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A szerző előszava. 
Ezt a könyvet legkivált a 9 —13 éves fiuknak szán

tam, alíik az elemi iskolába járnak s legjobban megfelelt 
volna neki ez a cim: 

EGY ISKOLAI ÉV TÖRTÉNETE 
IRTA 

EGY TANULÓ 
aki az olasz községi iskcia lll-ik osztályába Járt! 

Azzal, hogy „Ill-ik elemista" irta, nem azt akarom? 
mondani, hogy valóban 6 irta és pedig szórói-szóra ugy 
ahogy nyomtatásban következik. Csak egymásután föl
jegyezte a füzetébe, már ahogy tőle tellett, amit az isko
lában és azonkívül látott, hallott és gondolt; az édesapja 
aztán az év végén megirta ezt a könyvét a fia jegyzetei
ből, igyekezvén, hogy a gondolatot meg ne másitsa és 
hogy megtartsa amennyire lehetett, fiúnak még a szavait is. 
Ez pedig négy évvel később, amikor már gimnáziumba 
járt, újra elolvasta a kéziratot és megint hozzátett valamit 
a magáéból, fölidézvén személyeket és dolgokat még friss 
emlékezetében. 

Olvassátok hát most fiuk, ezt a könyvet: remény
lem, hogy meg lesztek vele elégedve és jobbá tesz ben
neteket l 





A szerző életrajza 
Do Amicis (e; de ámicsisz) Edmondo, olasz iró, az 

ujabb olasz irodalom egyik legjelentékenyebb és legnép
szerűbb alakja Manzoni iskolájából. Szül. 1846 okt. 21-ikén 
a Viguriai Ohegliában. Katona lett, 1866-ban részt vett 
a custozzari csatában. 1867-ben Firenzében a L'Itália 
Mililare-t szerkesztette. 1871 óta egészen az irodalomnak 
élt. Beutazta Spanyolországot, Hollandiát, Észak-Afrikát, 
Angliát, Törökországot, Franciaországot és Dél-Amerikát. 
Első könyve: La vita militare (1869) friss humorral festi 
a katonaéletet. Uti élményeiről szólnak kedvelt, népszerű 
útleírásai: La Spagna (1873), Ricordi di Londra (1874). 
L'Olanda (1874), Pagine sparle (1877), Marocco (1875), 
Cosiantinopoli (1877), Ricordi di Panzi (1879), Suli' Oceano 
(1891). Legnépszerűbb könyve, amely világszerte elterjedt 
az // cuore (A sziv), mely a gyermekvilág életét festi itt-
ott érzelgősen, de mindig páratlan, melegszivü humorral. 
Ugyanez a hibája és erénye két másik, hasonló tárgyú 
hires müvének: Gliancici (1882) és H Romanzo d'un maeslro 
(1891). Történeti regénye: Allé porté d'Itália (1888). A 
Uidioma gentile (1905) cimü munkája az olasz nyelv finom 
érzékű ismerőjének bizonyltja. — D., aki mindig a szo
ciáldemokrata eszmék hivének vallotta magát, élete utolsó 
éveiben Torinóban élt. Megh. 1908 márc. 11-ikéu Bor-
digherában. 
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Október 
Eis6 nap az iskolában. 

fi ét fő, 17-ike. 
Ma volt először iskola. A három hónapi szünidő álomként 

röpült el a falun 1 Anyám elvitt ma reggel a Bareld-negyedbe, 
hogy beirasson a harmadik elemibe; én a nyaralásra gondoltam 
és rosszkedvű voltam. Az utcákon hemzsegtek a fiult; a két 
könyvkereskedő boltja tele volt szülőkkel, akik mind táskát, ir
kákat és füzeteket vásárollali, az iskola elölt pedig ugy tolon
gott a nép, hogy a szolga meg a rendőr alig tudta szabadon tar
tani a bejárást. A kapuhoz közel megfogta a vállamat valaki: 
második osztálybeli tanilóm volt, most is vidáman, mint mindig 
és megszólitott: 

— Na, Enrico, hát örökre megváltunk egymástól? 
Tudtam, hogy igy van és mégis fájt ez a beszéd. 
Nagynehezen befurakodtunk a kapun. Hölgyek és undc, 

raunkások és munkás asszonyok, tisztek, nagj'auyálí, szolgálók, 
mind kézen fogva vezették a íiulcat és másik kezükben tartották 
az értesitöt, megtöltve az előszobát és a lépcsőket, olyan zúgás
sal, mintha szinliázban leltünli volna. 

örömest láttam viszont a nagy termel, ahonnan hét osz-
táljTiak az ajtaja nyilik és ahol három éven át majdnem máidén 
nap megfordultam. Itt is egymás hátán tolongott a nép; a taniló-
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nők jöttek-mentek s az én múlt évi tanitónőm az osztálya küszö
béről kiáltott felém: 

— Ebben az évben egy emelettel íöljebb mégy, Enricc; 
még csali azt se látom majd, hogy milcor jösz iskolába! — i s 
elszomorodva néze'í rám. 

Az igazgatót egész csomó sápítozó anya íogta köi-ül: már 
nem volt hely a üaüi számára; és ugy tetszett, hogy a szakálla 
valamivel szürkébb, mint a múlt évben volt. 

Néhány fiu, ugy láttam, megnőtt és meghízott. A földszinten, 
ahol már meg volt az osztályozás, akadt néhány előkészítő ele
mibe járó kis fiu, aki nem akart bemenni az osztályába és meg-
biesakolta magát, mint a Ids szamárcsikók, hogy ugy kelleti 
bevonszolni őket. Néliányan kiszökdöslek a padokból; mások 
sirva falcadtalv, mikor látták, hogy a szüleik eltávoznak és ezek
nek vissza kellett jönniök, hogy elcsititsálv vagy hazavezessék 
őket, — a tanitónők pedig a kezüket tördelték. 

A Ids öcsémet Delcatti tanítónő osztályába sorozták, engen% 
pedig Térbeni tanító úrhoz osztottak be, az első emeleten. Tiai 
óralior már m.ind együtt voltunlc az osztályban: összesen ötver 
négyen; alig tizenöt-tizenhat a másodUc osztálybeli pajtásoi 
köziü, de ott volt Herossi, ald mindig elvitte az első prémiumot| 
Olyan szüknelc, szomonmak láttam az islíolát, ha rágondoltál 
az időre meg a helyekre, ahol a nyarat töltöttem! 

.Visszagondoltam a második osztálybeli tanítómra is, aki 
olyan jó volt és mindig együtt mulatott velünk; olyan kicsiny 
volt, mintha csak a pajtásunk leit volna! És sajnáltam, hog\ 
nem látom többé a borzas, vörös fejével. Az uj tanilónk magas, 
nincsen szakálla, a haja hosszú és ősz, a homloka egyenes rán'.-
szeli keresztbe; a hangja mély, vastag. Merően megnéz, mind-
uyájunlvat, egyiket a másik után, mintha olvasni akarna ben-
nünlt; és sohase nevet. Azt gondoltam magamban. 

— íme, az első nap. Még kilenc hónap. Mennyi munlu>: 
hány havi vizsga, mennyi fáradság!.,, 
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Igazáu jólesett, hogy ott találtam anyámat a kapuban. Oda
szaladtam hozzá és megcsókoltam a kezét, ö pedig megvi
gasztalt : 

— Bátorság, Enrico. Majd együtt tanulgatunli. 
És elégedetten mentem haza. De már nincs meg a régi ta

nítóm, a jóságos, vidám mosolygásával és mintha már az iskola 
se volna olyan szép, mint azelőtt 

tkz uj tanKö. 

' Kedd, 18-ika. 
Ma délelőtt óta már az uj tanítómat is szeretem. Mialatt 

szállingóztunlí az iskolába, ö már ott ült a katedrán és aztán 
időnként bekuldiantott az aj ión egy-egy múlt esztendei tanít
ványa; bedugták a fejüket arra mentükben és ugy köszöntgettek: 

— Jónapot, tanitó u r l . . . Jó napot, Perboni bácsi! . . . 
Néhánj-an be is jöttek, kezet fogtak vele s aztán tovább 

szaladtak. Látszott, hogy szerették és örülnének, ha megint elébe 
júrhatnánalí. És ő is visszalcöszönt. 

— Jó napot, fiam! 
Kezet fogolt azokkal, akik odamentek hozzá, de nem nézett 

egyikültre se; komoly maradt minden köszöntés után, homlo
kán a mély, egyenes ránc, arccal az ablak felé fordulva, mintha 
a szemközti ház tetejét nézné. És ugy látszott, hogy nem örül 
a köszöntéseknek, melyek inlcább fájnaJc neki. Aztán minket 
nézett, füi-készett figyelmesen, külön-külön mindegyiket. Mikor 
dudált, lejött a katedráról sétálni a padok közt; meglátott egy 
fiút, aJdnek az arca tele volt piros pörsenésekkel. Erre abba
hagyta a diktálást, két tenyere közé fogta a fiu fejét, megkér
dezte tőle, hogy mi a baja s aztán megtapogatta a homlokát, 
hogy forró-e? 

Ebben a pillanatban egy fiu fölkelt a háta mögött és maj
molva kigúnyolta. A tanitó hirtelen megfordult; a fiu azonnal 
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leült és ugy is maradt, lesütött fejjel, várván a büntetést. A 
tanító pedig rátette kezét a fiu fejére és azt mondta: 

— Többé ne tedd. 
Csak ennyit mondott. Visszament a katedrára és elvégezte 

a diktálást. Mikor ezzel elkészült, néhány pillanatig szótlanul 
vizsgált bennünliet és aztán csöndesen, lassan igy szólt a jósá
gos, mély hangján: 

— Hallgassatok ide. Egy egész esztendőt kell együtt eltölte
nünk. Legyünk rajta, hogy jól töllsülí el. Tanuljatok és legyetek 
jók. Nekem nincsen családom. Az én családom ti vagytok. A 
múlt évben még élt az édesanyám, de most meghalt. Egyedül 
maradtam és nincsen senliim a világon rajtatok kivül: csak 
titeket szerellek és mindig csak rátok gondolok. Nem akarnék 
soha senkit megbüntetni közületek. Mutassátok meg, hogy derék 
fiulí vagytok; legyen a mi osztályunk egyetlen egy család, amely
ben ti teszteli az én örömöm, vigasztalásom és büszkeségem. 
Nem kérek tőletek szóbeli Ígéretet; bizonyosan tudom, hogy 
a szivetekben már igent mondtatok. És köszönöm nektek.. . 

Mindjárt aztán bejött a szolga és lecsöngette az órát. Szót
lanul tódultunk ki a padokból mindannyian. Az a flu pedig, aki 
a tauitót kicsúfolta, most odament hozzá és remegő hangon 
niondia: 

— Bocsásson meg, tanitó ur. 
Az meg homlokon csókolta és igy felelt: 
— Elmehetsz, fiam. 

Egv baleset. 
Pénlek, 2í-ike. 

Az esztendő balesettel kezdődött. Aliogy ma reggel az isko
lába mentem, éppen a tegnapi esetet beszéltem el az apámnalc, 
niLkor láituk, hogy az utcán csak ugy tolong a nép, az iskola 
kapuja elült. Édesapám mindjárt azt mondta: 

— Valami bai történt! Rosszul kezdődik az esztendő! 
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Nagy nehezen bevergődtüuk az épületbe. A nagyterem zsú
folva volt szülőktől és fiukkal, akiket a tanítók sehogyse tud
tak beterelni az osztályokba; mindnyájan az igazgató ur szobá
jának az ajtaját nézték és hallottam, ahogy mondogatták: 

— Szegény kis gyerek!... Szegény Robetti! 
A tömeg feje fölött, a szoba végében, láttam a rendőr sisak

ját és az igazgaló ur kopasz fejét; aztán bejött egy ur, magas 
tetejű kalapban és mind azt mondtálí: 

— Az OlTOS. 
Édesapám megkérdezte az egyik tanitótól, hogy mi történt? 
— Átment a lábán a kerék — felelte ez. 
— Eltörte a lábát — tette hozzá egy másik. 
Másodilí osztályos fiu volt és a Dora-Grossa-uton ment az 

iskola felé, mUvor meglátott egy kis első osztályost, ald elszaladt 
az anyjától és éppen akkor bulcott el a kocsiúton, mikor már 
szinte ráment a vágtató omnibusz. A nagyobb fiu bátran oda
ugrott és elrántotta a lovalc elöl a kicsit, de ő maga már nem 
tudott elég gyorsan félreugrani és az omnibusz kereke átment 
a lábán. Az apja tüzérkapitány... 

Mialatt ezt hallgattulc, berohant a nagyterembe egy úri
asszony és, mint az őrült, lökdöste félre a tömeget: Robettinek 
az édesanyja volt, akiért elküldtek. Egy másik úriasszony mind
járt elébe szaladt és zokogva borult a nyakába: ez volt a meg
mentett kis fiu édesanyja. Aztán mind a ketten betörtek az 
igazgató ur szobajál)a és hallottam a kétségbeesett sikoltást: 

— Oh, Giulio!... Én édes fiam! 
Ebben a pillanatban lent, a kapu előtt, megállt egy kocsi és 

mindjárt aztán jött az igazgató ur, karjaiban hozva a fiút, alti 
ráhajtotta fejét az igazgató ur vállára és az arca halálsápadt 
volt, a szemét pedig behunyta. Mindenld hallgatott, csak a sze
gény édesanyja zokogása hallatszott. Az igazgató ur maga is 
sápadt volt; megállt egy pillanatra és mindlíét kezével föl
emelte egy kissé a fiút, hogy mindnyájan lássák. És akkor a 
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tanítók meg a tanítónők, a szülők meg a gyermekek, mind hal
kan mondták: 

— Derék fiu!... Brávó, Robettü.. . Szegény fiuI 
És csókokat szórtalc feléje; a tanítónők meg a fiuk, akik 

közel voltali hozzá, össze-vissza csókoltálí a kezét meg a karját. 
ö pedig, fölnyitván a szemét, azt kérdezte: 

— A könyveim?... 
A megmentett fiúcska édesanyja sir\'a mutatta, hogy nála 

vannak és igy szólt: 
— Itt hozom, édes angyalom, itt vannak a könyveid! 
Egyúttal karonfogva vezette a sebesült édesanyját, aki zo

kogva rejtette arcát a két kezébe. Azíán lementelí, befektették 
a fiút a kocsiba és a kocsi elrobogott. Mi pedig ekkor néma 
csöndben mentünk be mindnyájan az iskolába. 

A kalSbriaS fiu. 
Szombat, 22-il:e. 

Tegnap délután, éppen milior a taniíó ur elmondta, hogy 
szegény Robeltinek egy darabig majd manlión kell járnia, egy 
fiút hozott be az igazgató ur. Nagyon barnaképű, feketehajú volt, 
nagy fekete szemekkel és sürü szemöldökei egészen összenőttek 
a homlokán. Talpig fekete ruhában volt, melyet fekete bőröv 
szorított a derekához. 

Az igazgató pár szót súgott a tanító ur fülébe s aztán ki
ment, ott hogyván mellette, a katedrán, az uj fiút, aki aggódva, 
szorongva nézegetett körül nagy fekete szemeivel. Ekkor a tanító 
ur kézen fogta őt és igy szólt az egész osztályhoz: 

— örülhettek, fiaim. Most lép be soraitokba ez a kis olasz 
fiu, aki Reggio di Calabria városában született, több, mint öt
száz mértföldnyire innen. Szeressétek ezt a messziről jött test
véreteket Dicsőséges földön született, amely már sok híres 
embert adott Olaszországnali és most is ontja a szorgalmas mun
kásokat m ^ a derék katonákat. Hazánk egyilt legszebb vidéké-
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rol való uj testvéretek, ahol a hatalmas erdők alján és a magas 
jiegyek völgyeiben okos és bátor nép lakik. Ugy szeressétek, 
hogy soliase vegye észre, hogy távol esett szülővárosától; mu
lassátok meg neki, hogy minden olasz fiu testvéreket talál 
atíndig és mindenütt, bái-melyik olasz iskolába jár is. 

Ezt mondva, lölkelt és megmutatta a fali térképen, hogy 
hol fekszik Reggio di Calabria. Aztán hangosan fölkiáltott: 

— Ernesto Derossil... Jer ide. 
így hívják azt a fiút, aki mindig az első prémiumot kapja, 

mert ő a legjobb tanuló. 
Dercssi kiment a padból és megállt a katedi-a előtt, szembe 

a Ids kalábriai fiúval. 
— Mint első tanuló az osztályban, — mondta neki a tanitó 

ur — öleld meg és üdvözöld uj pajtásodat az egész osztály nevé
ben. Piemont fiainak üdvözlete ez Kalábria gyermekének. 

Derossi megölelte a kalábriait és hangosan mondta csengő 
hangján: 

— Isten hozott! 
Az pedig hevesen megcsókolta Derossinak mind a két arcát, 

mire mindnyájan tapsoltunk. 
— Csönd legyen! — kiáltott föl a tanitó ur. — Az iskolában 

nem szabad tapsolni. 
De azért meglátszott rajta, hogy meg van elégedve. A kis 

kalábriai is boldog volt. A tanitó kijelölte neki a helyét és maga 
yezette oda. Aztán még igy szólt: 

— Sohase feledjétek el, amit most mondok. Hogy megtör
ténhessék az, amit most láttatok, hogy egy kalábriai flu éppen 
vgy otthon lehessen Torinóban, mint ahogy a torinói fiu is ott
hont találhat Kalábriában: a mi nemzetünk ötven esztendeig 
harcolt és harminc ezer olasz halt hősi halált. Mindnyájan tiszr 
teljétek és szeressétek tehát egymást; de aM azért bántaná ezi 
a kis pajtását, mert nem a mi tartományunkban született: nem 
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volna rá méltó, hogy fölvesse szemeit a földről, ha elmegy a há
romszínű lobogó előtt!. . . 

Alighogy a kis kalábriai leült a helyére, a szomszédjai 
mindjárt ajándélcozlalc neki, ki egy tollat, ki egy számolócédulát: 
egy fin pedig az utolsó padból egy svéd levélbélyeget küldött 
neki. 

A pajtásaim. 
Kedd, 25-ike. 

Azt a Out szeretem legjobban, aki a levélbélyeget küldte 
a kalábriainalv; Garroue a neve és ö a legnagyobb az osztálybani, 
már tizennégy éves, üagy feje van és vállas gyerek, de. nagyon 
jó flu; ez lálszilc a mosolygása Lól. Ugy tetszik, mintha mindig 
gondolkoznék, mint a nagy emberek. 

Most már sokat ismerek az isicolatársaim közül. Szeretek 
egy másikat is, aldnek Coretti a neve; ez mindig csokoládészinü 
trikóban jár és macskaszőrös sipkát visel, örökké vidám, az 
apja aprófát és szenet árul, a liatvanhatos háborúban loxtona 
volt Umberto herceg ezi'edében és azt mondják, hogy három 
medáliája van. Aztán ott van "a kis Nelli, aki gyönge, sápadt 
arcú, Ivis púpos gyerek. Van egy nagyon szép ruhás gyerek is, 
a Voltini, ald mindig szedegeti le ruhájáról a port, a papirost. 
Elöilom ül a padban egy kis fiu, aldt kőmüvesinasnak lűvnak, 
mert az apja kőműves; az arca gömbölyű, mint a dmnye, az 
orra meg laposra nyomott. Nagyon ügyesen tud „nyulszájat" 
csinálni és mind kérik, hogy csináljon nyulszájat, hogy nevet
hessenek rajta. Ennek Idesiny puha kalapja van, amit gombóccá 
gyui-va hord a zsebében, mintha zsebkendő lenne. 

A kőmüvesinas mellett ül Garoífl, ez hosszú és sovány fiu, 
az orra olyan hajlott, mint a bagolyé, a szeme pedig nagyon 
Idcsiny; mindig kereskedik tollakkal, szentképekkel, gyujtós-
skatulyáldial és a leckét fölirja a körmeire, hogy lopva leolvas
hassa, ha a tanitó ur kihívja. Van aztán egy nrfl is, a Carlo Nobis, 
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aki ugy látszik, hogy nagyon büszke és két fiu közt ül, akiket 
szintén szeretek. Az egyik egy kovácsnak a fia, aki olyan hosszú 
köntösben jár, hogy térdig ér neki; nagyon sápadt szegényke, 
mintha beteg lenne, mindig olyan ijedtes az arca és sohase 
mosolyog. A másik egy vöröshaju üu, az egyilt karjára béna 
és ezt felkötve hordja; az apja Amerikába ment, az anyja pedig 
zöldséges kofa. 

Furcsa Ids fiu az én baloldali szomszédom is — Stardi a 
neve — alacsony tagbaszakadt, nyaka sincsen, öröldtó morog, 
de nem áll szóba senkivel, ugy látszik, hogy nem nagyon okos 
fiu, de szörnyen figyel a tanitó ur minden szavára, a homlokát 
ráncba szedi, a fogait összeszorítja és még a szeme se rebben. 
Ha szólnak hozzá, mikor a tanifó' ur magyaráz, az első és máso
dik megszólításra nem felel, de a harmadikra már rúgással 
válaszol. Mellette ül egy arcátlan, rossz üu, akinek Frauli a 
neve; ezt már kicsapták egy másik iskolából. 

Van aztán két testvér is, akik egyforma ruhában járnak é5 
ugy hasonlítanak egj'máshoz, mint két tojás; mind a kettőnek 
széles karimájú, kalábriai kalapja van fácántoUal. De yala^ 
niemiyinél szebb és mindegyiknél több esze van Derossin^, • 
alci bizonyosan megint a legelső lesz ebben az esztendőben is; 
és a tanító ur, aM már észrevette ezt, mindig őt kérdezi. Én 
azonban jobban szeretem a Precossit, a kovácsgyereket, aki a 
liosszu köntösben jár és mindig betegnek látszik. Azt mondják, 
hogy az apja veri; nagyon félénk és ha kérdez valamit vagy 
hozzá és valaldhez, mindjárt azt mondja: — „Bocsánat" — é3 
aztán olyan szomorúan tud nézni a jóságos szemével. De a leg
nagyobb és a legjobb mégis Garrone. 

Nemes cselekedet. 
Szerda, 26-ika. 

És éppen ma délelőtt tudtuk meg, hogy milyen derék fiu ez 
a Garrone. Kissé ellíésve érkezett az osztályba, mert a múlt 

De Amtcis: A szív. I. 2 
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esztendei tanítónőm megáUitott a folyosón, hogy hány óralicr 
jöhetne el hozzánk látogatóba; a tanító ur még nem volt odabent 
és három-négy gyerek gyötörte a szegény Crossit, a vöröshajut, 
akinek az egyik karja béna, az anyja meg zöldséges kofa. Bök
döstek a vonalzóval, gesztenyehéjat dobáltak az arcába, csufol-
tálc, hogy nyomorék és majmollálí, hogy hogyan hordja felkötve 
a béna karját. Ö, szegény, meghúzódott a padban, néma ijedt
séggel hallgatott és könyörgő szemmel nézett hol az egyikre, 
hol a másikra, hogy hagyják békén. De ezek csak annál jobban 
csúfolták és ingerelték, ug>' hogy szegény végre már reszketni 
kezdett és vörös lett a méregtől. 

Egyszerre csak Franli, az a gonosz, arcátlan kölyök, föl
ugrott a pad tetejére és, mint hogyha mind a két karján egy-egy 
nehéz kosorat cipelne, otrombán döcögve majmolta a Crossi 
édesanyját, milcor ez a fiáéi't jön az iskola kapujához; de most 
nem jön, mert beteg. Ezen aztán mind nagyon röhögtek. Cro&si 
eldíor olyan dühbe jött, hogy fölkapta a tintatartót és teljes ere
jéből hozzávágta a Franti fejéhez; ez azonban hirtelen lebukott 
és a tintatartó éppen mellbe találta a tanitő urat, alci ebben a 
pillanatban lépett be az ajtón. 

Mindenki helyére szaladt és halotti csöndben, ijedten hall
gatott az egész osztály. A tanitó ur elsápadva ment íöl a kated
rára és ingerült hangon kérdezte: 

— Ki volt az? 
Senliise felelt. 
A tanitó ur még egyszer megkérdezte, de most már sokliű 

emeltebb hangon: 
— Ki volt az? 
Ekkor Garrone, megszánván a szegény Crossit, hirtelen 

fölugrott és elszántan mondta: 
— Én voltam. 
A tanitő ur ránézett, maid végignézett az álméllíodó fiukon 

és nyugodtan igy szólt: 
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— Nem büntetem meg a bűnöst. Álljon föll 
Crossi fölállt és sirva vallotta meg: 
— Ütötték és csúfolták, elfutott a méreg, én voltam. 
— Ülj le, — mondta neki a tanitő ur.— Álljanak föl, akik 

csúfolták. 
Négyen álltak föl, lehajtott fejjel. 
— lücsufoltátok egyik pajtástokat, alű nem bántott benne

teket, — mondta a tanitő ur — gúnyoltatok egy nyomorékot, 
megvertetek egy gyöngét, aki védeni se birta magát. A legalja
sabb, a legszégyenletesebb dolgok egyikét követtétek el, amely-
lyel csak bemocskolhatja magát ag ember. Hitványok vagytok I 

Ezt mondván, lejött a katedráról a padok közé, megíogta 
kezével a Garrone állát, amint lesütött fejjel állt és fölemelvén 
az arcát, mélyen a szemébe nézett. 

— A te lelked nemes, — mondta neld. 
Garrone, megragadván a kedvező pillanatot, valamit súgott 

a íanitó ur fülébe; és ez, odafordulva a négy bűnös felé, hirtelen 
azt mondta: 

— Megbocsájlok nektek. 

Mu!t évi tanSSönSm. 
Csülörfök, 27-ike. 

Tanítónőm beváltotta az igéretét, meglátogatott bennünket 
ma délután és éppen akkor jött, amikor el aliartunk menni 
anyámmal, hogy ócska ruhát vigyünk egy szegény asszonynak, 
akit az „Újság" olvasóinak jóindulatába ajánlt. 

Elmúlt egy éve is, amióta látogatóba volt nálunk a tanító
nőm. Mindnyájan nagy örömmel fogadtunk. Még mindig a régi: 
alacsony, kalapján a zöld fátyol, csinosan öltözve, de kissé kóco
san, mert nem igen van ideje fésülködni; de egy kicsit rosszabb 
színben, miut tavaly, itt-ott egy-egy ősz hajszállal és az örökös 
köhögéssel. Édesanyám meg is kérdezte tőle: 

— Hát az egészség, édesem? Nem vigyáz magára eleget! 
2* 
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— Ej, nem tesz semmif, — felelte a tanitónő vidáman, do 
egyúttal megadó mosolygással. 

— Nagyon hangosan beszél, — folytatta édesanyám — sokat 
bajlódik a gyerekekkel. 

Ezt jól mondta az édesanyám. Mert mindig hallani a hang
ját; emlékszem még akkorról, amikor elébe jártam az iskolába: 
folyton beszél, — beszél, hogy a gyerekek ne szórakozzanak és 
egy pillanatra se ül le. Bizonyos voltam benne, hogy eljön, mert 
soha se feledkezik meg a tanítványairól, évekig emlékszik a 
nevükre és a havi vizsgálatok idején mindig meg szokta kér
dezni az igazgató úrtól, hogy milyen osztályzatot Icapnak. Meg
várja őket a kapuban és megnézi a föladataikat, hogy lássa: 
nieutek-e már e lőre? . . . És sokan jönnek meglátogatni még a 
ginmáziumból is, akik valamikor a tanítványai voltak, most 
pedig már hosszú nadrágban járnak és órájuk is van. 

Ma déiután fáradtan jött hozzánk a képtárból, ahová, mint 
ahogy ez minden évben szokása volt, elvezette a tanítványait; 
mert minden csütörtök délután elvitte őket valamelyik mú
zeumba és megmagyarázott neldk mindent. 

Szegény tanitónő, most megint soványabb, mint tavaly volt. 
De még mindig élénk és belemelegszik, ha az osztályáról be
szél. Újra meg alvarta nézni azt a Ids ágyat, amelyben két évvel 
ezelőtt nagy betegen látott s amely most már a kis öcsémé; nézte 
egy dai-abig és nem tudott szólni. Nagyon sietett, mert még meg 
akarta látogatni egj'ilí tanítványát, — egy szíjgyártónak a fiát — 
aki vörhenyben fekszik; ráadásul sok javítani valója is volt, 
ami eltart majd egész este és még a számtanból is kellett külön 
órát adni egy szatócsnénak, ald vacsora után megy hozzá. 

— Nos, Enrico, — kérdezte elmenőben — szereted-e még 
a tanítónődet most is, amikor már nehéz föladatoldcal vesződöl 
és hosszú dolgozatokat csinálsz? 

Megcsókolt és még a lépcső alján is igy szólt: 
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— Meg ne feledkezzél rólam, Enricol 
— Oh, kedves jó taniíőnőm: soha, sohase felejtlek el! Még 

ba nagy leszek is, mindig emlékezni fogok rád és akkor is meg
látogatlak a tanítványaid között; ós valahányszor iskola melleit 
megyek el és meghallom a tanitón(3 hangját, mindig ugy rémlik 
majd, mintha a te hangodat hallanám és visszagondolok arra a 
két esztendőre, amit a te osztályodban töltöttem, ahol annyit 
tanultam, ahol oly sokszor láttalak fáradtan és betegen, de min
dig szorgoskodva, mindig eüiézöen és kétségbeesve, ha valame
lyikünk rosszul fogta a tollat, — remegve, mikor a tanfelügyelő 
faggatott bennünket, boldogan, ha jól feleltünk, mindig jó szív
vel és szeretettel, alcárcsak az édesanyánli. Soha, sohase felejtlek 
el, kedves jó lanitónőml 

A padlássiobáben. 
Péntek, 2S-ika. 

Tegnap este anyámmal és Silvia testvemmel együtt elvittük 
az ócslia ruhát annak a szegény asszonynak, akiről az újságban 
olvastunk; én vittem a csomagot, Silviánál volt az újság, a sze
gény asszony nevének kezdőbetűivel és pontos lalíásával. Föl
mentünk egy magas háznak csalmem egészen a padlásáig, egy 
hosszú folyosón, ahová sok-sok ajtó nyilt. Édesanyám kopogtatott 
a legutolsón: még fiatal asszony nyitott ajtót, szőke és sápadt, 
beesett arcú, mindjárt az első pillantása ugy rémlett, hogy láttam 
már valahol ezt az arcot a kék fejkendővel. 

— Maga az, jó asszony, akiről az újság irt? — kérdezte 
tőle az édesanyám. 

— Én vagyok az, nagysága. 
— Hát hoztunk egy kis ócska ruhá t . . . 
És a szegény asszony rákezdte a hálálkodást, hogy vége

hossza nem volt. Eközben az üres, sötét szoba egyik sarkában 
meeDÜlantoltam egy fiút, aki a szék előtt térdelt; háttal volt 
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íelénk fordulva és ugy látszott, hogy ir. És csakugyan irt is: az 
irkája a széken volt, a tintás üveg pedig a padlón. 

— Hogyan tud irni ilyen sötétben? — gondoltam magamban. 
Mig ezen tűnődtem, hát egyszerre csak megismerem ám 

vörös hajáról és barchet-ruhájáról Crossit, a zöldséges kofa fiát, 
akinek béna az egyik karja. Halkan megsúgtam ezt édesanyám
nak, mialatt a szegény asszony elrakta az ajándékot. 

— Csitt! — mondta halkan az anyám. — Lehet, hogy szé-
gyelné magát, ha látná, hogy ajándékot hoztunlc az anyjának. 
Ke szóliísd meg. 

De ebben a pillanatban Crossi megfordult, én zavartan 
álltam, ö rám mosolygott és eldvor édesanyám meglökött, hogy 
menjek oda és öleljem ineg. Én megöleltem, mire Crossi föl
kelt és megfogta a kezemet. 

— Egyedül vagyok ezzel a gyerekkel, — beszélte ezalatt az 
ő édesanyja az enyémnek: — a férjem már hat éve Amerikában 
van és ráadásul még beteg is vagyok, ugy hogy nem birom hor
dani a zöldséget se, amivel azelőtt pár garast kerestem. Még 
csali egy kis asztal se maradt, hogy Írhatna rajta szegény Lajcsi 
fiam. Mikor még a kapuban állt az én zöldséges asztalom, leg
alább azon dolgozhatott; de ezt is elvették tőlem. Még petró
leumra se telik és csak sötétben rontja a szemét, szegény. Sze
rencse, hogy iskolába járathatom, mert a község adja a köny
veket meg az irkákat. Szegény Lajcsi, pedig ugy szeretne ta
nulni! De mikor olyan nagyon szegény vagyok!... 

Édesanyám odaadta nelü minden pénzét, ami az erszényé
ben volt, megcsókolta a fiút és majdnem sirt, mikor elváltunlc 
tőle. És igaza volt, mikor ezt mondta az utcán: 

— Nézd csali azt a szegény fiút, milyen küzködéssel kell 
tanulnia, neked pedig minden kényelmed megvan és mégis oly 
nehezedre esik a tanulás! Ah Enrico: több érdem van az 6 
egynapi munlíájában, mint a te egész évi munlíádban. Az ilyen 
fiulmak keUene adni az első dijakat! 
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fis iskola. 
Péntek, 28-ika. 

Ugy van, kedoes Enrico: nehezedre esik a tanulás, — ahogtj 
édesanyád mondja. Meg mindig nem azzal az előbbi eltökélt szán
dékkal és derült arccal mégtj az iskolába, ahogy szeretném. Méff 
mindig lusta és kedvetlen vagy. Pedig gondold csak el: milyen 
nyomorúságos, hitvány lebzselés lenne a napod, ha nem járnál 
iskolába! Egy hét leforgása alatt összetett kézzel könyörögnél, 
hogy eresszelek iskolába, mert megölne az unalom, a szégyen és 
megundorodnál a játékaidtól, söt magától az életedtől is. 

Mindenki tanul manapság, Enrico. Gondolj a munkásokra, 
akik este mennek az iskolába, miután már egész nap dolgoztak; 
gondolj a szegény munkásasszongokra és leányokra, akik a vasár
napi iskolába mennek, miután átdolgozták az egész hetet; a kato
nákra, akik akkor ülnek le tanulni, mikor halálra fáradtan jönnek 
haza a gyakorlótérről; gondolj a süketnémákra, akik szintén tanul
nak és u rabokra, akik szintén tanulnak irni-olvasni. 

Gondolj csak arra, hogy reggel, mikor hazulról elindulsz, 
ugyanabban a pillanatban csak itt, a te szülővárosodban, harminc
ezer más gyerek is fölkerekedik és siet az iskolába, ahol három 
órán keresztül, éppen ugy, mint te: be van zárva egy szobába és 
tanul. De mit mondok?!... Gondolj arra a sok-sok millió gye
rekre, aki körülbelül mind ugyanabban az órában siet az iskolába 
a világ minden országában; lásd meg őket képzeletedben, ahogy 
mennek-mendegélnek a falvak csöndes utcáin, a városok zajos 
utjain, a tengerek és tavak partján, hol a perzselő napon, hol a 
hideg ködben, vasúton a környékből, hajón a folyók mentén, kocsi
ban vagy szánkón a pusztákról, hegyen-völgyön és erdön-mezőn 
át, magányos utakon, sziklákon, vízmosásokon és patakokon ke
resztül, — egyedül vagy párosan, csoportokban és hosszú sorok
ban, hátukon vagy hónuk alatt a könyvük, ezer meg ezerféle ruhá
ban, száz meg százféle nyelven leszélgetve, — Szibiria legészakibb 
iskoláitól, melyeket örökös hó és jég borit, le egészen Arábia leg
délibb oázisáig, ahol pálmák árnyékában áll az iskola: és ez a 
millió és millió gyermek száz meg száz formában mind ugyanazt 
a dolgot tanulja. Képzeld el azt a száz meg százféle népből össze
verődő gyerek-hanggabolyt, amelynek nyüzsgésében neked is ré
szed van és gondold el ezt: 

V— Ha megszűnnék ez a nyüzsgés, az emberiség visszazuhanna 
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a barbárságba; ez a nyüzsgés a haladás, a világ reménye és dicső
sége. 

Bátorság hát: kicsiny katonája ennek a roppant hadseregnek. 
Ate könyveid a fegyverek, a te osztályod a század, a harcmező 

az egész föld és a győzelem az emberi civilizáció. Ne légy gyáva 
katona, Enrico fiam! 

Édesapád. 

A pádovai kis hazafi. 
— Havi elbeszélés. — 

Szombat, 29-ike. 
Nem leszek gyáva katona, nem; de sokkal szivesebben jár

nék iskolába, ha a tanitó ur minden nap elmondana egy olyan 
történetet, mint ma délelőtt. Azt mondta, hogy minden hónap
ban lesz egy, amit ő maga ir le és mindig egy szép és igaz törté
net lesz, valami nemes cselekedet, amit egy üu követ el. Ennek 
a cime: „A pádovai hazafi". íme, a történet. 

Egy francia gőzös Barcellona spanyol kikötőből indult Ge
novába és az utasok közt voltak franciák, olaszolc, spanyolok és 
svájciak. Volt a többi közt egy tizenegy éves üu is, szegényes 
ruhában, aki egj^edül utazott és mindig félrehúzódott minden
kitől és mogorván nézett mindenlűre, mint a vadállat. És volt 
is oka, hogy mogorva daccal nézzen mindenkire. 

Két évvel azelőtt az apja meg az anyja, akit Padova kör
nyékéről való parasztok voltak, eladták egy vándorkomédiás
csapat igazgatójának; ez pedig, miután sok verés, koplalás és 
rúgás árán megtanította bukfencet hányni a levegőben, tovább 
hurcolta magával, keresztül-kasul egész Franciaországon meg 
Spanyolországon és közben egyre íitötte-verte, enni meg alig 
adott neki. Mikor Barcellouába érkeztek, már végképp nem biría 
a sok ütleget és koplalást; ugy lefogyott, hogy szánalom volt rá 
nézni. Itt aztán megszökött a hóhérjától és egyenesen az olasz 
konzulhoz szaladt védelemért. Ez meg is szánta, jegyet váltott 
neki erre a gőzösre és levelet adott neki a genovai polgármester 
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számára, hogy vitesse haza a szüleiliez; a szüleihez, akik elad
ták, mint valami barmot. 

A szegény flu toprongyos és beteg volt. A második osztá
lyon adtak neki egy kabint. Mindenlűnek a szeme megakadt 
rajta; néhányan meg is szólitolták, de ő nem is felelt: és ugy 
látszott, hogy mindenkit megvet és gyűlöl, annyira elkeserítette 
és elvadította a sok ülleg meg a nélkülözés. Három utas mégis 
addig faggatta-nyagatta, mig megoldódott a nyelve és akkor 
töredett francia, spanyol meg olasz nyelven elmondta szomorú 
történetét. 

Ez a három utas ugyan nem volt olasz, de azért megértették 
a fiút; és részben szánalomból, részben talán a bortól jóked
vűen, pénzt adtak neki, tréfáUíozva és biztatva őt, hogy mondjon 
még többet is; és mivel éppen akkor lépett a terembe néhány 
hölgy is, a három ur, hogy a nagjdelküségét fitogtassa, m ^ 
adott neki pénzt, túlkiabálván egymást: 

— Nesze még! . . . Nesze ez isi 
Csengett-bougott a pénz az asztalon és a fiu zsebre vágta 

mind, félhangon hálálkodva a maga érdes módján, de a szemé
ből csalt ekkor villant ki az első barátságos, mosolygó sugár. 
Aztán fölmászott az ágyába, előrehuzta a függönyt, csöndesen 
meglapult és gondolkodni kezdett Ebből a pénzből vehetett 
néhány jó falatot a hajón, két évi koplalás után, amikor még 
kenyere se volt. Mihelyt Genovában partra száll, mindjárt vehet 

jnihát is: hiszen két év óta csak rongyokban járt. Vagy pedig 
hazaviheti a pénzt, hogy az apja meg az anyja emberségesebben 
fogadják, mint hogyha üres zsebbel térne haza . . . Szóval egész 
kis vagyon volt neki ez a pénzi 

Ezen tűnődött, egészen megvigasztalódva, kabiujánalí a 
függönye mögött, mialatt a három utas, a második osztály ebéd
lőjének asztala mellett ülve beszélgetett. Borozgatva mesélték 
egymásnak, hogy M milyen országban utazott és mit látott; igy 
aztán lassanként sorra került Olaszország is. Az egyik panasz-
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kodni kezdett a fogadókra, a másik a vasutakra, majd nskibu^ 
dultalc mind a hárman és aldvor széltében-hosszában szidták az 
országot. Az egyik azt mondta, h ( ^ m ^ a Lappföld is különb, 
a másUc ráduplázolt, hogy Olaszországban csupa zsiváuyokat és 
csalókat talált, a harmadik meg kitalálta, hogy az olasz tiszt
viselők még olvasni se tudnak. 

— Tudatlan nép — bólintott az első. 
— Piszkos, bitang — tódított a másodilc 
— Tol . . . — kiáltott föl a harmadik. 
Azt akarta mondani, hogy „tolvaj", — de nem fejezhette 

be a szót, mert ugy hullott a fejükre, az arculcba a rézpénz meg 
az ezüst, mint a záporeső és nagy zenebonával kongott az asz
talon meg a tányérokon. Dühösen ugrott talpra mind a három, 
arra tekintve, ahonnan a zápor jött és ekkor még egy marék 
pénz röpült az arculcba. 

— Vegyétek vissza a pénzeteket! — mondta meg%'etéssel 
a fiu, kidugván fejét a függöny mögül — nem fogadok el ala
mizsnát attól, aki gyalázza a hazámat. 

A kéményseprő ina ?. 
Vasárnap, SO-ika. 

Tegnap este átmentem a leányiskolába, amely a miénk 
mellett van, hogy átadjam a pádovai fiu történetét Silvia test
vérem tanítónőjének, aki szerette volna olvasni. Hétszáz leány 
van ott! 

Mikor odaértem, éppen kezdtek kijönni, nagy vigan, hogy 
a Mindenszentek és Halottak napja kettős ünnep, amikor nem 
kell iskolába menni; és ekkor egy nagyon kedves dolgot láttam. 
Szemközt az iskola kapujával, az utca túlsó felén, egyik karjával 
a falnak dőlve, homlokát a karjára támasztva, állt egy kis kó-
ményseprőinas, az egész arca csupa korom, hátán a zsáklya meg 
a drótseprüje és sirt nagy keservesen, fuldokló zokogással- Két-
három második osztályos leány odament hozzá és megkérdezte: 
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— Mi bajod van, hogy ilyen nagycn sirsz? 
A kis kéményseprő nem felelt, csali zokogott tovább. 
— De mi bajod h á t ? . . . Miért sirsz? — faggattálc tovább 

a leányok. 
Eklcor végre fölemelte az arcát — igazi gyerekarc volt — 

és sirva mesélte, hogy már több házban kisöpörte a kéményt és 
keresett is harminc soldót, de mindet elvesztette; kipolyoglak 
a zsebéből, mert a zsebe lyukas — meg is mutatta a Ijaiiiat — 
és most nem mer hazamenni pénz nélkül. 

— A gazdám megver, — mondta zokogva és megint rábo
rult a falra, kétségbeesésében. 

A Ms lányok mind komolyan, szánakozva állták körül. 
Közben jöttek más leányok is: aprók és nagyobbak, szegények 
és kisasszonykák, hónuk alatt a könyvek meg az irkák. És aztán 
egy nagyobb, akinek kék toll volt a kalapján, kivett a zsebéből 
két soldót és igy szólt: 

— Nekem csak ez a két soldóm van; csináljunlc gj'üjtést. 
— Nekem is van két soldóm, — mondta egy másik, vörös-

ruhás — talán csalc összeszedünlí harmincat mindnyájunknál? 
És most Idabálni kezdtek: 
— Amália!... Luigia!... Annina!... Hamar, egy soldótl.. 

Kinek van pénze? Ide vele! 
Néhányan virágot vagy irkát alíartak venni, de most oda

adták a pénzülíet; a kisebbiktől is került egy-egy centesimo; a 
kéktollas mind összeszedte és hangosan számolt: 

— Nyolc... t i z . . . tizenöt!... 
De ez még mindig kevés volt. Ekkor jött egy leány, ald 

nagyobb volt mind a többinél — szinte már egész kis tanítónő
nek látszott — és fél-lirát adott. És mind ujjongva hálálkodtak 
neki. De még mindig hiányzott öt soldo. 

— Most jönnek a negyedikesek, — mondta az egyik — 
azoknak lesz. 

Jöttek is a negyedikesek és hullottak a soldők. Most mind 
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összecsődültek a lányok és szép volt az a kis kéményseprő, a 
Eoktéle szinü mindenféle ruha, toll, szalag, kalap közt!.. . A 
harminc soldo már együtt volt, de még mindig gyűlt a pénz és 
az egész kislányok, akiknek nem volt pénzük, odafurakodtak 
a nagyok közé és odaadták a kis virágbokrétájukat, csakhogy 
ők is adjanak valamit. Egyszerre csak szaladt a portás felesége: 

— Jön az igazgató-néni 1 
A leányok ugy szétrebbentek százfelé, mint a megzavart 

verébsereg. Csak a kis kéménysepröinas maradt ott az utca 
közepén, boldogan törülgetve a szemeit, a két keze tele pénzzel 
és a kabátja gomblyukában, a zsebeiben, a kalapján egyik virág
bokréta a másik mellett, — és még a földön, a lábai előtt is 
hevertek virágok a porban. 

Halottak napján. 
November 2-ika. 

Ezt a napot a halottak emlékének szentelte a zEgyház. Tu
dod-e, Enrico, hogy milyen halottakról kellene megemlékeznetek 
nektek, fiuknak, ezen a napon ? Azokról, akik értetek, fiukért, a 
gyermekeikért haltak meg. Hányan haltak meg és halnak meg 
most is szakadatlanul! Jut-e eszedbe, hogy hiny apa nyútte el 
éleiét a munkában és hány anya szállt idő előtt a sírjába, elsor
vadva a sok nélkülözéstől, amire azért kárhoztatták önmagukat, 
hogy fölnevelhessék a gyermekeiket!? ... Gondolsz-e arra, hogy 
hány apa szúrta szivén magát kétségbeesésében, mikor nyomo
rogni látta a gyermekeit, — és hány anya ölte magát vizbe és halt 
meg vagy örült meg fájdalmában, mikor gyermekét elvesztette ? 

Ezekre a halottakra gondolj, Enrico, a mai napon. Gondolj 
a sok tanitónőre, akik ifjan hallak meg, elsorvadva a tanitás nehéz 
munkájában : — meghaltak azokért a gyermekekért, akiket any-
nyira szerettek, hogy még az életük árán se hagyták el őket; jus
sanak eszedbe az orvosok, akik ragályos betegségekben pusztulnak 
el, amelyekkel azért dacoltak hősiesen, hogy megmenthessék, meg
gyógyíthassák a beteg gyermekeket; emlékezzél meg mindazokról 
a névtelen hősökről, akik hajótörésekben, tűzvészeknél, éhínség
ben, vagy más életveszedelmck alkalmából a döntő pillanatban 
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a gyermekeknek engedték át az utolsó falat kenyeret, az utolsó 
szál deszkát, az utolsó kötelet és boldog önfeláldozással haltak 
meg azzal a gondolattal, hogy megmentették egy ártatlan gyer~ 
mek életét. 

Sokan vannak ezek a halottak, Enrico; minden temetőben, 
száz és száz ilyen szent halott pihen, akik — ha csak egy percre 
fölkelhetnének is sírjukból — megmondhatnák annak a gyermek
nek a nevét, akiért föláldozták fiatalkor örömeit, az aggkor békéjét, 
az élet minden örömét és boldogságát; húsz éves anyák, virágjuk
ban álló férjek, nyolcvan esztendős aggastyánok és élni kezdő 
ifjak, — a gyermekek névtelen és hős vértanúi — akik mind oly 
nagy és nemes lelkek, hogy a kerek föld se terem annyi virágot,' 
amennyit megérdemelnének, hogy a sírjukat fölékesítsük vele 1... 
így szeret benneteket mindenki, gyermekek I — Gondolj hát hálás 
szívvel ezekre a halottakra a mai napon, hogy jobb és gyöngé
debb lehess mind azokhoz, akik szeretnek és fáradnak érted, — 
kedves és szerencsés fiam, akinek még senkit se kell megsiratnod 
Halottak napján 1 \J Édesanyád. 

Novembep 
Garrone barátom. 

Péntek, 4-ike, 
Csali két napig nem voltam iskolában és mégis oly hosszú

nak tetszett az idő, amióta nem láttam Garronét. Mennél jobban 
megismerem, annál jobban szeretem is és ugyanígy vannak 
vele a többiek Is, kivéve a durva és erőszakos verekedőket, 
aliik azonban nem mernek kikötni vele, mert Garrone nem tűri 
a gorombaságot. Valahányszor valamelyik nagy fiu fölemeli a 
kezét, hogy megüsöu egy kisebbet, ez röglön fölsivalltodik: — 
„Garrone!" — és akkor a nagy fiu nem mer ütni. 

Az apja vasúti gépész és Garrone későn kezdett iskolába 
járni, mert két évig beteg volt. ö a legnagyobb és legerősebb az 
iskolában, félliézzel is fölemeli a padot, mindig eszik és jószivü. 
Akármit kémek tőle — ceruzát, gummit, papirost, bicskát — 
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mindent kölcsön ád vagy oda is ajándékoz; nem fecseg és nem 
nevetgél a tanulás ideje alatt: mindig mozdulatlanul ül a pad
ban, amely már szűk neki, a hátát meggörbítve és nyakát a 
vállai közé; és ha ránézek, csak félig behimyt szemeivel moso
lyog rám, mintha mondaná; 

— Nos, Em-ico, ugy-e, hogy barátok vagyunk? 
De mindig nevetni kell rajta, mert olyan nagy és vastag, 

hogy mindene szűk és rövid — a kabátja, a nadrágja, a mel
lénye, a gallérja — még a kalapja is csali a feje búbján billeg, 
a haja kopaszra vágott, a cipői nagj'ok, mint egy-egy hajó, a 
nyakkendőjét pedig kötél módjára csavarja és köü meg a gal
lérján. 

Kedves Garrone: — elég csak egyszer belenézni az arcába, 
hogy megszeresse az ember. A kicsinyek mind szeretnének mel
lette ülni. Jól éríl a számtant. A könyveit szijjan — csatos, vörös 
szijjon — hordja; van egy gyöngyházas nyelű, szép bicskája is, 
amit tavaly talált a katonai gyakorlótéren és egyszer egészen 
csontig elvágta vele az ujját, de az iskolában senldse tudott 
róla és otthon se panaszkodott, hogy a szülei meg ne ijedjenek. 
Minden tréfát szívesen eltűr és sohase haragszik meg érte; de 
jaj ,ha azt mondjált, hogy: — „Nem igaa!" — ha valamit állit; 
aklcor csak ugy vUlog a szeme, az öklével pedig ugy veri az 
asztalt, hogy majd szétreped. 

Szombaton reggel egy soldót adott egy kis első osztályos
nak, ald kesei-vesen sirt az utcán, mert valaki elvette tőle a 
soldóját és nem tudott irkát venni. Most már harmadnapja dol
gozik egy nyolc lapos levélen, amelynek a sarkait telerajzolja 
szép cifraságokklial; neve napjára csinálja az édesanyjának, 
aki gyakran eljön érte és éppen olyan nagy és vastag, mint a 
fia, de nagyon kedves. 

A tanitó ur mindig nézi őt és valahányszor elmegy mellette, 
mindig megveregeti a nyakát, mintha valami csöndes, jótermé-
szetü bikaborju volna. De én is nagyon szeretem, örülök, ha 



31 

•jól megszorítom a kezét, amely olyan nagy, mint akármelyik 
férfi keze. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy föláldozná az 
éleiét bármelyik iskolatársa megmentéseért: meg is öleinő 
magát, hogy megvédelmezze, — ez egészen világosan látszik 
a szemeiben; és ámbár ugy tetszik, hogy mindig morog és zsör
tölődik, mert nagyon vastag a hangja: mégis érezni lehet, hogy 
ez a hang gyöngéd szivből fakad. 

A szenes en«e>er és az ur. 
Hélíö, 7-ikei 

Garrone bizonyára sohase mondta volna ki azt a szót, ame
lyet Carlo Nobis tegnap délelőtt Bettinek az arcába vágott. Carlo 
Nobis nagj'on büszlte, mert az édestpja gazdag ember; magas 
uri ember, szép fekete szakállal, nagyon komoly és majdnem 
minden nap elldséri a fiát. Tegnap délelőtt a Nobis összeveszett 
Bettivel — majdnem ez a legkisebb az egész osztályban — és, 
nem tudván egyebet mondani, mivel nem volt igasa, durván 
ráförmedt: 

— Hallgass! A te apád egy rongj'os semmiházi!..» 
A kis Betti elvörösödött a füle tövéig és nem szólt semmit, 

de a szemét elöntötték a könnyek; otthon aztán elmondta a dol
got apjánalí, ald szenet árul egy pincében. És ime a szenes 
ember — nagyon alacsony kis emberke, de tetőtől talpig korom
fekete — csak jön ám a délutáni leckére kézen fogva a fiát, 
hogy panaszt tegyen a tandtó urnái. 

Mialatt elmondta panaszát és az egész osztály hallgatott, 
megjött Nobisnak az apja is, aki mindig a küszöbig szokta elki-
sémi a fiát és segített neki a kabátját levetni. Most aztán, meg
hallván a nevét, bejött az osztályba és megkérdezte, hogy miről 
van szó. 

— Ez a munkás — felelte a tanitó ur — panaszkodik, mert 
Jarlo, az ön fia, azt mondta az ő fiánalí, hogy: „A te apád egy 
rongyos semmiházi." 
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Nobisnak az apja összeráncolta a homlokát és kissé elpirult. 
Aztán a fiához fordult: 

— Mondtad ezt? — kérdezte tőle. 
A fia, aki lesütött feijel állt az osztály közepén, szemközt 

a kis Bettivel, nem felelt. Ekkor az apja megfogta a karját és 
egészen odatolta a fiát Bettihez, ugy hogy csalmem egymáshoz 
is értek és igy szólt: 

— Kérj tőle bocsánatot. 
A szenes ember közbe akarta vetni magát, mondogatván, 

hogy: „nem és nem", — de Nobis ur rá se hallgatott és megint 
unszolta a fiát: 

— Kérj bocsánatot. Ismételd a szavaimat... „Bocsánatot 
kérek tőled azért a sértő, ostoba és gyalázatos szóért, amit édes
apádra mondtam és az én édesapám szerencséjének tartja, hogy 
kezet foghat a tiéddel" . . . 

A szenes ember tagadólag integetett és erélyesen rázta a 
fejét, mintha mondaná: — „Nem akarom!" — De Nobis ur 
megint csak rá se hederített és a fia most már lassan, elcsukló 
hangon, a szemét lesütve kezdte mondani: 

— Bocsánatot kérek tőled . . . azért a . . . sér tő . . . ostoba 
é s . . . . gyalázatos szóért, ami t . . . édesapádra mondtam . . . és 
az én édesapám . . . tartja szerencséjének, hogy. . . kezet foghat 
a tiéddel. 

Most Nobis ur odanyújtotta kezét a szenes embernek, aki 
erősen megrázta azt s aztán hirtelen odalökte a fiát a Nobis-
gyerek karjaiba. 

— Tegye meg nekem azt a szívességet, tanitő ur, — szólt 
most Nobis ur — hogy egymás mellé ülteti ezt a két fiút. 

És a tanító ur csalíugyan odaültette Nobis mellé a kis Bettit. 
Nobis apja pedig, mikor ezt látta, szépen köszönt és elment. 

A szenes ember néhány pillanatig elgondollíozva, habozó 
aggodalommal nézte az egymás mellett ülő két gyermeket; aztán 
közelebb ment a padhoz és merően nézte Carlo Nobist, félig 
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mit; de nem szólt semmit. Kinyújtotta a kezét, mintha meg 
akarná simogatni, de ezt se merte, — csak a homlokát érintette 
meg bütykös ujjaival. Aztán kifelé indult, de a küszöbön még 
egyszer megfordult, újra rájuk nézett s ekkor végre eltűnt. 

— Soha felejtsétek el, amit most láttafok, fiu, — mondta 
ekkor a tanító ur komolyan — mert ez volt az esztendő legszebb 
leckéje 

Az öcsém tanilönője. 
Csátörlök, 10-ike. 

A szenes ember fia Delcati kisasszony tanítványa volt, aki 
ina meglátogatta a beteg Ids öcsémet és nagyon megszeretett 
bennünket, mikor elmesélte, hogy a Betti mamája, két évvel 
ezelőtt egy nagy kötény szenet vitt neki, hálából azért, hogy 
fiának adta a medáliát. Ezt a medáliát minden héten inás és 
más fiu kapja: mindig az, ald azon a héten a legszorgalmasabb 
volt. És a szegény asszony makacskodott, sehogy se akarta haza
vinni a szenet és szinte sirt, amikor mégis tele köténnyel kellett 
hazatérnie. 

Mesélt Delcati-kisasszony még egy másik szegény asszony
ról, ald virágbokrétát vitt neki és a bokréta nagyon nehéz volt, 
mert a belsejébe egész marék soldót dugott el a szegény asz-
szony. Nagj'on jól mulattunli ezeken a históriálcon és igy az 
öcsém is jó sziwel bevette a keserű orvosságot, amelyről eddig 
hallani se akart. 

Milyen sok türelmük kell, hogy legyen szegény tanítónők
nek ezekkel az első osztályos gyerekekkel, akik mind fogat
lanok, mint a vénasszonyok és selypítenek, mert se az „r", se 
az „sz" betűt nem tudják kimondani. És aztán az egyik köhög, 
a másiluialí az orra vére folyik, a harmadiknak pedig a facipője 
tűnt el a pad alól, — a n3gyedig sir, mert megszúrta kezét, az 
ötödik azon kesereg, hogy kettes számú irkát vett egyes helyett. 

ötven gyerek egy-egy osztályban, aldk mind nem tudnak 
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semmit és valamennyi meg keil tanítani irni azoid:al a vajból 
való ujakkal! A zsebük pedig tele van mindenféle drága holmi
val: cérnaorsóldsal, gombokkal, üvegdugókkal, márványgolyók-
kal, kavicsokkal, szóval ezerféle aprósággal és a tanítónőnek 
meg kell motoznia őket, — ők pedig eldugják a sck kincset, 
gyakran a cipőjükbe is. És nem figyelnek: egy-egy dongólégy, 
ha beröpül az ablakon, lázas izgalomba hozza az egész osztályt, 
nyáron pedig cserebogarakat hoznak az iskolába, ezek zsongva-
bongva röpdösnek a teremben, vagy belepotyognak a Icnlamá-
risba, ahonnan kimászva, mindent bemocskolnak tintával. 

A tanítónő valósággal anyjuk lesz a Iticsikékuek, segít nekik 
az öltözködésben, bekötözi, az ujjakat, ha megszúrják, fölszedi 
az elejtett, elhagyott sapkákat, vigyáz, hogy el ne cseréljék a 
Icabátltákat, mert különben nyaft^nak és sivalkodnak. — Sze
gény tanítónők!... És aztán jönnek a panaszkodó anyák: — 
hogy történt az, kisasszony, hogy elveszett a nnm tolla?. . . mi 
az oka, hogy az enyém nem tanul semmit?. . . >niért nem ád 
szorgalomjegyet az enyémnek, mikor a szegényke oly sokat 
t u d ? . . . miért nem huzatja ki a padból azt a szöget, amelyik el
tépte az én Pierom nadrágját?... 

Az öcsém tanítónője néha nagyon megharagszik a gyere
kekre, s amikor mái- nem bírja türelemmel, beleharap az ujjába, 
hogy elfojtsa a mérgét és bosszúságát; néha kijön a sodrából, 
de aztán megbánja és megsimogatja a kis fiút, akit az imént 
megpirongatoott; ha kikergeti valameljik vásott gyereket az 
osztályból, könnybe lábbad érte a szeme és szidja azolcat a szü
lőket, akik büntetésből koplaltatják a gyereksiket. 

Még fiatal, de m.agas és karcsú a Delcati kisasszony, szépen 
öltözködilc, barna és ideges, szinte rugóra jár minden tagja, a 
a legkisebb dolog is elérzékenyiti és akkor nagyon gyöngéd. 

— De legalább szeretik a gyerekek — vigasztalta őt az 
édesanyám. 

— Sokan szeretnek, az igaz, — bólintott a tanítónő — de 
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csak addig, amig bajlódom velük; aztán, ha vége az esztendő
nek, rám se néznek többé. Ha már fölkerültek az emeletre, a 
tanítók elé, szinte röstellik, hogy valamikor tanítónő elé is jár
tak. Két esztendei gondos vesződés után, amikor már megsze
retjük a gyerekeket, bizony szomorú tőlük a válás; de vigasz
taljuk magimkat: — „Oh, erről vagy amarról bizonyos vagyok, 
hogy nem felejt el és szeretni fog azután is." — És, milcor vége 
a vakációnak és megint jönnek a gyerekek, örömmel sietünk 
elébe: — „Oh, hát itt vagj', kedvesem?" — A gyerek pedig el
fordítja a fejét vagy lesüti a szemét és tovább megy. . . 

Itt elhallgatott, majd megcsókolta az öcsémet és könnybe 
lábbadó szemmel kérdezte: 

— De te csak nem leszel i lyen?. . . Te csali nem fordítod 
el a fejedet, ugy-e? És nem tagadod meg szegény barátnődet?! 

Az ódesBnyám. 
Csütörtök, 10-ike. 

Amikor az öcséd tanítónője látogatóban volt nálunk ma dél
után, tiszteletlenül viselted magadat az anyáddal szemben. Soha 
többé meg ne történjék ez, Enrico, soha többé! Durvaságod éles 
késként sebezte meg a szivemet. Eszembe jutott édesnyád, amikor, 
évekkel ezelőtt, csaknem egész éjszakán át ott virrasztott kis 
ágyacskád mellett, lesve a lélegzetvételedet, zokogva kétségbeesé
sében, rettegve a szörnyű lehetőségtől, hogy talán elveszít téged, 
— ugg hogy én attól féltem, hogy megörül, szegény, a fájdalom
tól... és erre gondolva, szinte gyűlöltelek tegnap délután. 

Hogy éppen te sértetted meg édesanyádat! Édesanyádat, aki 
szívesen föláldozna egy boldog esztendőt, ha megkímélhetne azzal 
egy rossz órától, — aki koldulna is érted és szívesen megöletné 
magát, hogy megmentse az életedet I 

Hallgass ide, Enrico és jól vésd eszedbe ezt a gondolatot. 
Képzeld el, hogy sok rettentő napod lesz az életben : de a leg

szörnyűbb mégis az lesz, amelyen elveszted az édesanyádat. Ha 
már férfi leszel is, Enrico, erős férfi, akit megedzettek az élet küz
delmei : akkor is hivni fogod az anyádat, legyőzhetetlen vágytól 
hajtva, hogy csak egy pillanatra is halljad a hangját, lássad ki
tárt karjait, hogy zokogva borulhass a keblére, mint akármelyik 

S* 
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szegény gyermek, akinél: semmi más támasza és vigasztalása nin
csen !... Hogy megemlékezel akkor majd minden keserűségről, 
amit okoztál neki és rettentő lelkifurdalásokkal bünhődöl meg 
értük, — szerencséilen fia I 

Ne remélj derült boldogságot az élettől, ha megszomoritottad 
édesanyádat. Meg fogod bánni, bocsánatot fogsz kérni tőle, tisz
telni fogod az emlékét, — de mindhiába I A lelkiismereted nem 
hagy nyugodni: az ö édes, jóságos arca mindig szomorú és szemre
hányó kifejezéssel jelenik meg neked és gyötörni fogja a lelkedet. 

Vigyázz, Enrico, mert a fiúi szerelet a legszentebb valamennyi 
emberi érzés között. A gyilkos szivében, ha tiszteli az anyját, még 
mindig van valami gyöngéd és tiszta érzés ; viszont a leghíresebb 
férfi, aki gyötri és szomoritja az anyját, csak hitvány teremtés ... 
Vigyázd, hogy soha többé ki ne ejts egyetlen egy ilyen szót se, 
amely sértse azt, akinek az életedet köszönheted. Es, ha mégis meg-
'iör^énnék ez : borulj a lábaihoz, — de ne azért, mert félsz « r 
apádtól, hanem azért, mert lelked mélyéből bánod a vétkedet, — 
és könyörögj neki, hogy megbocsátás csókjával törülje le homlo
kodról a hálátlanság bélyegét. 

Tudod, hogy szeretlek, fiam : hiszen te vagy az életem leg
szebb reménysége; és mégis inkább szerelnélek holtan látni, sem
hogy hálátlan légy az édesanyádhoz... Jobbulj meg tehát és né
hány napig ne ölelj meg: nem tudnálak jó szivvel visszacsókolni. 

Édesapád. 

Cpreiti paitAsom. 
Vasárnap, 13-ika. 

Édes apám megbocsátott, de azért kissé szomorú voltam 
és ekltor édesanyám megkérte a házmester nagyobbik í\át, hogy 
vigyen el sétálni a korzóra és vigyázzon rám. Körülbelül a 
korzó közepén, mikor elmentünk egy kocsi mellett, mely va
lami bolt előtt állt, hallom, hogy a nevemen szólítanak: — Co-
retti volt, az egyik iskolatársam, csokoládé-szinü trikójában és 
macskaször-sipkájában, jól megizzadva, de vidáman, bár nagy 
kötés aprófát cipelt a hátán. Fönt a kocsin állt a fuvaros, aki 
egymásután adogatta le a kötéseket, melyeket Coretti a hátán 
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hordóit le az apja boltjába, ahol seblében jól-rosszul egymás 
tetejére hányta őket. 

— Mit csinálsz, Coretti? — kérdeztem tőle. 
— Nem látod? — felelte, kinyújtván karjait a fuvaros felé 

— tanulom a leckét! 
Elnevettem magamat: pedig a Coretti komolyan beszélt; 

mert, alighogy hátára vette az uj kötés fát, lementében a pin
cébe hadarni kezdett: 

— A névmások kétfélék: határozottak és határozatlanok... 
És aztán, ledobván a pincében a fát, melyet a többi kötésre 

rakott, igy folytatta: 
— A határozott névmások lehetnek: először is személyes 

névmások... 
S visszafutván a kocsihoz, hogy ismét hátára vegyen egy 

uj kötést: 
— Amelyek meghatározott személyekre vonatkoznak. Első 

személy: én; második személy: te; harmadik személy: ő. A 
többes számban: mi, ti, ő k . . . 

Valóban a nyelvtani lecke volt, amit holnapra adott föl a 
tanító ur. 

— Látod! — mondta diadalmasan — fölhasználom az idol. 
Apám elment a legénnyel, mert valami dolguk van, az anyám 
pedig beteg. Nekem kell tehát leraJmom a fát. És közben meg
tanulom a nyelvtant. Nehéz ez a holnapi lecke. Sehogyse akar 
a fejembe menni. 

A kocsi már üres volt és Coretti most odaszólt a fuvarosnak: 
— Apám azt mondta, hogy hét órára itthon lesz és akkor 

majd megfizet. 
A fuvaros megbillentette a sipkáját és elhajtatott. 
— Gyere be egy percre a boltba — invitált Coretti barát

ságosan. 
Lementem a nincébe: naey, tágas bolt volt, tele aprófával 
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és gyujtőssai, amelyek szépea csomókba rakva feküdtek egj'-
máson; az egyik sarokban volt a mérleg. 

— Mondhatom, hogy ma nehéz napom volt, — kezdte Co-
retti — csak darabonként tudom megtanulni a Ifeckét. Mikor 
délután a föladatot kezdtem irnl, jött a nép egj'másután fáéit. 
Ahogy kiszolgáltam őket és megint irni akartam: egyszerre 
csak itt volt a kocsi. Ma délelőtt pedig kétszer is el kellelt sza
ladnom a fapiacra, a Venezia-térre. Alig állok már a lábamon 
és megdagadt a kezem is. Szerencse, hogy nincs rajzolni való 
holnapra! 

Mig igy fecsegett, gyorsan összesöpörte a téglapadlőn az 
apró galyalvat és forgácsokat. 

— Aztán hol irod meg a föladatot, Coretti? — kérdeztem 
tőle. 

— Ne gondold, hogy itt, — felelte nevetve — gyere csak: 
majd megmutatom. 

Hátra vezetett, ahol a bolt mögött még egy szobácska volt: 
— konyha is meg ebédlő is egyúttal — az egyik szögletben asz
tal, rajta a könyvek, irkák és a félbe maradt föladat 

— Éppen a második pontnál hagytam abba, — mondta 
Coi-etti. — Bőrből készül a cipő, a nyereg, a sz i j . . . Most még 
hozzáírom: az utipodgyász... 

Bemártotta a tollát és irni kezdett a szép, rendes voné-
saival. 

— Nincs itt senki? — Idáltott le valald éppen eklcor az 
utcáról. 

Valami szakácsnő volt, aki gjmjtót és aprófát akart venni. 
— De itt vagyok! — kiáltott vissza Coretti. 
Hirtelen fölugrott, odaszaladt, kimérte az aprófát meg a 

gyújtót, elvette a pénzt és visszaadott belőle, aztán egy füzetbe 
beleirta, hogy mennyi pénzt kapott és megint hátrajött irni. 

— Na, most talán bevégezhetem ezt a mondatot — mondta, 
nekikészülődve. 
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És ujm imi kezdett: — az uti táska, a katonálc bornyúja, a 
pénztárca. 

— Ah, most meg kiíut ez a szerencsétlen kávé! — kiáltott 
föl biftelén és odaszaladt a tűzhelyhez, hogy félrehúzza. — Édes
anyádnak főzöm a kávét, — magyarázta — meg kellett tanul
nom ezt is. Várj csak egy kicsit: mindjárt bevisszük leld; igy 
legalább megismer téged is: tudom, hogy örülni fog. Ilgy hete 
már, hogy fekszilc... Hogy az ördög vigye el! Mindig me^-ége-
teni a kezemet ezzel a kávéval... Mit irjak még hozzá a „pénz
tárca" után? Meg kellene valami, de nem jut az eszembe. No, 
majd azután... Most gyere be az édesanyámhoz. 

A kis konyha végében volt egy ajtó és azon mentünk be a 
hálószobába; ez is kicsiny volt és ott feküdt egy nagy családid 
ágjban a Coretti mamája; a feje be volt kötve kendővel. 

— Itt a kávé, édesanyám — mondta Coretti és odavitte 
hozzá a tálcát. — Ez pedig az iskolatársam és barátom. 

— Ah, ez nagĵ on derélc, urficska, — mondta a jó asszony 
— hát eljött meglátogatni a szegény beteget? 

Ez alatt Coretti megigazította a vánkosokat az anyja feje 
alatt, szépen föltámasztotta a hátát, rendbe szedte a takarót, 
fölszitotta a tüzet és lekergette a macskái a szekrényről. 

— Kell-e még valami, édesanyám? — kérdezte aztán, 
riiikor elvette a tálcát. — Be tetszett már venni a két kanál or
vosságot? Ha elfogy, majd átszaladok a patikába. A fát már 
leraktam. Négy órakor fölteszem a húst a tűzre, aliogy mondta 
és, ha erre jön a vajasasszony, megadom a nyolc soldót, ami
vel tarlozunlc neki. Minden rendben lesz, ne tessék aggódni. 

— Köszönöm, fiam, — sóhajtott a beteg asszony. — Sze
gény gj'erek: mindennel neked kell törődnöd! 

Mindenáron belém diktált egy darabkt culírot, majd Coretti 
mutatott egy kis képet, az édesapja fotográfiáját, katonaruhá
ban, mellén a vitézségi érem, amit 1866-ban kapott, mikor Ura-
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berto trónörökös ezredében harcolt; hajszálra a fiának az arca 
volt, ugyanazokkal az eleven szemekkel és vidám mosolygással. 
Aztán visszamentünk a konyhába. 

— Tudom már, hogy mit irjak a „pénztárca" után, — 
mondta Corelti és röglön be is irta a füzetbe: „a lószerszám 
és a hintók födele". — A többi majd este irom meg, — folytatta 
— legfölebb tovább maradok fönn.. . Milyen jó neked, — telte 
hozzá sóhajtva — hogy egész nap tanulhatsz és jut időd még 
sétálni is! 

Fürgén és vigan, mint mindig, beszaladt a boltba, föltett 
a bakra egy nagy hasáb fát és fürészelni kezdett, miközben 

•nevetve mondta: 
— Ez ám csak az igazi tornaóra! Egész más valami, mint 

a „karlökés előre!" . . . Mind fölfürcszelem ezt a fát, mire haza
jön az apám; tudom, hogy megörül neki. Csak az a baj, hogy 
fűrészelés után, ha irok: a t meg az 1 betű mind olyan lesz, 
mint a kigyő; igy mondja a tanitó ur. De mit csináljak? . . . Majd 
megmondom neki, hogy dolgom akadt . . . Most az a legfonto
sabb, hogy az édesanyám mennél hamarabb meggyógyuljon. 
Ma, hál' Istennek, már jobban is van. A nyelvtant majd meg
tanulom holnap reggel, kakas-kulíorékoláskor... Oh, most meg 
itt van a kocsi a tuskókkal. Rajta hát! 

A tuskőval megrakott kocsi megállt a bolt előtt. Coretti ki
szaladt, hogy beszéljen a kocsissal, aztán sajnálkozva mondta: 

— Most már nem maradhatok veled. A viszontlátásra, hol
nap. Köszönöm, hogy meglátogattál. De jó neked! 

És kezet fogván velem, szaladt leszedni a tuskókat a kocsi
ról, újra kezdvén a robotot a kocsitól a boltba és vissza; rózsás 
arca szinte lücsattant a macskaszőrü sipka alatt és öröm volt 
nézni a vidám mosolygását. 

— „Jó neked!" — igy búcsúzott el tőlem. 
Ah, nem, Coretti, nem: — soklíal jobb neked, mert te töb-' 

í 
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bet dolgozol és többet tanulsz, mint én, — mert neked több 
hasznodat veszi az apád és az anyád, — mivelhogy soklíal jobb, 
százszorta jobb és derelcabb fiu vagy nálam, kedves kis paj
tásom!... 

Az igazsaSö ur. 
Péntek, 18-ika. 

Coretli nagyon örült ma délelőtt, mert a havi Írásbeli vizs
gához régi, második osztálybeli tanitója, Coatti ur jött be ellen
őrzőnek; tagbaszakadt, nagy ember ez, sürü bozontos hajjal, 
torzonborz fekete szakállal, nagy fekete szemekkel és olyan 
vastag hanggal, mint az orgona. Mindig azzal fenyegeti a gye
rekeket, hogy fölnégyeli őket, vagy a nyakuknál fogva hurcolja 
a rendőrségre, — de sohase büntet meg senkit, sőt észrevétlenül 
inmdig mosolyog, ha látja, hogy félnek tőle. 

Cotlival együtt nyolcan vannak a tanitó urak, beleértve a 
segédtanítói is, akinek' még szakálla-bajusza sincs és olyan ici-
csiny, hogy szinte még diálmak látszik. A negyedik osztály egyik 
tanilója sánta, mindig nagy gyapju-sálba burkolja a nyaltát és 
örökké panaszkodik, hogy nyavalyás; azt mondják, hogy kösz
vényes és a bajt abban a falusi iskolában szerezte, ahol azelőtt 
taniíott, mert az iskola olyan nedves volt, hogy szinte csurogtak 
a falai. A negyedik osztály másilc tanitója már öreg és galamb
ősz; azelőtt a vakokat tanította. 

Van aztán egy, aki nagyon szépen öltözködik, pápaszemet 
visel és csinos, szőke bajusza van; ezt prókátornak hivjálc tréfá
ból, mert amig tanított, elvégezte az egyetemen a jogot is és 
ügyvédi oklevelet szerzett; irt egy könyvet is arról, hogy hogyan 
kell szép leveleket imi. EUengen a tornatanárunk igazi katona-
tipus; együtt harcolt Garibaldival és nyakán még most is lát
szik a sebforradás — annak a kardvágásnak a helye, melyet a 
milazzói csatában kapott. 

Itt van tovább az igazgató ur, aki magas és kopasz, arany
keretes pápaszemet visel, szürkülő szakálla a mellét veri, min* 
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dig feketében jár és állig begombolja a kabátját. Olyan jő a 
gyerekekhez, hogy amikor reszlcetve mennek be hozzá, mert 
valami csínyért kell számolniuk, — nem szidja le őket, hanem 
kézen fogja, százféleképpen is megmagyarázza nekik, hogy nem 
kellett volna elkövetniük, amit tettek és hogy bánják meg a 
hibájukat és ígérjék meg, hogy jók lesznek: — szóval addig 
beszél nekik szelíden, jóakarattal és nyájas hangon, hogy végül 
mind vörösre sírt szemekkel jönnek Id tőle és jobban szomor
kodnak, mint hogyha büntetést kapialí volna. 

Szegény igazgató ur, minden reggel ő a legelső az iskolá
ban, várja a gyerekeket és eligazítja a szülők panaszait; és ami
kor a tanítók már indulnak hazafelé, ö még mindig az iskolába]: 
jár-kel, vagy kint az utcán nézelődik, hogy nem kerühiek-e a 
kocsik alá a vásott gyerekek, vagy nem gomboznak, golyóznak-e 
az utcasarkon, vagy nem rakják-e meg a táskájukat kavicsokkal 
és homokkal; és ahogy magas, fekete alakja megjelenik vala
melyik utcasarkon, csapatostól rebbenek szét a fiuk, otthagyva 
a golyókat, a tollakat, amelyelikel játszottak, ő pedig messziről 
fenyegeti őket az ujjával, szomorú szeretettel, bánatos jóalía-
rattal. 

Sohase látta nevetni senki, — mondja az édesanyám — 
amióta meghalt a fia, aki önliéntes katona volt; és az arcképe 
mindig ott van a szeme előtt, az íróasztalán. Nyugdíjba is akarí 
menni ez után a szerencsétlenség után; már meg is irta a kér
vényt, amelyet ott tart azóta az íróasztalán, várván a napot, 
amikor fölterjessze a k ö z s ^ tanácshoz, — de eddig még nem 
vitte rá a lellte: annyira sajnálta itt hagj^ni a gyerekeket. De 
már legutóbb ugy látszott, hogy mégis rászánja magát és édes
apám, aki éppen ott volt nála az irodában, sajnálkozva mondta: 

— Milyen kár, hogy elmegy, kedves direktor u r ! . . . 
És ekkor bejött egy apa, hogy beírassa a fiát, aki egy másiJv 

iskolából jött ide, mert a szülei a város tulső végéről költöztek 
a mi kerületünkbe. Mikor meglátta ezt a fiút, az igazgató ur 



43 

nagyon meglepődött — egy darabig merően nézte — aztán rá
nézett az arcképre az íróasztalán és megint megnézte a gyere
ket, majd odavette a térdei közé és fölemelte az arcát, hogy 
még jobban lálhassa. Aztán bólintott a fejével: 

— Jól Van... 
Beírta a fiút és ell>ocsájtotta az apjával együtt. 
— Milyen kár, hogy elmegy, kedves direktor url — ismé

telte az édesapám. 
És ekkor az igazgató ur fölvette asztaláról a kérvényt, ketté

szakította és, behajtván a papiros-kosárba, csak ennyit mondott: 
— Nem megyek el; itt maradok. 

A katonák. 
Kedd, 22-ike. 

A fia önkéntes volt, mikor meghalt: ezért szalad le mindig 
az igazgató ur a korzóra, hogy lássa a katonákat, valahányszor 
vége van az iskolának és hazamegyünk. Tegnap is arra ment 
egy gyalogezred és vagy ötven gyerek táncolva, énekelve szaladt 
a banda körül, a léniával verve a taktust a könyveken, a táská
kon és egymás hátán. Mi is ott álltunk néhányan egy csoport
ban, a gyalogjárón és néztüli a katonákat: Garrone, alci nagyo
kat harapott a kenyeréből és csakúgy feszült rajta a szűk ruhája, 
— Votini, aki mindig szép ruhában jár és örökké szedegeti le 
kabátjáról a porszemeket, — Precossi, a kovács tía, apjának 
térdig érő kabátjában, — a kalábriai meg a kis „kőmivesinas" 
és a vöröshaju Crossi meg az arcátlan Franti, — és ott volt 
Eobetíi is, a tüzérkapitány fia, aki elrántott egy kis fmt az omni
busz kerekei alól és most még mankón jár. 

Franti gúnyos kárörömmel vigyorgott egy szegény katonára, 
aki sántított. De ekkor valaki rátette a vállára a kezét; mikor 
megrezzenve megfordult: az igazgató ur állt előtte. 

— Jegyezd meg, — mondta neki komolyan — kicsúfolni 
a katonát a sorban, amikor se nem felelhet, se elégtételt nem 
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vehet, annyi, mintha• megkölözött embert bántalmaznál; ez alá
valóság. 

Franti megszégyenülteu elsompolygott. 
A katonák négyesével vonultak el előttünk, megizzadva, 

porlepetten, de a puskák csöve villogott a verőfényben. 
— Szeretnetek kell a katonákat, fiaim, — mondta az igaz

gató ur. — ök a mi védelmezőinlc, akik megöletnék magunkat 
ériünk, ha maholnap ellenséges hadsereg fenyegetné a hazán
kat. Még ők is fiatalok, alig pár évvel idősebb, mint ti: és ök is 
iskolába járnak; vannak köztüli urak és szegények, mint köz
tetek és Olaszország legkülönbözőbb vidékeiről verődnek össze. 
Ha jól megnézitek őket, még az arcukról is megláthatjátok, hogy 
ki, hová való: vannak itt Szicíliából, Szárdiniából, Nápolyból, 
Piemontból és Lombárdiából. Nagyon régi ezred ez; ott volt már 
az 1848-iki harcokban is. A katouálí, persze, már nem ugyan
azok: de a zászló még mindig a régi. Hányan haltak meg ha
zánkért e körül a zászló körül, húsz esztendővel korábban, mint 
ti születtetek!... 

— Jön a zászló! — mondta most Garrone. 
És csakugyan láttuk a zászlót, amint nem messze közele

dett, fönt bukdácsolva a katonák feje fölött. 
— Vigyázzatok, fiaim, — szólt most az igazgató ur — kö

szöntsétek a lobogót; homlokba a jobb kezet, ha elmegy mellet
tünk a háromszínű lobogó. 

És elment mellettünk a zászló — egy altiszt vitte — a szín
telen, megfakult, megtépedt lobogó, nyelén az érmek: meg
annyi hősi cselekedet emlékeztetője. És mi valamennyien sor
falat álltunk előtte, kezünket a homlokunkhoz emelve. Az al
tiszt mosolyogva nézett ránk és visszaszalutált. 

— Derék fiuk vagytok! — szólt valald a hátunk mögött. 
Megfordultunlí: ^ y öreg ur volt, akinek gomblyukában olt 

diszeskedett a krimiai háború két szalagja: — nyugalmazott 
katonatiszt volt. 
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— Derék fiuk vagytok, — ismételte — ezt szépen csinál
tátok. 

Közben a banda már befordult az utcasarkon és a gyerek
sereg ujjongva táncolta körül, túlharsogván kiabálásával az 
induló zenéjét, mint valami harci dal. 

— Derék fiuk vagytok, — mondta az Öreg ur harmadszor 
i s— ald gyerelckorában tiszteli a lobogót, felnőtt korában meg 
is fogja védelmezni azt. 

A Netli párüogóia. 
Szerda, 23-ika. 

Nelli is nézte a katonákat tegnap, — szegény kis púpos I — 
de olyan szomorú arccal, amelyről lerilt a bánatos sóhajtás: 

— Belőlem sohase lesz katonai 
Nagyon jó gyerek és szorgalmas is; de olyan sovány és 

gyönge, hogy szinte a lélegzés is terhére esik. Mindig hosszú 
kötényt visel, fényes, fekete vászonból. Az anyja kicsiny, szőke 
asszony, fekete ruhában jár és mindig eljön a fiáért az előadás 
végén, hogy el ne sodorják a többiek a nagy tolongásban; és 
ilyenlíor gyöngéden simogatja, szeretettel csókolgatja. 

