
JUNE ELSŐ PÁRTFOGOLTJA.
Irta JOHN GALSW ORTHY.

A kis Forsyte June élete csaknem egészen 
nyolcéves koráig avval telt el, hogy felügyelt 
bábuira. 1876 őszéig nem talált emberi lényre, 
akinek a sorsát ő intézhette volna.

Ekkor pedig ez történt : Nagyapjának, az 
öreg Jolyonnak házában, ahol June és időközön
ként anyja is a nagyszülőknél lakott, az istálló 
a sarkon túl volt. Két részből és egy szabad 
boxból állott ; a két részben volt a két parádés 
ló, Brownie és Betty; a boxot az ő pónija, Bruce, 
foglalta el. Az emeleten volt három szoba Bellers 
kocsis, felesége és kis lánya számára ; az inas 
tudja Isten hol lakott.

Egy októberi napon délben leemelték June-t 
póni járói az istálló ajtaja előtt ; hosszú kék 
ruha volt rajta s két szeme kiragyogott vörösen 
csillogó haja alól.

— Ez a póni nagyon ravasz, June kisasszony ; 
ne adjon neki többet két répánál, különben azt 
hiszi, hogy tehet magával, amit akar.

— Drágám! — mondta June olyan érzelmes 
hangon, amely ritka ilyen kis gyermeknél. 
Miután négy darab répát adott a póninak, ott
maradt mellette az istállóban és szorgalmasan 
simogatta az orrát. A másik fülkében a lovász
inas fütyörészett, miközben Bettyt kefélte ; — 
mert Betters ezt a hátaslovat többre becsülte 
Brownie-nál. Azt szokta mondani :

— Ez ollan ló, aki nem dobgya le az embert.
— Gyuri, mit gondol, melyik a szebbik ló, 

Brownie vagy Betty?
A lovászinas az első rész felé intett a fejével.
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—  Ez a ló a legszebbik, June kisasszony.
—  Hát akkor Brownie-nak egy répát adok, 

Bettynek kettőt ; nem az ő hibája, szegénynek.
Miután odaadta a répát és a fejüket megsímo- 

gatta, kiment az udvarra. Betters eltűnt a szo
bákba vivő lépcsőn, ahonnan kiáradó hagyma
szag jelezte, hogy Bettersné, egy kis ráncos 
asszony, pörköltet főzött.

Az elhagyott udvarban csak egy galamb volt ; 
ez is elröpült, mikor June feléje szaladt. June 
megsértődve kapta fel uszályát és a ház felé 
haladt, amikor az utcaszöglet felől egy kislány 
jött s ruhája ujjába bujtatva arcát, zokogott.

—  Butters Zsuzsi, miért sírsz?
A csúnya kislány még hangosabban bőgött.
—  Megcsíptek ; azt mondták, hogy tolvaj 

vagyok, mert elvettem a csigát, amelyik az 
enyém volt.

Meg is mutatta a csípések helyét a karján és 
a sáros foltokat ruháján.

—  Ki csípett meg?
—  A fiúk és a lányok, akikkel iskolába járok.
—  Visszacsípted őket?
—  Nem.
—  Majd én visszacsípem őket. Ronda köly- 

kek. Ne sírj, Zsuzsi. Megvédelmezlek.
Zsuzsi lefelé fordított fejjel és tátott szájjal 

nézett rá.
—  Menjünk és keressük meg őket. Viszem az 

ostoromat. Nem fognak többé hozzád nyúlni. 
Te nem vagy bátor, úgy-e?

—  Nem —  mondta Zsuzsi.
June ostorával pattogott ; ez olyan vastag volt, 

mint egy halászó horog vesszejének felső vége.
' —  Gyere!

Átfordultak az utcasarkon és utánuk húzó
dott June uszálya.
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Nyomuk se volt a gyerekeknek*
— Megmondjuk a tanító bácsinak.
— Nem.
.— Miért nem?
— Elver engem, ha megmondjuk.
— Mért nem szeretnek téged, Zsuzsi? Azért, 

mert csúnya vagy?
Zsuzsi ismét elkezdett jajgatni.
— Ne sírj ! Nem tehetsz róla, hogy csúnya 

vagy.
Zsuzsi m ég  hangosabban ja jga tott.
Két kis fiú és egy leány tűnt fel hirtelen és 

megálltak, durván mutogatva feléjük. June fel
emelte ostorát.

