 
— Azt a Boriskát sem irigylem — mondta a leányoknak, mikor 

tízórai zsemlyéjével átsompolygott hozzájuk egy kis vidámabb traccsra. 
— Pedig Boriska szereti — böffent bele a kövér Eszti, a Boris 

barátnője a paprikás szalonnája mögül — ízlésről nem lehet vitatkozni — 
tette utána bölcsen és jóllakottan. Igazat mondott: Boriska csupa jót 
tudott a háziasszonyáról; kicsit bogaras szegény, öreg hajadon, de a 
szobája nagyon kedves és tiszta, egyébként is békében van tőle, hiszen 
reggel korán elmennek mind a ketten, aztán Boriska, ha a hivatalból 
megjön, délután hatig egyedül van otthon, azután meg úgyis mindig 
elmegy hazulról s mire visszatér, a kisasszony már le is feküdt. Igaz, 
nem valami barátságos személy, de nem is jó az olyan nagyon közeledő 
népség. Egyébként, ha visszautasító is, eléggé udvarias. 

— Én ugyan nem köszönnék neki kezét csókolomot — fitymálódott 
Eszti. — Nevetséges, hogy hogy elvárja az emberektől, hogy hajlongjanak 
előtte. Ki ő? ő is csak gépírónő, ha egy kicsit már ki ment is a divatból. 

— Boris nem panaszkodik — magyarázta tovább. — Azt mondja, 
jól megvannak együtt. 

— Persze, a mérgét csak magába gyüjti — gondolta Rónainé. — 
Szembe, úgy látszik, nem mutatja. Erkölcs ide, vagy oda, az a rossz 
Boriska elég jól fizet és ez a fő. 

Pedig talán nem is ez volt a fő. Talán ő maga is tudta, szegény 
Vilma kisasszony, hogy gyűlöletének tárgya ártatlanul üldözött bogár. 
Néha, mikor nagyon megáradt benne a rosszakaratú beszéd zsilipje, 
langyos szégyenfélét nyelt le utána. Magában nem számolta el az érzé-
seit, de ösztönszerű, tudatlan tiltakozás ébredt a lelkében a saját gonosz-
ságával szemben s homályos elszánás puhította : többet nem beszélek 
róla. Ám aztán valami elindította megint a fergeteget s nem engedte, 
hogy elüljön. 

Egy napon izgatottan forgatta a táskáját, zsebeit. 
— A kulcs, a szekrényem kulcsa — motyogta ijedten. — Úgy lát-

szik, otthon felejtettem. Ejnye, ejnye. 
— Nem baj — nyugtatta meg Rónainé. — Nem megy be oda úgy-

sem idegen. 
Vilma kisasszony ránézett. 
— Dehogy nem. A hölgy otthon van ebéd után mindig. A szobám 

is nyitva maradt. 
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Véletlenül lökődött világra ez a néhány szó, semmit sem hozott 
magával. Rónainé azonban útjába ejtette s felvette őket. 

— Ugyan, hát csak nem gondolja, hogy . . . Idegent biztosan 
nem ereszt be Boriska, hát akkor mitől fél? 

Vilma kisasszony csak most fogta meg saját szavainak rejtett 
értelmét, de már nem akart meghátrálni. Felfeketedett benne a konok 
méreg : 

— Elég, ha ő otthon van — vágta ki dacosan, azzal felemelte a 
bevégzett levélcsomót s vitte az igazgatóhoz aláiratni. Rónainé meg-
döbbenve bámult utána : 

— Ejnye — csóválgatta a lelkefejét szomorúan. Megvolt neki is 
a maga gondja, az ügyvédje tegnap este értesítette, hogy a béketárgya-
lások rosszul végződtek, az ura válni akar mindenáron . . . amiatt a 
másik nő miatt. . . 

— Istenem — sóhajtozott s hogy ne sírjon, a vastag iktatókönyv 
betűin szárítgatta a gondolatait. Kívülről, a nagy szoba felől a leányok 
fojtott csiricsáréja csengett. A széles ablakon besütött a nap s az utcán 
torlódás támadt, mert valakit elütött az autó . . . 