Az első napokban, mivel púpos szegényke, sok gyerek ki
csúfolta és néhányan a púpját is verdesték a táskájukkal; de ő 
sohase fordult ellenük ,sőt még az édesanyjának se mondta meg, 
nehogy fájdalmat okozzon neki az a gondolat, hogy a fia gimy 
tárgya a többiek előtt. Ha csúfolták és bántalmazták, csak némán 
sírt, karjára borulva a padban. Egy délelőtt azonban fölugrott 
Garrone és igy szólt: 

— A legelsőnek, aki hozzányúl NelUhez, olyan pofont adok, 
hogy háromszor fordul meg a tengelye körüli 

Franti rá se hederített, — mire megkapta a pofont és a 
fickó csakugyan hármat perdült. Ettől fogva után senkise bán
totta többé Nellít. A tanitő ur közel ültette őt Garronéhoz, 
ugyanabba a padba. így lettek jóbarálok. Nelli nagj'on meg
szerette Garronét. Mihelyt bejön az iskolába, mindjárt körülnéz, 



46 

hogy ott van-e Garrone. Sohase megy el ugy, hogy ne köszön
tené: 

— Isten veled, Garrone.. . 
És Garrone éppen így bánik vele. Ha leesik & Kelli tolla 

vagy könyve a pad alá, Garrone rögtön fölveszi, hogy a szegény 
púposnak ne kelljen érte hajladoznia; aztán segit neki a köny
veket, irkáival berakni a táskába és a Icabátját is föladja rá. 
Ezért szereti a Nelli; mindig rajta van a szeme és ha a tanitó 
ur megdicséri Garronét: olyan jól esik neki, mintha öt dicsérné. 

Ugy kell lennie, hogy Nelli valahogyan mégis csak mindent 
elmondott az édesanyjának: hogy az első napokban mennyit 
csúfolták, mennyit gyötörték és hogy végül akadt egy jó pajtása, 
aki a védelmébe vette és nem tűrte, hogy mások bántalmazzák, 
— mert ime: mi történt ma délelőtt A tanitó ur, félórával az 
előadás előtt, beküldött az igazgató úrhoz, hogy vigyem be alá
írásra az osztálykönyvet. Amikor ott voltam az irodában, bejött 
egy íeketeruhás, szőke úriasszony — a Nelli édesanyja — és 
azt kérdezte: 

— Igazgató ur, kérem, jár az én fiammal egy osztályba egy 
Garrone nevű fiu? 

— Hogyne — felelte az igazgató ur. 
— Volna olyan szíves, hogy idehivatná egy pillanatra — 

folytatta most a Nelli édesanyja — szeretnék vele pár szót 
váltani. 

Az igazgató ur becsöngette a szolgát és elküldte az oszr 
tályba, hogy hívja be Garronét és pár pillanat múlva már ott 
állt a küszöbön a kopa&ziejü Garrone, — egészen elbámész
kodva, hogy mi lesz most? . . . A Nelli édesanyja pedig, milielyt 
meglátta, azonnal odaszaladt hozzá, rátette két kezét a Garrone 
vállára s aztán össze-vissza csókolta a kopasz fejét: 

!— Te vagy Garrone, az én fiam barátja, az én szegény fiam 
pártít^ója.., Te vagy az, derék fiu, hogy az Isten áldjon meg! 
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Aztán idegesen keresgélt a zsebében, a táskájában s mikor 
nem talált semmit: hirtelen lealcasztotta a nyakából a láncon 
lógó kis keresztet és, íölkötvén a Garrone nyakára, igy szólt: 

— Viseld az én emlékemre, kedves fiam, a Nelli édesanyjá
nak az emlékére, aki hálás szívvel köszöni neked a jóságodat I 

Az eiső eiRinens. 
PénteR, 25-lke. 

Garronét mindenld szereti: — Dercsit mindenki csodálja. 
Meglcapta az első medáliát: ő lesz az első eminens ebben az 
esztendőben is, — senkise versenyezhet vele: — mind elis
merik, hogy valamennyi tantárgyból ő tud legtöbbet. Legelső a 
számtanban, a nyelvtanban, a fogalmazásban, a szabadkézi 
rajzban: — röptében fog föl mindent, az emlékezőtehetsége 
páratlan, oly könnyen boldogul, hogy a tanulás szinte játék 
neki. A ianitó ur tegnap is mondta neld: 

— Isten szép tehetséggel áldott meg; légy rajta, hogy el 
ne tékozold. 

Ráadásul nagy, kedves és szép fiu is ez a Derossi; dus, 
szőke, göndör haja van, oly ügyes, hogy játszva ugrUc át a padon, 
ha egj'ik kezével rátámaszkodik és már vivni is tud. Tizenkét 
éves, az apja kereskedő, mindig kék ruhában jár, aranyozott 
gomboklíal, mindig eleven, vidám, udvarias niindenldhez, és 
alíinek csak tud, segit a vizsgákon és még soha senltise merte 
megbántani, még csak egy rossz szóval se. 

Csak Franti és Nobis néznek rá kancsalul és Votini szeöie 
sugárzUí az irigységtől, — de ö még csak észre se veszi ezt. Mind 
mosolyognak rá és fogdossák a kezét vagy a karját, mikor ked
ves modorával körüljár az osztályban, hogy összeszedje a föl
adatokat, ö pedig képesujságokat, rajzokat ajándékoz és min
dent elosztogat, amit otthon kap; a kalábriainak megrajzolta 
Kalábria kis térképét, — és amit ád, kedvesen mosolyogva aján
dékozza, mint valami nagyúr, aki nem is tartja számon a bő-
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kezüségét. Lehetetlen nem irigyelni öt, — lehetetlen: nem 
érezni, hogy mindenben különb nálunk! 

Ah, én is irigylem, — éppen iigy, mint Votini! És néha 
keserűséggel, szinte haraggal gondolok rá, mikor otthon nehezen 
meg a föladat, amely ő már akkor bizonyára játszva és Idtünően 
megcsinált. De aztán, mikor az iskolában viszontlátom őt, mo
solyogva és diadalmasan, vagy hallom, amikor habozás nélkül, 
szabatosan felel a tanitó iir kérdéséire, — amikor láttam, hogy 
milyen szép, milyen udvarias és mennyire szeretik mindnyájan: 
aldtor elszáll a szivemből minden bosszúság és keserűség és 
szinte szégyenlem is magamat ezek miatt a csúnya érzések 
miatt. Ilyenkor szeretnék mindig mellette lenni, — szeretném 
vele végigjárni mind az iskoláimat: mert a jelenléte, a hangja 
fölbátorít, munlvára serkent, fölvidit és örömöt okoz.. . 

A tanitó ur neki adta másolni a havi elbeszélést, amelyet 
holnap fog fölolvasni: — „A kis lombárd őrszem" a elme; ma 
délelőtt másolta le és annyira föllelkesítette a hősies történet, 
hogy az arca lángolt, a szeme kömiybe lábbadt, az ajkai remeg
tek; én pedig néztem: — oh, milyen szép és nemes volt az arcai 
Mily örömmel mondtam volna meg nelü szemtől szembe: 

— Derossi; te mindenben többet érsz nálam! Te már férfi 
vagy hozzám képest! Tisztellek, szeretlek és bámullak téged! 

A kis lombard 6rszem. 
— Havi elbeszélés. — 

Szombat, 26-ika. 
1859"ben, a Lombárdia fölszabadításáért vívott harcban, 

kevéssel a solferinői és san-marlinói csaták után, melyekben 
a franciák és olaszok legj'őzték az osztrákokat, június havának 
eg>-ik szép reggelén, a saluzzói lovasezred egy Ids csapata lép
tetve haladt egy magányos ösvényen az ellenség felé, élesen 
vizsgálva a mozőt. A kis csapat élén a hadnagy meg az őrmester 
lovagolt és mind kimeresztett szemmel vizsgálódtak, minden 
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pillanatban készen arra, hogy egyszerre csak megpillantják a 
bokrok közt az ellenség előőrseit. 

így tn-tek egy kis tanyához, melyet kőrisiák fogtak körül; 
előtte, teljesen egyedül, üldögélt egy 12—14 éves fiu, aki bics
kájával botot farigcsált egy letört ágból. A ház egyik ablalcában 
hatalmas háromszínű lobogó lengett, odabent azonban nem volt 
senki; a parasztok, miután kitűzték a zászlót, elmenekültek, 
mert féltek az osztrálioktól. 

A kis fiu, mihelyt meglátta a lovaskalonákat, rögtön el
dobta a lx)tot és levette a sipkáját. Szép gyerek volt: bátor, 
értelmes arcú, nagy, kék szemekkel és hosszú, szőke hajjal; 
csak ingujjban volt s a meleg miatt be se gombolta az úigét, 
ugy hogy a födetlen melle is kilátszott. 

— Mit csinálsz itt? — kérdezte tőle a hadnagy, megállitván 
a lovát. — Miért nem szaladtál el te is a szüléiddel? 

— Nekem nincsenek szüleim, — felelte a fiu. — Én talált 
gyerek vagyok. Aimak dolgozom, ald megfogad. És azért ma
radtam itt, hogy lássam a háborút. 

— Láttál-e osztrálcokat erre menni? — kérdezte a hadnagy 
kíváncsian. 

— Három nap óta egyet se — felelte a fiu. 
A hadnagy kissé gondolkozott, aztán leszállt a lóról s ott 

hagyván a kis csapatot, hogy figyeljen az ellenség felé, ő maga 
bement a házba és fölment a te tőre. . . A ház alacsony volt; a 
tetejéről bizony nem lehetett valami messzire látni. 

— Föl kell mászni a fákra — mondta a hadnagy, mikor Id-
jött a házból. 

Közvetlenül a tanya előtt emelkedett egy magas, karcsú 
körisfa, melynek koronája egyenletesen ringatózott a friss szellő
ben. A hadnagy gondolkozott néhány pillanatig és hol a fára 
nézett, hol a katonákra; majd hirtelen odafordult a fiúhoz: 

— Van-e jó szemed, gyerek? — kérdezte tőle. 
D'Am«is; A szív, I. 4 
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— Nekem ? — felelte a fin. — Olyan szemem van, hogy egy 
mériföldről is meglátom a verebet. 

— Hát aztán föl tudnál-e mászni ennek a fának a tetejére? 
— Hogy föl-e? — vágott vissza félvállról a fiu. — Egy pere 

alaít odafönt vagyok! 
— És meg tudnád mondani, hogy mit látsz odaát, — kér

dezte tovább a hadnagy — hogy vannak-e arra osztrálí katonák, 
porfelhő, csillogó puskák, huszárok? 

— Ha vamiali, hát megmondom — felelte a fiu készségesen. 
— És mennyiért teszed meg ezt nekem? — kérdezte a had-

nagj' komolyan. 
— Hogy meimyiért? — felelte a fiu mosolyogva — hát 

ingyenI Még csak az volna szép, ha pénzt kérnék ezért . . . A 
németeknek meg nem tenném semmi pénzért; de a mienlt-| 
uek? ! . . . Én lombárd gyerek vagyok. 

— Jól van, — bólintott a hadnagy — alikor hát másszál 
föl a fára. 

— Csak addig tessék várni, — mondta a fiu — mig le
húzom a cipőmet. 

Lerúgta a cipőit, megszorította a nadrágszíját, ledobta sip
káját a fűbe és két kis karjával megölelte a karcsú fa törzsét. 

— De vigyázz! — Itiáltott föl a hadnagy és odalépett hozzá, 
mintha vissza akarná tartani, mert hirtelen aggódni kezdett. 

A fiu megfordult és kérdően nézett rá nagy, kék szemeivel. 
— Semmi, semmi, — mondta a hadnagy — csali menj föl | 

bátrán. 
A űu oly gj'orsan és ügj'esen kúszott föl a fára, mint a 

macska. 
— Nézzetek mind előre! -— kiáltott a hadnagy a katonálíra. 
A flu pár perc alatt fönn volt a fa tetején karjaival átölelte 

a törzsét, de csak alsó testét takarták el a lombok és egész melle 
födetlen volt, ugy hogy szőke haiIW|Níiykénl ragyogott a ráeső 
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verőfényben. És oly kicsiny veit, hogy a hadnagy szinle alig 
látta lentről. 

— Nézz előre, a messzeségbei — kiáltott föl hozzá han
gosan. 

A fiu, hogy jobban lásson, jobb karjával eleresztette a Ta-
íörzset és kezét a szeme íölé tette ernyőnek. Most ismét íöl-
Idáltott hozzá a hadnagy: 

— Nos, mit látsz? 
A fiu lehajlott felső testével és, trombitát csinálván a kezé

ből, lesüvöltött: 
— Két embert látok lovon, a fehér országúton. 
— Mennyire lehetnek ide? — kérdezte a hadnagy. 
— Félmértföldnyire. 
— Jönnek vagy mennek? 
— Nem; csak állnak. 
— Mit látsz még? kérdezte a hadnagy rövid szünet után, 

— Most nézz jobbra. 
A fiu arra nézett s aztán igy szólt: 
— Közel a temetőhöz csillogni látok valamit a Iák között. 

Szuronyok lesznek. 
— Hát embereket látsz-e? — kérdezte a hadnagy izga

tottan. 
— Nem, — rázta fejét a fiu. — Talán elbújtak a vetésben. 
Ebben a pillanatban éles süvöltéssel repült el egy golyó 

fönt a magasban s a baljóslatú zizegésre ijedten kiáltott föl a 
hadnagy a fiimalc: 

— Gyere le, fiami A gazemberek megláttak. Nem is aka^ 
rok többet tudni. Gyere le. 

— De én nem félek — szabadkozott a fiu. 
— Mégis gyere le — ismételte a hadnagy; majd gyorsan 

hozzátette: — Hát balra látsz-e valamit? 
— Balra? — ismételte a fiu és arra felé nyújtotta a nyakát. 
E pillanatban ismét fölhangzott ez előbbi baljóslatú süvöl-

4» 
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tés, de már sokkal közelebbről és a levelek csattogva zörrentek 
meg, amint a golyó átcsapott rajtuk . . . A fiu összerázkódott. 

— A guta üsse meg őket! — Idáltott föl. — Ugy látszik, 
hogy csakugj'an rám utaznak. 

Valóban ugy látszott, mert a golyó alig pár lépésnyire sü
völtött el mellette. 

— Gyere le rögtön! — kiáltott föl a hadnagy idegesen — 
azonnal jöjj le a fáról! 

— Mindjárt megyek, — felelte a fiu — de ne tessék félni: 
megvéd engemet ez a fatörzs... Azt akarja tudni, hogy mi van 
balra? 

— Igen, balra, — ismételte a hadnagy — de azért inkább 
csak szállj le. 

— Balra, — kiáltott le a fiu, miközben egész felső testével 
Itíhajolt az ágak közül — balra, ahol a kápolna van, ugy tetszilc, 
hogy. . . 

Még élesebb zizegés hasitott bele a levegőbe és csaknem 
ugyanabban pillanatban lefelé kezdett zuhanni a fiu, aki eleinte 
megkapaszkodott itt-ott az ágakban, majd kitárt karolíkal, fejjel 
lefelé esett ágról ágra, szinte megfordulván maga körül, ahogy 
egy-egy ág megállitotta. 

— Átkozott gazemberek! — kiáltott föl a hadnagy és oda
szaladt. 

A fiu háta nagy zökkenéssel érte a földet s aztán ott ma
radt a test mozdulatlanul, a hátán fekve, két karját keresztbe 
tárva a földön; a melle baloldalán vékony erecskében szivár
gott a vér a halálos sebből. Az őrmester és két katona rögtön 
leugrott a lóról, de a hadnagy akkor már ott térdelt a fiu mellett 
és széthúzta az ingét: — a fiúnak baltüdejét fúrta át a golyó. 

— Meghalt! — Idáltott a hadnagj'. 
— Nem, még él! — felelte az őrmester reménykedve. 
— Ah, szegény fiam... derék üu! — biztatta a hadnagy 

a gyereket — bátorság, fiam, bátoi-sági 
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De mialatt zsebkendőjét a sebre szorította és kissé föl 
akarta ültetni a sebesültet, a fiu szeme a fehérével fordult föl
felé, a feje pedig hátrabicsaklolt: — meghalt. 

A hadnagy elsápadt; pár pillanalig merően bámult a ha
lottra és gyöngéden lefektette. Aztán fölkelt és ugy nézett rá, 
— az őrmester és a két katona is mozdulatlanul nézte a sze
gény fiút, mig a többiek némán ültek lovulíon, arccal az ellen
ség felé fordulva. 

— Szegény flu, — ismételte a hadnagy szomorúan — sze
gény, derék fiu... 

Odament a házhoz, leakasztotta az ablalíról a háromszínű 
lobogót és ráíeritette a kis halottra, mint szemfedőt, de ugy, 
liogy az arca szabadon maradt. Az őrmester ezalatt összeszedte 
a flu „hagyatékát": a cipőit, a sipkáját, a bicskáját, meg a kis 
botot. 

Aztán még pár pillanatig némán álltak olt, majd a hadnagy 
odafordult az őrmesferhez: 

— Elküldjülí érte a betegápolókat — mondta. — Ugy halt 
meg, mint hős: katonatemetés jár neki. 

— Ezt mondván, csókolt intett feléje a kezével és hangosan 
kiáltotta: 

— Lóra!.. . 
Az őrmester meg a két lovas nyeregbe pattant s a Ms csapat 

tovább lovagolt. 
Pár órával később a kis halott megkapta a hősölmek járó 

katonai tiszteletet. 
Mikor a nap már kezdett aláhanyatlani a szemhatáron, az 

olasz előőrsök egész vonala megindult az ellenség felé s ugyan
azon az utón, amelyen reggel a kis lovascsapat ügetett, most 
kettes sorokban masírozott egy vadászzászlóalj, amely pár nap
pal ezelőtt hősi vérével öntözte a san-niartinói dombokat. 

A hősi halált halt gyermek története már szájról szájra járt 
a katonSc között, még mielőtt elindultak táborhelyülcről. Az ut, 
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melyet kis patak szegélyezett, pár lépésnyire kanyargott a ma
gányos niajorhásiól, — s mikor a zászlóalj élén lovagló tiszíek 
niegpülantottáli a kis halottat, mely még mindig ott feküdt a 
magas kőrisía tövében, letakarva a háromszinü lobogóval: a 
kardjukkal tisztelegtek neki. Az egyik pedig — egy gyalogos 
hadnagy — lehajolt a patak partjára, amely tele volt virággal 
s leszaldtván két szálat, odadobta a halottra. 

És ekkor minden vadász, aki arra ment, maroklíal tépio, 
szórta a virágot a kis halottra, ugy hogy a virághalom csak
hamar elboriloíta a lobogói. Tisztele, altisztek és közlcatoná' 
mind üdvözölték egy-egy virággal arra mentükben a kis hős'. 

— Brávó, kis lombárd gyerek! — Isten veled, fiam! — Híî  
voltál, szép szőke gyerek! — A te dicsőséged nagyobb, mint 
a mienk! — Isten veled!. . . 

Az egyik tiszt odadobta neki a vitézségi érmét, egy másik 
homlokon csókolta, — és a virágok egyre hulltak mezítelen 
lábaira, véres mellére, szőke fürtéire. Ö pedig ott aludt a virá
gos réten, begöngyölve hazája lobogójába és hófehér arca szinte 
mosolygott, — szegény gyerek: mint hogyha csak hallotta volna 
a sok szives üdvözletet, — boldogan, hogy meghalhatott a szép 
Lombárdiáért! 

A szegények. 

Kedd, 29-ike. 
Meghalni a hazáért, ahogy ez a lombárd fin meghalt: igen 

nagy erény ; te azonban ne hanyagold el a kis erényeket se, fiam. 
Ma délben, mikor, az iskolából hazajövet, előttem mentél, elhalad
tunk egy szegény asszony melleit, aki ölében tartotta beteges, né! 
külözésektöl elsatnyult fiúi és alamizsnát kért tőled. Te ránéztél éa 
nem adtál neki semmit, pedig volt pénzed. 

Hallgass ide, fiam. Ne szokjál hozzá, hogy közömbösen menj 
el a segítséget kérő nyomor mellett, —• s még kevésbbé az olyarí, 
anya mellett, aki a gyermek számára koldul. Gondolj csak arra^ 



55 

hogy az a gijermek talán éhezett: és mit szeiwcdhelctt ezért az a 
szegény anya ? . ' . . . El tudod-e képzelni az én keserves följajdu-
lúsomat, ha egy napon azt kellene mondanom: 

— Enrico, ma már egy falat kenyeret se tudok adni neked ? .' 
Ha alamizsnát adok a koldusnak és ö azt mondja : — „Isten 

adjon egészséget önnek és a gyermekeinek", — el se tudod kép
zelni, mily végtelenül jól esnek szivemnek ezek a szavak és mily 
hálás vagyok annak a szegény koldusnak. Szinte iHilósággal ugy 
tetszik, hogy ez a jó kívánság őrzi meg az egészségleket mennél 
tovább, én pedig boldogan megyek haza, ezzel a gondolattal: 

— Oh, ez a szegény koldus sokkal többet adott vissza, mint 
amennyit tőlem kapóit. 

Légy hát rajta, Enrico, hogy halljam néha ezt a jókivánatot 
a te nagylelkűséged és irgalmassúgod révén is ; szánj rá néha te 
is egy-két soldót a magadéból és ajándékozz meg egy-egy gyámol
talan aggastyánt, éhező anyát vagy apátlan-anyátlan árvát. 

A szegények szeretik a gyermek alamizsnáját, mert az nem 
alázza meg őket és mert a gyermekek, akik szintén rászorulnak 
mindenkire, hasonlilanak hozzájuk : ezért láthatod, hogy az isko
lák körül mindig vannak szegények. A férfi alamizsnája'csak jóté
konyság ; de a gyermeké jótékonyság és kedveskedés is egyszers
mind : — érted-e f Mint hogyha a soldóval együtt virágot is ejtene 
a koldus kalapjába. 

Jus.^on eszedbe, hogy neked semmid se hiányzik, nekik pedig 
semmijük sincsen ; hogy: amig te boldog akarsz lenni, — nekik 
elég, ha nem halnak éhen. Gondold meg, mily szörnyűség az, hogy 
a sok palota közt, azokon az utcákon, ahol fényes fogatok robog
nak és bársonyba öltözött gyermekek sétálnak : vannak anyák és 
gyermekek, akiknek nincs mit enniük! — Nincs mit enniük, jó
ságos Istenem !... Olyan gyermekeknek, mint te, akik éppen olyan 
jók és okosak is, ebben a nagy városban nincs mit enniük, — 
7ii!ní a sivatagba kivert fenevadaknak !... Oh, Enrico : soha, soha 
többé ne menj el ugy egy kolduló anya mellett, hogy bele ne csúsz
tass a kezébe egy soldót I 

Édesanyád. 
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Decembei* 
A gyalogboltos. 

Csütörlük, í-je. 
Apám azt akarja, hogy minden szüneli napon hivjam meg 

vagy látogassam meg valamelyik iskolatái'saniat és igy lassan
ként barátkozzam meg valamennyivel. Vasárnap sétáim me
gyek Votinival, azzal a szépruhás fiúval, ald mindig tisztogatja 
magát és annyira irigyli Derossit. Ma pedig Garofü látogatott 
meg, az a hosszú, ösztövér fiu, a bagolyorrával és furfangos, 
apró szemeivel, amelyek mintha mindig firtatnánalc valamit... 

Az apja droguista. Nagyon eredeti gyerek. Mindig a pénzét 
számolgatja, ami a zsebében van, gyorsan Idszámit mindent az 
ujjain és bárminő szorzást elvégez fejből. Mindig gyűjt, hará
csol, takarit és már van is betétkönyve az iskolai takarékpénz
tárban. De nem csoda; mert el nem költene soha egy fillért se 
és ha véletlenül leejt egy soldót a pad alá, egész héten át is 
keresi. 

— Olyan, mint a szarka — mondja Derossi. 
összeszed mindent, amit csak talál: rossz tollat, használt le

vélbélyeget, gombostűket, még a gyertyáról lecsöpögő stearint 
is. Már több, mint két éve gyűjt levélbélyegeket és több száz 
Van neki minden országából, egy nagy albumban, amelyet majd 
elad az antikváriusnalc, ha tele lesz. A papírkereskedő ingyen 
adja neki az irkálcat, mert sok gyereket csal be a boltjába. 

Az iskolában mindig kereskedik; minden nap elad, cserél 
valamit vagy lutrit rendez; aztán megbánja a cserét és vissza
követeli a holmiját; amit kettőért vesz, azt négyért adja el; ját-
szUt tollakra és sohase vészit, a régi újságokat eladja a trafi-
kosnak és minden üzletét fölírja egy irkába, amely tele van 
osszad ásókkal és kivonásoklial. Nem tanul semmit, csak a 
számtant és, ha vágj'ik is a heti niedáliára, ez csak azért van, 
hogy ingj'en mehessen a bábszínházba. 
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Én szeretem, mert mulaftat. Boltost játszoltunk, a sulyokkal 
és mérleggel. Garoffi pontosan tudja mindennek az árát, is
meri a súlyokat és nagyszerűen tudja becsomagolni az árut, 
akárcsak az igazi boltosok. Azt mondja, hogy mihelyt elvégzi 
az iskolát, rögtön boltot nyit, valami újfajta kereskedést, amit 
ő talált Id. Nagyon boldog volt, mikor néhány külföldi bélyeget 
ajándékoztam neki és egész pontosan meg tudta mondani, hogy 
mennyit fizetnek mindegyikért a gyűjtők. 

Az apám, színlelvén, hogy az újságot olvassa, egyre csak 
Garotfit hallgatta és jól mulatott rajta. A zsebe mindig tele van 
apró ámcikkeivel, melyek fölött hosszú, fekete kabátot visel 
és ugy látszik, hogy mindig tele van gonddal, dolc^gal, akár
csak az igazi kereskedő. De minden dolgánál jobban a sízivéhez 
nőtt a bélyeggyűjteménye; ez az ő kincse, mindig erről beszél, 
mintha egész vagyont tudna szerezni belőle. 

A pajtásaim szidják, hogy fösvény és uzsorás. Én nem 
tudom, hogy igaz-e. De azért szeretem Garoffit, nagyon sokra 
meglanit és egészen olyan, mint a nagy emberek. Coretti, a fás 
ember fia, azt mondja, hogy Garoffi még aldtor se adná oda a 
Mlyeggj'űjleményét, ha tudná, hogy az édesanyja életét menti 
meg vele. De az apám nem hiszi. 

— Ne Ítéld el idő előtt, — mondta — ez szenvedélye neki, 
de azért jő szive van. 

Megszégyenült hivalkodás. 

Hétfő, 5-ike. 
Tegnap sétálni voltam a Rivoli-fasorban Volinival meg az 

apjával. Mikor a Dora-Grossa-uton mentünk, megláttuk Stardit 
— azt, aki rug, ha zavarjálc előadás alatt — amint mozdulatla
nul állt egy könyvesbolt kiralcata előtt és merően nézte a ki
akasztott térképet; és ki tudja, mióta ácsoroghatott már ott, — 
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hiszen még az utcán is tanul! Még a köszöntésünket is alig 
fogadta, a paraszt. 

Votini szép ruhát viselt, — talán nagyon is szépet: vörös 
selyemmel kivarrott barna csizmája volt, Limzett matrózbluz 
selyembojtoldial, a fején pompás fehér hódsiplca és óra a zse
bében. Oly büszkén tollázlvodott, mint a páva. De most az- egj'-
szer torkára forrt a hivalkodása. 

Milíor már jó soicáig szaladoztunli: a fasorban, njigy darabon 
előresiettünk és jól elhagytuk az édesapját, aki lassan, sétálva 
jött utánunlc; aztán megálltunk egy pad előtt, szemben egy kis, 
szerényen öltözött fiúval, aki már ült és fáradnak látszott, mert 
egészen előre hajtotta a fejét. Lehet azonban, hogy swmoru 
volt és gondolkozott. A fák alatt egy ember, aki alighanem az 
apja lehetett, föl s alá járva újságot olvasott. Mi is leültünk a 
padra, ugy hogy Votini került közém és a fiu közé. 

És, miniha csak most jutott volna eszébe, hogy milyen 
pompás ruhája van, rögtön hivalkodni akart vele a szomszédja 
előtt. Fölemelte az egyik lábát és igy szólt hozzám: 

— Láltad-e már csizmámat?... Egészen olyan, mint a 
katonatiszteké. 

Csali azért tette ezt, hogy a szomszédja odanézzen; ez azon
ban rá se hederített. Eldcor Votini a mati-ózbluza selyembojljait 
mutogatta és, szemmel tartva a szomszédját, h<^y nem néz-e 
oda, bosszúságot színlelve mondta, hogy nelci nem tetszenek 
ezek a bojtok és Id akarja azoltat cserélni ezüst gombokkal. De 
a szomszédja még a selyembojtokra se hederített. 

Votini eklvor levette a sipkáját — a szép fehér, hódprémes 
süveget — és megforgatta a mutatóujján. De a szomszédja, 
mintiia csalc készakarva bosszantani alíarná Votinit, a világ 
minden Idncseért se nézett rá a szép sapkára. És Votini valóban 
bosszanlcodott is; most már elővette az óráját, fölnyitotta a föde
lét és megmutatta a kereket járását: — de a szomszédja most 
se fordult arra. 
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— Aranyozott ezüst? — kérdeztem VoJinitöl. 
— Nem az, — rázta a fejét Votini — igazi arany. 
— De talán csak nem mind arany? — kérdeztem. — Lesz 

bsniie ezüst is. 
— Dehogy! — tiltalcozott Votini — tiszta szinarany ez! 
És, hogy rákényszei-ifse a szomszédját, hogy megnézze 

végre az órát, egészen odatartotta az orra alé és kényeskedve 
szélitőlta meg: 

— Nézd meg jól és mondd meg te is, hogy nem igazi szin-
arany-e az egész? 

A fiu szárazon felelt: 
— mt tudom én?! 
— Ejha, — vágott vissza Votini mérgesen — de rátartóa 

Vfigy! 

Az édesapja éppen erre a párbeszédre érkezett oda, ame
lyet végig is hallgatott; aztán pár pillanatig merően nézte az 
idegen fint, majd hirtelen és nyersen rászólt a fiára: 

— Hallgass! 
És oda hajolva a füléhez, halkan súgta neld: 
— Nem látod, hogy vak? 
Votini ijedten összerázkódva ugrott föl és jól szemébe nézett 

a fiúnak... A szemgolyója üveges volt, élet és kifejezés nélkül. 
Szégj'enlcezve sütötte le a szemeit Votini és megbánva elliamar-
Icodoítságát, zavartan dadogta: 

— Igazán sajnálom . . . nem tudtam. 
De a valc flu, ald mindent megértett, jóságosan szomorú 

mosollyal mondta: 
— Oh, nem tesz semmit. 
Hát igen: hiu gyerek ez a Votini, de nem szivtelen, se 

önző. Az egész idő alatt, mig sétáltunk, egyszer se nevetett 
többé. 
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Az e3s5 hö . 
Szombat, 10-ike. 

Vége már a sétának a Eivoli-fasorban! Itt van már a fiuk 
teher barátja: az első h ó ! . . . Már tegnap este óta egyre hull, 
nagy pelyhekben, mint a fehér szegfű. Mily pompás volt ma 
délelőtt, ahogy üllünlt az iskolában és verte az ablakot, a pár
kányon pedig egyre vastagabb lett a hópáma; még a tanitó ur 
is megállt, — nézte, nézte és dörzsölte a kezeit. Mindnyájan 
nagyon örültünk neki, mert a hólabdás csaták jártak az eszünk
ben, meg a csúszkálás és utána a jó meleg szoba odahaza. Csak 
Stardi nem törődött semmivel; egészen belemerült a magyará
zatba, két öklével támogatva a nagy fejét. 

Mily nagyszerű volt, — igazi ünnepnap volt — mikor kijöt-
tünli az iskolából! Mind nyargalásztunk végig-hosszant az utcán, 
kiabálva és birkózva, egymás hátához vagdosva a hólabdákat és 
vájkálva, tapicskolva a leves hóban, akárcsak a kis kutyálí. A 
szülők, a rokonok meg a cselédek esernyővel jöttek értünk, de 
az esernyők mind fehérek voltak, — fehér volt a rendőr sisakja 
is és pár perc alatt fehérek lettek a mi táskánk is. 

Mind oda voltunk az örömtől és boldogságtól: még Precossi 
is, a kovács fia, az a sovány, agyongyötört kis gj'erek, aki sohase 
nevet, — és szegény Robetli, aki elrántott a omnibusz elől egy 
kis fiút, szintén velünlí ugrándozott a két mankóján. A kalábriai, 
aki még sohase látott havat, labdát gyúrt belőle és ugy ette, 
mintha őszi barack lett volna; Crossi, a zöldséges kofa fia, tele-
ralvta vele a táskáját; a kis kőmüvesinás pedig agyon nevettetett 
bennünlcet, mikor az apám meghívta, hogy holnap látogasson 
meg engem: — a szája tele volt hóval s mivel se kiköpni, se 
lenyelni nem merte, csak állt ott némán, mint a sóbálvány és 
nem tudott felelni. 

A tanítónők is futva, nevetgélve jöttek ki az iskolából; az 
én volt tanítónőm is szaladt, szegényke, a sürün hulló hóban, 
lehúzván zöld fátyolát az arcára — és közben köhécselt. És a-
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szomszédos iskolából is száz meg száz gyerek rohant ki a havas 
utcára, vijjogva, kiabálva, ujjongva, száguldozva hófehér szőnye
gen, — a tanító urak, a szolgáJi és a rendőrök pedig egyre hesse
gették őket: 

— Elég volt már l . . . Menjetek haza! 
De azért ők is mulattali a rakoncátlan bandán, mely ilyen 

örömujjongással fogadta a telet, miközben a hajukat, szakállu
kat és bajszukat ellepték a hópelyhek, hogy idő előtt megösrült 
aggaslyánoknalc látszottak valameimyien... 

Ti ünnepinek a lelet és ujjongtok, hogtj elkövetkezett... De 
hány gyermek van, akinek se ruhája, se cipője, se meleg otthona 
nincsen! Ezren és ezren vannak, akik ugg ballagnak hosszú útju
kon az iskolába, hogy a fagyástól, vérző, kicserepezett kezükben 
viszik azt a darab fát, amely arra kell, hogy majd befütsek vele 
az iskolát. Száz meg száz olyan iskola van, amelyet szinte eltemet 
a hó, — csupasz és sötét, mint a barlang, ahol a ftuk fulladoznak 
a füsttől vagy vacog a foguk a hidegtől: mig ők maguk rettegve 
nézik a fehér pelyheket, melyek hullanak, hullanak szakadatlanul 
és föltornyosulnak a kis viskók fölött, — a lavinával, az eltemé' 
téssel fenyegetve őket. — Ti ünneplitek a telel, fiuk. Gondoljatok 
arra a sok ezer lélekre is, akikre nyomort, sőt halált is hoz a tél I 

Édesapád. 

A kömUvesinas. 
Vasárnap, 11-ike. 

Ma végre eljött a „kőmüvesinas", — vadászruhában, amit 
az apja viselt eddig, most tele volt mésszel, homokkal, niálter-
rel. Az apám még jobban kivánta, hogy eljöjjön, mint én magam. 
— De milyen jól is mulattimk vele! 

Alighogy belépett, lekapta fejéről a puha kalapját, amelyet 
a hó egészen átáztatott; gyorsan zsebébe gyúrta a líalapot s 
aztán közelebb jött, azzal a hanyag, bicsakló járással, ahogy 
este hazatér a fáradt munkás, ide-oda forgatva, himbálva tök-
forma, gömbölyű fejéi, amelyből még a tompa orra se áll ki, — 
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s amilcor beért az ebédlőbe, gyorsan végignézett a szobán, majd 
m^akadt a szeme egy képen — a púpos bohóc Rigoletto képén 
— és ekkor hirtelen „nyulszájat" csinált. 

Lehetetlen megállani nevetés nélkül, mikor a „kőmüves-
inas" nyulszájat csinál. Kinevettük hát magunkat s aztán ját
szani kezdtünk az építőkövekkel. A kis nyúlszájú bámulatosan 
éi't hozzá, hogyan kell nagyszerű hidakat, magas tornyokat 
építeni, amelyek szinte csoda, hogy megállanak: — és olyan 
komolyan, türelmesen „dolgozik", mint akármelyik épitőmesler. 
„Munka" közben aztán elbeszélgetett a szüleiről. 

így tudtam meg, hogy padlásszobában lalcnak, az apja eljár 
az esti iskolába, mert most tanul imi és olvasni, az anyja Biellá-
ból való. És látszik, hogy nagyon szerethetik; mert igaz, hogy a 
ruhája szegényes és kopott, de azért jó meleg, sehol se rongyos 
és a nyaldcendüjét szépen megkötötte az édesanyja. Az.apja — 
igy mondta — hatalmas, nagy ember, igazi óriás, ugy hogy alig 
fér be az ajtón; de nagyon jó ember és mindig csalc „nyulszáju"-
nak hivja a fiát. Furcsa, hegy az apja ilyen nagy, a fia meg olyan 
Idcsiny: solckal kisebb még nálam is! 

Négy órakor együtt ozsonnáztimk kenyeret és mazsolát a 
divánon s amikor fölkeltünlv — nem tudtam, miért: — édesapám 
nem engedte, hogy leporoljam a diván hátát, amely meszes 
lett a líis kőmüvesinas kabátjától; megfogta a kezemet s aztán 
titokban ő maga porolta le. Miközben játszottunk, leszakadt a Ids 
nyúlszájú vadászlcabátjáról egy gomb és édesanyám maga varrta 
föl neki: ő pedig egészen belepirult és oly álmélkodva nézte 
anyámat, míg ez varrt, hogy zavarodásában szinte még léleg
zem se mert. 

Aztán elővettünk egy nagy albumoí, amelyben csupa torz-
képek voltak és a kőmüvesinas, szinte öntudatlanul, oly pompá
san utánozta a furcsa arcokat, hogy m ^ az édesapám is nevetett 
rajta. Ö pedig olyan bold<^ volt, mUcor elment tőlünk, hogy még 
a kalapját is elfelejtette föltenni és mikor kildsértem a folyó-
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sara, még egj'szer nyulszájat csinált, hogy megmutassa a hálá
ját. — A aeve Aiiíonio Rabucco és nyolc esztendős meg nyolc 
hónapos... 

* 
— Tudod-e, fiam : miért nem akartam, hogij leporold ft 

diuánl 9 Mert, ha akkor teszed ezt, mikor a barátod is látja : annyi 
lett volna, mint a szemére vetni, hogy bemocskolta. Ez pedig hiba 
lett volna, — először azért, mert nem készakarva és aztán azért 
is, mert az édesapja ruhájával csinálta, aki munka közben lelh 
meszes ; már pedig a munkával nem jár piszok : — lehel por, 
mész, málier, korom, olaj, vagy amit akarsz, — de piszok nem 
lehet soha. Mert a munka senkit se mocskol be. Sohase mondd 
hát, ha műhelyből hazatérő munkást látsz, hogy — „piszkos" — 
Hanem azt mondd: — „Munkájának a nyomai látszanak meg a 
ruháján". — Ezt sohase felejtsd el, édes fiam. És szeresd a kis 
kőművesinast: — először azért, mert iskolatársad, aztán pedig 
azért, mert munkásnak a fia. 

Édesapád. 

A hógol^ö. 
Péntek, 16-ika. 

És mindig havazik. Csiinya eset történt ma délelőlt a hóval, 
mikor kijöttünlc az iskolából. Egy csapat fiu, alig hogy kiértünk 
a korzóra, mindjárt csatázni kezdett hógolyókkal, pedig a hő 
már vizes volt az olvadástól és a golyókat oly keményre, ne
hézre lehetett gyúrni, mint a kő. Sok ember járt az utcákon és 
a golyók csak ugy röpdöstek. Egy ur rájuk is kiáltott: 

— Hagyjátok abba, rossz kölykök! 
És éppen ebben a pillanatban éles sikoltás hallatszott az 

utca tuIsó feléről s ahogy odanéztem: hát egy öreg ur, akinek 
a kalapja is leesett, támolygott ott, arcát a két kezébe temetve, 
mellette pedig torka szakadtából kiabált egy fiu: 

— Segítség!... Segítség! 
Mindjárt odaszaladt a nép mindenfelől. Az öregei megdob

ták és a golyó éppen a szemét érte. A vásott fiulc ugy eltűntek 
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egy szempillantás alatt, mintha puskából lőtték volna ki őket. 
Én a könyvesbolt előtt álltam, ahová éppen bement az édes
apám és láttam, hogy lélekszakadva szalad arra néhány pajtá
som és mindjárt elvegyül a többiek közé, akik mellettem álltak 
és ök is színlelték, hogy a kirakatot nézik velünk együtt. Köztük 
volt Garrone, altí most is, mint rendesen, nagyokat harapott a 
kenyeréből, azlán Corelti meg a kömüvesinas és Garoffl, a bé
lyeggyűjtő gj-alogboltos. 

Közben egész csődület támadt a megsebesült öreg ur körül 
és nemcsak a rendőr, hanem mások is szaladgáltál^ föl és alá, 
fenyegető hangon kérdezősködve: 

— Ki volt a z ? . . . Hol az a gazember?.. . Te voltál?... 
Mondjátok meg, hogy ki volt! 

Megnézték a fiuk kezét, hogy havas és vizes-e... Garoffi 
éppen mellettem állt és észrevettem, hogy ugy részltet, mint a 
nyál-falevél, az arca pedig fehérebb volt a hónál is. 

— Ki volt a z ? . . . Álljon elő! — kiabált a nép köröskörül. 
— Ki volt az? 

— Hallottam, hogy Garrone halkan odasúgja Garoffinak: 
— Rajta, mondd meg, hogy te voltál. Hitványság volna el

tűrni, hogy más valakit csípjenek nyakon helyetted. 
— De nem készakarva csináltam! — tiltakozott Garoffl 

halálra váltan. 
— Az mindegy. Tedd a kötelességedet! — intette őt Gar

rone komolyan. 
— De mikor nincs hozzá bátorságom! — siránkozott Ga-

roífi reszJíetve. 
— Fogd két kézre a bátorságodat, — biztatta Garrone — 

én is veled megyek. 
A rendőr meg a többiek pedig egyre hangosabban kia

báltak: 
— Ki volt a z ? . . . Eltört a pápaszeme és az üvegszilánkok , 
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mind belementek a szemébe!... Oh, a gazemberl.. . Megvaki-
toíta ezt a szegény, öreg urati 

Azt hittem, hogy Garoífl menten összei-oskad. De irost 
Garrone elszántan rászólt: 

— Rajta hát, gyere! . . . Majd én megvédelmezlek. 
És megragadván a Ivarját, előre tolta Garoffit, de egyúttal 

fogta és vezette is, mint a beteget, hogy össze ne roskadjon. 
Mihelyt a nép látta ezt, rögtön megértett mindent és néhányan 
fölemel ököllel szaladtak Garofíi felé; de Garrone elébük állt 
és rájuk Idáltott: 

— TÍZ meglett ember egy lás fiu e l len? . . . Szégyen-gya-
lázat! 

Erre mind megálltak és a rendőr karon fogta Garoffit és 
áttörvén a tömegen, bevezette abba a pékboltba, ahová bevitték 
a megsebesült öreg urat. Mikor megláttam, azonnal m ^ s m e r -
tem, hogy ez az öreg nyugalmazott hivatalnok a mi házunkban 
lakik kis unokájával a negyedik emeleten. Most kényelmes 
karosszékben ült és a szeme zsebkendővel volt bekötve. 

— Nem készakarva csináltam, — zokogott Garoífl, félhol
tan ijedtében — nem készakai-va csináltam . . , 

Ketten-hárman durván lökdöstek a bolt felé és rárivalltak: 
— Térdre, gazember!... hogy kérj bocsánatot! 
Betaszitottálí a boltba és térdre lökték. De ugyanakkor két 

fel ós kar fölemelte szegény Garoffit és egy elszánt hang erélye
sen szólalt meg: 

— Nem ügy, uraim . . . 
Az igazgató ur volt, aki mindent látott és most igy folytatta: 
— Miután meg volt benne a bátorság, hogy maga jelent

kezzék, senMnek sincs hozzá joga, hogy bántalmazza és meg
alázza. 

Mind elhallgattak; az igazgató pedig odafordult Garoffihoz: 
— Kérj bocsánatot — mondta neki. 
Garoffi keservesen zokogva ölelte át az öreg ur térdeit, ez 

c 
D'Amlcis : A sziv. I. " 
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pedig megkereste kezével a Gamíö fejét és gyöngéden meg
simogatta. Erre mindenlíi igy szólt: 

— Menj, fiam... Menj szépen haza I 
Ekkor odajött édesapám is és kézen fog\'a Idvezetett a 

tömegből. Aztán, mialatt hazafelé ballagtmik, ezt kérdezte tőlem: 
— Mondd meg, Emioo, hogy hasonló esetben lenne-e bá

torságod, megtenni a köteless^edet: bevallani az elliövetett 
hibát? 

Azt feleltem, hogy lenne, mire az édes apám igy folytatta: 
— Add a becsületszavadat őszinte szivvel, hogy valóban 

megtennéd. 
— Becsületszavamat adom, apám! — feleltem én komolyan-

A Ian3tön6k. 
Szombat, 17-íke-. 

Garoffi nagyon félt ma reggel, hogy a tanitó ur alaposan 
megmossa a fejét, de nem történt semmi. A tanító ur ugyanis 
nem jött el s mivel a helyettese is hiányzott: Cromi néni tar
totta meg az előadást, a legöregebb tanítónő, alcinek már két 
nagy fia van; igen sok uri asszonyt ő tanított meg irni-olvasni, 
akilí most már a gyermekeilíet kisérik ugyanebbe az iskolába. 
Ma nagyon szomorú volt, mert az egyilc fia beteg; a fiuk azon
ban nem tudták ezt és mindjárt zajongni kezdtek, mihelyt az 
osztályba lépett, ö azonban lassú, nyugodt hangon igy szólt: 

— Tartsátok tiszteletben az ősz hajamat; én nem csupán 
tanítónő vagyok, hanem anya i s . . . 

És alvkor mind elhallgatlak, sőt még az a szemlelen Franli 
se mert lármázni, hanem beérte azzal, hogy a háta mögött öltö-
gette ki rá a nyelvét. 

Cromí nénit Delcati kisasszony helyettesítette az osztályá
ban, az én öcsém tanítónője; az ő osztályában pedig az a tanítónő 
tanított, aldt csak „apácá"-nalí hívnak, mert mindig fekete ruhát 
visel, nagy fekete köténnyel, az arca sovány és sápadt, n haját 
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mindig simán lefésüli, o. szemei világosak, szinte átlátszók, 
mint a tiszta víz és a liangja olyau vékony, gj'önge, miiitlia nem 
is beszélne, hanem csak lialkan imádlcc-znék. 

— Igazán nem értem, — mondta az édesanyám — olyan 
szelid és félénk, gyönge hangjával még csak kiabálni se tud. 
sohase mérgelődik: és mégis ugy féken tudja tartani a fiukat, 
hogy a legvásottabb gyerelc is szégyenlcezve süti le a szemét, ha 
csak az ujjával fenyegeti is meg. Az osztályában olyan csönd 
van, mint a templomban: ezért is hívják apácának... 

De van egy másik tanilónö is, ald tetszik nekem: az első 
osztály harmadilc szakaszában tanit, nagyon fiatal, rózsás arcú 
kisasszony, két kis göciör van az arcán, nagy vörös tollat visel 
a kalapján és sárga üvegkereszt lóg a nyakában, öröliké vidám, 
mindig megnevetteti az osztályát, folyton mosolyog ő maga is, 
szépen csengő hangja még alikor is olyan, mintha énekelne, 
mikor kiabál, aztán a pálcával veri az asztalt, vagy tapsol, hogy 
csönd legyen. MÜíor pedig vége az iskolának és a fiuk haza 
indulnalc, mindig igazgatja, sorba állitja őket, hol ezt, hol amazt 
tereli a helyére, az egyiknek fölhajtja a gallérját, a másiloiak 
begomlK>lja a felöltőjét, hogy meg ne fázzanak, aztán lokiséri 
őket az utcára, hogy hajba ne kapjanalí, könyörög a szülőknek, 
hogy ne büntessék meg a gyermeküket otthon, mellcukrot hoz 
azolmak, aldk köhögnek és kölcsön adja még a mufíját is, ha 
valamelyik gyerek fázik. A legkisebbek folyton gyölrili, simo-
gatjálc és csókot kérnek tőle, rángatják a fátyoláiiál meg kubai
jánál fogva; és ő mindezt eltűri, nevetve csókolja össze-vissza 
valam.ennyit és mindennap borzasán, berekedve megy haza, ha
lálra fáradtan, de boldogan, — arcán a két kis gödör, kalapján 
a nagy vörös toll. A leányokat is 6 tanítja rajzolni és ő tartja 
el az édesanyját meg a kis öccsét. 

5» 
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A megsebesQlt 6reg ur. 
Vasárnap, IS-ilca. 

Ennek a vörös tollas tanitőnőnek az osztályába jár annak 
az öreg hivatalnoluiak az unokája is, akinek szemét Garofíi 
megdobta hógolyóval: — ma is itt volt nála és az öreg ur ugy 
szereti, mint a tulajdon fiát. Éppen elvégeztem a havi elbeszé
lést, amit a jövő héten olvasok föl: — „A firenzei kis irnok" a 
cime — milvor édesapám azt mondta: 

— Menjimk föl a negyedik emeletre és nézzük meg az öreg 
urat: hogy van a szeme? 

A betegszobát majdnem teljesen elsötitették és ott feküdt, 
azaz inkább csak ült, ágyában az öreg ur, a háta sok vánlcossal 
megtámasztva; ágya fejénél ült a felesége, az egyik sarokban 
pedig a kis unokája játszíidozott. Az öreg ur szeme he volt kötve. 
Nagyon megörült az apám látogatásának, leültetett bennünlíet 
és mindjárt mondta, hogy már jobban van és szó sincs róla, 
hogy elveszti a szemét, sőt néhány nap múlva már teljesen meg 
is gj'ógyul. 

— Baleset volt — mondta mosolyogva — és igazán sajná
lom azt a szegény kis fiút, aki akkor halálra ijedt és oly keser
vesen zokogott. 

Beszélt aztán az orvosról is, aki bizonyára nemsokára itt 
lesz, mert ilyenkor szokta megnézni a szemét. Mindjárt aztán 
csöngettek is odakint.. . 

— Na, itt az orvos — mondta az öreg ur felesége. 
Az ajtó Idnyüik... És kit látok? — Hát Garofft áll a kü

szöbön, a hosszú köpenyegében; a fejét lesüti, szegény és nem 
mer előbbre jönni. 

— Ki az? — kérdezi a beteg. 
— Az a fiu, aki megdobta önt a hógolyóval — mondja az 

édesapám. 
— Oh, szegény flul — szól ekkor az öreg ur — jer csak 

közelebb! Hát azért jöttél, ugy-e, hogy megkérdezd: hogy 
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vagyok? Na, csak légy nyugodt: sokkal jobban, solckal jobban; 
már csaknem teljesen meg is gj'ógyultam... De jer hát kö
zelebbi . . . 

Garoffi, olyan zavarban, hogy szinte azt se látta, merre 
megy: lassan odalopokodott az ágyhoz és alig bírta visszafoj
tani a kicsorduló könnyeit, szólni pedig egyáltalában nem tudott. 
Az öreg ur gyöngéden megsimogatta az areát meg a haját s 
aztán igy szólt: 

— Köszönöm, fiam, hogy eljöttél... Menj csak szépen haza 
és mondd meg édesapádnak meg édesanyádnalc, hogy minden 
jól van és ne aggódjanalc tovább. 

De Garoffl csak nem mozdult; látszott rajta, hogy szeretne 
mondani valamit, de nem mer szólni. 

— Akarsz valamit mondani? — kéixlezte tőle az öreg ur 
— nos, csak ki vele bátran 1 

— É n . . . nem . . . igazán.. . 
— Nos, alikor Isten veled ,kedves fiam; menj csak haza 

szép nyugodtan — mondta az öreg ur. 
Garoffl meg is fordult, lassan elment a küszöbig, ott azoon-

ban megállt és odaíordult az öreg ur kis unokájához, aki utána 
ment és kiváncsian nézte. . . Aztán hii'telen Idrántott valamit 
a köpenyege alól, odanyomta a kis fiu kezébe és csak ennyit 
mondott: 

— Neked adom! 
Ezzel Idszaladt a szobából és eltűnt. 
A kis fiu odavitte a csomagol a beteghez; kivül rá volt 

Írva: — „Ezt neked ajándékozom 1".. . Kibontják, megnézik és 
álmélkodva IdáUanak föl: — a hires album volt, a nevezetes 
bélyeggj'üjtemény, amelyről annyit beszélt szegény Garoffi: 
jövendő reményének, boldogulásának forrása, amelyet oly 
tömérdek gonddal, fáradsággal és áldozattal gyűjtött össze. . . 
Ez volt a legdrágább kincse, szivének a fele, amelyet most oda
ajándékozott, szegény fiu, cserébe a kapott bocsánatérti 
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A fírensef kis irnok. 

— Havi elbeszélés. 
Csütörtök, 22-ike. 

A negyedik elemibe járt. Kedves kis tizenkét éves fiu volt, 
a haja fekete, az arca piros és fehér, — legidősebb fia egy 
vasúti hivatalnoluiak, aki, mivel a családja nagy volt, a fizetése 
meg csekély: bizony elég szűkösen élt. 

Az apja nagyon szerette, jó és elnéző volt hozzá: elnézd 
mindenben, kivéve a tanulást; ezt nagj'on is megkövetelte és 
szigorú volt, mert a fiúnak iparkodnia kellett, hogy mennél 
előbb és jól végezzen, hogy hivatalt Ivapva ő is segítsen eltar
tani a családot. Már pedig annak, alá gyorsan alcar végezni, 
sokat kell fáradnia és. dolgoznia. 

Giulio — igy hivták a fiat — tanult is szorgalmasan, de 
azért az apja folyton sarkalta és buzdította. Mert az apa már 
nem volt fiatal és a sok mimka is idő előtt megvénitette. Ám 
azért, hogy mennél jobban elláthassa a családját, a sok munka 
mellett, amit hivatalában el kellett végeznie, még külön munkát 
is keresett és rendesen másolni szokott éjszakánlvént odahaza. 
Legutóbb egy olyan újságkiadó vállalattól kapott munkát, amely 
külön cimszalagokra másoltatta le az előfizetők nevét és min
den ötszáz megirt cimszalagért három Urát fizetett. Ez bizony 
rosszul fizetett uzsoramiuika volt és nagyon kifárasztotta az 
apát, aki gyaltran panaszkodott is ezért ebéd közben. 

— A szemeim már fölmoudják a szolgálatot — sóhajtott 
ilyenkor. — Belepusztulok ebbe az éjszakai másolásba. 

Egyszer aztán igy szólt a fia: 
— Engedd meg, édes apám, hogy én dolgozhassam helyet

ted. Tudod, hogy az én irásom is hajszálig olyan, mint a tied. • 
— Nem lehet, fiam, — rázta fejét az apa — neked tanulnod \ 

keU. Az iskola soklíal íontosabb, mint ezek a cimszalagok. Fur
dalna a lelkiismeret, ha csak egy órát is elrabolnék tőled. Kö-
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szőnöm, hogy erre gondoltál, de nem akarom és ne is beszéljünk 
róla többet. 

Giuüo nagyon jól tudta, hogy édesapja hajthatatlan ezek
ben a dolgokban; ő tehát nem is beszélt többet, hanem ehelyett 
cselekedett. Tudta, hogy az apja pontban éjfélkor abbahagyja 
az Írást és bemegy irószobájából lefeküdni a hálószobába. Né
hányszor hallotta is, mert fölébredt az óra ütésére; mücor el
hangzott az éjfél, rögtön megreccsent a szék s aztán az édesapja 
lassan bement lefeküdni. 

Egy éjszaka Giulio megvárta, mig az apja lefekszilt, aztán 
nesztelenül felöltözött, lábujjhegyen, tapogatózva bement az iró-
szobába, megnyújtotta a petróleumlámpást, leült az Íróasztalhoz, 
ahol halomban hevertek egymáson a már megirt cimszalagok és 
mellettük az előfizetők jegyzéke. Aztán irni kezdett, folytatván 
ott, ahol az apja elhagj'ta... És irt jókedvvel, boldogan, bár 
kissé félve is, hogy rajtakapják: de a cimszalagok egyre szapo
rodtak, ö pedig időnként letette a tollat, elégedetten dörzsölte 
a kezeit, majd annál nagyobb buzgalommal fogott újra az Írás
hoz, fülelve, hogy nem hall-e valami neszt , . . 

Százhatvanat irt meg az első éjszalcán: — ez éppen egy 
líra! Ekkor abbahagyta a munkát, s tollat szépen letette a he
lyére, eloltotta a lámpást és lábujjhegyen xássza osont az ágj'ába. 

Másnap délben nagyon jó kedvvel ült le édesapja az író
asztalhoz. Nem vett észre semmit; gépiesen irt, meg se jegyezve 
a neveket, munkáját csali óraszámra becsülte meg és a megirt 
cimszalagokat is mindig csak a rálíövetkező napon számlálta 
meg; a mai számlálás pedig nagyon jól ütött ki, ugy hogy elé
gedetten veregette meg a fia vállát. 

— Bizony, Giulio, — mondta mosolyogva — édesapád még 
jól bírja a munkát. Tegnap éjjel sokkal többet dolgoztam, mint 
rendesen. A kezem még elég fürge és a szemem se hagy cserbe. 

És Giulio boldogan mondogatta magában: 
— Szegény apám! A kereseten kivül még azt az örömöt 
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is megszerzem neki, hogy fiatalabbnalí hiszi magát. Rajta há t . . . 
folytassuk tovább! 

Fölbálorodva a szép eredményen, ezen áz éjszakán is föl
kelt éjfél lilán és még szorgalmasabban dolgozott. És aztán igy 
ment ez éjszakáról éjszakára, — az apja pedig nem vett észre 
semmit. Csak egyszer kiáltott föl, vacsora közben: 

— Különös, hogy mennyi petróleum fogy ebben a házban 
egy idő óta! 

Giulio összerezzent, de a megjegyzésnek, szerencsére, nem 
lett folytatása. És az éjszakai munka folyt tovább.. . Csakhogy 
a szegény fiu, mivel a íéléjszalcát keresztül dolgozta és sohase 
aludt eleget, reggelenként nagyon bágyadtan kelt föl és este, 
mikor az iskolai dolgozatait csinálta vagy tanult, alig birta 
nyitva tartani a szemét. Sőt egy este — életében először — el 
is aludt irás közben. 

— Hé, Giulio: zabba mennek a lovak! — kiáltott rá az 
apja, tapsolva — rajta, fiam, rajta! Most tanulni kell és neui 
lehet aludni. 

A fiu fölrezzent álmából és kínosan dolgozott tovább. De 
másnap és a következő napokon megint csak megtörtént vele 
a baj: elaludt tanulás közben, később kel föl, mint rendesen, 
fáradtan tanulta a leckéjét, — mintha minden kedve elment 
volna a tanulástól. 'Az apja eleinte csaJc nézte, majd aggódni 
kezdett, végül pedig megpirongatta, — amire azelőtt sohase 
volt szükség! 

— Giulio, — mondta neki egy reggelen — mintha kicserél
tek volna; már nem vagj' a régi. És én nem szeretem ezt. Tu
dod, hogy te vagy a család minden reménye. Nem tetszel nekem 
és nem vagyok megelégedve veled. Érted, fiam? 

Erre a szemrehányásra, amelynek hasonlót ínég soha éle
tében nem kapott, lelke mélyéig elszomorodott a szegény fiu és 
igy sz<51t magában: 
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— Apámnak igaza van; ez nem mehet igy lovább. Végét 
kell veüieni a keg>es csalásnalc. 

De ugj'anaznap este, mikor vacsoráztak, az édesapja nagy 
örömmel ujságolla: 

— Tudjálok-e, hogy ebben a hónapban harminckét lírával 
kerestem többet a cimszalagirással, mint a másikban? 

Ezzel előhúzott a kabátja zsebéből egy kis csomag édes
séget, amit a több kereset örömére vett, — az apróságok pedig 
mind boldogan tapsoltak. Viszont Giulio, látván ezt a nagy ujjon-
gást, ismét megkeményítette a lelkét és igy szólt magában: 

— Nem, szegény apám; csalni foglak tovább is és )negfeszi-
tem minden erőmet, hogy nappal tanulhassak. Éjjel pedig dol
gozom, érted és mindannyiunkért. 

— Harminckét lírával több, — folytatta az öreg hivatalnok 
— ennek igazán öiülök; csak ez a fiu ne keserítene mindig! 

Gíulióra mutatott, aki lesütötte a szemeit és némán fojtotta 
vissza Idcsordulni készülő könnyeit, — de egyúttal valami édes, 
elégedett érzés öntötte el a szivét. 

A fiu tehát tovább folytatta az éjszakai munlíát; de, mivel 
sohase pihenhetett eleget, a fáradság lassanlíént egyre jobban 
úrrá lett rajta, ugy hogy már alig bírt vele. Hiszen két hónapja 
tartott már ez az erőfeszítési Az apa szakadatlanul korholta és 
mind szigorúbb szemmel nézett rá. Elment a tanitó úrhoz is, 
hogy megkérdezze: halad-e előre a íia? 

— Hát hiszen valami nagy baj nincsen, — vonogatta vállait 
a tanító ur — mert Giulio eszes és értelmes fiu. De már nincs 
meg benne a régi jó igyekezet. Álmos, ásítozik és szórakozott. 
Rövid föladatoltat csinál, gyorsan odavetve, elhányt írással. 
Pedig soldcal több telnék tőle: oh, soldíal több, ha szorgalmas 
leime. 

Aznap este az apa négyszemközt vette elő a üut és oly 
keserű szemrehányásokat tett neki, aminőket Giulio még sohase 
hallott tőle. 
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— Látod, Giuli\>, niennj'it dolgozom, hogyan emésztem el 
magamat a családomért. És te mégse támogatsz. Nem szeretsz 
se engem, se a testvéreidet, se az édesanyádat. 

— Oh, nem: csak ezt ne mondd, apámi — zokogott Giulio 
fájdalmasan. 

És már azon volt, hogy mindent megvall, de az apja ide
gesen közbevágott: 

— Tudod, hogy milyen az anyagi állapotunk; tudod háí 
azt is, hogy mindnyájunknak dolgoznunli, iparkodnunk kel! 
sőt szükséges, hogy kölcsönösen áldozatolcat is hozzunlc. Ahog' 
látod, én is szinte erőmöm fölül dolgozón és most majd méi 
jobban meg kell feszítenem az erőmet. Mert számítottam rá, 
hogy ebben a hónapban száz líra drágasági pótlékot Icapok a 
vasúttól és éppen ma tudtam meg, hogy nem kapok semmit. 

Erre a szomorú hirre Giulio rögtön visszafojtotta a már 
Idícmi készülő vallomást és elszántan ismételte magában: 

— Nem, apám, mégse szólok semmit. Megőrzöm a titkot, 
hogy tovább is dolgozhassam érted. Ami fájdalmat okozok is 
neked, csak mindnyájunk javáért történik. Annyit, hogy meg ne 
bukjam, ezentúl is tudok majd tanulni: hiszen a fontos mo?' 
az, hogy segítsek többet keresni neked és levegyem vállaidról 
annak a munkának egy részét, amely megölne különben!... 

Tovább dolgozott tehát és két hosszú hónapon keresatül 
fáradt éjszalvánként az édesapjáért, ald nappal egyre korholta, 
pirongatta őt. És ami még ennél is jobban ájt Gíuliónali: lassan
ként kezdett elhidegülni a fiútól, csak ritkán szólt hozzá, — 
mintha már oly romlott, megátalkodott fiunalí. tartaná, akitől 
ugy se lehet már semmi jót reményleni. Szinte már azt is ke
rülte, hogy a szemülí, a telűntetük találkoznék. 

És Giulio, aki észrevette eat, keservesen szenvedett; lopva 
csókot dobott az apja felé, mikor ez háttal fordult feléje, alá-^ 
zatos szeretettel, félénk áhítattal nyújtotta csókra az arcát, a-
homlokát, mikor este elváltak, — de egyfelől a sok lelki szén-
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védés, másfelől a folytonos festi erőfeszítés folytán egyre jobban 
fogyott és egyre jobban el keilett hanyagolni az iskolát. Maga 
is érezte, hogy ez már nem tarthat igy sokáig és minden este 
szilárdan fölfetíe magában: 

— Ma éjszaka már nem kelek fö l . . . 
De mikor az óra éjfélt ütött, — amikor még jobban kellett 

volna ragaszkodni ehhez a föltételéhez: hirtelen lelkiismeret-
furdalásai támadtak, hogy rémlett neki, hogy ha ágyban marad, 
elmulaszt egy kötelességet és mindenesetre megfosztja egy lirá-
lól az apját, a testvéreit és az egész családot, f'ölkelt hát ezentúl 
Í3 minién éjjel és szorongva gondolt arra, hogj' valamelyik 
éjszaka az apja is fölébred és meglepi, vagy esetleg másképpen 
jön rá a csalásra: hogy véletlenül meg találja olvasni a leirt cim-
szalagokat. 

— Altkor iigy is vége lesz mindennek, — biztatta magát — 
és legalább nem én szaliitom meg a szent munkát, amelyre 
ü'okfcan vállalkoztam. 

Folylaffa hát az éjszakai munlcát, — mig aztán egy este, 
vacsora közben, szivén nem találtáli az édesapjának rideg 
szavai. Az anyja aggódva nézte beesett, halvány arcát, bágj'adt 
szemeit és fájdalmasan kiáltott föl: 

— Giulio, fiaml Te beieg vagy!. . . Mi történt veled, az 
Istenért?! 

Majd odafordult az apához és szorongó kétségbeeséssel 
fakadt Id: 

— Nézd hát meg te is! Nem látod, milyen sápadt? Egészen 
bizonyos, hogy beteg!.. . Oh, Giulio fiam: mondd meg hát, hogy 
mi a bajod? 

Az apa futólag ráíökintett a fiúra és szárazon felelt: 
— A rossz lelltíismeret bántja. Nem ilyen volt, amikor még 

szeretett bennünket és szorgalmasan tanult. 
— De látod, hogy beteg! — védelmezte fiát az aggódó anya 

— hisizen elég rá nézni, hogy lássad! 
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— Nem akarom látni, mert nem törődöm vele — felelte 
az apa nyersen. 

Ezek a szavak éles késként hasogattálc a szegény fiu szivét. 
— Ah, hát az apja már látni se alcarja és nem törődik 

vele?! . . . 
Az apja, aki azelőtt már altkor is reszketett, hacsalí köhin

tett is a fia!... Most már egészen bizonyos volt, hogy nem sze
reti: meghalt számára, nem törődik vele többé. 

— Oh, az nem lehet, apám! — mondogatta magában a fiu 
elszorult szivvel — akkor inkább legyen vége mindennek. Mert 
a szereteted nélkül nem tudok élni és azt akarom, hogy szeress 
engemet: megint ugy, mint régen. Inkább megmondok mindent, 
nem csallak tovább, hanem tanulni fogok: csali te szeress enge
met ismét! És most már semmire ingat meg ebben a szándé
komban! 

Mindamellett ezen az éjszakán még föUcelt, bár inkább 
csalv megszokásból; és, amilior már felöltözött: még egyszer 
be alcart menni abba a szobába, ahol titokban annyi szeretettel 
és örömmel dolgozott az apjáért, — be akart menni, hogy még 
egyszer, utoljára viszontlássa a csöndes éjszakában a kedves 
Íróasztalt és elbúcsúzzék tőle . . . 

És aztán, mikor ott állt az asztal előtt: ahogy a meggyújtott 
lámpa világa ráesett a még megíratlan, fehér cimszalagok hal
mazára, amelyekre soha többé nem Írhatja a már szinte kí
vülről tudott előfizetők ós városok neveit, — akkor nagy szo
morúság szállta meg és heves mozdulattal kapta föl a tollat, 
hogy még egyszer, utoljára Idvegye részét a munkából. 

Ám ezzel a heves mozdulattal meglökött egy könyvet, amely 
nagy zörejjel zuhant a földre... Giulio szive erősen megdob
bant: — ha az édesapja fölébred a zajra? Igaz, hogy nem érné 
rossz cselekedeten: hiszen ő maga is meg akar neld vaUani min
dent ; de mégis . . . ha most meglepné, ebben a halotti csönd
ben . . . ha édesanyja is ijedten riadna föl álmából... És aztán, 
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ha az édesapja megíud mindent, ha most tetten éri: bizonyára 
íájni fog neki, hogy méltatlanul szidta, korholta ő t . . . 

— Ah, nem: csalc ezt n e . . , Hogy az apám bocsánatot kór
jen tőlem?... Soha, soha!. . . 

A lélegzetét is vissza,fojtva hallgatózott... Nem hallott 
semmi neszt. Lábujjheg>-en odasompolygott a hálószoba ajtajá
hoz, mint a tolvaj és fülét odaszorította a kulcslyukhoz; — oda
bent is csöndes volt minden. Nyugodtan aludt az egész ház: 
édesapja nem hallotta meg a zajt. 

Föllélegzett és visszaosont az asztalhoz. Leült irni, — és 
a cimszalagok lassan gyűltek egymás fölé, ahogy az éjszalíai 
órák lepörögtek egymásután... Kívülről, az elhagyatott utcáról, 
behallatszottak a cirkáló rendőr súlyos lépései a kövezeten, — 
majd egy bérkocsi vágtatolt el robogva az ablak alatt, — aztán, 
mikor már hajnalodni kezdett, lassú döcögéssel jöttek a zöld
séges, a tejes kocsik, melyek a szomszédos falvakból igyekeztek 
a vásárcsarnok felé, — majd ismét csönd lett, amelyet csak 
időnként tört meg a szomszédos villa házőrző kutyájiinak szag
gatott ugatása. 

És Giulio irt, — lázasan irt: abban a hitben, hogy min
denki alszik a házban. Pedig az apja ott állt a háta mögött; 
meghallotta a zajt, mikor a könyv leesett, s meglátván a kulcs
lyukon át beszűrődő fénysugarat, tudta, hogy valaki van a szo
bában. Meg alíarta lepni ezt a „valakit": megvárta hát a ked
vező pillanatot, mikor a szekerek zörgése elnyomott minden 
neszt, — akkor óvatosan kinyitotta az ajtót és lábujjhegyen oda
osont a íia háta mögé! 

Ott állt az apa, ősz feje odahajolt a fia fekete feje fölé. Ott 
állt és nézte a toll nyargalását a cimszalagokon, — és egy 
szempillantás alatt kitalált, megértett mindent, ugy hogy kinzó 
szemrehányás marcangolta a szivét, amiért szidta, kotholta ezt 
a drága gyermeket, aki ő érte áldozta föl az éjszakáit és némán 
tűrte a meg nem érdemelt szemrehányásokat. És ekkor oly 
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végtelen gyöngédséggel, boldogsággal telt meg a szive, hog\' 
S2;inte elíulladt a nagy gyönyörűségtől és perceldg inozdubii 
se tudott. . , 

És fiztáa egyszerre csak Giulío riadtan sikoltott föl: — ké' 
csontos kéz görcsösen fogía meg a íejét s a háta mögött kínosan 
fölzokogott valaki. 

— Apám! — kiáltott föl a fiu fuldokolva — oh, bocsáss 
meg, édes jő apám! 

— Te bocsáss meg nekem! — mondta az apa, egyre 
zr-kogva és csc.kolgatva a fia homlokát. — Mindent tudok már, 
érlek mindent és én kérek bocsánatot tőled, áldott jó fiam! 

És huzi.a, vagy inkább ölben viíle be az édesanyjához, aki 
a nagy sirásra szintén fölébredt. 

— öleld meg ezt az ang^/alí, — mondta neki — aki már 
három hónap óta nem alszik, hanem dolgozik helyettem! És 
én szidom, gyötröm, szegényt, hololt az 6 munícájából is élünk 
mindannyian! 

Az anyja megölelte Giuliót, de sokáig nem tudott szóbo? 
jutni a nagy íöltndulástól. Majd, mikor megkönnyebbült a sirás-
tól, aggódva így szólt: 

— Most menj aludni, de mindjárt, édes fiam... Oh, menj 
aludni, angyalom! 

Az apa szinte ölben vitte aludni a fiút, megigazilolta a ván
kosai, gondosan betalíargalta és megvárta, mig elalszik; odaüli 
az ágya szélére, megfogta a kezét és ugy biztatta: 

— Aludjál, édes fiam! — és hangjából ki lehetett érezni 
az örömlíönnyeket 

A Idmerüll, elcsigázott fiu még egyszer fölmosolygott az 
apjára s aztán lehimyta a szemeit. Mélyen és sokáig aludt, — 
hónapok óta először aludt nyugodtan és boldogan, oly szépeket 
álmodva, hogy folyton nevetett álmában. S amikor fölébredt — 
a naD már teleszórta veröfénnyel a kis szobát — ott látta ágya 
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szélén az apja ősz fejét: az apjáét, akit ott nyomott el a boldog
ság és az álom ezen az örökké emlékezetes, szép éjszalcánl 

A vasakaral. 
Szerda, 28-ika. 

Azt hiszem, hegy Stardl — aki rug, ha előadás közben za-
varjálc — szintén meg bírná csinálni azt, amit a kis firenzei 
Írnok csinált. Ma reggel két dolog is történt az iskolában: Ga-
roffi majd megbolondult örömében, hogy visszakapta az albu
mát, ráadásul három guatemalai bélyeggel, amelyeket már hó
napok óla hajszolt. A másik nagy eseméiiy az volt, hogy a má
sodik medáliát Stardi kapta meg. 

Síardi tehát Derossi után első lett az osztályban!... Ezen 
mindenlii elálméllíodott. Ki hitte volna ezt októberben, mikor az 
apja bevezette az osztályba, jól bebugyolálva bő zöld köpenye
gébe ,s mindnyájunk füle hallatára így ajánlta fiát a tanitó ur 
jóindulatába: 

— Kérem, legj'en türelmes vele, mert a gyereknek nagyon 
nehéz feje van! . . . 

Eleinte nem is hívtuk másképpen, csalc tökíejünek, de 6 
azt mondta: 

— Vagy megszakadok, vagy átmegj'ek... 
És veszettül tanulni kezdett, — éjjel-nappal, otthon, az is

kolában, séta közben — ökölbe szorítva a kezeit és fogcsikor
gatva, türelm.esen, mint az ökör, csökönyösen, mint az öszvér: de 
addig tanult és erőlködött, nem törődve a gúnyolódóiíkal és 
megrugdosva, aldk zavarták; — addig tanult, a tökfilkó, hogy 
végre is mindannyiunlinak elébe vágott. 

Nem is konyított a számtanhoz, n magyar dolgozatait tele
irta szamárságokkal, nem tudott elmondani egy épkézláb mon
datot, — és most pompásan számol, okosan és szépen ir, a lec
két pedig oly folyékonyan mondja el, hogy öröm hallgatni. 

De meg is látszik rajta a vasakarat: zömök és tömzsi, nagy-
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fejű gyerek, nyaka nincs is, a keze vastag és rövid, a hangja 
nyers és durva. Még az iíjságokból is tanul — Icivülről tud egyes 
részletellet — és a hirdetöoszlopok előtt is azért ácsorog, hogy 
tanuljon a hirdetésekből; ha pedig összekuporgatott tiz soldót, 
nyomban könyvet vesz rajla. Már egész kis könyvtara van s egy 
jókedvű pillanatában kiszalasztotta száján azt az Ígéretet, hogy 
elvisz haza és megmutatja. Nem beszélget, nem játszik senki
vel: mindig a padban ül, két öklével megtámasztja a fejét, ugy 
ül ott, mint a tuskó ós szinte nyeli a tanüó ur szavait. Mennyit 
fáradhatott, erőlködhetett, szegény Stardi! A tanitó ur, noha 
türemetlen és rosszkedvű volt, mondta is neki ma délelőtt, 
mikor a medáliát ráakasztotta: 

— Brávó, Stardi! A vasakarat... diadalt arat. 
De rajta nem igen fogott ez a dicséret; még csak el se mo

solyodott, s ahogy a medáliával visszaült a padba, nyomban 
megtámasztotta két öklével a fejét és még mozdulatlanabbul, 
még jobban figyelve ült ott, mint azelőtt. A legszebb mégis az 
volt, mikor hazamentünk; az apja, ald éppen olyan zömök és 
tömzsi, mint a fia, csak a hangja vastagabb — mintha csak 
trombita harsogna — odakint várta a folyosón. Persze, nem is 
gondolt arra, hogy medáliát kaphat a fia és el se akarta hinni 
a nevezetes eseményt. De mikor a tanitó ur is azt mondta, hogy 
a fia medáliát kapott, aldior nagyot nevetett örömében és jól 
nyakszirten vágta a fiát: 

— Brávó, édes tökfilkó fiaml — mondta, hogy csak ugy 
harsogott a folyosó. 

És álmélkodva, mosolyogva nézte a fiát, mintha még min
dig nem hinné a dolgot. Mi többiek is mind nevettünk ós mo
solyogtunk, — csak a Stardi maradt komoly, kemény koponyá
jában már bizonyára a holnapi leckén kérődzött. 
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A hála. 
Szombat, í3-ike. 

Egész bizonyos vagyok benne, hogy a te Stardi barátod sohase 
panaszkodik a tanitó úrra. — „A ianitó ur rosszkedvű és türel
metlen volt" : — ezt Írtad, szinte szemrehányó hangon. 

JiLisoii csak eszedbe : hányszor vagy liirelmetlen te is, — és 
ugyan kikkel f t... édesapáddal és éde.sanyáddal: akikkel szem
ben pedig bün a türelmetlenség. És ha a tanitó ur néha türelmet
len : hát ezer oka van rá. Gondold csak el: hány év óta fárad,-
vesződik a gyerekekkel: s ha van is köztük sok kedves, szelid és 
ragaszkodó, bizonyára sokkai több a szívtelen, önző és durva, aki 
visszaél a jóságával és félreérti vesződséges szigorúságát. És mind 
együttvéve, sajnos, sokkal több keserűséget szereztek neki, mint 
örömöt. 

Gondold meg, hogy az 6 helyében a világ legszentebb emberéi 
is gyakran elragadná a harag. Hát még ha tudhád, hogy hányszor 
tart előadást a tanitó ur betegen — csupán csak azért, mert nem 
eléggé beteg arra, hogy otthon maradjon — s ilyenkor azért türel
metlen, mert szenved és bizonyára nagy fájdalmat okoz neki, ha 
tátja, hogy ti ezt észre se veszitek vagy visszaéltek vele. 

Tiszteld és szeresd a tanítódat, fiam l Szeresd, mert apád Is 
szereti és tiszteli; mert egész életét oly sok gyermeknek szenteli, 
akik mind elfelejtik majd; szeresd, mert megnyitja és fölvilágo
sítja az értelmedet és neveli a lelkedet, mert amikor már majd\ 
férfi leszel és se ő, se én nem élünk többé : gyakran megjelenik 
emlékedben az ő alakja is az enyém mellett: és akkor emlékezni 
fogsz jóságos, becsilletes arcának bizonyos fájdalmas és fáradt 
kifejezésére, amire most nem ügyelsz, — és ez az emlék még har
minc év múlva is fájni fog neked : és szégyenlni fogod, szomorú 
leszel, hogy nem szerelted őt és rosszul viselted magadat vele 
szemben. 

Szeresd a tanítódat, mert ő is hozzátartozik az elemi iskolát 
tanítóknak abba az ötvenezer tagú családjába, akik szét vannak 
szórva egész Olaszországban és valósággal „értelmi szülei" annak 
a több millió gyereknek, akik mind veled együtt nőnek föl; a 
nemzetnek rosszul ismert és rossza fizetett napszámosai ők, akik 
jobb népet nevelnek hazánknak, mint a mostani. 

Nem örülök annak a szeretetnek, amellyel engem szeretsz, ha 
nem szereted mind azokat is, akik jót tesznek veled : — ezek közt 

De Amicls: A sziv, L 6 
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pedig, szüleid után, tanítód a legelső. Ugij szeresd hát őt, mintha 
az én testvérem volna; szeresd, amikor megcirógat és szeresd 
akkor is, ha megpirongat: ha igazságos, vagij ha ugtf; véled is, 
hogy nem az, ha vidám és gijöngéd, vagy ha kedvetlen és rideg, 
— szeresd öt mindig egyformán, fiam I És mindig tisztelettel ejsld 
ki ezt a nevet: — „tanító" : — mert az „apa" szó után ez a leg
szebb és leggyöngédebb, amivel egyik ember megtisztelheti a má
sikat. 

Édesapád. 

Januárius 
A segédtanitö. 

Szerda, i-ike. 
ÉdesapámnaJí igaza volt: a tanitó ur azért volt rosszliedvü, 

meit beteg volt; most mái* három napja a segédtanító helyette
síti, — az a bajusztalan, alacsony, ald egészen fiatal kis legény
nek láíEzilc. Ma délelőtt aztán kellemetlen dolog történt vele. 
Már az első és második napon is nagy zenebonát csaptak a fiuk 
az osztályban, mert a segédtanitő nagyon türelmes és egj're 
csak ezt hajtogatja: 

— Csöndben legj'eiek, hallgassatok, kérlek! 
Ma délelőtt azonban' túl mentek a határon a fiuk. Ugy lár-

máztalí, hogy már nem is lehetett hallani a segédlauitó szavait, 
akárhogy könyörgött és pirongatott bennünket; íalra hányt 
borsé volt minden. Az igazgató ur kétszer is megállt az ajtóban 
és benézett az osztályba. De alig hogy elment: újra kezdődött a 
zúgás, akárcsak a piacon. 

Hiába fordult hátra Gai'rone is, Derossi is, integetve a fiuk
nak, hogy hallgassanak, mert ez már mégis gyalázat: — senkisG 
liallgatoít rájuk. Csak Siardi volt csöndben, szokása szerint a 
padra könyökölve s talán a hires könyvtárára gondolt, — no 
meg Garoífi, a kampós orrú bélyeggyűjtő, aki lázasan irta össze 
azolmalc a névjegyzékét, akik részt vettek egy zsebbeli tiataiartó 
kisorsolásábao, számonként két centesimóért. A többiek mind 
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fecseglek és nevetgéltél!, pöngették a padban szúrt tollakat, 
vagy papirosgolyókat lövöldöztek egymásra a gumini-harisnya-
köiöjükliel. 

A segédtanító hol az egyilcet, hol a másikat fogta meg a 
karjánál, megrázta őket, — sőt egyet Id is állított — de mind
hiába. Már azt se tudta, hogy mihez fogjon. 

— Miért teszitek ezt? — könyörgött a fiuknak. — Hát min
denáron azt akarjátok, hogy feddést kapjak az igazgató úrtól? 

Mikor láíia, hogy a szép szóra nem is hederiíenek, öklével 
verte a katedrát és íélig dühös, íélig siró hangon Idabált: 

— Csönd legyen!... Csönd legyen!... Csönd legyen! 
Szinte fájt hallani a mérges-keserves könyörgést, — de a 

taj csak annál nagyobb lett. Franíi rá is löít papirosnyilvessző-
vel, némelyek nyávogta!;, mint a macska, mások egym.ást pofoz
ták: — szóval tótágast állt minden rend és fegyelem, mikor 
egyszerre csak bojölt a szolga és igy szólt; 

— Az igazgató ur kéreti a tanitó urat .• 
A segédtaniió föllcelt és sietve kiment, kétségbeesetten 

í-grö emelve a két kezét. Most kezdődött csak az igazi lárma! 
Ekkor azonban Garroue hirtelen fcliigrolt — az arca szinte 
eltorzult a méregtől — és, ökölbe szorítva a kezét, dühtől fojtott 
hangon kiáltott föl: 

— Elég legi'en! Barmok vagytok. Visszaéllek a jóságával. 
Nyomorult bitangok vagytok! A legelsőt, ald még egyszer csú
folni meri a taníió urat, megvárom odakint az ateán és betöröm 
az orrát még a tulajdon édesapja szemeláttára i s ! . . . 

Mind elhallgattak... Ah, milyen szép volt Garrone ekkor, 
a villogó szemeivel! Alíárcsak a dühös oroszlánkölyök... Egy-
másuíán nézett farkasszemet a legvalimerőbbékkel és mind
annyi lesütötte a szemét. 

Mire a segédtanító vísszajöit — a szemei vörösek voltak, 
szegénynek — már a légy zsongását is hallani lehetett volna a 
nagy csöndben... Álmélkodva állt meg a dobogón . . . De aztán, 

6* 
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milcor ránézett a Garrone lángvörös arcára és még mindig 
vonagló ajkaira, azonnal megértett mindent és nag>' szeretettel, 
mintha csak a lestvérével beszélne, igy szólt hozzá: 

— Köszönöm, Garrone. 

Stardi könyvtára. 
Szerda, 6-ika. 

Voltam Stardinál, aki szemközt lakik az iskolával és való
ban megirigyeltem a könyvtárát. Nem gazdag flu és nem vehet 
sok könyvet, de nagy gonddal őrzi meg az iskolai könyveit meg 
azokat, amelyeket szüleitől kap ajándékba; és félretesz minden 
fillért, amit kap, hogy a könj-vesboltba vihesse. Ily módon már 
egész kis könyvtárt gyűjtött össze s az apja, mikor észrevette 
ezt a szenvedélyét, vett neki egy kis diófapolcot zöld függönnyel, 
a könyveit pedig mind bekötteti olyan kötésbe, amelynek szinét 
maga Stardi választja meg. 