A gyerekek lökdösték egymást.
— Neveletlen, rossz gyerekek! — mondta 

June nevelőjének szavait idézve.
Az egyik éleset fütyült.
— Tx csíptétek meg Betters Zsuzsit?
A gyerekek még durvábban nevettek.
— Ronda kölykek vagytok —  kiáltott June

— rátok csapok az ostorral.
A gyerekek megelőzték a támadással ; nagy zaj

jal felreugrottak ; az egyik úgy meglökte June-1, 
hogy uszályában megbotlott és a kis kék figura 
végigvágódott a földön. A gyerekek erősen meg
csípték Zsuzsit és hangos visítással eltűntek.

June felállt, ruhája piszkos volt, ostora eltűnt, 
arca kipirult. Zsuzsi úgy ordított, mintha nyúz
ták volna.

—  Ne sírjl Gyerekes dolog sírni.
— Megint megcsíptek.
— Hol?
— Ott lent.
— Gyere velem és mutasd meg nagyapának

— mondta June. — ő  majd ellátja a dolgukat. 
Odaadom neked a puddingomat is. Gyere!
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S a kapálódzó Zsuzsit elhúzta az öreg Jolyon 
lakásához.

—  François — mondta June a svájci inas
nak — ez itt Betters Zsuzsi ; megcsípték és oda
adom neki a puddingomat. Nem bátor lány, nem 
szabad megijeszteni. A nagyapa nézze meg a csí
péseit. Gyere, Zsuzsi!

Maga mögött húzva Zsuzsit, bement az ebéd
lőbe.

Az öreg Jolyon, aki szombaton sohase ment be 
a városba, ott ült karosszékében a tűz mellett, 
a Times-1 olvasta s várta, hogy löncshöz hívják. 
Az öt személyre terített asztalon át nézett a 
két kis alakra és szemével hunyorított.

—  Mi az, galambom, mit hozol itt?
—  Ez Betters Zsuzsi, nagyapó ; megcsípték 

hátul. Nézd meg.
Odahúzta Zsuzsit a szék mellé, ahonnan az 

öreg Jolyon mérgesen nézett kocsisának lányára.
—  Hm 1 — mondta — sovány kis béka vagy.
— Igen ; odaadom neki a puddingomat. Na

gyon sovány és nagyon sápadt. Az arca piszkos 
is, de erről nem tehet.

— Mi történt a ruháddal? — kérdezte az 
öreg Jolyon. — Elestél?

—  Nem. Csak lecsücsültem az utcán, mikor 
megütöttem az ostorommal azokat a kölykeket, 
és ok elvették tőlem az ostort és elszaladtak.

— Szép egy pár vagytok ti ketten.
Kinyújtotta kezét és meghúzta a csengőt.
— François, vezesd le ezt a kislányt mossák 

meg az arcát és adjanak neki jó ebedet. A kis 
inas szaladjon át Bettersékhez és mondja meg, 
hogy a kislány itt van. Te meg menj és kefélje
nek le — fordult Junehoz — mielőtt anyád meg
lát és ne mondj neki semmit az egész dologról.

A két kis gyerek kiment.
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Az előszobában June így szólt :
— Látni akarom, amikor megmosták az ar

cát, François.
— Jól van, June kisasszony.
A löncs alatt June folyton izgett-mozgott s az 

öreg Jolyon alig tudta megakadályozni szemei
vel, hogy el ne mondja a történetet.

—  Betters Zsuzsi barátja leszek, nagyapa.
— Ó1 — mondta az öreg Jolyon. — Az ilyen 

csöppség, mint te, már gyámoltalan pártfogol- 
tat akar felszedni.

— Hát Zsuzsi gyámoltalan?
Az öreg Jolyon igent intett.
— Ne csodáld, ha még jobban megcsipkedik. 

Nagyon nyomorúságos kis teremtés.
—  Én meg fogom őt védeni.
—  Hogyan? —  mondta az öreg Jolyon, hu- 

nyorgatva szemével.
—  Nem engedem, hogy megcsípjék.
— Előbb meg kell fogni a nyulat —
—  Tudom —  mondta hirtelen June. —  Velem 

együtt tanulhat, a helyett, hogy iskolába menj en.
Az öreg Jolyon fejét rázta.
— Ettől a gyerektől nem sokat remélek. El

jössz velünk az állatkertbe?
June tapsolt, azután hirtelen így szólt :
— Nem. Meg kell keresni Zsuzsit.
Az öreg Jolyon bámult. Ez volt az első alka

lom, hogy belelásson unokájának igazi termé
szetébe.