— Jó neki — gondolta Rónainé a szerencsétlenül járt ismeretlenre, 
aztán megint Boriskára fordult az esze, csak úgy önkénytelenül: 

— Szerencse, hogy ennek a Vilmának a beszédére senki sem ad 
semmit — intézte el békésen és sajnálta, hogy az emberek nem mind 
bölcsek és jók és egyre csak ütik és marják egymást. . . 

IV. 
Egy idő óta Boriska reggeli rendje mintha megváltozott volna. 

Lassan mozgolódott, töltötte az időt s a kisasszony már rég útra készen 
állt, mikor még mindig hallotta belülről a motoszkálását. 

— Talán szabadságon van — találgatta. Vagy talán beteg? . . . 
Eh, beteg nem lehet. Délutánonkint mostanában is elmegy hazulról, 
bár többször marad otthon, mint azelőtt. Egyszerű lett volna megkér-
dezni tőle, de a kisasszonynak nem igen volt kezeügyében a kérdezőskö-
dés. Ám nem kellett sokat találgatnia, egy este megszólalt magától 
a leány : 

— Bélistára tettek, felmondták az állásomat — újságolta halk 
hangon s egy kicsit bánatosan. 

Vilma kisasszony fölütötte a fejét : 
— Felmondtak? Miért? 
Boriska félrefordította a fejét s kurtán nevetett: 
— Ötven leánynak mondtak fel. Én a legfiatalabbak közé tarto-

zom, alig egy éve vagyok ott, hát természetes, hogy menesztenek. 
Vállat vont, aztán, hogy a kisasszony nem válaszolt, folytatta : 
— Azért . . . a lakásomat megtartom . . . ha megengedi. Kapok 

egy pár havi végkielégítést s addig csak bejutok valahová. Nagyon 

Napkelet 12 
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megszoktam a szobámat. Rosszul esne itthagyni és nincs is semmi értelme, 
hiszen ez csak átmeneti állapot. . . 

A kisasszony gondolkozott, aztán csendesen bólintott. 
— Ahogy gondolja. Nekem mindegy. De a szoba árát nem enged-

hetem le . . . 
— Nem is kell — vágott a szavába Boriska. — Fizetni fogom 

úgy, mint eddig. 
Egy darabig ment is minden rendjén, csak Boriska sóhajtott egy 

kicsit, amikor elsején a nagy bankót az asztalra tette. Sokat szaladgált 
naphosszat a városban, este holtfáradtan s néha nagyon kedvetlenül 
tért haza. Később már nem is szaladgált. Délutánokon át a divánon 
hevert s nézett kifelé a keskeny ablakon. Rózsás arca megsápadt, telt 
alakja szegényesre soványodott, megcsappant a mosolygása is, a szava 
kevesebb lett s karcsú lábán már nem feszített olyan simán a fényes 
harisnya . . . A cipője sarkával már két hét óta ferdén lépett s ahogy 
jött a melegebb idő, még mindig a télikabátja nehezedett rajta. A bért 
azonban pontosan fizette, míg egy napon . . . 

Zavartan állt meg az ajtó előtt. 
— Kisasszony kérem — próbálgatta a szót, de nehezen jött na-

gyon — kedves Vilma kisasszony, bocsásson meg, de én a mostani körül-
ményeim között sajnos, nem tudok . . . nem tudom kifizetni a szoba 
árát. . . Mást ajánlanék. 

A kisasszony ott ült előtte a mély fotelben, fekete köntösben volt 
s épen a házicipőjét huzogatta. A cipő megállt a kezében s a szeme a 
cipőjéről Boriskára tapadt. A mélyén ott villogott a kelletlen észrevevés : 
tudtam, hogy ez lesz a vége. Nem szólt, csak várt. A leány fokozódó 
zavarában végre erőltetetten elnevette magát. 

— Hogy őszinte legyek, bizony kutya helyzetben vagyok — val-
lotta be. — Nehezebb ma egy leánynak álláshoz jutni, mint megmozdí-
tani a hegyeket. De most igértek valamit, talán egy-két héten belül 
mégis révbe jutok. Az államtitkár szegény boldogult apám barátja. 
Addig úgy gondoltam . . . 