Most aztán, ha Stardi meghúz egy kis zsineget, a zöld füg
göny félreszalad és háíi-om sorban látszanak a mindenféle szinü 
vászonba kötött könyvek, mind szép rendben, tisztán és a vászon 
háton ragyognak az aranybetük: elbeszéléselí, útleírások, költe
mények és illusztrált kötetek is. Stardi pedig nagyon szépen 
össze tudja válogatni a színeket: a fehér hátú köteteket a vörö
sök mellé állítja, a sárgáidat a feketék mellé, a kékeket ismét 
a fehérek mellé, ugy hogy már messziről gyönyörlíödili a szem 
az élénk tarkaságban; ö pedig azzal mulat, hogy folyton fölcse
réli a színeket. 

Még katológusa is van, alíárcsak a könyvtárosolmali. Mindig 
ott sürög-forog a könyvei közt, hol leporolja, hol forgatja, hol 
a kötéseket vizsgálja: csak látni kell, hogy milyen gonddal 
nyitja ki, milyen óvatosan lapoz kövér, rövid ujjaival a könj* 
vekben és nem gyűri, hanem szétfújja a lapokat, ha nem alisar-
nak elválni egymástól; ezért minden könyve még vadonatujaak 
látszik. És én hogy elnyüttem az enyéimet!... 
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Neki igazi ünnepnap, ha egy-egy könyvet vesz; megtiszto
gatja, simogatja, beállilja a könyvtárba, aztán megint leveszi, 
szeretetfel vizsgálja minden oldalról és ugy vigyáz rá, mint 
valami drága kincsre. Egy teljes óráig mind csak a könyveit 
mutogatta. Még a szeme is megfájdult a sok olvasástól. 

Egyszer bejölt a szobába az apja is, alíi éppen olyan zömök 
és tömzsi, mint a fia — még a feje is olyan nagy és szögletes — 
kétszer-háromszor nyalvszirten ütötte és mély zengő hangján 
nevetve kérdezte tőlem: 

— Na, mi a véleményed erről a keményíejü tökfilkóról?... 
A feje kemény, az bizonyos, de azért hiheted, hogy vLszi vala
mire a tökfilkó! 

Stardi, akárcsak a nagy vadászlíutyák, félig behunyta sze
méit erre a nyers „simogalás"-ra, de még csak el se mosolyo
dott. Általában olyan komoly, hogy — magam se tudom, miért 
— még csak tréfálni se mertem vele. Szinte lehetetlen, hogy 
csak egy évvel idősebb nálam! Mikor elváltunk s a küszöbön 
eíbucsuzott tőlem azzal a komor arccal, amely mintha örökké 
haragudnék, szinte azt feleltem a kézfogás után: 

— Magamat ajánlom ... 
Mert olyan, mint egy meglett férfi, akit inliább tisztelünlí, 

mint szeretünk. Nem értem a dolgot: ez a Stardi nem okos, 
nem jómodoru, sőt szinte kómilcus alak és mégis elfogult vagyoli, 
ha szembe kerülök vele. — Mi ennek az o k a ? . . . Az édesapám 
aztán megmagyarázta: 

— Azért van igy, mert Stárdi jellemes fiu. 
Én pedig azt mondtam: 
— Egy óra alatt, amig nála voltam, ötven szót se mondott, 

nem mutatott egyetlen játélíot se, sőt nem is nevetett egyetlen 
egyszer se: és én mégis szivesen maradtam ott. 

— Mert becsülöd — felelte az apám. 



A kováes fia. 

Hétfő, 9-ike. 
Igen, de becsülöm Precossit is: és azzal, hegy „becsülöm", 

nagyon keveset mondtam. Becsülöm Precossit, a kovácsgyerekeí, 
eat a kis, vézna fluí, aldnek jóságos szemei mindig szomoruai', 
az arca örölíké ijedt, — lűd oly félénk, hogy mindenkinek és 
minduntalan azt mondja: — „Bocsánat", — hacsak ránéz i s . . . 
Mindig sápadt és beteges, de azért oly szorgalmasan tanul! 

Az apja pálinlíáíül részegen megy haza és üti-veri minden 
ok néllcül, íölrugja a könyveit, az irkáit, — és szegény Precossi 
kékfoltos, dagadt arccal jön az iskolába, a szemei pedig vörösek 
a sok sirásíól. De azért, mindig állhatatosan tagadja, hogy az 
apja verte meg. 

— Mondd meg hát, hogy az apád vert m.eg! — unszoljál: 
a fiidi. 

És ő rögtön hevesen tiltakozik: 
— Nem igaz!. . . Nem igaz! — hogy szégyenbe ne bozza 

az édesapját. 
— Ezt a lapot nem te égetted meg — mondja neki a tanitó 

ur, rámutatva a félig megpörkölt irkára. 
— De igen, — feleli Precossi reszkető hangon — ráejtettem 

a tűzhelyre. 
Pedig nagyon jól tudjuk, h c ^ részeg apja fölrúgta az asz

falt az égő lámpással egj'ütt, mikor a kis Precossi a föladatát 
irta. A mi házunlcban lakiiv, egy padlásszobában, ahová a hátulsxS 
lépcsőn járnak föl és a házmesterné mindent elmond az édes
anyámnál!. Silvia nővérem egyszer hallotta, mikor a házmes
terné íöUviabált édesanyámnalí a földsziníről, hogy az öreg Pre
cossi lerugdosta fiát a lépcsőkön, mert pénzt kért tőle, hogy 
megvehesse a nyelvtant. 

A részeges kovács iszik, nem dolgozik és a családja éhezik. 
Hányszor jön a lús Precossi éhesen az iskolába és titoiíban rági
csálja azt a zsömlét, amit Garronetól kapott, vagy azt az almát, 
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íimit vörösíollas tanifónő hoz neki, aM a múlt esztendőben tani-
tottal De azért sohase mondja: 

— Éhes vagyok; az apám nem ád ennem.. . 
Az apja néha eljön érte, ha véletlenül éppen az iskola előtt 

megy el; sápadt, alig áll a lábain, az arca durva, mogorva, a 
haja mind a szemébe lóg, a sipkáját csáléra vágja a fején; és 
szegény Precossi ugy reszket, mint a nyárfalevél, ha meglátja 
az utcán, — de azért mosolyogva szalad elébe: az apja pedig 
íjiiniha nem is látná és egészen más járna az eszében! 

Szegény Precossi!... összevarrogatja a széttépett, kiszaki-
tott irkalapokat, kölcsön kéri a könyveket, hogy megtanulhassa 
a leckét, gombosíűldtel tűzdeli rongyos ingét és elfacsarodik 
az ember szive, ha tornászni látja a nagy hajócipökben, ame
lyekben táncol a lába, a hosszú és bő nadrágban, a meglett 
emberre szabott kabátban, melynek ujjait Qgészen könyökig 
vissza kell hajtania!... És azért mégis tanul, iparkodik; az 
elsők egj'ilve lelietne, ha nyugodtan dolgozhatna otthon. 

Ma reggel összekarmolt arccal jött az iskolába s egyszerre 
mind rátámadtak a fiuk: 

— Az apád volt, most nem tagadhatod: az apád karmolta 
véresre az arcodat. Mondd meg az igazgató urnák, hogy idéz
tesse meg a rendőrségre. 

De ő nekivörösödve ugrott föl és hangja reszketett a mélíat-
lanlíodistól, amint tillaliozott: 

— Nem igaz! Nem igaz. . . Az apám még sohase vert meg 
engem! 

De aztán, mig a tanító ur magyarázott, némán potyogtak 
kömiyei a padra, — de mihelyt valaki ránézett, mindjárt mo
solyogni igyekezett, hogy észre ne vegyék a bánatát. 

Szegény Precossi!... Holnapra meghívtam Derossit, Có-
rettít és Nellít; megmondom neki, hogy jöjjön el ő is. Azt aka
rom, hegy együtt ozsoimázzon velem, — ajándékozok neki né
hány könyvel, fenekeslől felforgatom a házat, csakhogy jól mu-
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lásson és telerakom a zsebeit gyümölccsel: hogy legalább egy
szer boldognak lássam szegény Precossit, aki olyan jó és nemes 
lélek! 

Kedves vendégek. 
Csütörtök, 12-ike.t 

Ez a csütörtök az év egyik legszebb napja volt nekem. 
Pontban két órakor megjött Derossi és Coretti, meg Nelli, a Ids 
púpos; Precossit nem eresztette el az apja. 

Derossi és Coretti még azt nevették, hogy találkoztak az 
utcán Crossival, a zöldséges kofa fiával — akinek az egyik karja 
béna és vörös a haja — nagy káposztafejet cipelt eladni és az 
árából kellett tollat meg irkát vennie; de nagyon boldog volt, 
mert az apja azt irta Amerikából, hogy minden nap várhatják. 

Oh, milyen kedves, boldog órákat töllötlünk együtt 1 Derossi 
és Coretti a két'leglréfásabb fiu az egész osztályban; az apám 
egészen beléjüli szerelett. CoretU a csokoládészinü trikójában 
meg a macskaszörös sapkájában volt; igazi eleven ördög, aki 

• mindig sürög-íorog és folyton furni-faragni, mozogni szeretne. 
Már kora reggel félkocsi fát vitt le a hátán a pincébe és mégis 
egyre keresztül-kasul nyargalt a lakásban, megfigyelt n'irdent, 
folyton fecsegett, fürgén ugra-bugrált, mint a mókus, — még a 
konyhába is kiment és megkérdezte a szakácsnétől, hogy meny
nyiért veszi a tűzifa kilóját, mert az ö apja negyvenöt centesi
miért adja. 

Mindig az apjáról beszél, amikor katpna volt a 49-ik gya-
logezi-edben, a custozzai csatában, ahol Umberlo Irónörökös 
zászlóaljában harcolt. És olyan figyelmes, gyöngéd, előzékeny 
a modora! Nem tesz semmit, hogy fás pincében született és 
nőtt föl: a vérében, a szivében van a finom érzés, — mondja £.z 
édesapám. 

Derossival is nagyon jól mulattunk; ugy tudja a földrajzot, 
alcárcsak a tauitó nr. Behunyta a szemeit és rákezdte: 
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— íme, látom egész Olaszországot: az Appenniiii hegylán-
rx>t, amely elnyúlik egészen az Jón-tengerig, a folyókat, amelyek 
keresztül-kasul szelik, a fehér városokat, a két tengeröblöket és 
kilíötöket, a zöld szigeteket.,. 

És gyorsan, mint a vízfolyás, szép rendben elmondta a 
városok, folyók, tengeröblök és heg>'fokok neveit is, oiy ponto
san és hiba nélkül, mintha nyitott térképről olvasta volna le. És, 
ahogy ott állt, magasra emelve göndör, szőkefürtös fejét, be
hunyt szemekkel, aranygombos, sötétkék ruhájában, — szépen 
és egyenesen, mint a szobor: — mindnyájan megbámultuk. 
Egy óra alatt megtanult könyv nélkül csaknem három egész 
lapot, amit holnap kell elmondania, Viktor Emánuel király te
metésének évfordulóján. 

Nelli is bámulva és szeretettel nézett rí, markában gj'ürö-
getve hosszú, fekete kötényének a szegélyét és mosolyogva bá
natos, vizszinü szemeivel. Én pedig nagyon örültem ennek a 
hármas látogatásnak, amely itt hagyott valamit, — afféle szikrá
kat a szívben és az észben. És, amikor elmentek, nagyon tetszett, 
hogy a két nagy és erős fin közrefogta a szegény kis Nellit, akit 
karon fogva vezettek haza és aki ugy kacagott örömében, ahogy 
még sohase láttam se kacagni, se örülni. 

Milíor visszamentem az ebédlőbe, észrevettem, hogy már 
nincs ott az a kép, mely Ptigolettót, a púpos bohócot ábrázolja. 
Édes apa vette le a faU'óI ma reggel, hogy a kis Nelli ne lássa. 

Vitctor Emánuel temetése. 
Kedd, n-ike. 

Ma délután két órakor, mihelyt az osztályba lépett, a tanító 
ur azonnal kíszólitotla Derossít, aki fölállt a katedrán, az asztal 
mellett és szembefordulva velünli:, erősen hangsúlyozva a sza
vakat, beszélni kezdett, egyre hangosabban, csengőbb hangon 
és belepirulva a lelliesedésbe: 

— Négy esztendővel ezelőtt, ugyanezen a napon és ugyan-
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ebben az órában, a Pantheon elé érkezett Rómában az a halottas 
kocsi, mely II. Viktor Emánuel hűlt porait vitte. Az első olasz 
királyét, aki huszorűdlenc évig uralkodott, amely idő alatt a nagy 
olasz haza, mely két államra volt darabolva és idegen zsarnokok 
járma alatt nyögött, — egyetlenegy hatalmas, önálló és íüggeí-
len állammá tömörült; huszonkilenc esztendeig uralkodott s e?.t 
a korszaliot dicsővé, örökenüéküvé varázsolta azzal, hogy erős, 
loyalis és bátor volt a veszedelmekben, bölcs volt a diadalaiban 
és a balsorsban Idtartő. 

— Odaérkezett a halottas kocsi, roskadozva a koszorúk 
alatt, miután virágesöben járta meg Róma utcáit, a roppant nép
tömeg bánatos némaságban, amely a ravatal köré sereglett 
Olaszország minden részéből; előtte jártait a generálisok százai, 
tömérdek miniszter és herceg, utána jöttek a harcaiban meg
csonkult veteránok, a tarka lobogók erdeje, amelyeket hái-ora-
száz város küldött a temetésre, — környezte mind az, ami egy 
nemzet hatalmát és dicsőségét meglestesiti: és igy ért oda a 
fönséges templomhoz, ahol a sirbolt várta, hogy örök álomra 
fogadja íái-adt testét. 

— Ebben a pillanatban tizenliét vértes leemelte a koporsót 
a kocsiról. Olaszország ekkor búcsúzott el végleg Idrályától, — 
öreg királyától, ald amiyira szerette! — eklior mondott utolsó 
istenliozzádot legelső katonájának, édesapjának: és vérrel iroit 
története legszerencsésebb, legáldottabb huszonldlenc esztende
jének. Fönséges és ünnepélyes volt ez a pillanat. Mindenkinek 
a szeme és lelke ott röpdösött reszketve a kopoi-ső és a gyássi-
fályolos zászlók között; Olaszország nyolcvan ezredének a lobo
gója volt az, amelyekkel nyolcvan tiszt állt sorfalat a Pantheon 
kapuja előtt. Egész Olaszország ott volt tehát ebben a nyolcvan 
hadijelben, melyek a csatában elhunyt hősök ezreire, a drága 
vér kiontott patakjaira, legszentebb dicsőségünk epizódjaira, leg-
fönségesebb áldozatainkra és legfájdalmasabb gyászainkra em
lékeztettek. 
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— A koporsó, melyet a vértesek vittek, lassan áthaladt a 
sorfalon és ekkor, tiszteletadásképpen, mind egyszerre hajollak 
feléje az uj ezredek lobogói és a régi, lerongyolt zászlók, melye
ket Goiío és Pastrengo, Santa Lucia és Novara, Kiírnia és Pa-
lesíro, San Martino és Castelfidai'do csatái téptek meg; nyolc
van zászló bukott a koporsó fölé, száz és száz hadi érem koccant 
meg az órckoporsón és ez a ridegen csengő és mégis tompa zörej 
hideg borzadással rázta meg a vért a szivekben, mintha ezer 
és százezer hang harsant volna föl egyszerre. 

„Isten veled, jó király, hűs Idrjíly, lojális király! Élni fogsz 
néped szivében, valameddig a nap ragyogni fog Itália fölött!" 

— Ezután a lobogók büszJién emelkedtek föl az ég felé és 
Viktor Emánuel király bevonult a sírbolt halhatatlan dicső-

PranU! kicsapják. 
Szombat, 21-ike. 

Csak egyetlenegy fiu tudott nevetni, mialatt Derossi a Idrály 
temetéséről beszélt — s ez: Franti volt. Utálom és megvetem 
ezt a fickót, mert gonoszlelkü. Ha aliármelyik fiúnak az apja 
eljön az iskolába, hogy panaszt tegyen a fiára: Franti örül neki; 
ha valald sir: Franti nevet. Meghunyászlíodik Garrone előtt, 
mert az erős, de megveri a kőmüvesinast, mert az gyöngébb 
nála; gyötri Crossit, mert szegénynek béna az egyik karja; gú
nyolja Precosit, akit pedig mindnyájan becsülünlc, — sőt m ^ 
Robeltit is lucsufolja, mivel mankón jár: pedig ez a fiu azért 
lett nyomorék, mert a halál torkából mentett meg egy nála 
kisebb fiút. 

Ingerli a nála gyöngébbeket és ha ökölre keríil a dolog, 
olyan dühbe jön, hogy mg és harap is, mit se törődve azzal, 
hogy súlyosan megsebesítheti az ellenfelét. Van valami az ala
csony homlokán, ami borzadályt kelt a szívben és zavaros, go
nosz szemeit szinte mindig eltakarja viaszosvászon-sipkájának 
ernyőjével. Nem fél senkitől és semmitől, szemébe nevet a tanitó 
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urnálí, lop, ahol lehet, arcátlanul hazudik és tagad, mindig civó
dik valakivel, hosszú kalaptüket hoz az iskolába és ezeklcel 
szurkálja a szomszédjait, nemcsak a maga kabáijáról, hanem a 
másokéról iS letépi a gombokat, hog>- eljászhassa őket, az irkái, 
füzetei, könyvei mind rongyosak, piszkosali, a vonalzója csorba 
és rovátkos, mint a fűrész, a tollszárait éppen ugy összerágja, 
mint a körmeit, a ruhája tele van zsirfoltoltkal és szinte rongyok
ban lóg le róla, annyit verekszik. 

Mondják, hogy az édesanyját már beteggé tette a sok bánat 
és hogy az édesapja már háromszor kiverte a házból. Az anyja 
el-eljön néha, hogy megkérdezze: hogy viseli magát a fia, de 
mindig sirva megy haza. Mert Franti gyűlöli az iskolát, gyűlöli 
a társait, gyűlöli a tanitó urat. 

A tanitó ur néha ugy tesz, mintlia nem venné észre a bitang-
ságait, — de csak annál rosszabb. Megpróbálta, hogy szép szó
val a lelkére beszél, de Franti kiröhögte. Majd szigorúan meg
fenyegette s ekkor Franti két kezébe temette az arcát, mintha 
sirna, — pedig vigyorgott. Három napra kizárták az iskolából, 
de mikor ismét visszajött: még sokkal pimaszabb és arcátlanabb 
volt, mint azelőtt. Egyszer Derossi is rászólt: 

— Ug5'an hagyd már abba! Nem látod, hogy mennyire fáj 
ez a tanitó urnalí? 

De Frauü dühösen fölcsattant és azzal fenyegette, hegy 
kigázolja a beleit . . . 

Ma délelőtt végre, ugy kiverték az osztályból, mint a kutyát. 
Mialatt a tanitó ur átadta Garronénak a havi elbeszélés fogal
mazványát, — „A szardíniái dobos" a cime — hogy írja le szép 
tisztán, Franti egy ralcétát dobott el, amely fölrobbant éa olyan 
nag>'ot durrant, mint a puskalövés, hogy az egész osztály meg
riadt és a fiuk sikoltoztak. 

A tanitó ur ingerülten ugrott talpra és ráldáltott: 
— Franti! Ki az osztályból! 
— Nem én voltam! — tiltakozott Franti. de vigyorgott. 
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— Talíarodj ki! — ismételte a tanító ur. 
— Nem megj'ek! — felelte Franti dacosan. 
Most már a taniló ur is elvesztette a türelmét, — odarohant 

hozzá, megragadta a karjánál és kirántotta a padból. Franti 
kapálózott, csikorgatta a fogait, de nem engedett, — ugy kellelt 
erőszakkal elhurcolni. A tanító ur csalmem az ölében vitte át 
az igazgató úrhoz, aztán visszajött az osztályba, leült a katedrán, 
két kezébe támasztotta a fejét, lesújtva és olyan fáradt, szo
morú arccal, hogy mindnyájunknak a szive megesett rajta. 

— Harminc esztendő után, amióta tanítok I — mondta szo
morúan és megcsóválta a fejét. 

Senldse moccant. A tanító ur kezei remegtek a fölindulástól 
és homloka közepén olyan mély volt a ránc, hogy szinte seb
helynek tetszett. — Szegény tanító ur! Mindnyájan együtt szen
vedtünk ve le . . . aztán Derossi fölkelt és így szólt: 

— Ne legyen szomorú, tanító ur. Hiszen mi valamennyien 
szeretjüJc. 

Erre kissé földerült az arca és kis vártatra sóhajtva mondta: ' 
— Folytassuk a leckét, fiaim. 

A szardíniái dobos. 

— Havi elbeszélés. — 
Hétfő, 23-ika. 

A cusfozzai csata első napján — 1848 július 24-ikén — egyik 
gyalogezredünlínek mintegy hatvan katonája azzal a paranccsal 
indult föl egyik dombtetőre, hogy szállja meg az ott álló magá
nyos majorházat. Alig ért föl a dombra a kis csapat, .ilrtelen 
megi-ohanta két század osztrák gyalogos, rettentő sortüzet adván 
rá minden oldalról, ugy hogy katonáiulinalí alig maradt annyi 
idejük, hogy bemenekülhettek a majorházba, melynek kapuját 
gyorsan bezárták és eltorlaszolták; de néhány halottjolc és sebe
sültjük még így is kint maradt a réten. 

Odabent aztán, mihelyt a kaput eltorlaszolták, gyorsan a 
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földszinti és emeleti ablalíolihoz szaladta!:, ahonnan hevesen 
tüzeltek a támadólcra, akik féUíörben fölállva, lassan közeledtek 
a ház felé és ugyancsak erősen lövöldöztek vissza. A hatvan 
clasz katonát két altiszt és egy kapitány vezényelte; magas, 
szálas és komor katona volt a kapitány, szürkülő hajjal és 
bajusszal: erős fegyelmet tartó, rideg Icatona, aki csak íiunyil 
törődött a legénységgel, hogy a legszigorúbban megkövetelle 
minden embertől kötelességének a teljesitését. Volt a csapatban 
egy kis szárdiniai dobos is, — alig idősebb tizennégy évesníi 
— ald oly fiatalnak látszott, mintlia csali üzénkét éves lett volna; 
alacsony, barna arca, eleven fickó, fekete mély szemekiiel, ame
lyek értelm.esen villogtak. 

A kapitány az egyik földszinti szobából vezette a védelmet; 
luosztott parancsai ugv pattogtak, mint a pisztolylövés, de rideg 
arcán nyoma se volt'semmiféle érzésnek vagy aggodalomnalc. 
A dobos Irissé sápadt volt ugyan, de szilárdan állt a lábán, föl
kapaszkodott az egyik asztalra, előrenyújtotta a nyakát és meg-
íogózott a falban, hogy mennél jobban kiláthasson az ablakon, 
így aztán, a füstfelhőn keresztül, láthatta a réten a íehérkabátos 
osztrákokat, amint lassan előrenyomultak. 

A majoi'ház a dombtető szélén állt és az egyik oldalon jár
hatatlan, meredek lejtő határolta; ezen a részen csak egyeüen 
egy ablalca volt, egészen fönt a magasban, az egyilc padlásszo
bán; en-ől a részi'ől az osztrákok nem is fenyegették a házat, 
ugy hogy itt az olaszok se védekeztek; a golyózápor csak az épü
let homlokzatát és két szárnyát paskolta. 

Ez azonban polioli golyózápor volt; ugy hullott a „puska
mag", mint a jégeső, hogy Idvül megrepedeztek tőle a falak és 
belecsorbultak a téglálí, — odabent pedig letöredezett a mennye
zet, szei-tehasadoziak a zsalulí, a bútorok, hogy a szobákban 
csali ugy porzott a szétlőtt malter és röpdöstek a lehasadozoU 
bútordarabok, edénycserepek és ablaküvegek. Szörnyű volt 
hallgatni a golyók süvöltözését, ha egy-egy bevágódott az abla-
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kon és tört, zúzott, ami az útjába került. Időről időre hanyatt 
bukott egyik-másik katona, aki az ablakból Idfelé lövöldözött. 
Ezeket félrehúzták valamelyik sarokba, ahol bekötözték a sebét; 
némelyik aztán szobáról szobára tántorgott, odanyomván kezét 
a sebére. A konyhában már volt egy halott, aldnek homlolíát 
zúzta szét az ellenséges golyó. És az osztrákok támadó féllcöre 
egyre összébb szűkült a ház körül. 

Már jó ideje folyt a puskaharc, mikor a kapitány, ald eddig 
ridegnek és njiigodínak láirzott, idegesen intett az egyik őr
mesternek, hogy menjen utána s ezzel kisietett a szobából. Az 
őrmester néhány perc múlva futva jött vissza és kihívta a Ids 
dobost. Aztán egj'ütt fölszaladtak a falépcsőn az üres padlásra, 
ahol a kapitány az ablak mellett valamit irt, a gerendának tá-
maszliodva; és előtte a földön hevert az udvar kuíjáról levágott 
hosszú kötél. 

Elvégezvén az irást, a Icapitány összehajtotta az irást és, 
a kis szardíniái dobosra szögezvén rideg, metsző, szürke sze
meit, amelytől minden katonája reszketett, nyersen igy szólt: 

— Dobos, te nem vagy gyáva fickó! 
A kis dobos gyorsan szalutált és mély, fekete szemei föl-

sillanlalc. 
— Parancsára, kapitány ur, — mondta keményen. 
— Nézz oda le, — folytatta a kapitány és odahuzta a dobost 

a padlásablaldioz — odalent a síkságon, közel Villafranca házai
hoz, ahol a szuronyok villogása látszik: ott táboroznak a mi 
katonáink. Fogd ezt a cédulát meg a kötelet; Idmászol az abla
kon, az őrmester leereszt a kötélen, aldcor lélekszakad%'a futás-
nalc eredsz és nyargalsz ákron-bokron át, mig csak oda nem 
érsz, ahol a mieüik vannalc. Ott átadott a cédulát a legelső tiszt-
nelt, akivel találkozol. Dobd le az övedet és a borjúdat. 

A dobos levetette az övét meg a borjúját és keblébe dugta 
a cédulát; az őrmester Iddobta a kötelet az ablakon s az egyik 
végét mind a két kezével fogta, a kapitány pedig segített a fiu-
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nak, hogy Jcimászhasson a szűk ablakon. Közben még figyel
meztette : 

— ügy vigyázz, hogy mindnyájunk élete a te bátorságodlól 
és a lábaidtól íüggi 

— Csak bízzék bennem, kapitány ur — felelte a dobos, 
mikor már kint lógott a kötélen. 

— Bukj le, mikor a völgybe érsz, hogy a gazemberek meg 
ne lássanalc — folytatta a kapitány és ő is megragadta a kötelet, 
melynek végét az őrmester fogta. 

— Bizzék bennem, kapitány url — ismételte a kis dobos 
bátran. 

— Isten segítsen há t ! . . . 
A kis dobos pár pillanat alatt leért a földre; az íívmester 

gyorsan fölhúzta a kötelet és leszaladt a földszintre, a kapitány 
pedig rögtön kidugta fejét az ablakon és a dobos után nézett. 

A bátor fiu valósággal röpült lefelé a lejtőn s aiár-már ugy 
tetszett, hogy sértetlenül és észrevétlenül jut ki a mezőre, mikor 
öt-hat Ids porfelhő, mely a fiu előtt, mögötte és körülötte szállt 
föl a földről, elárulta, hogy az osztrákok észrevették és lövöl
döznek rá a dombtetőről; azolcat a kis porfelhőket ugyanis a 
golyók verték föl. De a Ids dolx)s föl se vette ezt, csak szaladt 
lélekszaloidva, — mig aztán egyszerre csak fölbuJcolt, mintha 
megbotlott volna. 

— Lelőtték! — Jiörgött a knpi'ány és dühéb.eu az öklébe 
harapott. 

De jóformán ki se mondta még a szót, mikor a dobos már 
fölkelt a földről. 

— Ah, csalc elesett! — sóhajtott föl a kapitány megköny-
nyebbülve. 

A dobos csakugyan szaladni kezdett megint, de már sán
tított. 

— Megrándíthatta a lábát — gondolta a kapitány meg
nyugodva. 
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Még néhány porfelhő verődött föl itt-ott a dobos körül, de 
már jóval messzebb, — ugy hogy a fiu túl volt minden veszé
lyen. A kapitcíny diadalmasan kiáltott föl, — de azért még min
dig szorongva tartotta szemmel a fiút, mert percektől függött 
mindnyájuk sorsa: — ha a dobos nem érkezilc meg idejében 
a cédulával, mely rögtöni segítséget kért, aldcor vagy elesik 
minden katonája, vagy meg kell adnia magát. 

• Nézte fiát a dobost, aki egy daralx)n gyorsan futott, de aztán 
meglassudott a járása és ekkor sántított majd ismét nelcirugasz-
kodött, de egyre fáradtabban és minduntalan megállt, elbotlott. 

— Talán súrolta lábát a golyó — gondolta magában a ka
pitány. 

Éles szemmel figyelte a kis dobos minden mozdulatát, szinte 
reszlietve a nagy, belső izgalomtól és unszolta, beszélt hozzá, 
mintha a fiu hallhatta volna!.. . Lázban égő szemeivel szaka
datlanul azt a távolságot vizsgálta, méregette, amely még el
választotta a szaladó fiút a völgyben villogó szuronyoktól, ahol 
az aranyló kalászerdő éretten hullámzott a langyos szélben. És 
közben egj-re hallotta a golyók süvöltését, a becsapó lövések 
pokoli zaját, ahogy tépték, szaggatták a falakat, bútorokat az 
alatta lévő szobáidban; hallotta saját embereinek fájdalmas 
sikoltását, nyögéseit, meg az osztrák tisztek és legények szilaj 
káromkodását... 

— Rajtái Előre! — kiabált indulatosan a kapitány, kidülledt 
szemekkel nézve a Itis dobos után. — Szaladj!... Ah, megállt, 
a bitang!... Na, most megint szalad.. . 

Lihegve szaladt föl az őrmester azzal a jelentéssel, hogy 
az osztrákok ugyan egyre hevesen tüzelnek, de fehér lepedőt 
lengetnek feléjük, hogy adják meg magukat. 

— Nincs rá feleleti — csattant föl dühösen a liapitány. 
Meg se fordult, hogy le ne kelljen vennie szemeit a fiúról, 

aki ugyan leért már a síkságra, de már nem szaladt, sőt ugy 
látszott, hogy csali kínosan vonszolja magát. 

De Ajntcls : A szív. I. 
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— De szaladj hát! Gyorsan, az áldóját! — mondogatta a 
kapitány, ökölbe szorítva a kezeit és a fogait csikorgatva. — 
Dögölj meg, pusztulj el, gazember, de szaladj! 

Majd irtózatos káromkodásra fakadt: 
— Ah, leült a gyáva gazember! 
És valóban: a dobos, aldnek fejét a huUámzó kalászok íöliS 

látta eddig a loipitány, egyszerre csak iigy eltűnt, mintha a föli 
nyelte volna el. — Talán leült, talán elbukott... De néhár 
pillanat múlva ismét fölbuklcant a feje, — de nem sokkal azlál 
végképp eltűnt a sövénykerités mögött és a kapitány nem is 
látta többé. 

Ekkor lemhant a padlásról; a golyók egyre hullottalí, mint 
a jégverés; a szobák tele voltak sebesültekkel s ezek közül né
hányan folyton ide-oda támolyogtak, mint a részegek, meg
kapaszkodva a bútorokban; a falalc és a padló tele voltak vérrel; 
a konyhában és itt-ott a szobák sarkaiban nyolc-tiz halott, — 
az őrmester jobb karját szétroncsolta egy golyó, — a szobákban 
látni és lélegzeni is alig lehetett a nagy füst és por miatt. . . 

— Bátorság! — kiáltott föl a kapitány. — Alindenki a helyén 
maradi Jön a fölmenVés! Csak még egy kicsit tartsatok ki, fiaim! 

Az osztrákok még közelebb jöttek; a füstfelhön keresztül 
már jól lehetett látni dühtől eltorzult, kikelt arculiat, a puska-
ropogást is túlharsogta szilaj kiabálásuk, ahogy káromkodtak, 
szidtálí az ellenséget, fenyegették, hogy mind egy lábig kiirtják, 
ha meg nem adja magát. 

Az olaszok csüggedni kezdtek; egyik-másik ijedten akarta 
ott hagyni az ablakot, de a társai vagy valamelyik altiszt vissza
kergette. A védők tüzelése mégis csökkent, megi'itkult, a csüg
gedés meglátszott minden aroon, — már nem lehetett sokáig 
erőltetni az ellenállást... Egyszerre csak az osztrákok hirtelen 
abbahagyták a lövöldözést s egy dörgő hang, először németül, 
aztán olaszul, fölkiáltott a házba: 

— Adjátok meg magatokat! 
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— Nem, nem és nem! — üvöltött a kapitány fogcsilcorgatva 
az egyik ablakból. 

A lövöldözés most még hevesebben és gyilkosabban kezdő
dött meg mindkél részen. Az osztrákok körül fűbe harapott vagy 
kéi tucat, de a majorban is összerogyott két olasz katona és az 
egyik ablak most már védelem nélkül maradt. Itt volt a végze
tes, sorsdöntő pillanat... 

— Nem jönnek!... Nem jönnek! — őrjöngött a kapitány 
magában és kardját suhogtatva rohant egyik szobából a másikba, 
szidva, serkentve katonáit a végső ellentáilásra. 

El volt szánva, hogy inkább meghal, de nem adja meg 
magát és már-már Idvont karddal akart kirohanni a biztos ha
lálba, mikor az egyik altiszt, aki fönt volt a padlásablakban, 
lélekszakadva rohant le a falépcsőn és tele torokkal ordította: 

— Jönnek!.. . Jönnek a mieink! 
— Jönnek a mieink! — dörögte a kapitány, bivaly tüdejé

nek minden erejével. 
Erre a kiáltásra épek és sebesüllek vad ujjongással ugrot

tak az ablalvhoz és a puskák ismét ropogni kezdtek: — most 
már szó se volt arról, h < ^ megadják magukat És pár perc 
míjva már észrevették, hogy a támadók ingadoznak és a soraik 
összezavarodlak. A kapitány hirtelen összeállitott egy Ids sza
kaszt a teljesen sebesüleílen katonálcból és feltüzelte velük a 
szuronyokat, hogy a kellő pillanatban kirohanjanalc és két tüz 
közé fogjálí igy az osztrákbluit. 

ö maga pedig íölrohant a padlásra. Alig ért föl, máris 
hallolla a szilaj lódobogást és mindjárt rá az egetverő hurrá-
zást, — és látta az ablakWl a carabinieri-lovasság napoleon-
csálcóii, amint előre hajolva a nyeregben, attakot lovagoltak az 
osztrákok ellen. A lovalí ugy elnyúltak, hogy a hasuk szinte a 
földet érte, — aztán megvillantak a széles pengék és recsegve-
ropogva sújtottak le az összegabalyozott osztrákokra. Ugyan
ekkor kirohant a házból is a lós szuronyos szakasz, mire a két 
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tüz közé került ellenség elhányta fegyvereit és vagy megszaladt 
vagy megadta magát. 

Szabad volt hát a csatamezö és a kapitány elvezethette meg
tizedelt csapatát, mire a majorházat nem sokkal aztán meg
szállta két zászlóalj olasz gj'alogság két ágyúval. 

A kapitány megmaradt embereivel visszament ezredéhez 
és még részt vehetett a döntő ütközetben, de az utolsó szurony-
rohamban könnyedén megsebesítette baikezét egy visszapattanó 
puskagolyó. Ezen a napon az olaszok győztek, de másnap az 
osztráltolí, miután összevonták és tűzbe vetették fölös számú 
tartalélíaikat, öldöklő csatában visszanyomták az olaszokat, akik, 
hősies ellentállás után, 26-ikán reggel kénytelenek voltak meg
kezdeni a visszavonulást a Mincio-folyó vonalára. 

A kapitány, noha megsebesült, nem ment kórházba, hanem 
együtt gyalogolt katonáival, akik fáradtan, leverten érkeztek 
meg napszáltalcor Goitóba, a Minció partján. Itt nyomban az 
őnhesterét kereste, aldnek karját szétroncsolta egy golyó a 
majorházban; el is vezették az egyik templomba, ahol ideig
lenes kórházat rendeztek be. A templom zsúfolva volt sebe
sültekkel, akik két sorba állított ágyakban feküdtek, de sokan 
hevertek — a könnyebben sebesültek — a földön is, szalma
zsákokon. Két orvos és vagy egy tucat betegápoló katona sürgött-
forgott halálra fáradtan a sebültek közt. 

Körösitörül nyögött, jajgatott a sok settesült s a kapitány 
tétovázva állt meg a küszöbön, keresvén szemeivel az őrmeste
rét ennyi szenvedő között. Egyszerre csalt halk hangon nieg-
sz<51itja valaki egészen közelről: 

— Kapitány ur! 
A kapitány megfordul; — a kis dobos hivta. Agyban feküdt 

a szegény fiu, váDáig betakarva egy színehagyott ablakfüggöny
nyel, ugy hogy csak a két karja volt kint a talcarón. Az arca 
sápadt és beesett volt, csak nagy, mély szemei csUlogtalf, mint 
két fekete gyöngyszem. 
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— Hát te itt vagy? — kérdezte a kapitány csodálkozva, de 
nyersen. — Brávó, derék fiu vagy: becsületesen elvégezted a 
kötelességedet. 

— Megtettem, ami tőlem telt — felelte a kis dobos. 
— Megsebesültél? — folytatta a kapitány szóralíozva és 

szemeivel egyre az őrmestert kereste. 
— Bizony belém lőttek — felelte a dobos, aki csakis azért 

mert beszélni, mert a szenvedései fölbátorították; különben 
talán meg se merte volna szóUlani a büszke és szigorú ka
pitányt. 

— Belém lőttek, — ismételte. — Hiába szaladtam, mint 
a nyúl: mégis megláttak és eltaláltak. Ha nem kapom azt a 
sebet, félórával előbb odaérek. De szerencsére mindjárt talál
tam egy vezérkari századost, akinek átadhattam a cédulát... 
Hanem keserves utazás volt, mondhatom! Majd megölt a szomjú
ság, féltem, hogy sohase érek oda, sirtam dühömben, ha arra 
gondoltam, hogy minden percnyi késés egy ember életébe kerül 
odafönt... De mindegy; ami tőlem telt, azt megtettem és boldog 
vagyok. De nézze csali, kapitány ur, bocsánat: ön is vérzik. 

És valóban, a Icapitány ros.szul bekötözött sebéből lassan 
szivárgott néhány csöpp vér a kötésen át. 

— Ha megei^edi, kapitány ur, talán megszoríthatnám a 
kötést? — ajánlkozott a lüs dobos. — Tartsa ide, kérem, a kezét. 

A kapitány odatartotta a bal kezét, a jobbját pedig a dobos 
felé njTijtotta, hogy segítsen neld fölülni az ágyban; de a fiu, 
alig hogy Idssé fölemelkedett, rögtön elsápadt és kinos nyö
géssel hanyatlott vissza párnáira. ,.j:.v:í^^^^'ÍT"*'~*'^tt, 

— Hagyjad, hagyjad, — m<>t^t^v^aCj^Í>ná\iy'éé.-i^2ahuzta 
bekötözött kezét, melyet a"dol>0€!'meg akart fogni. -^I&liább 
magaddal törődj, íiam; mert-a könnyű sebből-iö'bgl^lljiel, ha 
elhanyagolod. ' . , \'m^=^^'^^':X''^^!í^ 

— Oh, nekem már diindegy í—,y<51üuiott ;%,.kii dobos szo
morúan. . .j-:„rf---
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A kapitány csak most nézte meg jobban a fiút és megütődvs 
látta, hogy milyen sápadt. 

— Te is solc véri veszithettél, — mondta — hogy ilyen 
sápadt és gj'önge vagy. 

— Sok vér? — ismételte a dobos elmosolyodva. — Ha 
csak vér lett volna!.. . Ide nézzen, kapitány url — és hirteleu 
lerántotta magáról a takarót 

A kapitány eliszonyodva lépett hátra. A fiúnak csak egy 
lába volt: — bal lábát levágták a térd fölött és a csonlc véres 
rongyokba volt bekötözve... Ebben a pillanatban ment arra 
egy katonaorvos — kicsiny, kövér emberke ingujjban — s meg
állt pár pillanatra az ágy elölt 

— Ah, kapitány ur, — hadarta gyorsan, a Ids dobosra 
mutatva — igazán sajnálatos szerencsétlenség. Egészen köuiiyü 
sebe volt, ugy hogy le se kellett volna vágni a lábát, ha nem 
erőltette volna meg oly őrült módon. Gyulladást kapott és nyom-
l>an amputálni kellett, mert különben ráment volna az élete is. 
Oh, de azér t . . . derék fiu: azt mondhatom! Nyikkanás iélkül 
állta a fájdalmat és még csak nem is sirt. Szavamra mondom, 
hogy büszke voltam rá, hogy én is olasz vagyok, mikor operál
tam.- Jó fajta vér ez csak mégis! 

Ezzel elszaladt. A kapitány pedig összeráncolta bozontos, 
szürke szemöldökeit és merően nézett a dobosra, akit ismét 
betakart. Aztán lassan, mintha maga se tudná, ho'iy mit csinál, 
folyton a dobosra szögezve szemeit, levette fejéről a sipkát. 

— Kapitány ur! — kiáltott föl a gyermek csodálkozva. — 
Mit csinál, kapitány ur, az Istenért?! 

És ez a nyers, rideg katona, akinek soha se volt egy jó 
szava a legénységhez, kimondhatatlanul lágy és gyöngéi han
gon mondta: 

— Én csak kapitány vagyok, te pedig hős vagy, fiam. 
Aztán lehajolt a Icis doboshoz és háromszor m^csókolta 

a homlokát. 
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A hazaszeretet. 
Kedd, 2i-ike. 

Mivel a „Kis dobos" története szived mélyéig meghatott, kőnij-
nijű leheléit jól megcsinálnod a vizsgái dolgozatot ma délelőtt, 
hogy: „Miért szeretjük a hazát 9" ... 

Hogy miért szeretjük Itáliát ? — Vájjon nem visszhangzott-e 
a kérdésre mindjárt száz felelel a szivedben és eszedben ? l 

— Szerelem Olaszországot, mert az anyám olasz nő, mert az 
ereimben olasz vér folyik, mert olasz földben pihennek a halottak, 
akiket anyám sirat és apám tisztel, mert a város, ahol születtem, 
a nyelv, amelyen beszélek, a könyvek, amelyek oktatnak, mert az 
öcsém, a húgom, a barátaim és a nagy nemzet, amelyhez tarto
zom, meg a szép természet, amely körülvesz és minden, amit látok, 
szeressek, tanulmányozok és csodálok, — mind, mind olasz I... 

Oh, fiam, te még nem tudod teljesen átérezni, hogy mi a haza
szeretet I De megtudod majd, ha férfi leszel, ha visszatérve valami 
hosszú útról, hosszas távollét után, nekitámaszkodva a hajókor
látnak egy szép reggelen, megpillantod a szemhatáron hazád nagy 
hegységeinek kék rajzát: — akkor megérzed majd a hazaszeretetet, 
annak a gyöngédségnek a viharos hullámúban, mely könnyekkel 
önti cl szemedet és hangos ujjongást vált ki a szivedből. Megérzed 
valami távoli nagy városban, lelkednek abban az ösztönében, mely 
az idegen tömegben hajtani fog az ismeretlen munkás felé, aki 
hazád nyelvén beszélt, mikor elmentél mellette. Megérzed abban 
a fájdalmas és büszke fölháborodásban, mely arcodba kergeti a 
vért, ha idegen ember gyalázza a hazádat. Még hevesebben és 
dacosabb indulattal érzed meg azon a napon, mikor egy ellenséges 
nemzet fenyegetése a lángbaboritás pusztító viharát zuditsa ha
zádra és látni fogod mindenütt a fegyverek villogását, a seregestül 
özönlő ifjak tömegét, ha majd az apák azzal csókolják meg fiaikat, 
hogy : — „Bátorság!" ... az anyák pedig ezzel a szóval búcsúz
nak tőlük ; — „Győzzetek !" ... 

Isteni örömmel érzed át, ha a sors megadja neked azt az 
örömöt, hogy visszatérnek szülővárosodba a megtizedelt ezredek, 
— fáradtan, rongyosan, de félelmetesen — szemükben a diadal 
ragyogása, előttük a golyóktól megtépett lobogó, — mögöttük a 
hősök végtelen sora, amint magasra emelik bekötözött fejüket és 
láttatják csonka tagjaikat: — a boldogságában ujjongó, őrjöngő 
tömeg pedig elárasztja őket áldással, csókokkal és virágokkal. 
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'Akkor fogod megérteni a huzaszereteteí, Enrico : akkor fogod 
megérzeni, hogy mi a haza. Olyan nagy és szent dolog ez, hogy : 
ha egy napon megérném, hogy épen jönnél haza az érte vivoH 
harcból és megtudnám, hogy csak ugy mentetted meg az eleteted, 
hogy elbújtál a halál elől, — akkor én, a te apád, aki most mindig 
örvendő szóval fogadlak, mikor az iskolából hazajösz : fájdalmas 
zokszóval fogadnálak és nem bírnálak többé szeretni, bár az én 
húsom és vérem vagy, — hanem meghalnéH ezzel a tőrrel szi
vemben I 

Édesapád. 

Ax irigység 
Szerda, 25-ike. 

A „hazaszeretet"-ről irt löladatot is Derossi csinálta meg 
legjobban köztünk. Pedig Votiai szentül hitte, hogy ő kapja meg 
az első medáliát. 

Szeretném, ezt a Voiinit, ámbár egy kicsit hiu és nagyon is 
szereti magát cicomázni; de most, hogy a szomszédja vagyok 
és látom: nagyon bosszant, hogy olyan irigy Derossira. Szeretne 
versenyezni vele és tamil is, de hiába: nem birja, ha megieszül 
is, mert Derossi minden tárgyból tízszerte többet tud nála; és 
Voüni csak a körmeit harapdálja... 

Carlo Nobis is irigykedik Derossira; de annyi benne a 
büszkeség, hogy éppen büsziteségböi titkolja ezt. Votini ellen
ben elárulja magát; panaszkodik otthon, hogy a tanitő ur részre
hajló és nem osztályoz igazságosan; és amikor Derossi, szokása 
szerint, mindig gyorsan és jól megíelel a kérdésekre: elborul 
az arca, lehajtja a fejét, színleli, hogy nem is figyel oda, — vagy 
erőltetve nevet: de olyan keservesen, mint a fazekas, milíor 
földül a szekere. 

És, mivel ezt a dolgot már mindenld látja és tudja az isko
lában, valahányszor a tanitő ur megdicséri Dérossit: mind csak 
Yotinit nézik, akik ilyenlíor a sárga irigység emészt, — a kö-
müvesinas pedig nyulszájat mutat neki. Ma délelőtt azonban 
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ugyancsalt megjárta. A taniíó ur, mihelyt bejött az osztályba, 
mindjárt Idhirdelte a vizsga eredményét: 

— Derossi első eminens és a nagy medália . . . 
Erre Votini nagyot tüsszentett. A tanitó ur arra fordiát és 

ránézett; persze, hogy megértett mindent! 
— Volini, — mondta komolyan — ne engedd, hogy az irigy

ség Idgyója megfészlielje magát benned. Mert ez a kigyő szét
rágja az agyvelőt és megrontja a szivet. 

Mind ránéztek, csalc Derossi nem; Votini felelni akart, de 
nem birt szólni; kővé dermedve ült ott és halálsápadt volt az 
arca. Aztán, mialatt a tanitó ur magyarázott, ezt iiia nagy be
tűkkel egy tiszta lapra: 

„Nem irigylem azokat, akik protekció és részrehajlás árán 
szerzik meg a nagy medáliát." 

Ezt az Írást Derossinak akarta elküldeni. Ekkor azonban 
észrevettem, hogy a Derossi szomszédjai is főznek valamit: hal
kan sutorászfak egymás fülébe és az egyik bicskával vágott ki 
egy nagy medáliát, amelyre csúnya, fekete kigyót rajzoltalc. És 
Votini is észrevette ez t . . . 

Mikor a tanitó ur néhány percre kiment, a Derossi szom
szédjai rögtön fölkeltek, hogy kimenvén a padból, ünnepélye
sen, testüleg nyujtsálí át Votininak ezt a kigyós medáliát. Az 
egész osztály várta a nagy, drámai jelenetet és Votini már egész 
testében reszltetett. Ekkor Derossi íöUdáltott: 

— Adjátok ide nekem! 
— Jobb is lesz! — mondták a fiuk — ugy illik, hogy te vidd 

oda neki. 
Derossi azonban elvette és darabokra tépte a medáliát. 

Ebben a pillanatban visszajött a tanitó ur és folytatta a magya
rázatot. Én szemmel tartottam Votinit: — az arca lángvörös 
volt: — fölvette az imént megirt lapot, lassan forgatta, mintha 
szórakoznék vele, aztán titokban összegyúrta kis golyócskává, 
a szájába vette, egy kis ideig rágta és aztán kiköpte a pad alá... 
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Mikor kimentünli az osztályból, Votini, ald idegesen zavart 
volt, elejtette az itatőpapirosát, mikor elment Derossi melletf. 
Derossi rögtön udvariasan fölvette, betette a Votini táskájába 
és még a táskát is segített neld a hátára kapcsolni. És VotÍDÍ 
íöl se mert nézni r á . , . 

Franti anyja. 
- Szombat, 28-ika. 

De Votini javíthatatlan. Tegnap, a hittanórán, milcor az 
igazgató ur is bent volt az osztályban, a tanitó ur fölszólitotta 
Derossit, hogy tudja-e Idvülröl azt a kis Icét strófás verset, ame
lyik ugy kezdődik, hogy: — „Bármerre is néz a szemem. Téged 
látlak, jó Istenem"... és amikor Derossi azt felelte, hogy nem 
tudja: Voüni hirtelen fölldáltott, hogy ö tudja és diadalmasan 
vigyorgott Derossira, hogy ime: — most az egyszer végre mégis 
lefőzheti I 

A lefőzött ellenben mégis ö maradt és nem is mondhatta el 
a verset, mert ebben a pillanatban berohant az osztályba Fran-
tinak az anyja, zihálva, a szürkülő haja kócos, hótól átázva és 
maga előtt tolta a fiát, akit egy hétre kitiltottak az iskolából... 
Ah, milyen szomorú jelenetet láttunk! A sz^ény asszony majd
nem térdre borult az igazgató ur előtt és ugy kérte, összetett 
kezekkel: 

— Oh, igazgató ur, legyen irgalmas és vegye vissza fiamat 
az iskolába! Három napja van már otthon, eddig el tudtam rej
teni, de Isten őrizz, hogy az apja megtudja, mert nyomban agyon
üli. Legyen irgalmas, igazgató ur: már nem tudom, hogy mit 
tegyek. Segítsen rajtam, az Isten szerelmére! 

Az igazgató ur ki akarta vezetni az osztályból a szegény 
asszonyt, de ez nem hagyta magát: — csak egj're zokogott és 
könyörgött. 

— Oh, ha tudná, meimyit szenvedtem már a fiamért, bizo
nyára megsajnálna! Legyen hozzám irgalmas! Reménylem, 
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hogy megváltozik és megjavul. Hiszen már úgyse sokáig élek, 
igazgató ur: érzem a liaJált a mellemben; de szeretném látni, 
hogy megjavul, mielőtt meghalok, mer t . . . 

Fuldolíló zokogásra fakadt és elcsukló hangon folytatta: 
— Hiszen az én fiam és szeretem azér t . . . oh, kétségbe

esésemben halnék meg . . . Csak most az egyszer vegye vissza 
még, igazgató ur, hogy ne legj'en szerencsétlenség a családban. 
Tegye meg irgalomból, könyörületből egy szegény, boldogtalan 
anya iránti 

Két kezébe rejtette az arcát és keservesen zokogott, Franti 
pedig lesütött fejjel, érzéketlenül állt mellette. Az igazgató ur 
ránézett, pár pillanatig gondolkozott s aztán igy szólt: 

— Franti, ülj le a helyedre. 
Ekkor a szegény anya levette kezeit az arcáról és egészen 

megvigasztalódva hálálkodni kezdett, szóhoz se engedte jutni 
az igazgató urat, lassan ment az ajtó felé, megtörülve könnyes 
arcát és összevissza beszélt, könyörgött mindenkinek: 

— Fiam, viseld jól magadat.. . Legyenek hozzá türelem
mel mind!. . . Köszönöm, igazgató ur: végtelen nagy jót tett 
velem!... És jó légy, édes fiam!... Isten veletek, kedves fiuk! 
Köszönöm, tanitó ur, a viszontlátásra!... És mind bocsássanak 
meg nekem, szegény anyának.. . 

A küszöbről még egj'szer visszafordult és könyörögve né
zett a fiára: aztán föUcapta a sálját, melyet maga után húzott a 
porban és meggörnyedve, sápadtan sietett haza: de halloítulí 
a köhögését, amint lement a lépcsőkön... Az osztályban halotti 
csönd volt és az igazgató ur merően nézett Frantira; aztán olyan 
hangon, hogy mind összerezzentünk, rákiáltott: 

. — Franti, megölöd az anyádat! 
Mind megfordultunk Franti felé. És a nyomorult vigyorgott! 
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Remény. 
Vasárnap, 29-ike. 

Szép volt az ösztönös lerJüIet, Enrico, ameUíjcl anyád keb
lére borultál, mikor megjöttél a hitfanóráról. A tanító iir iHilóban 
nagy és vigasztaló dolgokat mondott neked. Isten vezetett bennün
ket egymás karjaiba és nem választ el bennünket örökre; ha meg
hal majd az édesapád, nem búcsúzunk a félelmetes és kétségbeejtő 
szavakkal: 

— Apám, anyám, Enrico, sohase látjuk többé egymást!" ... 
Mert viszontlátjuk egymást egy másik életben, ahol jutalmat 

nyer, aki a földön sokat szenvedett, — és aki sokat szeretett ide
lent, viszontlátja majd odafönt mind, akiket szeretett, — egy 
oly világbon, ahol nincs bűn, nincs szenvedés és nincsen halál. 
De mindnyájunknak iparkodnunk kell, hogy méltók lehessünk 
erre a másik életre. 

Hallgass ide, fiam : —• minden jó cselekedet, minden csöpp 
szeretet azok iránt, akik szeretnek téged, minden szívesség, amit 
barátaidnak teszel, szóval minden nemes gondolat: egy-egy ma
gasba tűrés, ama jobb világ felé. Es minden szerencsétlenség, min
den fájdalom szintén fölemel téged a jobb világ felé, mert minden 
fájdalom kiengesztel egy-egy bűnt és minden könnycsepp lemos 
<^9y-<'9y szennyfollot. 

Tedd föl magadban mindennap, hogy jobb és gyöngédebb 
leszel, mint az előző napon voltál. Határozd el minden reggel: — 
ma tenni akarok valamit, amiért a lelkiismeretem örüljön és az 
apám is meg legyen elégedve. Olyan valamit akarok tenni, amiért 
ez vagy az a barátom szeretni fog, amiért a tanitó ur, az öcsém, 
vagy mások megdicsérnek. És kérjed Istent, hogy adjon neked 
erőt, föltett szándékod végrehajtására. 

— Uram, én jó akarok lenni és nemeslelkü, gyöngéd, bátor 
és őszinte : segits meg engem l... Tedd azt, oh, uram, hogy amikor 
édesanyám elalvás előtt mindennap megcsókol, igy szólhassak 
hozzá : — „Az a fni, akit ma este megcsókolsz, becsületesebb és 
méltóbb erre, mint akit tegnap este megcsókoltál" . . . 

Mindig gondolj arra a másik, túlvilági és boldog Enricóra, 
aki a földi élet után lehet belőled. És imádkozzál. El se birod 
képzelni: milyen boldog és mennyivel jobbnak érzi magát bár
melyik anya, mikor összetett kézzel imádkozni látja a fiát. Mikor 
imádkozni látlak téged, szinte lehetetlennek tartom, hogy valaki 



109 

ne lásson és ne hallgasson meg. Ilyenkor még sokkal Inkább 
hiszem, hogy van egy Legjobb Jó, egy Végtelen Irgalmasság : és 
akkor jobban szeretlek téged, serényebben dolgozom, nagyobb 
megadással szenvedek és derülten gondolok a halálra. 

Oh, jóságos nagy Istenem !... Hogy halálom után ismét hall
hatom az édesanyám hangját, újra megtalálom a gyermekeimet, 
viszontlátom az én Enricómat, az én áldott és halhatatlan fiamat 
és egyesülhetek vele olyan ölelésben, amely örökké fog tartani I... 
Oh, imádkozzál, szerelmes fiam : imádkozzunk mindnyájan, szeres
sük egymást, legyünk jók és hordjuk szivünkben ezt az égi re
ménységet, — ámen 1 

Édesanyád. 

Februárius-
A iö helyre kerUlt medália. 

Szombat, A-ike. 
Ma délelőtt a tanfelügyelő ur osztotta ki az érdemrendeket. 

Fehérszakállas öreg ur volt, tetőtől talpig feketében. Az igazgató 
úrral jött be, kevéssel csöngetés előtt és leült a tanitó ur mellé. 
Néhányunlcat kikérdezett, .majd az első medáliát íöltüzte a De-
rossi mellére és, mielőtt a másodilíat Idosztotta, pár pillanatig 
meghallgatta az igazgató urat és a tanitó urat, akik halkan be
szélgetettek vele. 

Mindnyájan azon tanakodtunlc, hogy kinek fogja adni a 
második medáliát, — mikor egyszerre csak hangosan megszólalt 
a tanfelügyelő ur: 

— A második medáliát ezen a héten Pietro Precossi érde
melte meg; megérdemelte otthoni föladataival, a leckéje tudásá
val, a gondos Írásával, a magaviseletével, szóval mindennel. 

Mind arra fordultunk és nézlülc Precossit és látszott, hogy 
mindnyájan örülünk az ő kitüntetésének. Precossi fölállt, de 
olyan zavarban volt, hogy azt se tudta, hol áll a feje. 

— Jer ide, fiam, — szólitotta most a tanfelügyelő ur. 
Precossi Idugrott a padból és fölment a katedrára, a tanitó 
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ur asztala mellé. A tanfelügyelő ur figyelmesen vizsgálta a 
viaszsárga, sovány arcocskát, a bő kabátba, nadrágba bujtatoU 
vézna testet, a jóságos és szomorú szemeket, melyek kerülték 
az ő telúntetét, de amelyekből bosszú £z,envedések sorozatát le
hetett kiolvasni; aztán, íölíüzvén Precossi melléi-e a medáliát, 
nagy szeretettel igy szólt: 

— Precossi, neked adom a medáliát. Senkise méltóbb rá 
nálad, hogy viselje. Nemcsali azért adom, mert eszes és szorgal
mas vagy: hanem adoní a jó szivedért, a türelmes kitartásért 
és azért is, mert becsületes, derék, jó fiu vagy. . . 

Itt az osztály felé fordult és tőlünk kérdezte: 
— Igaz-e, fiuk, hogy ezért is megérdemli? 
— Meg, meg! — hangzott minden oldalról. 
Precossi nagyot ránditott a torkán, mintha lenyelt volna 

valamit, aztán végighordozta a padokon szelid tekintetét, amely
ben végtelen hála tülírözödött. 

— Menj hát, kedves fiam, — mondta neki a tanfelügyelő — 
és Isten legyen veled! 

Az előadás már vége volt és a mi osztályunk ment ki első
nek. Alighogy kilépünli a küszöbön, — hát kit látimk a nagj' 
előszobában, mindjárt az ajtónál?.. . Precossi apja állt olt, a 
kovács, sápadtan, mint rendesen — mogorva arccal, haja a sze
mébe csapzottan, a sipkája csáléra vágva a fülén, — és megint 
aüg állt a lábán. A tanító ur rögtön meglátta és valamit súgott 
a tanfelügyelő umak; ez gyorsan megkereste Precossit és kézen 
fogva odavezette az apjához. A szegény fiu reszlíetett. Odament 
a tanító ur is az igazgató úrral együtt és sok gyerek mindjárt 
köiülállta őket. 

— Ugy-e, ön ennek a kis fiúnak az apja? — kérdezte ba
rátságos, vidám hangon a tanfelügyelő ur a kovácstól, mintha 
régi barátok lennének. 

És meg se várva a választ, mindjárt igy folytatta: 
-— Szivemből örülök és gratulálok. Nézze csak: ötvennégy 
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társa közül ö kapta meg a második medáliát. Megérdemelte a 
nyelvtanban, számtanban és mindenben. Csupa ész és szorga
lom ez a fiu, még sokra viheli; derék fiu, akit a kis pajtásai 
mind szeretnek és tisztelnek; büszke lehet rá, mondhatom 1 

A kovács tátott szájjal hallgatta mindezt és hol a tanfel
ügyelő úrra, hol az igazgató úrra bámult, majd meg rámeredt 
a fiára, aki lesütött fejjel, reszlietve állt előtte; és mintha csali 
most először emlékezett volna mindarra, amivel megkínozta 
azt a szegény kis fiút, — mintha csak most értené meg mind 
azt a jóságot és hősies elszántságot, amellyel a fiu tűrt és szen
vedett: egyszerre csak ostoba álmélkodás, majd Idnző fájdalom 
és végül szenvedélyes, kesergő gyöngédség tüki-öződött az arcán, 
ugy hogy szinte szilaj indulattal kapta el és szorította melléhez 
a fiúcska fejét. 

Mi pedig mind elmentünk mellettük; én meghívtam Precos^ 
sít csütörtökre Garroneval és Crossival együtt; mások szeretettel 
köszöntették; Id megsimogatta, ki megigazította mellén a me
dáliát: — szóval mindenkinek volt hozzá egy kedves szava. Az 
apja pedig szájtátva bámult ránlí, egyre szorongatva a fia fejét, 
— és a Ids Precossi zokogott boldogságában. 

Í6 ffiitételek. 
Vasárnap, 5-ike. 

Lelkiismeretíurdalások bántanak, hogy a másodUc medáliát 
Precossi kapta meg. És én még egyetlen egyet se kaptam! Egy 
darab idő óta nem tanulok és nem vagyok megelégedve ma
gammal és a tanitó ur, az édesapán; meg az édesanyám szüitén 
nincsenek megelégedve velem. Már a játékban sincs meg az az 
örömöm, mint azelőit, amikor még szívesen tanultam és dolgom 
végeztével vigan ugrottam íől az asztaltól és örömmel tele sza
ladtam a játékaimhoz, mintha már egy hónap óta nem ját
szottam volna. 

Még az asztalhoz se ülök le már olyan elégedetten, az 
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enyéimmel, mint azelőtt. Mintha valami árnyék nyomná a lel
kemet, folyton visszhangzik a bensőmben egy jzózat: 

— Nem jól van ez igy, nem jól van! . . . 
Látom, amint este sok gyerek megy hazafelé munkából a 

téren át, a felnőit munkásoldtal együtt, alük mind fáradtak, de 
vidámak, nagyokat lépnek és sietnek, alig várják már, hogy 
haza érjenek a vacsorához, hangosan beszélgetnek, nevetgélnek 
és tréfásan veregetik egymás vállát mésztől fehér vagy széntől 
fekete kezükkel... Elgondolom, hogy hajnal hasadlátói egész 
mostanig dolgoztalc, — és velüli együtt dolgoztak még mások, 
sokkal többen is: egészen kis inasgyerekek, akik egész nap 
izzadtak a háztetőkön, a kemencék előtt, a gépek között, a víz
ben, a föld alatt, — és mindössze csak néhány falat kenyeret 
ettek. És ilyenkor szinte szégyenlem magamat, hogy ez alatt az 
egész idő alatt csak még kis lapocskát firkáltam tele jól-rosszul, 
— de ezt is csak kelletlenül. 

Ah, nem vagj'ok, — nem vagyok megelégedve magam mali 
Jól látom, hogy az édesapám rosszJcedvü; szeretne megpiron
gatni, de sajnál és még reménykedve várakozik; édes jó apám, 
aki annyit dolgozol!... Minden a tied, minden, amit látok ma
gam körül a házban, minden, amihez csak hozzányúlok: amibe 
öltözöm és amit megeszek, amivel szórakozom és okulolí, — 
minden a te munkád gyümölcse: és én mégse dolgozom; min
dent, amit látolí, munkával, nélkülözéseikkel és fáradozva sze
reztél: én pedig se fáradni, se dolgozni nem akarok! 

Ah, nem: ez nagyon igazságtalan dolog és nagyon fái 
nekem. Mától fogva uj életet kezdek, ismét tanulni akarok, — 
tanulni, mint Stardi, ökölbe szorítva a kezemet és megcsikor
gatva a fogalmai, — neldfeküdve a szivem, lelkem és akaratom 
minden erejével. Le akarom győzni az esli álmosságot, korábban 
fogok fölkelni reggel, szalcadatlanul dolgoztatni fogom az esze
met, kíméletlenül ostorozom a restségemet, fái-adni, sőt szenvedni 
is alcarok, ha belebetegszem is: — de véget velem ennek a ked-
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vellen, tunya, dologtalan eietnek, amely megaláz engem és el
szomorítja a többieket. 

— Bátorság és munkára hát! Munkára, egész lelkemmel 
és minden idegszálammal! Munkára, hogy ismét részem lehes
sen az édes pihenésben, a gondtalan játékban és szórakozásban, 
a vidám ebédeken és vacsorákban. Muiiltára hát, hogy ismét 
örülhessek a tanító ur bátorító mosolyának és édes apám áldott 
csókjainak. 

A wasut. 
Péntek, 10-ike. 

Precossi tegnap itt volt nálam, Garronéval együtt. Azt 
hiszem, hogy két kis herceget se fogadtam volna nagyobb sze
retettel és tisztességgel. Garrone csak most volt nálam először, 
mert egy kissé medvetermószetü: szégj'enli magát mutogatni, 
hogy már ilyen nagy és még csak harmadikba jár. Mindnyájau 
Idszaladlunk ajtót nyitni, mikor csöngettek. 

Crossi nem jött el, mert végre megérkezett az apja Ame
rikából, hat hosszú esztendő után. Édesanyám mindjárt meg
csókolta Precossit, az apám pedig bemutatta Garronét. 

— Tessék, itt van Garrone, aki nemcsak jó flu, hanem iiri 
ember és derék ember isi 

ö pedig lehajtotta kopaszi-a nyirt, nagy fejét és titokban 
rám mosolygott. Preoossi most is viselte a medáliát és boldog 
volt, mert az apja megint dolgozik és már öt napja semmit se 
ivott; azt alcarja, hogy a fia mindig mellette legyen a műhelyben 
és egészen megváltozott. 

Elkezdtünk játszani és én előszedtem minden játékomat. 
Precossi szájtátva bámult a vasútra, amelynek fölhuzója van és 
szalad, ha fölhúzzák. Soha éleiében nem látott ilyent; majd el
nyelte szemeivel a kis vörös és sárga kocsikat. Odaadtam neki 
a kulcsot, hogy játsszék vele; ő aztán letérdelt a földre és föl 
se emelte többé a fejét. Egyre azt hajtogatta: — „Bocsáss meg, 

De Amlcls; A szív. I. 8 
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bocsáss m ^ " , — és odább tolt bennünket a kezével, hogy meg 
ne állítsuk a gépet, majd ezer gonddal, aggodalommal emelte 
föl és tette le megint a Ids kocsikat, mintha üvegből volnának, 
óvta őket még a lehellettöl is, nehogy meghomályosodjék rajtuk 
a festék és folyton törülgette, nézegelíe alulról, fölülről és oldalt: 
magában egyre mosolyogva. 

Mi pedig mind körülálltuli és őt néztük: — a vékony nyakát, 
átlátszó kis fülét, amelyeket egyszer már véresen is láttam, 
milior az apja megtépázta, — néztülv a fölhajtott ujjú bő kabátot, 
amelyből két fonyadt, vékony karocska bujt elő: és ezek a karok 
hányszor védték a sápadt, sovány arcot a meg nem érdemelt 
ütlegek ellen!. . . 

Oh, ebben a pillanatban oda tudtam volna dobni a lábai 
elé minden játékomat, mhiden könyvemet, Idvettem volna szám
ból az utolsó falat kenyeremet is, hogy odaadjam neki, levet
kőztem volna, hogy felöltöztethessem őt és letérdeltem volna 
elébe, hogy megcsókoljam a kezét. 

— Legalább a vasutat neld ajándékozom — gondoltam. 
Ehhez azonban ki kellett kémem az apám beleegyezését is. 

És éppen, amikor erre gondoltam, éreztem, hogy a kezembe 
nyomnak egy szelet papirost.. . Az apám irta rá cei-uzával: 

— Precossinak tetszik ez a vasút. Neki niiics semmiféle 
játéka. Nem sug a szived semmit?. . . 

Rögtön letérdeltem én is, fölmarkoltam két kézzel a gépet, 
a kocsilcat, a síneket és mindent odatettem neki az ölébe, 
mondván: 

— Ezt majd hazaviszed... a tied! 
Rám bámult, nem értette meg. 
— A tied, — ismételtem — neked adom. 
Ekkor, még nagyobb álmélkodással, előbb &z apámro, 

majd az anyámra nézett és azt kérdezte: 
— De miért? 
— Enrico neked ajándékozza, mert a barátja vagy, — szóP 
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most az édesapáin — mert szeret téged és meg akarja ünne
pelni, hogy megkaptad a medáliát. 

Precossi félénken kérdezte: 
— É s . . . szabad lesz . . . hazavinnem ? 
— Hát persze! — feleltünlc neld mindnyájan egyszerre. 
Már a Iriiszöbön volt és még mindig nem mert elmenni, — 

Ah, milyen boldog voll!. . . Megint bocsánatot kért,*— és az 
ajka mosolygott is, reszketett is egyúttal. Garrone segitett neki 
zsebkendőbe kötni a vasutat, s ahogy lehajolt, ropogott zsebében 
a süiemény, amellyel teleíömtüli. 

— Egyszer majd eljösz a műhelybe, hogy lássad: hogyan 
dolgozik az apám — mondta Precossi. — Akkor majd adok 
Jieked szögeket. 

Anyám néhány szál virágot tűzött a Garrone gomblyukába, 
liogy vigye haza édesanyjának az ő nevében. És Garrone mély, 
öblös hangján felelt: 

— Köszönöm . . . 
De a nagy fejét nem emelt© föl: talán hogy ne lássuk a szé

lűében tüJíröződő büszke, nemes örömöt és boldogságot?! 

Kevétység, 
Szombat, íl-ike. 

És tessék csak elgondolni: az a Carlo Nobis tüntetően le
porolja a kabátját, ha Precossi, elmenvén mellette, hozzáér! Ez 
a Nobis maga a megtestesült kevélység, mivel az apja nagyon 
gazdag. De hiszen a Derossi apja is gazdag! 

Azt szeretné Carlo Nobis, ha egész külön, egyedül ülhetne 
( ly padban; mindenldlől húzódozik, mert fél, hogy bepiszkol
juk; mindnyájunkra csak ugy félvállról néz, mindig kicsinylöeu, 
megvetően mosolyog: jaj, ha valaki a lábához ér, mikor kettős 
sorokban kimegyünlt az osztályból! A legcsekélyebb semmi
ségért is csali ugy vagdossa társai fejéhez a durva sértéseket 
s mindjárt azzal fenyegetőzik, hogy megmondja az édesapjának. 

*8 
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Pedig a^ apja ugyancsalt megszégj'enitette, mikor a szenesember 
fiát megsértette! 

Sohase láttam ehhez fogható rossz pajtást. Senliise beszél 
vele, senldse fog vele kezet, mikor hazamegyüalc az islíolúból, 
egy lélek se siig neki, mUcor nem tudja a leckét, ö se szeret 
közülünk senkit és színleli, hogy legjobban megveti Derossit, 
mert ez az első eminens és Garronét, mert ezt mimlenki sze
reti. Derossl azonban még csak rá se néz, Garonne pedig, mikor 
megmondtáli neki, hogy Nobis gúnyolja, ezt felelte: 

— Olyan buta módra kevély, hogy még azt se érderali meg, 
hogy fejbeverjem. 

Egyszer Coretti, milcor megvetően lemosolyogta a macska
szőrös sipkáját, ezt m.ondta neki: 

— Eredj Derossihoz, ha meg akarod tanulni, hogy milyen 
az igazi url 

Tegnap föladta a tanitő urnák a kalábriai fiút hogy ez 
megrúgja. 

— Készalíarva csináltad? — kérdezte a tanitó ur a ka
lábriai tói. 

— Csak véletlenül, tanitó ur — felelte a kalábriai bátran 
és őszintén. 

— Nagyon kötekedő vagy, Nohis — csóválta fejét a tanitó ur. 
— Majd megmondom az édesapámnak — hencegett Nobis 

arcátlanul. 
— Az apád pedig éppen ugy megszégyenít, mint a múltkor 

— tört Id erre a tanitó ur haragosan. — És aztán az iskolában 
csak a tanitó itél és büntet: é r ted? . . . 

Majd szelídebb hangon igy folytatta: 
— Nézd csak, Nobis, változtasd meg a modorodat; légy jó-

sízivü és udvarias a társaidhoz. Látod, vannak itt urak és nmn-
kások gyermekei, gazdag és szegény fiuk, alíik azért iiind sze-
retilí egymást, mkit hogyha csak testvérek voLaának. Miért nem 
vagy te is olyan, mint a többiek? Oly kevésbbé kerülne, hogy 
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mindnyájan szeressenek és te is boldogabb lennél: hidd e l ' . . . 
Nos, mit felelsz erre? 

NoMs most is csak megvetően mosolygott, mint rendesen és 
'aidegen felelt: 

— Semmit, tanitó ur. 
— Ülj le — mondta a tanilő ur. — Igazán sajnállak, mert 

szívtelen íiu vagy. 
ügy látszott, hogy ezzel vége van az esetnek; de a kőmüvea-

inas, ald az első padban ül, kerek arcát hirtelen liátraforditotta 
Nobis felé, aki az utolsó padban ül és olyan sikerült, nagyszerű 
nyulszájat csinált neki, hogy az egész osztály hangosan fölluica-
gott. A tanitó ur nagyon megszidta, de ő is kénytelen volt kezé
vel eltalcami az arcát, mert szintén elmosolyodott. És vigyorgott 
Nobis is, .de látszott rajta, hogy mérgelődik. 

A munka sebesUliJen 
Ilélfő, 13-ika. 

Nobis méltó társa Frantinak; egyik se rendült meg ma dél
ben, mikor szörnyű jelenet játszódott le a szemünk ^lött. Mikor 
Idjöttünlc az iskolából, apámmal együtt néliány inásodilí osztá
lyoson mulattunk, alűk letérdeltek a földre és kabátjukkal meg 
a sipkájukkal töiülgették a jeget, h < ^ simább legyen és job
ban csuszkáihassanak rajta. Eldtor egyszerre csak egész kis 
népcsödület tartott felénk gyors lépteklíel, mind komolyan, 
szinte ijedten és halkan beszélgetve. 

Három rendőr jött a középen, mögöttük két cnoer hord
ágyat vitt. A fiuk mindenfelől odasereglettek és ez a tömeg 
felénk tartott A hordágyon hanyatt feküdt egy ember, olyan 
sápadtan, mint a hulla, a feje ráhajlott egyik vállára, a haja 
összecsapzott a vértől és a szájából meg a füleiből is szivárgott 
a vér; a hordágy mellett ballagott egy szegény asszony, kis 
gyermeke a karján és ugy jajgatott. Idabált, mint az örült: 

— Meghalt!... Meghalt!... Meghalt 1 . , , 
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És az asszony mögött egy kis fiu zokogott, aki hóna alatt 
vitte a liönyveit. 

— Mi történt? — kérdezte az édesapám. 
Aid niellettünk állt, elmondta, hogy kőműves a -regény 

sebesült és leesett a negyedUf emeletről, ahol dolgozott. A hord
ágyat vivő két munkás lihegve állt meg ^ y pillanatra pihenni. 
Sokan iszonyodva forditották félre az arcukat. Láttam, hogy a 
vöröstollas taniló-kisasszony mind a két kezével támogatja az 
én volt tanitőnőmet, ald majdnem elájult. Ugyanakltor valaki 
meglökte a könyökömet: a kis kőmüvesinas volt, halálsápadtan 
és egész testében remegve. Bizonyára az édesapjára gondolt... 

É3 én is elgondolkoztam. Én legalább nyugodt lélekkel ül
hetek az iskolában, mert tudom, hogy az édesapám otthon ül, 
dolgozik az Íróasztalánál, ahol nem fenyegeti semmi veszede
lem; de hány társam gondolhat szorongva az apjára, aki talán 
valami hidon, toronytetőn vagy gépkerék mellett dolgozik és 
egyetlen hibás mozdulat vagy félrelépés az életébe kerülhet?!... 
Van aztán sok fiu, aldnek az apja katona és talán éppen csíitá-
ban van, mikor a fia játszik. 

A kis kőmüvesiaas csak nézett, nézett és egyre jobban resz
ketett, mig végül az apám is észrevette és azt mondta neki: 

— Menj haza, fiam; siess haza édesapádhoíi: ő már bizo
nyosan otlhon lesz és vár téged. 

A kőmüvesinas el is ment, de majdnem minden lépésnél 
hátranézett. Közben a menet, újra elindult és a szegény asszony 
velőtrázó hangon silcolíozott: 

— Meghalt!... Meghalt!... Meghalt!... 
— Nem, nem, — csititották a szomszédjai — nem halt meg, 

dehogy halt meg! 
De ő rájuk se hallgatott, csak tépte a haját. Eldíor fölhábo

rodva szólalt meg valaki mellettem: 
— Te még röhögsz?! 
Ahogy arra fordultam, láttam, hogy egy szakállas férfi 
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íenyegelően néz Franlira, aki még most Is vigyorgott. Ekkor a 
férfi ugy pofonvágta Fraiitit, hogy leesett a sipkája. 

— Vedd le a süvegedet, bitang, — rivallt rá — ha viszik 
előtted a munka sebesültjeit! 

A menet elekor már elhaladt és az utca középen végig véres 
esik jelezte a nyomát. 

A fegyenc. 
Péntek, 17-ike. 

Ah, emiél furcsább eset bizonyára nem volt és nem is lesz 
ebben az esztendőben! 

Édesapám tegnap reggel kivitt Moncalieri környékére, hogy 
megnézze azt a vUlát, amit nyárra ki akar bérelni, mei't az idén 
nem megyünk Chieribe. A villa kulcsai az egyilc tanitő i^niál 
volialí, aki egyúttal titkára a tulajdonosnak is. Mikor megnéz-
iülí a villát, a tanitó ur meghívott bennünket egy pohár borra. 
Az asztalán a poharak közt, volt egy fatintatartó, kupformára 
faragva igen szép és furcsa véséssel. Mikor látta, hogy az apám 
nagyon nézi, igy szólt a tanitő ur: 

— Ez a tintatartó nagyon kedves emlék. Hátha még a tör
ténetét tudná! 

És aztán elmondta... Évekkel ezelőtt Torinóban volt tanitő 
és egy egész télen át bejárt tanítani a törvényszéki börtönbe is. 
A börtön templomában volt az iskola; egy gömbölyű terem és 
köröskörül, a magas csupasz falban sok-sok négyszögletes ablak 
volt, dupla keresztvasakkal és minden ablak mögött kis cella 
is volt és ebben ültek külön-külön a rabok. A tanitó ur fel és 
alá sétálgatva magyarázott a hideg, sötét templomban és a tanít
ványok mind ott voltak, a kis négyszögletes ablakok mögött, 
füzeteiket a keresztvasaknak támasztva, ugy h < ^ a sötét ár
nyékban éppen csali hogy az arcuk látszott: a sápadt, )nogorva, 
ráncos arcok, torzonborz hajjal és hófehér szakállal, — tolvajok, 
gyilkosok és betörök riasztó arcai, melyekből szinte csak a vil
logó, figyelő szemek látszottak... 
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Volt közlük egy, a 78-as számú cellában, ald valamennyinél 
jobban figyelt és nagyon szorgalmasan tanult; ez mindig tiszie-
letludó, hálás szemekkel nézett a tanitői-a. Még fiatal volt, fekete 
szakállas férfi: inlíább szerencsétlen, mint gonosz; a mestersé
gére nézve ébenfa-esztergályos, ald hirtelen haragjában, hozzá
vágta a gyalut gazdájához, mert ez folyton üldözte és ingerelte. 
A gj'alu oly szerencsétlenül érle a gazdája fejét, hogy ez bele
halt a sebbe, a fiatal esztergályost pedig több évi fegyházra 
Ítélték. 

Három hónap alatt megtanult imi-olvasni és folyton olva
sott; aztán, mennél többet tanult, annál jobb és jámborabb lett, 
a bűnét pedig keservesen megbánta. Egy napon, mikor az elő
adásnak már vége volt, intett a tanítónak, hogy jöjjön oda az 
ablakhoz s aztán szomorúan adta hirül, hogy másnap hajnalban 
elviszik Torinóból, hogy kitöltse büntetését a venezini fegyház
ban. Elbúcsúzott hát a tanitó úrtól és végül alázatos, megindult 
hangon kérte, hogy engedje megérinteni a kezét. . . A tanitó 
erre benyúlt a rácson és melegen megszorította a szegény rab 
kezét 

— Köszönöm, köszönöm! — suttogta a rab és megcsókol
ván a tanitó kezét, gyorsan eltűnt. 

És a tanitó ur keze, mikor visszahúzta, tele volt könnyek
kel . . . Attól íogva nem is látta többé a 78-as számú rabot és az 
eset óta hat esztendő telt el. 

— Már eszembe se jutott az a szerencsétlen, — folytatta a 
tanitó ur — mikor tegnapelőtt reggel bekopogtat nálam egy 
ismeretlen férfi, nagy fekete szakállal, amelybe már ősz szálak 
is kezdtek vegyülni és azt kérdi tőlem: — „ön-e ez és ez a 
tanitó?" — „Hát ön kicsoda?" — kérdezem tőle én. 

— „A 78-as számú rab vagyok, — felelte az ismeretlen 
lát<^ató — hat esztendővel ezelőtt ön tanított meg irni és olvasni. 
Ha még emlékszik rá: az utolsó lecke után még kezet is fogott 
velem. Most kitöltöttem a büntetésemet é s . . . azért jöttem, hogy 
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megkérjem: fogadjon el tőlem egy kis emlélcet, amit a börtönben 
csináltam . . . Ugy-e, szeretettel fogadja, tanitó ur?" 

— Én szólni se tudtam, — folytatta a tanitó ur — annyira 
meglepett ez a látogatás, ö pedig vouakodásnalv vélte a hall
gatásomat és szomonian nézett rám, mintha mondaná: 

— „Hat esztendő szenvedése se volt hát e l ^ , hogy meg
tisztuljon kezem a vértől?!".. . 

— És annyi fájdalom volt a telűntetében, hogy rögtön ki
nyújtottam a kezemet az övé után, amelyet melegen megszori-
tottani és átvettem az emléket is. Tessék, ez a z . . . 

Figyelmesen megnéztülí a tintatartót; ugy látszott, hogy a 
szegény rab nem rendes szerezámolíkal, hanem csak valami 
szöggel vagy vasdarabbal dolgozta ki, de igen finoman és nagy 
türelemmel; keresztben egy füzeten toUszár volt kivésve, ezzel 
a körirással: „Mesteremnek — Emlékül a 78-as, rab — Hat 
esztendő"... És alatta, kisebb betűkkel: „Remény és Szor
galom" . . . 

A tanitó ur semmi többet nem mondott és mi hazamentünk. 
De az egész utón — Moncalieritól Torinóig — nem bírtam ki
verni fejemből a vasrács mögött figyelő szegény rabot, az elbu-
csuzást a tanitójától, a tintatartót, melyet a fegyházban csinált 
s amely oly sok dolgot jelentett, — ugy hogy még éjszaka is 
erről álmodtam és még ma délelőtt is ez járt az eszemben... 
nem is sejtvén, hogy micsoda meglepetés várakozik rám az isko
lában. 