— Nagyon félénk kis jószág ez — mondta —  
nem tudsz belőle semmit sem csinálni.

Mikor June elment, elgondolkozva leütötte 
szivarja hamuját. Gyerekek! Milyen gondolatok 
járnak az eszükben! Majd megtanulja idővel, 
hogy az ember nem vehet pártfogásába min
dent, ami útjába akad. Minél előbb, annál jobb,
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talán! Jószívű kis jószág, az igaz ; inkább le
mond az állatkertről. Együtt tanulni? Mit szólna 
ehhez az anyja? Olyan áldott jó asszony volt. 
És az öreg Jolyon egyet sóhajtott. Ha a fia nem 
vett volna el egy ilyen jó asszonyt, minden más
kép fordult volna ; és J o --------

Jó, jó! Egy kis szundikálás! Csak negyven 
másodpercig. És eloltva szivarját, hátra támasz
kodott és nézte a falon függő képet : Hollandi 
halászhajók naplementekor. Ápoltkörmű vékony 
keze lelógott a régi szék karjáról. Jószívű kis 
jószág. Gyámoltalan pártfogoltak.

Noha a jó anya aggódott, hogy June-ra rossz 
hatással lesz a kislány csúnya beszédmódja, és a 
nevelőnő is ellenezte, mert nagyon vigyázott a 
helyes kiejtésre, mégis June akarata teljesült. 
Betters Zsuzsi túlságosan is tisztán ott ült min
den reggel a tanulóasztal mellett és keserves 
könnyeket hullatot a rosszul kiejtett magán
hangzók és a h-k miatt. Megszabadulva a csip- 
deséstől és gyarapodva olyan anyagi javakban, 
mint szappan, pudding, ruha, kezdetben mégis 
annyi könnyet hullatott, mint soha azelőtt, de 
June megvédelmezte őt nevelőnője elől.

—  Nem kellene megríkatni Zsuzsit, Pearson 
kisasszony, ha nem beszél helyesen. Nem tud 
jobban, ügy-e nem tehetsz róla, Zsuzsi, hogy 
ilyen közönséges vagy.

Ez a védelem éppannyi könnyet okozott, mint 
az erkölcsi kioktatás. A tanítási órákon kívül 
tanította Zsuzsit mindenféle játékra, amit tu
dott vagy nem tudott ; megtanította, hogy kell 
felöltöztetni és levetkőztetni a bábukat ; meg
szabadította az olasz agár támadásától ; rásegí
tette, hogy megégesse arcát, amíg kókuszdió 
fagylaltot és pörkölt cukorkát csinál és hogy
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összeszurkálja ujjait, mikor babaruhát varr. Ha 
Zsuzsit sarokba állították, oda kellett állítani 
őt is a szemben levő sarokba, olyan lojális volt 
pártfogoltjával szemben. A jó anya egykedvűen 
nézte ezt, s elősegítette, hogy June ne legyen 
önző. Az öreg Jolyon veleszületett éleselméjű
séggel várta az elkerülhetetlen véget ; ő nem 
hitt a pártfogásban.

A vég észrevétlenül közeledett ugyanolyan 
arányban, mint ahogy Zsuzsi gyarapodott az 
ebédeken és teákon, s amennyire kimélyült az a 
megvetés, amelyet benne a családiasság élesz
tett. Már nem sírt, arca rózsaszínű lett s meg
mosott hajában egy égszínkék szalag ékeske
dett. Egészen más gyerek lett belőle és már nem 
keltette fel June szánalmát. Azonban a párt
fogás szokása még eltartott november közepéig. 
Ekkor egy napon egyszerre eltűnt.

Zsuzsinak volt egy bábuja ; June-tói kapta, és 
a kompenzáció törvényét követve —  ezt hir
dette az akkor divatos filozófus, Emerson —  
ugyanolyan módon bánt vele, mint ahogyan 
ővele szoktak bánni : birtokba vette a lelkét, 
sarokba állította testét és a saját gyönyörűsé
gére térdére fektette és kínozta. Amily mérték
ben gyarapodott Zsuzsi testben, annál párt- 
fogóbban, vagyis mondhatjuk erőszakosabban 
bánt a bábuval. Ez a bánásmód csakhamar fel
ingerelte June-t s a bábu kezdett az ő párt
fogolt ja lenni.

Egy szombat reggel, amikor a bábu ismét 
verést kapott és Zsuzsi előbb az egyik sarokba, 
azután a másikba állította, June rokonszenve 
iránta nagyon megerősödött.

