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Egész számbavehető rokonsága egyetlen idősebb, vidéki unokanővére

volt; - tejjel teli mellén a gyermekkel, válása után teljesen egyedül az ég
.alatt és valósággal fillér nélkül, Erzsébet elszánta magát rá, hogy egy időre

Jolánhoz megy, az unokanővéréhez.

Ez a szálkás, :sovány, borsóhéjszárazon színtelen bőrű asszony tulajdon
képpen érzelmes szívü volt és jókedélyű, de emellett olyan furcsán csontszáraz
természet, hogy férjén kívül senki ezt a természetet sokáíg ki nem bírtak. A férje
is azért bírta kí, mert Hőgyes állatorvosnak olyan volt otthona természete,
hogy számára mindegv volt minden, ha őt békében hagyták. A különős. idil
likus házasságból két lányka és egy fiú született, ezidőben alsógimnázisták már
mind a hárman.

A házaspár tulajdonképpen félt Erzsébet megérkezésétől, legalább annyira"
mínt Erzsébet maga; de nyílt jószívvel fogadták;

- Ádám? - paskolgatta a gyermeken a pólyát gyors, .értő anyáskodással
és elégedetlenül Jolán -, hogy lehet egy fiunak Ádám a neve? Rendesebb
nevet nem találtál neki? Mi? Ádám az ősapánk volt, mit mész vissza a világ
elejére egy ilyen sovány gyereknek a nevéért? Mi?

- Hiszen mondod te magad, hogy miért - mondta vonakodó mosollyal
Erzsébet, akí nehezen viselte el Jolán tűhegyesen karcoló beszédmódját. -
Ö a legelső. Előtte a világban még nem járt férfi.

Jolán észrevehető pillantást váltott az urával.
- Bolond vagy te, fiam, azért is tudtad így otthagyni azt a szép uradat is.

Mi? Az talán nem volt férfi? Mi? Akkor honnan van most itt ez a te pelenkás
Adámod? Na! Most beszélj!

- Szívesen, ha engedsz - mondta Erzsébet, de szeme megtelt kínnal. -
Férfi, azt mondod? Mert nem te mentél el mellőle. Egy minden férfiasság nélkül
való, gyönyörű hím.

- Jesszus! - szörnyedt el Jolán összerezzenve, még a gyereket ís vissza
adta hamar Erzsébetnek, úgy megzavarodott. - Jesszus, miket nem mondasz.
Micsoda szavak! Hát fiam, itt gyerekek is vannak a házban, majd vigyázz azért
egy kicsit jobban a szádra. Jesszus, ilyet még nem is hallottam. Aztán jobb
most neked a férjed nélkül? Mondd! Mi? Hogy lehetett egy ilyen csodálatos
szép férfit csak így otthagyni ingyen! Ezt mondd meg! Más asszonyoknak!
Hallod? Mi? Beszélj! Hát mi is volt ott? Beszélj! Hogy tehettél ilyet, mi történt
veled? Mi? .

- Miért, te kit választottál' volna, ha neked kellett volna döntened? 
tört ki Erzsébet fölsértett gőgje keserűen - ezt a kis tiszta gyereket, vagy egy
férges .íérfít?

- Mi, fér g .-.. - Jolánnak még a lélegzete is elakadt az elámult
szörnyedéstől. - Szent Isten ... hogy te hogyan beszélsz! Hát, fiam, ez így nem
lesz jó, a gyerekek előtt te majd csak inkább' hallgass mindig. Jesszus, hogy
mit nem ... No de most azt mondd el nekem, csak valahogy rendesebben, hogy
én is megértsem, mi volt hát köztetek. Beszélj! Mert amit te a leveledben írtál,
hogya gyerek mratt engedted szabadon a férjedet, azt soha neked itt ezen a
kerek földön nem fogja senki elhinni. Hallottad? Mi? Beszélj! Senki, meg
értetted?