Alighogy beültem a padba, Derossi mellé — mert most ö 
a szomszédom — mindjárt elmondtam neld a fegyenc meg a 
tintatartó történetét, és hogy keresztben egy füzeten egy toll-
szár van kivésve, meg hogy körösköiül micsoda fölirás van rajta, 
alatta pedig ez: — „Hat esztendő" . . . Amikor Derossi hirtelen 
fölugrott és hol rám nézett, hol meg Crossira, a zöldséges kofa 
fiára, ald éppen előttünlt ült a padban és most, háttal fordulva 
felénk, a számtani föladatával bajlódott. 
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A .,lata" ápet&Ja, 

— Haoi elbeszélés. — 

Szombat, í8-ika. 
Csúnya, esős márciusi reggel volt, mikor egy kis paraszt-

gyerek, bőrig ázva és nyaltig sárosan, hóna alatt a kis batyuja, 
beállított a nápolyi „Zarándok-kórház" portásához egy levéllel 
és az apja felől kérdezősködött. Szép, halványarcu, barna fiu 
volt, nagy, okos szemekkel és piros ajkaldial, melyek közül 
kivillogott a hófehér fogsor. Valamelyik faluból jött, Nápoly 
környékéről és az apját kereste, aki egy évvel azelőtt meut el 
dolgozni Franciaországba, ahonnan most tért haza, de mikor né
hány nappal előbb Nápolyban partraszállt, hirtelen megbei ege
déit és csak éppen annyi ideje volt, hogy megirhatia a osalád-
jánalv, hogy megérkezett, de be kellett feküdnie a kórházba. A 
felesége kétségbeesett erre a hírre, de nem mozdulhatott ki a 
házból, mert a kis lánya betegen feküdt s még ezenkivül is volt 
még egy Ids fia, alcit szintén gondoznia kellett Elküldte hát 
néhány garassal a legidősebb fiát, hogy ápolja az édes apját: — 
a „tatát", ahogy a gj'erek az apját hivta. 

A fiatal gyerek tiz raértföldet gyalogolt a szalíadó esőben 
s aztán átadta apja levelét a portásnak, ald futólag belepillan
tott, aztán szólt az egyik ápolónak, hogy vezesse apjához a fiát. 

— Aztán Id az apja? — kérdezte az ápoló. 
A fiu, reszketve, hogy esetleg rossz hirt hallhat, megmondta 

az apja nevét Az ápoló azonban nem emlélíezett ilyen nevű 
betegre. 

— Nem külországból jött? — kérdezte — és nem napszá
mos? . . . öreg ember? 

— De az, napszámos — felelte a fiu, még jobban szorongva 
és reszlíetve. — Nem nagyon öreg; de külországból jött 

— És milcor jött? — kérdezte tovább az ápoló. — Mely 
napon vettülc föl a kórházba? 
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— Azt hiszem, öt napja — felelte a fiu, megnézve, hogy az 
apja levele mely napon kelt. * 

Az ápoló gondolkodott egy kicsit; aztán, mintha hirtelen 
eszébe jutna, fölkiáltott: 

— Ah, megvan!... Negyedik terem . . . a sarokban. Ez 
a z . . . No, gj-erünlí. 

— És nagyon beteg? — kérdezte a gyerek szorongva. — 
Hogy van az apám, kérem? 

Az ápoló csak ránézett a gyerekre, de nem felelt. Intett 
neki a fejével és előre sietett: 

— Gyere velem! 
Fölmentek a második emeletre, végigmentek a hosszú, 

széles folyosón és végre megálltak a terem nyitott ajtaja elölt. 
A teremben két hosszú sorban álllak az ágyak egj'más mellett. 
Az ápoló bement és a gyerek mindenütt utána; félénlíen tekint
getett jobbra-bah-a, szeme megalíadt a betegeit sápadt, aszott 
arcán, aldk közül néhány csukva tartotta a szemét, mintha már 
meghalt volna, mig mások sárga nyilt szemelíkel, révedezve 
bámultalí a semmibe, mintha nagyon rettegnének. Többen ugy 
nyögtek és jajgattak, mint a kis gyerekek. A nagy terem sötét 
volt és tele erős, csipős orvosságillattal, mint a patika. Két 
apáca, a kezükben orvosságosüvegek, némán jártak-keltek a be
tegek között. 

Mikor odaértek a terem végébe, az ápoló megállt az egyik 
ágy fejénél, széthúzta az ágy függönyét'és a betegre mutatva, 
igy szólt a fiúnak: 

— Na, itt van az apád. 
A így erek görcsös zokogásra fakadt és, elejtvén a batyuját, 

odaboruU a beteg vállára, megfogta egyik kezét, mely erőtlenül 
hevert a talcarón és összevissza csókolta azt. A beteg nem szólt, 
nem mozdult, csak hagyta, hogj' a fiu azt tegyen vele, amit aliar. 

Most fölkelt a fiu, még jobban megnézte az apját és újra 
keservesen zokogrd kezdett. Most a beteg hosszasan ránézett a 
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fiúra és ugy rémlett, hogy megismeri; de szólni még mindig 
nem szólt semmit. 

Szegény „tata", — mennyire megváltozott! A fiu sohase 
ismerte volna meg; a haja megőszült, a szakálla megnőtt, az 
arca megdagadt és vérpiros volt, pofacsontjain megfeszült a 
fényes bőr, szemei aprók voltalí, az ajkai duzzadtalc, egész 
arca torzra változott, — csak a homlok volt régi meg a szem
öldöke; lassan, zihálva, fájdalmasan veit lélegzetet. 

— Tata, tatuskámi — mondta a gyerek. — Én vagyok itt, 
hát nem ismersz? . . . Ciccillo vagyoli, a te fiad és hazulról jövölv, 
az édesanyám küldött. Nézz meg jól, tata: hát csakugyan nem 
ismersz meg? . . . Csak egy szót, egyetlen egy jó szót szólj 
hozzám! 

A beteg azonban meg se moccant többé, csali zihálva léleg
zett tovább. Ekkor a gyerek leült melléje a székre és lassan 
sírdogálva várt, vái-t, — maga se tudta, mire. Le nem vette 
volna szemét az apja arcáról és egyre azt hajtogatta magában: 

— Majd csalc jön erre valami orvos. És megmondja, hogy 
mi a baja. 

Egészen elmerült szomorú gondolataiba és visszaemléke
zéseibe ; eszébe jutottak az édesapja kedveskedései, amikor még 
otthon volt, aztán az indulás napja, amikor elbúcsúzott tőle a 
hajón, a sok szép remény, amit az egész család ehhez az utazás
hoz fűzött, szegény édesanyja kétségbeesése, mikor a levél 
megjött a rossz liirrel. . . és eldíor összeborzadt a halál gondo
latára: látni vélte az apját holtan, — az anyját talpig g>'ászban 
— az egész kis családot nagy nyomorban... 

Sokáig, nagyon sokáig ült már igy összetörve, mikor valalii 
gyöngéden megérintette a vállát. A fiu hirtelen összerezzent 
és föltekintett: a kedves testvér — az egyik apáca — állt előtte. 

— Mi baja van az édesapámnalt? — kérdezte tőle hirtelen. 
— Ez a beteg az édesapád? — kérdezte a kedves testvér 

gyöngéden. 
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— Az apám, — bólintott a gyerek — eljöttem, hogy meg
látogassam. Ml baja van, kérem? 

— Bátorság, fiam, — felelte a kedves testvér — mindjárt 
itt lesz az orvos. 

Többet nem is szólt, hanem ment tovább, a többi bete
gekhez. 

Félóra múlva csöngettek valahol az udvarban és nemsokára 
bejött az orvos, akit a segédje kisért; mögötte jött a kedves test
vér meg egy ápoló, rvlegkezdődött a szemle, egyik ágytól a má-
sildg. Ez a várakozás szinte egy örökkévalóság volt a gyerek
nek és ahogy az orvos közeledett, ugy nőtt a szorongása is. | 
Végre odaért a szomszédos ágyhoz; öreg, hajlott hátú ember volt 
az oi'vos, az arca jóságos és komoly. Még mielőtt elmozdult; 
volna a szomszédos ágytól, a gyerek már fölkelt a székről és 
sirni kezdett. Az orvos liérdöen nézett rá, majd odafordult a 
kedves testvérhez, aki halkan mondta: 

— A l)eteg fia; ma reggel érkezett m ^ a falujábóL Azóta 
1 itt ül az apja mellett. 

Az öreg orvos jóindulattal rátette .kezét a gyerek vállára, 
aztán a beteg fölé hajolt, megtapogatta az érverését, a homlokát, 
kérdezett egyet-mást a kedves testvértől, aki azt felelte: 

— Nincs semmi változás. 
Az orvos pár pillanatig ttmődött, majd azt mondta: 
— Folytassák, kérem., az eddigi kezelést. 
A gyerek most két kézre fogta a bátorságát és siró hangon, 

szepegve kérdezte: 
— Mi baja van az édesapámnak? 
— Légy bátor és erős, fiam, — mondta az orvos és isméi 

rátette kezét a gyerek váUára. — Csontszú van az arcában. A 
betegség súlyos, de még van remény. Ápold sz^ényt. Jól es
hetik neki, hogy láthat téged. 

— De mikor meg se ismeri — tört ki a gyerek kétségbe
esve. 
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— Majd megismer... talán már holnap. Reniéljülc a leg
jobbat, csak légy erős. 

A gyerek még sok mindent szeretett volna kérdez.ni, de 
nem mert, az orvos pedig tovább ment. És ekkor Ciccillo föl
csapott betegápolónak. Mivel máshoz nem értett, folyton igaz
gatta a beteg takaróját, niindunialan megfogta a kezét, elhajtotta 
róla a legyeket, ha nyögött, mindjárt odahajolt hozzá, ha a ked
ves testvér inni hozott a betegnek, ő vette el a poharat és itatta 
m ^ és a kanalas orvosságot is ő adta be, mikor szükség volt rá 

A beteg ránézett néha, de nem látszott rajta, hogy u'eg-
isnieri. De azért a telüntete egyre tovább és tovább pihent meg 
rajta, kivált mikor a gyerek a könnyes szemeit lörülgette. 

így telt el az első nap. Éjjel a gyermek két összetolt széken 
aludt, a nagy terem egj'ik szögletében ós reggel mindjárt foly
tatta irgalmas hivatását. Ezen a napon ugy látszott, mintha az 
öntudat ^ eszmélet sugara fölragyogna a beteg szemében. A 
gyermek gyöngéd, szerető szavaira minüia a hála kifejezése 
villanna föl egy-egy pillanatra a tekintetében és egyszer az 
ajkai is megmozdultak, mintha mondani akarna valamit. Mikor 
egy-egy rövid szundikálás után fölnyitotta a szemeit, ugy tet
szett, hogy rögtön Ids ápolóját keresi és az orvos, aki ezen a 
napon kétszer nézte meg a betegeit, szintén azt mondta, hogy 
valamivel jobban van a „tata". Estefelé pedig, milcor a gyerek 
megitatta, ugy rémlett, mintha futó mosolygás vonaglott volna 
végig a duzzadt ajkakon. 

A gyerek valósággal újra éledt és reménykedni kezdett. 
És, abban a hitben, hogy a „tata", ha kissé hiányosan is, de 
azért megérti: hosszasan beszélt neki az édesanyjáról, a kis 
öccséről, a Ids húgairól, a hazatérésről és forró szeretettel biz
tatta, vigasztalta, hogy csak legyen nyugodt, mig meg nem gyó-
gjful. És ámbár néha még kéíelkedelt, hogy ugyan megérti-e a 
„tata", azért mégis csalí beszélt neltí, mert azt gondolta, hogy 
— ha nem is ért meg mindent — azért mégis örömmel hallgatja 
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a szavait, amelyekbe beleöntölte szomorú szivének minden gyön
gédségét . . . 

így telt el a második, a harmadik, majd a negyedik nap 
is, Idsebb javulásokkal és hirtelen visszaesésekkel a bteg álla
potában és a gyerek annyira testestől-lelkestöl uj hivatásának 
élt, hogy naponta csak egyszer-kétszer evett néhány falat ke
nyeret és sajtot, amit a kedves testvér hozott neki és szinte nem 
is tudta, hogy mi történtlc körülötte, — nem látta a haldoldó 
betegeket, az éjjel hirtelen segítségül hitt kedves testvéreket, 
a kétségbeesetten siránkozó látogatókat, aldk minden remény
ség néllvül távoztak, — nem látta és nem hallotta a kórházi élet
nek mindazolcat a fájdalmas és sötét jeleneteit, amelyek bár
mely más alkalommal megdöbbentették és lesujtottálí volna. 
Az órák és a napok egyre multak és 6 mindig ott volt a „tata" 
ágya mellett, tele figyelemmel, gyöngédséggel, — szorongva 
leste minden sóhajtását, minden pillantását: — idegesen há
nyódva a biztató reménység és a lesújtó csüggedés közölt 

Az ötödik napon váratlanul rosszabbul lett a beteg. Ki 
orvos, mikor megkérdezték, csali a fejét csóválta, mintha mon
daná, hogy „mindennek vége", — s a gyerek zokogva roskadt 
le a székre. Csak eg>' dolog volt, ami mégis vigasztalta. Ugy 
rémlett neki, hogy a beteg, noha az állapota rosszabbra fordult 
is, fokozatosan mégis kezdte visszanyerni az eszméletét. Egyre 
merőbben nézte a fiút, a növekvő gyöngédség kifejezésével és 
nem akart többé se inni, se beveimi, csak az ő kezéből és egyre 
jobban erőltette az ajkait a beszédre, mintha mondani akart 
volna valamit. És ezt néha oly szemmelláthatóan akarta, hog>-
a gyermek ilyenkor erősen megragadta a liarját, a hirtelen re
ménységtől sarlialva és szinte ujjongva, hogj' bátorítja: 

— Csak türelem, tata! Majd meglátod, hogy meggyógyulsz 
és aztán elmegyünk innen, haza az édesanyához: csak türelem 
és bátorság, tatai 

Délután négy óra volt és a gyermek ismét csupa remény 
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és gyöngédség volt, tele örömmel, hogy a „tata" megint szólni 
alfart, — niilíor a terem ajtajáJioz közel lépéseket hallott és egy 
mély zengő hang ezt a három-négy szót mondta: — „A viszont
látásra, kedves testvér!" — és ez a pár sző belefojtotta a hangot 
a gyerek torkába, aki villámgyorsan talpra ugrott. 

Ugyanebben a pillanatban egy férfi lépett be a terembe, a 
kezében nagy batyu és utána jött a kedves testvér. A gyermek 
hangosan fölsikoltott és oly mozdulatlanul állt, mintha odaszö
gezték volna a padlóhoz. A férfi arra fordult, egy pillanatig rá
nézett, aztán ő is nagyot kiáltott: 

— Ciccillo!... 
Odaugrott a fiához, aki zokogva roskadt az apja karjaiba. A 

kedves testvérek, az ápolók, az ügyeletes orvos mind odaszalad-
talí és álmélkodva álltálí körül őket. A gyermek nem tudott 
szólni: — hiszen ez volt az igazi „tata" és nem az, akit már 
ötödnapja ápolt! 

— Oh, Ciccillo fiam! — kiáltott föl az apa, miután ránézett 
a betegre és összevissza csókolta fiát. — Mi ez, fiam, CecciHo? 
Hát másnalc az ágyához vezettek? Én meg egészen odavoltam, 
hogy miért nem jösz, mikor pedig az édesanyád megírta, hogy 
elküldött!... Szegény Ciccillo! Aztán hány napja vagy már itt? 
És hogy történt ez a tévedés? Ahogy látod, én hamar szabadul
tam és már kutyabajom! Hát az édesanyád? És Concettella? 
Meg a többi kicsi húgod hogy van? Engem éppen most bocsátot
tak el. Gyerünk hál, fiam... Oh, Uram-Istenem, ugyan lú hitte 
volna ezt?! 

A gyermek gyorsan elmondta pár szóban, hogy odahaza 
Dincsen semmi baj. 

— Oh, milyen boldog vagyok! — dadogta örömmel. — De 
boldog vagyok, tata! Milyen rossz napjaim voltak!... Ha tud
nád, tata! 

Egyre ölelte, csókolta az apját, de azért nem mozdult 
De Amlcls'i A szív. I. 9 
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— No gyere hát, — nógatta az apja. — Még estére haza is 
érhetünk. Mozogj, fiam. 

Kezénél fogva húzta a fiút ez azonban megiordiút és a be
tegét nézte. 

— Nos, jösz-e már? — békétlenkedett az apja, csodálkozva, 
hogy mit alíar ez a gyerek. 

Ciccillo még egyszer visszanézett a betegre, aki éppen ebben 
a pillanatban nyitotta M a szemeit és merően ránézett... Erra 
aztán kitört a fiúból a szóáradat: 

— Nem, tata: várj, kérlek. . . lá tod. . . nem mehetek. Iti 
van ez az öreg. Öt napja ápolom már. Mindig csak engem néz. 
Azt hittem, hogy te vagy. Nagyon megszerettem. Most is rám 
néz, én adok neld inni, azt akarja, hogy mindig mellette legyek, 
most nagyon beteg, légy türelemmel... nincs bátorságom, hegy 
itt hagyjam; nem tudom, miért, de nagyon fájna. Majd csak hol
nap megj'ek haza, hadd maradjak még itt egy Idcsit, nem volna 
szép, ha itt hagynám . . . nézd csali, hogyan néz rám, nem tudom, 
hogy kicsoda, de látod, hogy Idván, szeret engem és egyedül 
halna meg . . . oh, hadd maradjak itt, édes tata! 

— Brávó, csöppség! — helyeselt hangosan a segédoi-vos. 
Az apa habozva állt ott, hol a fiára, hol a betegre nézve; 

majd megkérdezte: 
— Ki ez? — és a betegre mutatott. 
— Olyan napszámos^ mint maga, — felelte a segédorvos. 

— Ez is külföldről jött és ug>-anaznapon vettük föl a kórházba, 
mikor magát. Nem volt eszm.életén, mikor behoztáli és azóta 
se seólt egy szót se. Talán neki is van családja valahol messze. 
Azt hiszi talán, hogy a kis Ciccillo az ö fia... 

A beteg folyton a gj-ereket nézte, és éltkor az apa igy szólt 
fiának: 

— Akkor maradj itt 
— Ugy se sokáig kell itt maradnia — mondta halkan a se

gédorvos. 
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— Maradj itt — ismételte az apa. — Látom, hogy van szi
ved. És sietek haza, hogy megnyugtassam az anyádat Itt hagyok 
öt lirát, hogy legyen pénzed. Isten veled, édes űam. A viszont
látásra. 

Megölelte a fiát, homlokon csókolta és elment. A gyermek 
pedig visszaült az ágy meUé és iigy rémlett neld, mmtüa föl
derült volna a beteg arca. És Ciccülo megint betegápoló lett: 
de most már nem sirt, hanem még nagyobb gyöngédséggel és 
iürelemmel ápoüa a szegény öreget. Megint inni adott neki, 
megigazgatta a takaróját, simogatta a kezét, gyöngéden vigasz
talta és bátorította. Ápolta egész nap és egész éjjel és mellette 
maradt még a rákövetkező napon is. 

Ám a beteg állapota egyre súlyosabb lett; az arca viola-
szinüre vált, a lélegzete elfulladt, az idegess^e PÁhekedett, 
gyakran hörgött és fölkiáltott, az egyik arca borzainisan föl
dagadt Az esti látogatásnál az orvos azt mondta, iiogy oem éri 
meg a reggelt. 

Ciccillo eklvor megkétszerezte a gyöngédségét és gondos
ságát; egy pillanatra se vette le szemeit a betegről, áki szintén 
csak őt nézte, nézte és időnként nagy erőfeszítéssel próbálta 
mozgatni az ajkait, mintha szólói akarna és időnként végtelen 
gyöngédség sugárzott a szemeiből, amelyek eg3Te kisebbek let
tek és lassanként eliályoloso^dtalí. És ezen az éjszakán a gyer
mek addig virrasztott mig az ablakokon átderengett a hajnali 
szürkület és bejött a kedves testvér.. . Az apáca odalépett az 
ágj'hoz, rápillantott a betegre és gyorsan kisietett a terembőL 
De pár piUanat múlva már ismét visszajött a segédorvossal és 
egy betegápolóval, aki lámpást is hozott 

— Az utolsó pillanatokat éli — mondta a segédorvos* 
A gyermek megragadta a beteg kezét Ez kinyitotta a sze

mét, ránézett a gyermekre s aztán ismét fáradtan lehunyta 
szempilláit... És Ciccülónak ugy tetszett, hogy a beteg meg
szorította az ő kezét 
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— Megszorította a kezemet! — kiáltott föl. 
A segédorvos a beteg mellére hajtotta a fejét és ugy ma

radt néhány pillanatig. Amikor fölegyenesedett, a kedves test
vér levette a falról a feszületet és ráfektette a beteg mellére. 

— Meghalt? — kiáltott föl a gj'ermek szorongva. 
— Most már elmehetsz, fiam — mondta a segédorvos. — 

Elvégezted a te szent munkádat. Menj és légy boldc^, ahogy 
megérdemled. Isten segíteni fog, mert jő szived van. Isten veled, 
fiam! 

A kedves testvér, aki elment egy pillanatra, most visszajött 
egy kis ibolyabokrétával, melyet az ablakpárkányon álló pohár
ból vett ki; odaadta a gyermeknek és így szólt: 

— Nincs semmim, amit adhatnék neked. Fogadd ezt emlé
kül a kórházból. 

— Köszönöm — felelte a gyermek, mig igyik kev/ével el
vette a bokrétát, a másikkal letöi-ülte kicsorduló könnyeit. — 
De nagyon messzire kell meimeni gj'alog és addig tönkre menne 
ez a szép virág. 

Ezzel szétszórta az ibolyákat a halott ágyára és Így folytatta: 
— Itt hagyom emlékül az én szegény halottamnak. Kö

szönöm, kedves testvér. Köszönöm, orvos u r . . . 
Majd a halotthoz fordult: 
— Isten veled. . . 
És keresvén, hogy milyen néven szólítsa, hirtelen ajkaira 

tört az édes név, amelyen öt napon át becézte és szóhtgatta; 
ezzel búcsúzott el hát tőle: 

— Isten veled, tata! 
És aztán, hóna alá csapván kis batyuját, lassan, a fáradt

ságtól összetörve, elindult szülőfaluja felé . . . Odakint éppen 
hasadt a hajiutl. 



133 

A fcovácsműhelyben, 
Vasárnap, 19-ike. 

Precossi pénteken este eljött hozzám és eszembe juttatta, 
hogy menjek megnézni a kovácsműhelyt, amely lent van az 
utcában és szombaton reggel, mikor sétálni mentem az apám
mal, meg is látogattuk őt. Mikor már közel voltunk, egyszerre 
csak látom ám, hogy a Garoffi szalad Iá onnan, kezében egy 
csomag és csak ugj' röpdösött rajta a malaclopő-köpenyeg, mely 
alá a „portékáit" szokta rejteni. Ah, most már tudom, hogy hol 
szerzi a vasrészeket, amit régi képes újságokért cserél bel 

Mikor megálltunk a küszöbön, megpillantottuk Precossit, aki 
egy téglaraltáson ült és térdeire fektetve a könj'vét, tanulta a 
leckét. Rögtön fölkelt és bevezetett bennünlíet: — nagy, tágas 
terem volt a műhely, tele szénporral, a falakon pedig egész 
csomó mindenféle kalapács, harapófogó, vasrúd és reszelő füg
gött; az egyik sarokban parázslott a tüz, melyet az inas éppen 
fújtatóval élesztett. 

Az öreg Precossi az üllő mellett állt, az egyUt segéd pedig 
a tűzben tartotta a vasat. 

— Ah, itt vannaki — mondta a kovács, mihelyt meglátott 
beimünket és levette a sipkáját — az a kedves, derék íiu, aki 
vasutakat ajándékoz?!... Eljött megnézni, ugy-e, hogy hogyan 
dolgozimk?... Na, most majd mindjárt meglátliatja. 

Mosolyogva mondta ezt és az arca már nem volt mogorva, 
se a szeme nem volt vérbeborult. A s^éd most kivette a tűzből 
a vasrudat, amelynek egyik vége izzóvörös volt és a kovács rá
tette ezt a végét az üllőre. Korlátvasat akart kovácsolni belőle, 
— olyan kétfelé görbülő tartót, aminőt az emeletre vezető lép
csők mentén alátámasztják a korlátot. 

Fölvett egy hatalmas kalapácsot és elkezdte verni a vasat, 
ide-odatolva az izzővörös végét az üllőn, miközben egyre for
gatta is; és csodálatos volt látni, amint a vasrúd, a kalapács 
gyors és biztos ütései alatt, hajladozott, m^görbült és lassan-
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ként áteJakult összepöndörödő falevéllé. Mintha esak agyag lett 
volna az izzó vas a pöröly alatt, ugy engedelmeskedett neki!. . . 
A kis Precossi pedig közben egyre minket nézett, — az ai'ca 
szinte sugárzott a büszkeségi öl, mintha mondaná: 

— Látjátok, hogyan dolgozUc az édesapám? 
— Nos, látta-e, úrfi, hogyan készül? — kérdezte tőlem a 

kovács, milior elkészült vele. 
Odatartotta elém a vasrudat, amely most olyan forma volt, 

mint a püspökök pásziorbotja; aztán félretette és egy másikat 
dugott a tűzbe. 

— Igazán nagyon jól silcerült — bólintott az édesapám, 
elégedetlen. 

Majd félig tréfásan, félig csipkelődve tette hozzá: 
— Most már jól megy a munlca, ugy-e?. . . Megjött hoazá 

a kedve? 
— Meg, hál' Istennek, — felelte a kovács, letörülve homlo

káról a verejtéket és kissé elpirulva. — És tudja-e, hogy Id 
hozta meg a kedvemet? 

Édesapám színlelte, hogy nem érzi a célzást, mire a kovács, 
a fiára mutatva, igy folytatta: 

— Ez a derék flu... ez a szorgalmas tökmag, ald tanult és 
becsületet hozott az apjára, mig az apja . . . korcsmázni járt és 
ugy bánt vele, mint a kutyával I De milcor megláttam azt a me
dáliát . . . Ah, édes, jő fiam: te kis Hüvelyk Matyi... jer köze
lebb, hogy jobban megnézhesselek! 

A kis Preoossi mindjárt odaszaladt, az apja pedig föláUi-
totta az üUőre és ugy fogta a hóna alatt 

— Törüld csak le a verejtéket ennek a rossz apádnak a 
homlokáról — mondta tréfásan. 

És aldtor a fia addig csókolta az édesapja kormos, fekete 
arcát, mig az övé is fekete lett tőle. 

— így van jól! — mondta a kovács és megint letette fiát 
a földre. 
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— Valóban igy van jól, Precossi! — Idálíott föl elégedetten 
az édesapám. 

Elbucsuztimk tőlük és kifelé mentünlí már a műhelyből, 
mikor a Jcis Preoossi odaugrott hozzám... „Bocsáss megi" — 
mondta hallcan és egy csomag szöget dugott a zsebembe, mire 
én meghívtam, hogy utolsó farsang napján jöjjön el hozzánk 
és a mi ablakiinkból nézze végig a menetet. 

— Te neki ajándékoztad a vasutadat, — mondta apám, 
miközben hazafelé mentünk — de ha minden kocsija színarany 
lett volna és gyöngyökkel teli: akkor is csekély ajándék lett 
volna ennek az áldott jó gyermeknek, aki átgyúrta és jobbá 
tette az édesapja szivét 1 

A kis pojáca, 
Hétfő, 20-ika. 

Az egész város forr és pezseg, mert farsang utolja van; 
minden téren komédiás bódék és panorámák vannalí; a mi 
ablakaink alatt is van egy ponyva-cirkusz, amelyben öt lóval 
dűJgozik egy kis velencei társulat. 

A cirkusz a tér közepén áll; egyik sarokban van három 
nagy kocsi, ahol a komédiások lalmak, alszanak és átöltözköd
nek; három kis házikó kereken: mindegyiken vannak Ids abla-
kocskák meg kémény is, amely folytonosan füstölög; a kis abla
kok közt pedig kötél van kifeszítve és ezen szái'adnak a gyere
kek ruliái, fehérneműje. Van köztük egy anya is, ald szoptat 
és egy másik Ids fiút etet, este pedig a kötélen táncol. 

Szegény emberek! Csúfságból hívják őket „komédiások"-
nak, pedig becsületesen líeresik a kenyerüket, mulattatjáli a né
zőket é s . . . hogyan fáradoznak, dolgoznakl Egész nap lótnak
futnak a cirkusztól a kocsikhoz és vissza és csalt trikóinget 
\1selnek ebben a nagy hidegben is. Csalc futtában, áUva esznek 
néhány falatot, müior egy-egy percre kiszaladhatnals a cirkusz
bél; és az is megesik, hogy amikor a cirkusz már zsúfolva van, 

file:///1selnek
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hirtelen szél támad, föttépi a ponyvát, eloltja a lámpásokat, — 
és akkor vége az előadásnak! Vissza kell adniuk a pénzt és 
egész éjszaka dolgozliaInalj, mig ismét fölállitjálc a ponyvákat 
és sátorfálcat. 

Van köztük két kis fiu is, akik szintén játszanak; édes
apám ráismert a kisebbilcre, mikor átment a piacon: — ez a 
tulajdonos fia, akit már a múlt évben Is láttunli lóliáton ugrálni, 
de aklior a Viktor Emánuel-téren volt a cirkusz. Azóta nagyol 
nőtt, lehet már nyolcéves is és nagyon kedves flu, szép, kerek 
arccal, fekete göndör fürtökkel, amelyek sehogyse fémek el 
a hegyes süvege alatt. Pojácának öltöztetik, belebujtatj Ik egy 
nagy, zsákforma-ruhába, amelynek borjuszáju, széles ujjai van-
nalc, nagy fekete foltokkal fehér alapon és vászoncipöket huz-
nalí a lábára. 

Igazi eleven-ördög és mindenki szereti. És mindent elvé
gez a ház körül is. Korán reggel nagykendőbe bugyolálja ma
gát és tej«t hord az édesapja házikójába; aztán elmegy a lo
vakért a Bei"tola-utcai istállóba; karján babusgatja a legkisebbik 
öccsét, aki még pólyásbaba; behordja a cirkuszba az ugróabron
csokat, a légtomászok vasrudjait, a köteleket, kisöpri a kocsit, 
tüzet rak: milíor pedig pihenője van, mindig az anyja körül 
ugrándozik. Az édesapám folyton lesi az ablakból és egyebet 
se tesz, csak róla beszél meg a szüleiről, akik, ugy látszilt, jó 
embereit, mert nagyon szeretik a gyermekeiket. 

Egy este mi is elmenttinlc a cirkuszba; hideg volt és alig 
volt közönség; de azért a Ids pojáca egyre sürgött-forgott és 
mindent elkövetett, hogy megnevettesse ezt a kevés közönséget 
is. Egj'másután csinálta a halálugrásolcat, belekapaszkodott a 
lovak farkába, cigánykereket hányt, járt a kezén, — mind csak 
egyedül — és énekelt, mosolygott, ti-éfált, hogy csalí ugy ragyo
gott az édes kis barna arca. És az apja, aki vörös fraklcot meg 
fehér nadrágot viselt, nagyolcat pattintgatott az ostorával és 
mind csalc a fiát nézte, — de nagyon szórnom volt. 

j 

1 
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Az apám meg is sajnálta és másnap, mikor Dellís ur, a 
hires íeslö, meglátogatóit bennünket, szóba hozta a dolgot. Hogy 
ezek a szegény emberek menyire törik magukat és még sincsen 
se közönségük, se bevételük!... És az a kis flu annyira tetszik 
nekil Ugyan mit Jehetne tenni é r tük? . . . És aklcor a festőnek 
nagyon jó ötlete támadt. 

— írj egy szép cildiet az „Ujság"-ba, — mondta neld — 
hiszen tudsz irni! írd meg, hogy milyen csodagj'erek ez a kis 
pojáca, én pedig megrajzolom az arcképét. Az „Uiság"-ot mtn-
denlii olvassa: és legalább egj'szer zsúfolásig megteUlc a cirkusz. 

így is cselekedtek. Édesapám megírta a cilíket, — nagyon 
szép volt, tele humorral és tréfával: — elmondott mindent, amit 
az ablakból láttunk: ugy hogy akik olvasták, mind kedvet kap
tak rá, hogy megismerjék és megcirógassáli a kis pojácát. A 
festő nagyon kedvesen lerajzolta a szép, mosolygó fiiiarcot, — 
és az egész szombaton este jelent meg az „Ujság"-ban. És ime, 
— a vasárnapi előadásra csali ugy özönlött a nép a cirkuszba-
Már előre meghirdették, hogy: 

„A Ids pojáca jutalomjátéka"... 
Édesapám is „Ids pojácá"-naIí nevezte el az „Ujság"-ban. 
Mi is elmentünk erre az előadásra és édesapám az első 

sorba váltott jegyet A bejárat két oldalára ki volt függesztve 
az „Újság" szombat esti száma az arcképpel. A cirkusz tömve 
volt; sok nézőnek a kezében ott volt az „Újság": ezt mutogatlak 
a kis pojácának, aJd kacagott boldogságában és hol ide futott, 
hol amoda. 

De örülhetett is! Mert soha még újság nem tisztelte meg 
ennyire és a pénztár ládikója is színültig megtelt. Az édesapám 
én mellettem ült. A nézők közt sok ismerősünii volt; közel ahhoz 
az ajtóhoz, amelyen a lovak bejártak, állt a tornatanárom, aki 
együtt harcolt Garibaldival; szemben velünk, a másodilí helyen, 
ott ült a kis kőmüvesinas, kerek arcával, óriástermetü apja 
mellett... s mihelyt engem meglátott, nyomban nyulszájat 
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csinált rám. Valamivel odább láttam Garoffi, aki a nézőket szá
molta és mindjárt Idvette az ujjain, hogy memiyi lehet a be
vétel. Nem messze tőlünk, szintén az első helyen, ült a szegény 
Robetti — az, aki egy Ids fiút kimentett a robogó omnibusz eloi 
— két mankója a lábai közt és egészen odasimult az édesapjá
hoz, aid tüzérkapitány és most egyili karját rátette a fiacskája 
vállaira. 

Aztán megkezdődött az előadás. A kis pojáca csodákat 
művelt a lovon, a nyújtón, a kötélen és valahányszor talpra 
ugon'a csókot hájiyt a közönség felé, mind tapsoltak neld és 
sokan meghuzogatták a huncutkáit. Majd egész sor szebbnél 
szebb mutatvány következett: kötéltáncosolt, bohócok, lovar
nője, csupa arannyal-ezüsttel kivarrott ruhában. De mikor a kis 
pojáca nem volt odakint, a közönségnek miutha semmise tetszett 
volna. 

Egyszerre csali láttam, hogy a tornatanárom, ald még min
dig ott állt a lovak bejáratánál, valamit sug a cirkusz gazdájá
nak, amire ez rögtön körülhordozta szemét a közöus^en, 
mintha keresne valakit. És mirajtunk állt meg a szeme. Édes
apám is észrevette ezt; megértette, hogy a tornatanár elárulta a 
cirkuszosnalí, hogy ő — az édesapám — irta a szép cildcet az 
„Ujság"-ba; megszökött tehát, hogy ne kelljen hallania a cirkuszos 
hálálkodását. 

— Maradj itt, Enrico, — mondta nekem — majd odakint 
megvárlak. 

A kis pojáca, miután pár szót váltott az édesapjával, még 
néhány gyakorlatot csinált: megállt egyenesen a nyargaló lovon 
és négj-szer átöltözött a hátán; volt zarándolt, aztán matróz, 
majd katona és végül dijborkozó; és valahányszor elvágtatott 
mellettem, mindig rám mosolygott. Mikor pedig leszállt, kél 
kézre fogta hosszú süvegét és ugy járt vele körül a cirkuszban. 
Mindenki dobott bele valamit: Id pénzt, ki meg cukrot; én is 
Ítészen tartottam már két soldót, — de milcor odaért hozzám, 
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elhúzta a süvegét, ahelyett, hogy odatartotta volna: csak rám 
nézett, mosolyogva és tovább ment. 

Engem nagyon bántott ez. — í.íiért volt hozzám ily neve
letlen?.. . 

Az előadásnak vége volt, az igazgató megköszönte a közön
ségnek a szíves pártfogást és a nép lassan tódult Idfelé a cir
kuszból. Én is föUíeltem és már indultam a többiekkel, mikor 
valald hátulról a vállamra tette a kezét. Megfordultam: — a kis 
pojáca volt, szép barna arcával, göndör fekete fürtéivel és ked
vesen mosolygott rám: mind a két keze tele volt finom cukorká
val . • • Most már mindent megértettem! 

— Elfogadnád-e, — kérdezte tőlem — ezt a csokoládét a kis 
pojácától? 

— El én, — bólintottam mosolyogva és mindjárt el is vettem 
hármat-négyet. 

— Aklíor, — tette hozzá habozva — adok egy csókot is. 
— Mindjárt kettőt is adhatsz, — feleltem nevetve és oda

tartottam neki az arcomat. 
A kis pojáca szépen megtörölte rizsporos arcát a köntöse 

ujjával, egyik karjával átölelte a nyakamat és két csattanós 
csóliot nyomott az arcomra mondván: 

— Nesze! És az egyiket vidd haza az édesapádnak. 

Farsang utolsó napja. 
Kedd, 2í-ike. 

Milyen szomorú jelenelet láttunk ma, a farsangi meneten! 
Igaz, hogy jól végződött: de lehetett volna belőle nagy szeren
csétlenség is. 

A San-Carlo-téren, amely pompásan föl volt díszítve sárga, 
píros és fehér zászlókkal — Torino város színeivel — egymás 
hegy én-hátán hullámzott a tömeg. Valósággal kergették egy
mást a tarka-barka dominók; szebbnél szebb kocsik váltogatták 
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föl egymást: aranyozott, zászlődiszes hintólt, virágos pavillonok, 
csónakok, kagj'lók, tele bohócokkal, páncélos lovagokkal, sza-
kácsoklial, hajólegénj^ekkel ós pásztorleánykáldial; olyan züi'-
zavar volt, hogy az ember azt se tudta, merre nézzen: a trom-
bitálí és kürtök harsogtali, a nagydobok bufogtalc, a cintányérok 
csinnadrattáztak, hogy majd megszakadt a fülem dobja. 

A kocsilfon pedig ittalí, koccintottak és énekeltek az ál
arcosok, lekiabálva a gyalogjáró népre, vagy fölkiabálva az 
ablakokban, erkélyeken állókra, akik torkuk szakadtából kiabál
tak vissza és kölcsönösen dobáltálc egymást narancsokkal meg 
cukorkáldval. És a kocsik meg a tömeg feje fölött, ameddig csak 
ellátott a szem, mindenütt zászlók lengedeztek, sisakok csillog
tak, hosszú tollak hajladoztalc, roppant papirosfejek mozogtalc 
a levegőben: — óriási kontyok, hórihorgas köcsögkalapok, min
denféle furcsa fegyverek, aztán béka- és kutyafejek, vörös bóbi
ták, — a kezekben tálak, üvegek és skatulyák; szóval mintha 
mindenld megbolondult volna! 

Mikor a mi kocsink is kiért a térre; elöltünk egy hatalmas, 
gyönyörű kocsi ment, amelyet négy, aranyozott szerszámos ló 
húzott és az egész kocsit elborította a papirosrózsából font rózsa-
füzérek; tizemiégy-tizenöt francia nemeslovagnak öltözött ur 
ült rajta, csupa selyembe öltözve, fehér parókában, a hónuk 
alatt széles karimájú, tollas kalap, oldalukon a vékony spádé, 
a mellülíön finom, csipkés hajtóka, a cipőjükön és térdükön 
szines szalagcsokrok: — szépek voltak, mint a festett kép! Mind 
énekeltek, valami regi, francia dalt és tele maroldíal szórtálc 
a csokoládé-cukorkákat a nép közé, amely hangosan tapsolt 
nelcik és éljenezte őket. 

Eldvor egyszerre csalt a baloldali gyalogjárón egy ember 
fölkap a földről egy öt-hat éves kisleányt, aki ugy sirt és rikol
tozott, mintha nyúzták volna. Kézzel-lábbal rugdalózott szegény, 
de az ember nem solíat törődött vele, hanem magasra emelte 
kát karjával a tömeg íeje fölé s áttörvén a népáradaton, egészen 
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odament a kocsihoz. Ott az egyik ur lehajolt, hogy megkérdezze, 
mit akar? . . . mire az ember hangosan így íelelt: 

— Vegye föl a kocsira, kérem, ezt a kis leányt. A nagy 
tolongásban elvesztette az anyját; ha ön így a karjában tartja, 
az anyja, aki még aligha lehet messze, bizonyára meglátja és 
érte jön. Másként aligha találhalná meg ebben a nagy soka-
dalomban. 

Az álarcos lovag föl is vette karjára a kis leán3rt és a többiek 
rögtön abba hagyták az éneldésl; — annál jobban ordított és 
kapálózott azonban a kis leány. Az az ur, aki a karjaiban tar
totta, még az álarcát is levette, a kocsi pedig lassan ment tovább. 
Ez alatt — ahogy később hallottuk — a tér túlsó felén egy sze-
gény asszony félig őrülten tolaliodott a tömegben jobbra-balra 
és kétségbeesetten sikolto7X)tt: 

— Maria! Maria! Maria!... Elvesztettem a Idsláayomat!... 
Elrabolták!... Megfojtották, agyontaposták az egyetlen gyer
mekemet! 

Jó negyedórája tombolt már ily kétségbeesetten, hol ide, 
hol oda furakodott a tolongó tömegben, mely részvéttel, de ne
hezen nyitott neld utat. Az a fényes öltözetű ur pedig a kocsi
ban gyöngéden szorította szalagos, csipkés melléhez a kis leányt, 
egyre keresgélve, nézegetve a tömegben, hogy nem látja-e a 
gyermek anyját s egyúttal igyekezett lecsillapitani a leányt is, 
ald két kezébe takarta az arcát és nem tudván, hogy hol van, 
szívszaggatóan jajgatott. 

Az uri embert nagyon meghatotta ez a jajveszékelés; lát
szott rajta, hogy megrázta lelkét a kisleány kétségbeesése; a 
többiek vetélykedve Idnálgattálí a kisleányt naranccsal, csoko
ládéval, — de az félrelökött mindent és rémülten, ijedtében 
már-már görcsös vonaglásba esett. 

— Keressétek meg az anyját! — kiáltotta eldior az ur a 
tömegnek. 

A körülötte tolongok mindjárt sürögtek-forogtak, nézetöd-
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tek is, — de az anya nem voK sehol. Végre, mikor alig pár 
lépésnyire voltunlc mái- a Róma-ut torkolatától, láltuk, hogy egv 
nő rohanva tör magának utat a tömegben a kocsi felé. 

. . . Ah, sohase feledem el ezt a jelenetet! Már embeii for
mája se volt annak a nőnek, — a haja lebontva, az arca eltor
zulva, a ruhája rongyokban: — igy törtetett a kocsi felé olyan 
tagolatlan hörgéssel, amelyről nem lehetett tudni, hogy az öröm, 
a fájdalom vagy a düh nyilatkozása-e?... és a két karját, be-
görbitetí ujjaival, ugy nyújtotta a leánya felé, mint a héja, uiikoi 
lecsap a csirkére, hogy a karmaival megragadja. A fényes disz-
hintó most megáUt. 

— Itt a leánya, — mondta az ur és, megcsókolván a kis 
leányt, leadta a kocsiról. 

Az anya szinte megfojtotta a gyermeket, oly szenvedélyescu 
szorította magához. De a kislány egyik kezecskéje pár pilla
natig még ott maradt a megmentője kezében; és ekkor a fényes 
öltözetű lovag hirtelen lehúzott jobb kezéről egy gyönyörű arany-
gj/üiüt, nagj' gyémántkővel, gyorsan ráhúzta azt a kislány ujjára 
és mosolyogva mondta: 

— Tartsd meg emlékül; és ez legyen a hozományod. 
Az anya szólni se tudott, annyira elálmélkodott a mesébe 

illő szerencsén, a tömeg ellenben zajosan tapsolt és éljenzett. 
Elvkor a lovag ismét föltette az álarcát, a társai megint rákezd
tek az éneket, a kocsi pedig lassan tovább döcögött a tömeg 
éljenzése és tapsvihara közt. 

A vak gyermek, 
Csfíföríöíí, 2i-ike. 

A tanitó,ur nagyon beteg; helyette most a negyedik osztály 
egyik tanítója tart előadásokat, ald azelőtt a „Váltok Intézeté"-
ben tanitott Ez a legöregebb taniíó az egész iskolában, olyan 
ősz, mintha gyapotparókát viselne a fején és ugy beszél, mintha 
Bzomoru dalt énekelne; de nagyon jó ember és igen solcat tud. 



143 

Alighogy belépett az osztályba, mindjárt meglátta, hogy az egyiJí 
gyerelmek be van kötve a félszeme; odament hozzá, megkér
dezni, hogy mi a baja és aztán igy szólt: 

— Vigyázz a szemedre, fiami 
Elíkor Derossi megkérdezte tőle: — igaz-e, hogy tanított a 

„Vakok Intézeté"-ben?... 
— Tanítottam, — felelte a taniíő ur — még pedig sok esz

tendőig. 
— Beszéljen, kárjüli, a vakokról — kérte öt Derossi hal

kan. — Az olyan érdekes leheti 
A tanitó ur fölment a katredrára és leült. Ezalatt Coretti 

hangosan megszólalt: 
— A „Vakok Intézete" a Nizza-uton van. 
— Azt mondjátok, hogy „valcok", — szólt most a tanító ur 

— mintha csak azt mondanátok, hogy „betegek" vagy „szegé
nyek"! De jól megérLitek-e, hogy mit jelent ez a szó? Gondol
kozzatok csak raj ta . . . Vakok!... alíík nem látnak semmit: 
soha semmit! Nem tudjálc a különbséget a nappal és az éjszaka 
között, nem látják se az eget, se a napot, sőt még a tulajdon 
szüleilcet se: szóval semmit abból, ami körülöttük van és amit 
megfoghatnak; örökké a legteljesebb sötétségben moz<^nak, 
mintha el volnának temetve a föld gyomrában. Próbáljátok csak 
meg: himyjátok be a szemeiteket és gondoljátok el, hogy igy 
keU maradnotok mindörökké: Tögíön elszorul a szivetek, ha
lálra ijedtek, ugy érzitek, hogy ezt nem lehet kibírni és kiabál
nátok, sirnátoiL; hogy megői-üllök vagy bele haltok! 

— És mégis, — folytatta sóhajtva a tanitó ur — aki elő
ször lép be a „Vakok Inlézeté"-be, mikor azok a szegény gyer
mekek szőralíoznak és hallja őlcet, amint itt is, ott is hegedülnek 
vagy fuvoláznak, hangosan beszélgetnek vagy nevetgélnek, 
gyorsan föl és le szaladoznak a lépcsőkön, sürögnek-forognalí 
a folyosókon, a hálőtermekt>en: ald ilyenkor látná őket, bizo-
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nyara nem mondaná, hogy ezek a szerencséilenek vakok. Jól 
meg kell figyelni őket, hogy rájöjjünk erre. Vannalc tizenhat-
tizennyolc éves ifjak, erősek és vidámak, alük líönnyedén ve
szik a valiságot, sőt szinte büszlcélkednek is vele; de éppen a 
fájdalmasan, dacosan büszke arcuk árulja el, hogy mily rettentő 
módon szenvedtek, mig beletörődtek a szömyü szerencsétlen
ségbe. Vannak mások, halvány és szelidarcu üulc, alciken meg
látszik a nagy lemondás, belenyugvás; de ezek szomorúak is és 
nyilvánvaló, hogy titokban sokat sirnak. 

— Ah, fiam!... Gondoljátok el, hogy némelyek pár nap 
alatt vakultalí meg, mások hosszú évek vértanúi szenvedései 
után vesztették el a szemük világát, miután sok fájdalmas se
bészi műtéten estek át, sokan pedig mái' vakon születtek: egy 
olyan éjszakába, amelynek sohase volt hajnala, ugy léptek a 
világba, mintha valami óriási sirbolt lenne az és még azt se 
tudjálc, hogy milyen az emberi arc formája! Képzeljétek el: 
mennyit kellett szenvedniök és mennyit kell szenvedniök még 
most is, ha mindez az eszükbe jut, ha öntudatlanul rágondolnak 
arra a rettentő különbségre, mely elválasztja őket azoktól, akik 
látnalc és ha ekkor fölvetik magukban a lelketölő kérdést: 

— „Miért van ez a különbség, ha mi nem követtimk el 
semmi rosszat?!" 

— Én, alü oly sok esztendeig voltam köztük: ha rágon
dolok arra az osztályra, ahol minden szem örökre be volt zárva, 
ahol a szembogaraltban nem volt lélek, se élet: ha rágondolok 
erre s aztán rátok nézek. . . lehetetlennek tartom, hogy nem 
vagytok mind boldogok. Gondoljátok csak el: körülbelül hu
szonhatezer vak él Olaszországban! Huszauhatezer léi ele, alii 
nem látja a napot: értitek-e?... Egy egész hadsereg, amelynek 
hat óra kellene, hogy négyes sorokban elmasirozzon az abla
kaink előtt! 

A tanitó ur eUiallgatott és az osztályban oly csönd leit, 
hogy még a szempillák rebbenését is hallani lehetett volna 
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Aztán Derossi megkérdezte: — Igaz-e, hogy a vakok tapintása 
finomabb, mint a miénlc? 

— Igaz, — bólintott a tanitó ur. — Valamennyi érzékíik 
élesebb lesz és megfinomodilí; éppen azért, mert neldk kell 
pótolniuk a látást: a vak jobban használja többi érzékeit és 
ezek a használatban kiünomodnak, jobban megélésednek. Reg
gelenként, milcor fölébrednek, egymástól kérdik a hálóter
mekben : 

— „Süf-e a nap"í"... 
És ald legelőbb felöltözik köztük, gyorsan leszalad az ud

varra, a kezeivel hadonászik, hogy érzi-e a nap jótékony mele
gét s aztán örvendve siet vissza a jó hírrel: 

— „Szép idő van! Süt a nap!" 
— Ha valald megszólal, a hangjáról következtetnek a nagy

ságára; mi a szemekből Ítéljük meg az emberek lelkét, ök a 
hangból; évekig visszaemlékeznek a hang rezgésére, szinére, 
a kiejtésére. Megérzik, hogy többen vannalv-e a szobában, még 
ha csalc az egyikük beszél is és a többiek némán mozdulatlanul 
állanalt. Tapintással megérzilc, hogy a kanál tiszta-e vagy pisz
kos. A leányok meg tudják különböztetni a festetlen gyapjút a 
festettől. Ha kettesével sétálgatnak az utcán, majdnem minden 
boltot megismernek a belőle Idáradó illatról: még azokat is, 
aliol mi nem érzünk semmiféle illatot. Játszanali bugócsigát is 
és ahogy balljálc a bugását, ostorral hajtják tovább és a hang 
után menve, sohase hibázzák el a csapást. Kergetik az abron
csot, tudnalc kuglizni, ugrálnak kötéllel, házakat építenek téglák
ból, sőt épitököveldiol is, épp ugy megtalálják és letépik az 
ibolyát, mintha látnának, lábszőnyegeket és kosarakat fonnak, 
seprőket és keféket kötnek színes szakmából, sortéból, még 
pedig minta szerint: annyira kifejlődött a tapintási érzékük. 

— A tapintás pótolja náluk a látást; egyik legnagyobb 
örömülí, ha m'egéilnthelik, megfoghatják a tárgyakat és tapo
gatva kitapasztalhatják a formájukat. Megható látni, ha elmen-

De Amicls: A szív. L 10 
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nek az iparldállitásra, ahol szabad hozzányulninlí Biinöenhez, 
amit „látni" kivánnalí. Igazi boldogsággal esnek neki a minták
nak, a szerszámoknak: örvendezve tapogatják, simogatják, fog
dossák és forgatják kezükben a tái-gyaliat, hogy lássák: milyen 
a formájuk. Ök is azt mondjálc, hogy „látnak"! 

Most Garoffi szólt közbe és megkérdezte a tanitó iirlól: — 
igaz-e, hogy a vak fiuk jobban megtanulják és jobban is értik 
a számvetést, mint a nem vakok? 

— Igaz, — bólintott a tantiő ur. — A vak fiuk is megtanul
nak számolni és olvasni. Vannak errevaló külön könyvek, me
lyekben a betűk kidomborodnak; az ujjaildial tapintják meg 
a betülí, végigszaladnak a serokon és igy sillabizálnak; de ha 
belejöttek: folyékonyan olvasnak. És látni kell, szegényeket: 
hogyan elpirulnak, ha hibát ejtenek! És imalc is, de nem tintá
val. Vastag, kemény papirosra írnak, hegyesvégü ércvesszövel; 
pontokat szúrnak a papirosba, s a pontot különféle • csoportosí
tása szerint formálják a különböző betűket. Ezek a beszuii 
pontok a papiros túlsó lapján kidomborodnak, s ahogy az ujju
kat végighúzzák ezeken a pontokon: olvashatják a saját írásu
kat, meg a másokét is. így csináljálc a föladataikat és igy leve
leznek is egj'mással. Ugyanígy írják a számokat és ugyanígy 
számolnak is. Fejből számolnak, még pedig hihetetlen könnjü-
séggel, mert nem szórakoztatja, köti le őket a látásuk, mint 
bennünket. 

— És ha látnátok, — folyiatta a tíuiitő ur — hogy mily 
szenvedélyesen hallgatják, ha fölolvasnalí neldk, mennyire 
figyelnek, hogyan emlékeznek mindenre, hogyan vitatkoznak, 
még a kicsinyek is, a töríénelemrői, a földrajzról, a nyelvtan
ról, négyen-öten is ülve ugyanazon a padon, anélkül, hogy 
szembe fordulnának egymással: az első a harmadikkal, a máso
dik a negyedikkel, hangosan és mind egyszerre, el nem veszítve 
egyetlenegy szót se, oly éles és gyors a hallásuk. És soklial fon-
tosabbnak tartjálc a vizsgákat, mint ti, azt mondhatom: és job-
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ban szeretik a fanitóikat is. Megismerik a tanítót a lépéseiről; 
mindjárt észreveszik, hogy jó- vagy rosszkedvü-e, pusztán csak 
a hangjáról; szerelik, ha a tanító cirógatja őket, ha dicséri, vagy 
buzdítja valamelyiket: ők pedig tapogatják, szorongatják a kezét, 
a karját, hogy mutassák a hálájukat. 

— Aztán egj'mást is szeretik és nagyen jó pajtások. Szünet 
alatt a jóbarátok mindig együtt vaniialt, egy csoportban. A 
leányosztályokban, például, annyi csoportba tömörülnek, ahány
féle hangszeren játszanak: külön a hegedűsök, a zongoristák, a 
fuvolások és ezek sohase válnak el egymástól. Akit egyszer 
niegszeretneli, attól nehezen szakadnak el. Nagy vigasztalásuk 
a barátkozás. Egymást nagyon igazságosan ítélik meg. Világos, 
mélyen gyökerező fogalmaik vannak a jóról és rosszról. És 
senkise lelkesedik náluk jobban, ha nemes cselekedetről vagy 
nagy tettről hallanak. 

Votini m.egkérdezte, hogy jól muzsíkálnak-e? 
— Végielenül szeretik a zenét — felelte a tanító ur. — 

Ez az örömük: valósággal életük a zene. Az egész kicsi vak 
gyerek, akik éppen csak hogy beléptek az Intézetbe, három 
óra hosszáig is elállnak mozdulatlanul, csakhogy hallhassák a 
zenét. Könnyen tanulnali és nagy érzéssel játszanak. Ha a tanító 
ur azt mondja valamelyiknek, hogy nincs tehetsége a zenére, 
az szinte kétségbeesik, de aimál nagyobb igj^ekezettel tanul. 
Ah, ha hallanátok a zenét az Intézetben: ha látnátok őket, 
müior nyílt homlokkal, ragyogó arccal, mosolyogva, de reszJtetve 
a meghatottságtól játszanak vagy szinte átszellemülve hallgatják 
azí a m.uzsiliát, mely szétárad az őket körülvevő sötétségben; 
alikor értenétek meg csak igazán, hogy milyen isteni vigasji-
falás a zene! És ujjonganalv, ragyog az arcuk a boldogságtól, 
ha a tanitó azt mondja nekilc: 

— „Belőled művész lesz" . . . 
— Neldlí mindennél elöbbvaló a zene; aM legjobban zon

gorázik, vagy hegedül köztük, az olyan, mint a király; szeretik 
10* -
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és tisztelilí. Ha két fiu közt civódás támad, elébe viszik a port; 
ha két l)arát összevesz, ő békiti ki őket. A kisebbslc, aidknek 
ő ád zeneleckéket, ugy szeretik, mint az apjukat. Mielőtt leiek-
szenek, mind odamennek hozzá és jóéjszakát Mvánnak neki. 

— És mindig a zenéről beszélgetnek, — folytatta a tanitó 
ur. — Már ágyban fekszenek, késő este, elfáradva a tanulástól 
és a sok munkától, félig már elszunnyadva: de haUcan még 
mindig beszélgetnek az operákról, a karmesterekről, zeneszer-
zöki-ől, hangversenyekről és hangszerekről. És oly nagy bün
tetés neldk, ha megvonják tőlülí a fölolvasást vagy a zenét, hogy 
még a legszigorúbb tanár se igen szokta ezzel büntetni őket. 
Mert ami nekünk a világosság, az az ő szivüknek a zene. 

Derossi megkérdezte, hogy nem lehetne-e meglátogatni 
őket? 

— De igen, — felelte a lanitő ur — de nektek, fiaim, még 
nem való az. Majd elmentek később, amikor már meg tudjátok 
éi-teni azt a csapást a maga egész nagyságában és sajnálni tud
játok a szerencsétleneket, ahogyan megérdemlik. Szomorú lát
vány az nagyon, édes fiaim. Látjátok néha, hogy a fiuk ott ülnek 
a nyitott ablalinál a friss levegőn, mozdulatlan arccal, mintha 
ők Is néznék a nagy zöld síkságot és a szép kék hegyeket, ame
lyeket ti láttok.. . és ha rágondoltok, hogy ők nem látnak sem
mit, hogy sohase fognak látni semmit a Természetnek ebből 
a nagy szépségeiből: bizony ugy elszorul a szivetek, mintha ti 
is megvalvultatok volna abban a pillanatban. 

— És azok a vakok, — folytatta a tanitó ur — akik már 
ugy születtek, aldk sohase látták a világot s ezért nem is sirat
hatják azt, amiről nem is tudták, hogy megvan: még nem is 
annyira szánandók, mint a többiek. Mert ezek közt vannak, aldlc 
nem régen vakultak meg, akik még mindenre emlékeznek, aldk 
nagyon jól tudjálc, hogy mit vesztettek el: oh, ezeknek a fáj
dalma soldcal nagyobb, mert napról napra érzik, hogyim homá
lyosodik el lassanként minden az emlékükben: a legszebb 
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képek, a legkedvesebb arcolc, a szerelett szülők, testvérek és 
rokonak képe. . . Egy ilyen Ms fiu azt mondta nekem egyszer 
végtelen szomorasággal: 

— ,,Szerelném még egyszer visszakapni a látásomat, csak 
éppen egy pillanatra, hogy viszontlássam az édesanyám arcát, 
mert már nem emlékszem rá !" . . . 

— És amikor az édesanyjuk meglátogatja őket, — magj-a-
rázta a tanitó ur — az arcára teszik a kezüket, végig tapogatják 
homlokától az álláig és keresztben, egyUc fülétől a másikig, 
hogy „lássáli", milyen: és szinte nem hiszik, hogy nem látliatják, 
hanem egyre imszolják, szólitgatjálí, mintha kérnék, hogy mu
tassa meg magát, az arcát, legalább csak egyszer!... Hányan 
távoznak az Intézetből sirva, még keményszívű férfiak i s ! . . . 
Oh, egész bizonyosan tudom, hogy nincs köztetek egy se, aki, 
távozván onnan, nem válna meg szívesen a szeme világától egy 
kis időre, ha tudná, hogy ezzel visszaadja a látást, hacsalc pár 
percre is, azolmak a szegény fiulmak, akik sohase látják a napot 
és nem tudják, hogy milyen az édesanyjuk arcai 

A tanitö ur beteg. 
Szombat, 25-ike. 

Tegnap délután, mikor kijöttem az iskolából, meglátogattam 
beteg tanítómat. Megbetegedett a sok munltától. Naponta öt órai 
oktatás, aztán egy órai torna, este két óra az esti iskolában, 
ami annyit jelent, hogy keveset alhatik, szinte futva eszik és 
reggeltől estig a tüdejét rontja ^ tönkretette az egészségét. 

így mondja édesanyám, ö is elkísért és megvárt az utcán, 
mig én fölmentem a lépcsőkön és ott találkoztam a feketesza
kállas tanitó úrral, — Coatti a neve — aki mindenkire ráijeszt, 
de nem büntet meg senldt; ugyancsalt forgatta a nagy szemeit, 
mikor meglátott és tréfából rám kiáltott, mint az oroszlán, de 
uem nevetett. 

Én ellenben jóizüen nevettem m ^ aldcor is, mikor meg-
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húztam a csengőt a negyedüí emeleten; de aztán elment a ked
vem a vigságtól, mikor a cseléd bevezetett a félig elsölélitett, 
szegényes szobába, ahol a tanító ur feküdt. Kicsiny vaságyban 
feküdt és nagyon megnőtt a szakálla; egyik kezét ellenzőnek a 
homloka elé tette, hogy jobban lássa s aztán gyöngéd, kedves
kedő hangon Idáltott föl: 

— Nini, Enrico?!. . . 
Közelebb mentem az ágyához, mire ő föltette vállamra a 

kezét és igy szólt: 
— Nagyon derék, édes fiam. Jól tetted, hogy eljöttél meg

látogatni szegény beteg tanítódat Ugyancsak rossz bőrben va
gyok, amint láthatod i s . . . Hát az iskola hogy megy? Mit csi-
nálnalc a pajtásaid? Minden jól megy, mi? M ^ nélkülem is?; 
Persze, nem hiányzUt az öreg tanítótok, ugy-e? 

Tiltakozni akartam, hogy nem ugy van, de az öreg tanitó 
letorkolt: 

— Jól van, jól, hiszen tudom, hogy szerettek — és föl
sőhajtott. 

Én ezalatt nézegettem az arcképeket a falon. 
— Látod, — magyarázta a tanitó ur — ezek a fiuk mind 

a tanítványaim voltalt. Húsz éve tanítok már és sok derék fiu 
megajándékozott az arcképével. Ezek az én kedves emlékeim. 
Ka meghalok, rájuk esik az utolsó pillantásom: ezekre a gyei'e-
kekre, akik közt eltöltöttem az egész életemet. Te is ideadod 
az arcképedet, ugy-e, Enrico, ha majd elvégezted a negyedik 
elemit? 

Levett egy naracsot az éjjeh szekrényről és a kezembe 
nyomta, mondván: 

— Mást nem tudok adni; beteghez illő ajándék. 
Én csak néztem rá és nem tudom, hogy miért: de olyan 

nehéz volt a szivem 1 
— Hát majd csak Idlábolok ebből a nyavalyából, — mondta 

aztán a tanitó ux — de ha mégse gyógyulnék meg . . . ügyelj 
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mindig a számtanra, mert abban gyönge vagy. Iparkodjál és 
eröllvödjél; csak az első, nagy erőfeszítés a fontos, mert néha 
csak előítélet az, hogj' nincs kedvünlt, vagy nem értünk vala
mihez. Olyan ez, mint a rögeszme és ha legyűrtük: megy min
den, mint a kariliacsapás. 

Mialatt beszélt, erősen zihált és látszott rajta, hogy szenved. 
— Nagy lázam van, — sóhajtotta — félig-meddig már oda

vagyok . . . Mondom, csak feküdj neki a számtannak. Föladat 
föladat után, csüggedés nélkül. Nem sikerül először?... Rajta 
n i ^ egyszer és harmadszor is! És ha mégse megj': aldvor pihenj 
egy kicsit és fogj hozzá negyedszer is. És csalt előre; mindig 
előre, njnigodtan, rohanás nélkül, hogy el ne veszítsd a fejedet. 
Aíost pedig menj szépen haza. Köszöntsd nevemben az édesanyá
dat. És ne másszál föl még egyszer erre a négy emeletre: nem
sokára úgyis látjuk egymást az iskolában. Ha pedig nem talál
koznánk: jusson eszedbe néha a harmadik o^ályos *aiütőd, 
aM szeretett téged.. . 

Ezekre a szavakra majdnem elfogott a sírás. 
— No, hajtsd ide a fejedet — mondta most a tanító ur. 
Lehajtottam fejemet a vánkosára és ö megcsókolta a haja

mat. Aztán csalt annyit mondott: 
— Menj, fiam. 
És befordult a fal felé. Én pedig hanyalt-homlok rohantam 

le a lépcsőkön, mert alig vártam, hogy megölelhessem az édes
anyámat. 

Ax utcán, 
, Szombat, 25-ike. 

Néztelek az ablakból ma este, mikor hazajöttél a tanító úrtól: 
— meglöktél egy asszonyt. Jobban vigyázz arra, hogy hogyan 
mégy az utcán. Ott is vannak kötelességek. Ha vigyázol a járásodra 
és mozdulataidra bent a házban: miért ne tehetned meg ezt azt 
utcán is, amely mindnyájunknak a háza ? 

Véssed jól az emlékezetedbe, Enrico : valahányszor találkozol 
roskadozó öreg emberrel, elnyomorodott koldussal, szegény asz-
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szonmjal, aki gyermekéi viszi a karján, mankóra járó l)énát}al,^ 
olyan emberrel, aki nagy teher alatt görnyed vagy gyászba öltö
zött családdal: •— térj ki nekik tisztelettel, mert mindnyájan tisz
telni tartozunk az öregséget, a nyomort, az anyai szeretet, a beteg
séget, a munkát, a halált. 

Valahányszor látod, hogy a kocsi ráhajt valakire: rántsd el 
onnan, ha gyermek, — figyelmeztesd, ha felnőtt; mindig kérdezd 
meg, ha sirni látsz egy elhagyatott kis fiút, hogy mi a baja és vedd 
föl a földről az öreg ember botját, ha elejtette, lla két fia verek
szik, válaszd szét őket; ha két férfi kapott össze, menj el onnan 
és ne nézd végig a durva erőszakot, melynek látása sért és meg
keményíti a szivet. És ha megbilincselt embert látsz két rendőr 
közt: ne állj be te is a kegyetlenül kioáncsi csőcselék közé néző
nek ; — hiszen az a megkötözött ember lehet ártatlan is. 

Ne fecsegj és ne nevetgélj pajtásaiddal, ha gyászmenettel vagy 
beteget vivő hordággyal találkozol, amelyen tán egy haldokló fek
szik : mert ugy lehet, hogy holnap a te családodból is elvisznek 
valakit. Tisztelettel nézz azokra az intézeti fiukra, akik kettesével 
mennek az utcán : a vakok, süketnémák, angolkórosok, árvák és 
lelencek ezek, — és jusson eszedbe, hogy a szerencsétlenséget ggá-
molitó emberszeretetlel találkoztál. Ne vedd észre soha, hogy vala
kinek undorító vagy nevetségesen torz a külseje. 

Mindig udvariasan felelj, ha valaki megkérdezi, hogy merre 
menjen. Ne vigyorogj rá senkire, ne szaladj ok nélkül és ne kiabálj. 
Tiszteld az utcát. Minden népnek a műveltségét arról lehel meg
ítélni elsői sorban, hogy miképpen viseli magát az utcán. Ahot 
durvaságot látsz az utcán, durvaságot fogsz találni a házakban is. 
És tanulmányozd az utcákat; tanulmányozd a várost, amelyben 
élsz. Ha holnap messzire vet innen a sorsod, boldoggá tesz, hct 
emiékezedben él a képe, ha gondolatban végigjárhatod szülőváro
sodat, — a szűkebb hazádat — amely éveken át egész világod 
volt: ahol járni tanultál édesanyád oldala mellett, ahol először 
érezted, mi az élet, az öröm és a fájdalom, — ahol először kezdtél 
érezni és gondolkozni: ahol legelső barátaidat találtad. Anyád 
és mestered volt ez a város : oktatott, szórakoztatott és védelme
zett. Tanulmányozd az utcáit és a népeit — és szeresd is : — vé 
delmezd meg, ha bárkitől is hallod, hogy lekicsinyli és ócsárolja. 

Édesapád. 
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Március. 
Az esti istcolák. 

Csütörtök, 2-ika. 
Tegnap elvilt az édesapám a Baretti-negyed esti iskolájába; 

a termek már mind Id voltak világítva és munkások kezdtek 
szállingózni. Mikor megérkeztünk az igazgató ur meg a tanitó 
urak mind nagyon mérgesek voltiik, mert valaki nem soldtal 
előbb kövei bedobta az egyik ablakot; az iskolaszolga nyomban 
kiszaladt és nyalvon is csípett egy fiút, ald éppen akkor ment 
arra, de eldcor jelentkezett Slardi, ald szemközt laldlí az iskolá
val és azt mondta: 

— Nem ez volt, kérem; láttam a tulajdon szemeimmel, 
hogy Franti dobta be az ablalíot és még meg is fenyegetett 
engem: „Jaj neked, ha elárulsz"... de én nem félek tőle. 

Az igazgató ur azt mondta, hogy most már végképpen ki
csapják a Frantit. Én eközben néztem a munkásokat, akik kette-
sével-hármasával jöttek és már kétszáznál is többen voltak. 
Sohase láttam még, hogy müyen szép ez az esti isiíola! Voltak 
itt inasgyerekek, tizenliét évtől fölfelé, aztán legényeit, meg 
hatalmas, szakállas férfiak is, akik a műhelyből vagy a gyárból 
jöttek és magukJíal hozták a könyveiket, füzeteiltet. Voltak ott 
asztalosok, fütölí, széntől fekete arc&al, kőművesek, a kezük 
mésztől fehérek, példegények, lisztes hajjal '5s megtelt a levegő 
a fimájsz, a bőr, a szurolc, az olaj szagával, hogy szinte azt 
hitlem: valami nagy műhelyben vagyok. 

Jött aztán egy szakasz tüzérkatona is, akik az arzenálban 
dolgoztait; ezeket egy káplár vezette. Mind gyorsan beültek a 
padokba, leakasztottált a lábtaríókat, melyekre mi a lábunltat 
tesszük, mert így a lábuk nem fért volna el a padban és mind
járt szorgalmasan dolgozni kezdtelc, ráhajolva a padra. Né
hányan, kezükben a nyitott irka, odamentek a tanító úrhoz éa 
fölviiágositást, útbaigazítást kértek tőle. Láttam azt a fiatal, 
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csinosaa ölíözött tanítót is, akit „ügy\'éd ur"-nali hivnak; három
négy munlvás.is volt az asztala körül és tollal javitgatott az irká-
juliban. Ott volt a sánta tanitó ur is, aki eg>-ütt nevetett egy 
íimárral; ennek az irkája ugyanis csupa kék meg piros volt: 
ugy látszott, hogy ráömlött a festék és ell>oi-itotta a lapokon 
az Írást. 

Ott volt az én tanitőm is, ald meggj'ógyult és holnap már 
rainltet is tanüani fog. Az osztályok ajtai múid nyitva voltalv. 
ElálméUíodtam, milcor megkezdődött az előadás, hogy mily 
nagyon figyellek mindnyájan. Pedig a legtöbbjük — igy mondta 
az igazgató ur — éhes volt, mert még haza se ment vacsorázni, 
nehogy elkéssen az előadásról. A Ids inasok azonban, félórai 
figyelem után, már bóbiskoltak a nagy álmosságtól; némelyik 
el is aludt: ráhajtotta fejét a padra, — és a tanitó ur ébreszt
gette őket, csiklandozva tollszárral a fülültet. 

De a nagj'ok annál jobban figj^eltek, szinte tátott szájjal 
hallgatták a leckét és még a szempillájuk se rezdült. És nekem 
olyan furcsa volt, hogy a ,!mi" padjainkban látom ezeket a sza-
káll-as férfialiat! Fölmentünk az első emeletre is és én mindjárt 
az én osztályom ajtajához szaladtam... Hát az én helyemen 
egy nagy bajszú munliás ült, akinek a keze be volt kötözve; 
talán valami gépnél sebesült meg: de azért csak irt, nagy üggj'el-
bajjal. Legjobban tetszett azonban, hogy a kis kömüvesinas 
helyén, ugyanabban a szűk sarokban ült az édesapja, aki olyan 
nagy, mint egy óriás, hogy azt se tudom, hogyan fért el a kis 
kuckóban! Fölhúzta a két térdét, fejét rátámasztotta a két kö
nyökére és oly nagy figyelemmel nézett a könyvébe, hogy talán 
még lélegzeni is elfelejtett. És nem véletlenül került ám arra 
a helyre; hanem mindjárt az első este, milior az iskolába jött, 
odament az igazgató úrhoz: 

— Igazgató ur, kérem, ültessen engem a Ids nyúlszájú he
lyére — mert mindig csak „nyulszáju"-nak bivja a fiát — én is 
ott akarok tanulni, ahol ő . . * 
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Ott maradtam apámmal egészen addig, amíg vége lett az 
esti oktatásnak; és sok asszonyt láttimJí az utcán, kis gi'ermekük 
a karjukon, aldlc mind a férjüket várták; és amilcor a férjek 
kijöttek, akkor cseréltek: a férfialt elvették a gyermeket, az 
asszonyok pedig a könyveket meg az irkáitat és igy mentek haza. 
Az utca pár percig tele volt zajjal és néppel; aztán ismét csön
des Jett minden és nem láttunlc mást, csalt az igazgató ur fáradt, 
nyurga alakját, mely lassan cammogva távozott 

A verekedés. 

Vasárnap, 5-ike. 
Erre számítani lehetett: — Franli, akit az igazgató ur ki

csapott, bosszút akart állni és megleste Stardit az utcasarkon, 
milcor előadás után elment a húgáért, mint minden nap, a Dora-
Grossa-utcal leányiskolába. Silvia húgom, alti sainién odajár, 
mindent látott és halálra rémülten jött haza. íme, mi történt. 

Franti, szemére húzván viaszvászon-sapkáját, lábujjhegyen 
Síardi után szaladt és, hogy fölingerelje, megrántotta húgának 
a befont haját, — még pedig oly erősen, hogy a szegény Ms 
leány majd hanyatt bukott. A kis leány ijedten fölsikoltott, mire 
a bátyja megfordult. Franti, alti sokkal nagyobb <^ erősebb, 
mint Stardi, igy okoskodott: 

— Vagy meg se multkanik, vagy pedig jól helyben hagyom. 
De Stardi nem okoskodott. Amilyen apró, tömzsi legényke 

volt, egy ugrással rárohant a nagy kamaszra .és teljes erejéből 
gyomrozni kozdle. De nem birt vele és bizony többet kapott, 
mini amennyit adott. Az egész utcában nem voltak, csak lányok, 
ugy hogy senkise választhatta szét őket Franti földhöz vágta 
az ellenfelét, de ez nyomban talpra ugrott és megint rárohant, 
mire Franti elkezdte öklözni, mint a kétfenekü dobot: egy szem
pillantás alatt csaknem letépte a félfülét, majd kiverte az egyik 
szemét és ugy az arcába vágott, hogy szegény Stardinak eleredt 
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az orra vére. Hanem azért Stardi nem tágított; fogcsikorgatva 
hörögte: 

— Megölhetsz, kutya, de m ^ s megüzetek neked. . . 
És Franti nekiesett, rúgta, pofozta, Stardi pedig, noha alul 

került, kamatostól adott vissza mindent. Egy asszony lekiálíott 
az ablakból: 

— Brávó, kis fiam! Ne hagyd magad! 
Más asszonyok is voltak ott, alük szintén közbeszóltak, — 

az egyik azt mondta: •" 
— Ez a kis fiu a húgát védelmezi... Csak bátran!. . . Üsd, 

ahogy birod! 
És rálíiabáltak Frantira: 
— Duhaj gazember!... Mit bántod azt a Ids fiút?!. . . 
De most már Franli is dühbe jött, elgáncsolta Stardit, aki 

hanyatt esett és Franti ráfeküdt. 
— Add meg magad! — fenyegette dühösen. 
— Nem! 
— Add meg magad! 
— Nem!.. . 
És Stardi hirtelen, mint a villám, ismét csak talpra ugrott, 

megint nelúrohant Frantinak és dühös erőfeszítéssel átkarolta 
a derekát, aztán nagyot lökött rajta, ugy hogy mind a ketten a 
földre estek, de Stardi került fölül és féltérdével rátérdelt a 
Franti mellére. 

— Ali, a gazember bicskát vesz elő! — lűáltott föl egy em
ber, aki éppen aldior jöit arra. 

Odarohant, hogy kivegye Franti kezéből a bicskát, de ekkor 
már Stardi, magánkívül dühében, mind a két kezével megra
gadta Franti karját és ugy megharapta az öklét, hogy a bitang 
elejtette a bicskát, a kezéből pedig folyt a vér. Most már több 
férfi is jött oda, szétválasztották és talpra állították őket. Franti, 
jól megtépázva, futásnali eredt, Stardi ellenben ott maradt össze
vissza líarjnolva, a szeme bedagadva, de győztesen — kis húga 
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mellett, ald hangosan sirt, mig más kis lányok összedték a köny-
veit és irkáit, melyet szétszórva hevertek a földön. 

— Derék fiúcska, — mondogatták a körülállók — a húgát 
védelmezte! 

De Stardi, aki többet törődött a táskájával, mint a győzel
mével, mindjárt egyenként vizsgálni kezdte a könyveit meg az 
irkáit, hogy nem esett-e kár beimük, mindegyilíet gondosan 
megtörülve a Icabátjával, megnézte a tollát, szépen mindent 
visszaralíott a helyére, aztán nyugodtan és komolyan, mint min
dig, kézen fogta a kis húgát: 

— Siessünlv, mert van egy nehéz föladatom az összetett 
hármasszabállyal. 

A nuk szülei. 
Hétfő, 6-ika. 

Ma délelőtt itt volt a Stardinak tagbaszaltadt apja is és 
megvárta a fiát, attól féltében, hogy Franti talán ismét meglesi; 
de Franti — igy mondják — aligha jön többé, mert javítóinté
zetbe viszik. 

Ma délelőtt különben sok szülő jött el a fiáért. Itt volt töb
bek közt az aprófás ember — Coretti apja — szakasztott a fia: 
fürge, vidám emberke, fölfelé pödört bajusszal és kétszínű sza
lagocskával a gomblyukában. Én már csakuem minden pajtá-
somnalí a szüleit ismerem, mert sokszor látom őket az iskola 
előtt. Van egy görnyedt hátú nagyanya, fehér fejkötőben; akár 
esik, akár havazik vagy szélvihar van: naponta négyszer jön 
és hozza-viszi a kis imokáját, aki az elsőbe jár, leveszi róla a 
kabátot, meg föladja rá, leporolja, Idcsomogatja, megnézi a 
könyveit, irkáit: látni, hogy nincs más gondja és hogy a világon 
semmi egyébbel nem törődik már, csak az imokájával. 

Gyakran eljön a tüzérkapitány is — a kis mankós Rebetti 
apja — ez a fiu mentett meg egy nála kisebbet az omnibusz 
kerekei alól; és mivel a fia pajtásai, mikor elmennek mellette, 
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mind megsimogaSják, ő is mindegyiket visszasimogatja és kö
szön neküí. Soha el nem felejlkeznék egyetlen egyről se, vala-
mennjihez lehajlik és mennél szegényebb, vagy kopottabb vala
melyik, annál szivesebben bánik vele. 

Néha azonban történnek szomorú dolgok is; egy ur, alci 
már egy hónap óta nem volt itt, mert az egyik kis fia meghalt, 
a másikért mindig a cselédet küldte el; tegnap azonban meginí 
eljött és amikor meglátta azt az osztályt, amelybe a kis halott 
fia járt, odament az egyik sarokba és arcát a két kezébe rejtve, 
görcsös zokogásra íaliadt. Eldcor az igazgató ur odament hozzá 
és bevezette az irodába. 

Vannak apák és anyák, akik mind név szerint ismerik a 
gyermekülí osztálytársait. Jönnek nagy leányok is a szomszédos 
felső-leányiskolából, meg gimnázistálc is, a kis öccsükért. Van 
egy öreg ur, aki ezredes volt, s amikor valamelyik fiu elejti az 
irkáját vagy a tollát az utcán, ő lehajol érte és fölveszi. Vannak 
jól öltözött anyák is, aküc elbeszélgetnek az iskoláról más anyák
kal, aldknek kendövei van bekölve a fejük és kosarat visznek a 
karjukon; és azt mondják: 

— Ali, milyen nehéz volt a tegnapi számtani föladat!... 
A nyelvtani leckét alig győzte megtanulni a fiam ma reggel! 

És, ha valamelyik fiu beteg az osztályba, azt mmd tudják; 
ha jobban lesz a beteg, akkor mind örülnek. És éppen ma reggel 
is voltak nyolcan-tizen uri asszonyok ós munkásnők, akik mind 
köi-ülálltáli Crossi anyját, a zöldséges kofát és kérdezősködtek 
tőle egy beteg fiucsliáról, aki az én öcsémmel jár egy osztályba; 
mert ez egy házban lakik Ci'ossival és életveszélyesen beteg. 
Ugy látszik, hogy az iskola mindnyájultat egyenlővé teszi és 
összebaráikoztalja. 

(Vége az első kötetnek.) 
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MárciuSa 
A 78<as szám. 

Szerda, 8-ika. 
Tegnap délután megható jelenetet láttam. A zöldséges kofa 

már néhány nap óta, valahányszor elment Derossi mellett, min
dig nagy szeretettel nézett rá; mert attól fogva, hogy rájött a 
tintatartó meg a 78-as szám titkára, Derossi nagyon megszerette 
a kis Crossit, akinek vörösiiaja van és az egyik karja béna, 
ugy hogy mindig segit neki a föladatait megcsinálni az iskolá
ban, sug neki, mikor felel és papirost, tollakat, ceruzát is aján
dékoz neld. Szóval egészen ugy bánik vele, mintha a testvére 
lenne, mintha kárpótolni akarná a szerencsétlenségért, mely 
az apját érte s amelyről Crossi nem is tud. 

Néliány nap óta kerülgette már a zöldséges kofa Derossit 
és majd hogy egészen rajt nem felejtette a szemét a nagy sze
retettől, mert nagyon jó asszony, alvi csak a fiáért él; és Derossi, 
aki sogit a fiánalí, hogy mennél jobban tanuljon, — Derossi, aki 
urnák a fia és első eminens az osztályban: — igazi király, való
ságos szent az ő szemében. Szóval mindig nézte, egyre csak 
nézte, mintha mondani akarna neld valamit, de szégyelné magát. 
De tegnap reggel végre megemberelte magát, megállította De
rossit egy kapu előtt és gyöngéd alázatossággal megszólította: 

— Bocsásson meg, úrfi, ha meg nem bánianám... Az úrfi 
olyan jószivü, tudom, hogy szereti az én kis fiacskámat: legyen 
olyan kedves és fogadja el ezt a kis emléket egy szegény anyától. 



Elővett a zöldséges kosarából egy kis aranyozott slíatulyát, 
tele cukorkával. Derossi a haja tövéig elpirult, de nem fogadia 
el és szabadkozva mondta: 

— Kérem, adja oda a fiának; én igazáa nem fogadha
tom eL 

A szegény asszonynalc nagyon fájt a vissizautasitás és he
begve kért t>ocsánatot: 

— Nem akartam ám megsérteni... hiszen csak cukor van 
Dennel 

Derossi azonban m«gint csak szabadkozva .rázta a fejét. 
Mire Crossi anyja félénken egy köteg szép hónapos retket volt 
elő a kosarából és igy szólt: 

— IjCgalább ezt feladja el; egészen friss: hazaviszi az édes 
mamának.. . 

— Nem, nem, köszönöm, — felelte Derossi mosolyogva — 
nem fogadok el semmit Mindig nagyon szívesen segitek Crossi-
nak, de ezt szeretetből teszem. Hanem azért nagyon köszönöin, 

— De legalább nem sértettem meg? — kérdezte szorong\'a 
a szegény asszony. 

Derossi mosolyogva mondta, h c ^ nem, nem, mire Crossi 
anyja elbúcsúzott tőle és egész boldogan mondogatta: 

— Milyen áldott, jó íiu! Sohase láttam még ilyen kedves, 
derélc, szép fiút!... 

