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TIZENKÉT ŐSZ HAJSZÁL.
Elmondom az én tizenkét ősz hajszálamnak a történetét. Ez a

tizenkét ősz hajszál az 1888-ik évben támadt, havonkint egy. Ha
aztán  a  történet  már  meg  lesz  örökitve,  akkor  nyugodtan
kihuzhatom  őket.  Mert  ez  a  sors  vár  tizenkét  hősömre.

Januárban  az  állatkert  nagy  sorsjátékot  rendezett,  mert  az
állatok erősen hullottak. Ujesztendei ajándékul én is kaptam egy
sorsjegyet s lázas kiváncsisággal vártam a huzás napját. Csak a
medvétől rettegtem, hogy megnyerem, legjobban szerettem volna
egy kis tengeri malacot, mely hivatva lett volna pótolni az elmaradt
ujesztendei malacot.

Nyertem egy beteg vaddisznót. Mikor kimentem az állatkertbe
megnézni, szerencsémre már haldoklott. A felügyelő azt állitotta,
hogy elélhet még két esztendeig. Én nagylelkü arccal lemondtam
róla az állatkert javára, de nem fogadták el. A felügyelő azt mondá,
hogy örülnek, ha megszabadulnak tőle. Én erre kijelentettem, hogy
majd másnap érte jövök.

-  Elküldjük mi azonnal,  egy jó erős vasketrecben, -  felelt  az
udvarias felügyelő.

- Nem, nem, majd holnap.

-  Ugy?  Ön  le  akarja  nyakáról  rázni  a  vaddisznót?  Ezt  nem
engedhetjük. Az állatkertre nagy veszteség háramlanék ebből. Hé,
oroszlánosok! - kiáltott be a kopár erdőbe.

S  fölmerült  két  nyugat-ferencvárosi  oroszlánetető  hatalmas
alakja.  Fogcsattogtatva  közeledtek.

- Ezt az urat ne ereszszétek ki az állatkertből, - s e parancs után
a zordon felügyelő távozott.



Hat óra volt, éppen az oroszlánok etetési ideje s a két óriás
magával  vitt  az  „oroszlán-lak”  föliratu  épületbe.  Itt  egyszerüen
betettek a párduckalitkába s csak egy vékony pléhlemez választott
el a husszagtól izgatottan bömbölő fenevadtól. Az etetők a véres
darabokra szabdalt  hust berakták a többi ketrec egyik felébe s
aztán  rábocsátották  az  oroszlán-,  párduc-  és  leopárdokat.
Körülöttem már  minden  ketrecben  faltak  a  vadak.  Csak  az  én
ketrecem elválasztó ajtaját  kaparta még hiába az illető párduc.
Ekkor  támadhatott  az  első,  a  januári  ősz  hajszálam.  Hirtelen
elorditottam magamat:

- Viszem a disznót.

Az oroszlánetetők már el is feledtek, s megdöbbenve nyitották
ki az ajtót. A mint én ezen kiléptem, rohant be a másikon a párduc,
egyenesen utánam, azt hivén, hogy a napi husporciója menekül.
Sokáig nem felejtem el azt a pofát, melyet utánam vágott, mikor az
ajtó lecsattant előtte.

E percben jelent meg a felügyelő s kezét vállamra téve, mondá:

- Ön a szerencse gyermeke. A nyert disznó megdöglött.

- Hála Istennek, - kiálték, s ezzel rohantam boldogan haza. Este
vettem csak észre ujdonatuj ősz hajszálamat.

Februárban egy kitünő magánkifőző helyre tettem szert, a hol
havi 15 forintért kitünő ebédet kaptam. Az volt a szokás, hogy a
mintegy tizenöt-husz tagból álló társaság betürendben vett a tálból.
A mint én beléptem, két T-vel és egy W-vel kezdődő ur kilépett, s
egyszerre én lettem az utolsó.

Sohase  felejtem  el  azokat  a  rostélyos-csontokat,  Dunavizzel
háromszor föleresztett leveseket, melyek énhozzám leérkeztek. A
mi élvezhető volt a tálakban, azt az utolsó előtti rendesen mind
kivette, s nem hallgatott senki a háziasszonynak arra a kérésére,
hogy tessék jobban beosztani a dolgot.



Egy napon a háziasszony uj vendéget vezetett be.