Ezt Erzsébet körülbelül már tudta akkor. Volt valami ekörül a dolog
körül, ami benne olyan átlátszóan tiszta volt és egyszerű, mint egy pohár tiszta
víz és ami abban a pillanatban bonyolulttá és érthetetlenné vált, amint arról
volt szó, hogy valaki más is megértse. Házasságában a baj akkor kezdődött,

amikor fölfedezte, ~ogy gyermeket vár. Férje, a saját dédelgetett jövőjének



napimádatában keringő, híresen szép fiatal szmesz lúdbőző háttal hallgatta
végig Erzsébet híradását, hideglelössé rémülve a 'számadásból kifelejtett pró
zától: aztán eléggé feldúltan elrohant hazulról és- - ez már Erzsébeten mult 
vissza se tért többé. Helyette egy hétig mindennap a férfi más-más barátja
látogatta meg Erzsébetet valamilyen biztos csodaszernek vagy kiváló orvosnak
ó. címével.

Erzsébetnek még föl kellett előbb eszmélnie. de habozásnak aztán már
nyoma se volt benne. Mire a gyermek megszületett; a válóperük még nem
jogerősen ugyan, de már le is zajlott. Egy összemocskolt, lezuhant szerelem
adta ki ebben a feltétel nélküli, kikövetelt anyaságban minden keserű gazdag
ságú erejét - és ez magát Erzsébetet lepte meg a legjobban. Egyáltalában nem
volt azok közül az asszonyok közül való. akik mindenekelőtt anyaságra szület
nek. Semmivel inkább vagy jobban nem született erre, mint a földön minden
asszony.

De féltetten hordott fiához úgy ragaszkodott már akkor, amikor még csak
várta, mint a fészekrakó madár: - a válótárgyalások idején, fájdalmas tulaj
donjogának ösztönével, az ügyvéd és a bíró előtt egyszerűen eltitkolta terhes-

"ségét, A férfi pedig, az asszonynak ezt a törekvését fölfedezve és egyszerre'
észbekapva. ugyancsak alaposan hallgatott róla; s így történt meg, hogy Erzsé
bet, aki a maga személyét iIlető és majdnem nevetséges tartásdíjat vissza
utasította, úgy magáramaradt törvényes gyermekével, akár egy teketóriátlanul
félretett időközí szerető.

Jolánéknál, a három nagygyermek között,' szinte negyedik nagygyer
mekké vált a nyárnak erre a néhány rövid hónapjára. A hegyoldal'i ház hűvös,
vastag kőfalaival, barna zsaluival, macskakövekkel kirakott virágos udvarán
a délutánok meleg biedermeier-fényével álombirodalom volt számára, ahol a
világ és a maga. dolgai felé úgyszólván húnyt szemmel járt-kelt, tett-vett a
maga külön-hozzátartozó kicsi gyermeke mellett. A házban elég sok látogató
fordult meg; Jolán ilyenkor a szokottnál is szárazabban zörgő nyugtalansággal.
l urcsán fölidegesedett.

- Te meg ne viseld majd magad úgy, mint valami ifjú kisasszony - szólt
rá Erzsébetre türelmetlenül -, próbáld már egyszer megmutatni valahogy ma
gaddal, hogy rendes asszony vagy, olyan, mint mások. Hallottad? Beszélj! Miért,
talán nem vagy az? Mi? Ne bosszants. tudod te, hogy mi az, amit mondok '
Aztán megint akkora lesz a szeműk, mintegy kocsikerék, amíkor fölveszed
szoptatni ezt a pólyást, - hogy miért? Te ezt nem érted? Mi? Nem? Beszélj!
Mi? Mért mcndhatsz. nekem, amit akarsz, az még nem volt, amióta világ a
világ, hogy valaki olyan bolondságot kövessen el ép ésszel, amilyent te! Nincs
a földön aZ a teremtett ember, aki a maga fejével elhiggye neked, hogy hol
van ebben a te dolgodban az igazság! Egy szót se szólj, ne tépd az idegeimet!