—  Ne bánj így Amy-el, Zsuzsi ; ez gyalázat.
Zsuzsi így felelt :
—  Miért ne? Az én bábum!
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—  Nem, nem szabad! —  mondta June.
—  De akarom —  mondta Zsuzsi és már fel is 

emelte a bábu szoknyáját.
June szemei még kékebbek lettek s haja még 

jobban csillogott.
—  Ha megvered — mondta —  én megverlek 

téged.
—  Te mersz? —  mondta Zsuzsi —  én erő

sebb vagyok.
Térdére fektette a bábut.
—  Hagyd abba! —  mondta June.
—  Nem hagyom! —  mondta Zsuzsi.
June rárohant. A bábu a földre esett és a 

két gyerek elkezdett birkózni. Zsuzsinak any- 
nyira használt a hatheti jó táplálkozás, hogy 
ő volt az erősebb, de June volt az ügyesebb. 
A rövid, heves küzdelem avval végződött, hogy 
June ott ült Zsuzsi mellén. Zsuzsi szepegett, 
kapálódzott és karmolt. June annál szilárdab
ban ült.

—  ígérd meg, hogy nem vered meg többet.
—  Nem ígérem.
—  Addig ülök itt, amíg meg nem ígéred.
Zsuzsi elkezdett jajgatni. June kezével be

fogta a száját. Zsuzsi megharapta.
A jajgatásra odajött az öreg Jolyon az öltöző

szobából. Mikor belépett a szobába, az eléje 
táruló látvány olyan volt, amire egy idő óta 
már várt.

—  Elég lesz! —  mondta. — Állj fel, June! 
Na, mi a baj?

June felvette a bábut s ott állt pirosán és 
dacosan, Zsuzsi meg szepegve és ijedten.

—  Mi ez a kezeden? —  kérdezte unokájától 
az öreg Jolyon.

— Nem szabad megverni Amyt —  mondta 
June —  én nem akarom.
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— Te haraptad meg? —  kérdezte Zsuzsitól.
Zsuzsi szipákolt.
June ösztönszerű érzése, hogy védelmezze Zsu

zsit, ezt mondatta vele :
—  Én kezdtem, mert nem akarom, hogy 

verje Amyt.
Zsuzsiból kipattant a szó :
—  Én nem tettem, amíg ő nem mondta, hogy 

ne tegyem.
— Jól van —  mondta az öreg Jolyon. —  Add 

ide a bábut. Menj és mosd meg a kezed. Te meg 
menj haza ebédelni.

A gyermekek elmentek. Zsuzsi szepegve, June 
kipirulva.

Az öreg Jolyon kezében ottmaradt a bábu, 
egy fodros ruhába bujtatott viasszbábu ; ezt 
inkább van kedve az embernek megverni, mint 
a porcellánt, mert kerek kék szemében semmi 
kifejezés sincs. Különös kis békák ezek a gye
rekek! összevesznek egy ilyen viaszbábun! Jó, 
jó —  — ! Egy újabb pártfogolt, gondolta ő 
Rendbehozta a bábu ruháját és szemével hu- 
nyorgatott. Ezzel véget ért Betters Zsuzsi tör
ténete. S ez jól van így!

Az asztalra téve a bábut, lassan lement az 
ebédlőbe s azon gondolkozott, milyen különö
sek ezek a kis békák.

June felkötött kézzel jött a löncshöz. Nem 
akarta megenni a puddingját s odasúgta Fran- 
çois-nak, hogy tegye el Zsuzsi számára.

De mikor hallotta, hogy Zsuzsi nem jön el 
többé, hanem ismét iskolaba jár, szótlan lett és 
senki sem tudhatta, mit érez. De az öreg Jolyon 
úgy érezte, hogy nem boldogtalan, ő  előre tudta, 
hogy ez lesz a vége.

Betters Zsuzsi helyzete rosszabb lett, mint 
azelőtt volt. Ha az elfogott vadállat vissza
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nyeri szabadságát, nem nagy szeretettel üdvöz- 
lik társai. Ez történt June pártfogoltjával is, 
Nemsokára olyan sovány lett, annyit csípték és 
annyit sírt, mint azelőtt. De mivel June soha
sem látta többé, az ő emlékében olyan piros és 
kövér maradt, hajában kék szalaggal, akit nem 
érdemes sajnálni. És June talált már egy másik 
pártfogoltat, egy verklis feleségét, karján ülő 
babával.

Balassa J ó zsef fordítása.
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