Félbeszakította magát s az öreg leányra pislantott. 
— Ne haragudjon kisasszony . . . van nekem szép téli bundám, 

hiszen ismeri. Ha elzálogosítanám, kapnék érte annyit, amennyi kell. 
De sajnálom. Csak végső szükségben akartam ehhez az eszközhöz 
nyúlni. . . Pár hét kérdése az egész, amíg álláshoz jutok, tehát úgy gon-
doltam, ha volna szíves elfogadni, míg fizethetek, hogy ne kelljen oda-
vinnem, meg megint kiváltanom, meg még kamatot is fizetnem érte, 
úgyebár . . . 

A bunda finom jószág volt, illetlenül finom egy szegény hivatalnok-
leány szerény teste számára. Vilma kisasszony ugyan homályosan úgy 
érezte, hogy nem kellene elfogadni, de viszont természetes, hogy min-
denki megköveteli, ami neki jár s Boriska láthatóan örült, hogy simán 
elintézhette ezt a kellemetlen ügyet. 
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Vilma kisasszony ajkán felengedett a visszautasító zárkozottság. 
Szokatlan nyájas, érdeklődő beszéd harmatozott belőle : 

— Bizony, nehéz dolog ma kereset nélkül lenni — mondta. — 
De ha van protekciója . . . 

— Van. Mondom, az államtitkár ismerte apuskámat. 
— Na, hiszen egy ilyen leánynak, mint maga, mindig akad, aki 

segítsen rajta, ha bajban van . . . 
Boriska rácsodálkozott: 
— Az emberek nem olyan nagylelkűek, Vilma kisasszony — neve-

tett, egy kicsit keserűen. — Ha valakit bajban látnak, szívesebben 
bennehagyják. 

— De egy ilyen szép leányt, mint maga . . . Magának biztosan 
könnyen sikerül minden. 

Boriska felütötte a fejét. 
— Ja úgy — mondta hűvösen. — Nem, köszönöm, tévedni tetszik. 
Megfordult, az ajtó felé ment. Onnan visszanézett mégegyszer. 

Kedves, fiatal arcán fájdalmas indulat vonaglott keresztül. 
— Tessék elhinni — mondta halkan, de szokatlan reszketéssel — 

az én helyzetemben igazán nem lehetne csodálkozni, ha akármit tennék 
is. Senkim sincs, árva leány vagyok, az Isten sem vehetné rossz néven 
tőlem. De számomra, sajnos, még ez az út sem áll nyitva. Én szerelmes 
vagyok és férjhez akarok menni. Azért. 

Benn a szobájában halkan motozott, lehetett hallani, hogy fel 
és alá jár. Aztán bezárta az ajtót és elment. 

V. 

Vilma kisasszony mostanában sokat gondolkozott, ő maga sem 
tudta egészen, hogy min, de annyira elmerült töprengéseibe, hogy még 
a Rónainéval való bizalmas közlések is sutba kerültek. Nem mondott 
Boriskáról sem jót, sem rosszat. Ha kérdezték, mit csinál, azt felelte : 
megvan s ha érdeklődtek, hogy ott lakik-e még, kurtán annyit vála-
szolt : ott. 

— Úgy látszik, magához tért — gondolta Rónainé s örült, hogy 
ilyen békébe terelődött az a sok áldatlan harag. 

Egy este a kisasszony éber szemekkel feküdt ágyában. Késő volt, 
sötét volt már kinn az utcán is s a szomszédban sem botorkált semmiféle 
nappalból kikésett lárma. Tágranyitotta szemeit s belenézett a gon-
dolataiba, mint elmosódó színjátékba, ahol nesztelen figurák suhannak 
ide-oda s mozgásukban kitárják belsőjük t i t k a i t . . . A nesztelen játékba 
egyszerre valami zörej csapott bele. A szereplők szétugráltak s csodál-
kozva állták körül a zavaró hangjövevényt. 

Honnan toppant ide? Vilma kisasszony figyelni kezdett. A konyha 
felől jött, mintha kés, vagy ilyesmi esett volna a földre. Talán macska 
mászott be az ablakon? 

12* 
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Ejnye, de bosszantó. Boris idehaza van, már lefeküdt, legalább is 
le kellett feküdnie, mert az ajtó alá már nem pingál rést a világosság. 
Tizenkettő felé lehetett az idő. Vilma kisasszony felugrott, posztó-
papucsával biztosabb lábra állt s óvatosan kinyitotta az ajtót. Az elő-
szobában meggyujtotta a villanyt. 