Erzsébet egy szót se szólt, de ennél különösebb volt az, hogy milyen
nehezen kapott észbe. Nem jött rá, milyen bajt csinál ő Jolánéknak. Ehhez egy
napfénnyel elöntött ünnepnap kellett, amikor szokásától eltérően Jolán a
késői misére ment, az ura pedig fölkészült, hogy indul vasárnapdélelőttikaszi
nózó sörpartijára. Erzsébet, akit míndig múlattatott ez a tömzsi, hallgatag és
kedélyes medve Jolán mellett, egyszerre belekapaszkodott:

- Együtt megyünk! Gyere, elkísérlek l Majd meglátod, mílyen büszke
leszel rám akorzón.

Hőgyes Barnabás megszokta, hogy abba, ami otthon történik, soha egy
szóval ne szóljon. bele. Erzsébetnek pedig a vasárnapi napfényben ragyogó régi
utcákon, visszeköszöngetve a jobbról-balrólrájukköszönő embereknek, az a
váratlan érzése támadt, hogy ő huszonegyéves. Huszonegyéves, van egy csodá
latos módon öthónapos csöpp fia, aki kizárólag az övé és az egész élettel min
den rendben van addig, amíg ilyen napfényes békéjű ünnepdélelőttön olyan
pillantások kísérik az utcán, mint most, ahogy ilyen nagyon karcsúri megy
ennek a jóindulatú, szelidített medvének a karján - ... a karján?
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- Szoríts már egy kicsit magadhoz, ne lógasd hát a karod! -- nevetett
rá a férfira.

, Valaki elhaladt mellettük, odaköszönt nekik és érezni lehetett, hogy egy
pillanatra megáll mögöttük.

A férfi napégette, vaskos arcán kényelmetlenség volt, hangjában nehezen
leplezett zavar, ahogy megszólalt:

- Talán itt most már ne karolj belém.
Erzsébetet úgy érte az elképedt meglepődés, mint egy jeges ütés. Ez az

ember itt mellette - félt.
- Te - mondta hirtelen kedvetlen, mosollyal -, mondd, valami nagy

baj van?
- . No nem, nem - próbált tiltakozni eléggé zavartan a férfi -, csak

mivel mindenki úgy tudja, hogy rokonok vagyunk ... mi meg így feszít ünk
itt együtt. Tudod - mondta hirtelen és szerette volna, ha hangja tréfásabbra
sikerül -, nehéz téged férjesasszonynak nézni, nagyon fiatal vagy. És a fiad
itt van, urad meg nincs sehol.

Erzsébet ekkor már sejtette, hogy föl fogják áldozni. Amikor Jolán egy
nap váratlanul megállapította, hogy itt az ideje elválasztani a gyermeket, nem
ellenkezhetett. Annyi teje volt, hogy akár mégegy gyermeket szoptathatott
volna a magáé mellett. De az idősebb asszonyi szakértelem előtt nem volt
kegyelem; és Erzsébet némán lázadva tűrte, hogy boldogságának forrásozó
bősége elapadjon.

Azt már tudta, hogy mi vár rá. A baba Jolánnál marad; ő Pestre megy,
egyedül lesz ,és valahol majd állást keres. A sorompó azonban ezzel lecsapódott
és mögötte nem volt semmi. Erzsébet elképzelni se tudta, mi lesz vele.

Jolán pedig, mint aki végre-elkövetett bűntény után föl kell hogy léle
gezzék már egyszer, váratlanul siettetni kezdte Erzsébet életének rendbe
szedését:

- Mi? Beszélj! Itt a szeptember, Pesten most kezdődik minden, nem
maradhatsz tovább itt, ha mindenrőllekésni nem akarsz. Beszélj! Hallottad?
Csak nem akarsz így élni az idők végeztéig a levegőben, valamit kezdened kell
magaddal, beszélj hát! Hallod? Mi? Én egy hét alatt elkészítlek mindennel, csak
mondd meg, mit akarsz, hogy adjak. Ha vasárnap délután utazol, hétfőn reggel
már indulhatsz is nyugodtan a dolgaid után. Nem? Mi? Akkor ez jó lesz így,
hallottad? Beszélj! Hallod?