Ugy látszott, hogy ezzel vége is van a dolognak. De ime: 
délután négy órakor Crossinak az anyja helyett az apja jött el, 
sápadt és szomorú arcával. Megállitotta Derossit, s ahogy rá
nézett, mindjárt megéríeltem a valót; ez az ember gyanakszik, 
hogy Derossi tudja az ő titlíát!... Moüdcm, merően ránézelt 
Derossira s aztán szomorú, de gyöngéd hangon megszólította: 

— ön szereii a kis fiamat Mondja meg: miért szereti oly 
nagyon? ••''*-

Derossi lángvörös lett. Már az ajkán volt, hogy ezt feleli: 
— „Szeretem, mert szerencsétlen; mert ön, az apja la, inkább 



szerencsétlen volt, mint bűnös; mert nemesen megszenvedett 
a hibájáért és a szive j ó " . . . De mégse merte ezt mondani, mert 
alapjában véve még mindig félt, sőt boraadt is ettől az embertől, 
ald Idontotía egy másiluiak a vérét és hat esztendeig be volt 
zárva. Ám Crossinak az apja mindent Idtalált ós meghalkitván 
a hangját, szinte reszketve súgta Derossinak a fülébe: 

— Szereted a fiút; de, ugy-e, nem gyűlölöd és nem veted 
meg az apát? 

— Ah, nem, nem! Sőt ellenkezőleg! — kiáltott föl Derossi 
heves őszinteséggel. 

És ekkor Crossinak az apja szQaj érzéssel előrehajolt, 
mintha meg akarná ölelni Derossit, — de nem mer te . . . csak 
két ujjával megfogta hosszú, göndör fürtjeinek egjákét — s 
aztán megint eleresztette. Majd ajkához vitte az ujjait és m ^ -
csókolta, mialatt könnyl>6 borult szemeivel egyre Derossit nézte, 
— jelezni akarván, hogy ez a csók neld szól. És kézen fogván 
a fiát, gyorsan elsietett vele. 

A kis halott. 
Hétfő, 13-ika. 

Meghalt az a Ids flu, aki a zöldséges kofával ialiott egy 
háziján; első osztályos volt és iskolatársa az én kis öcsémnek. 
Delcaü Idsasszony szombaton délután nagyon szomorúan hozta 
meg a hirt a tanitó árnak és Garrone meg Ck)retti rögtön ajánl-
líoatak, hogy ők majd viszik a koporsót 

Kedves, derék fiucslsa volt a halott: csak egy héttel a beteg
sége előtt is ő liapta meg a medáliát; az öcsémet szerette, aján
dékozott is neki egy csempe perselyt; édesanyám mindig meg
simogatta, valahányszor találkozott vele. Szép Ids sipkája volt, 
két vörös szalaggal; az apja vasúti hordár. 

Tegnap, vasárnap délután, félötkor voltunk nála, hogy el-
Idsérjük utolsó utján a templomba. A földszinten lalmak. A2 
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udvarban már sok első osztályos volt az anyjával és mindegyik 
hozott gyertyát is; volt ott még vagy öt-hat tanitónö és néhány 
szomszéd is. A piros tollas tanítónő és Ddcati kisasszony be
mentek a lakásba és a nyitott ablakon át láttuk, hogy simák; 
kihallatszott a fiu anyjának hangos zokogása is. Két úriasszony, 
— a halott két iskolatársának az édesanyja — hozott egy-egy 
koszorút is. 

Pontban öt órakor indultunk el. Előttünk ment egy fiu, aki 
a keresztet vitte, aztán a pap és ntána a koporsó; nagyon-nagyon 
Ids koporsóba belefért a szegény fiu! Fekete posztóval teritették 
le és rajta volt a két úriasszony két koszorúja. És a lekete posztó 
egyik oldalára odatüzték a medáliát, a másik felére pedig a 
három nagy szorgalomjegyet, amit már eddig kapott az évben. 

A koporsót négyen vitték: Garrone, Ck}retti és még két fiu, 
aldk a halottal egy házban lalitak. A koporsó mögött mindjárt 
Delcali kisasszony ment, aki ugy sirt, mintha az ő fia lett volna 
a halott; mögötte mentek a többi tanítónők és utánuk a flult, 
köztük néhány egészen kis fiu és mindegyiknél volt egy kis 
ibolyabokréta; szájtátva bámulták a koporsót és erősen fogták 
az édesanyjuli: kezét, aldJí a gj'ertyálíat vitték helyettüli... Hal
lottam, amint az egyik kis fiu azt kérdezte: 

— És most már nem jön többé iskolába? 
Mikor a koporsót kivitték az udvarból, kétségbeesett sikol

tást hallottunlt az ablakból: — a kis fiu édesanyja volt. Ahogy 
kiértünk az utcára, találkoztunlí egy szakasz intézeti növendék
kel, alvUv éppen sétálni mentek párosával; mihelyt megláltálc a 
koporsót a medáliával és a tanítónőkkel, mind levették a sap
kájukat. 

Szegény kis fiu!... örökre elment aludni a medáliájával. 
Sohase látjxik többé, kis vörös sapkájával. Ugy szólván beteg 
66 volt: négy nap alatt halt meg. Az utolsó napon még erővel 
föl akart kelni, hogy megcsinálja a nyelvtani föladatát és az 
ágyára tétette a medáliát, mert félt, hogy elviszik. — „Nem 
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veszi már el előled senki, szegény fiu!... Isten veledI Isten 
veled I . . . Mindig enilékefani fogunk rád a Baretti-kerületben. 
Aludj békében, kedves fiúcska 1 

Március 14*ikének előestéje. 
13-ikán este. 

Ez a mai nap sokkal vidámabb volt, mint a tegnapi. — Már
cius tizenharmadika!... A prémiumoszlás előestéje; az egész 
iskolai és legszebb ünnepének előestéje, amit a Vilttor Emánuel-
szinházban tartanait. Ma válogattálv ki azokat a íiulcat, akik oda
fönt lesznek a színpadon és összeszedik a bizonyítványokat, me
lyeknek alapján a bizottsági urak majd kiosztják a jutalmakat. 
Milvor a délelőtti előadásnali vége volt, bejött az igazgató ur 
és igy szólt: 

— Jó birt hozolí, fiuk • •. Jer csali ide, Coraci. 
A kalábriai — mert ő volt ez — rögtön fölugrott és kiment. 

Ezt kérdezi tőle az igazgató ur: 
— Akarod-e te is összeszedni és az igazgató-tanácshoz 

vinni azokat a bizonyitviinyokat, amelyeknek alapján holnap 
kiadják majd a jutalmakat a szLnházl)an? 

— Hogyne akarnélí! — felelte a kis kalábriai örvendezve. 
— Jól van, — bólintott az igazgató — igy legalább lesz 

Ivépviselője Kalábriának is, ami nagyon szép dolog. A község-
lanács azt alcarla, hogy ebben az évben ugy válogassuk össze a 
városi iskoláidból azt a tiz-tizenkét fiút, ald a bizottságnak segít 
a jutalom-kiosztásban, hogy Olaszország minden vidékéről 
legyen köztük egy. Húsz kerületi iskolánk van, öt párhuzamos 
iskolával: ez összesen hétezer tanuló; ekkora tömegben nem 
volt nehéz képviselőt találni. Olaszország minden vidékéről! 

— A Torquato-Tasso-kerületben találtunk két flut a szige
tekről, — folytatta az igazgató ur — egy saárdiniait és egy szi
cíliait; a Buoncompagni-iskolában akadt egy Ids firenzei, egy 
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fametszönek a fia; a Tommaseo-iákolából került egy római, aki 
Rómában született; velenceiek, lombárdolc, közép-olaszországiak 
víuinak bőven; a Monviso-kerületben találtxmk egy nápolyit, alcl 
katonaásztnek a fia; a mi i&kolánk ád egy genovait és egy ka-
lábriait: tégedet, Coraci; és jgy, a piemonUval egj'ütt, tizen
ketten lesztek... Hát nem szép ez, mondjátok csali?! Olasz
ország minden vidékéről kiválogatott testvéreitek fogjáli Mosz-
tani nelűk a prémiumokat. 

— Figyeljetek ide, — magyarázta az igazgató ur — mind a 
tizenketten egyszerre lépnek a színpadra. Fogadjátok őket nagy 
íapsvüiarral. Igaz, hogy még ök is csak gyermekek, de éppen 
ugy képviselüc szűkebb ha2.ájukat, miníha férfiak volnának, A 
Ids háromszínű lobogó éppen ugy jelképe Itáliának, mint a nagy 
zászló: igaz-e?.. . Tapsoljatok tehát, ahogy bírtok. Mutassátok 
meg, hogy a ti lás szivetek is lángra lobban, hogy a ti tíz éves', 
lellieíek is föllelkesül a haza szent jelképe előtti 

Ezzel kiment az igazgató ur, a tanító ur pedig mosolyogva i 
mondta: 

— Tehát, Coraci, te vagy Kalábria képviselőjel 
Erre mindnyájan tapsoltunk, kacagtunlc s miltor leértünk 

az utcára, közrefogtulí Ck)racit, lelcaptuk a üz körméről, lábainál i 
fogva íökmeltült és igy hordoztuk diadallal, kiabálva: 

— Éljen Kaíabria képviselöjel 
. Persze, csak tréfából és nem gúnyolódva, hanem inkább, ; 

hogy tiunepeljűk, tiszta szívből, mert jó fiu és mindnyájan sze-
retjük, ö maga is jól mulatott a tréfán és igy vittülí egészen az 
utca sarlíáig, ahol taláUioztunk egy feket&szakállas úrral, aki 
nevetve nézett ránk. 

— Ez az édesapám — mondta a kalábriai. 
És ekkor a fiuk odatették az apja karjaiba, ők pedig szél

szaladtak. 
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A prömiumok kiosstása. 
Március H-ike. 

Két óra tájban zsúfolásig meg-íelt a nagy színház; a föld
szint, a Icai-zatolí, a páholyoií, maga a színpad is, ugy tele volt, 
hogy mozc^m alig lehetett. Ezer meg ezer arc: fiuk, uri aszr 
szoayok, tanitók, munkások, urak, munJvásnők, sőt egész kis 
gyerekek is, — mindenütt mozgó arcok, karok, röpködő toUalc, 
szalagoli, hajfürtöli, halk, de ünnepies zsibongás: — csupa öröm 
és életi 

A színházat pompásan földíszitettéli piros-fehér-zöld lolxv 
góidcal és füzérelíkel; a földszintről két lépcső vezetett föl a 
színpadra; a jobboldalán mentek föl a kitüntetettek, a baloldalin 
pedig jöttek le, miután a jutalmat megkapták. A színpad elején 
egész sor vörösbársony-szék volt és a középsőnek támlájái'ól 
kis babérkoszorú lógott le; a háttérben zászlódisz volt, előtte 
zöld posztóval leterített asztal, rajta mind azolmak a bizonyít
ványai, — nemzetiszínű szalaggal át kötve, aldk prémiumot fog
nak kapni. 

A zenekar a földszinten állt, a szinpad alatt; a tanítók és 
a tarütónök elfoglalták az egész első emeleti erkély felét, melyet 
a SKámukra tartottak fönn; a földszintre még külön széket is 
raldak és ezeken ült az a sok saáz íiu, alíUcnek énekelniük kellett 
és mindnek a kezében kotta volt. A tanitó urak és kisasszonyok 
síirögíek-forogtak a nyüzsgő gyereksei-egben, sorban állítván 
a jutalomra kiválasztottaltat és ott volt sok anya is, aM még 
egyszer megigazgatta a fiacskája haját, vagy gallérját. 

Mihelyt beléptem szüleimmel a mi páholyunlcba, a szem
közti páholyban mindjárt megláttam a vörösfcollas tanitókísasz-
szionj't, aki éppen nevetett és olyan szép gödröcskés volt az 
arca! Vele volt a kis öcsém tanitónője is, meg az „apácácska", 
talpig feketében, mint mindig és az én jó kisasszonyom is az 
első osztálybél; de nagyon sápadt volt, szegényke és oly nagyon 
köhögött, hogy a túlsó oldalról is áthallatszott hozzánk. 



12 

A löldsúaten mindjárt megláttam a Garrone nagy fejét, 
jóságos arcát, meg a Nelli szőke fejecskéjét, melyet a Garrone 
vállához szorított. Valamivel odább láttam Garofüt, a hajlott 
bagolyorrával; nagy munliában volt: garmadába gyűjtötte a 
Jutalmazottak nyomtatott névjegyzékét — már egész csomót ősz-
szószedett — bizonyára ebből is „üzlet" lesz: h ( ^ micsoda... 
majd holnap megtudjuk. Az ajtóhoz közel állt az apróíakeres-
kedő a feleségével, nagy parádéban, mei*t Ck>retti is kap pré
miumot. Egészen elálmélkodlam, hogy nem látom rajta a cso-
koládészinü trikót meg a macskaszörös sipkát: — most uríinalí 
öltöztették a szülei. Az egyik karzaton láttam egy pillanatra 
Volinit is, nagy csipkegallér volt rajta, de aztán eltűnt. Az egyik 
földsainti páholyban, amely zsúfolásig tele volt, megpillantottam 
a manlíós Robetti édesapját, a lüzérkapitányt, persze, a fiával 
együtt. 

Pontban két óralíor megszólalt a banda s ugyanekkor a 
jobboldali lépcsőn fölment a színpadra a polgármester, a tarto
mányi főnök, a pénzügyigazgató, a törvényszék elnöke és még 
sok más ur, mind feketében és szép sorjában leültek a piros
bársonyszékekre a szinpad elején. 

Milvor a banda elhallgatott, előlépett az éneldskola igaz
gatója, kezében a kis pálca. Ezzel intett; abban a pillanatban 
az énekesek mind fölálltak a földszinten: — most még egyszer 
intett . . . és mind énekeltek. Kétszázan voltak és nagyon szép 
dalt énekeltek: — kétszáz fiunalí a hangja, mikor együtt énekel, 
oh, milyen szép! Az egész közönség mozdulatlanul hallgatta: — 
édes, tiszta, lassú dal volt, tele finom áhítattal, minthogyha csak 
templomi ének lett volna! 

Mikor elhallgattak, az egész közönség viharosan tapsolt, s 
aztán megint csönd lett. Most kellett kezdődnie a prémiumok 
kiosztásának. Az én kis tanítóm a másodilc osztályból már előre 
is jött vörös hajával és élénk szemeivel a színpadon; nokl kel
lett fölolvasni a névsoit. Most várták azt a tizenkét fiút, aki 
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majd átnyújtja a Idtüuteteltek bizonyítványát. Az újságok már 
megirtátí, hogy ugy válogatták őket össze Itália minden tr.rto-
niányából. Mindenki tudla ezt és várakozott, — Idváncsian néze
getve arra felé, ahonnan jönniök kellett; még a polgármester 
meg a többi uralí is mind arra nóztelc, — és ÜZ egész színház 
mély csöndben hallgatott... 

Egyszerre csalc futólépésben jött Iá a tizenkét fiu ás köz
vetlenül a rivalda előtt mosolyogva megállt. Az egész színház 
— pedig voltait ott legalább háromezren — egy szempillantás 
alalt talpra ugrott és olyan tapsviharban tört ki, hogy szinte 
mennydörgésnek tetszett. És a tizenkét fiu odafint ugy megdöb
bent, hogy egy se mosolygott már. 

— Itt van egész Itália! — kiáltotta valaki ilöráő hangon 
és erre ismét kitört a tapsvihar. 

Mindjárt megismertem Coracit, a kalábriait; mint mindig, 
most is fekete ruhába volt öltözve. Volt a páholyunkban egy 
városi tisztviselő, aki mind ismerte a fiulíat és ő mutogatta őket 
egyenként az édesanyámnak: 

— Az a kis szőke, ott jobbra, Veneziát képviseli — mondta. 
— Róma képviselője az a magas, göndörhaju, barna fiu... 

Kettő-három uriasan volt öltözve, a többiek munlcásgyere-
kek voltak, de mind íisaták és csinosalí. A firenzei, ald leg
kisebb volt köztülc, kók övet viselt a derekán. Mind elmasiroztalc 
a polgármester előtt, aki egyenként homlokon csókolta őket, 
niig egy ur, ald a polgármester mellett állt, mosolyogva mondo
gatta, hogy Id melyik városból való: 

— Firenze.. . Nápoly... Bologna... Palermo.. . Cág-
l iari . . . Genova . . . 

És a szüiház viharosan megtapsolta valamennyit Aztán 
mind odasietett a zöld asztalhoz, ahol a bizonyítványok voltak 
és a tanitó ur lassan, de erős hangon, fölolvasta a neveket, meg
mondván az iskolát és az osztályt is, — a fölolvasottak pedig 
lassanként kezdtek fölmenni a színpadra. 
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'Az elsők Jóformán még föl s© értek, mikor a szinfalalí 
mögött halkan játszani kezdett egy hegedüzenekar, amely el se 
hallgatott, mig csak a préniiumosak mind el nem vonultak; 
kedves és mindig egyforma ária volt ez, — mintha sok-sok el
fojtott hangnak az összeolvadása lett volna: — a sok anya, 
tanitó és tanitcnő hangja, akUí mind együtt úilelmeket suttog
nak, buzditanalí, kémek és szemrehányásokat tesznek. 

Eközben a megjuialmazottak egymásután vonultak el a 
hosszú széksorban ülő urak előtt, akiknek mmdegyildiez volt 
egy-egy nyájas szavuk és sokat meg is simogattak. A földszint
ről és a Icarzaton a fiuk mindig tapsoltak, valahányszor egy-egy 
szokatlanul kis gyerek kapott prémiumot, vagy olyan, akinek 
a ruhájáról meglátszott, hogy nagyon szegény lehet; de tapsol
ták a nagyfejű, göndörhaju fiiüiát is, meg azokat iŝ  aldknek 
nagyon szép fehér vagy piros ruhájulí volt. 

Együi-másik első osztályos, mikor odaért az urak elé, ugy 
összezavarodott, hogy azt se tudta: mit csináljon vagy merre 
forduljon; üyenlvor hangosan kacagott az egész sainház. Jött 
egy Ms fiu: alig volt három arasznyi magas, de hátul a derekán 
r̂ agy piros másli volt; ez megbotlott a szőnyegen és elesett. 
Maga a tartományi főnök emelte föl, amire megint nagy kacagás 
'támadt, de aztán tapsoltak is. Egy másilí, mikor lefelé jött a 
színpadról, legurult a lépcsőn a földszintre; ekkor sokan sikol
tozni kendtek, de a fiu, szerencsére, nem ütötte m ^ magát. 

Volt ott mindenféle gj'erek; kis huncutok, akik furfangosan 
mosolyogtak, ijedtarcu fiulc, aMk azt se tudtálí, merre lépjenek, 
mások olyan vörösek voltak az izgatottságtól, mint a főtt rák, — 
és voltak egész kicsiny, pufók fiúcskák is, akik csak bután mo
solyogtak mindenkire: s alighogy leértek a földszintre, bele-
csimpeszkedtek az apjukba-anyjukba, altik boldogan vitték el 
őket. 

De én csali alíkor mulattam igazán, mikor a mi isikolánk 
került sorra. Egymásután jöttek, akiket ismertein. Először Co-
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retti, tetőtől talpig uj ruhában, örökké vidám mosolygásával; 
hogy csalíugy ragyogtak a szép, feh^r f<^ai: — pedig ki tudja, 
hány kiló fát hordott le mái* reggel óta a piacébe?!. . . A polgár
mester, mikor átadta neki a bizonyítványt, megkérdezte tőls. 
hogy mitől van a homlokán az a vörös folt: s mig beszélt vele. 
Corettinak a vállára tette a kezét; megkerestem a földszinten 
az apját meg az anyját és láttam, hogy mosolyogtak, egyik k©-
zülckel eltalcarva az ajkukat. 

Aztán jött Derossi kékbe öltözve, a fényes aranygombokkal 
és ragyogó, göndör, szőke hajával; magas, karcsú termete ugy 
Megyenesedett, mint a nádszál, — s ahogy bátran, föltartotl 
fejjel ment föl a Síúnpadra: oly szép volt, hogy szerettem volna 
csókot dobni neki; de az ui-aknak is nagyon tetszett: mind meg-
szőliíották és sorban kezet fogtak ve le . . . Aztán a tanitó ur han
gosan kiáltotta: 

— Giulio Robetü!.., 
És jött a ttizérkapiíány fia, a két kis mankón. Sok száz 

gyerek tudta, hogy miért lett nyomorék és a hir futó tüzJcént 
terjedt el egy szempillantás alatt, mire olyan tomboló éljenzés 
és tapsvihar támadt, hogy az egész színház megrendült bele; 
az uralí mind talpra ugráltak, a nők lengették feléje a zseb
kendőjüket, a szegény fiu pedig elbódulva, sápadtan, szinte 
remegve állt meg a színpadon . . . 

A polgármester fölkelt, elébe ment, kezébe nyomta a bizo
nyítványt és gyöngéden megcsókolta a fiút; aztán leakasztotta 
a középső szék támláján függő kis babérkoszorút és ráfüzte 
Robetli manliójának a fogójára. Eldcor kézen fogta a fiút és 
maga kisérte le a lépcsőn a földszintre, egészen addig a páho
lyig, amelyben Robetü apja ült; ott a tüzérlcapitány kihajolt 
érte és ugy emelte be a páholyba a földi-ől, — mialatt a szinház 
csak ugy harsogott a „brávó" és „evviva"-kíáltásoktóI. 

A kedves, halk zene pedig egyre szólt a sztufalak mögött és 
a fiuk folyton jöttek-mentek: — a Consolata-kerületbeliok, majd-
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nem mind apró szatócsok fiai, — a Vanchiglia-kerületbeliek, 
csupa miuikásgyerekek, — a Boncompagiü-kerületbeliek, akik 
közt sok a parasztgyerelí, — és aztán a Rayneri-iskola tanulói, 
akUc az utolsóit voltalc. 

Mihelyt vége volt a prémiumosztásnalt, a földszinten álló 
kétszáz fiu megint egy nagyon szép dalt énekelt; aztán a polgár
mester ur beszélt, majd pedig a törvényszék elnöke, aki ezekkel 
a szavalíkal végezte beszédjét: 

— . . . „És ne távozzatok Innen, mig nem üdvözlitek hálás 
szeretettel azokat, aldk annyit fáradnak értetek, akik szivük-
leUcülv minden melegét, tehetségét nektek szentelik, aldk ben
netek élnek és érietek dolgozva halnak meg. Nézzétek: ott van
nak ők!" . . . 

És fölmutatott az erkélyre, ahol a tamtók ós tanítónők ültek. 
Erre az egész színházban — a kai"zaton, a páholyokban, a 

földszinten és az erkélyeken — mind fölugráltak a fiuk és lü-
tárva karjaikat, tele torokból éljeneztélí a tanítókat és tanitó-
nöket, akik szintén fölállva és meghatottan válaszoltak, inte
getve a kezüldcel, a zsebkendőjükkel, a Icíilapjuldial. 

Aztán még egyszer fölharsant a banda és az egész közöns^ 
zajosan megtapsolta, megéljenezte Itália tartományainak tizen
két gyerek-képviselőjét, akik egy sorjában álltak a színpadon, 
mosolyogva és egymás kezét fogva, mialatt a földszintről és a 
karzatokról elborította őket a virágeső . . . 

Ci«6dá*. 
Hétfő, 20-ika. 

Pedig nem irigységből történt — azért, mert ö liapott pré
miumot és nem: — igazán nem irigységből történt, hogy ma 
délelőtt összeszólalkoztam Corettivel. Nem irigységből történt. 
És nem volt igazam. 

A tanító ur odaültette mellém, mialatt a szépírás! füzelembe 
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irtain; Corelti meglökött a könyökével, ugy hogy belesaántottam 
az Írásomba és még be is tinlázlam a havi elbesaélést — a cime: 
„Római vér" — melyet a beteg kömüvesinas helyeit nekem kel
lett lemásolnom. Na^on dühös lettem és sértően, dui-yán rá
kiáltottam, CoretU pedig mosolyog\'a mentegetőzött, 

— Nem készakarva csináltam I 
El kellett volna ezt hiimem, mert hiszen jól ismerem öt, 

de én csak bosszúsan fürtölögtem magamban: — „Oh, perszel 
Most, hogy prémiumot kapott, nem fér a bőrébe a büszlíes^őll" 

Kevéssel aztán, hogy bosszút állhassak rajta, én is durván 
iT.eglöktem, ugy hogy teljesen tönlcretette irkájában azt a lapot. 
Ene nekivörösödve förmedt rám mérgében: 

— Te igenis készakarva löktél meg! . . . 
Fölemelte a kezét, hogy megint, de éppen eldcor arra nézett 

a taiüló ur; nem ütött hát meg, hanem fenyegetően mondta: 
— Majd megvárlak odakint! 
Engem nagyon bántott a dolog, forrt bennem a méreg éa 

szégyenkezve bántam meg a bosszút. 
— Nem! — gondoltam magamban — Coretti. nem kés& 

aliarva tette. Solíkal jobb fiu... 
Eszembe jutott, hogy milyen volt, mikor otthon, a boltjuk

ban meglátogattam: — hogyan dolgozott, hogyan ápolta az édes
anyját, alti beteg volt: — és eszembe jutott, hogy én is mily 
örömmel fogadtam és szívesen láttam a házunlcban és bogj' 
apám is mennj'ire megszerette. Sokért nem adtam volna, ha 
nem sértettem volna meg szóval, ha nem löktem volna meg 
szánt-szándéltkal!... És arra gondoltam, hogy mit tanácsolna 
az édesapám. 

— „Nincs igazad?" — „Nincs". — „Alikor hát kérj tőle 
bocsánatot". 

De ezt nem mertem meglenni: szégyellem, hogy meg kell 
aláznom magamat. Félszemmel rálestem és láttam, hogy a trikő-
inge íölíeslett ea egyik vállán. . . alighanem sok fáscsomót hor-

De Amicli: A szív. II. 2 
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dőlt le ma reggel a pincébe.. . •éreztem, hogy szeretem s így 
báíoritottam magamat: 

— Rajia, kérj tőle bocsánatot... 
De ez a szó: — „Becsáss meg", — sehogyse aliart kiférni 

a torkom. Időről időre Coretti is rám nézett lopva, de ugy lát
szott, hogy üilíább szomorú, semmiaí mérges. De mikor én 
kihivó daccal néztem rá, hogy mutassam, mennjáre nem félelc: 
ő is íölíortyant és megismételte: 

— Majd odíüdnt találkozunk! 
— Hát találkozimlí odalriut! — isméJeltem én is. 
De aztán eszembe jutott, hogj' egysz.er ezt mondta az édes

apám: 
— Ea nincs igazad, csak védjed magad, de ne támad) 

és ne üss! 
Én tehát elhatároztam, hegy csak védeni fogom magamat, 

de nem ütök vissza. Am azért elégedetlen és szomorú voltam, 
annyira, hogy már nem is figj'eltem a taniíó úrra. Végre eljött 
a pillanat, anűkor kimeníünli: az osztályból. Mikor már egj^edül 
mentem az utcán, láttam, hogy Coretti utánam jön. MegáUtam 
és — kezembe a lénia — harciasan megvártam. Mikor közele
dett, fölemeltem a léjiiát, de ő, jóságosan mosolyogva, félre 
háritoíta kezével a léniát: 

— Nem, Enrico, — mondta szelíden — legytink megint jő 
barátok, mint azelőtt. 

Egy pillanatig álméUcodva bámultam rá, aztán, mintha lát
hatatlan kezek meglökték volna a vállamat, beledöftem a liar-
jaiba. ö pedig megcsókolt és azt mondta: 

— Ugj'-e, soha többé nem pörölünk össze? 
— Soha! soha! — feleltem én. 
Boldogan váltunk el; de mikor otthon mindent elmondtam 

édesapámnalc, azt vélve, hogy örömöt szerzek nelá, ö hirtelen 
elkomorodott és igy szólt: 
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— Neked kellett volaa először kezet nyújtanod, mivel nem 
volt Igazad. 

Majd hozzátette: 
— Nem lett volna szabad fölemelned a vonakőt erre a 

pajtásodra, sM jobb, mint te és ^áadás^ll még katonának a fia is! 
És kitépvén kezemből a léniát, haragosan ketté törte és 

földhöz vágta. 

Sfhria néném. 
Péntek, U-ike. 

Miért voltál hozzám oly goromba, Enrico, miután édesapánk 
már megpirongatott, amiért durván viselted magadat Corettioah 
szemben 1 — JVem is U^pzeled, milyen nagy fájdalmat okoztál 
nekem I... Nem tudod már, hogy amikor még egészen kicsiny 
voltál, órák hosszáig elíildögéltem a bölcsőd mellett, ahelyett, hogy 
játszottam volna a barátnőimmel, — és amikor beteg voltál, min
den éjszaka fölkeltem az ágyamból, hogy megnézzem a homloko
dat : nem vagy-e lázas 9 

Te, aki megsérted a nénédet, nem tudod, hogy: ha 'ránM 
szakadna a legszörnyűbb szerencsétlenség, — akkor anyád helyett 
én lennék az anyád és ugy szeretnélek, mint tulajdon fiamat!... 

'Hát nem tudod, hogy amikor édesapánk és édesanyánk nem lesz 
többé: én leszek a te legjobb barátnőd, az egyetlen, akivel beszél
gethetsz halottainkról és gyermekkorodról; és, ha szükség lenne 
rá: dolgoznom érted, Enrico, hogy megkeressem a kenyeredet 
és tanittassalak ? . . . És tudod-e, hogy mindig szeretni foglak, még 
ha nagy leszel is, —'. gondolatban mindig veled leszek, báhnily 
messzire vet is tőlem a sors: hiszen együtt nőttünk föl és ugyanaz 
a vér kering bennünk fi... Oh, Enrico, légy nyugodt, hogy ami
kor már férfi leszel is, ha szerencsétlenség ér, ha ugy érzed majd, 
hogy egyedül állsz a világon, — légy nyugodt, hogy keresni fogsz 
engem, eljösz hozzám és könyörögni fogsz : 

— Silvia néném, hadd maradjak itt nálad; beszéljünk arról 
az időről, amikor még boldogok voltunk : emlékszel-e 9 . . . Be-J 
szeljük édesanyánkról, a házunkról, a rég elmúlt szép napokról I 

És akkor jxiajd meglátod, Enrico, hogy a nénéd mindig tárt 
karokkal vár téged. így lesz, kedves Enrico; és bocsásd meg ezt 

2* -̂  
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a mostani szemrehányást is. Nem fogok visszaemlékezni semmi-
féle hibádra és ha még ezentúl is bántanál: azzal se türődném !f 
Hiszen azért mindig a testvérem maradsz és én csak arra fogok 
emlékezni, hogy karjaimon hordoztalak, mint pólyás babát, hogy 
láttalak fölserdülni és épeken át voltam a legjobb barátnőd és 
pártfogód. 

Te pedig irj nekem most néhány jó szót erre a lapra, hogy
elolvashassam, hogy még este előtt megnézzem. Hogy pedig lássad, 
mennyire nem haragszom rád, mikor észrevettem, hogy fáradt vagy, 
lemásoltam helyetted a „Tíómai vér" cimü havi elbeszélést, melyet 
neked kellett volna leirnod a beteg kőmiivesinas helyett. Ma éjjel 
Írtam, mialatt te aludtál... Te pedig most irj nekem néhány jó 
szót, kérlek, Enrico 1 

Sihia Nénéd. 

Nem vagyok rá méltó, hogy megcsókoljam a kezedet. 
Enrica, 

A római vér. 

— Havi elbeszélés. — 
Szombat, 25-ike. 

Aznap este csöndesebb volt a Ferniceio házatája, mint ren-
desen. Az apja, akinek kis szatócsüzlete volt, átment Forliba 
poi-liélíát vemii és elkísérte az anyja is, a kis Luiginával; ez a 
Ids leány hiiga volt Ferrucciónalc és azért vitték el, hogy meg
operálják az egyik beteg szemét. S amikor elmentek, azt mond
ták, hogy csak másnap jönnek haza. 

Már nem sok hiányzott az éjfélhez. Az a bejáró asszony, 
aki a nappali munlcát végezte, már alkonyatkor elment. A ház
ban nem volt senld, csak a nagyanya, akinek a lábait megütötte 
a szél, meg Ferruccio, a tizenhárom éves flu. A házuli földszintes 
voít, az oi-szágut mentén, puskalövésnyire a falutól, amely vi
szont nem volt meseze Forlltól, Romagna-tartomány egyik vám-
sától. Nem volt szomszédja, csali egy lakatlan, díiledező ház, 
mely két hónappal azelőtt leégett, de a korcsaiac<^ér még rajta 
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volt. A házikó mögött kis kertecske volt, sövénykeritéssel, amely
nek alacsony faajtaja volt, míg a boltajtó, mely egyúttal a ház 
bojárata is volt, az országútra nyilt. Köröskörül pedig a magá
nyos mezőség terült el, — nagy szánlóföldek, beültetve eper
fával. 

Kevés hiányzott az éjfélhez, a szél fujt, az eső szakadt. 
Ferruccio meg a nagyaayja még éljren voltak az ebédlőben s e 
líözt meg a kert között még egy Ids kamra volt, zsúfolva öreg, 
használhatatlan butoroldial. Ferruccio csalc tizenegy tájban jött 
haza; egész délután, egész este csavargott és a nagyanyja nyitotl 
szemmel, szorongva leste-várta, odaszögezve a nagy Itaros-
székhez, amelyben a nappalt és gyakran az éjszakát is szokta 
tölteni, mivel mindjárt elfulladt, ha leíeküdt. 

Szaltadt az eső és a szél odaverte az esőt az ablakokhoz; 
az éjszalca koromsötét volt. Ferruccio fáradtan, csatakosan jött 
haza, a kabátja megtépve, a homlolía kólu-e dagadva; köveklcel 
hajigálta a pajtásait, aztán pedig, szolcás szerint, össze is vere
kedtek és eklíor kapta homlokára az ütést; ráadásul elgombozta 
minden pénzét ós a sipkáját is elhagyta valahol. 

Bár az ebédlőbíin csak kicsiny olajmécses égett, mely aa 
^szlal sarkán állt, szemközt a karosszélíkel, a seegény nagy
anya mégis mindjárt észrevette, mily siralmas állapotban jött 
haza az unokája; részben magától kitalálta, részben pedig ki
vallotta Ferrucciót, hogy mi törtéűt vele. Sziwel-lélelíkel sze
rette ezt a fiut s mikor mindent m^tudott, sirva fakadt. 

— Ah, nincsen szived, — mondta végül, hosszas haligatás 
után — nem szereted szegény nagyanyádat. Szívtelen vagy, mert 
visszaélsz apád és anyád távollétével és ilyen fájdalmakat okoaol 
nekem. Egész egyedül hagytál. Nem sajnáltál meg, hogy nincsen 
eeaddm és nem törődtél velem! Vigyázz, FeiTucciol Olyan rossz 
útra tértél, amely romlásba visz. Láttam én már másokat la,' 
aküc ugy kezdték, mint te és aztán elpusaíultak. Azzal kezdik, 
hogy elszöknek hazulról, csavarognak, belekötnek a többi suhan-
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cokba és elgombozzák a pénzüket; aztán lassanli&it kövek he
lyett a bicskához nyúlnak, a pénzre játszás utón követlceznek 
a többi bűnök. . . és végül a lopás. 

Ferruccio némán hallgatott; három lépésnyire állt a nagy
anyjától, hátfal a szekrénynek támaszlcodva, a fejét lesütötte, 
a szemöldökeit összeráncolta és belül még forrt benne a méreg, 
amit a verekedésben nem birt kiönteni. Szép fekete hajának 
egyik dus íürlje homlokán keresztben nagy kék szemeibe 
csapzott. 

— A kártyától a lopásig csak egy lépés, — folytatta a 
nagyanya airdogálva. — Gondolj csak, Ferruccio, arra a vesze
delmes gazfickóra, Vito Mozzonira, aki a mi falunkból való és 
most a városban csavarog; még nincs huszonnégy éves és már 
kétszer veit börtönben; szegény anyja, akit ismertem, sídvfáj-
dalmában és szégyenében halt meg, az apja pedig Svájcba buj
dosott kétségbeesésben. Gondolj csak eri-e a gyalázatos gaz
emberre, akinek édesapád röstelli elfogadni még a köszönését 
is, ald mindig magánál hitványabbakkal csavarog és cimborál, 
egészen addig, mig a fegyház el nem nyeli. Látod, én jól isme
rem ezt a csavargót már gyerelcliorától fogva; egészen ugy 
kezdte, mint te. Gondold meg, hogy te is odajuttatod apádat és 
anyádat, ahova az ö szülei jutottak! 

Ferruccio hallgatott. Alapjában véve nem volt szívtelen, se 
gonosz lellíü; pajkosságának forrása inkább a túlélevenség és 
a valímerőség volt, de nem a durvaság vagy rossz hajlandóság. 
És az, apja is éppen ezért kényeztette el. Tudta ugj'anis, hogy 
a fiu nem rossz, sőt inivább nagj'on nemes gondolkozású és 
nagyleUíü áldozatolira is képes, ha szüks<^ van rá; ezért hát 
ezabadjára engedte a fiút, hogy hadd jöjjön meg magától az esze. 

Mert Ferruccio nem volt romlott, sőt inkább derék fiu volt, 
*— csak malcacs volt; annyii-a csökönyös, hogy még akkor se 
nyitotta bocsánatkérésre az ajkait, mikor a szive tele volt őszinte 
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mondja apjának: — „Tudom, hogy hibáztam, de nem teszem 
többé, csak bocsáss meg!". . . Tele volt a szive gj'öngédséggel 
és megbánással, — de a büszlíeség belefojtotta torkába a szót. 

— Ah, Ferruccio! — folytatta a nagyanya, látva, hogy a fiu 
hallgat és meg se moccan. — Egy szóval se mondod, hogy m.eg-
bánod, amit tettél? Látod, milyen állapotban vagyok: hogy akár 
mindjárt is eltemetheínének. Hát nem fáj a szived, hogy meg-
Idnzol, hogy megríkatod az édesanyád édesanyját, aki olyan 
öreg, hogy már az utolsó napjait éli? Agyon gyötrőd szegény 
nagyan^'ádat, ald mindig oly nagj'on szeretelt téged, aki oly 
sok éjszalcán át ringatott téged, amig kicsike voltál, ald nem is 
eveit, csak hogy dédelgethessen téged! Mindig azt mondtam: 
— „Ez a fiu lesz az én vigasztalásom", — és most te viszel a 
sirba! örömest odaadnám azt a kis életemet, ami m ^ hátra 
van, csali láthatnám, hogy visszatérsz a j<5 útra s megint a régi 
leszel, az engedelmes, jó fiu... mint aldior, amikor kézen fogva 
vezettelek a templomba az első szent áldozáshoz!... Emlék-
szel-e még, Ferruccio? Aldíor szeretted a nagyanyádat! Most 
pedig, amikor ugy rászorulnék a szeretedre, mint a levegőre: 
amüvor gyönge, erőtlen, szélütött vagj'ok és nincsen rajtad Idvtil 
senkim a világon: most elhagj'sz, nem törődsz velem és miattad 
ugyan alíár mindjárt is meghalhatnék! 

Ferruccio szeretelt volna odarohanni a nagyanyjához, hogy 
a nyalíába borulva jól Idsirja magát és elmondja: mennyire 
szereti, — mikor hirtelen ugy tetszeti neki, hogy valami hallc 
neszt hall — csöndes nyikorgást és deszliareccsenést — a szom
szédos kis kamrában, melynek ajtaja a kertre nyilik. De mig 
nem volt bizonyos benne, hogy vájjon nem a szél rázza-e az 
ablakot? 

Hegyezte a füleit és hallgatózott. Az es6 zuhogott... Majd 
megismétlődött az előbbi különös nesz és ezúttal a nagyanya 
is hallotta. 
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— Mi volt ez? — kérdezte msgtiökkenve és szoroűgv'. 
figyelt. 

— Semmi. . . az eső, — felélte a fiu, hogy megnyugtass.! 
az öreg asszonyt. 

— Hát ugy-e, Ferriccio, — folytatta az öreg asszony, meg-
töiülve szemeit — megigéred, hogy jó leszel, hogy soha többé 
nem rikatod m©g szegény nagyanyádat... 

Megint félbeszaldtotta valami halk reccsenés. 
— De ez nem az eső! — kiáltott föl elsápadta. — Menj és 

nézd meg, hogy . . . 
De hirtelen mást gondolt és fojtott hangon mondta: 
— Nemi. . . maradj i t t . . . jer közelebb, Ferruccio! 
Megfogta a gyermek kezét és egészen odahuzta őt magához. 

így siorongtak egymás mellett, még a lélegzetültet is vissza
fojtva. Nem hallottak egyebet, csak az eső zuliogását. 

Aztán mind a ketten összerezzentek: — mindlíettöjüknek 
ugy rémlett, mintha csoszogó lépéseket hallanának a szomszédos 
kis kamarában. 

— Ki jár ott? — kiáltotta a fiu, összeszádve minden bátor-
sá^ t . 

Senkise felelt. 
— Ki jár ott? — kérdezte újra Ferruccio, megdermedve 

a rémülettől. 
De alig ejtette ki ezeket a szavakat, mind a ketten ijedten 

sikoltottak föl. Ket férfi tört be a szobába; az egyik megragadta 
a fiút és befogta kezével a száját; a másik torkon ragadta az 
öreg asszonyt. 

— Meg ne mukanj, ha kedves az életed! — mondta az 
egyUc 

— Hallgass! — csiliorgatta fogait a másik és hosszú kést 
vett elő. 

Mindkettőnek az arcát valami fekete kendő födte el, ame
lyen két lyuk volt a szemek számára-
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Pár pillanatig nem hallatszott más, mint a négy ember 
zihiló lélegzetvétele és az eső csobogása; az öreg asszony bor
zalmasan hörgött és a szemei szinte kiugrottak az arcából. 
Ekkor az, aki a gyermeket fogta, suttogva kérdezte: 

— Hol tartja apád a pénzét? 
— Amott... abban a szekrényben — felelte Ferruccio fog

vacogva. 
— Jer velem oda — mondta a rabló. 
És áthurcolta a szomszéd szobába, egyre fojtogatva a torkát. 

Ott elővette a tolvajlámpását és az.t kérdezte: 
— Melyik az a szekrény? 
A fiu nem tudott szólni, csak az ujjával mutatott rá. Eldior, 

hogy a fiu bajt ne csináljon, a rabló térdre nyomta öt, a szek
rény előtt, s két térde közé szorítván a fiu nyakát, hogy bele
fojthassa a hangot, ha sikoltana, szájába fogta a hosszú kést s 
egyik kezében tartva a tolvajlámpást, a másikban a vésőt, fesze
getni kezdte ezzel a zárt, mig az fölpattant s a szekrény két ajtaja 
kinyilt. Most gyorsan szétdobálta a ruhát s megtalálván a pénzt, 
beletömte a zsebeibe, a fiút pedig ismét torkon ragadta és visz-
szahurcolta az ebédlőbe, ahol a másik rabló még mindig fogta 
a félig ájult öreg asszonynak a torkát. 

— Megtaláltad? — kérdezte halkan visszatérő társától. 
— Meg, — felelte ez suttogva. — Menj és nézd meg az. ajtót; 

liszta-e a levegő? 
A rabló eleresztette az öreg asszonyt és a kertbe nyilő 

ajtóhoz szaladt; kinézett, hogy nincs-e ott senki s aztán halkan, 
suttog\'a, szólt hátro.: 

— Jöhetsz! 
A másik, aki még mindig fogta Femiccio torkát, megvillog

tatta a hosszú kést a gyermek szemei előtt s egyúttal ráförmedi 
az öreg assa»nyra is, aki eközben kinyitotta a szemeit: 

— Égy hangot se, vagy vissza jövök és megöllek benneteket! 
Fenyegetően nézett rájuk egy pillanatig, — s éppen ekkor. 
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nag>'on messziről az országúton hallani lehetett, hogy többen 
énekelnek... A rabló riadtan fordult arra s a hirtelen mozdu
lattól leesett arcáról a fekete rongy. 

— Mozzoni! — Idáltott föl az öreg asszony rémülten. 
— Átkozott! — hörögte a rabló fogcsikorgatva. — Halj 

meg, ha megismertél!... 
Magasra emelt késsel rohant az öreg asszonyra, ald eldcor 

elájult rémületében... A gj-Ukos lesújtott, — de ebben a vég
zetes pillanatban Ferruccio, gyorsan, mint a gondolat, rávetette 
magát a nagyanyjára, ugy hogy testével védte ö t . . . 

A gyiUíos elmenekült s meglökte eközben az asztalt, amely
ről a mécses a földre esett és elaludt. Most Ferruccio lassan le
csúszott a nagyanyjáról és térdre roskadt előtte, átölelvén a 
derekát, még a fejét odahajtotta az öreg asszony ölébe. 

Elmúlt néhány pillanat; a szobában koromsötét volt; a 
parasziok •éneke lassan távolodva halt el a mezőségen. Most 
magához tért az öreg asszony. 

— FeiTuccio! — szólt oly hallcan, hogy hallani is alig lehe
tett és a fogai vacogtak. 

— Nagyanya — íelelte suttogva a fiu. 
Az öreg asszony erőlködve akart szólni, de a rémület meg-

bánitolta a nyelvét. Egész testében reszlvelett és csak nagysokára 
tudta, dadogva megkérdezni: 

— Már elmentek, Ferruccio? 
— El. 
— Nem öltek meg, — mondta fojtott hangon az öregasz-

s2ony és összerázlwáott. 
— Nem.. . nem bántottak téged — felelte Ferruccio elhaló 

hangon. — Nem szúrtak meg. A pénzt elvitték. De nem sok 
volt; apám alig hagyott itthon valamit. 

Az öreg assaony megkönnyebbülten sóhajtott föl, Ferruccio 
pedig, még mindig a földön térdelve, szorosan ölelte nagyanyjá
nak a derekát és azt kérdezte: 
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— Nagyanya... édes jó nagyanya... ugy-e, szeretsz 
eiigem? 

— Oh, Ferrucciol szegény kis fiam, — íelelte az öreg asz-
szony s rátette reszJcető kezét a fiu fejére — hogy megijedhettél! 
Oh, Isten: — irgalmas Isten, hála nélvcd, hogy megszabadul-
lunkl . . . Gynjtsd meg a mécsest, Fenniccio... De mégse. . . 
nsaradjunk sötétben, mert még félek. 

— Nagyanya, — kezdte újra a gyerek — én mindig csak 
szomoritottalalc... 

— Nem, Ferruccio: ne beszélj ilyeneket, — szót az öreg 
asszony. — Nem is gondolok már rá, mindent elfelejtettem és 
nicgint nagyon szeretlek téged. 

— Mindig csak keserítettelek, — folytatta a fiu lihegve, 
eröllcödve, reszkető hangon — de azér t . . . mindig szerettelek. 
Nem haragszol rám, ugy-e?. . . Bocsáss meg, édes jő nagyanya! 

— Megbocsátok, fiam, — felelte az öreg asszony — tiszta 
szivemből megbocsátok. Már hogyne bocsátanék meg! De kelj 
föl, fiam... Soha többé nem szidlak meg. Hiszen tudom, hogy 
jó fiu vagy. De most már gjiijtsd meg a mécsest... Elmentek, 
hát nem kell félnünk. Kelj föl, Ferruccio. 

— Köszönöm, nagyanya, — mondta a gyerek, egyre gyön
gülő hangon. — Most m á r . . . boldog vagyok. Ugy-e, sokszor az 
eszedbe jutok majd. . . nagyanya?.. . Mindig gondolni fogsz 
r ám. . . 

— Ferruccio, mi az? — kiáltott föl az öreg asszony meg
döbbenve és nyugtalanul. 

Mind a két kezét a fiu vállára tette és előrehajolt, mintha 
az arcába alcama nézni, — de a koromsötétben, persze, semmit 
se láthatott. 

— Gondolj rám mindig, — suttogta a fiu, olyan hangon, 
mintha sóhajtana. — Csókold meg édesapát. . . édesanyát és 
Luiginát... Isten veled . . . nagyanya! 

— Az Isten szerelmére: ml bajod van? — sikoltott föl az 
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öreg asszony és reszkető kezével rémülten tapogatta az uno
kája fejét, mely lehanyatlott az ölébe. — Ferruccio!... Fer-
rucciof — rikoltozott kétségbeesve: — fiacskám... édes fiam!... 
Oh, Istennek minden szentjei, segítsetek!.., 

De Ferruccio már nem felelt A kis hős, nagyanyja életének 
a megmentője — hátában a gyilkos késszurás — kilehelte bátor 
és önfeláldozó lelkét, mely felröppen az Ur szine elé, hogy el
vegye hűséges szeretete és őszinte megbánása jutalmát 

A kSmUvestnas haMokUk. 
Kedd, 28-ika. 

A szegény kőmüvesinas nagyon beteg; a tanitö ur mondta, 
hogy látogassuk meg és mi hárman — Garrone, Derossi meg 
én — össze is beszéltünlí, hogy együtt megyünk el hozzá. Stardi 
is eljött volna, de mivel a tanitó ur azt adta föl házi dolgozatnak, 
hogy Írjuk le „Cavour emlékszobrá"-t, Stardi azt mondta, hogy 
meg kell néznie a szobrot^ hogy egész pontosan le tudja ii'ni. 
Próbaképpen hivtuk azt a fölfuvalkodott Nobist is, de ő csak 
annyit felelt: 

— Nem megyek.. . 
Votini is mentegetőzött, hogy nem jöhet velünk; talán félt, 

hogy meszes lesz a ruhája. Mi ellenl>en négy órakor, mikor az 
Iskolából kijöttünk, elindultunlí, noha csakúgy szaliadt az eső. 
Az utón ^yszerre csalt megállt Garrone; tele volt & szája ke
nyérrel, ugy kérdezte: 

— Aztán mit veszünk neld? 
És megcsörgette két soldóját a zsebében, összeadtunk két-

két soldót mind a hárman és vettünk rajta három hatalmas 
narancsot. így mentünk föl a padláfslakásba. Az ajtó előtt azon
ban Derossi levette melléről a medáliát és zsebre dugta, mikor 
megkérdeztem, hogy miért teszi ezt, igy felelt: 

— Magam se tudom.. . hogy ne lássék hencegésaek. Azt 
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hiszem, illendőbb, ha nem tesxem föl a medáliát. M ^ valald 
megsértődhetnék... 

BeJfopogtatlunk. A kömüvesinas édesapja nyitott ajtót; az 
a hatalmas szál ember, aki olyan, mint egy óriás; de most 
nagyon ijedtnek és szomorunalt látszott 

— Kik vagytok? — kérdezte meghölűíenve. 
— Antooiio iskolatársai vagyunk, — felelte Garrone — és 

három narancsot hoztunk nekL 
— Szegény TonLno! — sóhajtott a kőműves, a fejét rázva 

— attól félek, hogy már nem is ehetik majd ezekből a naran-
csokból... 

Keze fejével megtörülte a szemeit és bevezetett t)ennünl{et 
a padlásszobába, ahol a „kömüvesinas" kis vaságyban feküdt 
és éppen aludt; az anyja ráborult az ágyra, arcát a két kezébe 
i-ejtve és csak aUg fordult meg, mikor beléptünk. Az ágy fejére 
akasztva lógott néhány meszelő, egy kalapács meg a malteros-
kanál; a beteg lábára rá volt terítve a kőműves zublx>nya, amely 
csupa mész volt. A szegény fiu nagyon lesoványodott, olyan 
fehér volt, mint a fal, az orra megnyúlt, a lélegzetvétele rövid 
ós szaggatott volt. 

Oh, kedves Tonino, én Mcsi pajtásom, ald mindig ' l / .n 
jókedvű és fürge voltál: hogy fájt nekem, mikor igy lefogyva 
megláttalalcl És mit nem adtam volna, hogy lássam, amint vigan 
nyulszájat csinálsz, szegény kis kőmtivesinas!... Garrone oda
tette az egj'ik narancsot a vánkosára, az arca mellé; a finom 
illatra fölébredt, siegény és mindjárt kézl>e is vette a narancsot, 
de aztán fáradtan ejtette le és merően nézett Garronéra, • ̂ -., 

— Én vagyok: Garrone, — mondta ez. — Talán csak m ^ -
ismersz? ' ' 

A kis kömüvesinas gyöngén elmosolyodott és nagy nehezen 
fölemelte rövid, sovány kezét, odanyújtotta (íarronénak, aki 
megfogta s az arcához eaoritva azt, Így szólt: 
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— Bátorság, bátorság, kis kömüvesinas. Most már hamaro
san meggyógyxilsz és ha megint jösz az iskolába, a tauiló ur 
mellém fog ültetni. Nos, jó lesz-e, pajtás? 

De a kis kömüvesinas nem felelt. Az anyja ellenben heve
sen fölzokogott: 

— Oh, szegény Tonino! Én egyetlen, drága Ids fiam! Ciyan 
derék, olyan jó fiu és az Isten most el akarja venni tőlünlc! 

— Hallgass! — kiáltott rá a kőműves elkeseredve — hall
gass, az Isten szerelmére, mert elvesztem a fejemet én is! 

Aztán hozzánk fordult ós fuldokolva mondta: 
— Menjetek, menjetelí, fiaim . . . köszönöm, hogy eljöttetele, 

de most menjetek... Mii is csinálnátok i t t? . . . Köszönöm, kö
szönöm ! . . . De csalc menjetek haza. 

A beteg ismét behunyta a szemeit és most egészen olyan 
volt, mint a halott. 

— Nem segíthetnénk talán valamiben? — kérdezte Gar-
rone szeretettel. 

— Nem, nem, édes fiam, — rázta fejét a kőműves — csak 
menjetek haza. 

És kitolt bepnünket a folyosóra, az ajtót pedig becsukta 
mögöttünk. De m^^ le se értünk az alattunk lévő emeletre, 
műcor már nagy kiabálást halloltuak: 

— Garrone!... Garrone!... 
Gyorsan fölszaladtunk mind a hárman s a folyosón ott állt 

a kőműves. 
— Garrone, — mondta sápadtan, elváltozott arccal — tége

det hivott kétszer i s . . . Már két napja egy szót se szólt, most 
pedig kétszer hivott téged... Oh, irgalmas Isten: bár csak jó 
jel lenne arra, hogy meggyógyul!... D« gyere már, az Istenért! 

— Isten veletek! — búcsúzott tőlünk Garrone gyorsan — 
én itt maradok. 

Beszaladt a szobába a kőművessel... Derossüiak csupa 
könny volt a szeme. 
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— A kömüvesinast siratod? — kérdeztem tőle. — Most 
már meggyógj'ul, mert beszélt. 

— Én is azt hiszem, — felelte Derossi — de nem őrá gon
doltam . . . az jutott eszembe, hogy milyen jó és nemes lélek ez 
a Garronel 

Gröl Cawour. 

Szerda, 29-ike. 
Le kell lmod Cavoiir gróf emlékszobrát. Ezt megcsinálhatod. 

De azt, hogy ki ooU ez a gróf Cavoiu: most még nem értheted^ 
meg. Egyelőre tudj meg róla ennyit: ' 

Sok évig volt Piemont miniszterelnöke; ő küldte a krimial 
hadjáratba a piemonti hadsereget, hogy a Cérnája melletti győze
lemmel kiköszörülje azt a csorbái, melyet a novaraí vereség ütött 
az olasz katonai dicsőségen ; az ő hivó szavára jött át az Alpokon 
százötvenezer francia, hogy kiűzze Lombárdiából az osztrákokat; 
ö kormányozta Itáliát nemzeti forradalmunk legválságosabb 
korszakában.- ő adta a leghatalmasabb lökést az „Egységes Olasz
ország" szent vállalkozásának sikeréhez, mely az ő lángeszének, 
győzhetetlen kitartásának és emberfölötti munkájának az ered' 
menye. 

Sok tábornok rettentő órákat élt át a harcmezőn : de ő niég 
szörnyűbb órákon ment keresztül a dolgozószobájában, mikor 
hatalmas munkája egyik pillanatról a másikra ugy rombadölhetett, 
mint a gyönge épület a féktelen földrengésre; a küzdelem és szo
rongás olyan óráit, éjszakáit élte túl, amelyekből más ember talán 
elborult elmével vagy összetört szívvel került volna ki. És ez az 
emberfölötti, viharos munka legalább húsz évvel megröviditcttc 
az életét. De ő még akkor is — mikor agyongyötörte a láz, mely 
lassanként valóban a sirba is vitte — még akkor is kétségbeeset
ten küzdött a betegséggel, hogy tovább dolgozhasson a hazájáért. 

— Milyen furcsa, — mondta fájdalmasan a halálos ágyán — 
már nem tudok olvasni, nem olvashatok többé... 

Mialatt eret vágtak rajta s a láza egyre növekedett, folyton a 
hazájára gondolt és parancsoló hangon sürgette orvosait: 



32 

— Gyógyítsatok meg I Az elmém elhomályosodik, pedig szük-
aégem van minden tehetségemre, hogy elvégezhessem a rám bizolt 
nehéz ügyeket. 

Mikor már a végét járta s az egész város lázas izgalombai) 
volt és a király ott állt az ágya mellett, szorongó fájdalommai 
kiáltott föl: 

— Sok dolgot kell elmondanom Fölségednek és sok dolgot 
kell még megmutatnom; de beteg vagyok és nem tehetem... 
nem tehetem I 

Lázas gondolatai mindig az „Egységes Olaszország" körűt 
jártak, folyton az uj tartományokkal törődött, amelyek már csat
lakoztak, meg a sok tennivalóval, ami még hátra volt. Mikor már 
az eszmélete kezdte elhagyni, hörögve kiáltott föl: 

— Neveljétek a gyermekeket... neveljétek a gyermekeket és 
az ifjúságot... Kormányozzatok becsületesen és szabadsággal, ne 
zsarnoki módra. 

A láz egyre növekedett, a halál már kinyújtotta érte csont-\ 
kezét és ö izgatottan, könyörögve hívta Garibaldi tábornokot, akik 
nincsenek fölszabadítva. Fényes viziói voltak Olaszország és Európa 
jövendőjéről: azt álmodta, hogy idegen hadsereg tör be az orszápha 
és kérdezte: hol vannak a csapatak, a hadvezérek, mert még min
dig remegett értünk, az ő népeiért. 

Nem az fájt neki, — értsd meg, Enrico — nem az fájt neki, 
hogy elfogy az élete, hanem az, hogy itt kell hagynia a hazát, 
amely még rászorult, amelyért pár év alatt elnyütte roppant erős 
szervezetének minden idegszálát. Harci kiáltás tört ki a torkából, 
mikor elszállt a lelke : — s a halála épp olyan nagy volt, mini 
az élete. 

Gondold el most egy kissé, Enrico, hogy micsoda a mi mun
kánk, amely pedig ugy lenyom bennünket, mik a mi fájdalmaink, 
sőt a halálunk is, azoknak a férfiaknak a fáradalmaihoz, szörnyű 
szorongásához képest, akiknek egy egész ország, egy egész nemzet 
sorsának a gondjai nehezednek ? !... Gondolj erre, fiam, ha el
mégy ama márványszobor előtt és mondjad neki a szivedben: 

— Dicsőség az emlékednek! 
Édesapád. 



33 

Április. 
Tavass. 

Szombat, l-eja. 
Április elseje! Tehát már csak három hónap. Ez volt az 

esztendő egyik legszebb napja. Már az iskolában boldog voltam, 
mert Ck)rolti meglűvott, hegy holnapután nézzük meg együtt a 
líirály érkezését az ő apjával, alíi ismeri a királyt; édesanyám 
pedig megígérte, hogy ugyanaznap elvisz a Valdocco-utcai ár\'a-
házba. örültem annak is, 'ho<íy a kis „kőmüvesinas" jobban 
van, tegnap délután pedig a tanitó ur azt mondta édesapáronalc, 
mUcor Idjöttünk az iskolából, hogy: 

— Most iparkodik a í i u . . . 
Aztán, meg gyönyöiü szép tavaszi reggel is volt. Az osztály 

ablakain át láttuk a kék eget, a kert pompásan rügyező fáit és 
a házak nyitott ablalíain belátlunlc a szobákba is, az ablakdes2>-
kákon pedig már zöldellek a cserepes virágok. 

A tanitó ur nem nevetett, mert ő sohase nevet, de azért 
jókedvű volt és szinte nem is látszott már az a mély, egyenes 
ránc, keresztben a homlokán; tréfálkozva magyarázott egy 
példát a táblán. És látszott, hogy jól esik nold a nyitott ablakon 
beáradó balzsamos, kerü levegő, tele a föld és a sarjadó levelek 
friss illatával, ami a hossza mezei sétákra emlékeztetett. 

Mialatt a tanitó ur magyarázott, a szomszéd utcából fölhal
latszott, amint a kovács dolgozott az üllőn, a szemközti házban 
pedig egy asszony énekelt, hogy elaltassa a kis gyermekét, — 
mig távol, a Cernaia-lcaszárnyában, szóltak a trombiták. Mind 
örültünli és jókedvűek voltunJc, még Stardi is. Egyszerre csak 
a kovács gyorsabban kezdett dolgozni, az asszony pedig hango-
Babban énekelt. A tanitó ur félbeszakította a magyarázatot és 
tülelt; majd, lünézvén az ablalíon, lassan mondta: 

— Az ég mosolyog, egy anya énekel, egy derék munkás, 

De Aniicis : A sziv. II. "̂  
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ald dolgozik, a fiuk meg tanulnak.. . ezek mind nagyon szép 
dolgok. 

Milcor kimentünlí az osztályból, látlulí, hogy a többiek is 
mind vidámak; hosszú sorban ballagtak egymásután, erősen do
bogva és dúdolgatva, mintha csak négy napi vakációt kapiun]? 
volna; a tanitónök nevetgéllek és tréfáltak a fiukkal; a vörös-
tollas ugy ugrált körülöttük, mintha ő is közéjük tartoznék; 
a szülők nevetve be:Biié]gP,tíek egymással és Crossina'i az anyja, 
a zöldséges kofa, annyi ibolyabokrétát hozott a kosarában, hogy 
elárasztotta a finom illattal az egész nagy előszobát. Talán még 
sohase voltam oly boldog, mint ezen a délelőttön, mikor meg
láttam édesanyámat, ald az utcán várt rám. Meg is mondtam 
ezt neld, mikor odaszaladtam hozzá: 

— Boldog vagyok; de mi tesz oly bold(^gá ma délelőtt? 
És anyám mosolyog\'a felelte, hogy a tavasz meg a tiszta 

lelkiismeret. 

Umberio kir&ljf. 
Hétíő, 3-ika. 

Édesapám pontban tiz órakor meglátta Coretlit, az apróia-
árust, az ablakból és vele volt a fia is; engem vártak odalent a 
téren és az apám igy szólt hozzám: 

— Itt Vannak, Enrioo! Menj hát velük és nézd meg a királyt. 
Villámgyorsan szaladtam le az utcára. Az apa és fia raé;' 

a rendesnél is fürgébbek, vidámabbak voltalí ezen a napon és 
még sohasem vettem észre, hogy annyira hasonlitanak egy
másra, mint ma délelőtt; az apa föltüzte kabátjái-a a vitézségi 
érmet is, a két emlékérem közé, a bajuszát pedig oly hegyesre 
pödörte fölfelé, hogy ugy állt, mint két drótszög. 

Mindjárt elindultunk a vasútállomás felé, ahol féltizenegy
kor kellett megérkeznie a királynak. Ck)retti papa pipázott és 
vigan dörzsölte a kezeit. 

— Tudjátok-e, — mondta — hogy nem láttam a 6&-üá had-
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járat óta? Ennek éppen csekély tízenhatodfél esztendejeI Előbb 
három évig Franciaországban voltam, aztán meg Mondoviban; 
itt pedig, aliol látliattam volna, a vaksors mindig ugy intézte, 
hogy éppen aldcor sohase voltam a városban, mikor ő ide jött. 
Hát ilyen a véletlen, íiuki 

Egyszerűen csak „Umbertó"-nak hivta a Idrályt, mintha a 
bajtársa lett volna. . . „Umberto volt a 16-ik hadosztály pa
rancsnoka", — „Umberto huszonliét esztendős múlt akkor", — 
„Umberto ilyen meg ilyen lovon ült a csatában" . . . 

— Tizenliatodíél esztendő, — ismételte hangosan, nagyo
kat lépve. — Igazán alig várom már, hogy viszontlássam. Ugy 
váltunlc el, hogy trónörökös volt és most királyként látom vi
szont. De én is megváltoztam azóta, — folytatta nevetve — 
katonából íakereskedő lettemi 

— Ha meglátna: megismerne téged, apám? — k é r d e d 
most a fiu. 

— Elment az eszed? — nevetett az öreg CorettL — Még 
csak az kellene!.. . Umberto csak egy volt: őt hát mindnyájan 
ismertülc. De mi, katonálí, annyian voltunlc, mint nyáron a 
legyek. Ámbár meg-megállt előttünk és egyenként jól meg
nézett bennünket. 

Kiértünlc a Viktor Emánuel-korzőra; tömérdek nép hullám
zott rajta, mind az állomás felé. Elment mellettünk egy alpesi 
vadászszázad, harsogó trombitaszóval, aztán két lovascsendör 
vágtatott végig az utcán. A verőfény szinte tikkasztó volt. 

— Hát igen! — Idáltott föl az öreg Coretti neldhevülve — 
igazán örülök, hogy viszontláíliatom a hadosztály-parancsnoko
mat. Ah, milyen hamar megöregedtem! Szinte ugy tetszik, hogy 
csak tegnap nyomta vállamat a bomyu és szorongattam a pus
kát, abban a nagy zűrzavarban, június 24-ikén reggel, mUíor 
már-már késre mentüolc. Umberto egyre jött-ment a vezér
karával, mialatt a távolban dörögtek az ágyulc; mind öt nézték 
és azt mondogatták: 

3* 
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— Csak el ne lalálná valami eltévedt golyó!... 
— Nem is álmodUim, hogy nem solduil később közvetlenül 

mellelfe leszel^ az osztrák ulánosok lándzsái előtt: — íolytatla 
az öreg Ck>retti — mindössze csalc négy lépéonyire voltiuilc egy-
niás'ől. Gyönyörű, verőfényes nap volt; az ég olyan, mint a 
fényesre csiszolt tükör: hanem cudar meleg volt!... Na, most 
nézzük meg, hogy bejulhatunk-e? 

Odaértünk az állomáshoz; rengeteg nép tolongott elfttünk, 
azián kocsili:, csendőrök, rendőrök, mindenféle egj'esületek is 
voltak ott lobogóldcal. Valamelyik ezred bandája muzsikált. 
Az öreg Ck)retli megpróbálta, hogy bemegy a kapun, de nem 
eresztették. Akkor azt gondolta, hogy kifurakodik az első sorba 
a tömegben, mely sorfalat állt a kapu előtt; és addig dolgozott 
a könyökével, mig minket is kitolt az első sorba. De a tömeg, 
amely egyre hullámzott, hol ide, hol oda lölcdösött bennünltet. 
Ekkor az öreg Coretli észrevette a kapu első, hatalmas oszlopát, 
amely szabadon állt, mert a rendőrök senkit se eresztettek oda. 

— Jertek gyorsan! — mondta kézen fogva bennünket. 
Három-négy ugrással átszaladt a Icapu előtti szabad téren 

és magával hurcolva bennünlíet is, nekivetette hátát az oszlop-
nalí. Röglön odaszaladt egy rendőrbiztos és rászólt: 

— Itt nem szabad állni! 
— A 49-esek negj'edik zászlóaljábítn szolgáltam — felelía 

Coretti és a vitézségi éremre mutatott. 
A rendőrbiztos megnézte az érmet és bólintott: 
— No, akkor itt maradliat. 
— Hát nem megmondtam?! — Idáltott föl Coretti diadal

masan. — Vai'ázsos szó ez a „49-esek". Miért is ne volna jogom, 
hogy kedvemre megnézhessem a generálisomat, mikor én is ott 
voltam mellette, a hires négyszögben? Ha alvkor közelről láthat
tam, igazságos, hogy most is közelről nézhessem. Hiszen nem 
Is annyira generális volt, hanem a zászlóaljparancsnokom; mert 
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abban a nehéz félórában nem Ubrich őrnagy vezényelte a 
zászlóaljat, hanem maga Umbertol 

Eközben észrevetlük, hogy az udvari váróteremben és 
kivül is egj're több kaíonatiszt meg előkelő ur verődik össze, 
a kapu előtt pedig m.egálltak az udvari hintók, a vörös-libériás 
lakájoldial. Corelti azt kérdezte az apjától, hogy volt-e kard 
Umt>erto trónörökös kezében, mikor a négyszög közepén állt? 

— Bizonyosan volt, — felelte az öreg Coretti — hogy félre
üsse a lándzsát, amely éppen ugy érhette volna öt is, mint bárki 
mást. Ah, a Jáncailiról elszabadult ördögök! Ugy törtek lánlc, 
mint az Isten haragja! Ott nyargalásztak a csapatok, a négyszö
gek közt és repültek, mint a forgószél, legázolva mindent, ami 
az útjukba került. Fejetlen zűrzavar volt; alessandriai könnyű 
lovasoli, foggiabeh lándzsások, gyalogosolc, ulánosolt, vadászok 
mind egymásba gabajodva, hogy senki nem lelte a helyet ebben 
a pokoltmn. Hallottam, hogy kiabálnak: — „Fönség!... Fön-
s^es ur!" — Láttam, hogy közelednek a lándzsáit... sortüzet 
adtunlc, a puskapor füstje elnyelt mindent.. . És amikor i *üst 
szertefoszlott: az egész földet elboritottáli a halott vagy meg
sebesült lovak és lüánosok. Eklíor megfordultam és láttam, h- gy 
Umberto ott van köztünk és nyugodtan néz körül, mintha kér
dezné: nem Itarcolták-e meg valamelyik katonámat?... Mi 
pedig, mint az őrültek, közvetlen közelebb ordítottuk, aliogy a 
torkunlíon Icifért: — „Ev-vi-va!" .•.. Uram segits! Micsoda pilla
nat volt az ! . . . De már itt a vonat. 

A kalonabanda hai'sogva fújta a királyhimnuszt, a tiszt 
uralt mind odaszaladtak, a tömeg lábujjhegyre állt. 

— Ej, nem jön ám mindjárt, — mondta az egyik rendőr. 
— Ott bent üiuiepi beszéddel tartóztatják. 

Az öreg Coretti már alig fért a bőrébe a nagy izgalomtól. 
— Hej, ha rágondolok, — sóhajtolta — még mindig itt 

látom magam előtt. Igaz, jól viselte magát a kolerások közt is, 
m ^ a földrengés idején is. De én már mindig csak ugy emléli-
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szem rá, ahogy aldcor állt közöttüolc, a nyugodt arcával. És 
bizonyos vagyok benne, hogy ö is emlékszUv a 49-esek negyedik 
zásdőaljára: m ^ most is, amikor már Idi'ály és álighanein 
örülne, ha vendégül láthatna beunünlíet az asztalánál: mind-
nyájimlcat, akik körülötte voltunk alíkor. Most tábornokok, mi
niszterek és pléhgallérosok sürögnek-forognak körülötte: akkor 
csak szegény balvált fogták körül . . . Hej, ha pár szót válthatnék 
vele, ugy szem között! A mi huszonkétéves tábomokunlc, a trőn-
örökösünjí, aki a mi bajonettjeinkre volt bizva!... Tizenhatod
fél éve, hogy nem lát tam.. . A mi Umbertónkat... Ah, ez a 
rezes banda még most is megbizseregteli a véremet, aki áldója 
van! 

Hangos éljenzés szakitott félbe, ezer m ^ ezer kalap került 
le a fejekről, négy feketébe öltözött ur ült föl az első kocsiba. 

— Ez az! — kiáltott föl Coretü és ugy nézett rá, mintha 
megbabonáztálv volna. 

Majd halkabban mondta: 
, — Uram, segits. . . Hogy megőszült! 

Mind a hárman levettük a siplcánliat: a kocsi lassan előbbre 
jött a tömegben, amely egyre éljenzett és lengette a kalapokat. 
Én csak egyre az ö r ^ Corettit néztem. Egészen más volt, mint 
rendesen: soldial magasabbnak, komolyabbnalí látszott, lácsit 
halvány volt és oly egyenesen állt, hogy szinte hozzánőtt az 
oszlophoz, amelyhez támaszkodott A kocsi odaért elénk, ^ y 
lépésre tölünlc. 

— Éljen — kiabáltak mindenfelőL 
. — Evviva! — üvöltözött Coretti dörgő hangon, ahogy a 

többiek elhallgattak. 
A király arra nézett s a tekintete megakadt egy pillanatra 

a három medáUán. 
Eldíor Coretti, mintha megrészegedett volna, torka szakad

tából íöiorditott: 
f— Negyvenldlencedik ezred, negyedik zászlóalj! 
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A király, aJd másfelé nézett, most hirtelen ismét vi^za-
fordulí, egy pillanatig farlíasszemet nézett Corettivel s aztán 
kinyújtotta kezét a kocsiból. 

Coretti villámgyorsan odaugrott és megssioritotta a Idrály 
kezét A kocsi tovább meni, a t ö m ^ utána tódult, szétválasztott 
bennüiiket és elvesztettük szem elől az öreg Corettit De ez 
csak egy szempillantásig tartott, mert mindjárt jött értünli, 
lihegve, a szemei könnytől fátyolosan; a fia nevét kiabálta és 
eg>'il5; kezét magasra tartott. A fia odafurakodott hozzá és az 
öieg föUciáltott: 

— Ide gyorsan, fiam, m ^ meleg a kezem I 
Megsimogatta a fia arcát és aztán igy szólt: 
— ügy vedd, hogy a király keze cirógatott megi 
Álmodozva nézett a távozó kocsi után, mint a holdkóros; • 

kezében a pipa, mosolyogva állt egy kiváncsi csoport közepén, 
amely egyre csali őt nézte. 

— Ez is ott volt a 49-esek négyszögében — mondta az egyik. 
— Ismeri a királyt. 

— A király ismerte meg őt — mondta a másik. — Kezet 
is nyújtott neki a kocsijából. 

— Kérvényt adott a Idrálynak — szólt hangosan egy hai'-
niadik. 

— Nem, — felelte Cbretti és hevesen megfordult — nem 
adtam neld semmiféle kérvényt. Más valamit adnék neki, ha 
k é m é . . . 

Mind m ^ t ő d v e nóztek rá, Coretti pedig igy folyíatta: 
— Az életemet adnám neki. 

As árvaház. 
Kedd, -i-ike. 

Anyám, aliogy megígérte, tegnap délelőtt elvitt a Valdocco-
utcai árvaházba, hogy fölvétesse Preoossinalt a kis húgát. Most 
láttam életemben először árvaházat De milyen jól mulattam 
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az apTőságoldial! Kétszázan voltak, fiucsliák és leánykák vegj'e-
sen, de olyan kicsinyek, hogy az első elemistált már meglett 
férfiak lehetnének hozzájulí képest 

Éppen aldcor érkeztünk oda, mikor szép sorjában bevonul-
talc az ebédlőbe, ahol két hosszú asztal állt, sok-sok gömbölyű 
lyukkal és minden lyukban egy tányér, tele rizses babbal és 
minden tányér mellett a kanál. Néhányan, mihelyt beléptek, 
nyomban letelepedtek a földre és ott is maradtalc volna, ha 
oda nem jönnek a tanitónők és föl nem rázzák őket. Soksn 
megálltalc valamelyik tányér előtt, azt vélvén, hogy ez az övék 
és már kanalazni kezdték a levest, milior a tanítónő rájuk szólt: 

— Előre! 
És a kicsikék előbbre is totyogtak három-négy lépéssel, 

de ott megint megálltak és beleltanalazlak a tányérba; igy kós
tolgatták végig a rizses babot, ugy hogy mire a helyükre értek, 
már félig jól is laktalc. Végre sok lökdösés és kiabálás után min
denki megtalálta a helyét és éltkor következett az imádlcozás. 
De azolí, aldk a belső sorban álltak s ezért, amig imádlcoztalc, 
háttal fordultalí a tányérok felé, félig hátrafordították a fejüket 
rásandítván a tányérjukra, nehogy valaki kotorásszon benne és 
igy imádlvoztalí, líacsóiliat összetéve és szemülíkel az égre nézve, 
— mig a szivülí a tányérolmál volt. 

Aztán enni kezdtek. Ah, mily kedves látványosság volt ez! 
Az egj'ik két kanállal evett, a másik a kezé/ol tt5nile szájába 
az ételt, sokan egyenként szedték ki a babszemeket a tányérból 
és zsebre vágtáit, mások ellenben a kötényükbe szedték és olt 
lekvárrá törték.. . Voltak, akik nem ettek, hanem inlcább a 
röpdöső legyeket nézték, mások meg köhögtelc, mert rosszul 
nyeltek és tele prüszltölték az asztalt rizzsel. Olyan volt a terem, 
mint valami tyiikól: de nagyon kedves volt. Különösen tetszett 
nekem a Mslányok két asztala; mindnelc a haja szalíiggal volt 
megkötve a feje búbján: s oly szépek voltait az egyformán kötött 
piros, kék, zöld, sárga szalagocskák. 
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Az egyik asztalnál nyolc kis lány evett s a tamtóuő meg
kérdezte tölüli: 

— Hol terem a rizs? 
Mind a nyolc kitátotta a száját, amely tele volt étellel éa 

éneldő hangon felelt: 
— A rizs a íöld-t)en te-rem. 
— Föl a kezeket! — parancsolta most a tanitónö. 
És szép volt látni, ahogy egyszerre a levegőbe emelkedtek 

a gömbölyű, vékony líarocskák és a sok apró kezecske mind 
billegett a levegőben, níínt megannyi rózsás-fehér pillangó. 

Most kimentek játszam, de előbb leakasztották a falról kis 
kosarukat, amelyben benne volt az uzsonnájuk. Kimentek a 
kertbe, ott elszéledtek és előszedték az eleséget: kenyeret, 
aszalt szilvát, Itis darabka sajtot, főtt tojást, almát, körtét, csirke-
szárnyat, ami akadt. A kert egy szempillantás alatt ixgy tele 
lett morzsával, mintha szándékosan hintetlek volna eleséget 
egy madárcsapalnalc. Minden elképzelhető módon ettek: mint a 
házinyulaic, az egerek, a macskáit, — rágicsálva, nyalánlcodva-
szopogatva: hogy azt se tudtam, merre nézzek. 

Volt köztük egy kis fiu, aki mellének szorította hegyével a 
kiflijét s ugy kenegette lasponyával, mintha kardot fényesítene. 
Néhány kis lány valami sajtfélét mancsüíolt a kezében s ez ugy 
szétfolyt az ujjaik közt, mint a tej, belecsurogván a nihájulc 
ujjába; de ők észre se vették. Vigan kergetőztek és szájuliban 
lartottálí az almát és kiflit, amelybe beleharaptak, akárcsalc a 
kis kutyák. Láttam hármat, amint összebújva kis faágakkal fur-
daltalv egy főtt tojást, mintha Mncseket keresnének a belsejé
ben s aztán a morzsákat oly gonddal szedegették föl a földről, 
mintha megannyi gyöngyszem lett volna. 

Azok körül pedig, aldknek a kezében valami szokatlan 
holmi volt, nyolcan-tizen is csoportosultalí, beleütve kis kobak-
iultat a kosárba, mintha a holdat bámulnák a kut tükrében. 
Talán húszan is körülfoglak egy öklömnyi kis legényt, akinek 
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eiLkros stanicli volt a kezében; ás mind udvaroltak neki, hogy 
belemárthassák kenyerülíet a cukorba: ő pedig némelyekne!; 
nagy kegyesen megengedte ezt, mig másolmak csak az ujját 
adta oda, hogy — szopogathassák. 

Közben édesanyám is lement a kertbe és hol az egyike', 
hol a másiliat megsimogatta. Solcan elébe mentek, sőt egyenesen 
rávetették magukat s az arcukat íölnyujtogatva, csókot kértek 
tőle, mintha fölnéznének a Earmadilc emeletre s közl)en egj-ro 
tátogtalt a szájuldial. Az egyik félig megi-ágott narancsszeletel 
kínált neki, a másik kenyérhajat, a harmadik pedig néhány 
eperfalevelet; egy kis leány nagy komolyan mutogatta neld a 
mutatóujja hegyét, amelyen, ha jól megnézték, látszott is egy 
ici-pici hólyag, ami tegnap este támadt rajta, mert hozzáért az 
égő gyertyához. 

Mint nagy ritkaságokat és kincseket dugdostalc az orra alá 
ici-pici bogárkáliat, amelyeket azt se tudom, hogyan láttak vagy 
foghattak meg, — azián eltört dugókat, inggombokat, cserépből 
lütépett xirágokat. Az egyik kis lány, akinek be volt kötözve 
a feje, mindenáron azt akarta, hogy az anyám hallgassa meg; 
azlán elgagyogta, hogy miképpen esett el: de egy szót se lehe
tett belőle érteni. Egy másili addig könyöi-gött, mig az anyára 
lehajolt ho72Á s aldtor titokzatosan a fülébe súgta: 

— Az én apám kefeköfö. 
Ezalatt, persze, egj'mást érték a balesetek és a tanítónők 

lélekszakadva rohantak oda: — Ids lányok keservesen sirtalc, 
mert nem bírták kioldozni csomóra kötött zsebkendőjüket, 
mások süíoltozva karmolták egymást és verekedtek két szem 
almamagért, az egyik kis fin beleesett egy fölborított padba és, 
mivel nem birt íöUielni, sivított, mintha njnizták volna. 

Mielőtt elmentünk, édesanyám fölvett az ölébe három-négy ] 
Mcsücét és ekkor jobbról-balról tódultak hozzá a többiek is,' 
hogy vegye föl őket is, — kinek tojá^árgátől, kinek narancslé
től vagy más gyümölcstől volt maszatos az arca, — és ki a kezét. 
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fogta meg, ki az ujján lévő gyürüt nézegette, ki pedig az óra-
láncába kapaszkodott, sőt akadt olyan is, aki a kontyát akarta 
szétszedni. 

— Vigyázzon, kérem, — figyelmeztették nevetve a tanitó-
nők — tönkreteszik a ruháját! 

De édesanyám nem sokat törődött a ruhájával és tovább 
csókolgatta őket, az apróságok pedig egyre többen tolongtak 
körülötte, — az első sorban állók kinyújtott karral, mintha íöl 
alcamának rá mászni, a távolabb állók furakodva, hogy közelebb 
jussanak hozzá, — és mind kiabáltak: 

— Is-ten ve-le!. . . Is-ten ve-leí . . . 
Végi-e le tudta rázni őket a nyakáról és kiszaladt a kertből. 

Akkor mind odaszaladtak a rácsos kerítéshez s kidugván fejüket 
a vasrácsok közt, hogy utána nézzenek, kidugták a kezüket is 
és még egyre kinálgattíUi kenyérdarabokkal, sajthéjakkal, laspo-
nyával és mind liiabáltak: 

— Isten veled!.. . Gyere el holnap i s ! . . . Gyere el minden
nap! . . . Isten veled! 

Anyám még egyszer végigzongorázott a feléje nyújtott sok
sok kezecskén, amelyek ugy nyúltak ki a vasrácsokon, mint apró 
eleven rózsálí s végre szerencsésen Mért az útra, a ruhája tele 
morzsával és foltokkal, összegyűrve, bepiszkolva, — egyUv kezé
ben sok virág, a szemeiben könnyek, — de azért boldogan, 
mintha csak bálban lett volna. És a kertből még egyre kihallat
szott a sikongatás, mintha nagy madarak csicsergése lett volna, 
ahogy utána kiabáltak: 

— Isten veled!.. . Isten veled!. . . Gyere el holnap is, asz-
szonyságl 

A terRa«öra. 
Szerda, 5-ike. L 

Mivel az idő állandóan szép és meleg volt, kivonultvuJí "á 
tornateremből a kertbe, ahol szergyakorlatokat végeztünk. Gar-
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rone tegnap éppen az igazgató ur irodájában volt, mUíor odajött 
a Nelli anyja, — az a feketei-uliás, szőke úriasszony — hogy 
fölmenttesse fiát a szergyalíorlatoktól. Minden szó nagy fájdal
mába került s mialatt beszélt, egyik kezét a fia fején tartotta. 

— Nem birja, — mondta az igazgató umalc — az egyilc 
karja miatt . . . 

De Nelli egészen oda volt, hogy kizárják a 'szergyakorlatok
ból; végtelenül fájt' neki ez az ujabb megaláztatás, amelybe 
nem alcart belenyugodni. 

— Meglátod, anyám, — könyörgött — hogy éppen ugy el
végzem én is, mint a többiek! 

Az anyja némán nézett rá, végtelen szánalommal és szere
tetlel. Aztán az igazgató úrhoz fordult és aggódó habozással 
mondta: 

— Félek a kis pajtásaitól... 
Azt alcarta mondani: — „Félelc, hogy a pajtásai Idcsuíol-

Ják." — De Nelli mindjárt igy felelt: 
— Nem tesz semmit. . . Engemet nem bánt. És aztán ott lesz 

Garrone is. Nekem elég, ha ő nem nevet k i . . . 
Erre aztán megengedték neki, hogy részt vehessen a szer-

gj'akorlatokban. 
A tornatanár ur — akinek nagy sebforradás van a nyakán 

s ezt akkor szerezte, milvor Garibaldi seregében szolgált — 
mindjárt a mászópóznákhoz vezetett bennünket, amelyek na-
gj'on magasak; föl kellett mászni egészen a csúcsig s ott ráliel-
lett ülni a keresztgerendára, mint a lóra, vagy akár ^yenesen 
is föl lehetett rá állani. 