— Van itt valaki? — kérdezte hangosan, mert bátor nő volt. 
Az előszoba riglije rendben, ablaka zárva. A konyhából nem felelt 
senki sem. Habozott egy percig, aztán visszament a szobájába s meg-
kopogtatta Boriska ajtóját. 

— Halló, alszik? — kérdezte. 
— Tessék? — felelt vissza egy bizonytalan hang. — Vilma kis-

asszony? 
— Én vagyok. Nem hallott az előbb valamit a konyhából? 
— Honnan? Nem, nem hallottam semmit. 
— Érdekes. Mintha kés, vagy kulcs esett volna le, tisztán ki lehe-

tett venni. 
— Talán magától esett le valami. Mindjárt megnézem. 
Hallatszott a nesze, ahogy felkelt és kinyitotta az ajtót, mely a 

szűk átjárón át a konyhába vezette, aztán visszajött: 
— Nincs semmi baj, képzelődött Vilma kisasszony. Tessék csak 

nyugodtan lefeküdni. 
Ez este történt s reggel a kisasszony, amint már útra készen 

kiment, hogy a konyhán megfőzze a reggelijét s felbontotta az asztalon 
a szalvétába takart pompás fehér kenyeret, meglepődve nézegette. 
A kenyeret tegnap este hozták, csak egy kis darabkát vágott le és íme . . . 
Hatalmas karéj hiányzott belőle . . . 

Vilma kisasszony gondolatai megint összerajzottak; némán, 
gesztikulálva vitatkoztak egymással, volt olyan közöttük, amelyik az 
ő saját arcát viselte s olyan is, amelyik a Boriskáét. . A homloka 
kipirosodott s az orra izgatottan szimatolt. Gyorsan felvette újra a kést, 
szelt magának egy keveset s a kenyeret visszacsomagolta a szalvétába. 

A kenyér mindig kinn állt a kredencen, így szokta meg, nem volt 
oka reá, hogy elzárja. Kinn hagyta hát most is, aztán vette a kalapját, 
sálját, keztyűjét s elment a hivatalba. 

Este vacsora után nem feküdt le, hanem, miután eltisztította 
minden esti dolgát, hálóköntösében s nesztelen papucsában Boriska 
ajtója elé lopózott. Sokáig vesztegelt a sötétség árulkodó, mohó csend-
jében és figyelt. 

A kis szobában kialudt a lámpa s az ágy megreccsenve jelezte, hogy 
belefeküdt valaki. A mozgás elaludt. De a figyelem megélesedett füle 
felvett valamit s láthatatlan huzalokon keresztül hanggá és képpé 
alakítva, gúnyosan visszadobta. Egyenesen a Vilma kisasszony agyába 
dobta, ez viharosan rezonált s értelemmé itta a homályosat. 

Egyszerű volt az egész. 
Boriska, mikor már biztos lehetett felőle, hogy a kisasszony béké-
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vel alszik és álmodik, felkelt ágyából s vigyázva kilopózott a konyhába. 
Könnyen tágította ajtóját, melyet már előre nyitvahagyott, nesztelenül 
lépegetett harisnyás lábaival — a többit kitalálni igazán nem volt nehéz. 
Úgy látszik, nem vacsorázott, éhes volt és kinn a jószagú kenyér önkényt 
kínálkozott étvágyának. Boriska tolvaj volt, kenyeret lopott, drága s 
Vilma kisasszonynak is sokba kerülő kenyeret. . . 

A reggeli gyanú íme, bizonyossággá lépett elő. A bizonyosság pedig 
jobban megrázta a kisasszonyt, mint ahogy ő maga is várta volna. Nem 
sietett utána, hogy rajtaüssön a megtévedt teremtésen, aki ilyen várat-
lanul igazolta sokat hangoztatott rossz sejtéseit, hanem leült az ágya 
szélére s riadtan bámulta a bujkáló árnyékokat, melyeket az ablaktáb-
lán beszűrődő külső világ képe tolt közéje és az éjjeli valóság közé. 

Csodálkozása pedig lassan felháborodássá tisztult. 
— Nem, ezt nem hittem volna róla — tört ki végre az ítéletes 

méltatlankodás. — Ezt nem ! — S most ébredt reá ő maga is, hogy való-
ban nem tételezte volna fel. A Rónainé előtt világgá szórt gyanúk egy-
szerre enyhe dicséretekké szépültek. A beszéd az csak beszéd, de azzal 
szemben ott volt a napvilágos tény, hogy Boriskát rendes, megbízható 
leánynak tartotta s ezt most egyszerre senki sem tudta jobban, mint 
épen Vilma kisasszony s a lelkét keserűvé égette a csalódás. 