A valóságban Jolán olyan kétségbeejtően tehetetlennek érezte magát és
annyira félt attól a naptól, amikor Erzsébetnek a gyermektől meg kell. válnia.
hogy sűrgetett varrónővel. cseléddel, valóságos hajszában mosta, varrta, készi
tette mindazt, amivel Erzsébetet el akarta látni. Szerzett neki két ajánlólevelet
is két különböző öregkisasszonytól, akik közül az egyiknek egyetemi tanár, a
másiknak könyv- és Iapbizományos volt a fivére Pesten. Erzsébet már előre

tudta, hogy a leveleket nem fogja átadni. A teljes ismeretlenségnél is jobban
félt ezektől az elővarázsolt jóindulatoktól.

De most még gondolkozni se kívánt semmiről, _. nem is tudott; és az
utolsó nap utolsó pilanata úgy érkezett el rá, hogy csak akkor eszmélt a
búcsúzásra, amikor már mindannyian a verandán álltak és Barnabás kint, a
kapu előtt várt rá a csomagokkal. Jolán gyors, zörgős hangon mondott még
valamit az elemózsiáról, aztán Erzsébet kilépett az udvarra, ahol a gyermek
az orgonabokrok zöld napfényfoltjai között, ládácskájában üldögélt.

Ebben a pillanatban mindenki beljebb húzódott a verandáról és furcsa
csend lett. Erzsébet, aki erről mindeddig semmit sem tudott, riadtan érezte meg
nyilvános szereppé vált tragikus anyaságát és hirtelen fájdalmas szégyenkezés
ridegsége fogta torkon. Lehajolt a gyermek fölé, könnyeden megcsókolta
arcát, aztán egyik kis kezét; a gyermek ekkor fölpillantott elmerültéri az anyjára
és feléje nyúlva, egyszerre elmosolyodott. A tüzes fájdalom úgy csapott bele
Erzsébet szívébe, mint a villám; azt hitte, rögtön szörnyethal Játékosan rá
mosolygott a gyermekre, egy pillanatra otthagyta nála egyik ujját,
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- Ne felejts el - mormolta hangtalanul. Észrevétlen keresztet jelölt d

gyermek homlokára, fölegyenesedett és vissza nem nézve sietett a kapu felé.
A vonaton magábaroskadva ült; a lapokhoz. amiket Barnabás vett neki

az állomáson, hogy majd nézze végig bennük az állásokról szóló hirdetéseket,
hozzá se tudott nyúlni. De amikor halottasan merev érzéssel fölnyitotta a hóna
pok óta lezárt lakás ajtaját, csak akkor jött rá végleg a valóságra: hogy egé
szen egyedül van. Ahogy a későesti csendben, a néma falak lakatlan levegője- .
ben leült tétován a csomagjai közé, az volt az érzése: ettől a megérkezéstől félt,
amióta él. Olyan világba bámult bele, amelyen a vakok határtalansága sötétlett.

S aztán néhány nap mulva elkezdett állást keresni.
Volt egy tulajdonsága fiatal szervezetének, amin sehogy sem tudott

segíteni. Sohasem tudott felébredni időben, hacsak valaki föl nem keltette.
A belső területektől eléggé messze lakott, később már villamospénze se volf:
mire aztán a reggeli lapokban talált valamit és mire valahová odaért, mínden
egyes esetben elkésett.

Lassan már novemberre fordult és korán kezdett hidegedni. Erzsébet ekkor
már éhezett. Voltak hirdetések, amelyek kifejezetten jókülsejűnek és csinos
nak kívánták a jelentkezőt; Erzsébet semmi ösztönzést nem érzett rá, hogy
csinosabbnak mutassa magát, mint amilyen ekkor lehetett. Már üzletekben,
büffében jelentkezett kiszolgálónőnek. de nem volt gyakorlata. Egyhelyütt
egy szállítócég vezetője elé csodálatos módon könnyen bejutott. Angol. német.
francia nyelvtudásával jelentkezett; csakhogy nem írt gépen. De ezt oly gyor
san megtanulhatja ...

- Kisfiam van - mondta elfakult hangon. Akkor döbbent rá, hogy már
koldul, amikor kimondta. .