DeroEsi és Coretti ugy kúsztak föl a póznákra, mint két 
mókus; a Ids Precossi is gyorsan fölmászott, bár térdig érő, 
hosszú kabátja akadályozta; hogy megnevettessék, mialatt föl
felé mászott, mind hangosan ismételték kedvenc szava járását: 
— „Bocsánat, bocsánat 1". . . Stardi nagyon erőlködött, büfögött, 
nekivörösödött, mint a pulyka, csikorgatta a fogait, -niiat a 
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mérges kutya: de akkor is föléri volna, ha megszalvad bele. 
Fölmászott Nobis is, nagy nehezen; és amilíor odaíönt volt: oly 
diadalmasan állt meg a keresztgerendán, mint a római császá
rok. Votini ellenben kétszer is lecsúszott, bár szép, kék-csikos 
ruhája volt, amit egyenesen a tornára kapott. 

Hogy Icönnyebben másxhassanalí, mind bedörzsölték a kezü
ket gyantával, hogy ne csússzék a sima ián; és persze, hogy 
az a szatócs Garoffl látott el mindnyájunkat gyantaporral. Egy 
soldóba került a stanicU és ki tudja, mennyit nyert rajta!. . . 
Most Garrone következett, aJü kenyeret rágva mászott íöl, 
mintha ez semmis© lenne: és azt hiszem, egész könnyen föl 
birta volna vinni bármelyikünlcet is a vállain, olyan széles és 
erős ez a „Ids buta". 

Garrone után most Nellire került a sor. AUghogy hosszú, 
sovány kezei megfogtált a póznát, máris többen csúfolódni és 
nevetni kezdtek; de Garrone keresztije fonta vastag karjait a 
mellén és olyan sokat jelentő pillantással mérte végig „a ban
dát", amiből mindenld megértette, hogy még a tanitó ur jelen
létében is ki fog osztani egy-két „mellport a baltüdőre", ha 
valalü muldvanni mer; erre aztán mindnyájan abbahagyták a 
vigyorgást. 

Nelli pedig eUrezdett mászni; szörnyen erőUcödött, szegény, 
az arca violaszinbe játszott, a melle zihált, homlokáról csorgott 
a verejték, ugy hogy a tanitó ur megszánta: 

— Már elég, — mondta neki — gj'ere le, fiam. 
De Nelli nem fogadott szót; makacskodott és tovább eről

ködött. Remegtem érte minden pillanatban, hogy lezuhan és 
összetöri magát. — Szegény Nelli!... Elgondoltam, hogy ha én 
lemiék az ő helyében és ha igy látna az édesanyám: mennyire 

/ fájna nelü! És eiTe gondolva tigy megszerettem szegény Nellit, 
h ( ^ nem tudom, mit adtam vohia, csakhogy sikerüljön föl
másznia, — csaldiogy föltolhatnám titokban, hogy senld észre 
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ne vegye!. . . Eközben Garrone, Derossi és Coretü egyre biz-
tattálc: 

— Rajta, Nellü. . . Bátran, e lőre! . . . Csak még egy kicsit 
szorítsad... Rajta! 

És Nelli, óriási eröfeszitéssel, nagyokat nyögve, Idnlődott 
tovább, ugy hogy már csak két arasznyira volt a pózna végétül. 
Most már a többiek is biztattált: 

— Brávó!.. . Bátorság!... Éljen a Nellü. . . Húzd íöl 
magad, pajtás! 

És ime: NelU m^ragadta a keresztgerendát, mire mind
nyájan tapsoltak. 

— Brávó, Nelli! — kiáltott íöl a tanitő ur is. — De most 
már elég: gyere le! 

Nelü azonban éppen ugy föl akart állni a keresztgerendára, 
mint a többiek; rövid erőlködés után föl is tette könyökeit a 
gerendára, aztán fölhúzta rá a derekát, majd rátérdelt és végre 
•talpra is állt, mint a többiek; lihegett és zihált, de boldogan 
mosolyogva nézett le ránk. Megint tapsoltunk neki és Nelli most 
kinézett az utcára. Én is arrafelé fordultam és a fákon át, me
lyek elzárták a kilátást a rácsos kerítésen keresztül, ugy tet-
raett, mintha az édesanyját láttam volna sétálni az utcán. . . A 
szegény asszony azonban nem is mert felénlc nézrd. 

Ekkor Nelli is leszállt és mindnyájan örömmel fogtiik körül; 
izgatott volt, az arca kipirult, a szemei ragyogtak, — mintha 
egészen Idcserélték volna! Aztán, mikor hazamentünlí s az édes
anyja, elébe sietve, kissé nyugtalanul kérdezte, miközben meg
csókolta: 

— Noŝ  hogy ment a dolog, szegény kis fiam? 
Mindnyájan egyszerre kiabáltunk: 
— Nagyon jól ment! . . . Éppen ugy fölmászott, mint a 

többidi! . . . Ügyes, erős flu!... 
Látni kellett volna, hogy milyen boldog volt a NeUi anyja! 

Meg akarta köszönni ezt a jó újságot, de nem tudott szólói, csak 
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három-négyünltaek megszorította a kezét, hélásan megsimogatta 
Garrone ai'cát, aztán elvitte a fiát és, ahogy utánuk néztünk, 
láttuk, hogy sietve mennek egymás mellett, élénken beszélgetve, 
— és oly boldogan, aminőknek talán még soha senldse látta 
őket! 

As apám tanilöja. 
Kedd, íl-ike. 

MUyen szép kiránduláson voltam tegnap az édesapámmal! 
— íme, hogyan... Tegnapelőtt, mikor apám vacsora után az 
újságját olvasta, egyszerre csak csodálkozva Idáltott löl: 

— És én azt hittem, hogy már húsz éve meghalt!... Tudjá
tok-e, hogy még él az én első tanitém, aki elé az elemiben jár
tam? Szegény Vineenzo Crosetti most nyolcvannégy éves! Itt 
olvasom, hogy a miniszter Idtüntette a koronás arany érdem
kereszttel hatvan évi tanítása jutalmául.. Hat-van eszrtendő: 
éríitek-e? És csak két é\'vel ezelőtt ment nyugdíjba. Szegény 
Crosetíil Vasúton csak egy órányira laldlí innen, Condovében, 
ahová a régi kertészünk is való. 

Majd rövid gondollíodás után, igy folytatta: 
— Hallod-e, Enrieo, meglátogatjuk az öreget. 
És aztán egész este csak róla beszélt. Első tanitójánalc a 

neve ezer és ezer gyerekkori emléket támasztott föl a szivében: 
első pajtásairól, elhunyt édesanyjáról. 

— Crosetti! — kiáltott föl. — Negyven éves volt, mikoi 
engem tanitott az első elemiben. Mintha még most is látnám. 
Alacsony emberke volt, Idssé már meg is görbült, vidám, vilá
gos szemei voltak és mindig simára borotválta az arcát Szigorú, 
de kedves, jószívű ember volt, ugy szeretett berniünket, mint 
az édesapánlc, de semmi csinyt nem hagyott büntetlenül. Paraszt-
fiúból lett tanító, sok küzlcödés és nélkülözés áxán. Tetőtől talpig 
derék ember volt, az anyám szerette, apám pedig ugy bánt vele, 
mint a barátjával. De hogyan került Torinóból éppen Condo-
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vébe? Egészen bizonyos, hogy nem fog megismerni. De mind
egy: majd megismerem én. Negyvennégy év múlt el azóta I 
Negyvennégy év, Enrico!... Holnap elmegyünlc és megláto
gatjuk. 

És tegnap reggel kilenc órakor már kint voltunk az állo
máson, ahonnan Susa felé visz a vasút. Szereltem volna, hogy 
jöjjön Garrone is, de nem jöhetett, mert az édesanyja beteg. 
Gyönyörű tavaszi nap volt. A vasul zöld réteken és virágzó 
sövénykeritések Icczt szaladt, ugy hogy a levegő tele volt illattal. 
Az apám nagyon jókedvű volt; időnként átölelte a nyakamat és 
ugy beszélt hozzám, mintha a barátja lettem volna, — közben 
pedig a vidéket nézte. 

— Szegény Crosettii — mondta. — Apám után ö volt az 
első férfi, ald szeretett és jót tett velem. Sohase fejejtetlem el 
néhány jó tanácsát, se néhány kemény szemrehányását, amelyek 
egész utón fojtogattak hazafelé menet. Nagy, rövid kezei voltak. 
M ^ most is szinte látom: hogyan lépett be az iskolába, hogyan 
támasztotta botját a sarakba és akasztota föl kábáját a fogasra. 
Mindig ugyanazokkal a mozdulatoldcaL És napról napra mindig 
egyformán jókedvű volt, mindig lelkiismeretes, tele jóindulattal 
és figyelemmel, mintha mindig csalc aznapon kezdte volna a 
tanítást Ugy emlékszem rá, mintha csak most is hallanám, 
miitor figyelmeztetett: 

— „Bottini, ej. Bottini! kinyújtva tedd rá mutatóujjadat 
arra a toUszárra"... 

— Negyvennégy esztendő alatt bizonyára nagyon megvál
tozott! — tette hozzá apám sóhajtva.' 

Mihelyt CJondovébe érkeztünk, azonnal megkerestük régi 
kertészünlcet, aldnek valamelyilí utcában szatócsüzlete volt. De 
csak a f e l e s e t találtuk otthon, a gyerekeivel; nagyon meg
örült a látogatásimloiak, elmondta, hogy az ura Görögországban 
van, de nemsokára hazajön, már három év óta odavan dolgozni; 
aztán beszélt m ^ legnagyobbik leányáról, aM a torinói siket-
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némák intézetében van. Végül megmagyarázta az utat, hogy 
merre kell mennünlí a lanitó úrhoz, akit a kis városban miji-
denld ismer. 

Kimentünlt a városkából s elindultunlc dombnak fölfelé a 
Ids gyalogúton, melyet virágzó sövény szegélyezett két felöl. Az 
apám már nem beszélgetett; egészen elmerült visszaemlékezé
seibe, időnként el-elmosolyodott és csóválta a fejét. Egyszerre 
csalc megállt és igy szólt: 

— Itt jön! Fogadok, hogy ő az. 
Szemben velünk lefelé tartott az ösvényen egy alacsony, 

öreg ur, fehér szakállal, széles karimájú kalapban, boton tá-
maszlíodva; már nehezen húzta a lábait s a kezei reszkettek. 

— ö az, — ismételte az apám és m€>ggyorsitotta lépéseit. 
Mikor közel ériünk hozzá, megálltunk. Megállt az öreg ur 

is és ránézett az apámra. Az arca még friss volt, a szeme vilá
gos és élénk. 

— Ugyebár, — kérdezte apám, megemelve a kalapját — 
ön Vincenzo Crosetti tanitó ur? 

— Az vagyok, — felelte az öreg ur, kissé reszkető, de még 
csengő hangon és szintén levette a kalapját. 

— Akkor, — folytatta apám, megfogva az öreg ur kezét — 
engedje meg, hogy egy régi tanítványa kezet foghasson önnel 
és megkérdezhesse: hogy van? Egyenesen azért jöttem Torinó-
ból, hogy láthassam önt. 

Az öreg ur álmélkodva nézett apámra, s aztán így szólt: 
— Igazán nagyon megtisztel... de nem tudom.. . Tanít

ványom volt, azt mondja?.. . De, bocsánat: mikor?. . 1 Ha talán 
megmondaná a nevét? 

Apám megmondta: — „Alberto Bottini"... Megmondta azt 
is, hogy melyik évben volt a tanítványa s aztán igy folytatta: 

— ön, persze, már nem emlékszik rám. De én olyan jól 
megismertem! 

Az öreg tanitó lehajtotta a fejét és gondolkodva nézett a 

De AjTÍicls : A szív. 11. * 
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földre; kétszer-háromszor halkan ismételte az apám nevét, — 
aztán hirtelen föltekintett és azt kérdezte: 

— Alberto Bottim?... Boltim mérnök ur fia?... Azé, aki 
a Consolatu-téren lakott? 

— Azé, — felelte apám mosolyogva és odanyújtotta a kezét. 
— Akkor, — mondta az öreg ur — engedje meg, kedves 

uram, engedje meg . . . 
Odalépett apámhoz és megölelte: a feje alighogy a válláig 

ért neld; de apám gyöngéden lehajtotta az arcát a i üreg laiiitó 
homlolíára. 

— Tiszteljen meg azzal, hogy velem jön — mondta az 
öreg ur. 

Szótlanul megfordult és indult vissza, a háza felé. Pár perc 
múlva már olt is voltunk a kis ház előtt, melyhez kertecskén át 
kellett bejuini s az öreg ur Idnyitotta az egyik ajtót. Fehérre 
meszelt kis szobába léptünk: egyik sarokban volt egy tábori 
ágy, íehér-kék kockás terítővel letakarva, a másikban íróasztal 
líis könyvtárral, négy szék meg egy régi térkép a falra szögezve; 
jó alrnaíllat töltötte be a szobát.. . Leültünk mind a hárman; 
apám és az öreg tanitó néhány pillanatig szótlanul nézegették 
egymást. 

— Bottíni! — szólalt meg aztán az öreg ur, merően nézve 
a téglás padlót, mely szinte vakított a besütő verőfényben — 
most már jól emlékszem! Kedves anyja áldott jő asszony volt. 
Ön az első évben egy darabig az első padban ült balra, közel 
az ablakhoz... No, ugy-e, hogy jól emlékszem?... Még most 
is látom göndöríürtös fejét. 

Kicsit elgondoUiozott, majd elmosolyodva folytatta: 
— Eleven gyerek volt, m i ? . . . Sőt nagyon is eleven! A 

második évben toiX)kgyíkja volt. Még emléltszem, mikor a beteg
sége után először hozták. iskolába: lesoványodva, nagykendöbe 
csavarva... Negyven év telt e l d ^ ^ ^ g a z - e ? Nagyon szép és 
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nagyon kedves, hogy megemlékezik szegény tanitójáróL Jöttek 
ide már mások is, évekkel ezelőtt, a régi tanítványaim: vau 
köztük egy ezxedes, aztán sok pap és több előkelő ur. 

Megkérdezte apámtól, hogy mi a foglalkozása; aztán igy 
szólt: 

— Nagyon öríilök, igazán szivemből örülök. És nagyon kö
szönöm, hogy eljött. Már jó ideje nem látogatott meg senM. És 
tartok tőle, hogy ön lesz az utolsó vendégem, kedves uram. 

— Ugyan ne mondjon ilyet! — Itiáltott íöl édesapám. — 
Hiszen semmi baja sincs: teljesen egészséges. Nem szabad üyet 
mondania. 

— Ej, dehogynem! — felelte az öreg ur — nézze csak, 
hogy reszlvet a kezem. Ez már rossz jel. Három évvel ezelőtt 
Icezdődött, amikor még tanítottam. Eleinte nem is törődtem vele, 
íízt hittem, hogy majd elmúlik. De nem múlt el, sőt inkább nö
vekedett. Végre egy szép napon már nem birtam i m i . . . Ah, 
csúnya nap volt az, uram, mikor először mocskoltam be egyik 
tanítványom irkáját, amelybe irni akartam: mintha csak a szi
vembe szaladt volna a megcsúszott toll! Egy darabig még csak 
elkinlódtam valahogy, de aztán sehogyse ment a dolog. Hetven 
esztendei tanitás után el kellett búcsúznom az iskolától, a tanu
lóktól, a munkától. És ez fájt: nagyon fájt aldtor. Amikor utol
jára tartottam előadást, mind elkísértek haza, ugy ünnepeltek; 
de én.szomoru voltam: megértettem, hogy vége az életemnek. 
Már ^ y évvel előbb meghalt a feleségem és egyetlen fiam. 
Nem maradt senldm, csak két kis paraszt xmokám. Most a 
néhány száz lirás nyugdijamból élek. Már nem csinálok semmit: 
és a napok oly hosszúak, sohase akarnak véget érni! Minden 
szőralvozásom az, hogy lapozgatok a régi iskolás könyveimben, 
a „Tanítók Lapjá"-ban és néhány olyan könyvben, amit aján
dékba kaptam. íme, — folytatta, kis könyvtárára mutatva — 
itt vannaií az én emlékeim, az egész multam. Nincs másom a 
világon! 

4* 
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Aztán hirtelen fölvidult és igy szólt: 
— Meg íogom önt lepni valamivel, kedves Bottini ur! 
Fölkelt, odament az asztalához, kihúzott egy hosszú flókot, 

amelyekben sok apró csomag volt, zsineggel szépen átkötve és 
mindegyikre volt irva valami dátum. Miután egy darabig ke
resgélt, lübontott egy ilyen csomagot, lapozgatott bemie s végül 
kihúzott egy elsárgult lapot, amelyet odanyújtott az apámnak,.. 
A negyven év előtti iskolai dolgozata volt!. . . Legfölül ez volt 
rá irva: „Alberto Bottini, diktálás után, 1838 április 3 " . . . Apám 
rögtön megismerte dai-abos, gj'ermekes Írását és mosolyogva 
kezdte olvasni. De aztán hirtelen elöntöttélv szemét a könnyek. 
Én fölkeltem, odamentem hozzá és megkérdeztem, hogy mi 
baja? 

Apám magához ölelt az egyik karjával és igy szólt: 
— Nézd meg ezt a lapot. Meglátod rajta szegény édes jó 

anyám javításait. Az „1" és „t" belüket mindig utána javította, 
mert én nem húztam föl elég magasra a szárulcat. És az utolsó 
s-orokat egészen ő magn irta. Megtanulta utánozni az Írásomat s 
amikor én fáradt voliam és elálmosodtam, ő végezte be helyel
tem a föladatot. Édes, áldott jó anyám! 

Áhítatos gyöngédséggel csókolta meg az elsárgult lapot. 
— íme, itt vannak az emlékeim, — szólt most az öreg 

tanító, rámutatva a csomagokra. — Minden évben félretettem 
minden tanítványomnak egy-egy írását és itt mind megvannak, 
szép rendben, dátum szerint. Néha lapozgatok bennük, hol itt 
olvasok-egy sort, hol amott és ilyenkor eszembe jut sok ezer 
apróság, ugy hogy szinte átélem a régmúlt időt . . . Behunyom 
a szememet és látom a sok arcot egymás után: egyik osztály 
jön a másik után, száz meg száz gyerek; és ki tudja, hányan 
haltalc meg már közülük! Sokra még nagyon jól emlékszem. A 
legjobbakra és a legrosszabbakra: aldkben legtöbb örömöm 
volt s alcik legtöbb szomorúságot okozlak; mert annyi sok gye
rek közt bizony alcadtak kigj-ók is! De most már, minthogyha 
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nem is ezen a világon volnék már: nem haragszom senlcire és 
egyformán szeretem mindamiyit. 

Megint leült és egyik kezemet a két keze közé f(^la. 
— Hát én rólam, — kérdezte apám mosolyogva — nem 

jut eszébe valami csiny? 
— önről, uram? — felelte az öreg tanító szintén moso

lyogva. — Egyelőre nem.' De ez még nem jelenti ám, hogy nem 
is liövetelt el csínyeket. De ugy emlékszem, hogy okos fiu volt: 
nagyon is komoly a korához képest. Emlékszem, hogy nagyon 
szerette az édesanyját... Ah, milyen kedves, gyöngéd figyelem 
ez, hogy eljött, meglátogatni engem! Hogyan is mulaszthatta el 
a dolgait, csak azért, hogy meglátogasson egy szegény öreg 
embert? 

— Lássa, Crosetti ur, — felelte élénken az édesapám — 
üagyon jól emlékszem az első alkalomra, mikor szegény édes
anyám elkísért az iskolába. Először kellett megválni tőlem két 
tiosszu órára, amikor idegen kezekben hagyott és nem az édes
apám vigyázott rám: szóval ismeretlen emberre kellett bíznia 
engem. Szegény édesanyámnak annyi volt, mikor az iskolába 
léptem, mintha Idrepültem volna a világba: az első válás abban 
a S7.ükséges és fájdalmas sorozatban, amelynek el kellett követ
keznie; a társadalom először szakította el tőle a fiát, akiről 
tudta, hogy ezentúl már sohase kapja vissza osztatlanul. Nagyon 
el volt érzékenyülve, éppen ugy, mint én is. Remegő hangon 
ajánlott engem az ön jóindulatába s elmentében, a félig csukott 
ajtón át még egyszer üdvözölt a kezével, a szemei pedig köny-
nyekben úsztak. És éppen abban a pillanatban ön megnyugtató-
lag intett az egyik kezével, a másikat pedig a szivére tette, 
mintha mondaná: „Bízzék bennem, asszonyom!" . . . És ezt a tag
lejtést, azt a tekintetet, amelyből kivettem, hogy ön megértelte 
anyámnak minden aggodalmát, gondolalát és érzését, azt a te-
Idntetet, amely azt mondta: „Bátorság!"... ezt a taglejtést, 
amely a szeretet, elnézés, jóindulat ünnepélyes fogadalma volt: 
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az emlékezés vett rá, hogy eljöjjek önhöz Torinóból. És ime, 
negjTvenn^ esztendő után ismét itt vagyok, hogy elmondjam, 
amit alvkor csak gondoltam, de kimondani még nem tudtam: 
„Köszönöm, kedves tanító ur!" 

Az öreg tanitó nem felelt: simogatta a hajamat és resz
kető keze ide-oda táncolt fejemről a homlokomra, homlokomról 
a vállamra. Apám pedig végignézett a meztelen falakon, a sze
gényes ágyon, a darab kenyéren és a félüveg olajon, ami az 
ablakdeszkán állt, s mintha megszólalt volna: 

— Szegény tanitő ur! Hát hatvan esztendei munka után 
ez a te jutalmad? 

De a jó öreg boldog volt és újra élénken kezdett beszélni 
édes apára családjáról, az akkori többi tanítókról és apám iskola-
társairól; apám egyik-másikra még emlékezett, de sokra már 
nem; aztán kölcsönösen adtak hírt egymásnak azokról, akikről 
tudtak, — míg aztán apám hirtelen félbeszakította a beszélge
tést, megkérvén az öreg tanitót, hogy jöjjön le velünk a város
kába, közös vUlásreggelire a fogadóba. Az öreg ur hálásan 
köszöngette a meghívást: 

— Köszönöm, igazán köszönöm! — de még habozott és 
nem merte elfogadni. 

Édesapám megfogta mind a két kezét és ugy kérte, hogy 
jöjjön... 

— De hogyan fogok enni, — szabadkozott az öreg ur — 
ezzel a két táncoló kezemmel? Kinos baj ez nekem is, de gyötre
lem másoknak is! 

— Majd mi segítünk — biztatta apám könyörögve. 
Erre már elfogadta a meghívást és mosolyogva ingatta 

a fejét. 
— Szép nap ez a mai, — mondta bezárván a házát — na

gyon szép nap, kedves Bottini ur! Biztosithatom, hogy emlé
kezni fogok rá, ameddig csak élek. 
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Apám karon fogta öreg tanitőját, aki viszont megfogta az 
én kezemet és igy mentünk le az ösvényen. Találkoztunk két 
Ids mezítlábas leánnyal, akik teheneket hajtottak és ^ y fiúval, 
aki nagy csomó szénát vitt a hátán. Az öreg tanitő elmondta, 
hogy mind a három iskolába jár, de nappal mezítláb járnak, 
barmokat legeltetnek és a földeken dolgoznak, este pedig cipőt 
huznalí és mennek az iskolába. 

Az idő már délre járt és senki mással nem is találkoztunk. 
Pár perc alatt leértünlc a fogadóba, ahol a nagy asztalhoz ültünk 
és, közrefogván az öreg tanitó urat, mindjárt hozzá fogtunlc az 
ebédhez. A fogadó oly csöndes volt, mint a kolostor. Az öreg 
tanitónali nagyon jó kedve volt és az örömmel járó izgalom még 
fokozta kezeinek a reszlcetését, ugy hogy szinte enni se tudott. 
De apám összevágta neld a húst, eltörte a kenyeret és meg
sózta a levesét. Mikor inni akart, két kézzel kellett fognia a 
poharat és még aklwr is a fogaihoz verődött. De gyorsan és 
nagy hévvel beszélt azokról a tanlvönyvekröl, melyekből fiatal 
korában tanitolt, az aldvori tanrendekről, a fölebbvalóitól kapott 
dicséretekről, az utóbbi években kiadott uj rendeletekről, — 
és az arca mindig derült, mosolygós volt, csak valamivel piro
sabb: a hangja pedig vidám és a nevetése egészen fiatalos. 

És az apám csak nézte, nézte, — ugyanazzal a Idíejezéssel, 
amelyet észreveszek rajta néha, mikor engem néz otthon — 
milíor magában gondolkozik és mosolyog, kissé féloldalt hajtva 
a fejét. Aztán, mikor az öreg tanitó kissé leöntötte magát borral, 
az apám fölkelt és letörülte a szalvétával. 

— De ugyan, kérem: nem engedem! — tiltakozott sze
rényen. 

Elnevette magát és latinul mondott valamit. Majd fölvette a 
poharát, amely táncolt a kezében és ekkor elkomolyodva 
ipondta: 

— Isten éltesse, kedves mérnök ur, a gyermekeivel együtt... 
Drága, jó édesanyja emlékére 1 
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— Az ön egészségére, kedves tanitó ur — lelelte az apám 
és megszorította az öreg ur kezét. 

Az étterem túlsó végében ült a fogadós néhány vendéggel 
együtt, alcik mind odané/.tek és olyanformán mosolyc^tak, 
mintha nagyon tetszenóJc nekik, hogy igy ünnepeljük az ő öreg 
tanítójukat. 

Két óra is elmúlt már, mikor fölkeltünlc az asztaltól és a 
tanitó ur ki altart kisémi bennünket az állomájhoz. Apám ismét 
karonfogta és ő megint megfogta a kezemet; a t)otját én vittem. 
A járókelők megálltak és ugy nézték, mert mindenld ismerte; 
EOican köszöntek is nelíi. Aztán egyszerre nyitott ablakon át 
hangos gyerekzsivajt hallottunlt; silabizálva olvasott az egész 
osztály... Az öreg tanitó megállt és ugy látszott, hogy elszo
morodik : 

— íme, kedves Bottini ur, — mondta sóhajtva — ez fáj 
nekem. Hogy hallom a gyerekek szavát az iskolában és nem 
lehetek köztük, mert más van a helyemen. Hatvan esztendőn 
át hallottam ezt a zenét és a szivem összenőtt ve le . . . Most 
nincsen családom. Elvesztettem a gyermekeimet. 

— Nem, kedves tanitó ur, — mondta édesapám, tovább 
menve — a gyermekei még mind megvannak, szétszórva a vi
lágban és mind emlékeznek önre: ahogy én is mindig emlé
keztem. 

— Nem, nem, — csóválía fejét szomorúan az öreg tanitó 
nincs már iskolám, nincsenek már gyermekeim! És gyermekek 
nélkül nem birom el sokáig. Hamar fog ütni az órám. . . 

— Ne mondjon ilyet, kedves tanitó ur és ne is gondoljon 
erre! — vigasztalta édesapám. — De, akárhogy van is: ön oly 
sok jót tett! Oly nemesen élte végig az életét! 

Az öreg ur odahajtotta galambősz fejét az apám vállára és 
megszorította a kezemet... Azlán siettünk az állomásra s mikor 
odaértihilí, a vonat már indulóban volt. 
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— Isten vele, kedves tanitó ur! — mondta apám és meg
csókolta. 

— Isten vele s köszönöm I — felelte az öreg ur, s megfogván 
reszlcető kezeivel az apám egyilc kezét, odaszorította a szivéhez. 

Aztán én is megcsókoltam és éreztem, hogy arcát elöntötték 
a könnyek. Apám fölsegített engem a kocsiba s amikor ö is föl
szállt gyorsan kivette az öreg ur kezéből a kopott, durva lx)tot 
és belenyomta helyelte a saját ezüstgombos botját, melyen a 
neve kezdőbetűi is rajt voltait. 

— Tartsa meg emlékül — mondta. 
Az öreg ur vissza akarta adni a botot, hogy visszavegye a 

magáéi; de édesapám már a folyosón volt és becsukta az ajtót. 
— Islen vele, kedves jó tanitó ur! — mondta mosolyogva. 
— Isten vele, fiam! — felelte a tanitó ur, mialatt a vonat 

, elindult — és Isten áldja meg a vigasztáláséii, amivel megör
vendeztetett öreg napjaimra! 

— A viszontlátásra! — kiáltotta apám megindult hangon. 
De az öreg tanitó csali megcsóválta a fejét, mintha mon

daná: 
— Soha többé nem látjuk egymást viszont! 
— De igen, igen! — ismételte édesapám — a viszontlá

tásra! 
ö pedig fölemelte reszkető kezét az ég felé: 
— Odafönt!... 
És igy tűnt el szemeink elöl, kezével az égre mutatva. 

A gyógyulás utján. 
Csütörtök, ao-ikc. 

Ki hitte volna, amikor oly vidáman jöttem haza apámmal 
a szép kirándulásról, hogy üz napig nem látom se az eget, se 
az utcát?! Nagyon beteg voltam, még az életem is veszélyl)en 
forgott. Hallottam, hogy édesanyám keservesen zokogott, láttam. 
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hogy édesapám nagyon sápadt és merően néz rám, — Silvia 
néném meg az öcsém halkan beszélgetíek és a szemüveges orvos 
minden pillanatban ott volt és csupa olyan dolgot mondott, ami
ből egy szót se értettem. 

Igazán iigy volt, hogy már örökre itt hagyok mindenkit. — 
Ali, szegény édesanyám 1. . . Legalább három-négy olyan napom 
is volt, amelyekből szinte semmire se emlékszem, mintha csak 
bonyolódott, homályos álom szállt volna rám. Ugy rémlik, hogy 
láttam az ágyam mellett az én jóságos, első osztálybeli tanitó-
kisasszonyomat, aki zsebkendőjébe akarta fojtani a köhögését, 
hogy ne zavarjon; épp ily homályosan emlékszem, hogy a tanító 
ur lehajolt hozzám és megcsókolt, a szalíálla pedig szui-la egy 
Idssé az arcomat; láttam, mint valami ködben, elsuhanni a Crossi 
vörös fejét, a Derossi göndör, szőke fürtjeit, a feketébe öltözött 
kalábriait és Garronét, aki levelestől hozott egy mandarint, de 
mindjárt el is szaladt, mert az édesanyja beteg volt. 

Aztán mintha hosszú, mélységes álomból ébredtem volna 
föl, megpillantottam apámat és anyámat, akik rám mosolyogtak 
és ebből mindjárt megértettem, hogy jobban vagyok és hallottam 
azt is, hogy Silvia dúdolgatott. — 0, milyen szomorú volt ea 
az álom!. . . 

Ettől fogva napról napra javult az állapotom. Eljött a kis 
„kőmüvesinas", ald először nevettetett meg a nyulszájával: — és 
milyen pompásan csinálja, szegényke, mióta megnyúlt az arca 
a hosszú betegsége miatti Eljött Coretti és meglátogatott Ga-
rofü is, aki két számot ajándékozott nekem uj sorsjátékából; egy 
„ötágú pompás zsebkést" sorsol ki, melyet a Bertola-utcai ósze-
resnél vásárolt. 

Tegnap aztán, mialatt aludtam, itt volt Preoossi, a kovács 
fia is; ráfektette arcát a kezemre, de nem ébresztett föl; és 
mivel az apja műhelyéből jött, tele szénporral: az arcánalí fekete 
nyoma ott maradt az ingem ujjain ós nagj^on megörültem neki, 
mikor fölébredve megláttam. 
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Mily szépen kizöldültek a fák e pár rövid nap alatt! És hogy 
irigylem a fiulfat, ahogy szaladni látom őket az iskolába, tele 
könyvekkel, valahányszor édesapám odavitt az ablakhoz I De 
nemsolcára én is megint járok iskolába. Nagyon türelmetlenül 
várom már, h í ^ mikor látom viszont újra a fiukat, a padokat, 
a kertet, az utcát; szeretnék tudni mindent, ami ez alatt az idő 
alatt történt, szeretnék megint együtt lenni a könj^eimmel, az 
irkáimmal és ugy rémüli, hogy már szinte egy év óta nem voltak 
a kezemben!... 

Szegény édesanyám: hogy lesoványodott és milyen sápadt 
lelL Szegény édesapám, milyen fáradtnak látszik. És a jő pajtá-
aim, alcik meglátogattak, mind lábujjhegyen jártak és meg
okolták a homlokomat!... Szomorúan gondolok arra, hogy 

egy szép napon majd meg kell válnom tőlük. Derossival és még 
néhánnyal talán együtt tanulok majd tovább; de a többiek?. . . 
Ha egyszer kijái'ták a negyediket: Isten velünlc! Sohase látjulc 
i'gymást többé; nem látom őket az ágyam mellett, ha beteg 
leszek; Garrono, Precossi, Ck)retti, — csupa derék gyerek és 
jó pajtás; sohase láüak többé bennetek! 

A munkásbarátek. 
Csütörtök, 20-ika. 

Miért mondtad, Enrico, hogy „soha többé ?'" . . . Hiszen ez 
csak tőled függ! — fia elvégezted a negyedik elemit, te a gimná
ziumba mégy, ők pedig munkások lesznek; de azért, talán sok\ 
ci'ig, ugyanabban a városban maradtok. És akkor miért ne talál
kozhatnátok ? Ha te az egyetemre vagy a liceamba jársz, elme--
hetsz hozzájuk a boltba vagy a műhelybe és nagy örömöd íeMí 
benne, ha viszontlátod gyerekkori pajtásaidat, — most már, mint 
embereket, komoly munkában. 

El se tudom képzelni, hogy ne látogatnád meg Corettit és Pre-
co.'isit, akárhol lesznek is. El fogsz menni hozzájuk, órákat töltesz 
cl a társaságukban és, ha tanulmányozod az életet, a világot: meg
látod majd, hogy mennyit tanulhatsz tőlük — amire senki más 
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nem taníthat meg — a munkájnkról, a társadalmi osztáhjukrótr 
a hazádról. És ne feledd el: ha nem uigijázol az ö barátsáijukra] 
nagyon nehéz lesz a jövőben hasonló barátokat szerezned, — olyan 
barátokat értek, akik nem abban a körben élnek és mozognak, 
amelyhez tartozol; igy aztán mindig csak egy társadalmi osztály
ban élsz majd : már pedig az az ember, ki csak egy társadalmi 
körben mozog, olyan, mint az a tanuló, aki mindig csak egy köny
vet olvas. 

Tedd föl hát magadban, hogy meg fogod őrizni ezeket a jó 
barátaidat azután is, ha majd elváltok egymástól és szeresd őket 
már mostantól kezdve jobban, éppen azért, mert munkások gyer
mekei. Ugy tekintsd a dolgot, hogy a felsőbb osztályokba tartozó 
emberek a tisztek, a munkások pedig a munka közkatonái; de 
a társadalomban, éppen ugy, mint a hadseregben : a közkatona 
nemcsak hogy nem kisebb, mint a tiszt, — mert hiszen az érdem 
a munkában és nem a haszonban, az értékben és nem a rangban 
van : — hanem, ha van felsőbbség és fokozat az érdemben, akkor 
az a közkatonáé, a munkásé, mert ők kapják saját munkájukból 
a legkevesebb jutalmat. 

Szeresd tehát és tiszteld mindenek fölött, pajtásaid közt a 
munka közkatonáinak gyermekeit; becsüld meg bennük szüleik 
fáradságát és áldozatait; vesd meg a vagyon, a rang és társadalmi 
osztály különbségeit, mert csak a hitványak szabályozzák eszerint 
az érzéseiket és modorukat; gondolj arra, hogy az áldott vér, mely 
fölszabadította a hazát, majdnem mind a műhelyek és szántóföldek 
munkásainak az ereiből ömlött ki; szeresd Garronet, szeresd Pre-
cossit, szeresd Corettit, szeresd a kis „kőmüvesinast", mert az 6 
kis munkásmellükben királyi szivek dobognak, — és esküdj meg 
rá magadban, hogy a szerencsének semmiféle forgandósága nem 
irtja ki lelkedből ezeket a szent, gyermekkori barátságokat. Esküdj 
meg, hogy ha, negyven esztendő múlva, végigmenve bármelyik 
vasútállomáson, megismernéd a mozdonyvezető szurtos zubbo
nyában öreg Garrone barátodnak szénportól fekete arcát... ah, 
nem kell, hogy megesküdj reá : — szentül hiszem, hogy rögtön 
fölugranál a gépre és megölelnéd még akkor is, ha miniszterelnöke 
volnál az országnak 1 

Édesapád. 
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Garrone édesanyja. 
Szombal, 29-ikc. 

Mikor először mentein iskolába a betegségein ulán, mind-
júrt rossz liirt hallottam. Garrone már néhány nap óta nem 
volt iskolában, mert az édesanyja snlyos beteg volt. Szombaton 
esíe aztán meg is halt. Tegnap reggel a tanitó ur, alighogy be
lépett az osztályba, igy szólt: 

— Szegény Garronet a legnagyobb szerencsétlenség érte, 
ami csak egy fiút sujíhat. Meghalt az édesanyja. Holnap jön elő
ször iskolába. Már most is kérlek benneteket, fiuk: tartsátok 
tiszteletben a szörnyű fájdalmat, mely a szivét emészti. Ha jön, 
köszöntsétek komolyan, de szeretettel; senltise tréfáljon vele 
és senldse nevetgéljen, kérlek benneteket. 

Ma reggel aztán, kissé későbben, mint a többiek, meg is 
jött szegény Garrone. Valami a szivembe nyilait, mikor meg
láttam. Az arca sápadt volt, a szeme vörös, ő maga alig állt a 
lábán: olyan volt, mintha egy hónapig beteg lett volna; szinte 
rá se ismertem, talpig gyászban volt és igazán meglehetett 
számii. Senliise szólt egy szót se, mind csak néztük őt. 

Mihelyt belépett és újra látta a falakat, ahova édesanyja 
majdnem mindennap eljött érte, hogy hazavigye, — mikor meg
látta a padot, amelyre édesanyja annyiszor rákönyökölt a vizs
gák napjain, hogy bátorítsa, buzdítsa őt: azt a padot, amelyben 
annyiszor tilt türelmetlenül, várva a pillanatot, hogy előadás 
végeztével az anyjához szaladhasson, — szegény Garrone gör
csös zokogásra falcadt. A tanitó ur odament hozzá, szeretettel 
megölelte és gyöngéden vigasztalta: 

— Sirj, édes fiam, csak sird ki magadat; de azért légy erős. 
Édesanyád már nincsen itt, de azért lát és szeret téged, még 
mindig melletted él s egy napon visjzont fogod látni, mert a 
te lellíed olyan jó és nemes, mint az övé. Légy hát erős, fiami 

Ezzel odavezette a padba és leültette mellém. Én nem 
mertem ránézni. Garrone előszedte a füzeteit és a könyveit. 
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amelyeket már több nap óta Id. se nyitott; és most, mivel éppen 
ott nyitotta ki az olvasókönyvet, ahol a képen egy anya kézen 
fogva vezeti a fiát, megint sirva falcadt és leborult a két karjára. 
A tanitó ur intett, hogy ne zavarjuk és magyarázni kezdett. Sze
rettem volna valamit mondani Garronénalc, de nem tudtam, 
hogy mit. Ráteltem kezemet a karjára és a fülébe súgtam: 

— Ne sirj, Garronel 
Nem felelt, se a fejét nem emelte föl a karjáról, csak ke

zembe tette a kezét és jó darabig ott tartotta. Milcor kimentünk 
az osztályból, senkise szólította meg, de mind ott sürögtek-
forogtak körülötte, némán és tisztelettel. Megláttam édesanyá
mat, aki várt rám és odaszaladtam hozzá, hogy megcsókoljam; 
de ő eüiáritotta az ölelésemet és Garronera nézett. Eleinte nem 
értettem meg, hogy miért teszi ezt, de aztán észrevettem, hogy 
Garrone, aki egészen külön állt a többiektől, engem nézett; és 
a szemében kimondhatatlan szomorúság tülcrözödött, mintha 
mondaná: 

— Te megölelheted az édesanyádat, én sohase ölelhetem 
meg többé az anyámat! Neked még van édesanyád, az enyém 
pedig meghalt! 

Eklíor megértettem, hogy édesanyám miért hárította el az 
ölelésemet és ugy mentem ki az iskolából, hogy meg se fogtam 
a kezét. 

Guiseppe Maziini. 
Szombat, 2^-ike. 

Garrone ma reggel is sápadtan és kisirt szemmel jött isko
lába és szinte rá se nézett azokra a kis ajándékokra, melyeket 
odaraktunk a padjára, hogy megvigasztaljuk. D& a tanitó ur 
hozott egy könyvet, amelyből diktált, hogy megvigasztalja Gar-
ronet. Előbb azonban figyelmeztetett bennünket, hogy holnap 
pontban tizenlcét órakor mind menjünk el a városházára és 
legyünk ott, mikor a polgári érdemkeresztet íöltüzik egy fiu 
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mellére, aki egy vizbefuló fnicsliát kimentett a Po-íolyő habjai
ból, ö aztán majd hétfőn lediktálja az ünnepély leírását a havi 
elbeszélés helyett. Aztán Garronéhoz fordult, ald még mindig 
lehorgasztolt fejjel ült a helyén. 

— Garrone, — mondta neki — szedd össze magadat és 
Írjad te is, amit diktálok. 

Mind kézbe vettük a tollat és a tanító ur ezeket diktálta: 
„Guiseppö Mazztoi, született Genovában 1805-ben, meghalt 

Pisában 1872-ben, nagylelkű hazafi, lángeszű, kiváló iró, az első 
olasz forradalom fölszitója és apostola; ald, mert a hazáját sze
relte, negyven esztendőn át szegénységben, száműzetésben élt, 
üldözve, bolyongva, de hősies szilárdsággal ragaszkodva szán-
délcaihoz és elveüiez; Guiseppe Mazzini, ald imádta az édes-
nnyját és magába szivta annak erős, nemes lelkéből a legtisz
tább és legmagasztosabb ideálokat, ezt irta egyik leghívebb 
barátjánalc, hogy vigasztalja a legfájdalmasabb veszteségért: 

— Barátom, sohase fogod látni többé édesanyádat ezen a 
földön. Ez a rettenetes valóság. Nem látogatlak meg, mert a fáj
dalmad oly szent és mérhetetlen, hogy azt csakis egyedül érez-
boied át és győzheted le. Megérted-e, hogy mit akarok mondani 
exekkel a szavakkal: — Le kell győznöd a fájdalmadat?! — Le 
' n győznöd, aki nem szent és nem tisztító a fájdalomban; tehát 

idazt, ami, ahelyett hogy m'egjobbitaná, meggyöngíti és leala-
iijátja a lelket. De a fájdalomnak másik, nemes része, amely 

naggyá teszi és fölemeli a lelket, meg kell, hogy maradjon 
benned. 

Idelent semmise pótolhatja a jó édesanyát. Fájdalmaidban 
és örömeidben, amiket az élet még nyújthat neked: sohase 
felejtheted el őt. De hozzá méltó módon kell rá emlékezned, 
szeretned öt és szomorkodnod a halálán. Oh, barátom, hallgass 
meg! A halál nincs, a halál semmi. Még csak aeg se érthetjülí. 
Az élet minden, az élet a haladás, amelynek örök sövényei van
nak. Tegnap még volt anyád itt a földön: ma már egy angyalod 
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van másutt. Minden, ami jó, túléli a földi életet és megnövekszik 
erejében. Ilyen az édesanyád szeretete is. ö most jobban szeret 
téged. És te még inlcább felelős vagy neld a tetteidért, mint 
azelőtt. 

— Tetőled függ tehát és a cselekedeteidtől, hogy isnióí 
találkozzál vele és viszontlássad öt egy uj életben. Anyád iráut 
való szeretetből és tiszteletből tehát jobbnak kell lenned, hogy 
öröme teljék bermed. Mostantól kezdve minden tettednél meg 
kell kérdezned önmagadat: — Helyeselné-e az édesanyám? — 
az ő átalakulása egy őrzőangyalt adott neked a földi életben, 
akinek be kell számolnod minden dolgodról. Légy jó és erős; 
állj ellent a kétségbeesett, közönséges fájdalonmak: szálljon szi
vedbe a nagy lellíek nyugalma a nagy szenvedésben: — ezt 
kívánja tőled az édesanyád" . . . 

Garrone! — szólt most a taniló ur — légy erős és nj'ugodt; 
ezt kívánja az édesanyád. Megértetted? 

Garrone rábólintott a fejével s eközben egyre potyogtak 
szeméből a könnyek, a kezére, az irkáira, a padra. 

Pelg&rl erény. 
— Havi elbeszélés. —• 

Déli harangszókor mind ott voltunk a tanitő úrral a váron
ház előtt, hogy lássuk, hogyan tüzüí föl a polgári érdemkeresztel 
annak a fiúnak a mellére, aM megmentette egyik pajtását a 
vizbefxilástól. 

A palota homlokzatán nagj', háromszínű lobogó lengett. Be
mentünk az udvarra, amely már tele volt néppel. Hátul vörös 
posztóval letalvart asztal állt, rajta iratok, mögötte egész sor 
aranyozott hátú székek, a polgármester és a tanácsurak szá
mára; ott voltak a városi hajdúk is, égszínkék térdnadrágban, 
fehér harisnyában. Az udvar jobb oldalán sorfalat alít egy sza-
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kasz rendőr, mind tele voltak érdemrendekkel és -mellettük egy 
szakasz finánc; a másik felén álltak a tűzoltók, ünnepi egyen
ruhában és sok katona, összevissza keverve, alűk mind azért 
jöttelí, hogy lássák az ünnepélyt: huszárok, alpesi vadászok és 
tüzérek. Aztán köröskörül urak és iparosok, néhány katonatiszt, 
asszonyok és gj'erekek, akili: mind egymás hátán szorongtak. 

Mi behuzódtunlc az egyik szögletbe, ahol már sok, inás isko-
. lábéi való fin szorongott a tanitó urakkal és közel hozzánk állt 
egy csomó munkásgyerek, ugy ti^tizennyolc évesek összevissza, 
aldk mind nevetgéltek és hangosan beszélgettek; látszott rajtulf, 
hogy mind a Po-neg>'edből valók, pajtásai vagy jó ismerősei 
annalc, aki majd az érdemkeresztet kapja. Fönt, az ablakokban, 
voltalc a városi tisztviselők; a könyvtár erkélye is zsúfolva volt 
néppel, akik ugyancsak szorongtak a korlát mögött; vei üli szem
ben pedig, azon az erkélyen, mely a kapu fölött van, egymás 
hátán álltak az iskolás leányok, meg a „katonák árvaházá"-nak 
a növendékei, szép kék ruhájukban. 

Olyan volt az egész, mint valami szinház. Mindenki vidáman 
beszélgetett, oda-odanézve időnként a vörös aszljil felé, hogy 
jön-e valaki. A városi banda halkan játszott a kapu tilatt és a 
verőfény elöntötte a magas falakat. Szóval nagyon s.'ép volt! 

Egj'szerre csak mindenki tapsolni kezdett az udvarban, az 
erkélyeken, az ablakokban. Lábujjhegyre állíam, hogy jobban 
lássak. A tömeg, mely a vörös asztal mögött állt, most ketté 
vált s egy férfi meg egy nő jött előre; a férfi kézen fogva veze
tett egy fiút. Ez mentette meg a pajtását. A férfi volt az apja; 
kőműves volt, de ünneplő ruhában. A nő volt az anyja, alacsony, 
szőke asszony, fekete ruhában. A fiu szintén szőke és kicsiny 
volt, szürke ruhát viselt. 

Ahogy meglátlálí azt a rengeteg népet és hallották a taps-
vihart, mind a hárman ugy megálltak, mintha sóbálvánnyá vál
tait volna: se mozdulni, se nézelődni nem mertek. Az egyik 
városi szolga odatuszltolta őket a jobl)oldali asztal mellé. 

De Amicis : A szív. II. ° 



Egy pillanatig csöndben volt az egész udvar, aztán megint 
fölzúgott a tapsvibar minden oldalról. A flu fölnézett az abla-
kolu-a, aztán az erkélyre, ahol a leányok voltak; kezében tar
tolta a kalapját és ugy látszott, azt se igen tudja, hogy hol van. 
Nekem ugy rémlett, mintha az arca hasonlítana a Corettiéhez, 
csak sokkal pirosabb volt. Az apja meg az anyja le nem vették 
szemülcet az asztalról. 

Ekkor a Po-negyedből való gyerekek, akilc közel álltak 
hozzánk, előre nyujtottáJc a nyakukat, integettek a pajtásuk 
íelé, hogy észrevétessék magukat s közben halkan szólítgatták: 

— Pin! . . . P in! . . . Piuotl 
Addig szólitgatták, míg végre a űu is meghallotta, arra 

nézett és sipkája mögött elmosolyodott. 
Aztán valamennyi rendőr hirtelen „vigyázz"-állásba állt. 

Most joíl a polgármesler, alcit sok ur Idsért. Galambősz íérfi a 
polgármester, mellén keresztben a széles, liáromszinü szalag: 
igy állt meg a kis asztal előtt; a többiek mind mögötte vagy 
kétoldalt. Most elhallgatott a banda, a polgármester intett a 
kezével, mire csönd lett. Aztán beszélni kezdett. 

Az első szavait nem igen jól hallottam, de megértettem, 
hogy az esetet mondja el. Aztán hangosabb lett a szava és oly 
tiszta csengéssel áradt szét az udvaron, h < ^ egyetlen szótagot 
se veszítettem el már. 

— . . . Mikor meglátta a partról kis pajtását, amint a folyó
ban vergődött, már eltorzult arccal a haláltól rettegve: akkor 
lehányta magáról a ruháját s egyetlen pillanatig se habozva 
sietett a segítségére. A többiek kiabáltak: 

— „Te is belefúlsz!"... 
— . . . D e ő nem is felelt; megragadták: kitépte magát a 

kezükből; hivták vissza: ő már a vizben volt. A folyó áradás
ban volt, a kockázat veszedelmes, még a felnőtt férfira nézve is. 
De ő nekirugaszkodott a halálnak, kis testének és nagy szivé
nek minden erejével; még idejében elérte és megragadta a 
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szerencsétlent, aki már viz alá merült és fölrántott a fölszinre. 
Dühösen küdíödött a hullámoklcal, melyek el akarták sodorni, 
kis pajtásával, aki szinte fojtogatta az ölelésével; többször alá
merült s egj'-egy kétségbeesett erőfeszítéssel ismét fölbulíott; 
csökönyösen, legyőzhetetlenül szent szándékában: nem ugy, 
mint a gyerek, ald a pajtását alíarja megmenteni, hanem mint 
a férfi, mint az apa, alii azért küzd, hogy megmentse a fiát, aki 
az ő reménye és az élete. És aztán Isten nem engedte meg, 
hogy ez a nemes hősiesség kárba vesszen. A bátor fiu kiragadta 
a prédát a hatalmas folyó sodrából, Mhuzta a parira és a töb
biekkel együtt még segített őt éleszteni, vigasztalni; aztán pedig 
egyedül, nyugodtan hazament és őszintén elmondta, hogy mit 
cselekedett. 

— . . . Uraim! Szép és tiszteletreméltó a férfi hősiessége. 
De a gyermekben, akLaek leUcében még se nagyravágj'ás, se 
vetélykedés, se más efféle ösztönző erő nem fejlődhetett; a gyer
mekben, akiben annál nagyobb a vakmerőség, mennél kevesebb 
az ereje, — a gj'ermekben, akitől semmit se követelünk, aldt 
már aklcor is jónalc és nemeslelkünek mondunlc, ha megérti és 
elismeri a másolv önfeláldozását: — a gyermekben isteni hő
siessel 

— . . . Nem mondok többet, uraim. Nem akarom fölösleges 
dicséretekkel disziíeni ezt az egyszerű, de fönséges nagyságot, 
íme, itt áll önök előtt a gyönge és bátor életmentő. Katonák, 
köszöntsétek őt, mint a testvéreteket; anyák, áldjátok meg őt, 
mint a fiatokat; gyermekek, emlékezzetek a nevére, véssétek 
az emléketekbe ugy, hogy a szivetek sohase felejtse el. Jer köze
lebb, fiam I . . . Olaszország királya nevében meUedre tűzöm a 
polgári érdemek keresztjét! 

Sok száz torokból kitörő, eget verő éljen rázta meg a palota 
falait. A polgái'mester fölvette az érdemkeresztet az asztalról és 
íöltüzte a fiu mellére. Aztán megölelte és megcsókolta. A fiu 
anyja eltakarta szemeit a kezével, az apja mellére horgasztotta 

5* 
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a fejét. A polgármester kezet fogott mind a kettővel és a kitün
tetésre vonatlíozó, szalaggal átlíötött oklevelet átadta az anyának. 
Majd a fiúhoz foi-dult, mondván: 

— Ennek a napnak az emléke, mely dicsős^ neked, bol
dogság a szüleidnek, tartson meg téged egész életeden át az 
erény és becsület utján. Isten veled I 

A polgármester elment, a rezes banda fölharsant és u.̂ y 
látszott, hogj' már vége az ünnepélynek, mikor a tűzoltók sza
kasza kettévált s egy nyolc-ldlenc éves gyermek, akit egy asz-
szony, aki rögtön aztán elbujt, előretolt, — odaszaladt az érdem
keresztes fiuhoa és a nyakába borult. 

Újra hatalmas éljenzés és tapsvihar rázta meg az udvart; 
mindenki rögtön megértette, hogy ez volt az a üu, a Po vizében 
fuldoldott és aki most hálálkodik a megmentőjének. Miután 
megcsókolta, belekapaszkodott a karjába, hogy elkísérje, ök 
ketten mentek elül, utánuk az apa és az anya mentek a kapu 
felé, nagy nehezen törve utat a nép közt, mely sorfalat állt 
előttük, — rendörök és katonák, gyerekek és asszonyolc, egj'-
másba gabalyodva. Mind előre furakodtak és lökdöstek egy
mást, lábujjhegyre állva, hogy jobban lássák a fiút. Mücor az 
iskolás gyerekek mellett elment, ezek mind lengették a kalap
jukat. A Po-negyedbeliek csapták a legnagyobb lármát, rángat
ták a karjánál, a Icabátjánál fogva és Idabáltak: 

— Fin! . . . Éljen F in! . . . Brávó, Pinot! 
Én jól láttam, mert egészen közel ment el mellettem. Az 

arca lángolt az örömtől, az érdemkeresztnek piros-fehér-zöld 
szalagja volt. Az anyja sirt és nevetett, az apja a bajuszát pödör
gette jobb kezével, amely reszketett, mintha láz gyötörte volna-
És fönt az ablalvokban, meg az erkélyeken mind Idhajolt a nép 
és tapsolt neki. 

Egyszerre csak, mikor már majdnem a kapu alá értek, a 
„katoua-árvaház" növendékeinek erkélyéről igazi virágeső hul
lott alá; ibolyálí, százszorszépelc, — elbontván a fiu meg az apja 
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és az anyja fejét s aztán szétszóródtak a földön. Sokan szedni 
kezdték és átnyujtottálc az anyának. A banda pedig szép hallcan 
egy gyönyöi-ü áriát játszott, amely olyan volt, mintha sok száz 
ezüstös hang lassan siklanék lefelé a nagy folyam hullámain... 

Május. 
Ax angotköros gyermekek. 

Péntek, 5-ike. 
Ma nem voltam iskolába, mert szédült a fejem és édes

anyám elvitt magával az angolkőros gyermekek intézetébe, 
ahová azért ment, hogy beajánlja a házmester Ids leányát; de 
nem engedte meg, hogy én is bemenjek vele az iskolába . . . 

„Nem érted, Enrico, hogy miért nem vittelek be magammal ? 
Mert nem akartalak odaállitani téged a szerencsétlenek elé, iftí 
iskola közepére, mint egy mutatónak, mint izmos és egészséges 
fíiit: — ugy is elég alkalmuk van, hogy fájdalmas összehasonlí
tásokat tegyenek. Milyen szomorú dolog ez I Szivem elszorult a 
részvéttől és sirni szerettem volna, mikor beléptem az intézetbe. 
Körülbelül hatvanan lehettek, fiacskák és leánykák vegyesen ... 

Szegény elkínzott csontok I Szegény elfacsarodott, összegőr-
bedt kezecskék és lábacskák t Szegény kis elnyomorodott testek I 
Mindjárt láttam köztük sok édes arcot, gyöngédséget és eszességet 
sugárzó arccal; volt köztük egy kis leányka megvékonyodott, 
hegyes orral és hegyes állal, hogy öreg anyókának látszott; de. 
szinte angyalian gyöngéd volt a mosolygása. Mások, élűiről nézve 
szépek és hibátlanoknak látszanak; de ha megfordulnak... el
facsarodik az ember szive. Éppen ott volt az orvos, aki rended 
szemlét tarfolt fölöttük. Fölállitgatta őket a padokon és fölhajtván 
ruhácskájukat, megtapogatta puffadt gyomrukat és megdagadt 
csuklóikat; még csak nem is szégyenkeztek, szegény teremtések. 
Meglátszott rajtuk, hogy már hozzászoktak, hogy meztelenül vizs
gálják, forgasssák, tanulmányozzák őket. 

És ezek most vannak betegségük legjobb, legkedvezőbb stá
diumában, amikor már szinte fájdalmaik sincsenek ! De ki mond
hatná meg, hogy mit szenvedtek akkor, amikor testük eltorzulni 
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kezdett, amikor betegségük terjedésével látták, hogyan csökken 
irántuk a szeretet, — szegény kicsikék I — mikor órák hosszán 
át egyedül hagyták őket a szoba vagy az udvar valamelyik sarká
ban, amikor rosszul táplálták, nem ritkán ki is gúnyolták vagy hó
napokon át elgyötörték őket hiábavaló kötésekkel és orthopaediaí 
eszközökkel! 

Most már azonban, hála az orvosi kezelésnek, a jó táplálko
zásnak és a tornászásnak, soknak az állapota javul. A tanitó-kis-
asszony tornüsztatta őket. Szánalom volt nézni, ahogy bizonyos 
vezényszavakra kinyújtották a pad alatt össze-vissza kötözött, lécek 
közé szorított, csomós, formátlan lábszárukat, — azokat a kis 
lábacskákat, melyek az egészséges gyerekek édesanyja csókokkal 
borit el! Néhányan nem birtak fölállni a padban és ott maradtak, 
fejüket a karjukra hajtva és a mankójukat cirógatva; mások, 
előre lökvén a karjukat; érezték, hogy elfullad a lélegzetük és 
sápadtan rogytak vissza : de azért mosolyogtak, hogy palástolják 
a fájdalmukat. 

Ah, Enrico! Miért is nem becsülitek az egészségieket, miért 
tartjátok olyan semmiségnek ? . . . Rágondoltam az erős, viruló 
gyermekekre, akiket az anya mindenhová magával visz, mint va
lami diadaljelet, büszkélkedve a gyermeke szépségében. És szeret
tem volna megfogni azokat a szegény fejecskéket mind, hogy oda
szorítsam őket a szivemhez, forró szeretettel; azt mondtam volna, 
ha egyedül lennék, hogy: nem mozdulok többé innen, nektek 
szentelem az életemet, nektek akarok szolgálni, az anyátok leszek 
egészen utolsó lehelletemig ... 

ök pedig, szegények, énekeltek; énekeltek vékony cérnahan
gon, édeskés-szomoruan, hogy a hangjuk leszállt a szivembe és 
amikor a tanitó-kisasszony megdicsérte őket, mind boldogok vol
tak, s ahogy elment a padok közt, csókolgatták a kezét, a karját, 
mert véghetetlenül hálásak mindenkihez, aki jót tesz velük. 

És eszük is van ezeknek a szegény angyaloknak ; tanulnak, 
— mondta nekem a tanitó-kisasszony. Szelid és kedves ez a fiatal 
tanitó-kisasszony, jóságos arcán visszatükröződik a szomorúság, 
mintha képe lenne annak a sok szenvedésnek, amit enyhit és meg
vigasztal, — Szegény, drága lélek t Valamennyi ember közt, aki 
munkával keresi a kenyerét, egyetlen egy sincs, aki szentebb fárad
sággal keresné meg l 

Édesanyád. 
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áidozstkészség. 
Az édesanyám végtelenül jó és Silvia néném éppen olyan, 

mint ő: ugyanolyan jó és nemes a szive. Tegnap este éppen má
soltam a havi elbeszélés — „Az Appenninektől az Andes-hegy-
6gig" — egy részét, mert olyan hosszú, hogy a tanító ur föl

osztotta köztünlí a másolást, mikor Silvia lábujjhegyen bejött 
hozzám és hallcan, de gyorsan igy szólt: 

— Jer velem édesanyához. Ma reggel hallottam, mikor be
szélgettek: apának rosszul sikerült valami dolga, nagyon szo
morú volt, édesanya vigasztalta... Szegények lettünlc: érted-e? 
Nincsen már pénzünk. Apám azt mondta, hogy áldozatolcat kd l 
hoznunk, hogy tönkre ne menjünk. Akkor hát nekünk is áldo-

iokat kell hoznunk, igaz-e?.. . Készen vagy-e r á ? . . . Ha igen, 
idíor majd én megmondom anyának és te csak bólints rá és 

ígérd meg a becsületedre, hogy mindent megteszel, amit mondok. 
Ezzel megfogta a kezemet és átvezetett édesanyához, aki 

elgondolkozva, bánatosan varrogatott; én odaültem melléje a 
(iivánra az egyik oldalon, Silvia pedig a másiki-a és mindjárt 

y szólt: 
— Kérlek, édesanyám, szeretnék beszélni veled. Mind a 

ketten beszélni aliarunlc veled. 
Édesanyánlv csodálkozva nézett ránk, Silvia pedig igy 

íoljiatta: 
— Édesapának elfogj'ott a pénze, igaz-e? 
— Micsoda beszéd ez? — kérdezte anyám elpirulva. — 

m igazi Mit tudod te ezt? Ki mondta? 
— Én tudom, — felelte Silvia határozottan. — Hallgass 

hát ide, édesanya. Nekünlí is áldozatokat kell hoznunk. Te le-
ezőt Ígértél nekem május végére. Enricónak pedig festékes 

Gobozt. Mi nekünk most már nem keU ez, nem kell semmi. 
Nem alcarjulc, hogy pénzt pazaroljatok ránk; enélkül is elége
dettek leszünk: érted, anyám? 

Anyám szólni aiiart, de Silvia nem engedte szóhoz jutni; 
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— Nem, nem! Ez igy lesz; mi már elhatároztuk. És amed
dig édesapának megint nem lesz pénze, nekünk nem kell addig 
se gjümölcs, se más; délre elég lesz egy tál étel, reggelire pedig 
beérjülc kenyérrel is; igy kevesebb kell az élelemre, hiszen 
ngyis sokat költünlí; mi pedig Ígérjük neked, hogy azért elé
gedettek lesziinlv. Igaz-e, Enrico? 

Én azt feleltem, hogy igen; Silvia pedig tovább beszélt: 
— Mondom, hogy épp oly elégedettek leszünk — és be

fogta kezével az anyám száját — és ha kell több áldozat is, a 
ruházlíodásban vagy másban: szívesen meghozzuk azt is és el
adjuk, amit ajándékba kaptunk is: én odaadom mindenemet, 
leszek szobalány, nem adunk Id többé semmit a házból, dol
gozni fogok egész nap, mindent megteszeli, amit akarsz: el 
vag5^ok szánva mindenre. Mindenre! — ismételte, édesanyám 
nyakába borulva: — csak se apa, se anya ne keseregjenek 
többé, csak lássam, hogy megint nyugodtalc és vidámak vagytok 
mind a ketten, mint azelőtt és szerettek bennünket, akik ugy 
szeretünlc titeket, hogy az életünket is szívesen odaadnók 
értetek! 

Ah, még sohase láttam oly boldognalc az édesanyámat, 
mint ezekre a szavakra; sohase csókolt meg igy össze bennün
ket, sírva és nevetve, bár szólni nem tudott. Aztán megnyug
tatta Silvíát, hogy rosszul értette, amit halott, mert — szeren
csére — nem jutottunk ugy tönkre, mint ahogy ő hiszi és aztán 
százszor is megköszönte a szeretetünket és jókedvű volt egész 
este, míg csak haza nem jött az édesapa, akinek mindjárt el
mondott mindent, ö pedig Id se nyitotta a száját, szegény apám! 

De mikor ma délben az asztallioz ültünk.. . nagy szomorú
ság és nagy öröm is ért egyszerre: a szalvétám alatt megtalál
tam a íestékes dobozt, Silvia pedig a legyezőt 
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A tUzvésx. 
Csütörtök, 11-ike. 

Ma reggel elvégeztem „Az Appennineklől az Audes-hegy-
láncig" cimü elbeszélés másolásának rám eső részét és azou 
törtem a fejemet, hogy mit válasszak a föladott „szabad dol
gozat" tárgj'áníik, milior egyszerre csak szokatlan zsivajt, kiabá
lást hallottam a lépcsőkön s nem soldtal aztán két tűzoltó jött 
be hozzánk, engedélyt kérve édesapámtól, hogy meg\'izsgál-
hassáli a kályhákat és kéményeket, mert a háztetőn sürü füst 
gomolyok, amelyről nem tudják, hogy honnan jön. 

— Hát csak tessék — mondta édesapám. 
És, ámbár nálunk sehol se égett tüz, a tűzoltók mégis sorra 

járták a szobákat és hallgatóztak a falaknál, hogy nem hallják-e 
valahogy ropogni a tűzet azokban a kéménycsövekben, melyek 
a földszintről az emeletekre vezetnek. 

És, mialatt ők a szobáliat vizsgálták, édesapám igy szólt 
hozzám: 

— Na, Enrico, itt van a „szabad dolgozat" tárgj^a: a tűz
oltók. Próbáld meg leirni, amit elmondok. Két évvel ezelőtt 
láttam őket munkában egy este, mikor késő éjjel Idjöttem a 
Balbo-szLnházból. Ahogy befordultam a Róma-utcába, szokatlan 
fényességet és nagy tömeg futó embert láttam; lángban állt egy 
ház. A lángnyelvek és Jűstíelhök kicsapdostak az ablakokból 
és a padlásról; nők és férfiak jelentek meg az emeleti ablakok
nál és megint eltűntek, kétségbeesetten sikoltozva; a kapu előtt 
nagy tömeg hullámzott és kiabált: 

...„Elevenen égnek meg! . . . Segitség!... Tűzoltók!" 
— Ebben a pillanatban érkezett oda egy kocsi, négy tűzoltó 

ugrott ki belőle: őlc érkeztek elsőknek a városházára és most 
rögtön berohantak az égő liázba. Alighogy eltűntek, borzalmas 
dolgot láttam; egy nő orditva hajolt ki a harmadik emelet egyik 
ablakán, beleluipaszkodott a vaskorlátba, átmászott rajta és 
megkapaszkodva benne, ég és föld között libegett odafönnt, 
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a szobából kicsapva, majdnem perzselte már a haját 

— A tömeg iszonyodva hördült föl. A tűzoltók tévedésből 
megálltali már a második emeleten, mert a halálra rémült lakók 
nem eresztették őket tovább s áttöi-vén egy közfalat, már be 
is rohantak az egyilv lakásba, mikor száz meg száz torok hango; 
kiáltással figyelmeztette őket: 

. . . „ A harmadik emeletre!.. . A harmadik emeletre!"... 
Szinte repültek a harmadik emeletre, szegények. Odafön' 

már pokoli romlás és zűrzavar volt: roskadozó padlásgereadák 
lángban álló folyosók, fojtogató füstfelhő. Hogy bejuthassanak 
azokba a lakásokba, ahol a lakók be voltalí zárva, csak egy útjuk 
volt már: a padláson át, azonnl fölrohantak a padlásra és egy 
perccel később már, mint valami fekete árnyék, ugi-ott ki Í; 
tetőre az első a süni füstben. De, hogy eljuthasson a padlásnál: 
arra a szakaszára, mely alatt a tűztől körül fogott lakás feküdt, 
végig kellelt szaladnia a tető keskeny párkányán, közvetlenül 
a csurgó mellett, mert a tetőnek többi vé^ze már recsegve-
ropogva égett, ez a keskeny párkány pedig nyaktöroen CSUSZÓ-Í 
volt, m.ert eUepte a jég és hó: megkapaszkodni pedig seholse 
lehetett. 

. . .„Nem tud elmenni rajta!. . . ííitöri a nyakát!" — üvöl
tözte a tömeg borzadva. 

— A tűzoltó megindult a tetőpárkány szélén; mind eliszo
nyodva, a lélegzetüket is visszafojtva nézték.. . a másodpercei: 
óráknak tetszettek... de a tűzoltó végre mégis átjutott: amire 
egetverő éljenzés töri ki a tömeg torkából. Most már futott r. 
tűzoltó egészen a veszedelmes helyig, ahol őrült szilajsággal 
verte szét csákányával a tető cserepeit, a gerendákat, léceket, 
a mennyezetet, hogy lyulíat vágjon, amelyen át leereszkedhessek 
a laliásba. Végre megvolt a lyuk; a tűzoltó lealcasztotta nyalíá-
ból a kötelet és leereszkedett. Ekkor értek oda a többi tűzoltók 
Is, aMk mindjárt utána ereszkedtek s egy pUlanatíal később 
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megérkezett az utcán a hatalmas, összetolható mentölétra, me
lyet rögtön odatámasztottak a ház falához, közvetlenül azok alá 
az ablakok alá, ahonnan ki-kicsaptak a lángok és kihallatszott 
az őrült sikoltozás. De mindenki azt hitte, hogy a segítség már 
elkésett. 

. . . „Nem menekül meg senki!" — üvöltözött a tömeg. — 
„Megégnek a tűzoltók i s ! . . . Vége mindennek!... Valameny-
nyien meghainalí, elpusztulnak!" . . . 

— Egyszerre csak megjelenik az ablak vaskorlátjánál az 
első tűzoltó, aldnek alakját egész magasságában megvilágítot
ták a mögötte csapkodó lángok. Derekánál fogva megragadta 
az asszonyt, ald viszont a tűzoltó nyakába kapaszkodott; igy 
aztán a tűzoltó beemelte a szobába. A tömeg olyan éljen-rival-
gásra íalíadt, mely elnyelte a rettenetes tűzvész ropogását 

. . . „De hát a többiek?.. . És hogyan jönnek le?" 
— A lépcső, mely a falhoz volt támasztva, elég messzire 

volt az ablaktól, mert nem ért föl odáig. Hogyan fognak hát 
lejönni, akik a szobában vannak? 

— Mialatt a nép ezen tűnődött, az egyik tűzoltó kibujt az 
ablalíon, jobb lábával rálépett az ablakpárkányra, ballábával le
lépett a létra legfelső fokára és ebben a hajmeresztő állásban, 
valósággal a levegőben lógva, egymásután liapta ölbe a lakókat, 
akiket a társai átnyújtottak neki s azMn leadta őket annak a 
tűzoltónak, ald a létrán feljött az utcáról és jól megkötözvén a 
szerencsétleneket a derekuFra csatolt hevederrel, szépen le-
bocsátotta valameimyit a földre. 

— Legelőször ereszfelték le azt az asszonyt, ald a vaskdr-
látba kapaszliodva libegett ég és föld között, utána következett 
egy kis leány, aztán megint egy asszony és végül egy öreg em
ber. Mind meg voltak mentve. Az öreg ember után egymásután 
lejöttek a tűzoltók is; utolsónak maradt a Robbino nevű káplár, 
aki legelső volt a mentésben. A nép zajos tapsviharral fogadta 
mindnyájulcat; de mikor lejött az utolsó is: az, aki legelőször 
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kockáztatta az életét a többiekért, a tömeg ugy ünnepelte, mint 
a diadalmas hadvezért; kiabáltak, Idtái-ták feléje a karjulíat, a 
csodálat, hála és rajongás szilaj Idtöréseivel árasztották el és 
addig ismeretlen neve — Giuseppe Robbino — ezer és ezer 
ajakról visszhangzott. 

— Érted-e, Enrico? Ez az igazi bátoi^ság: a szívből, lélekből 
fakadó bátorság, amely nem okoskodilc, nem fontolgat és nem 
ingadozik, hanem vakon és villámgyorsan rohan oda, ahonnan 
a halállal vívódónak segélyldáltását hallja. Egy napon majd 
elviszlek a tűzoltók gyakorlataira és megmutatom ezt a Robbino 
káplárt; mert, ugy-e: szeretnéd megismerni. 

Azt feleltem, hogy nagyon. 
— Na, hát itt van! — mondta édesapám. 
Hirtelen megfordultam. A két tűzoltó, elvégezvén a vizs

gálatot, éppen átment a szobán és kifelé tartott. Eldíor apám 
rámutatott az alacsonyabbikra és igy szólt: 

— Szorítsd meg Robbino káplár kezét. 
A káplár megállt, odanyújtotta a kezét és mosolygott. Én 

megszorítottam, mire ö katonásan köszönt és Idnient. Apám 
pedig elkomolyodva igy szólt: 

— Emlékezzél vissza erre a napra; mert bizony mondom 
neked, hogy a sok ezer kéz között, amelyeket meg fogsz szorí
tani életedben: talán tiz se lesz, amelyik annyit érne, mint 
az övéi 

A2 Appenlneklöl az Andes*hegyiáncig. 

— Haui elbeszélés. — 
Hétfő, í5-ike. 

Sok esztendővel ezelőtt egy tizenhárom éves genovai gye
rek, akinek az apja munkás volt, Genovából Amerikába ment 
— teljesen egyedül— hogy megkeresse az édesanyját. 

Az anyja két évvel azelőtt ment el Buenos-Ayresbe, az 
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argentínai köztársaság fővárosába, hogy beszegődjék valami 
gazdag családhoz és igy rövid idő alatt sok pénzt Iceressen, 
mert a családja, sok műiden baj és szerencsétlenség által nyo
morba jutott és tele volt adóssággal. 

Sok ilyen derélí, bátor asszony van, aki ugyancsak ilyen 
célból teszi meg a hosszú uíat; mert odaát, Amerikában, olyan 
jól megfizetik a szorgalmas cselédet, hogy aki talcarékoskodili, 
pár év mulva már néhány ezer urával jöhet haza. 

A szegény anya majd Idsirta a lelkét, mücor el kellett válnia 
a fiától, alvik közül az egyik tizennyolc, a másik tizenegy éves 
volt; de bátran utazott el, tele reménységgel. Az útja szerenesés 
volt; alig érkezett meg Buenos-Ayresbe, mindjárt talált is jó 
helyet egy gazdag és derék családnál, ahol nagyon megbecsülték 
és jó fizetést is kapott. Férjének az imokatestvére szerezte neki 
a helyet, aki szintén genovai volt és már sok évvel azelőtt sza
tócsboltot nyitott a városban. 

Az asszony egy darabig rendesen és pontosan levelezett az 
urával. Ugy állapodtak meg, hogy az ura az unolcatestvérének is, 
aki a levelet tovább adta az asszonynak; ez viszont a választ a 
szatócsnak adta át, ald megtoldta néhány sorral és ugy küldte 
el Genovába. 

Mivel az asszonynak havonta nyolcvan lira fizetése volt és 
magára úgyszólván semmit se költött, minden három hónapban 
jó csomó pénzt küldött haza, amiből az ura — aki tetőtől talpig 
becsületes ember volt — lassanként kifizette a nyomasztó adós
ságokat és igy visszaszerezte ismerőseinek és hitelezőinek a 
bizalmát. Közben pedig ő maga is dolgozott és nagyon meg volt 
elégedve, mert remélte, hogy nemsokára hazajöhet a felesége 
is. Az asszony nagyon hiányzott a házban, mely üres volt nél
küle s legldvált a kisebbik fiu, aki fölötte igen szerette az anyját, 
sokat szomorkodott és sehogyse birt belenyugodni az anyja 
távollétébe. 

Már több, mLut egy esztendő óta volt Amerikában az asz-
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szony, mikor — egy rövid levél után, amelyben csalc annyit ir!, 
hogy k i^é beteges — egyszerre csak megszakadt a levélváltás. 
Kétszer is irtalí az unokatestvémelc, de ez nem felelt írtak 
annak az argentínai családnali is, amelynél az asszony szolgált, 
de onnan se kaptak választ; eimek azonban az is lehetett az 
oka, hogy talán elferdítve irlálí le a furcsa nevet és a levelet 
Buenos-Ayresben nem is kézbesíthették. 

Az apa ekkor már nagyon aggódott és irt az olasz kon/Ail-
nak Buenos-Ayresbe, hogy kerestesse az asszonyt. Három hónar 
múlva megjött a konzul válasza, hogy a kutatásnak nem vol-
semmi eredménye, noha az újságokban is közzé tették a hirde
tést. Ez azonban egészen természetes volt; mert a derék asz-
szony, azon való aggodalmában, hogy szégyen ne érje a csalá
dot, amiért ő cselédnek szegődött el, nem az igari nevét mondta 
meg a gazdáinak; akik, ennélfogva, hogy olvastálc is a hirdetést, 
nem gondolhattál^, hogy ez az ő cselédjülcre vonatkozik. 

Hónapok teltek el és még mindig nem jött semmi hir. Az 
apa és fiai végképp odáig voltait; a kisebbik majduem belehalt 
bánatába. — Mit tegyenek?.. . Kihez forduljanak? — Az apá-
nali az volt az első gondolata, hogy elutazik és megkeresi Ame
rikában a feleségét. — De hát a munlía?. . . És Iá fogja eltar
tani addig a fiait? — De nem utazhatott el a nagyobbik fiu se, 
aki éppen akkor kezdett keresni és a család nagyon rászorult 
az ő keresményére is. örökös szorongásban éltek hát; napról 
napra ugyanazokat a szomorú dolgoloit ismételték, vagy néma 
fájdalommal bámultak egymásra. Mig egyszer aztán Marco, a 
kisebbüc fiu elszántan igy szólt: 

— Elmegyek én Amerikába és megkeresem az édes-
anyámat. 

Az apja szomorúan csőválta a fejét és nem felelt. Ez ugyan 
nagy szeretet volt, de a gondolatot végrehajtani nem lehet. Hogy 
egy tizenhárom éves fiu gyedül vágjon neki Amerikánalc, — 
mikor csak az ut is egy hóimpig tar t ! . . . De a fiu nem tágított. 
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Hajtogatta aznap, hajtogatta másnap és harmadnap is: elszánt 
türelemmel s kitartással, okoskodva, akár csak a meglett em
berek. 

— Mások is jártak már ott — mondta — nálam Idsebbek 
is. Ha egyszer a hajón vagyok, én is éppen ugy odaérek, nünt 
akárki más. Ha pedig ott leszek, csak a nagybácsi boltját kell 
megkeresnem. Sokan vannalc ott olaszok: valalü majd csak meg
mutatja. Ha megtaláltam a nagybácsit, megtaláltam az anyámat 
is. Ha pedig a nagybácsit nem találom, elmegyek a konzulhoz 
ós megkeresem az argentínai családot. Akármi történüt is, oda
lent mindig van munlía; találok hát munkát én is és annyit bizo
nyosan meg birok majd keresni, hogy megint hazajöhessek. 

És igy, lassan-lassan már rávette az apját. Az apja becsülte 
a flut; tudta, hogy van esze és bátorsága, hozzászokott a nélkü
lözésekhez és a türelemhez; mind ezek a jó tulajdonságai pedig 
megkétszereződnek attól a szent vágytól, hogy megtalálja az 
édesanyját, akit imádott. Aztán az történt, hogy ez egyik ge
novai gőzös kapitánya, egy ismerősének a barátja, mikor meg
hallotta az esetet, megígérte, hogy szerez a fiúnak egy harmad
osztályos ingyenjegyet Argentínába. És eldíor, még némi habo
zás után az apa végre beleegyezett, hogy hadd menjen hát a flu. 
Teleraktak neki egy Itís zsákot fehérneművel, adtak neki néhány 
lírát, fölírták a nagybácsi címét s egy szép áprilisi estén fölkisér-

^ték a hajóra. 
— Fiam, Marco, — búcsúzott tőle könnyes szemmel az apja, 

mikor utoljára megcsókolta a gőzös födélzetén — ne veszítsd el 
a bátorságodat. Szent célért utazol és megsegít az Isten! 

* 
Szegény Marco! — Bátor volt ugyan és elszánt szívvel in

dult el a nagy útra: de mikor a szemhatáron letűnt szülővárosa, 
a szép Genova és ott állt egyedül a nagy gőzös, a kivándorló 
parasztok zagyva tömegében, akik közül senlcit se ismert, — 
bizony elcsüggedt és leverte a szomorúság. Két napig ugy gub-
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basztott a hajó orrán, mint a kivert kutya, szinte nem is evett és 
mindig csali sirni szeretett volna. Mindenféle szomorú gondolat 
kergetőzött az agyában és a legszomorúbb, amely egyre malía-
csul gyötörte, az volt, hogy az édesanyja már meghalt. Nyug
talan álmában folyton megjelent előtte egy ismeretlen arc, amely 
szánalvozva nézett rá s aztán a fülébe súgta: 

— Meghalt az anyád I 
És ilyenkor nagyot sikoltva rezzent föl álmából. Mind amel

lett, mikor átment a Gibralfári-szoroson és először pillantotta 
meg az Atlanti-óceánt, kissé megjött a reménye és a bátorsága. 
De ez nem solcáig tartott. Az öröldcé fcgyforma tenger végtelen-
s^e , a folyton növekedő hőség — mert hiszen a hajó az Egyen-
lilő felé tartott — de legkivált a szegény Idvándorlók csüggedt 
szomorúsága és saját elhagyatottságának az érzése megint csalt 
leverte. 

Az üres, egyhangú napok ugy fölfokozták szivében az unal
mat, hogy szinte ugy rémlett neki, mintha már egy év óta volna 
a tengeren. És minden reggel, müíor fölébredt, bamba álmél
kodással nézett végig a mérhetetlen tengeren, amelynek vége
hossza nem volt. A gyönyörű repülőhalak, melyek időnként le
potyogtak a födélzetre, a vizben bukfencező, mókás delfinek, a 
csodaszép alkonyat, mikor a viz alá merülő nap izzó korongjától 
szinte lángtengerré válik az egész óceán, — mind olyan volt 
neki, mint az álomban látott csodálc, amelyek nem is erről a 
világról valók. 

Volt rossz idő is., amikor folyton odalent maradt a háló
teremben, ahol minden táncolt és gumit, mig a férfiak károm
kodtak, a nők éá gyermeliek pedig siriak; ilyenkor azt hitte, 
hogy ütött az utolsó órája. Máskor oly roppant hőség voll min
denütt, a teljes szélcsönd köveüceztében, hogy az ellildíadt uta
sok szinte félholtan a bágyadtságtól moccanni se igen bírtak, 
hanem fáradtan és erőUenül heverésztek a födélzetén, halai; 
módjára tátogva és lesve egy-egy maroknyi friss síéllőlibbenést 
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És az ut egyre tartott, — sejteni se lehetett a végét! Tenger 
és ég, — ég és tenger: — ma éppen ugy, mint tegnap és iiolnap 
éppen ugy, mint liolnapután, — és igy megy ez majd mindörök
kön Öröidié... A kis Marco órák hosszáig elácsorgott a hajó 
karfájára támaszkodva és nézte, egj're nézte a hullámzó tengert, 
— közben az anyjára gondolt, mig csak a szemei le nem csukód-
lak és a feje fáradtan a mellére nem esett. És ilyenkor ismét 
megjelent neki az a titokzatos, szánakozó kifejezésü arc, amely 
újra a fülél)e súgta a rettentő titkot: 

— Meghalt az anyád I . . . 
És üyenkor mindig rekedt sikoltással, egész testében bor

zongva ébredt föl, hogy aztán nyitott szemelvkel álmadozzéh 
tovább, elcsüggedve az egyforma és végtelen szemhatár vizs
gálatában. 

Huszonhét napig tartott az ut, de az utolsó napokban gyö
nyörű idő volt. Marco megbarátkozott egy derék, öreg lombárd 
paraszttal; ez a fiához igyekezett, aki „földesúr" volt valahol 
Rosario város határában. A fiu mindent elmondott az öregnek, 
ez pedig meg-megveregette a fiu vállait és folyton jóindidatu 
mosolygással biztatta: 

— Bátorság, fiam! Meglátod, hogy jó egészségben leled az 
anyádat. 