- Wittenberg ur, - mutatá be a társaságnak.

Csöndes  derültség  futott  végig  a  társaságon.  Sokan
sajnálkozólag néztek a jól táplált fiatal medikusra. Én két kézzel
kaptam rajta s kezét erőteljesen megrázva, bemutatám magamat.
Végre egy ember, a ki utánam következik!

Leült mellém a kijelölt helyre s láttam, hogy milyen jóizüeket
nyel, mikor távolról a rogyásig megrakott kolbászos tálat közeledni
látta.

Nem  számolt  a  közbüleső  éhes  kosztosokkal,  kik  csattogva
meritették villáikat a pöfögő töltelékekbe.

Aznap szegény Wittenberg azt a madzagot ebédelte föl, melylyel
a kolbász össze volt kötözve.

Másnap rostélyosról hátrahagyott sült hagymában dőzsölt.

Harmadnap fejedelmileg lakmározott egy öreg tyuk balszárnyán.

Negyedik nap megszökött.

Nem láttuk három hétig s azalatt ujra én nyögtem az utolsó
kosztos bús igáját.

Három hét mulva ujra megjelent.  Én ragyogó arccal siettem
eléje s már messziről kiáltám, „hogy van, édes Wittenberg ur?”

- Árpási, kérem, Árpási, - felelt mosolyogva, s a hivatalos lapnak
egy példányát előhuzta a zsebéből. Hátra tántorodtam.

A  nyomorult  Árpásira  magyarositotta  a  nevét.  Diadalmas
léptekkel az asztalfőhöz sietett, elfoglalta s a töltött káposztából,
pokoli gúnynyal, négy tölteléket vett. Nekem egy fél káposztalevél
jutott.



Másnap megszöktem. De a második ősz hajszálam akkor már
megvolt.

A márciusi 3-ik számu ősz hajszálamat attól a fölfedezéstől való
ijedtemben kaptam, hogy - kopaszodni kezdek. S különös! Éppen a
barna hajszálaim kezdtek fogyni. A már egyszer megőszült hajszál
magától sohase hull ki.

Áprilisban  kezdték rebesgetni Baross miniszter korszakalkotó
nagy tervét, a vasuti személyforgalom reformját, mely az utazást
hallatlan olcsóvá teszi.

-  Jézus  Mária!  az  anyósom  ezentul  25  krajcárért  bármikor
feljöhet Pestre, - kiálték azonnal.

Ettől támadt a negyedik ősz hajszál.

Sőt ijedtségem oly nagy volt, hogy még a következő hónapban is
keletkezett tőle egy ősz hajszálam. Az ötödik számu, a májusi. S
hogy  egy  hatodik,  hetedik  és  nyolcadik  nem  ettől  keletkezett,
annak köszönhetem, hogy eszembe jutott, hogy én épp oly olcsón
elutazhatom  előle.  A  hatodik  hajszálamnak,  -  sajnos,  -  nincsen
története. Ez magától keletkezett. Öregszünk.

A hetediknek oka a juliusi meleg. Eltikkadva összerogytam az
utcán s nem tudom, meddig hevertem ott, mikor egyszerre csak
elkiáltja  magát  valaki:  „Jönnek  a  mentők!”  Ijedtemben  rögtön
magamhoz tértem. Mert borzasztó az, mikor egy egészséges eleven
embert föl akarnak éleszteni. Ezuttal megmenekültem a mentőktől,
de az ősz hajszál nem maradt el.

Augusztusban elverte a jég az én kis budai szőlőmet. Mellette
van  a  szabómé.  Az  megmaradt.  S  még  én  tartozom ennek  az
embernek 150 forint szabókontóval. 8-ik szál.

Szeptemberben  az  ő  szőlejét  megette  a  filloxéra.  Ennek  én
nagyon  megörültem,  a  min  ő  nagyon  megharagudott  s  pörrel



behajtotta rajtam a tartozásomat.  Igy az ő filloxérája is  engem
evett meg. 9-ik szál.

Októberben Töröknél fölfedeztem egy ilyen cimü olajat: „Nincs
többé  ősz  haj.”  Szorgalmasan  kezdtem  használni  s  képzeljék!
nemcsak az októberi, de a novemberi hajszálam is megőszült tőle.