- Elég könnyelmű! - nevetett rá szivarja mögül jókedéllyel és igen
barátságosan a hatalmas termetű'főnök. - Vannak még kint? Jöjjön be 'l

következő.

Egy este Jolán levele várta otthon, a postás az ajtóba,' a kilincs moge
szúrta. Jolán izgalommal, sürgetve kérdezte: mi van vele? S a gyermekről írt
hogy hány fogacskája van már, a gyerekek mennyire szeretik, már egyedül
mászkál, lépeget és Barnabást szereti legjobban. .

A jégéles, nyers kín úgy hasított át Erzsébet bensején, hogy lélegzeni
se tudott tőle. A levelet fagyottan félreejtette, végig se olvasta; még az agya
is tele volt kemény, hideg és véresen fájó gyűlölettel. Nagysokára, lassan mo
tozni kezdett a rendetlen asztalon. Kereste a két öregkisasszonynak a levelét,
amit még Jolán szerzett neki. Csak az egyiket találta meg, a másik miatt ne
hezteltek rá, amiért nem jelentkezett vele s ezt még akkor félrehányta valahová.

.Másnap reggel elindult a levéllel dr. Brűll Zsigmondhoz. Igen 'rosszhírü
utcában, félelmesen piszkos udvarban találta meg azt a könyvekkel és ujság
kötegekkel oduvá tömött helyiséget, ahonnan majdhogy azonnal ki nem hát
rált. Sovány, feketeszemüveges, hosszan gyérhajú férfi fordult feléje nagy fekete
művészkalapban,amelynek az árnyéka alatt Erzsébet ekkor meglátta az arcot is.
Ezen az arcon, mintha vitriol tépte volna össze, különös nyúzottsúggal feszült
ct szétmart bőr, halhúsfehér, nyersvörösen forradt foltokban, kikezdett orr
cimpái szaggatott szélűek voltak, mint valami rettenetes csipke.

Mikor Erzsébet nevét meghallotta, borzongató váratlansággal elmoso
lyodott. Sebhelyektől-ajaktelanná mart szájában szép, keskeny fpgai voltak.

- Mennyire illik önhöz, hogy ilyen szép neve van! És mit parancsol
tőlem?

Hangja heves lírai zengéssel szárnyalt és pillátlan, kocsonyásan könnyező,

nyershússá kifordult szemhéjú szeme a fekete szemüveg mögött élénken, majd..
nem pajzán lelkesedéssel csillogott. Erzsébet enyhe borzalommal felelt, a jó
modor legnagyobb önuralmával kezdett beszélni; de csodálkozva vette észre,
hogy nem kell bizalmatlanságot éreznie és már-már folyamatos beszélgetés
.alakult ki köztük, amikor rájött, hogy még nem adta oda a levelet. A férfi rend
kívül kellemes hangon, halkan fölkacagott, amikor észrevette, mi történt. Erzsé-
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bet nem tudta, mi van a levélben, Jolántól már lezárva kapta. A férfi érzelemtől

zengő hangjá ismét fölszarnvalt: .
- On ilyen remek, művelt teremtés! De hiszen ez egészen nagyszerű!

Boldog vagyok, hogy Klára ezt fölfedezhette önről! On öt nyelven ir, olvas és;
beszél! Milyen irígylésre méltóan művelt, Istenem! De most mit kezdjek én az
ön öt nyelvével! Hát nézzen rám, egészen vigasztalhatatlan vagyok! Micsoda
észt zavaró veszteség ez, ha elgondolom, mennyi tudás vész kárba! Most hogy
mondjam meg önnek, valósággal lesujtott vagyok! Nekem csak angolból kell
fordítania!

Meleg és kétségbeesett mosollyal nézett Erzsébetre, akinek a feje úgy
mozdult 'meg a férfi felé hirtelen, míntha nyakát törték volna. Egy pillanatig
meg se tudott szólaini.

- Az az öt nyelv nem tudom, hogvan került a levélbe. Mert kicsit sok.
De mit kell fordítanom angolból? Leveleket Cikkeket? Könyvet?