Milyen alattomos teremtés . . . Éhes? ez nem lehet éhes, nem olyan 
fajta, amelyik éhezik s ha mégis az, miért nem kért, adtam volna egy 
darab kenyeret. De konok fajta ez, meg nem törik soha, különben is 
semmi baja, festi magát most is s úgynevezett vőlegényével vihogva 
sétálgat a kapu előtt. . . Nem tisztességes leány, hiába adja úgy a 
bankot, járásán, menésén látszik, hogy hová való. A bundáját zálogba 
adja, mert nem tudja a bért fizetni, az is kétséges, hogy megadja-e vala-
mikor s most már a kenyeremet lopja. Legközelebb a ruháimat is fel-
veszi. Kidobták, persze, ki tudja, mit művelt odabenn is. Ha már ked-
vese van, tartsa el az. Persze, kisebb gondja . . . Még fel sem mondhatok 
neki, mert akkor oda a pénzem. A bundáját tartsa meg, mit csináljak 
vele? Azt mondaná az egész világnak, hogy kifosztottam. 

— Züllött teremtés — hánykolódott méreg és aggodalom között. 
Terveken gondolkozott, hogy hogyan büntethetné meg, hogy szégyenít-
hetné meg, ebben a percben valóban úgy gyűlölte, mintha féltve dédel-
getett, gyöngéd szeretetén esett volna seb. Méltatlanul kijátszottnak és 
megkeserítettnek érezte magát. Nem, rajta nem fog ez a komisz leány 
nevetni. Rajta nem, az biztos. 

* 

Este a kenyér azután is kinn maradt a kredencen, sőt kinn maradt 
csakhamar egy kiló kockacukor is; egyszer egy tálban finom gyümölcs, 
apró gyümölcs, amihez bátran hozzá merészkedhetett, aki akart, csak 
egy rojtos szalvéta takarta s a kisasszony annyira szórakozott lett, 
hogy egy esté a vajat és a túrót is kinn felejtette . . . Úgy kapott vissza 
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másnap mindent, ahogy hagyta, de éles szeme mindig utána talált a 
nyomoknak . . . 

Vajjon mit tervezett Vilma kisasszony? Miért rendezte ezt a külö-
nös játékot? Talán jól esett neki nap-nap után újra meggyőződni a leány 
bűnéről? Talán arra várt, hogy egy napon reáront és megszégyeníti, 
vagy döntő bizonyítékokkal a kezében súlyosabb ítéletet gondolt? Egy 
hét mult el, aztán megint egy . . . 

Vilma kisasszony irógépe mellett ült, néhány betűt kopogtatott, 
aztán abbahagyta s pár percnyi erős rákészülés után kinyilt a szája, 
hogy könnyű szócsemeték nyomában új és meglepően felnőtt vallo-
mások menete lépkedjen elő : 

— Állás nélkül van. Már hat hónapja — kezdte s Rónainéra 
nézett. Az félretette a könyvelést s magasra emelte puha arcát: . 

— Kicsoda? 
— Kissing Boriska. 
— Igazán? Hallottam valamit Esztitől, de nem tudtam, hogy 

még mindig . . . Szegény. 
Csend. 
— És miből él? — kérdezte megint Rónainé. Vilma kisasszony 

habozott. Felelni akart, aztán megint megállt. Végre megállapodott az 
első mondatnál: 

— Kapott valami végkielégítést, talán három hónapi fizetést. 
Egy darabig abból élt. 

— És aztán? — ismételte Rónainé. — Hiszen senkije sincs, még 
egy rokona sem. Istenem . . . 

Egyszerre kiderült a képe s mintha egy jó gondolat emelte volna, 
nehéz alakja szokatlanul frissen tápászkodott fel a helyéről: 

— Vilma kisasszony, maga nekem már régóta gyanús. Azelőtt 
mindig szidta azt a leányt, mostanában meg harapófogóval sem lehetett 
kiszedni magából egy szót sem. Bizony, én valamit gyanítok . . . . 