Decembertől már semmi jót se vártam. És csakugyan, a közepe
táján  behiv  magához  a  hivatalfőnököm,  leolvas  elém  42.000
forintot  s  fölszólit,  hogy vigyem el  a  vámházba.

- Uram! én családapa vagyok, ne tegyen szerencsétlenné.

- Csak vigye el.

- Nem, azt nem tehetem. Miért akar engem tönkretenni?

- Hogyhogy?

- Mert ha elvesztem, akkor azt mondják, hogy elsikkasztottam s
becsuknak; ha pedig egyszerüen elsikkasztom, akkor is becsuknak.
Tehát mindenképp becsukás a vége.

- Hát adja át hiány nélkül.

-  Nem  fogják  elhinni,  hogy  hiány  nélkül  átadtam.  Még  a
vámházban is lehetetlenségnek, optikai csalódásnak fogják tartani.
És becsukatnak.

- Eh, elvégre megtörténhetik az a csoda is, hogy akad valaki, a
ki nem sikkaszt.

Vállalkoztam  rá,  de  csak  ugy,  hogy  az  erkölcsnemesitő
egyesület  két  vezértagja  velem  jött  tanunak.

Ez  utban  keletkezett  a  tizenkettedik  ősz  hajszálam.  Ha
őszülésem ily körülmények közt megy tovább, akkor, adj óh uram,
a te szolgádnak gyors kopaszodást és vele nyugalmas életet.



 



A MENEKÜLT.
Hangversenyen mindig mellettem ült, programot kért tőlem és

cukorral kinálgatott. Kávéházban kabátját az enyémre akasztotta s
belebeszélt a sakkjátékomba. Egypárszor elcserélte a cilinderemet
is, ott hagyván helyette rossz szürke kalapját, de másnap mindig
visszahozta. Egyszer aztán megszólitottam:

- Uram, meguntam már ezt a rendszeres tévedést.

- Nem tévedés ez, uram. Én készakarva viszem el az ön kalapját.
Minden héten háromszor zongora-órát adok egy előkelő családnál.

- Nos, aztán?

- Oda nem mehetek olyan kalapban, mint az enyém.

- Legalább ne vigye el mindig az enyémet.

- Kérem, kérem, kinek néz engem? Nem szoktam elvinni idegen
ember kalapját. Aztán meg az öné éppen passzol a fejemre. Ez a
formáju kalap legjobban tetszik nekem, éppen az én izlésem.

- Legalább mutassa be magát, hogy tudjam, kinek a kalapját
viselem.

- Fleur Péter, francia menekült vagyok.

Rábámultam.

- Menekült?

-  Nem  személyesen  menekültem.  Őseim  hagyták  ott
Franciaországot,  a  forradalom  alatt.

- Mik voltak az ön ősei?

- Udvari kocsisok, ő dicsőült felsége, XVI. Lajos személye körül,



- s megemelte a kalapját, vagyis inkább a kalapomat, mert már
menni készült.

- Miért nem megy haza Franciaországba? - kérdém.

- Holnap bővebbet, - felelt ő, s tovavágtatott, nem is fizetvén.

A kávés odajött hozzám, s szóla:

- Mit beszélt Fleur úrral?

- Szidtuk a kávéházat.

- Inkább fizetné meg az a svihák a kilencezerhétszáz kapucinert,
a mivel tartozik.

-  Jézus  Mária!  hisz  ha  kapucinerben  fürdik,  se  tud  annyit
elfogyasztani.

-  Fleur ur ebből él.  Pénzét zenére költi,  s  kapuciner mellett
átkoplalja az életet.

Kezdett  ez  az  ember  érdekelni.  Egy  francia  menekült,  a  ki
kilencezerhétszáz kapucinerrel tartozik,  s az én kalapomban jár
zongoraórát adni: ez nem mindennapi tünemény.

Másnap a rendes időben megjelent  a  kávéházban,  gondosan
kikefélt  kalapomban,  s  rögtön  megadta  a  feleletet  tegnapi
kérdésemre:

-  Nem  mehetek  haza  Franciaországba,  mert  nem  tudok
franciául.

- Hogy-hogy?