Ez a biztatás nagyon jól esett Marconák, ugy hogy most 
már nem gyötörték az aggodalmai, sőt egyre boldogabban re
ménykedett. Lekuporodott a hajó orrán, az öreg paraszt mellé, 
ald gondtalanul pipázgatott a csillagos éjszakában; a sok ki
vándorló közt, aliik énekellek, szegény Marco százszor is el
gondolta képzeletben, hogy miképpen érkezik meg Buenos-
Ayresbe... 'Látta magát abban a bizonyos utcában, megtalálta 
a szatócsboltot, odarohant a nagybátyjához: 

— Hogy van az édesanyám?... Hol v a n ? . . . Menjünk hozzá 
rögtön!... 

De Aralcis : A sziv. II. " 
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És aztán egj'ütt szaladtak, fölsiettek a lépcsőkön, kinyílt 
az aj tó . . . Itt azonban megállt a képzelőtehetsége, belefúlt a 
kimondhatatlan gyöngédség áradatába, — ugy hogy nem tudói 
mást cselekedni, mint hogy kihúzta titokban a nyakában viseli 
szent érmet és ezt csókolgatva suttogta el hálás könyörgését ÍI 
Mindenhalóhoz. 

A huszonhetedik napon végre megérkeztek. A gőzös gyö
nyörű májusi hajnalon vetett horgonyt a hatalmas La Plata-
íolyamban, melynek partján Argentína köztársaság fővárosa 
fekszik. Marco biztató jelnek vette a pompás időt és szinte 
magán kívül volt örömében és türelmetlenségében. Édesanyja 
alig pár mértföldnyíre volt tőle és pár óra miüva már viszont
láthatja, ö pedig itt van Amerüíában, az újvilágban és volt 
bátorsága, hogy egyedül jöjjön ide! 

Most már az egész hosszú utazást csekélységnek, semmi
nek találía. Ugy tetszett neki, mintha álmában repült volna 
idáig és most hirtelen fölébredt. És oly boldog volt, hogy szinte 
nem is csodálkozott, se nem szomorkodott, milíor a zsebében 
kotorázva már csak felét találta meg annak a kis pénznek, ami
vel az apja vitnak eresztette. Óvatosságból ugyanis két részre 
osztotta a csekélyke pénzt, hogy ha baj érné, ne egyszerre ve
szítse el mindet; a felét most ellopták tőle, ugy hogy csak pár 
lírája maradt: — de mit törődött most már ezzel, mikor pár 
óra múlva ugj'is viszontlátja az édesanyját?! 

Hátára vetvén az iszákját, sok más olasz kivándorlóval 
együtt ö is lement arra a kis gőzösre, mely csaknem a partig 
vitte őket; ott megint csónakokba szálltak é« így értek a mólóra, 
ahol elbúcsúzott öreg lombárd barátjától és nyakába vette a 
várost. 

Neliivágott az első utcának s a legelső szemközt jövő em
bertől megkérdezte, hogy merre kell mennie a Los Artes-ulcába? 
Véletlenül éppen egy olasz munkást szólított meg. Ez kivan-



83 

esian végignézte, megkérdezte, hogy tud-e olvasni s mUior a 
fiu bólintott, hogy igen, — igy szólt: 

— Alikor menj mindig egyenesen ezen az utcán és minden 
markon olvasd el a keresztbe menő ulcálí nevét: Így majd elérss 
ahhoz, amelyet keresel. 

Marco megköszönte az útbaigazítást és sietve indult el 
a mutatott irányban. Nyilegyenes^ nagj'on hosszú, de szűk utca 
volt ez, alacsony, fehér, villaszerű házaktól szegélyezve, tele 
néppel, kocsiklial, szekerekkel, amelyek fülsiketitő lármát csap
tuk. Itt-ott óriási lobogók lengtek a házakról é/. minden lobogó 
más-más szinü volt; egy-egy gőzös indulásának a napját hir
dették, meg azt, hogy melyOc Idkötöbe megy. Minden két-három
száz lépésnyire egy-egy keresztutca szelte át azt, amelyiken 
ment és ezek az utcák is épp olyan hosszúak és nyüegyenesek 
voltak, ezekben is egymás hátán tolongott a nép, rolx^tak a 
Ivocsik és szekerek, — messze a háttérben pedig a véghetetlen 
délameriliai róna terjedezett, melynek sima földszine olyan volt, 
uűnt a szélcsöndes tenger. 

A város olyan nagynak látszott, mintha se vége, se hossza 
nem volna, de azért Marco gyorsan, bátran sietett előre az utcán, 
gondosan elolvasván minden sarkon a keresztutcák neveit; 
I supa furcsa név volt, amelyet elovasni se igen tudott. Vala-
luínyszor egy-egy utcasaroldioz közeledett, mindig erősen dobo
gott a szive, hogy hátha ez lesz az, — s ahány nővel csak talál-
liozott, mindnek jól az arcába nézett: hogy hátha megismeri 
az édesanyját. Az egyiknek alakja, akit hátulról látott, annyira 
iinsonlitott az anyjáéhoz, hogy minden vér a szivére tolult; gyor-

n utánaszaladt és szembekerült vele: — hát egy szerecsen-
szony volt! 

Ment, ment tovább és meggyorsitotta a lépéseit. Megint 
uícakeresztezéshez ért, — elolvasta az utca nevét és lábai a 
iöldbe gyökereztek. Ez volt a „Los Artes" — a „Művészetek" — 
utcája. Befordult rajta, megnézte az első számát: 117 volt: nagy-

6* 
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bátyjának a boltja a 175-ös számú házban volt Most már neki
iramodott, szinte szaladt is, ugy hogy a 171-es számú háznál 
meg kellett álhüa, hogy Idíujja magát. Lihegve mondogatta 
magában: 

— Oh, anyám! Édesanyám!... Hát csakugyan mindjárt 
meglátlalí?!... 

Futva érkezett a 175-ös számú házhoz: — a kis szatócsbolt 
csakugyan ott volt . . . Ez az, nem is lehet más! . . . Bekukkantott 
az ajtón, aztán belépett. Egy őszhaju, pápaszemes asszony 
fogadta. 

— Mit alcarsz, fiacskám? — kérdezte tőle spanyol nyelven. 
— Ugy-e, kérem, — kezdte Marco, alig tudván kinyögni a 1 

szót — ez Francesco Merellinek a boltja? 
— Francesco MerelU meghalt — felelte az öreg asszony, 

most már olaszul. 
Marco megtántorodott, mintha mellbe vágták volaa és da

dogva kérdezte: 
— Mikor halt meg? 
— Már bizony annak jó ideje, — felelte az öreg asszony. 

-^ Rosszul ment a boltja, sok volt az adóssága: hát megszökött. 
Azt mondják, hogy Bahia Blancába ment, jó messzire innen. 
De nem soldcal aztán, hogy odaért, meg is halt. A lx)ltja most 
az enyém. 

A fiu elsápadt. Aztán hirtelen csak ugy dőlt belőle a sző: 
— Merrelli ismerte az anyámat, az anyám itt szolgált Me-

quinez urnái. Csak ö tudta vohia megmondani, hogy hol lakik 
Mequinez ur. Én azért jöttem Amerikába, hogy megkeressem 
az anyámat. MereUi küldte a leveleket. Meg kell találnom az 
édesanyámat. 

— Szegény fiu, — felelte az öreg asszony — én bizony nem 
tudom ezt. De megkérdezhetem az udvarost. Ez ismerte azt a 
fiút, alűt Merelli ide-oda szokott küldözni. Lehet, hogy ez a fiu 
tud valamit. 
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Hátra ment a boltban és behívta az udvarost, aki jött is 
mindjárt. 

— Mondd csak, fiam, — kérdezte tőle — tudsz-e arról, 
hogy a Merelli inasa leveleket szokott vinni egy cselédnek, aki 
itt szolgált valahol a városban? 

— Tudom, — felelte az udvaros — Mequinez úrhoz szokott 
járni. Vitt leveleket, igen: itt lalvnak a Los Artes-ulca végén. 

— Ah, köszönöm, asszonyom 1 —,-hálálko4ott Marco. — 
Mondja meg, kérem, a házszámot... nem tudja? Kisértessen 
e l . . . Idsérj el te, pajtás. . . Van még néhány lirám . . . 

És ezt oly hévvel, oly könyörögi'e mondta, hogy az udvaros, 
meg se várva az öreg asszony biztatását vagy engedelmét, a 
maga jószántából ajánlkozott: 

— Gyerünk I — és már szaladt is kifelé a boltból. 
Szótlanul siettek egymás mellett, végig a hosszu-hosszu 

utcán, míg végre odaértek a kis villához, mely Idfehérlett a 
zöldelő kertből és a vasrácsos kerítés előtt lihegve áUtak meg. 
Marco benézett a rácson át a virágos kertbe s aztán megrán
totta a csengőt. 

Fiatal úrinő nyitott aj'ót. 
— Ugy-e, kérem, itt laldk a Mequinez-család? — kérdezte 

Marco szorongva. 
— Csak itt lakott — felelte a fiatal nő, spanyolos kiejtésseL 

— Most mi lakunk itt. 
— És a Mequinez-család hová ment? — kérdezte Ríarco 

szivdobogva. 
— Cordovába. 
— Cordovába? — kiáltott föl Marco. — Hol van ez a Cor-

dova? És hová lett a cselédjülc? Az én édesanyám? A szakács-
néjulc az én édesanyám voltl öt is elvitték magukkal? 

— Nem tudom, — felelte a fiatal nő. — De az édesapám 
talán tudja, ö már akkor is itt volt, mikor elutaztak. Várj csak 
egy Idcsit, fiam. 
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Beszaladt a villába és csaldiaraar visszajött az édesapjával, 
ald magas, őszbecsavarodott iiri ember volt. Ez kíváncsian meg
nézte az értelmes arcú, szőke fiucsMt és olasz nyelven szólí
totta meg: 

— Az édesanyád genovai? ; 
— Az, uram — bólintott Marco. 
— Hát akkor ő is elment velük, — mondta az öreg ur —'j 

ezt bizonyosan tudom. 
— És hová mentek? 
— Cordovába, egy másik városba — felelte az öreg ur. 
A fiu nagyot sóhajtott, aztán megadással mondta: 
— Aklcor... utána megyek Cordovába. 
— Ah, pobre nino! — kiáltott föl az öreg ur szánakozva — 

ah, szegény fiam! Ck>rdova niagyon messze van ide, több száz 
mértföldnyire! 

Marco halálsápadt lett és megkapaszkodott a vasrácsba, 
különben elesett volna. 

— Várjunk csak, várjunlí csalc, — sz.ólt most az öreg ur, 
megsajnálván a fiút. - r Jer be egy püianatra és lássuk, hogy 
nem csinálhatunk-e valamit. 

Leült a verandán, maga mellé ültette a flut is, elbeszéltette 1 
vele az egész esetet, figyelmesen meghallgatta, pár píUanatj.g| 
gondolkozott, majd azt kérdezte: 

— Pénzed, persze, nincsen? 
— Valami kevés . . . van, — felelte Marco aliadozva. 
Az öreg ur megint gondolkozott egy kicsit, aztán leült az 

asztalhoz, levelet irt, leragasztotta és átadta a fiúnak, mondván: 
— Ide hallgass, kis fiam. Ezzel a levéllel elmégy Bocába, 

kis város ez, a fele lakossága genovai, két órányira van innen. 
Az utat alvárki megmutatja neked. Menj oda és keresd meg ait^ 
az urat, akinek ez a levél szól; mindenki ismeri a városban.! 
Add oda neki ezt a levelet ö majd elküld téged holnap Rosa-̂  
rióba és ajánlani fog ott valakinek, aki megint gondoskodni fog| 
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arról, hogy eljuthass Cordovába, ahol megtalálod a Mequiiiez< 
családot és édesanyádat. Ezt pedig utiliöltségre adom. . . 

A markába n5'omott néhány lirát és igy folytatta: 
— Menj Islen nevében és légy erős. Itt mindenfelé találsz 

olaszokat, nem >£szel hál elhagyatva. Most hát Isten veled! 
Marco csak annyit tudott mondani, hogy: — „köszönöm!" 

— s kijővén a villából, elbúcsúzott a fiútól, alá idáig kisérte. 
Aztán lassan elindult Boca felé, tele szomorúsággal, a nagy 
városon keresztül. 

Ami ettől fogva másnap estig történt vele, ugy maradt meg 
az emléitezetében, mint valami lázas álom, annyira ki volt me
rülve, ugy el volt csüggedve és meg volt zavarodva És másnap 
alkonyat felé, miután az előző éjszakát Bocában töltötte egy kis 
szobácslíában egy Idkötőniunliás mellett a földön, s miután az 
egész napot félálomban üldögélte át a Idliötőben, révedező sze-
meldtel bámulva a sok vitorlás hajóra és gőzösre, melyeken 
lázasan folyt a munka, — másnap alkonyatkor ott ült egy nagy 
vitorlás bárka farán, amely szinig meg volt rakva gj'ümölccsel 
és Rosario felé vitorlázott. Három tagbaszalíadt, naptól égett 
arcú genovai volt a bárka legénysége: és a hazai tájszólás is
merős csengése ugy, ahogy u.'égis megvigasztalta kissé a szo
morú gondokba borult szegény fiút 

Három nap és három éjjel tartott az ut a csodás szépségű 
"aranu-folyón fölfelé, amelyhez képest Olaszország legnagyobb 
olyója, a Po, még csali nem is patait, hanem kis erecske: folyá-
-̂ íuiak a hossza pedig majdnem ötször aldíora, mint egész Olasz
ország hossza! 

A vitorlás bárka lassan ment fölfelé a hatalmas folyón; 
zéles és hosszú szigetek közt siklott tova, amelyek igazi kigyó-

!S párduc-fészkek, elborítva narancs-, fűz- és banánligetekkel; 
majd szűk csatornálíba futott be, amelyekből mintha kijárat se 



lett volna; aztán nagy, szabad vizekre került, amelyek óriási 
tavakhoz hasonlitoltalc, ugy hogy semerre se látszottak a partolv. 

Mélységes csönd volt köröskörül, s ahogy a bárka fölfeló 
suhant ezen az elhagyatott, magányos vidéken, ugy tetszett a 
szegény fiúnak, mintha egy elátlcozott hajó vinné őt a kárhozat 
felé a csöndes vizeken, amelyelcnek tükrén liajók futása még 
sohase szántott barázdát.. . Ugy rémlett neki, hogy édesanyja 
ott ül valahol a folyam forrása körül és hogy évek telnek majd 
bele, mig ő odaérhet. 

Napjában kétszer evett egy kis kenyeret meg sózott húst a 
hajóslegényekkel, akik, látván, hogy milyen szomorú, nem is 
igen beszélgettek vele. Éjjel a födélzetén aludt és gyakran 
fölriadt álmából, elcsodálkozván a holdvilág ragyogásán, mely 
ezüstös fénnyel öntötte le a végtelen vizeket és a sötétlő parto
kat; és ilyenkor elszorult a szive . . . 

— Cordoval — mondogatta magában: — Cordova!... 
Mintha valami tündérországbeli, titokzatos város neve lett 

volna, amelyről gyerelikorában szép meséket liallott. Majd ismét 
szinte fölujjongott, mikor arra gondolt: 

— Az anyám is járt erre, látta ezeket a szigeteket és par
tokat . . . 

Ekkor már ijedezett a lakatlan vidéktől, a nagy folyam 
temetői csöndjétől: hiszen az édesanyja nyomait követte I . . . 
Éjszaka az egyik hajóslegény énekelt: és ez a dal eszébe juttatta 
édesanyát, aki mindig ilyen hajósnótákkal altatta el őt, amig 
kicsiny volt. És az utolsó éjszalia, mikor a matróz ismét énekelt, 
Marco sirva fakadt. A hajós abbahagyta a dalt és rákiáltott: 

— Bátorság, fiu, az áldóját! Micsoda genovai az, aki azért 
pityereg, mert távol van a családjától? A genovaialí mindig 
bátran és dicsőséggel járták a világ országutjait. Ne sirj hát te 
se, fiuI 

Ezek a szavak fölrázták Marcot a lelld tespedésből, meg-
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érezte ereiben a genovai vérlüktetését, a homlokát büszke dac
cal szegte föl és öklével nagyott ütött a kormányra. 

— Hát iigy vani — fogadkozott magában — még ha az 
egész világot be kellene is járnom, ha éveldg kell is utaznom, 
száz meg száz mértíöldet megjárnom gyalog... még aldior is 
megyek előre, mig csak meg nem találom az édesanyámat. Nem 
bánom, ha haldokolva érkezem is meg, ha holtan roskadok is 
a lábai elé: csak még egyszer megláthassam! Segits meg engem, 
jóságos Istenem, hogy megtaláljam az édesanyámat 1 

Ezzel az elszánt akarattal érkezett meg a negyedilc nap 
hajnalán Rosarióba, melynek tágas kikötőjében száz meg száz, 
mindenféle nemzetiségű hajó szorongott egymás mellett. 

* 
Nem soldval azián, hogy a hajó kikötött, Marco is partra 

szállt s nyaliába vetvén az iszályát, neldvágott a városnak, hogy 
megkeresse azt az argentínai urat, akinek Bocából egy név
jegyet hozott pár ajánló sorral. Mikor elindult a városban, ugy 

! rémlett neki, mintha már járt volna itten. Ugyancsak a kes
keny, hosszú utcák, keresztül szelve épp olyan keskeny és vég
nélküli utcákkal, apró, fehér házali zőldelő kertek közepén, a 
házak tetején táviró- és telefondrótok összegabalyodott hálő-
•'̂ ta, zajos forgalom az utcákon: — szóval minden olyan volt 
itt is, mint Buenos-Ayresben és Márcénali ugy tetszett, mintha 
megint ugyanabba a nagy városba került volna vissza. 

Már majdnem egy óra óta bolyongott az ulcálcon, az egyik
ből ki, a másikba be, mig végre, hosszas kérdezősködés után 
megtalálta a házat, amelyben uj protektora lakott. Meghúzta a 
csengőt. Tagbaszakadt, mogorva arcú, szőke férfi nyitott ajtót 
és nem éppen barátságosan rivallt rá : ^ 

— Mit akarsz? 
Marco megmondta annak az umak a nevét, akit keresett 
— A gazdám tegnap este egész családjával Buenos-Ayresba 

utazott — felelte a szőke férfi. 
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Marcőnali a szája is tátva maradt ijedtében, ugy hogy csali 
nagy sokái'a tudta kidadogni: 

— De é n . . . nekem senkim sincs i t ten. . . Egyedül vagyok... 
Senldt se ismerek! 

Átadta a névjegyet, melyei a férfi elolvasott, s aztán vállat 
vonva, durván mondta: 

— Nem tudom, hogy mit csináljak. A névjegyet majd át
adom, ha ^ y hónap múlva hazajön. 

— De é n . . . é n . . . egyedül vagyok i t t . . . Nekem kell, hogy 
segítsen... é s . . . 

— Ej, menj a dolgodra! — mordult rá a férfi. — Elég talján 
naplopó csatangol már Rosarióban! Ha koldulni akarsz, eredi 
vissza a fatornyos hazádba. 

És becsapta az ajtót a űu orra előtt, íilú majdnem megkövült. 
Sokáig tartott, mig annyira magához tért, hogy ismét utnalí 
eredhetett. Riadt agyában ezerféle badar gondolat kergette eg>'-
mást, amint szorongva ballagott az ismeretlen város utcáin. — 
Mit tegyen? Hová menjen?.. . Rosarióból Cordovába egy napig 
tart az ut a vasúton, neki pedig csalc néhány lírája van. Ha ebből 
leszámítja azt, amiből még ma élnie kell, szinte semmije se 
marad. Hol vegyen hát pénzt útiköltségre ? . . . 

Igaz, hogy dolgozhatna- De hol és Idtől kérjen munkát? 
Vagy koldulni menjen? — Sli, nem! Hogy elutasítsák, kigúnyol
jál!, megalázzák, mint csalc az imént is: nem, soha! — inlcább 
nyomban meghal. . . És, ahogy mind ez átvUlant az agyán, 
mikor ismét végigszaladt szeme a végtelen sikon, mely céljától 
elválasztotta, megint elvesztette a bátorságát, ledobta iszákját a 
gyalogjáróra, háttal a falnak dőlve leült és arcát a kezébe rejtve, 
könnyhullatás nélliül bámult maga elé a semmibe. 

A járókelők meg-megnigták, mikor belebotlottak, a kocsik, 
szekerek robogása szinte ellíábitotta, néhány utcagyerek bá-
mészlíodva áUt meg előtte, — de ő semmit se nem látotl-hallot! 
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:ől és mozdulatlanul ült a helyén, mig egyszerre csak jól 
liert hang rázla föl kábultságából: 

— Hogy kerülsz ide és mi bajod van, fiam? 
Föüiézett, aztán hirtelen talpra ugrott és álmélkodva kiál

tott föl: 
— Hát maga itt van? 
Az öreg lombárd paraszt volt, akivel még az utón barát

ságot kötött. Persze, az öreg lombárd éppen ugy elálmélkodott, 
mint ö. Marco nem is várta meg, mig kérdezősködik, hanem 
ő maga mondta el mindjárt, hogy mi történt vele. 

— Most már nincs pénzem, — végezte a szavait — most 
már dolgoznom kell. Találjon nekem valami munkát, liog>' ösz-
szeralchassalí néhány lirát. Megteszek akármit: leszek hordár, 
söpröm az utcát, vállalok megbízásokat, még kapálni és követ 
törni is elmegj^ek. Beérem a száraz, fekete kenyérrel is, csalc 
meimél előbb útra kelhessek, hogy megtalálhassam az édes
anyámat. Tegye meg ezt, oh: legj'en hozzám irgalmas, találjon 
valami munkát, az Isten szerelmére, mert nem birom további 

— Ejnye, ejnye, — mondta az öreg paraszt, körültekint
getve és az állát valíargatva — ez bizony furcsa ese t . . . Dol
gozni ! . . . könnyű azt mondani. Hanem lássuk csali . . . Miért 
ne lehetne összeszedni harminc lirát a földiek között? 

Marco ránézett és uj reménység csillant föl a lelkében. 
— Jer velem — mondta neki az öreg. 
— Hová? — líérdezte Marco és fölvette az iszálíját 
— Ne törődj vele, csak jer velem. 
Az öreg kézen fogta Marcot és szótlanul vezette jő darabon 

át. keresztül-kasul az egyenes utcákon; végre megállt egy csap
szék előtt, melynek cégére egy csillag volt és alatta a fölirás: 
— „La Estrella de Itália" — „Olaszország csillaga". Benézett az 
ajtón s megfordulván Marco felé, vigan mondta: 

— Éppen jókor jövünlí. 
Mind a ketten beléptelc a nagy ivóba, ahol számos asztal 
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volt, ezek körül sok ember, aldlc iddogáltak és hangosan beszél
gettek. Az öreg lombard odalépett az első asztalhoz és, ahog\' 
köszöntötte a hat tagú társaságot, meglátszott, hogy kevéssel 
előbb még ő is itt volt köztük. A vendégek mind a hatan pirosak 
voltak már a borból, hangosan koccintgattak, kiabáltalí, nevet
géltek. 

— Cimborák, — kezdte az öreg, minden bevezetés nélkül 
és elöretuszlioHa Marcot — ehol van ez a szegény kis íöldinlí, 
alfi egyedül jött át Genovából a tengeren Buenos-Ayresbe, hogy 
megkeresse az édesanyját. Buenos-Ayresben azt mondták neld: 
— „NLncs itt, hanem Cordovában van". — Vitorlásbárkán jött 
föl Rosarióba, négy éjszalcán és három napon, pár soros ajánló
levéllel. Mikor keresi a levéllel a címzettet, hát az nincs itthon, 
a helyettes pedig szóba se áll a gyerekkel. Most nincs egy vörös 
fillérje se és egj'edül, kétségbeesetten lődörög az utcákon. Pedig 
csxipa SZÍV és bátorság ez a gj'erek. Hát ne tudnánk összeszedni 
annyit, amennyibe a vasúti jegy kerül Cordováig, hogy meg
találja az anyját? Vagy hagyjuk elpusztulni, mint a gazdátlan 
kutyát? 

— Szó sincs róla! . . . Még csak az kellene!. . . Dehogy en
gedjük! — kiabáltalí mindnyájan össze-vissza, nagyot ütve öklülí-
kel az asztalra. — Hiszen ez a gyerek is földinli! Jer ide, csöp-
6ég!. . . Itt vagyunli mi, a kivándorlók!... Nézzétek csak, milyen 
derék fiu!... Elő a garasokkal, testvérek!... Brávó 1 Hát egye
dül jöttél idáig? . . . Bátor legény vagy!.. . Na, igyál egy kor
tyot, fiam!... Légy nyugodt, hogy elküldiiak az édesanyádhoz... 

Az egyik niegcsipdeste az arcát, a másik meg-veregelte a 
vállát, a harmadik leakasztotta nyakából az iszákot; a szom
szédasztalokból is odajött néhány kivándorló, a fiu esete szájról 
szájra járt a korcsmában, a másik szobából is bejött három 
argentínai vendég és alig néhány perccel aztán, hogy az öreg 
lombárd körüljárt kalapjával az ivóban, már is negyvenkét lira 
cyült össze. 
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— Láttad-e, — szólt ekkor, Marcőhoz fordulva — mily gyor
san megy ez Amerikában? 

— IgyálI — Idáltott föl egy másik, odanyújtva a poharát 
— az édesanyád egészségére! 

Mindnyájan fölvették a poharukat és koccintottak, Marco 
pedig ismételte: 

— Az édesanyám... 
De a zokogás annyira fojtogatta, hogy nem birt többet mon

dani s mikor az üres poharat visszatette az asztalra, sírva borult 
az öreg paraszt nyaltába. 

Másnap reggel már hajnalban elindult Cordovába, vigan, 
fölbátorodva, tele örömmel és reménységgel. De a vidámsága 
nem tartott sokáig, mert az elbonill idő visszahatott a kedélyére. 
Szürke, felhős ég alatt robogott a csaknem teljesen üres vonat 
a végtelen alföldön, ahol nyoma se volt az emberi lakásnak. 
Marco teljesen egyedül volt egy hosszú kocsiban, mely hasonlí
tott a Vöröskereszt sebesüUszállitó kocsijaihoz. Akár jobbra, 
akár balra nézett, mindenült csak a végtelenül szomoiii és egy
hangú sütságot látta, alacsony, fejletlen fáival, bokraival, — 
ezt a ritka és csenevész növényvilágot, amely hasonlatossá tette 
a síkságot a frissen hantolt temetőhöz. 

Ha szundUíált vagy félóráig s aztán kinézett az ablakon, 
megint csak azt a lehangoló tájat látta. Az állomások oly el
hagyatottak és néptelenek voltak, mint egy-egy remetelakás a 
pusztában; ha megállt a vonat, nem hallatszott egy hang se és 
a szegény íiunalc ugy tetszett, hogy teljesen egyedül van egy 
vadvonaton, amely beletévedt a sivatagba. Ugy rémlett neki, 
hogy minden következő állomás már az utolsó lesz, amely után 
a kannibálok rejtélyes országa követlcezik... 

Közben fázni kezdett. Mert amikor április végén Genovában 
hajóra szállt, csak nyári ruhában eresztették utnalí, mert az 
apja nem is gondolt arra, hogy Argentínában most jön a tél. 
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Pár óra muIva tehát Marco már erősen didergett és a fázáss;i; 
egj'ütt álmos, kimerült lett, aminek részben az elmúlt napok 
sok izgalma, álmatlan éjszakája is az oka volt. Végigfeküdt a 
padon, elaludt s amikor pár óra múlva fölébredt, minden tagja 
meg volt dermedve. 

Eklíor hirtelen megrémült, hogy megbetegedhetik és meg
halhat az utón, hogy Icidobják holttestét ebbe a sivatagba, ahol 
széthordják a kutyák meg a keselyülí, — és eszébe jutottak az 
elhullott marhák és lovak hullái, melyeket itt-ott látott a vasút 
mentén s amelyektől iszonyodva fordult el. És ebben a nagy 
le'úá fölindultságban megint erőt vett rajta a kishitűség... Hogy 
vájjon Cordovában megtalálja-e az édesanj'ját? — És hogyha 
nem ? . . . Ha az a derék öreg ur, aki a levelet adta neki, rosz-
S7.ul emlékezett a város nevére, ahová Mequinez ur átköltözött? 
És hogyha az édesanyja talán már meg is halt?! 

Ezelckel a gondolatokkal foglalkozva szunnyadt el megint 
és azt álmodta, hogy Cordovában van és a házakban, ahol be
zörgetett, minden ablakból ezt Idabáljálc feléje: 

— Nincs i t t l . . . Nincs i t t ! . . . Nincs itt! 
Riadtan ébredt föl és a kocsi túlsó végében három torzan-

borz férfit pillantott meg, aldk ugy be voltak csavarva takarókba 
és kendőkbe, hogy csak az ornik hegye látszott ki és halkan 
beszélgettek egymással, miközben egyre őt nézték. És Marcócalí 
az villant át az agj'án, hogy ezek itt gyilkosok, aldk meg akarjálc 
cí ölni, hogy elrabolják tőle az iszáicját. A ihdergéshez, lázhoz 
most még a rettegés is járult; különben is megzavart képzelete 
végképp tótágast á l l t . . . A három ember egyre öt nézte, — 
majd az egyik íölkélt és feléje jött, — erre Marco végképp el
vesztette az eszét, — fölugrott és kitárt karokkal elébe szaladt > 
a férfinak, kétségbeesetten sikoltozva: 

— Nincsen semmim. Szegény fiu vagyok. Itáliából jövök, 
az édesanyámat keresem, egj'edül vagyok... Oh, ne bántsanak, 
kérem! 
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A hái-om ember persze, hogy nem volt rablógyilkos! Rög
ön látták, hogy a szegény fiu lázas és kimerült, gj'öngéden 
rnegsiniogatták, megnyugtatták, de Marco inkább csak a iiang-
: liktól csillapodott le, mert a beszédjüket nem értette. És a 
három utas, milior látta, hogy a fiúnak a fogai is vaoograk a 
liidegtöl, szépen betakargatta Marcót egy nagykendőbe, s le
fektetvén, elaltatta a fiút. Ekkor már kezdett alkonyodni... 
Mire fölébresztették: Cordovában volt a vonat. 

Ah, milyen nagyot lélegzett Marco és hogyan rohant ki a 
kocsiból!... Az egyik vasúti tisztviselőiől megkérdezte, hogy 
iem tudja-e, hol laldk Mequinez mérnök u r ? . . . A liszt valami 

templomnak a nevét mondta, — hogy a mellette lévő házban 
lakik — és Maroo már szaladt is arra felé. 

Már éjszaka volt és Marcőnalc ugy tetszett, hogy ismét Ro-
sarióba került vissza. Ugyanazok az egyenes, Iceskeny utcáli, a 
szép, fehér, apró házaktól szegélyezve, — csak a nép volt ke
vesebb és köztü ksok furcsa, visszataszító arc: feketés-zöldes 
;dnü, aminőt Mai-oo még sohase látott. Itt-ott furcsa formájú, 

roppant templomokat látott, melyelmek bizarr körvonalai söté-
on rajzolódtalí le az égboltozatra. Találkozott egy pappal, akitől 
i!iég egyszer megkérdezte, hogj' merre van a templom; csak
hamar meg is találta és mellette volt a h á z . . . Félkezét a szi
vére szorította, hogy visszafojtsa a dobogását, a másikkal meg
rántotta a csengőt. 

öreg asszony nyitott ajtót és lámpásával belevilágított Marco 
,\rcába, alá néhány pillanatig nem tudott szólni a nagy meg-
iudultságtól; végre is az öreg asszony kérdezte spanyolul: 

— lüt keresel, fiam? 
— Mequinez mérnök urat — felelte Marco. 
Az öreg asszony megcsóválta a fejét és Idssé bosszúsan 

mondta: 
— Hát neked is Mequinez mérnök úrral van bajod? Ideje 

volna már, hogy vége legyen. Három hónap óta bosszantanak 
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ezzel. Pedig már az újságok is niegirfálí! Most már majd ki
ragasztom az utcasarliokon, hogy Mequiuez mérnök ur Tucu-
manba ment lalmi, 

Marco ökölbe szorította a kezét és kétségbeesetten bele
vágott a levegőbe; aztán dühösen, íogcsikorgaíva csattant föl: 

— Micsoda átok ez? Hát meghaljak az útban és mégse 
találom az édesanyámat? Megörülölí, elemésztem magamat!... 
Éa édes Istenem!... Hogy hívják azt a várost? És merre van? 
Mennyire van innen? 

— Ej, szegény fiam, — felelte szánakozva az öreg asz-
szony — az bizony elég messzire van. Lehet négyszáz-ötszáz 
mértföldnyire, ha keveset mondok. 

Marco két kezébe temette az arcát és fájdalmasan jajdult föl; 
— Alckor há t . . . mit csináljali? 
— Hát én honnan tudjam ezt, szegény fiam ? — sajnálkozott 

az öreg asszony. 
De rögtön valami ötlete támadt és gyorsan hozzátette: 
— Hallgass csali ide. Fordulj be jobbra, ennek az utcának 

A Sarkán. A harmadik ház után nagy udvar kövellíezik; ott egy 
capataz lakik: olyan karaván-fuvaros, aki ökrösszekéren szállítja 
a portékát. Ez holnap hajnalban indul Tucumauba; kérd meg, 
hogy vigyen el téged is, mondd neki, hogy gondozod az ökreit, 
vagy amit akarsz: talán megesik rajtad a szive és ad helyet 
valamelyik szekéren. De siess, fiam és a jó Isten segítsen meg. 

A fiu csalc futtában köszönte meg a tanácsot és máris sza
ladt. Meg is találta a nagy udvart, ahol sok ember lámpavilág 
meUett ralcott hatalmas buzászsákokat a roppant nagy szeke
rekre, amelyeknek födelülí is volt, altárcsak a komédiások 
utazóházainak. Egy nagj'bajuszos, óriástermetü férfi, magasszáru 
csízmákban parancsolgatott az emberelmek. 

Marco odament hozzá, félénlíen előadta a kérését, hogy 
Olaszországból jött és az édesanyját keresi. A capataz — vagyis 
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.6iiök: alá a szekércsapatot vezeti — fejtől bokáig végig mérte 
a gyerket és szárazon rákiáltott: 

— Nincs hely a szekereimen. 
— Van még tizenöt lirám, — könyörgött a üu — odaadom 

minden pénzemet. És szivesen dolgozom is. Hordok vizet, szénát 
az ölíröluiek és elvégzek minden mimkát. Beérem egy darab 
kenyérrel is. Adjon egy kis helyet, uram, az Isten szerelmére. 

A capataz megint végigmérte a fiút és most már kissé nyá
jasabban felelt: 

— Nincsen hely. . . aztán meg . . . nem is Tucumanba me-
gyünlí, hanem egy másik városba: Santiago deli' 'ístsr.vba. El 
keUene hát válnunk az utón és neked még jő aagy darabon 
gyalognod is kellene. 

— Ah, az még nem baj! — kiáltott föl Marco — gyaloglók 
én szivesen! Csak odáig vigyen el, kérem! Adjon egy Ids helyet, 
az Isten szerelmére, akárhol! Csali itt ne hagyjon, uram, Jézus 
szent nevére! 

— Gondold meg, hogy három hétig tart az uti — figyel
meztette a Capataz. 

— Ah, nem baj! — könyörgött Marca 
— Nagyon nehéz, fárasztó az utazás! 
— Szivesen eltűrök mindent. 
— Ha elváltunlí, egyedül kell tovább utaznod — c ;öválta 

fejét a capataz. 
— Én nem félek semmitől, — könyörgött Marco — csak 

megtaláljam az édesanyámat Könyörüljön rajtam, édes jó uram, 
hogy az Isten áldja meg! 

A capataz fölemelte kézilámpását, belevilágilott a fiu arcába, 
amelyet élesen megnézett és azlán igy szólt: 

— Hát nem bánom. 
Marco nem tudott szólni, csak kezet csólcolt neki. 
— Ma éjjel valamelyilv szekéren alhatsz, — mondta a capa-

De Amlcis : A S7.iv. II. ' 
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taz — holnap hajnali négy órakor majd felköltelek. Buenas 
nochesi („Jó éjszakát!") 

Hajnali négy órakor, a csillagok ezüstös fénye mellett, nagy 
zörgéssel, robajjal megindult a szekerek hosszú sora; mind
egyik szekeret hat ökör húzta és nagyon sok ökör ballagott a 
szekerek mögött, hogy fölváltsáli azokat, amelyek a járomban 
elfáradtak. Marcót, mikor a karaván m.ár útban volt, bedugták 
az egyik szekérbe, ahol nyomban elaludt a zsákokon. Milior 
fölébredt, a karaván már pihent a puszta mezőségen, a nap 
ragyogva sütött és az emberek mind ott ültek a nagy tűz körül, 
amelynek lángjai mellett nyársra húzva sült egy fél borjú. 

Müidnyájan együtt és egyszerre etteli, aztán aludtak ós 
megint föllterekedtek; igy folytatták az utat, pontosan és rend
szeresen, akárcsak a katonák. A kisérő férfiak lovon íiltek és 
hosszú pálcákkal ösztökélték az ökröket. Mareo gyújtotta meg a 
tüzet, mikor megpihentek enni, megetette az ökröket, rendben 
tartotta a lámpásokat és hozta az ivóvizet. A vidék agy vonult 
el ©lőtte, miut a bizonytalan körvonalú ködfátyolkép: nagy, 
cserjés erdők, apró falvak, szétszórt házaltkal, roppant Mterje-
désü tapályok, — talán régi tavak medencéi — melyeket arasz
nyi vastagon borított a sziltsó ós deszkasima sikság köröslíörül, 
amelyen temetői csönd uralkodott. 

Utasokkal csalc ritkán taláUíoztalí; ketten-hárman jártak 
együtt lovon és háromszor-négyszer annyi vezetékié volt velük. 
A napok mind egyformák voltak, akárcsak a tengeren: végtelen 
hosszúak és unalmasok. De az idő szép volt. Csak egy volt a 
baj: hogy az emberek, miatlia Marco a cselédjük vagy a rabszol
gájuk lett volna, napról napra követelőbbek lettek és nagyon 
durván bántak vele. Lassanként rátoltak minden munlcát s 
mikor nem tudta elég gyorsan kiszolgálni a faragatlan fickókat, 
solíszor meg is verték szegényt. Éjjel pedig nem birt aludni, 
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nert a szekerek rettenetesen ráztalc és a kerekek is iigy njáko-
ogtak, hogy tán n>ég a halott is fölriadt volna tőle. 

Szegény Marco ugy lerongyolódott és lesoványodott, hogy 
lie már csak árnyéka volt önmagának és talán bele Is őrült 

fcíolna a sok keserűségbe, ha a capataz nem szólt volna néha 
jr-egy jó szót hozzá. De azért sokat sírt, mikor egyedül volt 
szekéren és nem látta senld. Mindennap fáradtabban és cs-'7-

jedtebben kelt íöl és amikor kinézett a szekérből a végtelen 
pusztaságra, melynek sivár egyhangúságát semmise enyhitette, 
ájdalmasan sóhajtott íöl magában: 

— Oh, nem érem meg a mai estéti Itt pusztulok el ebben 
sivatagban! 

Napról napra több volt a dolga és napról napra jobban gyö-
Srték. Mikor egy-egy nyaklevest kapott, a durva fidcók még 
leg is toldottálc ezt a komiszságot egy-egy kegyetlen sértéssel 

hogy szidták az anyját meg őt magát is — ugy hogy a szegény 
iunak majd meghasadt a szive. Egyszer három napig beteg is 
olt; akkora láz jött rá, hogy félrebeszélt és a capataz nem 

Ipolja, talán bele is halt volna. Ekkor zokogva, kéts^beesetten 
|ohászkodott az édesanyjához: 

• Oh, édesanyám, segíts rajtam, édes jó anyám I Jöjj el 
értem te, mert meghalok. Oh, édesanyám, hát nem látlak meg 
löbbé soha és itt kell elpusztulnom az ut porában?!. . . 

Lehunyta a szemeit, két kezét összekulcsolta a mellén, 
mint a halott és órákig igy, mozdulatlanul imádlíozott. Aztán 
jobbra fordult az állapota és meg is gyógyult, — de ekkor meg 
elkövetkezett a legszörnyűbb nap, — a válás napja, amilíor 
egyedül maradt! 

Ahogy odaértek az ut keresztezéséhez, ahol elágazik az ut 
Tucuman felé, a capataz megmagyarázta neki, h c ^ merre kell 
mennie, hátára kötötte az iszákját, hogy könnyebben vihesse 
és aztán mintha félne, hogy elérzékenyül, rövidre fogta a búcsú
zást. Marco éppen csalc hogy kezet tudott neki csőkolnL A töb-

7* 
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biek is — aküc eddig csak szidták és verték — mintha megszán
ták volna, amint egymagában nekivágott a pusztaságnalc, a ke-
züldíel integettek utána. És a szegény fiu, megfeledkezve a sok 
durvaságról, — szemében a válás fájdalmának könnyei, — bá
gyadtan mosolyog\-a visszaintegetett nekik. . . 

És megindult a silíságon, melynek peremén, messze távol
ban, kéklő hegységek tünedeztek föl hófehér geriucülvkel... 
Mint hogyha ismerős hazai tájék lett volna: ilyenek voltalc a 
liguri Alpesek, melyek havas koszorúként fogják körül Geno
vát. Az Andes-hegyláncot látta, az amerikai szárazföld gerincét, 
mely a Tüzföldtöl egészen a Sarki-tengerig huződilc, százliz 
szélességi fokon keresztül. Az is jól esett Marcónalc, hogy már 
nem volt olyan hideg; az útjuk ugyanis folyton észak felé tai'-
tott, tehát közeledtek az Egyenlítőhöz. 

Nagy távolságokban apró házcsoportok estek az útjába és 
mindegyikben volt valami kis bolt, aliol vehetett ennivalót. Ta
lálkozott lovas utasoldíal; itt-ott látott nőket és gyermekeket is, 
a földön ülve, komoly és méltóságteljes tartással, némán: — 
téglavörösarcu nép volt, indusok, aminőket még sohase látott; 
ferde vágású szemüldíel élesen megnézték és a h c ^ ment, sokáig 
követték a teldntelüklvel, lassan forgatván utána a fejüket, mintha 
gépre járna a nyakuk. 

Az első napon addig gyalogolt Marco, ameddig az ereje 
birta és éjszaka egy fa alatt aludt. A második napon már soldial 
kevesebbet és sokkal csüggedtebben folytatta az útját. A cipői 
elszaliadlak, a lábai kisebesedlek, a gyomra korgott, az ereje 
fogyott az éhségtől. Este pedig félni kezdett Még odahaza hal
lotta, hogy Amerikában sok a kigyó és most lépten-nyon>on ugy 
rémlett neki, hogy hallja a kigyók sikló zizegését a fűben; ilyen
kor a füleit hegyezve megállt, majd neldiramodott, egész testén 
végigszaladt a hideg borzongás. Gyakran átgondolta a saját 
nyomorúságát és ilyenlíor elfogta a keserűség; gyalogolt ugyan, 
de szemeiből patakzottak a könnyek. 
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— Oh, hogyaa szenvedne szegény édesanyám, ha tudná, 
hogy mennyire félek! 

Ez a gondolat ismét visszaadta a bátorságát. Máskor, hogy 
elfelejtse a félelmét, visszagondolt a múltra, emlékébe idézte, 

f hogy mit is mondott az édesanyja, mikor elutazott Genovából, 
— hogy milyen gonddal szokta betakargatni öt, mikor már az 
ágyban feküdt, — hogy hányszor vette magához a saját ágyába, 
mondván neld: — „Na most aludjunli együtt egy kicsit"... És, 
amikor erre gondolt, megint csalc kicsordultak a kömiyei.., 

— Oh, édes jő anyám, — mondogatta magában — meglát
lak-e még egyszer? Vége lesz-e már ennek a gyötrelmes uta
zásnak, édes jó anyám? 

És ment, folyton ment, sietett előre, az ismeretlen fák ár
nyékában, a roppant cukornád-ültetvények mentén, keresztül a 
végtelen mezőségen, melynek szemhatárán, mint hatalmas bás
tyafalak tornyosultak az Andes-hegylánc kéklő ormai. így múlt 
el négy nap — öt nap — egy egész hét. Marco ereje rohamosan 
gj'öngült, a lábai véreztek. Végre egy délután, napszállat elé, 
azt mondták neki: 

^ Tucuman öt mérltöldnyire van innen. 
Marco fölsikoltott örömében és meggyoi"sitotta a lépéseit, 

mintha egyszerre visszakapta volna a régi erejét és fürgeségét. 
De ez csalc rövid csalódás volt. Az ereje csakhamar elhagyta 
és a szegény fiu szinte félholtan roskadt össze egy árokpürton. 
Ám a szive azéii hevesen dobogott az örömtől és iToldogságtól. 

; A csillagos eget sohase látta még ilyen szépnek és ahogy nézte, 
véghetetlen boldogság szállt a szivébe, mert arra gondolt, hogy 
talán az édesanya is éppen most nézi ugyanezeket a ragyogó 
csilagolcat. 

— Oh, édes jó anyám, — mondogatta magában — merre 
vagy most? és mit csinálsz?... Gondolszre a fiadra, aki már 
oly közel van hozzád?!... 
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Szegény Marco, ha láthatta volna, hogy milyen állapotban 
volt az édesanyja éppen altlíor, bizonyára összeszedte volna 
megtört erejének minden maradékát, hogy pár órával előbb 
odaérhessen hozzá. Mert a szegény asszony betegen feküdi 
annak a szép villának egj'ik földszintes szobájában, amelyben 
az egész Mequinez-család lakott. Már akkor beteg volt, milto;-
Mequinez mérnöluiek váratlanul el kellett utaznia Buenos-AyreB-
ből és nem gyógyította meg Cordova pompás levegője se. 

Aztán pedig, mikor se az unokabátyjától, se az urától nem 
kapott választ a leveleire, folyton valami nagy szerencsétlenség
nek a balsejtelme gyötörte és az örökös szorongás, az emésztő 
aggodalom egyre jobban aláásta az egészségét. Az orvosolí 
végül m^állapitották a bajt: — vakbélgyulladás . . . Meg kelleti 
operálni, hogy megmenthessék az életét: — de a szegény asz-
szony hallani se akart erről. És éppen alckor, amikor szegény 
Marco oly V'^elen boldogsággal és szeretettel gondolt rá: a 
mérnök és neje imszolva könyörögtek a beteg asszonynak, hog;\-
engedje megoperáltatni magát, — de ő sirva tiltalíozott 

— Ne is tessék fáradni, — rázta a fejét — úgyis liiába mái' 
minden! Oly gyönge vagyok, hogy belehalnék az operációba. 
Hadd haljak meg legalább békességben. Aztán meg az életem
mel se sokat törődöm már. Úgyis mindennek vége. Jobb, ha 
előbb halok meg, mint megtudom, hogy elpusztult az egész 
családom! 

A mérnök és a neje vigasztaltálc, hogy ez mind csak agy
rém, könyörögtek neki, hogy legyen bátor és erős, mert az ope
ráció után röglön meggyógjoü és legyen türelemmel, míg válasz 
érkezik a legutolsó levélre, amelyet Mequinez ur maga irt, köz
vetlen a férjének, — de a szegény asszony már nem is felelt, 
csak bágyadtan lehunyta a szemeit és valami íélájult álomba 
esett 

És a gazdái szomorúan, elszorult sziwel, mély részvéttel 
nézték ezt a bámulatraméltó anyát, aki — hogy segíthessen a 
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családján — idejött meghalni, hatezer mértföldnyire a hazájá
tól, miután annyit fáradt, szenvedett és nélkülözött az otthon 
liagyott uráért és gj'ermekeiért!... 

Másnap kora reggel, halálra fáradtan, sántítva, de boldogan 
és jókedvűen megérkezett Marco a rég sóvárgott Tucumenba, 
inely Argentínának egyik legújabb, de egyszersmind legvirág
zóbb városa is. Mintha Cíordovát, Rosariót és Buenos-Ayres látta 
vohia viszont: ugyanazok a hosszú, egyenes utcák, az alacsony, 
fehér házacskálckal; köröskörül pompás kertek és virágok, a 
levegő tele balzsamos illattal. És Marco, ahogy végigsántikált az 
első utcán, dobogó szívvel nézett meg minden asszonyt, hogy 
vájjon nem az ő édesanyja-e, — míg egyszerre csak megakadt 
a szeme egy cégtáblán, amelynek olasz volt a fölírása. Itt meg-
emíjerelte magát, belépett a boltba és, levévén a sipkáját, alá
zatosan megkérdezte: 

— Nem tetszik tudni, kérem, hogy Mequinez mérnök ur 
merre laldk? 

— Mequinez mérnök ur? — ismételte a boltos — az már 
nem laldk Tucumanban. 

Maico velőtrázőan fölsikoltott, mintha tőrt döftek volna a 
szívébe. A Iwltos meg a felesége odaugrottak hozzá és néhány 
szomszédasszony is összeverődött a borzalmas sDcoltásra. 

— Mi a z ? . . . Mi bajod, fiam? — kérdezték tőle ijedten. — 
Minek azért mindjárt kétsésbeesni?... Hiszen a méniölí ur 
nem a világ végén lakik, c.«ak pár órányira Tucumantól! 

— Hol? . . . Hol? — kiáltotta Marco és ugy ugrott föl, mintha 
az életét adták volna vissza ezek a szavak. 

— Talán tizenöt mértföldnyire innen, — felelte a boltos 
— a Saladillo-folyócska partján, ahol nagy cukorgyárat építenek. 
Ott lakik a mérnök ur is, egy szép Ids házban. Akárki meg
mutatja. 

— Én is voliam ott egy hónappal ezelőtt, — szólt közbe 
egy fiatal sulianc, ald szintén a sikoltásra jött oda. 
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Marco ránézett és belesápadva az izgalomba, remegő han
gon kérdezte: 

— Látta Mequinez ur szakácsnőjét i s . . . aki olasz asszony ? 
— Azt a genovait ? . . . Persze, hogy láttam! — felelte a 

suhanc. 
Marco fuldokló zokogásra fakadt, de egyúttal kacagott is 

örömében. Majd hirlelen szilajsággal fölpattant: 
— Merre van az ut oda ? . . . Gyorsan, mondják meg az 

utat, mert röglön indulok! 
— De az ut egy napi járó föld, mondtáli neki — te pedig 

fái-adt vagy. Pihenj egy napig a városban, aztán holnap ehn-
dullialsz. 

— Nem lehet, nem várhatok! — makacskodott a íiu izga
tottan. — Mondják meg, merre van'az utl Rögtön indulok, még 
ha elpusztulok is az utón! 

— Hát a jó Isten vezéreljen, — mondták neki, mikor látlak, 
hogy nem enged. — Az ut egyenesen visz odáig, csak az erdő
ben vigyázz, hogy baj ne érjen . . . 

Az a suhanc elvezette a város végéig, ott megmutatta neki 
az utat, — és Marco néhány perc alatt sántiliálva tűnt el a sürü 
fák között, melyet két oldalt beszegték az országutat. 

Ezen az éjszakán rettentő sokat szenvedett a szegény asz-
szony. Ugy silvoltozott kínjában, hogy a két ápolónő, aki mellette 
volt, halálra rémült és nem tudta, hogy mit csináljon. A beteg 
lázas önldvületben volt és egj're a családját emlegette... Hogy 
ily távol tőlülí kell meghalnia és még nem is láthatja őket!. . . 
Különösen Marcóról fantáziált foljrton: hogy milyen Idcsiny és 
milyen okos, — hogy mily végtelenül szerette az anyját és 
mosft majd azt se tudja, hogy meghal . . . 

— Ah, nem akarok meghalni! — sikoltott föl egyszerre, 
Irtózatos kétségbeeséssel. — Az orvost!... Hívják az orvost 
rögtöni. . . Hadd négyeijen föl: csak mentse meg az életemet!... 
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Meg akarok gyógyulni, hogy még egyszer láthassam a kis fia
mat!. . . Hol az orvos?.. . SegítségI... 

A két ápolónő behivta a háziasszonyt és aztán hármasban 
csították, vigasztalták a szegény beteget, hogy bízzék Istenben 
és legyen türelemmel reggelig, — akkor itt lesz az orvos és 
minden jóra fordul.. . 

Ugyanekkor Marco, miután sokáig pihent az útszéli árok 
partján, neldvágott a sürü erdőnek és sántikálva ballagott a 
százados faóriások között. A hatalmas fák koronája sötét lomb
sátorként borult össze fölölte és ebben a félhomályban szorongó 
sziwel ment előre a kis fiu. Minden babona, amit gyereldcorában 
hallott a mesebeli sáricányokról, griffmadarakról, törpékről és 
óriásokról, — egyszerre életre kelt és testet öltött a fantáziájá
ban. Remegő sziwel leste-várta percről percre, hogy mikor 
toppan elébe valamelyik faóriás mögül a rémmesék egj'-egy 
szörnyalakja, — de ő azért csak ment előre dacosan, még az 
élete árán is: hiszen az édesanyjához igyekezett! 

És ahogy erre gondolt, szinte megacélosodott a lelke. Kép
zeletében látni vélíe az édesanyját, amint mosolyog\'a tárja ki 
feléje a Icarjait és lázas homlokán szinte érezte az édesanya 
bársonyos kezének simogatását. Megújhodott erővel rugaszko
dott neki az útnak, ismét gyorsabban ment, — elfeledte, hogy 
fáradt, hogy a lába vérzik, — és észre se vette, hogy a sürü 
lombsátoron átszűrődő ezüstös holdfény lassanlíént elhalványo-
dilc, mert keleten már szürkülni kezd az ég alja a töllcelő nap 
első sugaraitól... 

Aznap reggel nyolc órakor a tucumani orvos már ott állt 
a beteg anya ágya mellett és még egyszer kérte, biztató szavak-
lial beszélte rá, hogy vesse alá magát az operációnalc, amely 
nem fájdalmas, nem veszélyes és egész bizonyosan megmenti 
az életét. Ott volt a gazdája meg az úrnője is, akik szintén kö
nyörögtek neld, hogy ne malíacelcodjék, — de a szegény beteget 
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ugy elgyöngiteíték az éjszalíai lázrohamok, hogy nem is íelelt, 
csxik bágyadtan lehunyta a szemeit. 

Aztán csönd lett a szobában, mert valaki haUían kihívta a 
mérnököt meg a feleségét. A szomszédos szobában lépések hal
latszottak, majd elnyomott, halk beszélgetés, — aztán küiivtálí 
Síi orvosi is és a beteg egyedül maradt a két ápolónövel.. 

Most végre föLayitotta a szemeit, melyeket merően rászö
gezett a szomszédos szoba ajtajára, mintha onnan várna vala
mit. Pár pillanat múlva belépett az orvos és visszajött vele Me-
qutnez ur meg a felesége is; mind a hármuk arcán meglátszott 
a belső izgalom, ahogy kérdően néztek hol egymásra, hol a 
betegre. Végre az orvos halkan odasúgott valamit az úrnőnek, 
ald eldior reszlíető hangon igy szólt a beteghez: 

— Jó újságot hozok, Jozefa •. • Erősitse meg a szivét, hogy 
meg ne ártson a jó h i r . . . 

A beteg feszülten nézett umőja arcára: — nem értette, 
hogy mit akar. 

— Jó hirt hozok, — ismételte az uri nő izgatottan — tudojH; 
hogy öiühii fok nelü. 

A beteg tágra nyilt szemeldtel bámult az úrnőjére, hirtelen 
fölegyenesedett az ágyon és liheg\'e tekintgetett az ajtó felé. 

— Valaki, — folytatta az úrnője — aliit maga nagyon sze
ret, egész váratlanul megjött... 

— Ki az? — sikoltott föl a beteg fojtott hangon. — lü az, 
az Isten szerelmére?! 

Rémes nyögéssel, emberfölötti erőfeszitéssel ült föl az ágyá
ban, két kezét a halántékaira szorította és révedezve nézett &r. 
ajtóra, mintha kísértetet l á tna . . . 

Maroo állt a Idiszöbön, rongyosan, szurtosan és az orvos 
fogta a Icarját, nehogy odarohanjon az édesanyjához. 

— Isten!. . . Isten!. . . Isten! — nyögte a szegény asszony 
fulladozva. 

És ekkor Marco Mtégto magát az orvos kezéből, odaugrott 
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aa anyjához, aM görcsösen magához ölelt© és közben sirt is, 
meg kacagott is egyszerre. Aztán kimerülten visszaroskadt pár
náira, majd ismét fölült, agyon csókolta a fiát és lázasan fag
gatta : 

— Hogyan jöttél i d e ? . . . Miért jöttél?. . . Igazán te vagy? 
Ah, hogy megnőttél!... Ki ho2iott i d e ? . . . Csak egyedül jöt
té l? . . . Nem vagy beteg, Marco?... Oh, hát nem álom e z ? . . . 
irgalmas Isten!. . . De beszélj hát, fiam!... 

Majd hirtelen fölkiáltott és az orvoshoz íordidt: 
— Nem! Hallgass!... Gyorsan, doktor u r . . . Meg akarok 

gyógyulni... Rögtön operáljon meg . . . Vigyék el a fiamat, h < ^ 
ne lásson, ne halljon semmit. . . Ne félj, édesfiam: csekélység 
az egész.. . Most csókolj meg . . . Menj Id a szobából... Később 
irúndent elmondasz... Nos, doktor ur: készen vagyok. 

Marcot kivezették, kiment a szobál)ól mindenki, csak az 
orvos meg a segédje maradt odabent a beteggel; az ajtót pedig 
bezárták. De Marco ott maradt a küszöbön: — hiába hivták, 
nem lehetett elmozdítani, mintha csak odaszögezték volna. 

— Mi ez? — kérdezte remegve. — Mi l)aja van az édes
anyámnak?... Mit csinálnak vele? 

— Megmondom, — felelte Mequinez ur és kézen fogva 
Marcot, el akarta vezetni onnan. — Az édesanyád beteg és meg 
fc^ják operálni. Semmi az egész. Jer velem, majd elmondom . . . 

— Nem! — rázta a fejét Marco, megkapas2kodva az ajtó
félfában. — Itt altarok maradni és itt mondja el, kérem, hogy 
lidt csinálnali az anyámmal. 

Mequinez ur mindenképpen el akarta vezetni onnan Marcot, 
de mennél jobban erőlködött, a gyerek annál nyaltasabb lett és 
végezetül reszlcetni kezdett félelmében. 

Egyszerre csak rémes sikoltás hallatszott a betegszobából, 
mintha valaki halálos sebet kapott volna. És mindjárt rá fölhar
sant a Marco kétségbeesett jajveszékelése: 

— Meghalt az anyám! 
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— Nem: az anj'ád él, — mondta az orvos, aki ebben « 
pillanatban jelent meg a küszöbön. 

Mai'co egy pillanatig bambán nézett az orvosra s aztán 
térdi-e tx)nilt előtte: 

— Köszönöm, doktor ur! — zokogta hálás boldogsággal. 
A doktor azonban fölemelte öt és komoly hangon mondta: 
— Kelj föl, fiam! Meri nem én mentettem meg az édes

anyádat, hanem te! 

Nyár van. 
Szerda, 24-lke. 

A genovai Marco volt az utolsóelőtti Ids nemzeti hős, aki
vel ebben az évben megismerkedünlt: még csak egy követlce-
zik júniusban. Mindössze két hóvégi vizsgánk van még hátra, 
— huszonhat iskolai nap, közben hat csütörtök és öt vasárnap. 
Már érezzüli, hogy jön az esztendő vége. Az udvarban a fák 
lombsátora már árnyékot tart a tornaszerek fölött és a fiuk is 
mind nyári ruhában vannalí. 

Nagyon szép most a gyereksereg, milior kijövünk az iskolá
ból: egészen más, mint az elmúlt hónapokban. Eltűnt a hosszú 
haj, mely a váUakat verte, kopaszra nyirtak minden koponyát; 
meztelen nyak és lábszárak mindenfelé, sok fajta, mindenféle 
formájú szalmalcalap, hosszú szalagoklcal hátul, melyek a csi-
pöldg is leérnek, százféle szinü matrózing és nyakravaló, a ki
sebb fiukon mindannyin van valami kék vagy piros: nyakkendő 
vagy öv, gaUér vagy trikó, — már ahogy amilyen telik, még a 
legszegényebbnek is. Sokan még kalap nélkül is jönnek, mint 
hogyha csak ugy szöktek volna meg hazulról és néhányén egé
szen fehér tornaruhában járnak. 

Delcati kisasszonynak van egy tanítványa, aki tetőtől talpig t 
pirosiban jár, mint a főtt rák; mások ugy öltöznek, mint a hajós-
legények. Legszebb mégis a kis kőmüvesinas, akinek óriási 
szalniakalapja van; egészen olyan benne, mint a gyertya. 
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amelyre lámpaernyőt tesznek és borzasztóan nevetséges, ha 
kalapban üyulszájat csinál. Coretti is félretette a macskaszőr
sipkáját és most viseltes, szürkeselyem utazósipkában jár. Vi
lininak valami skótdivatu ruhája van és ugy áU rajta, mintha rá-
önlötték volna; Crossinak az egész melle meztelen, Precossi 
szinte elvész egy bő kovácsbluzban. 

Hát Garofü?... Most, hogy le kellett vetnie a „malaclopó" 
köpenyeget, mely pompásan eltakarta minden portékáját, szaba
don vannak a zsebei, tele mindenféle cők-mókkal és a sorsolási 
ivek is Idlátszanak belőlük. Különben most majdnem minden
kinek a zsebéből Icilcandikál, amit benne tart; soknak van ujság-
papirosból készült legyezője, nádbugája, gummipuskája, bo-
gáncsa, virágja és sok más egyebe, amivel játszik vagy keres
kedik. 

A kicsinyek közül sokan visznek virágot a tanltó-kisasz-
szonyoluialt. Ezek is mind világos, tarka nyáriruhálcban járnak, 
kivéve a „kis apácát", aki mindig feketében jár; a vöröstollas 
Idsasszonynali még mindig megvan a vörös tolla, a nyakára 
pedig rózsaszínű szalagot kötött; de ez már nagyon gyűrött és 
piszlios a tanitványainak szurtos ujjaitől. 

Most van a cseresznye meg a pillangók ideje, amikor este 
muzsikaszótól hangos az utca, nappal pedig Idrándul a nép a 
zöldbe; a negyedikesek közül sokan megszölmek már fürödni 
a Pő vizében. Mindenldnek az esze a valcáción jár; napról napra 
türelmetlenebbül várjuk a holnapot és örülünk, hogy a tegnap 
már elmúlt. Csak ea szomorít, hogy szegény Garrone még min
dig gyászol és a tavalyi tanltónö-ldsasszonyom egyre sápadtabb, 
soványabb és mind jobban köhög. Most már. egészen összegör
nyedt ós olyan szomorúan köszön vissza I 

Költéssel, 
Péntek, ft6-ika. 

Kezded már megérteni az iskla költészetét, Enrico: noha ma 
még csak belülről látod az iskolát. Harminc esztendő múlva majd 
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szebbnek látod, ha te kiséred iskolába a guermekeidet és kioülrő! 
nézed, mint én most. Amig várlak benneteket, hogy kijöjjetek, 
sétálgatok a csöndes utcákon, az iskola körül és hallgatózom a 
földszinti, csukott ablakok előtt. Az egijik ablaknál hallom a tanitú-
kisasszony hangját, amint mondja: 

— Ah, nem jól húztad át a „t" betűt l Aíif fog szólni az édes
apád, ha meglátja ? 

A szomszédos ablaknál hallom egyik tanitó ur mély hangját, 
amint diktál: 

— Vett ötven méter posztót... méterjét négy Ura ötven cen
tisemóéit ... és eladta... 

Valamivel odább a vörös-tollas tanitó-kisasszony fönhangon 
olvas : 

— Ekkor Pietro Micca, meggyújtván a kanócot... 
A szomszédos osztályban mintha száz kis madárka csicsc-^ 

regne... ez annak a jele, hogy a tanitó ur kiment egy pillanatra. 
Tovább megyek és ahogy befordulok a sarkon, hallom az egyik 
kis fia sir, a tanitó-kisasszony pedig korholja, de vigasztalja is. 
Más ablakokból hallom, hogy odabent verseket mondanak, hires 
költők, nagy emberek neve szűrődik át az ablakon és bölcs mon
dások, amelyek erényre, hazaszeretetre, szorgalomra és bátorságra 
buzdítanak. Aztán csönd lesz, mint hogyha egy lélek se volna a 
hatalmas intézetben, pedig 700 gyermek van benne !... Majd han
gos nevetéstől visszhangzónak a falak ; valamelyik jókedvű tanitó 
ur mondott el egy jóizű tréfát. 

És akik odakint a fiainkat várjuk, mind megáUnnk hallga
tózni és mind szeretettel nézzük az iskolát, melynek falai közt oly 
sok kedves fiu és annyi remény lakozik. Aztán hirtelen tompa moraj 
hallatszik, dobálják ide-oda a könyveket, füzeteket, a lábcsoszo-
gás, zsibongás osztályról osztályra, föntről lefelé terjed, mint mikor 
valami jó hir szalad szájról-szájra: — az iskolaszolga jelenti az 
osztályokban, hogy vége az előadásnak. Erre a zajra egész csomó 
asszony, férfi, gyerek és ifja tolong az ajtók két oldalán, várván. 
a fiait, testvéreit, kis öccseit és unokáit, az osztályokból pedig özön
lenek a gyerekek a várótermekbe, fölveszik a kabátjukat, a sipká
jukat, csúszkálva, egymást lökdösve, mig az iskolaszolga vissza 
nem kergeti őket az osztólyba. 

Most végre jönnek kifelé, szép rendben, hossza sorokban, ka-
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tomisan, egyszerre lépve. És ekkor, mint a zuhogó záporeső, jobb-
ról-balról hullanak a kérdések: 

— Tudtad a leckét 9 . .. Meddig tartott a föladat ? . . , Mii 
naptatok föl holnapra ? ... Mikor lesz a hóvégi vizsga ? . . . 

És még azok a szegény anyák is kinyitják a füzeteket, akik 
nem tudnak olvasni, megnézik a föladatokat, kérdezik, hogy milyen 
osztályzatot kapott rájuk a fiu : 

— Csak nyolc egység 1... Tiz és dicséret ? Kiltnc egység a 
feleletre ? . . , 

És nyugtalankodnak vagy örülnek, megkérdezik a tanitó urat, 
beszélnek a vizsgákról, a föladatokról. Milyen szép mind ez, milyen 
nagyszerű, pompás igéret a jövendőre a világnak I 

Édesapád. 

A sOketnima leány. 
Vasárnap, 28-ika. 

Nem végezhettem volna jobban a májust, mint ma délelőtti 
látogatással. Csöngetnek, — mindnyájan kiszaladtink. Hallom 
az édesapám csodálkozó hangját: 

— Te vagy az, Gioi^io? 
Ez a Giorgio volt a mi kertészünk Chieriben és ma Ck>ndo-

véban lakilc a családjával; éppen most jött haza Görögországból, 
ahol három évig dolgozott a vasútépítésnél. Genovában szállt 
partra és nagy batyut szorongatott a hóna alatt. Egy kicsit meg
öregedett, de az arca azért még szép piros és mindig mosolygós, 
mint azelőtt. Az apám hivta, hogy jöjjön be, de Giorgio szabad
kozott és hirtelen elkomolyodva kérdezte; 

— Mit csinál a esaládom? Hogy van a Gigia? 
— Pár nappal ezelőtt láttam, — felelte az édesanyám — 

nem volt semmi baja. 
— Hála Istennek! — sóhajtott Giorgo megkönnyebbülve. 

Nem volt bátorságom, hogy elmenjek a siketnémákhoz, amíg 
nagyságos asszoimyal nem be&zéltem. Itt hagyom ezt a batyut 
és elszaladok érte. Három éve már, hogy nem láttam szegény 
lóDyomat. Három éve, hogy senkit se láttam a családombőll 
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— Kisérd el, Enrico — mondia nekem az apám. 
— Még valamit szerelnélc kérdezni — szólt most Giorgo, 

mikor már kint volíunlí a folyosón. 
— De előbb azt mondd meg, — szólt az édesapám — jól 

ment-e a dolgod? , 
— Köszönöm a kérdését, elég jól, — felelte Giorgio — hoz

tam is haza egy kis pénzt. Hanem azt aliartam kérdezni, h < ^ 
tanult-e valamit az én kis süketnéma leányom? Mikor itt hagy
tam, bizony, szegényke, olyan volt, min.t egy Ids állat. Nem sokat 
bizom ezekben az iskolákban, ámbár a feleségem azt irta, hogy 
tanul beszélni. De mi haszna ennek, ha én meg nem tudom a 
jeleket és ő, szegény, nem érti meg, amit mondani akarok nelci? 
Hogyan beszélhetek vele, ha se ö nem ért meg engem, se éu 
ötét? 

— Nem mondok semmit, — felelte édesapám mosolyogva 
— majd megtudsz és meglátsz mindent. Most csak menjetek: 
kár minden percért, amelytől megfosztod leányodat. 

Elmentünk a süceínémák intézetébe, amely közel van hoz
zánk. Útközben a kertész egyre szomorkodott: 

— Szegény leányom! Hogy ilyen nagy hibával született! 
Sohase haUoltam tőle azt a szót, hogy „édesapám" és ő se hal
lotta, hogy „édes leányom"-nalt szóUtottam. Nyolc éves koráig 
ugy élt köztünk, mint az élőhalott; akkor bekerült ebbe az inté
zetbe és három éve van már itt. Most hát tizenegy éves; mondja 
meg, édes urfl: nőtt-e legalább és tud-e már valamit? 

— Majd meglátja mindjárt — feleltem kitérően és gyor
sabban mentem. 

— De hol van hát ez az intézet? — kérdezte Giorgio. — 
Én még sohase láttam, mert már nem is voltam itthon, mikor 
feleségem fölhozta a Gigiát. 

Ekkorra már oda Is értünk az intézethez és mindjárt be-
mentünlc a társalgóba, ahol az egyik felügyelő megkérdezte, 
hogy kit keresünk. 
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— Én vagyok Gigia Voggi édesapja — mondta' a kertész 
— és szereíném látni a leányomat. 

— Most éppen szórakoznalc, — felelte a felügyelő — mind
járt szólok a tanüónöuek. 

Ezzel kiment, Giorgio pedig seholse találta a helyét. Idege
sen járkált a szobában, nézegette a képeket a falon, de azt 
hiszem, hogy nem is látta őket . . . Aztán kinyilt az ajtó és be
lépett rajta a tanítónő, kézen fogva vezetve egy kis leányt 

Az apa és leánya nézték egymást néhány pillanatig s aztán 
egj'más karjába szaladtak. A leányon piros-fehér-csikos ruhácska 
és fehér kötény volt; már magasabb volt, mint én és nevetve-
sirva ölelte az édesapját. Aztán a kertész kifejtőzött a leánya 
öleléséből, leállította a leányt a földre, tetőtői talpig végigmérte, 
lihegve, mintha gyorsan szaladt volna és örömében rekedten 
kiáltott föl: 

— Ah, mennyire megnőtt I Ah, milyen szép lettl Oh, édes 
aranyos Gigiám! Szegény Ids siUcetnéma leányom!... És a 
nagj'sága a tanítónője? Tessék neki megmondani, kérem, hogy 
csináljon hát jeleket, ahogy beszélni sízokott; valamit talán meg
értek és később majd megtanulom. Mondja neld, hogy próbáljon 
velem jelekben beszélni! 

A tanítónő elmosolyodott és hallí hangon azt kérdezte a 
kis leánytól: 

— Kicsoda ez az ember, ald most meglátogatott téged? 
És a kis leány mély, furcsa, rikácsoló hangon, mint valami 

vadember, aki életében akkor beszélne először olasz nyelven, 
mosolyogva és tiszta, érthető kiejtéssel felelt: 

— Ai é-des a-pám. 
A kertész meghökkenve lépett hátra és íölldáltott, miatha 

megőrült volna: 
— Beszéli... Hát lehetséges e z ? . . . Hát tudsz beszélni, 

kis leányom? Igazán tudsz beszélni? 
De Amlcls: A szív. II. ^ 
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Megölelte, összevissza csókolta és azt kérdezte a tanitónőtöl: 
— De hát nem a kezükkel, az ujjukkal beszélgetnek, 

kérem? 
— Nem, Voggi ur, — felelte a tanítónő — nem az ujjaildía], 

nem jelekkel beszélgetnek. Az volt a régi módszer, mi pedig 
már az ujat tanitjuk. És ön nem tudta ezt? 

— Nem tudtam én semmit, — álmélkodott a kertész — 
hiszen három évig nem is voltam itthon! És, ha megírták is, 
hát bizonyára nem értettem meg, mert erre nem is gondoltam... 
Ob, édes leányom: hát megérted, amit mondok? Hallod a hango
m a t ? . . . Felelj, kérlek: haUod?.. . Hallod, amit mondok? 

— Nem, Voggi ur: erről szó sincs, — mosolygott a tanítónő 
— a hangot nem hallja, mert sültet, szegényke. Csak a szájnak 
a mozgásából látja és érti meg a szavakat, de magát a beszédet 
nem hallja: még azt se, amit ő felel önnek. lüejteni is csak 
azért tudja, mert betűről betüi-e, szótagról szótagra megtanítot
tuk, hogyan kell tartania a száját, mit kell csinálni a nyelvével, 
a torkával, a tüdejével, hogy kiszorítsa azt a hangot, amelyre 
éppen szüksége van. 

A kertész még mindig nem értette, — de meg nem Is akarta 
elhinni a dolgot. 

— Mondd csak, Gigia, — kérdezte a lányától, egészen oda
hajolva a füléhez — örülsz-e, hogy megjött az édesapád? 

Szorongva nézett a leány arcára és várta a választ. A leány 
pedig elgondolltczva nézett az apjára és nem felelt... Giorgio 
zavarodottan nézett a tanítónőre, aM most nevetve mondta: 

— Nézze csak, kérem! A Gigia azért nem felel, mert ön a 
fülébe beszélt neld és nem láthatta az ön ajkainak a mosását. 
Ismételje most a kérdést ugy, hegy szemtől szembe áll vele. . = 
Nos? 

A kertész most farkasszemet nézett a leányával és ugy is
mételte: 
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— örülss-e, hegy megjött az édesapád? És hogy el se megy 
többé? 

A leány, aki figyelmesen nézte édesapja ajkait, mig ez be
szélt, rögtön felelt: 

— I-gen, ö-rü-lök, hogy meg-jöt-tél és hogy el se mégy 
többé.. , 

Az apa alig tudott hová lenni boldogságában, összevissza 
ölelte-csókolta a leányát s aztán, mintha félne, hogy az egész 
csak varázslat, amely csalc ideig-óráig tart, valósággal elhal
mozta kérdéseldcel a leányát: 

— Hogy hivják az édesanyádat? 
— An-tó-nia — hangzott a felelet. 
— Mi a neve a Ids húgodnak? 
— A-de-lai-de. 
— Hát ez miéle intézet? 
— A si-ket-né-mák- in-té-ze-te — felelte Gigia mosolyogva. 
— Kétszer tiz, az mennyi? — kérdezte a kertész. 
— Húsz — felelte a leány habozás nélkül. 
Azt hittük, hogy a kertész ujjongani fc^ örömében, elleu-

uen sírva fakadt; de hát ez is csak öröm voltl 
— Miért sir? — pirongatta a tanitónő — mikor inlíább ne

vetnie kellenél Hát nem látja, hogy megríkatja a leányát i s ? . . , 
Vagy talán nincs megelégedve? 

A kertész megragadta a tanítónő kezét és kétszer-háromszor 
is megcsókolta: 

— Köszönöm, nagyságos kisasszony! Százszor és ezerszer 
köszönöm! És bocsásson meg, hogy nem tudok többet mondani, 
de oly véghetetlentil boldog vagyok 1 

— A leány nem csak beszélni tud, — szólt most a tanítónő 
— hanem írni is. Tud számolni. Tudja minden tárgynak, esz
köznek a nevét Tud valamit a földrajzból is meg a történelem
ből is. Most jár az elemi iskolába; ha elvégzi a polgárit is, akitor 
sokkal, de sokltal többet fog tudni. Ha Innen kilíerül, még állást 

8» 
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is kaphat. Már sok süketnéma van, aMk a boltokban ánilnak 
és éppen olyan jól kiszolgálják a vevőket, mint a többiek, akik
nek semmi íogyatliozásuk nincsen. 

A kertész eleinte csak álméllíodott. Ugy látszott, mintha 
megint belezavai-odott volna a dologba. Ránézett a leányára és 
megvakarta a íejét. Látszott az arcán, hogy megint magyarázatra 
szorul. A tanitónő észrevette ezt és odaszólt a felügyelőnek: 

— Hozzon be egy kis leányt az előkészitöből. 
A felügj'elő visszajött egy növendéldcel, aki nyolc-ldlenc 

éves lehetett és még csak pár napja volt az intézetben. 
— Ezt csalc most kezdjülí tanítani, — magyarázta a tanítónő. 

~- Mindjárt meglátja: hogyan. Most ki akarom vele mondatni az 
„e" betűt . . . Figyeljen csak ide. 

A tanitónő kinyitotta a száját, mint ahogyan aklior szoldak, 
müíor az „e" betűt akarjuk kimondani és intett a kis leánynak, 
hogy ő is ugyanigy nyissa ki a száját. Mikor ez megtörtént, a 
tanitónő intett neki, hogy most adja ki a hangot; a kis leány szót 
is fogadott, de az „e" hang helyett „o" jött ki a száján. 

— Nem jól van, — rázta fejét a tanitónő — nem ez az. 
És megfogván a kis leány két kezét, az egyUcet a saját tor

kára, a másikat a saját mellére szorította, még pedig mind a 
kettőt a tenyerével; és eldtor kiadta az „e" hangot.. . A kis 
leány, megérezvén a két kezével, hogy milyen mozgást végzett 
a tanitónő torka és melle, ismét kinyitotta a száját, mint az 
imént és most már világosan, tisztán Madta ő is az „e" hangot. 
Ugyanigy Idmondatta a tanitónő a „t" és „d" mássalhangzókat 
is, folyton a torkán és meUén tartva a kis leány kezeit. 

— Nos, érü-e már? — kérdezte aztán mosolyogva a ker
tésztől. 

A kertész megértette; de most még inlcább álmélkodott, 
mint amilcor még nem értette. 

— Hát igy tanítják őket beszélni? — k&rdezte rövid tűnő
dés után. — Van türelmük, hogy ilyen nagy vesződséggel, las-
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sanlíént tanilsák egyiket a másik után? . . . Évről évre mindegyi
ket? . . . De hiszen maguk szenteli! Angyalok magulc: igazi an
gyalok! Hát van ezen a világon jutalom, amely elég nagy ekkora 
önfeláldozásért?... Mit mondjak én most? . . . Oh, hagyjanak 
most egy Idcsit egyedül a leányommal... Csak öt peixig hagy
janak egyedül vele! 

Félreült vele és ellcezdte kérdezgetni, a leánya pedig egj're 
felelt nelvi. A kertész arca ragj-ogott a boldogságtól; ahogy a 
leány felelgetett, az apa elégedetten csapdosta öldével a térdét, 
majd megfogta a leány kezét, összevissza csókolgatta és megint 
szájtátva hallgatta, mintha égből jövő hangokat figyelne és végül 
azt kérdezte a tanitónőtől: 

— Szabadna megköszönnöm ezt a nagy örömöt az igazgató 
umak? 

— Az igazgató ur nincs itthon, — felelte a tanítónő — de 
volna itt valaki, aki megérdemli a kőszeneiét. Itt minden kiá 
leányt rábízunk egy nagyobbra, aki az anyja lesz neld. Az ön 
leányát egy tizenhét éves süketnéma leányra biztulc; egy pék
mesternek a leánya, csupa sziv, csupa jóság és nagyon szereti 
az ön kis leányát. Két év óta vesződik vele; öltözteti, fésüli min
den reggel, tanitja varrni, játszik vele, szórakoztatja.... Luigia: 
hogy hivják az intézeti mamádat? 

— Ca-te-ri-na Gior-dano — felelte a kis leány elmosolyodva. 
— Na-gyon, na-gyon jó! — folytatta aztán, az apjához for

dulva. 
A tanítónő intett a felügyelőnek, aki elment és pár pilla

nat múlva már vissza is jött egy jól megtermett, szőke süket
néma leánnyal, ald szintén fehér-piros-csikos ruhát viselt szürke 
köténnyel. Csinos, mosolygós gyerekarca volt és zavartan, 
pirulva áUt meg a küszöt)ön. De a kertész leánya mindjárt oda
szaladt hozzá s megfogván az egyik karját, előrerángatta, mint 
ahogy a gyerekek teszik az anyjuldtal s aztán furcsa, mély hang
ján bemutatta az apjának: 
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— Ca-te-rina Gior-dano. 
— Ez hát az a derék, jó leány! — Idáltott föl a kertész és 

meg akarta simogatni, de aztán szinte ijedt tisztelettel huzla 
TOSza a kezét — ah, hogy a Mndenható áldjon meg ^s árassá 
el minden áldással azért a sok jóért, amit az én szegény kis 
leányomra pazarolt! 

A nagy leány gyöngéden simogatta a kisebbet és folyton 
lesütve a szemeit boldogan mosolygott; a kertész peiig olyan 
áhítattal nézett rá, mintha szentet látott volna benne. 

— Ma kiviheíi leányát az intézetből, Jia akarja — szólt mos! 
a tanitónő. 

— Kogy alíai-om-e? — kiáltott föl a kertész. — Hazaviszem 
Condovéba és csak holnap reggel hozom vissza. Kát hogyne 
vinném el, mikor három esztendeje, hogy nem láttam! 

A leány elszaladt, hogy fölvegye a sétáló ruháját, a kertész 
pedig boldogan folytatta: 

— Most, hogy már beszél, hazaviszem Condovéba: hadd 
csodálja meg mindenld. De előbb meghordozom itt Torinól)an 
is, hogy hadd lássák és hallják az itteni rokonaim la. Ab, niilyen 
boldog, nagy nap ez a m.ail... Hát itt vagy már lányom? 

Gigia ezalatt visszajött, csinos kék köpönyegben, fejkötőben 
és karon fogta az apját. 

— Még egyszer tiszta szivből megköszönöm mindenkinek 
a jóságát, — mondta a kertész, megállván a küszöbön. — És ha 
visszahozom a leányt, alikor megint újra és százszor megkö
szönöm. 

Egy pillanatig gondolkozott, aztán hirtelen kivette 'larját 
a leányáéból, kotorászott a mellényzsebében és aztán szinte 
dühösen kiáltott föl: 

— Hát én szegény vagyok, de azért itt hagyok húsz lirát 
az intézetnek. Talfargattam ezt a vadonatúj sárgacsikót és most 
az intézetnek adom! 
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Nagyot ütve öklével az asztalra, odatette a húsz uras ara
nyat, de a tanítónő nem fogadta el.-

— Nem, nem, — mondta meghatottan — csak tegye el a 
pénzét, kérem. Igazán nem fogadhatom el. Majd ha itt lesz az 
igazgató ur, nelü ajánlja föl. Ámbár tudom, hogy ő se fogadja 
el. Sokat fáradt és dolgozott ön ezért az aranyért; inlcább vigye 
haza a feleségének; az jobban megörül neki és mi se feledjük 
el az ön jószándékát. 

— Nem, nem. . . itt hagyom, — makacskodott a kertész — 
csali tessék eltenni. 

De a tanítónő szépen visszadugta az aranyat a kertész mel-
lányzsebébe, amiben végre Giorgio is megnyugodott, bár na-
gj'on cséválta a fejét. Aztán, még egyszer kezet csókolva a tanító
nőnek, karon fogta a leányát és boldogan elvitte: 

— Jer, édes Ids néma leányom. Menjünlí haza, drága 
aranyom. 

És a leány, ahogy kiléptek a kapun, megszólalt mély, külö
nös hangján: 

— Mi-lyen szé-pen süt a n a p ! . . . 

Juniusa 
Garibaldi. 

Június 3-ika; holnap van a nemzeti ünnep. 

Ma nemzeti r/ijász van. Tegnap este meghalt Garibaldi. — Tu
dod-e, hogy ki volt ? ... ö Szabadított föl tiz millió olaszt a Bour
bonok zsarnoksága alól. Hetvenöt éves korában halt meg. Nizzá
ban született és hajóskapitánij volt az apja. Nyolc éves korában 
megmentette egy asszony életét; mikor tizenhárom éves volt, révbe 
vitt egy sülyedő hajót, amelynek egész legénységét megmentette ; 
huszonhét éves korában a marseiltei tengeröbölben egy vizbefuló 
ifjat mentett meg; negyvenegy éves korában eloltotta a tüzet egy 
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lobogó lánggal égő uilorláshaján, mellyel a nijilt óceánon talál
kozott. 