A kisasszony lángvörösbe borult. 
— Mit? Mi az, amit gyanít? 
Rónainé vidáman fenyegette meg : 
— Látja, mégis jó szíve van magának, kisasszony ! Hiába akarta 

mutatni, hogy olyan gonosz. Most mindent elárult egyszeriben . . . 
— De mit gondol. . . Csak nem hiszi, hogy . . . 
Rónainé odament hozzá s nevetve ölelte á t : 
— Mit védekezik olyan nagyon — mondta jóságosan. — Ha maga 

enni adott egy éhes embernek, megáldja érte a jó Isten. Bizony, ha 
valaki bajban van, nem kell nézni, hogy barát-e vagy ellenség, segíteni 
kell rajta. Az ember néha oktalanul gyűlölközik, de aztán, mikor az élet 
elénk áll és olyan csúfakat tesz velünk, akkor mégis csak összetartunk 
és kinyitjuk a szívünket. Bizony így van és így is kell lenni, édesem . . . 

Vilma kisasszonynak az előbb sötétvörös arca fakó lett. Lehajtotta 
a fe jét : 
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— Nem, téved, Rónainé — motyogta s ujjait összefogta az ölé-
ben. — Én igazán nem tettem semmit. . . 

VI. 
Este a konyhában a kredenc előtt megállt. Leült egy székbe s itt 

ült volna akármeddig, ha Boriska meg nem érkezik. A leány az utcáról 
jött, a cipője poros volt s az arca mosolygós. 

— Jó hirem van, Vilma kisasszony — köszöntötte régi vidám, bizal-
mas hangján. — Megkaptam az állást, amit igértek. Elsején belépek, kivé-
telesen mindjárt előleget is adnak, kifizethetem, amivel tartozom magának. 

A kisasszony reá nézett s valamit mondani akart, de Boris, amit 
sohasem tett, széket kerített s melléje telepedett. 

— Vilma kisasszony — kezdte el s meleg hangja pergedező föve-
nyében most valami rezgett s megcsillant, mint az üveg, mint a könny — 
kedves jó Vilma kisasszony, valamit akarok mondani. Olyan sokat 
szenvedtem ezalatt az idő alatt. Most már bevallhatom, már elmult. 
Milyen jó, hogy ilyen baj nélkül mult el. 

Sóhajtott, aztán összeszedte újra a szavakat, hogy odaadja a 
másiknak. 

— Kisasszony, maga tudja, hogy én loptam. Ugy-e tudja? — 
kérdezte szégyenkezve és szomorúan. 

— Vilma kisasszony rábámult: 
— Én? 
— Igen. Tudom, hogy tudta. De olyan nyomorult éhes voltam, 

hogy nem tehettem mást. Kérni nem tudok. Láttam, hogy észrevette 
és milyen gyöngéd és kedves volt, szinte megterített nekem minden este, 
hogy legyen mit ennem. Higyje el, úgy szégyeltem magam . . . 

— Én . . . nem Boriska, én nem — motyogta a kisasszony. — Boriska 
átölelte a nyakát és nevetett, mint mindig, ha sírni szeretett volna: 

— De igen, igen. Mihelyt lesz pénzem, megadom. Megfizetem, 
amivel tartozom magának, édes. A jóságát nem fizethetem meg, ahhoz 
nem elég a pénz. Nem tudja, mitől mentett meg engem. Most már túl 
vagyok mindenen s talán, nemsokára férjhez is megyek. Köszönöm. 

Vilma kisasszony felállt, megfogta a kezét és szelíden eltolta magától. 
— Ne fizessen meg semmit, Boriska. Én . . . jószívvel adtam. 
Bement a szobájába s magára csukta az ajtót. Aprót sóhajtott s 

lassan oldozgatni kezdte fekete szövetbluzán a gombokat. 
Szégyen és szomorúság fojtogatta. A lába gépiesen járta meg-

szokott útját, idement, odament, a fogas felé nyúlt s nagy, merevszőrű 
keféjét végighúzta a kabátján egyszer-kétszer. 

— Hát igen — állt meg egyszerre s megfordult, letette a kefét az 
asztalra. Nagy, mélyről jött sóhajtással ismételte : 

— Hát igen . . . — Leült az ágya szélére s szepegve, csendesen 
kifűzte a cipőjét. . . Nagy Berta. 