-  Uram! Őseim először  Franciaországból  menekültek,  azután
Lengyelországból  menekültek,  harmadszor  (48-49-ben)
Magyarországból menekültek Amerikába, negyedszer Haiti szige-
téről (szerecsenlázadás miatt) menekültek Európába, innen pedig



menekültek a tulvilágra, engem Nyirbaktán hagyva.

- Ön aztán Nyirbaktáról menekült a fővárosba?

- Ugy van! Családunk átka, hogy száz év óta folyton meneküljön.
Én már nem a nyaktiló, hanem a hitelezők elől menekülök.

-  Szóval  ön  egy  francia  menekült ,  a  ki  sohase  volt
Franciaországban.

- Ugy van. Azután meg eltéphetetlen szálak fűznek második,
i l letőleg  harmadik,  respektive  negyedik  hazámhoz:
Magyarországhoz.

(„A kilencezer kapuciner!” - gondolám.)

Harmadnap csunya, zimankós, esős idő volt s én egy kopott,
gyűrött puha kalapban érkeztem a kávéházba. Fleur ur, szokása
szerint, néhány közbeszólással elrontotta a sakkpartimat s három
órakor távozni készült. Elsápadva lépett hozzám.

- Uram! Ön otthon hagyta a cilinderét!

- Természetesen. Ilyen rossz időben!

- Engedjen meg, ez nem eljárás. Ezt előre tudatnia kellett volna
velem.

- S akkor mit tett volna? - kérdém kiváncsian.

- Délben a lakására mentem volna kalapért.

- Azt még most is megteheti.

- Nem lehet. Akkor elkésem a zongoraóráról. No, ilyen még nem
történt velem.

Olyan  poziturába  vágta  magát  előttem,  hogy  én  egészen
komolyan  lelkiismeretfurdalásokat  kezdtem  érezni  s  zavartan
bocsánatért hebegtem. A hangos beszédre a vendégek észrevették



a jelenetet s igen kedvezőtlen hangulat támadt irántam. Sokan a
rég keresett kabáttolvajt gyanitották bennem. A pincérek minden
szögletből odasereglettek, azt hivén, hogy az az ur került meg, a ki
a képes lapokból kilopja a képeket. Még az a nyomorult vendég is
ökleivel fenyegetett, a ki egy kis fekete mellett hetedfél óra hosszat
ül, tiz lapot olvas egyszerre, tiz máson ül, türelmetlenül sürget egy
tizenegyediket,  kevesli  a  cukrot,  melegnek  találja  a  vizet,
légvonatosnak a helyiséget, s rossznak a kiszolgálást. Ez sok volt.
Keményen fejembe vágtam puha kalapomat, s eltávoztam.

A francia utánam rohan.

- Kedves uram, ne hagyjon cserben.

- Mit akar?

- A kalapját.

- Ezt a komisz kalapot?

- A rossz idővel mentem ki magamat.

- Hát menjen a magáéban.

- Nem lehet. Annyira rossz.

- Nem rosszabb, mint az enyém.

Fleur állásba vágta magát.

- Hát mindenáron tönkre akar tenni? - kiáltá.

- Ezt nem értem, - felelém.

- Tudja meg, tisztelt barátom, hogy e kalap azé az uré, a kinek
családjánál zongoraórát adok. Pár hónappal ezelőtt cseréltem el
vele hangversenyen. Ő lármát ütött,  tolvajt kiáltott,  erre nekem
nem volt  többé bátorságom visszaadni  a kalapját.  De mégis jó,
hogy ő ütött előbb lármát, nem én, mert ha én kiáltok tolvajt s ő



jelentkezik a kalappal, olyan botrány támad köztünk, hogy most én
nem lehetnék nála zongoramester. Aztán még egy dolog van: nem
találván meg a kalapját, neki a hideg ruhatárban várni kellett, mig
minden kalapot elvittek s csak egy maradt, az enyém. E várás alatt
meghült  s  akkora  náthát  kapott,  hogy  most  is  süket  bele.  És
minden nap fülembe orditja, hogy milyen gazember az, a ki az ő
kalapját elvitte. T. i. én; de persze ezt nem mondom meg neki.

Az elbeszélés nagyon mulattatott s szó nélkül átadtam neki a
kalapot. Másnap visszahozta s elvitte az övét, harmadnap megint a
cilinderemre került a sor. Negyednap is. Mindennap. Kijelentette,
hogy élénken sajnálja a dolgot, de nem tehet másképp, mert most
már mindennap van zongoraórája.