Tíz esztendeig harcolt Amerikában egy idegen nemzet szabad
ságáért, három hadjáratban küzdött az osztrákok ellen Lombárdia 
és Trentino fölszabadításáért, védelmezte Rómát a franciák ellen 
í8A9-ben, fölszabadította Palermói és Nápolyi 18G0-ban, iijra har
colt Rómáért 1867-ben és küzdött a németek ellen 1810-ben Fran
ciaország védelmezéscben. 

Megvolt benne a hősiesség lángja cs a hadviselés géniusza. 
Negyven ütközetben harcolt és ezekből harminchétben győzött. 
Amikor nem harcolt, dolgozott, hogy megélhessen vagy elvonult 
egy magányos szigetre, a földet mivelni. Volt tanító, hajós, munkás, 
kereskedő, katona, tábornok, diktátor. Nagy volt, egyszerű és jó
szívű. Gyűlölt minden zsarnokot, szeretett minden nemzetet, védel
mezett minden gyöngét; nem volt más vágya, mint hogy jót tehes
sen, visszautasított minden kitüntetést, megvetette a halált, imádta 
Italiát. Ha fölharsant harcra hívó szava, a bátrak seregestül tódul
tak zászlaja alá mindenfelől: — főurak olt hagyták a palotájukat, 
munkások a műhelyüket, ifjak az iskolát, hogy együtt küzdhesse-
nek vele dicsőségének a verőfényében. 

Ha csatába ment, vörösinget viselt. Erős, szép, szőke férfi volt. 
Villám volt a harcmezőn, az érzéseiben gyermek, a fájdalmában 
szent. Ezer és ezer olasz halt meg a hazáért, boldogan még haldo
kolva is, mert látták, hogy diadalra viszi az élve maradottakat ; 
ezren és ezren szívesen haltak volna meg helyette most is, — és 
milliók áldják és fogják áldani a nevét. 

Most, hogy meghalt, siratja az egész világ. Te még nem érted 
meg őt. De olvasni fogsz a tetteiről, egész életedben hallani fogsz 
róla. És amily mértékben idősebb leszel: ugy fog nőni előtted az ő 
alakja is; ha férfi leszel, majd óriásnak látod, — és ha te már 
nem leszel többé, sőt ha nem élnek már a te fiaid gyermekei se : 
a sokkal utánad következő nemzedék még mindig nagy magasság
ban látja ragyogni a nemzetek fölszabaditójának legendás fejét, 
melyet a nyert csaták dicsősége fényes csillagseregként övez (?J> 
minden olasznak a homloka lángba borul a büszkeségtől, ha ajkaira 
veszi a Garibaldi nevét l 

Édesapád. 
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A hadsereg. 
Vasárnap, íi-ike. Nemzeti ünnep. Egy héttel 
később volt a Garibaldi halála miatt. 

Elinenlünk a Castello-térre, hogy lássuk a katonai pai'ádét, 
mikor a csapatok elvonulnak a hadtestparancsnok előtt a két 
oldalt sorfalat álló nagy néptömeg között. Ahogy elvonultalc, 
harsogó trombita- és zeneszó mellett, édesapám egyenlcént meg
mutatta a különböző csapatokat és figyelmeztetett a zászlók 
dicsőségére is. 

Legeiül jöttek a katonai Alcadémia növendékei, akikből az 
utász- és tüzértisztek lesznek; lehettek vagy háromszázan, mind 
lékeiében, ugy lépkedtelí, — büszlcén és délcegen — mintha 
bálba indullak volna. Utánuk következett a sorgyalogság: az 
aostai dandár, amely Goito és San Martino mellett harcolt és 
a bergamói dandár, mely Castelfidardónál győzött: négy ezred, 
század század után, — sok ezer vörös sapka, mintha megannyi 
vérpiros virág lett volna, amely négyes fonásba bukdácsolt a 
ragyogó verőfényben. 

A gyalogság után jöttek a műszaki csapatok — a háború 
munkásai — a sipkájuk mellett fekete lófarok, a gallérjulí vUá-
gos sárga; és amig ezek elvonultalt, mögöttük már látszott a 
hegyes, magas lollaií erdeje, mely túlnőtt a tömeg feje fölött: — 
az alpesi vadászok voltak, Olaszország kapuinali a védelmezői, 
mind magas, izmos legények, széles Icarimáju kalábriai kalap
ban és éléjikzöld parolival, mely a haza határhegységeiaek zöld 
legelőire emlékeztet. 

Még javában tartott az alpesi vadászok diszmenete, mikor 
a tömegen végigszaladt az izgalom moraja: — jöttek a bersag-
lieri-csapatok, a régi tizenlíettedik zászlóalj: az elsöli, akik be
törtek Rómába a Porta Pia meUetli résen, naptól lesütve, fürgén, 
délcegen, sisakjuk tollboltrétája libegett a szélben és ugy höm
pölyögtek előttünk, mint egy sötét zuhatag hullámverése, mi
alatt a nagy tér visszJiangzott az éleshangu kürtök harsogásától. 
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De az „érctorok" ujjongó silíongatását csakhamar elnyomta 
a tompa dübörgés, mely a tábori tüzérség közeledtét jelentette; 
és jöttek riasztó fönséggel, ülve a szerkocsik magas bakján, me
lyeket háromszáz pár szilaj niénló húzott, a sárgazanóros szép 
tüzérek és a hosszú csövű bronz- és acélágyulv, véssljósló dübör
géssel, hogy megrengett belé a föld. És utánuk lassan, ünnepé
lyes méltósággal következtek a hegyi ütegek — izmos öszvérek 
hátán — amelyek fölviszik a halált és a pusztulást, valameddig 
az ember föl tud hágni a hegyek ormaira. 

És végül szilaj nyargalással, a verőfényben csülogó sisaliok-
ban, fölemelt lándsálíkaJ, a szélben lobogó zászlóldcal, aranytól
ezüsttől ragyogva, betöltve a levegőt nyerítéssel és fegyvercsör
géssel, elszáguldott előttünk a pompás genovai lovasság, amely 
tiz véres csatában döntötte halomra az ellens^es hatísorokai, 
Santa Luciától Villa francáig. 

— Ah, mily gyönyörül — kiáltottam föl önkénytelenül. 
De édesapám csaknem szememre hányta ezt a szót és meg

fedett érte. 
— Ne teküitsd a hadsereget szép látványosságnak — mondta. 

— Ezek az ifjak együttvéve alkotják a haza izmát, csontját, erejét 
és reménységét. Ugy lehet, hogy kötelességük máról holnapra 
a haza védelmére szólítja őket s alikor pár óra alatt az ágj'ulc, 
puskák és gépfegyverek halomra lövik mindnyájulcat. Vala
hányszor egj'-egy ünnepélyen hallod, hogy éltetik a hadsereget, 
képzeld el a hai-cmezőt, melyet hollak ezrei boritanalc egy vér
tenger közepén: s alckor az „éljen a hadseregi" kiáltás valóban 
a szived mélyéből fakad, mert hazád és családod testőreit látod 
a katonákban! 

Itália. 
Kedd, U-ike. 

Köszöntsd föl a hazát a nagg nemzeti ünnepeken ezekkel á 
szavakkal: 
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— „Ilalia, én édes hazám, szent és nemes föld, ahol apám és 
angám születtetek és majdan pihenni fognak, ahol én is élni és halni 
akarok, ahol majd fiaim is nevelkednek és meghalnak egykor : 
szépséges Itália, századok óta nagy és dicsőséges föld, de csak pár 
év óta egységes és szabad haza: oh, Itália, aki oly sok isteni elme 
fényességét árasztottad a világra, akiért oly sok bátor szio vérzett 
el a harcmezőn és oly sok hős halt meg vérpadon : háromszáz vá
rosnak és harminc millió fiadnak fönséges anyja, — én, a gyermek, 
aki még nem értelek, nem foghatlak föl és nem ismerlek teljesen : 
tisztellek és szerellek egész lelkemmel, büszke vagyok, hogy it(] 
születtem és én is a te fiad lehetek! 

— Szeretem a te verőfényes tengereidet és hóval koszorúzott 
hegységeidet, szeretem gyönyörű műemlékeidet és örökéletű neve
zetességeidet, szeretem a te dicsősékedet és szépségedet; szeretlek 
és tisztellek, a magad egészében is éppen ugy, mint azt a kedves 
várost, ahol először láttam meg a napvilágot és hallottam a te szent 
nevedet. Szeretlek mindnyájatokat, ugyanazzal a nagy érzéssel és 
hálás szívvel, — oh diadalmas Torino, büszke Genova, tudós Bo
logna, varázsos Velence, hatalmas Milano, — egyforma fiai tisz
telettel szeretlek benneteket: nemes és fönséges Firenze, félelmetes 
•'alermo, gyönyörű Nápoly, csodás és örök Róma! 

— Szeretlek, hazám szentséges földje í És esküszöm, hogy ugy 
jogom szeretni minden fiadal, mint testvéremet; tisztelni fogom 
szivemben minden nagy fiadat, aki él vagy halott, szorgalmas és 
i>ecsületes munkásod leszek és mindig arra törekszem, hogy maga
mat művelve és megjobbítva egyre méltóbb legyek hozzád és min
den erőmmel azon leszek, hogy egy napon megszűnjék itten a 
nyomor és a tudatlanság, a bűn és a jogtalanság, hogy nyugodtan 
élhess, fejlődhessél és terjeszkedhessél a jogaid és erőd méltóságá-
Irnn. Esküszöm, hogy a lehetőség szerint szolgálok neked az eszem 
"s karom erejével, egész szívemmel, vakmerőn vagy szerényen a 
• zükség szerint; és ha eljön a nap, amikor oda kell adnom érted 
a véremet és életemet: — hát meg fogok halni, a te szent neveddel 
"•kamon és utolsó csókomat a te áldott és dicsőséges zászlódnak 

lldöm 1"... 
' ^desnnóit. 
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32 fok meleg. 
Péntek, 16-ika. 

Az alatt az öt nap alatt, mely eltelt a nemzeti ünnep óta, 
három foldcal növekedett a meleg. Most mái- benne vagyunk 
a nyárban, kezdünk kifáradni, majdnem mind elvesztettük a 
szép tavaszi rózsás színünket; megvékonyodnak a nyalcak meg 
a lábszáralc, a fejek bóbiskolnak és a szemek lecsulcódnak. 

Szegény Nelli, akit nagyon gj'ötör a hőség, olyan sárga, 
mint a viasz és néha mélyen alszik a padban, fejét az irkájára 
hajtva; de Gai-rone vigj'áz rá és ilyenkor mindjárt elébe tesz 
egy nyitott könyvet, amelyet fölállít, hogy a tanitó ur meg ne 
lássa. Crossi ugy fekteti rá a nagy, vörös fejét a padra, mintha 
nem is az övé lenne, hanem — tök módjára — a padból nőtt 
volna ki. Nobis azon panaszlíodik, hogy sokan vagyunli és meg
rontjuk nelii a levegőt. 

Ah, milyen nagy megerőltetésbe kerül most a tanulás! Ha 
kinézek az ablalcon és látom a dusan lombos fákat, hogy mily 
pompás^ hűvös árnyékot vetnek; nagy harag és keserűség fog 
el, hogy miért nem mehetek oda játszani és miért kell szoron-
ganom a szűk padokban?!.. . De aztán megjön a kedvem és 
belenyugszom, mikor látom, hogy édes jó anyám mindig oly 
gondosan megnéz, milccr kijövök az iskolából, hogy nagyon 
sápadt vagyok-e és minden lapnál, amit együtt olvasunk, meg
kérdezi : 

— Ide figyelsz-e még? . . . 
És minden reggel, mikor hat órakor föUcelt, hogy tanuljak, 

ezzel biztat: 
— Bátorság! Már csak ennyi meg ennyi nap van; aztán, 

szabad leszel és pihenhetsz, vagy elmehetsz játszani az árnyas 
fák alá. 

Persze, igaza van, mikor arra figyelmeztet, hogy hány sze
gény fiu dolgozik kint a szántóföldön a nap égető hevében, vagy 
a homok- és kavicsbányálíban, ahol a szikla szinte éget, vagy 
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az üveghutákban, ahol egész nap a gázláng fölé hajolva dolgoz
nak és még sokkal korábban kelnek föl, mint én, pihenő szün
idejük pedig soha sincsen. Bátorság és kitartás tehát! . . . 

Még ebben is Derossi a legelső; öt nem bántja a meleg, 
sohase fáradt vagy álmos, mindig élénlc és jókedvű, akárcsak 
iélen, fáradság nélkül tanul és ébren tartja a hangjával, éltető 
lelkével mind, alíik csak körülötte vannak. Rajta kivül még 
líettö van, aki mindig figyel és éber: az egyik az a csökönyös 
Slardi, aki csipi, szúrja az arcát, ha elálmosodik és mennél bá
gyadtabb, vagy mennél melegebb van, annál jobban összeszo-
rilja a fogait és Idmereszti a szemeit, mintha föl alíamá falni 
a tanító urat. A másik pedig az az „üzletes" Garoffi, aki folyton 
legj'ezőket gyárt vörös papirosból és tele ragasztgatja gyújtó-
skatulyákból kivágott képecskéldíel s aztán két centesimóért 
adja el darabját. 

De a legderekabb Coretti; szegény Coretti már öt órakor 
fölkel, hogy segítsen fát hordani az apjának! Tizenegykor, az 
iskolában, már nem birja nyitva tartani a szemeit és a feje a 
mellére esik. De mégis fölrázza magát, öldével veri a nyakszirt
jét, engedelmet kér, hogy kimehessen megmosni az arcát, meg
kéri a szomszédjait, hogy rázzák meg vagy csipdeseék meg. De 
ma reggel mégis elnyomta a buzgóság és oly mélyen elaludt, 
hogy nem hallotta, mikor a tanító ur fölhívta: 

— Coretti! — szólt rá a tanító ur. 
És amikor Coretti nem felelt, a tanító ur ingerülten Mál

lott rá: 
— Coretti!... 
Ekkor annak a szenes embernek a fia, aki szemközt laldk 

velük, fölállt és így szólt: 
— Reggel öt órától hétig fát hordott az édesapjával. 
A tanitó ur hagyta aludni és tovább magyarázott. Ugy félóra 

múlva aztán odament a Coretti padjához és lassan az arcába 
fújva, fölébresztette Corettit. Ez, mikor meglátta a tanító urat, 
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ijedten hátrahőkölt. De a tanitő ur két kezébe fogta a Coretti 
arcát és megcsókolván a homlokát, igy szólt: 

— Nem pirongatlali meg, fiam; mert nem a restség, hanem 
a fáradság győzött le téged! 

Az ödesapém. 
Siombat, 17-ike. 

Bizonyos, hogy se Coretti, se Garrone nem feleltek volna ugy 
az édesapjuknak, mint ahogy te feleltél az apádnak ma este. — 
Hogy volt ez lehetséges, Enrico ? / . . . Meg kell fogadnod, hogiji 
ez soha többé meg nem történik, amíg én élek. Valahányszor apád 
megpirongat és te ingerülten akarnál visszafelelni, gondolj mindig 
arra a napra, amely előbb-utóbb eljön, amikor apád majd oda-
bioat az ágyához és igy szól: 

— Enrico, most itt hagylak téged... 
Oh, fiam: ha majd utoljára hallod a hangját és még aztán is 

sokáig majd egyedül sirva fakadsz az ő üres szobájában, azok közt 
a könyvek közt, melyeket apád soha többé föl nem nyit, — ha 
majd ilyenkor eszedbe jut, hogy néha tiszteletlen voltál vele szem
ben, te is bizonyára azt kérded magadtól: 

— Hogy volt ez lehetséges ? . . . 
Akkor fogod csak megérteni, hogy 5 volt a te legjobb barátod, 

hogy amikor kénytelen volt meg is büntetni téged : jobban fájf 
ez neki, mint neked és ha meg is ríkatott néha: mindig csak a te 
javadért cselekedte azt. Akkor majd bánkódni fogsz és sirva csó
kolod meg az Íróasztalát, amelynél annyit dolgozott, amelynél el-
nyütte egész életét a gyermekeiért. 

Most még nem érted ezt, mert apád mindent titkol előtted, 
csak a jóságát és a szeretetét mutatja neked. Nem tudod, hogy néha 
annyira belefárad a munkába, hogy azt hiszi, alig élhet már csak 
néhány napig is, — és ezekben a pillanatokban mindig rólad beszél 
és minden bánata az, hogy szegényen és pártfogók nélkül kell itt 
hagyma téged! És erre gondolva, hányszor bemegy a szobádba, 
amig te alszol, s kezében tartva a gyertyát, szomorúan néz rád, — 
aztán pedig, újra összeszedve minden erejét, azon fáradtan és szo
morúan ismét visszamegy a szobájába, hogy tovább dolgozzék! 

És azt se tudod, hogy gyakran azért megy hozzád és beszélget 
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veled, mert tele van a szive keserűséggel a kellemetlenségek miatt, 
amelyekből mindenkinek kijut itt a földön, — hozzád megy, mint 
barátjához, hogy megvigasztalódjék és feledjen, mert szüksége van 
rá, hogy a te szeretetedben találjon uj életkedvet és bátorságot. 
Gondold el hát: milyen fájdalmat érezhet, ha szeretet helyett rideg 
önzést és tiszteletlenséget talál nálad I... Sohase mocskold be ma
gadat többé ily gyalázatos hálátlansággal. 

Gondold meg, hogy; ha olyan jó lennél is, mint egy szent, 
még akkor se birnád kárpóaolni apádat mind azért, amit már tett 
és amit még egyre tesz érted. És gondolj arra is, hogy az élet maga 
oly bizonytalan : valami baleset elragadhatja apádat, míg te gyer
mek vagy, — két év, három hónap alatt, vagy akár holnap is I 

Ah, szegény Enrico: mennyire megváltoznék akkor körülötted 
minden I Mily üres, kétségbeejtön szomorú lenne ez a lakás, talpig 
gyászba öltözött, szegény anyáddal I Oh, fiam : menj be édesapád
hoz ; a szobájában van és dolgozik : menj be hozzá lábujjhegyen, 
hogy ne hallja, amikor jösz és térdelj le elébe, könyörögve, hogy 
bocsásson meg neked és áldjon meg téged I 

Édesanyád. 

Kirándulás. 
Édesapám most is megbocsátott és megengedte, hogy el

menjek arra a kirándulásra, amelyet már szerdán megtervez
tünk Coretti apjával. Nagyon vágytunk már mindnyájan egj' kis 
hegyi levegőre. Igazi ünnep volt hát ez a kirándulás. Tegnap 
délután két órakor találkoztunlc az Alkotmány-téren: Derossi, 
Garrone, Garoííi, Precossi és Coretti meg ennek az édesapja 
és én; mindnyájan hoztunk gyümölcsöt, fölvágottat, keményre 
főtt tojást, kulacsolcat és bádcgpoharalial; Garrone fehér bort 
hozott lopótökben, Coretti elhozta az apja tábori kulacsát tele 
vörös bon-al és a kis Precossi egy két kilós cipót cipelt a hóna 
alatt 

Omnibuszon mentünlc egészen a Szüz-Mária végállomásig, 
onnan pedig g>'aIog vágtunlc neki a hegyeloiek. Gyönyörű zöld 
volt minden, pompás hűvösség, nagyszerű árnyék. Hempereg-
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tűnlc a fűben, megmostuk arcunkat a patakokban, átugráltunk 
a sövényeken. Az öreg Coretti messziről ballagott utáuunlc, ka
bátját az vállára vetve és pipázgatva; időnként tréfásan fenye
getett bennünket a kezével, hogy vigyázzimlc és össze ne tépjük 
a nadrágunlcat. 

Precossi fütyörészett; még sohase hallottam fütyörészni, 
Coretti, a fiu, az egész iiton folyton „dolgozott"; ez a gyerek 
mindent meg tud csinálni a bicskájával, pedig csak afféle gara
sos bicskája van: farag botot, sipot, malomkereket, paritíya-
vesözőt. Mindenkitől elszedte a holmiját, hogy majd ő viszi és 
ugy megterhelte magát, hogy valósággal csurgott róla a verejték, 
de azért mindig fürge volt, álcár a balikecske. Derossi minden 
pillanatban megállt és megmondta a növények meg a rovarok 
nevét: — igazán nem értem, hogyan tudhat ennyit és ilyen pon
tosan. 

Garrono szép csöndesen kenyeret evett, mint rendesen; de 
már nem harap olyan vigan és olyan nagyokat, szegény Garrone, 
amióta meghalt az édesanyja. De azért még mindig a régi: jó, 
mint a falat kenyér; ha valamelyilíünk nekirugaszlvodott, hogy 
átugrik egy árkon: ő már odaát volt a túlsó félen, hogy elkapja 
a kezét és fölsegítse a partra. Precossi félt a tehenektől, mert 
kiskorában egyszer megöldelték; Garrone hát, valahányszor 
tehenek jöttelc, mindig oda állt Precossi elé. 

Fölmentünk egészen Sanla Margheritáig és onnan me^nt 
toronyiránt le, bukdácsolva, ugrálva a mei^edek lejtőn. Precossi 
belebotlott egy Ivokorba, amelyen keresztülbulvfencezett, ugy 
hogy eltépte a blúzát és nagyon szégyelte, hogy lógnak róla a 
rongyok; de Garoffi, akinek mindig van néhány gombostűje, 
beszúrva a kabátja gallérja alá, szépen megtűzte a szaliadást, 
ugy hogy meg se látszott, mialatt Precossi egyre mondogatta: 

— Bocsáss meg . . . bocsáss meg — s amikor készen volt: 
megint csak rohant tovább. 

Garoffi különben nem vesztegette az idejét; szedegetett sós-
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kát, spenótot, gyűjtötte a csigahéjat, meg a csillogó kövekel: 
azt vélve talán, hogy arany és ezüst van bennük. És aztán sza-
ladtunlí, bukfenceztünk, másztunlc a dombokon hol föl, hol lo, 
árnyékon vagy napon egyaránt, átugrálva az árkokat, belegá
zolva a patalíba, — mig végre zihálva, lihegve, kifogyva a léleg
zetből is, fölértünlc egy kis dombnalc a tetejére, ahol leültünk a 
fűbe, ozsomiázui. 

Alattunk terült el a végtelen siltság, észak felé pedig a kéldő 
Alpesek havas ormai tornyosultak előttünk. Olyan éhesek vol-
tunlc, mint a farkasok és a kenyér igazi tortának ízlett 1 Coretti-
papa osztotta szét a fölvágottat, a kemény tojást meg a gyümöl
csöt és mindnyájunknalí külön „tányért" adott töklevélből. És 
most mindnyájan egyszerre kezdtünlt beszélni, a tanító urakról, 
a pajtásokról, akik nem jöhettek velünk és a vizsgáliról. Preeossi 
— mivel csali kenyeret hozott — szegyeit enni a többiekéből; 
de Garrone szinte erőszaldoil tömte a szájába a fölvágottat meg 
a tojást. 

Coretti az apja mellett íilt, maga alá szedve a lábait; inkább 
két testvérnek látszottak, mint apánali és fiunalc, ahogy egymás 
mellett ültek, kivörösödve mind a ketten és fehér fogailckal, 
melyek kivillogtalt mosolygó arculíból. Az apa jóizüen iszogatott 
és fölhajtotta azt is, amit mi a poharakban és kulacsokban 
hagytunlí. 

— Aki tanul, annak nem való a bor, mert megárt neki, — 
mondta nevetve — ellenben alá szenet meg aprófát árul, annak 
szülcsége van rá. 

Aztán megrázta a fiát az orránál fogva és igy szólt hozzánk: 
— Fiulc, szeressétek ezt a gyereket, mert derék apának a 

fia! Én mondom nektek! 
Mind nevettünlv, csak Garrone maradt komoly; az öreg 

Coretti pedig folytatta: 
— Milyen szép, hogy most mind együtt vagjrtolc, mint jó 

pajtások. Egy pár év múlva, ki tudja: Enrico és Derossi talán 

Da Amlcis : A szív. II. " 
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ügyvéd vagy tanár lesz, a többiek pedig beszorulnalc valami 
boltba vagy műhelybe: és akkor már vége lesz a barátságnak. 
Milyen ká r ! . . . ~"-

— Sző sincs róla! — tiltalcozott Derossi — nekem Garrone 
mindig Garrone lesz és Precossi is Precossi marad, épp ugy, 
mint a többiek, még hogyha orosz cár lennék is; alíárhol leszr 
nek is és bizony meglátogatom őket 

— Ez már beszéd! — Idáltotta az öreg Coretti, fölkapvái 
a kulacsot — erre már koccinthatunk. Éljenek a jó pajtások és 
éljen az iskola is, ahol minden gyerek egy családba tai"tozilí! 

Mindnyájan koccintottunk vele és fölhajtottuli az utolsó kor
tyot is. 

— Éljen a negyedik zászlóalj! — bömbölte most az öreg Co
retti, lecsúsztatván garatján az utolsó kortyokat — és ha ugy 
hozná a sors, hogy ti is a harcmezőre kerültök, verekedjetek 
bátran, miut a 49-esek! 

Már allíonyodotl; rohanva jöítünk le hát a dombtetőről s 
az országúton összefogózva hangosan énekeltünk; mire a Pó 
partjára értünlc, már égtek a városban a gázlángok. Az Alkot
mány-téren váltimk el és megegj^eztünlí, hogy vasárnap együtt 
megyünli el az esti iskolások dijlüosztásái-a. 

Fölséges üimepnap volt! És nagyon boldog lettem volna, 
ha éppen akkor, amikor hazaértem, nem talállcozom a volt tanitó-
kisasszonnyal. Nálunlc volt, szegényke, látogatóban, a lépcső
kön jött leíelé és alig ismert meg a sötétben; niilcor köszöntöt
tem, megfogta mind a két kezemet és hallban a fülembe súgta: 

— Isten veled, Eni-ico! Ne feledkezzél meg rólam soha! 
Alighogy fölértem, mindjárt szóltam az édesanyámnak. 
— Találltoztam a tanitó-ldsasszonnyal. 
— Hazament lefeküdni — felelte az édesanyám és láttam, 

hogy a szemei Id vannak sirva. 
Aztán merően rám nézett és nagyon szomorúan mondta: 
— Szegény tanitó-Idsasszony... nagj'on beteg! 
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Dijic3osstás az esti iskolában. 
Vasárnap, 25-tke. 

Ahogy megállapodluiilv, mind együtt mentünk el a Vittorio-
Enianuele-szinliázba, hogy végignézzük a dijldosztást a munkás-
diálcok Jcözött. A színház éppen ugy föl volt diszitve, mint már
cius 14-ikén és zsúfolásig meglelt a munkások hozzátartozóival; 
a földszinten voltalt a karénekes iskola növendékei, akilc oly 
gj-̂ önyörü himnuszt énekeltek a Krimiában elesett katonák em
lékére, hogy aniilcor vége volt, mind fölugráltak és oly viharosan 
tapsoltak, tomboltait, hogy még egyszer kellett énekelni. 

Mindjárt aztán megkezdődött a jutalmazottak fölvonulása a 
polgármester és a tartományi főnök meg a többi urak előtt, 
altik osztogatták a jutalomkönyveket, a postataltaréltpénztári 
füzeteket, a díszokleveleket és az érmeket A földszint egyik 
sarkában megláttam a kis kőmüvesinast az édesanyjával és ^ y 
másüt helyen ült az igazgató ur, aJcinek vörös feje mögött észre
vettem második osztálybeli tanítómat is. 

Először jött az esti rajziskolák növendékei: aranyművesek, 
esztergályosok, kőmetszök és asztalosok meg pallérok is; aztán 
a kereskedelmi tanfolyamok hallgatói, majd a zeneiskolák ta
nulói — köztük több mmilcásleány is — mind ünnepi ruhában; 
ezeket nagyon megtapsolták, ők pedig nevettek. Legvégül jöttek 
az esti iskoláit növendékei és akkor kezdett csak szép lenni az 
ümiepély. 

Volt ott mindenféle karú tanulö és mindenféle mesterségü 
ember; őszbecsavarodott mimkásoli, nagyszakállú férfiak és 
fiatal suhancok. Furcsa, hogy a Iticsinyek voltak a fürgébbek és 
bátrabbált, a nagyok pedig zavartak és esetlenek; a közönség az 
egész fiatalokat, meg az öregeket tapsolta leginkább. De senltise 
nevetett olyan zajosan, mint a mi ünnepünkön: inltább mind 
komolyak voltait és figyeltek. 

Sok megjutalmazotlnak a felesége meg a gyermekei ott vol
talt a földszinten; voltak egészen kis gyermekek is, akut mikor 

9* 
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meglátták apjulíat a színpadon, hangosan kiabáltáli a nevét és 
rámutatva az ujjuldcal, nagyokat nevetlek. Voltak ott parasztolc, 
napszámosok: a Buoncompagni-iskola növendékei is. 

A Cittadella-iskolába járt egy utcasarki cipőtisztító, akit az 
édesapám ismer; és most díszoklevelet kapott a polgármester
től. Utána jött egy hatalmas, tagbaszakadt óriás, akinek az arca 
és alakja nagyon ismerős volt . . . a kis „kőmüvesinas" apja 
volt, aki a inásodik dijat kapta! Eszembe jutott, mikor a padlás
szobában láttam, beteg fiának az ágya mellett és mindjárt ke
restem a kis „kőmüvesinast" a földszinten. Ragyogó szemmel 
nézte az apját és, hogy elrejtse a meghatottságát, nyulszájal 
csinált. 

Ebben a pillanatban nagy tapsvihar zúgott föl; odanéztem 
a színpadra: egy kis kéményseprőinas állt ott, jól kímosdatva, 
de a munliás ruhájában és a polgármester, aki beszélgetett vele, 
szorongatta a kezét. A kéményseprő után egy szaMcs követke
zett; aztán egy városi utcaseprő kapott díszoklevelet, aki a Raí-
nerie-iskolába járt. 

Valami furcsa érzés lopózott a szivembe, — nagy tisztelet 
és mély meghatottság — mikor arra gondoltam, hogy mennyi 
erőfeszítésükbe kerülhettek ezek a jutalmak a szegény mimká-
soknak, aMknek legtöbbje családapa, tele buval-bajjal és gond
dal, — mennyit erőlködhettek fárasztó napi munkájuk után, 
hány órát raboltak el az alvástól, milcor pedig ugy rászorultalí 
a pihenésre, — és milyen nehezen törhették hozzá parlagi eszü
ket a tanuláshoz, eldurvult kezüket az íráshoz és számoláshoz! 

Sorra került egy kis inas, akin meglátszott, hogy édes apjá
tól kapta kölcsön a kabátot erre az aUíalomra, mert a kabátja 
ujjai oly hossznak voltak, hogy ott kellett fölgyüi'nie a színpadon, 
különben nem tudta volna elvenni az érmet, — és ezen sokan 
nevetlek: de a kacagást mindjárt elnyomta a tapsvíhar. Aztán 
egy öreg, kopasz ember Jött, hosszú fehér szakállal; utána kö
vetkezett néhány vártüzér, aldk a mi iskolánkba jártak, majd 
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a fináncok meg a rendőrök, — és végül az énekiskolák növen
dékei még egyszer elénekellek azt a gyönyörű himnuszt: de 
most olyan hévvel és lelkesedéssel, hogy úgyszólván senkise 
lapsolt, hanem az egész közönség lelke mélyéig meghatva, 
némán, szinte halotti' csöndben távozott. 

Az utca néhány perc alatt megtelt a színházból kitóduló 
néppel. A kapuk előtt állt a kis kéménysepröLnas, kezében a 
vörös vászonba kötött julalomVönyv és néhány ur beszélgetett 
vele, aldk egészen körülfogtáli. Sokan köszöngettek egymásnak 
az utca egyik feléről a másikra: munltások és inasok, rendőrök 
és tanilók. Két tüzérkatona közt megpillantottam az én második 
osztálybeli tanítómat is. És láttam sok munliásasszonyl is, kar
jukon a Ids gyermekük, aki kezében tartotta az apja diszoklo-
velét és büszkén mutogatta a hullámzó tömegnek. 

Meghal a tanitó-kisasszonyom. 

Kedd, 27-ike. 
Amig a Vittorio-Emanuele-szinházban voltunk, uieghalt a 

tanitó-kisasszonyom. Két órakor délután halt meg, <̂ gy héttel 
azután, hogy meglátogatta az édesanyámat. -\z igazgató ur jött 
be hozzánk tegnap délelőtt a szomorú hirrel. Azt mjndla: 

— Akik tanítványai voltak, tudják, hogy milyen jő volt, 
mennyire szerette a gyermekeket: az anyjuk volt nekik. Most 
már nincs többé. Szörnyű betegség sorvasztotta már jő idő óta. 
Ha nem kellett volna tanítania, hogy megkeresse a mindennapi 
kenyerét, gyógyíttathatta volna magát és talán meg is gyógyult 
volna; vagy ha nyugdíjba megy: pár hónappal bizimyosan nieg-
hosszabbithatta volna az életét. De ő az utolsó óráig o't akart 
maradni a tanítványai közt. Szombat este, 17-ikén, búcsúzott el 
tőlük; aklior már biztosan tudta, hogy nem látja őket többé; jó 
tanácsokat adott neldk, mindnyájukat megcsókolta és zoliogva 
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hagyta ott okét. Most már senldse látja viszont, de azé i emlé
kezzetek meg róla! 

A kis PreTOssi, alii taniíványa volt az első elemiben, zokogva 
borult le a padra. 

Tegnap délután, előadás után, mind együtt mentünk el a 
halottasházhoz, hogy elldsérjülv a haloltat a templomba. Az utcáa 
már ott állt a kétlovas halottas hintó és sok nép ácsorgott a ház 
előtt, halkan beszélgetve. Ott volt az igazgató ur, a mi tanitóinlí 
és tanitónőinlc mindannyian és más iskolálcból is vollalc ott, ahol 
évekkel előbb tanított. Az ő iskolájának majdnem minden növen
déke eljött, az anyák vezették őket kézen fogva és az anyák 
vitték a fáldyálcal is; sokan voltak más iskolákból is, — a Baretíi-
negyedböl legalább ötvenen, — és Id rózsabokrétát, Id meg ko
szorút hozott. 

Már a koporsón is sok koszom meg bokréta volt; a leg
szebbet és legnagyobbat — széles selyemszalagoldcal — régi ta
nítványai hozták, ezzel a íölirással: „Tanítónőjüknek a negyedik 
osztály volt növendékei", mellette volt egy másilí, kisebb, ame
lyet mostani tanítványai csináltattak. 

Volt a tömegben sok cseléd is, aldket az umője küldölt 
gyertyával és két bérruhás inas is, égő fáklyával; aztán egy gaz
dag ur, aldnek üát szintén tanitotta, elliüldte a hintóját, amely
nek kék selyem volt a bélése. Mind ott tolongtalc az ajtó előtt. 
Sok leány törülgette a könnyes szemeit 

Jó darabig néma csöndben váralíoztunk. Végre lehoztálc a 
koporsót. Mikor betolták a gj^ászlcocsiba, néhány Ids flu hango
san sirni kezdett és az egyik nagyon kiabált — mintha csak 
most értette volna meg! — hogy meghalt a tanitó-néni és eldíor 
olyan görcsös zokogásra fakadt, hogy el kellett onnan vinni. A 
menet lassan rendbe jött és megindult. Legeiül mentek a zöld 
ruhás árvaházi leányok, utána a Szüz-Mária leányai hófehérben, 
a derekukon kék szalag; aztán jöttek a papok. A kocsi után a 
tanítók és a tanítónők, az első polgári növendékei és mind a 
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többieli, végül pedig a tömeg. A nép mind ott volt a házak abla
kaiban és onnan nézte a sok virágos gyereket, íáklyás anyát 

— Tanítónőt temetnek — mondogatták egymásnak. 
Sokan sirtak az anyáit közül is, akik a gyermekeiket Idsér-

ték. Mikor a templomhoz értünk, levették a koporsót a kocsiról 
és bevitték a templom hajójába, a főoltár elé: a tanítónők rá-
raktálc a koszorúkat és virágokat és a nép égő gyertyákkal 
körülállta a ravatalt, hangosan imádkozva a nagy, sötét temp
lomban. Aztán, mikor a pap kimondta az utolsó „ámen"-t, hirte
len elfújták a gyertyákat, mind gyorsan kisiettek a templomból 
és a tanítónő egyedül maradt. 

Szegény tanitő-kísasszony: milyen jó volt hozzám, mennyi 
szeretettel és türelemmel fáradt velem, meg a többieldcel is! 
Kevés könyveit mind a tanítványaira hagyta; az egyiknek tinta
tartót, a másílínak füzetet, a liarmadiknak más valamit, — szó
val mindenét, amije volt. És két nappal halála előtt megkérte 
az.igazgató urat, hogy ne eressze el temetésére az ^ é s z kicsi
nyeket, mert nem akarja, hogy sírjanak. 

Teljes életében csak jót cselekedett meg szenvedett és 
most halott. — Szegény tanító-néni, milyen egyedül maradtál a 
sötét templomban!... Isten veled! Isten veled örökre, jó barát
nőm: gyermeklcoromnak édes és szomorú emléke! 

Hálál 

Szerda, 2S-ika. 
Szegény tanitónő-ldsasszonyom még be akarta fejezni ezt 

az islíolaí évet, de már nem bírta: — három nappal előbb halt 
meg, mint az előadások bev^ödtek. Holnapután még egyszer 
elmegyünk az iskolába, hogy meghallgassuk az utolsó havi el
beszélést, amelynek „Hajótörés" a címe és aztán. . . vége! 
Szombaton, július elsetén, lesznek a vizsgák: és megint elmúlt 
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egy év, — a negyedik... És, ha nem halt volna meg a tanitó-
kisasszonyom, minden jó lett volna. 

Ha visszagondolok, hogy mennyit tudtam a miilt október
ben, ugy tetszili, hogy soickal többet tudok: — oly sok uj dolog 
forog az elmémben! Soldíal jobban el tudom mondani és le 
tudom irai, amit gondolok; számolni is olyan jól tudok, hogy sok 
felnőtt embernek is segíthetnék; és soldcal jobban megértem — 
sőt majdnem mindent megértek — amit olvasok. Meg vagyok 
elégedve az esztendővel... 

De hányan toltak és segítettek a tanulásban, — Id egyik, 
M más módon — ottlion, az iskolában, az utcán: miudenült, ahol 
csak megfordultam és ahol csak láttam valamit! És én most 
mindenldnek hálásan megköszönöm ezt a segítséget. 

Legelőször is neked köszönöm, én jó tanítóm, aki oly el
néző és gyöngéd voltál hozzám: mert minden uj dolog, amit 
tudolí, aminek ömlők és amivel dicsekszem, a te türelmes fára
dozásod gyümölcse. Köszönöm neked, Derossi, csodálatraméltó 
kis pajtásom, hogy szíves és okos magj^arázataiddal oly sok 
nehézségen átsegítettél és mellettem voltál a nehéz vizsgái föl
adat megoldásánál is; köszönöm neked is, Stardi: vasakaratu, 
makacs barátom, hogy megmutattad, mire viliét a kitartás. És 
neked is, te nagyszívü, nemeslelkü Oarrone, aW szinte átformá
lod hozzád hasonlókliá mindazokat, akik ismernek és szeretnek 
téged. Köszönöm nektek is, Precossi és Coretti, hogy példát 
adtatok nekem a bátorságra, a kitartásra, a csüggedetlen mun
kára ! . . . Köszönöm míndiiyájatolaiak, hogy tanultam tőletek és 
jobb lettem a példátokon! 

De legkivált és mindenekfölölt neked köszönöm, apám — 
első mesteremnek és legjobb barátomnak — hogy oly sok jó 
tanácsot adtál, annyi mindenre megtanítottál, mialatt dolgoztál 
értem, elüüíolva előttem a szomorúságodat és igyekezve, hogy 
mennél könnyebbé tedd a tanulásomat, mennél szebbé az élete
met. És köszönöm neked is, édes jó anyám: áldott és szeretett 
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őrző angyalom, ald egj'ült örültél velem az örömeimnek és együtt 
szenvedtél velem minden keserűségemben, — ald együtt tanul
tál, fáradtál, sírtál velem: egyili kezeddel a homlokomat simo
gatva, a másikkal az ég felé mutatva. 

Letérdelek előttetek, — apám és anyám mint amikor még 
Idcsike voltam és hálát adok nektek mind azzal a szeretettel, 
amit tizenlíét esztendei önfeláldozással és gyöngédséggel fölhal
moztatok a lelkemben! 

Hajótörés. 

— Utolsó havi elbeszélés. — 
Péntek, 30-ika. 

Pár évvel ezelőtt, valamelyik decemberi nap reggelén, ha
talmas gőzös szállt a tengerre Liverpool Idlíötőjéből. Több, mint 
kétszáz ember volt a hajón^ ezek közül hetven főnyi volt a le
génység. A kapitány és a matrózok majdnem mind angolok vol
tak; az utasok közt volt néhány olasz is: három ur, egy pap meg 
egy zenekar. A gőzös végcélja Málta sziget volt; az időjárás 
viharosnak ígérkezett. 

A harmadüv osztályú utasok közt, a hajó orrán, volt egy 
olasz fiu is; tizenkét éves lehetett: a korára kicsiny, de zömök 
és izmos; bátor, komoly arcú, szicíliai szigetlakó. Félrehúzódott 
az első árboc mellé, oft leült egy kötélcsomóra, mellette volt a 
kopott tásliája: ebben hordta minden holmiját. Az arca barna 
volt, a haja fekete, hullámos és majdnem a vállait verte. A 
ruhája kopottas volt, rongyos köpönyeg volt a vállán, nyakában 
keresztbe vetve lógott egy öreg iszák; elgondolkozva nézte az 
utasolcat, a gőzöst, a hajólegényeket, akiit lótottak-futottalc a 
födélzetén és a hullámzó tengert. Az arca még gyerekarc volt, 
de a Idfejezés már férfias volt rajta: mintha valami nagy sze
rencsétlenség, amelyen átesett, idő előtt férfiassá acélozta volna 
benne a lelket. 
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Kevéssel a gőzös indulása után az egyik matróz, aki szintén 
olasz volt — már őszbecsavarodott, marcona férfi — odavezetett 
hozzá egy fiatal leányt és igy szólt: 

— Itt van egy utitársnő, Mario; viseld a gondját. 
Ezzel tovább ment, a lús leány pedig leült a fiu meUé a 

kötelekre. Egy darabig szótlanul néztek egymásra, majd a sziget
lakó megkérdezte; 

— Hova utazol? 
— Máltába és onnan tovább, Nápolyba — felelte a leány; 

aztán hozzátette: — Az apámhoz és anyámhoz megyek, akik vár
nak. Giulietta Faggiani a nevem. 

A fiu nem felelt. Néhány perc múlva kenyeret és aszalt 
gyümölcsöt szedett elő az iszákjából, a leánynak pedig kétszer
sültje volt; közösen megosztottálc és megették. 

— Csak vigan! — kiáltott oda hozzájuk az öreg olasz hajós. 
— Mindjárt kezdődik a tánc! 

A szél egyre erősödött, a hajó veszedelmesen ingadozott 
De a két gyermek rá se ügyelt, mivel nem bántotta őket a ten
geri betegs^. A leány rámosolygott a fiúra; körülbelül egykorú 
lehetett vele, de jóval magasabb volt: sovány, barna arcán meg
látszott a nélliülözés, a ruhája szegényes volt. Göndör haját rö
vidre nyirva hordta, a fején piros kendőt, a fülében ezüstkariká-
líat viselt 

Evés közben elmondtak egymásnak mindent A fiúnak nem 
volt se apja, se anyja. Az apja, aki munkás volt, pár napja halt 
meg Liverpoolban és egyedül hagyta öt; az olasz konzul küldte 
vissza Palermóba, a szülővárosába, ahol m ^ voltak távoli ro
konai A leányt muJt évben vitte Londonba egyik özv^y nagy
nénje, aki nagyon szerette és akire a szülei — mivel szegények 
voltak — rábízták a jövendő örökség reményében. De a nagy
nénje pár hónappal előbb hirtelen meghalt — elgázolta az omni
busz — és nem maradt utána egy centesimo se. Ekkor ő is a 
konzulhoz fordult, aki jegyet váltott neki Olaszországba és hajóra . 
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ültelte. A konzul mindlíeitőjüket az öreg olasz matróz gondjaiba 
ajánloUa. 

— így hát, — fejezte be a leány — az apám meg az anyám 
azt reménj'lik, hogy gazdagon jövök haza, pedig szegényebb 
vagyok, mint amilcor elhagytam őket. De azért szeretnek engem 
ők is, meg a testvéreim is. Négy kis öcsém van, még mind ki
csike és én vagyok a legnagyobb. Én szoktam öltöztetni őket és 
tudom, hogy nagyon megörülnek, ha hazamegyek. Majd lábujj
hegyen jövök, hogy meglepjem őket . . . Hanem a tenger nagyon 
háborog... Hát te, a rokonaidhoz mégy laluii? 

— Ha befogadnalí — kételkedett a fiu. 
— Hát nem szeretnek téged? — kérdezte a leány. 
— Nem tudom, — felelte a fiu — hiszen nem is igen is

merem őket. 
— Én karácsonykor leszelt tizenhárom éves — mondta a 

leány. 
Aztán beszélgetni kezdtek a tengerről meg a hajón lévő uta

sokról és egész nap egymás mellett üldögéltek, néha-néha egy-
egy szót váltva. Az utasok azt hitték, hogy testvérek. A leány 
harisnyát kötögetett, a fiu elgondollíozott, a tenger pedig egyre 
jobban háborgott. Este, mikor elváltalt lefekvés előtt, a leány 
így szólt a fiúhoz: 

— Aludjál jól! 
— Ma éjjel senldse alszüí jól! — szólt oda az öreg olasz 

hajós, ald éppen aldíor ment arra. 
A fiu is jó éjszaliát altart kivánni a leánynak, amikor egy 

hatalmas hullám végigsöpörte a födólzetet és odacsapta a fiút 
egy székhez. 

— Irgalmas Isteni — kiáltott föl a leány — vérzik a hom
lokod!... 

Az utasok sietve menekültek a födélközbe, a leány pedig 
odatérdelt a fiu mellé, aldt az ütés elkábított; lemosta homlo
káról a vért és leoldván fejéről a piros kendőt, bekötötte vele 
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a fiu fejét, de eközben elvérezte a ruháját is, melynek sárga 
szLnén meglátszott a vörös folt. 

— Jobban vagy? — kérdezte a leány aggódva, mUíor a fiu 
lassan föltápászlíodott. 

— Már nincsen semmit bajom, — felelte a fiu. — Jó éjsza
kát, Giulietta. 

— Jó éjszakát, Mario — mondta a leány. 
Mind a ketten lementek aludni, de jóformán még le se vet

kőztek, amilvor mái- Idtört a szörnyű orkán. A szilaj hullámok 
szinte pár perc alatt törték össze az egyik árbóoot, leszaggattalc 
három mentőcsónakot és istállóstól elsodortak négy ökröt, ame
lyek a hajó orrán voltak. A hajó belsejében őrült fölfordulás 
támadt: rémes jajgatás, káromkodás és sirás, hogy égnek állt 
tőle az ember haja. 

A vihar dühe egész éjszaka fokozódott és hajnalhasadáskor 
valósággal tonibolL A borzalmas hullámhegyek dörögve zuhan
tak le a gőzös födélzelére összezúzva, letépve, elsodorva róla 
mindent; a gépház teteje beszalvadt a roppant víztömeg súlya 
alatt és a viz rémes csobogással zuhogott le a gépházba, kiolt
ván a tüzet a kazánok alatt. A gépészek rémülten menekültek s 
ebben a rettentő zűrzavarban egyszerre csak fölliangzott egy 
dörgő parancsszó: 

— Mindenki a szivattyúkhoz! 
A kapitány hangja volt a végső veszedelmet jelentette. A 

matrózok elszánt bátorsággal rohantalc a szivattyulchoz, de ebben 
a pillanatban hátulról zúdult nelti a hajónak egy borzalmas 
hullámhegy, mely letépte a korlátokat, betörte a hajófalát és 
elárasztotta a hátulsó hajófeneket. Az utasok íéllioltan, bőrig 
ázva menekültek a nagyteíembe, ahol csakliamar megjelent a 
kapitány is. 

— Kapitány u r ! . . . kapitány ur! — Mabáltak össze-vissza 
— mi lesz veliuik? . . . Van-e még remény? . . . Oh, mentse meg 
az életünlcet! 
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A kapitány megvárta, mig mind elhallgatnák s akkor hide
gen mondta: 

— Emberi erő nem bir az elemeldtel... Istennél a se
gítség! 

Halotti csönd támadt és senldse szólt, csak egy nő jajdult föl 
kétségbeesve: 

— Irgalmas Is teni . . . 
Az utasok szivében jéggé fagyott a vér; solcáig nem szólt 

senki és az emberek halálsápadtan nézegettek egymásra. A 
tenger egyre dühösebben lombolt A gőzös már nem is birta 
Icövetni a hullámok járását, amelyek ugy dobálták ide-oda, mint 
a dióhéját. A kapitány megpróbálta vizre bocsájtani az egyik 
mentőcsónakot; öt matróz ült bele és le is eresztették a csőna-
Icot, de a hullámok elkapták és összetörték: két matróz — köz-
tülc az öreg olasz is — a tengerbe fulladt, a másik három pedig 
csak uagynehezen tudott a köteleken íöUiapaszkodni a íödél-
zelre. 

Ez után maguk a matrózok is elvesztették a bátorságukat. 
Két órával később a hajó már sülyedni kezdett és a viz egyre 
nagyobb tömegekben tódult a belsejébe. Most a legi-émesebb 
jelenetek váltották föl egymást. Az anyáit kétségbeesetten szorí
tották keblülchöz a gyermekeiket, a barátok összecsókolóztalc és 
elbucsuztali egymástól, néhányan lementek a fülkéjükbe, h c ^ 
ne is lássák a tengert, amikor meghalnak. Az egyik utas elő
rántotta revolverét és főbe lőtte magát; menten szörnyet halt 
és a hullámok ide-oda sodorták a födélzetén. 

Sokan görcsösen kapaszlcodtak egymásba, az asszonyok 
szörnyű görcsökben vonaglottak a földön fetrengve. Néhányan 
térden állva imádkoztak a pap körül és végre az egész hajón 
minden felől csak sirás, jajgatás, kétségbeesett sikoltozás hallat
szott. Egyik-másik ember megdermedve állt, mint a kőszobor, 
révedező szemeklcel, halálsápadt arccal, mint az eszelősek. A 
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két gyermek — Mario és Giulietta — babonás félelemmel, ré
mült szemelílíel néz'e a vihar tombolását. 

A tenger háborgiísa alább hagyott valamivel, de a gőzös 
azért egyre jobban sülyedt. Léket kaphatóit valahol a fenekén 
és nem lehetett megmenteni. Mindössze ha negyedórája lehetett 
még hátra. 

— Vizre a mentőcsónakot! — któUoíta a kapitány dörgő 
hangon. 

Ez volt az utolsó csónak, amelyet nagy nehez«n lebocsájíoí-
tali végre; üzeimégy hajós és három utas szállt le, de még egy 
hely volt benne, amelyet a kapitánynak szántak. Ez azonban a 
födélzetén maradt és nem mozdult. 

— Szálljon le gyorsan! — kiabáltak neki a csónalcból. 
— Az én helyem idefönt van a hajóhídon — felelte a 

kapitány. 
— Szálljon le! — sürgetté-c a matrózok. — Találkozunlc 

valami hajóval és megmenekülünk. 
— Itt maradok a helyemen — felelte a kapitány rendület

lenül. 
— Ríég egy hely van! — kiabáltalt most a csónakból a 

matrózok. — Szálljon le valaki az utasok közül. . . Talán egj' 
asszony?! 

Az egyik nő, akit a Icapitány támogatott, odavánszorgott a 
hajó korlátjához, de mikor meglátta, hogy mennyire van a csó
nak a gőzöstől, nem mert leugrani, hanem ájultan összeroskadt. 
A többi asszonyok pedig már mind ájultan vagy félholtan hever
tek a födélzetén. 

— Hamar egy gyereket! — kiabáltak a matrózok a csó
nakból. 

Erre a kiáltásra a szigetlakó gyerek meg Ids barátnője, 
aMk eddig szinte megdermedve kapaszlcodtak he\e az árbocba, 
most hirtelen, a fölébredt életösztön erejétől hajtva, egyszerre 
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ból ordítva: 

— Engem!... Engem!.. . 
És kölcsönösen lökdöstek egymást, hogy ki érjen előbb oda. 
— A kisebbiket! — kiabáltali a matrózok — a csónak már 

úgyis tele van. 
Erre a szóra a leány, mintha villám sújtotta volna, megder

medve állt meg és révedező szemeldcel nézett Marióra. Ez is 
ránézett a leányra, — meglátta sárga ruháján a piros vérfoltot; 
az ő tulajdon vérét — és egyszerre visszaemlékezett, hogy mit 
tett érte a leány. . . 

—" Hamar a kisebbUvetl — Mabáltálc a matrózok türelmet' 
lenül — mei't már indulunlc 

És elekor Mario rekedt, rikácsoló hangon kiabálta: 
— Menjen a leány I Az könnyebb, mint é n . . . Eredj, Giu-

lietta! Neked van apád és anyád. Én meg egyedül vagyok a vilá
gon. Átadom a helyemet: segitseíi meg az Isteni 

— Lökd be a tengerbe! — kiáltottak rá a matrózok. 
Mario átölelte a leány derelíát és beletaszította a tengerbe. 

Giulietta nagyot sikoltva zuhant a vizbe, de az egyik hajós rögtön 
ellíapta a Icarját és beemelte a csónakba... A fiu pedig ott állt 
a korlátnál, büszkén, emelt lövel, mert érezte és tudta, hogy mit 
cselekedett. 

A csónakot ellökték a gőzöstől, amely eldcor már minden 
izében remegve forogni kezdett és a leány, föltelűntve élete meg-
mentöjére, görcsös zokogásba fakadt. 

— Isten veled, Mario! —• sikoltotta zokogva és kinyújtotta 
feléje a két karját. 

— Isten veled! felelte a fiu és magasra emelte a kezét. 
A cscnalí gyorsan távozott a gőzöstől, táncolva a hullá

mokon. A hajón halotti csönd volt; a habok már a födélzet szé
leit nyalták... Ekkor a fiu térdre roskadt és, két kezét össze-
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kulcsolva, íölteldntett az <5gre. Giulietta eltakarta kezével az 
arcát... 

Milcor ismét fölpillantott, — már hiába kereste a gőzöst 1 

Július* 
áditsanyáni utolsó lapja. 

Szombat, 1-je. 

Vége van hát az iskolai évnelc, Enrico; és szép, hogy az utolsó 
nap emlékének ez a nemeslelkü fia marad meg, aki föláldozta 
életét a barátnőjéért. Most, hogy el kell válnod a tanitoidtól és kis 
pajtásaidtól, szomorú hirt kell tudtodra adnom. Ez a válás nem 
három hónapra szól, hanem örökre. Apádat a foglalkozása elszó
lítja Torinóból és mi is vele megyünk. Mosi ősszel költözünk 'cl 
innen és te más iskolába fogsz járni. 

Ugy-e, sajnálod ezt ? Hiszen tudom, hogy szeretted ezt az 
öreg iskolát, ahol négy esztendőn át naponta kétszer élvezted a 
munka örömét és boldogságát, — ahol sokáig, meghatározott órák
ban, viszontláttad ugyanazokat a pajtásokat, ugyanazokat a tanító
kat, ugyanazokat a, szülőket, •— ahol édesapád vagy édesanyád 
mosolyogva vártunk rád; szeretted azt a régi iskolát, ahol először 
nyilt meg az eszed, ahol oly sok jó pajtásod volt, ahol minden szó, 
amit hallottál, a javadra volt és nem ért kellemetlenség, amely 
hasznodra ne vált volna 1 

Vidd el hát magaddal ezt a szeretetet és búcsúzzál el tiszta 
szivböl mind a fiuktól. Néhányat talán csapások érnek : korán el
vesztik az apjukat vagy az anyjukat; lehet, hogy mások fiatalon 
halnak meg, ismét mások pedig hősiesen ontják vérüket a harc
téren ; sokan derék, becsületes munkások lesznek, szorgalmas, 
szerelő családapák, akiknek a fiai épp olg'dn derék és becsületes 
munkások lesznek ; és ki tudja : nem akad-e köztük olyan is, aki 
nagy szolgálatokat tesz majd hazájának és örök dicsőséget szerez 
a nevének ? 

Válj el tehát tőlük szeretetlel: hagyd ill lelkednek egy kii 
részét abban a nagy családban, ahová ugy léptél be, mint gyermek, 
s ahonnan most, mint ifja távozol; mert ezt a családot mi is sze-
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rcttük — én is meg édes apád is — mivel tudtuk, hogy szeretettel 
fogadott be téged a körébe. 

Az iskola volt a te második angád, Enrico I ügy vett el tőlem, 
hogy alig tudtál beszélni is és most, hogy visszaad : megnőttél^ 
erős vagy, okos és szorgalmas: legyen hát áldott és te se feledd 
cl soha I Tudom, hogy nem is felejted el. Ha férfi leszel, bejárhatod 
a világot, láthatsz nagy városokat és csodaszép műemlékeket: 
azok közül sokat el fogsz felejteni, — de ezt a szerény, fehér épü
letet, a csukott zsaluival, — ezt a kis kertet, ahol először nyill ki 
az értelmed virága: éppen ugy látni fogod élted fogytáig, mint 
ahogy én se felejtem el soha a házat, ahol először hallottam a han
godat ! 

Édesanyád. 

A vIzssM. 

Kedd, 4-íJce. 
Végre hát itt vannak a vizsgák. Az utcákon, az iskola kör

nyékén, egyébről se hallani; a fiuk, az apák, az anyálc, sőt még 
a nevelőnők is mind csak a vizsgáról, osztályzatról, föladatról, 
bulíásról beszélnek: — im'nd-mind csali ezt hajtogatják. 

Tegnap délelőtt volt az olasz nyelvti írásbeli, ma van a 
számtan. Megható volt látni á szülőket, amint hozták fiaikat az 
iskolába és még oktatgattálí őket az utón; sok anya még a padba 
is eMsérte a fiát, hogy megnézze: van-e tinta a Icalamárisban, 
jól íog-6 a gyerek tolla, — és még a küszöbről is visszafordultak, 
aggódva: 

— Aztán csak vigyázzl Bátorság, édes fiam! 
A mi Idsegitő taniíónlc Coatti volt, az a nagy fekete S2i«* 

kállas, aldnek olyan a hangja, mint az oroszláné, de sohase 
büntet meg senldt. Némelyik gyerek halálsápadt volt a félelem
től. Mikor a tanitő ur feltörte a levelet, melyben a föladat volt, 
olyan csönd volt, hogy még a légy röptét is hallani lehetett 
Hangos szóval dildálla le a föladatot, rémes szemekkel nézve 
hol egyikünki-e, hol másilíxuikra; de meglátszott rajta, hogy 

De Amicis : A szív. IL ' 10 
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nagyon örübie, ha mindjárt lediktálhalná a Iddolgozást is, ne
hogy megbiüíiék közülünk valaki. 

Egy órai munka után sokan félni kezdtek, mert a föladat 
nagyon nehéz volt. Az egyik fiu sirt is. Crossi ököllel verto a 
fejét. És sok szegény fiu nem is oka annak, hogy nem tud, mert 
nem igen volt idejük tanulni és a szüleilí se nagyon törődtek 
velük. De a gondviselés kéznél volt. Látni kellett volna De-
roásit, hogyan segített! Mindenféle furfangot kieszelt, hogy ide is 
súgjon, oda is, hogy átcsempéssze a gyöngébbeloiek a helyes 
megoldást. Garrone, alü nagyon jól érti a számtant, szintén 
segített, akinejc csali tudott és segített Nobis is, ald, mivel szin
tén szurkolt, igyekezett közvetíteni a segítséget másoknak, hogy 
maga is hasznát látta az előzékenységének. 

Stardi majdnem egy óra hosszáig mozdulatlanul ült, ráme
redve a föladatra, két öklét a halántékának támasztva; aztán 
öt perc alatt megoldotta és le is irta az ^ész Mdolgozást. A 
tanitő ur pedig egyre a padok közt sétált és mondogatta: 

— Nyugalom és hidegvér, fiukl Senliise veszítse el a fejét! 
És ha látta, hogy valamelyik nagyon elcsüggedt, kitátotta 

a száját, mintha el akarná nyelni, mint az oroszlán, csakhogy 
megnevetesse és fölrásza csüggedtségóből. 

Tizenegy óra felé, mikor Idnéztem az ablakon, láttam, hogy 
sok ŝ iUő sétál odalent, ideges türelmetlenséggel; ott volt Pre-
cossüiak az apja, kék munkászubbonyban, az arca csupa korom, 
ahogy éppen elszaladt a műhelyből. Ott volt Crossinak az anyja 
is, a zöldséges kofa; aztán a Nelli anyja, talpig feketében, alü 
egy percig se birt nyugodtan álM. 

Kevéssel tizenkét óra előtt megjött az édesapám is és föl
nézett az ablakra: — édes jó apámi... Tizenkét órakor mind
nyájan készen voltunk. — Micsoda lótás-futás és izgatottság voit, 
mikor Mjörtünk! A szülők mind odaszaladlak a flaildioz, kérde
zősködve, lapozgatva a füzetekben és a fiuk is lázasan faggatták 
egymá^l 
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— Mi volt a végeredmény?... Hát a kamatok kamatja?. . . 
É3 a tizedes pon t? . . . 

A tanitó urak hol ide mentek, hol oda, mert száz felől Is 
iüvtáJt, kérdezgették őket. Édesapám rögtön elvelte kezemhői 
a füzetet, amelyben kidolgoztam a föladatot; megnézte és igy 
szólt: 

— Jól csináltad, fiam. 
MeUettünk állt Preccssi, a kovács, aki szintén nézte a fia 

dolgozatát, de sehogyse tudott eligazodni rajta. Odafordult az 
édesapámhoz és megkérdezte: 

— Szabadna tudnom a végeredményt? 
Édesapám megmondta a végösszeget; Precossi megnézte a 

fia irkájában: összevágott. 
— Brávó, fiam! — kiáltott föl örvendezve és barackot nyo

mott a fia fejére. 
Az apám meg Precos&inak az apja mosolyogva néztek össze, 

mint régi jó barátok; aztán édesapám odanyújtotta a kezét, amit 
a kovács megszorított. És ezzel váltak el: 

— Yiszontlásra a szóbelin! 

As utsls6 vissga. 
Péntek, 7-ike. 

Ma délelőtt voltalt a szóbeli vizsgák. Nyolc órakor már mind 
az osztályban voltunk és negyed kilenckor négyesével kezdtek 
beszólilani heimünlíet a nagy terembe, ahol a zöld posztóval 
leterített asztal mellett ült az igazgató ur meg négy tamtó, kt'z-
tük a mienli is. 

Én mindjárt az elsők "közt voltam. — Szegény tanitó u r ! . . . 
Most láttam csak, hogy mennyire szeret bennünket. Mig a töb
biek kérdeztek, ő csak egyre minket nézett; zavarba jött és ide
ges lett, ha látta, hogy nem vagyvink biztosak a feleletben, de 
nyomban kiderült az arca, ha jól ment a felelés; egyre intege-

10* 
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tett: vagy helyeslően bólintgalott, vagy hevesen rázta a íejét, 
mintha mondaná: 

— Jól van . . . nem ugy van . , . vigyázz... lassabban... 
gondoUíozzál... bátorság!' 

Bizonyosan súgott volna is, de nem lehetett. Annyi bizo
nyos, hogy a szíilők se tehettek volna értünlc többet, mint ameny-
nyit ő tett. Szerettem volna tizszer is odaldáltani neld, hogy 
köszönöm!... És milcor a többi tanitő urak meg az igazgató ur 
elbocsátottak: 

— Jól van, fiam; elmehetsz... 
Hogy fölragyogott a tanitó ur szeme örömében! 
Mindjárt visszamentem az osztályba és vártam az édes

apámat. A fiuk még majdnem mind olt voltak. Leültem Garrone 
mellé. Igazán nem volt jókedvem. Az járt a fejemben, hogy most 
ülünk utoljára egymás mellett!... Még nem mondtam meg Gar-
ronenek, hogy a negyediket már nem vele járom, mert elme
gyünk lalcni Torinóból: ő hát még semmit se tudott. 

Ott ült mellettem, két-rét görnyedve, nagy íejét a pad fölé 
hajtva, hogy szinte szántotta órával a papirost, amint cifra kere
tet rajzolt az édesapja arcképe köré; nagy, hatalmas ember az 
apja, a képen gépészzubbonyban volt, a nyaka vastag, mint a 
bikáé, az arca komoly, de nyüt és becsületes, mint az övé. És, 
ahogy így előreliajolva ült, az inge szélnyüt egy kissé és dom-
doi-u mellén láttam a kis aranykeresztet a vékony lánccal, ame
lyet NelUnek az édesanyja ajándékozott neki, miitor megtudta, 
hogy védelmezte a fiát... Mivel előbb-utóbb úgyis meg kellett 
mondanom neki, hogy elköltözünlc Torinóból, Ml most mond
tam meg. 

— Ganx>ne, — kezdtem — édesapám az ősszel elmegy 
lalaii Torinóból. 

Megkérdezte, hogy én is elmegyek-e, s mikor azt mondtam, 
hogy el, fölütötte a íejét: 

— Hát nem járod velünk tovább a negyediliet? 
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Szótlanul ráztam a fejemet. Ekkor Garrone gondolkozott 
néhány pillanatig, majd ismét leütötte a fejét és némán rajzol
gatott; aztán, föl se nézve, azt kérdezte: 

— Nem felejted el majd a harmadik osztályos pajtásaidat? 
— Nem, soha. . . egyetlen egyet se, — feleltem — de leg

többet gondolok majd terád. Hiszen ki felejthetne el tégedet, 
GaiTone ? 

Merően rám nézett: és ez a komoly, becsületes szempár 
oly sokat mondott!... Nem szólt egy szót se, csak odanyújtotta a 
balliezét, színlelvén, hogy a másüdcal tovább rajzol: én pedig 
melegen megszorítottam azt az erős, becsületes kezet. Ebben, a 
pillanatban szaladt be a tanitő ur; az arca ki volt pirulva, ö 
maga csupa jókedv, — amint bátorítva megszólalt: 

— Brávó fiulcl Eddig pompásan megy minden. Ha a többiek 
is ugy íolyfatjálv, mint ahogy az elsők kezdték, alíkor nagyon 
meg leszek elégedve. 

És hogy megmutassa, mennyire meg van elégedve — vagyis 
inkább hogy megnevettesen bennünket — kifelé mentében szín
lelte, hogy megbotlUt és megkapaszliodott a falban, hogy el ne 
essék. És ezt ö csinálta, akit még nevetni se láttimk sohal . . . 
Annyira váratlan, szokatlan volt ez a dolog, hogy egyíkünknek 
se jutott eszébe a nevetés: — mind csalt elmosolyogtunk. 

Nekem pedig fájt ez a tréfa, bár egyszersmind meg is hatott: 
hogy ez a gyerelces tréfa volt minden öröme, jutalma és elég
tétel küenc hónapi mmikáért, türelemért és annjá sok kellemet-
lemségért I . . . Hát ezért fáradt annyit, ezért jött el tanítani még 
betegen i s ? ! . . . Ugy érzem, hogy ezentúl, ha rágondolok, min
dig ugy fogom lálni, mint ahogy ebben az órában láttam: — és 
ha nagy leszek és találkozom vele, elmondom neki, mennyire 
m^hatott ez a tréfája és szeretettel fogom megcsókolni az ősz 
fejét. 
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A búcsúzás. 
fJéffő, 10-ike. 

Pontbíta déli tizenkét órakor jöttüiili össze utoljára az osz
tályban, hogy meghalljuk a vizsgák eredményét és átvegyük a 
bizonyítványt. Az utca tele volt szülőkkel, alíik elárasztották a 
nagy előszobát is és solcan még az osztályba is bementek, oda
tolakodva a katedra elé; a mi osztályunkban a szülők foglalíá]; 
el a helyet a faltól az első padokig. 

Ott volt Garron© apja, Derossi anyja, a kovács Precossi, 
aztán Coretíi, a zöldséges, kofa, NelMnek az édesanyja, a kis 
„kömüvesinas" édesapja, meg a Stardié és még sok más, altit 
eddig sohase láttam. És mindenfelől hallatszott a suttogó beszéd, 
a csöndes zsibongás, mintha csalc a hetivásáron lettünk volna. 
De mikor a tanitó ur bejött, azonnal mély csönd lett. Együc kezé
ben tartotta a névsort, amelyet azonnal olvasni kezdett: 

— Abatucci levizsgázott, hetven pontból hatvannal; Archini, 
levizsgázott, hetven pontból ötvenöttel.., 

És igy tovább.. . A kis „kömüvesinas" átment, Crossi át
ment . . . Aztán hangosabban mondta: 

— Derossi Emesto levizsgázott, hetven pontból hetvennel: 
ö az első eminens. 

Mind a szülök, akik ott voltalí és ismerték, egyszerre 
mondták: 

— Brávó, Derossi, brávó! 
Garoffi, Garrone, a kalábriai, — mind átmentek. Aztán kö

vetkezett három-négy, aki megbukott és az egyik sirva is faltadí, 
mert az apja, ald olt állt az ajtónál, fenyegetően iategetett neki. 
De a tanitó ur észrevette és odafordult az apához: 

— Nem, uram, bocsásson meg; nem mindig a fiu hibája, 
hanem némelykor szerencsétlen véletlen is; és itt éppen ez 
történt. •. 
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Aztán tovább olvasott: 
— Nelli leviz^ázott, hetven pontból hatvankettővel... 
És Nellinek csókot dobott az anyja a legyezőjével. Stardi 

tatvanliét ponttal ment át: de még csak el se mosolyodott erre 
a szép eredményre; mozdulatlanul támogatta két öklével a ha
lántékait. Votiri volt az utolsó, alá vadonat nj ruhában volt: ö 
is átment. Elvégezvén a névsorolvasást, a tanító ur íöláUt és 
igy szólt; 

Fiaim, most jöttünli itt össize utoljára. Egy esztendeig vol
tunk együtt és most ugy válunk el, mint jó barátok, ugyebár? 
Sajnálom, hogy meg kell válnom tőletelí, kedves fiaim... 

Megállt pár pillanatra, majd igy folytatta: 
— Ha néha cserbe hagyott a türelmem, ha néha, sízándé-

kom ellenére is, igazságtalan voltam, vagy túlságosan szigorú: 
bocsássatok meg . . . 

— Nem, nem! — szóltak közbe a szülők és sok fiu is — 
nem, tanitó ur, soha! 

— Bocsássatok meg, — ismételte a tanitó ur — és szeresse
tek azért. A jövő évben már nem leszünk együtt, de azért talál
kozunk és szivemben ői-zöm az emléketeket. A viszontlátásra, 
fiuli! 

Lejött a katedráról közénk, mi pedig mind nyujtogattvik 
feléje a kezünket, fölállva a padoltra, megfogtuk a karját, a 
kabátját, sokan megcsókolták és ötvenen Idabáltulí. egyszerre: 

— A viszontlátásra, tanitó u r ! . . . Köszönjük, tanitó u r l . . . 
Ne íelejteen el bennünlíetl 

Mikor kiment, meglátszott rajta a nagy elérzékenyülés. 
Aztán mi is kimentünlc, rendetlenül, össze-vissza. És a többi 
osztályokból is özönlöttek a üuk kifelé. Nagy zűrzavar volt: szü
lök és gyermekek hangosan bucsuztalí egymástól, a tanitó urak
tól és a tanitó-MsasszönyoktóL A vöröstollas tanitó-kisasőzonybia 



152 

négy-öt Ms leány is kapasdcodott, körülötte pedig legalább húsz 
másilc tolongott, ugy hogy szegénynek még a lélegzete is elállt. 
A Ids „apácá"-nak féUg letépték a kalapját, a ruhája zsebeit 
pedig teletömték virágokkal. Sokan ünnepelték Robettit is, ald 
aznap jött először iskolába mankók nélkül. És mindeníelől csak 
ezt lehetett hallani:' 

— A viszontlátásra október 20-üván!... A nemzeti tinne-
p e n . . . Mindenszentek napján!.. , 

Mi is elbúcsúztunk. — Ah, hogy elfelejtettünk minden kese-
lüséget és haragot ebben a pillanatban! Votini, aki miadig 
ii-igye volt Derossinak, most tárt karokkal borult a nyakába. 
Elbúcsúztam a lús „kömüvesinas"-tól és éppen abban a pillanat
ban csókoltam meg, mikor nyulszájat csiuált. Elbúcsúztam Pre-
cossitól, ald azzal lepett meg, hogy az utolsó sorsjátékban én 
voltam a nyertes; ós müidjái-t át is adta a „nyereroén}rt": egy 
kis papirosnyomtatőt majolikából, amelynek egyik sarka le volt 
törve. Aztán elbúcsúztam a többiektől is. 

Megható volt látni, ahogy szegény Nelli belekapaszkodott 
Garronéba; sehogyse bii-t, sehogyse akart megválni tőle. Mind 
összesereglettek Garrone körül: — addio, Garrone, — a viszont
látásra, — szervusz: — és ölelgették, ráncigálták, ünnepelték 
azt a derék, aranyosszivü, jő fiút. Az apja pedig, aki szintén ott 
volt, csak bámult ós mosolygott 

Garrone volt az utolsó, aldt megcsókoltam, kint az utcán: 
és aliogy rábonütam, csak alig birtam elfojtani a zokogásomat: 
ő pedig megcsókolta a homlokomat Aztán odaszaladtam apám
hoz és anyámhoz, aküc vártait. És apám megkérdezte: 

— Elbucsuztál-6 minden pajtásodtói? 
— El, édesapám. 
— Ha van köztiUc, aldt megbántottál, menj oda hozzá és 

kérjed meg, hogy bocsásson meg és felejtse el a sértést, — 
mondta az apám. — Nos, van ilyen? • 
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— Nincsen egy se, — feleltem ünnepélyesen. 
— Aldcor hát addiol — mondta édesapám megindult han

gon és mégegyszer visszanézett az iskolára. 
Az édesanyám is ismételte: 
— Addio! 
Én pedig egy hangot se tudtam szólni. 

Vége. 

De Amicisnek, ez a bájos szívhez szóló tanulságos és érdekes
ségben pompázó műve valóságos kincse az ifjúsági irodalomnak, 
amely a Tohiai Világlapja kiadásában ujabb pompás kötelekkel 
gazdagodott. De Amicis „A sziv" cimű müvével egyidőben jelent 
meg May Károlynak, a világhírű ifjúsági Írónak három, izgalmasan 
érdíkes s pompás műve : 1. Mandarinok országában, 2. A kinai 
sárkányflak és 3. Idegen nyomokon, továbbá, : Marlittnak a serdül-
tebb leányok legkedveltebb írójának két bájos regénye : 1. A Schil
ling udvarban és 2. Aranyos Erzsike. 

Ez az öt kötet ifjúsági regény csak megkoszorúzza a Tolnai 
Világlapja kiadásában évek során megjelent irodalmi becsű ifjú
sági, szcpircdalmi közhasznú és egyéb népszerűen tudományios 
művek sorozatát : mint a 10 kötetes Tolnai Világtörténdniél, a 
Tolnai Világlexikonát, Tolnai Világháború történetét, Az ifjúság 
iés Világháború stb., stb. 

E helyült megjegyezzük, hogy mind ezek a művek nemcsak a 
Tolnai Víláigjapja kiadóhivatalában, hanem minden könyvkeres
kedésben is kaphatók. 



Az Oki-szigeti kis nyúl. 
(Japán mese.) 

Réges-régen, amikor még a hatalmas japán istenek ural
kodtak a földön, élt egyszer egy kis nyúl az Oki szigeten. Gyö-
nyöiii sziget volt ez, de a kis nyúl még sem volt boldog, mert 
ő a szárazföldre kívánkozott. Szeretett volna odajutni, de nem 
tudta hogyan fogjon hozzá. Egyszer azonban jó ötlete támadt. 
Lement a tengeipartra, megvárta, mig egy krokodilus kijött 
a vizből és beszédbe ereszkedett vele. 

— Sok krokodüus lehet itt a tengerben — kezdte a kis nyúl. 
— Bizony sok, bizony sok! — felelte a krokodilus. 
— De annyi, azt hiszem még sincs, mint ahány nyúl van 

itt a szigeten — folytatta a kis njail. 
— Amennyivel több vízcsepp van a tengerben mint fa a 

szigeten, annyival több a tengerben a lu-okodilus, mint az Old-
szigeten a nyúl — jelentette ki büszlién a krokodilus. 

— Nem illik ugj^an, hogy ilyen magamfajta parányi terem
tés ellentmondjon uraságodnak, — szólt udvariasan a Ids nyúl 
— de én biz' szeretnék bizonyságot szerezni arról amit iiiondasz. 

— Hát hogy lehetne azt bebizonyitani? — kérdezte a kro
kodilus. 

— Hivd ide mind a barátaidat és álljatok be egymás mögé 
a vizbe, innen a szigettől egészen a szárazföldig, ugy hogy mind-
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egyiklelcnek az orra az elölte állónalc a farkához érjen. Én aztán 
szépen átugrálok egjátekröl a másila-a és megszámollak ben
neteket. 

A lu'okodilus helyeselte a tervet, mert belátta, hogy ez iga
zán okos dolog! 

— Igen ám, de hogy fogjuk megszámlálni a nyulakat? -^ 
kérdezte a kis nyiülól. 

— Arról majd beszélünk, ha én megszámláltalak benne
teket — nyugtatta meg a kis nyúl. 

A krokodilus bele is nyugodott és meghagyta ji nyúlnak, 
hogy holnap reggel jöjjön Id ugyanarra a helyre, !ih>l m-wt be
szélgettek, hogy megtörténliessék a számlálás. 

Alig kelt föl a nap, a kis nyúl niár készen .̂ llt a tenger
parton. De a líTokodiluscsapat is ott nyüzsgött a vizben, hosszú 
sorban, valóságos élö hidat alkotva a szárazföldre. 

Gondolhatjátok, hogy a kis nyúl egy percig sem habozott, 
hanem fürgén végigszaladt rajtuk. Mikor az utolsóhoz ért é3 
már éppen a partra készült ugrani, annyira tele volt a szive 
büszkeséggel, hogy nem tudta megállni, hogy el ne lüáltsa 
magát: 

— Jaj ti buta teremtések, a szárazföldre akartam jönni 6s 
hidra volt szükségem, nem pedig arra, hogy megtudjam hány 
ilyen buta krokodilus szundUcál a vizek alatti 

Szólt és nagyot kacagva kiugrott a partra. Bárcsak gj'or-
sabban ugrott volnál Mert a sor legvégén álló krokodilus fel
tátotta a száját, mintha ásitani akart volna s azután legott be-
csulda. Hamm. Ennyi történt mindössze és mégis elégséges 
arra, hogy a kis nyúl szörbimdáját majdnem hogy levetkőztette. 
Csak az utolsó pillanatban tudta Idrántani a lábát a krokodilus 
szájál>ól, de igy is hosszan végighasitotta bőrét az állat hegyes 
fogában. 

— így jár mindaz, ald nálánál hatalmasabb állatoldíal kezd 
Id! — kiáltotta búcsúzóul a gonosz Icrokodilus. 
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A kis nyúl nem igen szokta meg a tanulási, de most az 
egyszer érezte, hogy sokat tanult. Nem volt már kíváncsi sze
gény a szárazföld szépségeire, meghúzódott egy bokorban az 
országút mellett és már csak azt kívánta, hogy jöjjön valald, 
ald megmondja neki, hogy gyóg>'ithatja meg a sebeit. 

Hát egyszerre csak hallja, hogy embereit jönnek az utón. 
Kidugja fejét a Ids nyúl, hogy lássa mifélék. 

Egy csapat délceg ifjú tört arra, fényes ruhában, akik, mikor 
megláttáli a vérző nyuszit, megkérdeztélc, mi a baja. 

A kis nyúl erre elmondta, mint szedte rá a krokodilusokat 
s mint sebesült meg. 

— Tudod mit, — szólt az egyik ifjú — fürödj mog a tenger 
sós vizében, alikor begyógj'ul sajgó sebed. 

Nyuszi koma megköszönte a jó tanácsot, aztán megkérdezte 
az ifjaktól, hogy kicsodák és hova mennek? 

— Nyolcvanegyen vagyunk királyliak — szólt ismét a 
tanácsadó ifjú — s egy hatalmas Idrálykisasszony kezére pá
lyázunk mindnyájan, ő hozzá vándorolunk most. 

— És melyikőtöldiöz megy majd feleségül? — kérdezte i 
nyulacslca. 

— A legjobbhoz és legderekabbhoz — felelték azok. 
— De én csalc nyolcvan Idrályüt látok. Hol van a nyolcvan-

egyedik? 
— Ö hozza utánunk a csomagjainlíat. Jámbor és szelíd 

fiatalember, hát csak hadd cipeljen a szamár. 
Ezzel elmentek. 
A kis nyúl pedig m^ürdö t t a tengerben, de a sós víztől 

még csak jobban fájt a sebe. 
Jajgatott keservesen, mikor odaért a nyolcvanegyedik ki

rályfi. 
Szóbaereszlcedtek rögtön s a jó Idrályfl mikor megtudta, 

hogy hányadán áU a dolog, igy szólt: 
— Gonosz tanácsot adtalc a barátaim. Fürödj meg a folyó 
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édes vizében s begyógyul a sebed. Azonban most már belát
hatod, hogy náladnál erősebbel nem jó kikezdeni; viszont: csu! 
dolog a gyengébbet Idnozni. Isten áldjon. 

S ment a többi királyfi után. 
A kis nyúl tudta jól, hogy ez a nyolevanegyedik királyfi 

volt és azért először nem merte követni a tanácsát. De olyan 
nagyon szenvedett szegény, hogy végre is elhatározta, hogy le
megy a patakhoz, mely ott közel folyt el, mint valami nagy ezüst 
szalag, a tenger felé. Jól megmerült a hideg vízben és azonnal 
jobban érezte magát, mert a viz lemosta a sebeiről a port és 
a sót. Azután szimdikált egyet a finom, selymes fűben. 

Amikor felébredt, már semmije se fájt és a szive hálával 
volt tele a derék királyfi iránt, ald olyan jó tanácsot adott neki. 
Most azon tanakodott, vájjon hogyan fizethetné vl^za ezt a jó
téteményt a nemesszivü királyfinalí. Fellcerekedett sebtiben és 
megindult utána. Hát egyszer csali megpillantotta a közelben 
a királyldsasszony kaslélyánalc a tetejét. Azonnal készen volt 
a tervével. 

Futni kezdett s meg sem áUt addig, mig oda nem ért a 
palotához. Beszökött a kapun és ott állt előtte a királykisasz-
szony egy gyümölccsel teli cseresznyefa alatt. 

A Ids nyúl odament egyenesen eléje és tiszteletteljesen 
megszólalt: 

— Szépséges királyldsasszony! Jó tanácsot adnék neked. 
Nyolcvan királyfi jön ma hozzád, hogy a kezedért versenyez
zenek. A ruhájuk szép és drága, az arcuk vidám és mosolygó; 
de a szivük gonosz. Utánuk pedig jön egy okos és nemesszivü 
ifjú. Utasítsd el magadtól azt a nyolcvanat és jutalmaazd meg 
a legfiatalabbat, mert 6 valameimyinél többet ér. 

— Honnan tudod te mindezt? — kérdezte a királylds-
asseony. 

A kis nyulacslia elbeszélte az egész történetet. A Idrály-
kisasszony lelkét nagyon meghatotta, amit hallott. Megköszönte 
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a Ids nyúlnak a jó tanácsot, megvendégelte egy fej káposztával. 
Nemsokára a királyfiak is megérkeztek pompás ragyogó ruháik
ban. Mücözben utjuliról teszéltek, az egyik királyfi elmondta, 
müyen pompás játékot űztek egy ostoba kis nyuUal, alti nem 
tudta, hogy a sós viz nem jó nyilt sebekre. A Idrálj^kisasszony 
jól odafigyelt az elbeszélésre és észrevette, hogy csalt a leg
fiatalabb királyfi nem mulat ezen a gonosz tréfán. 

— Menjetek haza mind a nyolcvanan, — Idáltotla a király
kisasszony — ald egy ilyen parányi teremtéshez, mint az a kis 
nyúl, ilyen kegyetlen, az nem tud jól uralkodni egy ország telelt 
sem. Veled osztom meg a trónomat, — fordult a legfiatalabbik 
felé — mert te jószívű és okos vagy. 

így kapta meg jutalmát a jó Idrályfi neraesszivüségéért. 

Pista bácsL 
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