Nem .egészen könnyen, de elszánt mosollyal állta a fekete szemüveg
taszító csillogását. A férfi egyszerre lejebb hajtotta arcát. Sebhelyektől fehér·
foltos kezét lehelletnyire- könnyen rátette Erzsébet kezére és megadó mcsoly
lyal mondta:

- Ponyvát.
Erzsébet halkan fölnevetett. A férfi ismét nekilelkesedett érzelemmel

mondta:
- De ha jól megy, ez is valami. Mennyire van önnek szüksége?
- Hogy, - most? - engedte szabadjára megdöbbenését teljes nyiltsággal

Erzsébet -, most rögtön? .
A férfi ajaktalan mosolya szelíd lett és rejtőzködő.

- No nem csak most rögtön, hanem - mondjuk - egy hétre. Mennyi
az, amennyiből ön egy héten megél?

- Nem tudom - mondta tétován Erzsébet. - Még sohasem éltem meg
egy hétig. .

A férfi halk, kellemes hangján ismét fölkacagott.
- Hát számítsuk ki. Reggelizik ...
- És a vonatköltség - mondta Erzsébet hirtelen. - Egervárra és vissza.

Harmadik osztályon - tette hozzá gyorsan. - Legalább ... minden második 
vagy harmadik héten, ha lehet! - mondta váratlanul elvékonyodott, megremegő
hangon.. *

. Dr. Brüll Zsigmond egészen addig, amíg egyszer egy katasztrófális iskolai
; órán a kémiai-tanárt is helyettesítenie nem kellett, középiskolai tanár volt és ő

maga is írt, olvasott és beszélt három nyelven. Tudta, hogy mit jelent a sza
batos és szép beszéd, amikor nincsenek benne közhelyek és jól ismerte fiatal
szemekben a sarokba szorított félelem űzött kifejezését. Valamikori diákjain
kívül, személye közbevetésével még nem igen volt kin segítenie s amikor
Erzsébet megjelent nála, fogalma se volt róla, mit tehetne érte. Az első pilla
natban megértette, hogy ha továbbküldi a könyvkiadóhoz, aki eszébe jutott,
semmit sem tett érte. A fordítómunka, amit Erzsébetnek úgyszólván ihletben
felajánlott, még csak megbeszélésben volt meg közte és egy kiadó között és
a fordításokat neki magának kellett volna végeznie; de nem dr. Brüll Zsigmond
volt az első fordító, aki albérletbe adta ezt a munkát, másrészt pedig neki
magának még mindig megmaradt a másik két nyelvterület.

Míg ezt a valóságban is nyélbeüthették, Erzsébet napi segítőmunkára járt
be a fullasztó an megtömött ujságos-oduba és visszaélt volna a férfi átlátott
könyörületességével, ha hétközben elutazik. Első találkozásukkor nem szólt
róla! hogy vonatköltségeíre miért van szüksége mindenekfölött, a férfi pedig
nem kérdezte. Amikor aztán Erzsébet erős zavarban, már a második héfen el
kérte a következő útiköltséget is, bevallotta, mi történt vele. Már szombaton
este megváltotta jegyét és érvényesíttette másnapra, nehogy hajnalban a jegy
váltás miatt találjon lemaradni .a vonatról. De mire vasárnap fölébredt, már
nem is volt érdemes kirohannia az állomásra.
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- A jegy is kárbaveszett - próbált csúfolódva mosolyogni, de hangja
váratlan erőtlenséggelmegvékonyodott és egys4erre e1csuklott: - És a baba ...

A férfi egészen megrendült mcsolyból oldédva, természetesen azonnal
ébresztőórát javasolt, de Erzsébet sírós mosollyal csak legyintett. A következő

szombaton aztán gyökeres megoldással, az állomáson töltötte az éjszakát.
A kihalt állomásépületben csak a legutolsó váróterem volt nyitva. A hideg,

vastagfüstű emberpára lidércnyomásában, a mocskos földön, batyukon, pado
kon állati álommal szertehev erő alvók között Erzsébet minden félelme föl
szakadt. Egy pad sarkában húzódott meg szorongva, olyan mindörökre szóló
kivertséggel, mintha sorsának egyszersmindenkori ítélete lett volna ez az
éjszaka és hajnalban a mozdulatlanságtól és hidegtől átfagyottan, kialvatlan
ságtól vacogva, gémberedetten, sápadtan, gyűrötten mászott föl a vonatra.