Egy  napon  aztán  végképp  eltünt  a  cilinderemmel  együtt.
Elmenekült innen is. Nagy örömömre, mert igazán kellemetlen egy
zongoramesternek  a  kalapjában  járni,  a  ki  kilencezerhétszáz
kapucinerrel  tartozik.

 



RAB MÁRTON FOGSÁGA.
Ma reggel a következő levelet kaptam:

T. uram! Legyen szives a következőket becses lapjában kitenni.

(Megjegyzés  a  becsesre.  Ez  a  szerkesztőségi  tapasztalat:  A
levelekben,  melyeket  kapunk,  ha  a  Budapesti  Hirlap  „becses”,
akkor  magánérdekü  közleményt  akar  a  küldő  betétetni;  ha
„elterjedt”, akkor köszönetnyilvánitás, legtöbbnyire egy uraságnak,
a ki két öl tüzelőfát adott a községi iskolának, ha „kedves”, akkor a
levéliró  anya,  a  ki  a  lánya  hymenhirét  óhajtja  kinyomtatni;  ha
„kitünően  szerkesztett”,  akkor  a  levél  valami  veszedelmes
becsületbeli  nyilatkozat,  melyre  nézve  a  benevolenciánkat
kaptálják. Az itt közlött levél „becses”-sel kezdődik. Lássuk, mi lesz
belőle.)

Ma, kedden reggel hat órakor nyugalmasan aludtam pontosan
kifizetett hónapos ágyamban, mikor belép Timpl Rozália, az ágy
tulajdonosnője és mosóné s azzal kelt föl, hogy kint a konyhában
vár rám egy ember és egy rendőr.

- Hátha nem engem várnak? Hisz kívülem még két ember alszik
a szobában.

- Rab Mártont mondtak.

Persze  az  én  ominózus  nevem!  Az  egyik  lakótársamat
Szabadosnak, a másikat Romolhatatlannak hivták. Beláttam, hogy
nekem kell  az  ágyamból  kikelni.  Igaz,  hogy  előbb  a  képemből
keltem ki mérgemben.

A mint a konyhába léptem, rám tette kezét az ember, a ki civil
biztos volt.

- A törvényjavaslat nevében ön foglyom.



Ilyet se hallottam még.

- Minek a nevében?

- A véderőről szóló törvényjavaslat nevében.

- Micsoda paragrafusai ellen vétettem e javaslatnak?

- A 14-ik és 25-ik paragrafusok ellen, tüntetéssel.

- Én, tüntetéssel?

- Ne kérdezzen. Bővebb fölvilágositás a főkapitánynál.

Vittek  az  egyablakos  omnibuszon,  melynek a  kocsisa  kardot
visel az oldalán. Borus reggel volt. Az északi szél és a házmester
söpörték a havat. A kocsi nem volt fütve és világitva. Bent sötétség
és  fagy  uralkodott.  Fáztam  s  forradalmi  dalok  fütyölésével
hevitettem kissé  magamat.

Abban a nagy épületben, melyet egykor Európának hivtak, ma
pedig Ázsiának nevezhetnének, engem egyenesen a főkapitány elé
vezettek. Ő nagysága kicsiny ember. Akkora, mint Gyulai Pál; de
legalább nem akadémikus.  Ha zsámolyra  áll,  körülbelül  megüti
Tisza Kálmán nagyságát. De nincs akkora zsámoly, a melyen odáig
emelkedhetnék,  hogy Apponyi  Alberttel  néhány barátságos  szót
válthatna.  Mikor  fölállt,  azt  hittem,  leül,  mikor  pedig leült,  azt
hittem, kiment.

Megkezdődött a kihallgatás. A főkapitány ur egy megkezdett
narancsra mutatott.

- Mi ez? - kérdé.

- Narancs, - felelém higgadtan.

- Ön nem fogja tagadni, hogy ez a narancs vörösbélü.

- Nem tagadom.



-  Azt  se  fogja  tagadni,  hogy  ön  ezt  a  narancsot  a  tegnapi
tüntetésen provokálólag, nyilt utcán ette. Minő szándékkal ette?

- Jóllakási szándékkal.

- Nem igaz. Tüntetési szándékkal ette, mert hisz másképp miért
evett forradalmi, vörösszinü narancsot?