Jolán elkiáltotta magát ijedtében, amikor meglátta. Erzsébet f'akón, meg
viselten, elhanyagoltan, köszönés nélkül, holtfáradtan, ideges hangossággal
nevetett:

- A baba ... hol van! . " Hol van?
A baba... Szép tiszta, meleg, vasárnapi szobában üldögélt. a dívány

közepén, kis kék perkálruhácskában oly gyengéd tehetetlenséggel elevenen.
mint amilyen egy ilyen kisgyermeknek az élete. Az ajtónyitásra fölnézett,
rácsodálkozott Erzsébet lágy lihhenéssel elmosolyodó arcára s aztán .Jolán
felé nyujtotta karját.

- Kis szamár, hát itt a mamád! - tolta odébb Jolán, maga is restel
kedve kissé amiatt, amiről itt voltaképpen senki sem tehetett.

Erzsébet irtózatosan megalázottnak érezte magát; könnyes szemmel ne
vetgélve, csak lassan-lassan mert közeledni a gyermekhez, nehogy ez elsírja
magát, - ezt nem tudta volna elviselni. A gyermek nem idegenkedett tőle,

csak nem ismerte; sokáig nézte Erzsébetet különös csodálkozással, nagyon fi
gyelmesen, szinte vizsgálódva, aztán egyszerre, rejtelmes fáradtsággal elmoso
lyodott. Erzsébet egész testében megreszketett, halkan fölkiáltott és magához
kapta a gyermeket; tudta, hogy ez ebben a píllanatban csontjai, rostjai, vér
cseppjei életének minden ösztönével: emlékezett.

Nem tudott betelni azzal, hogy ismét mellette van; le nem tette karjáról
egy píllanatra.

- Hagyd azt a 'gyereket és egyél magad, is rendesen, halfottad? - szólt
rá zörgö eréllyel Jolán, akit nyugtalanítottak a gyerek~k esetleges észleletei.
- Utána lefektetheted aludni, de ne mórikázz vele, hanem engedd elaludni.
értetted?

Igen, hát mások engedték meg neki, hogy ebéd után 1efektethesse a gyer
meket; de az együttlét. mennyei boldogságában Erzsébet maga is elaludt mel
lette. Az eszméletlenségig mélyen aludt, a ~yermeket rég kivitték már mellőle,

zsibbatag homály magányára ébredt, hirtelen riadva rá, hogy egyedül van,
valaki betakarta közben egy kendővel és künn már rég esteledik.

- Jó, jó - zörgött szárazon Jolán, aki már a dagadt elemózsiáspakkot
készítette -, most már úgyis fölkeltettelek volna, azért még nem kell, hogy így
lármázz! De máskor aztán légy szíves és ne ilyen nyúzottan gyere, hallottad?
Hogy legalább neked is legyen valamid belőle! Értetted? Beszélj! A szennye
sedet meg nem tudtad elhozni magaddal? Mi? Az ember föl se tudja fogni, hogy
valakínek ilyen ágról leszakadt élete legyen, akinek a műveltsége meg az esze
igazán jó lehetne jobbra is! Most meg ne rohand így agyon magad megint a
vonattal, nem hallod? Legközelebb ·pedig valami kettős ünnepet válassz inkább,
hogy ne csak így ídeszaladjl Megértetted? Mi? Beszélj!

Erzsébet értette: jobb, ha most már karácsonyig nem jön. Éles, nyersen
gőgös fájdalom és valami nagyon kemény erejű alázkodás egyszerre hasított
át rajta. Mielőtt a gyermeket utoljára kiadta volna karjából. lágy csókkal az
arcára súgta:

- Légy jó. Többé már nem adlak oda senkinek.
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