- Ismétlem...

- Miért dobta el ezt a narancsot, a rendőrség közeledésére? -
folytatá szigoruan a főkapitány.

- Mert komisz volt.

- Nem igaz. A főkapitányság narancs-szakértői, Slezák kucséber
és  neje,  mást  mondanak.  De  menjünk  tovább,  miért  jár  ön  a
Pongrácz-vendéglőbe?

- Mert ott legolcsóbb a vese velővel.

-  Nem igaz,  tüntetni  jár  oda.  Tegnap  ön  ott  egy  rostélyost
csodálatos jártassággal eltüntetett.

- Kérem, ezt mifelénk evésnek hivják. A rostélyos nagyon jó volt.

-  Hallgasson.  Minden  tüntetés  manapság.  Vagy  önök  nem
esznek többet  vörösbélü  narancsot,  vagy  én leköszönök.

Erre  nem  voltam  elkészülve.  Lehajtám  fejemet,  s  vártam
sorsomat. Sorsom az lett, hogy szabadlábra helyeztek, de vád alatt
maradok. Vagyok tehát, egyéb cimeim mellett, egy „szabad lábon
levő vádlott”. A ki nem merek se tenni, se enni, se ülni, se állni,
nehogy tüntetővé válljak.

T.  uram!  Irja  ki  ezt  a  dolgot  az  ujságba.  Ha  megérem  a
legközelebbi  választást  (a  mi  nem valószinü,  mert  a  rendőrség
szakadatlan oltalma alatt  állok),  talán gondolnak rám valahol  a
választók  s  adnak  nekem  egy  mandátumot.  Akkor  aztán  az



immunitás védelme alatt egyszer kedvemre jóllakhatom - vörösbélü
narancscsal. Igaz hive Rab Márton.

(1889.)

 



AZ ABSZOLUT BECSÜLETESSÉG
HAZÁJA.

Mikor Siófokon pesti pincérek németül szólitottak meg s egy
angol vesepecsenyéért egy forint nyolcvan krajcárt számitottak föl,
elhatároztam, hogy több nyarat nem töltök hazám határain belül. S
ha töltök is, valami őszinte, tisztességes kocsmában lakom, például
„Ali baba és a negyven rabló” cimü ismert társas-cégnél.

Mikor  Móric  barátom  panaszomat  és  elhatározásomat
meghallotta,  igy  szólt:

- Miért nem jársz te az abszolut becsületesség és az abszolut
olcsóság hazájába?

- Melyik az?

- Tirol.

- Te oda mégy?

- Oda.

- Veled megyek.

El  is  mentünk.  Magunk  mellé  vettük  még  Bálintot,  ki  a
természettől halnak volt szánva, de valami különös szeszély folytán
embernek született. Sohse szólt egy szót se. Ha valamit helyeselt, -
mosolygott, ha valamit nem helyeselt, - akkor is mosolygott. Szinte
örültem  neki,  mikor  egyszer  szamárhurutot  kapott,  -  legalább
hangját  lehetett  hallani.  Az  ilyen  hallgatag  ember  nagy  áldás
utközben.  Agyonuntathatjuk a  fecsegésünkkel,  a  nélkül,  hogy ő
revansot vehetne ezért.

Ma már Tirol is olyan ország, mint Svájc. Télen zárva van, a



lakosok  a  városokba  vonulnak,  ott  tisztességesen  öltözködve
kávéházba, szinházba járnak, s nem lehet ellenük semmi kifogást
tenni. Mikor azonban a hó elolvadt s a fű a tiroli hegyeken kizöldül,
ezek a kifogástalan urak zölddel szegett lóden-ruhát vesznek föl, a
térdüket meztelenül hagyják, tollas kalapot csapnak a fejükre s
aztán szétosztják magukat a hegyekre és völgyekbe. Egyik rész
folyton jodliroz, a másik rész pincér, a harmadik rész kalauz, kocsis,
hoteltulajdonos,  háziszolga.  Vannak  mérnökök,  a  kik  fagyasztó
gépek  segitségével  a  glecsereket  jó  karban  tartják.  Vannak
kiérdemesült  szobafestők,  a  kik  a  kiveszésnek  induló,  barnuló
erdőket folyton zöldre mázolják. Vannak ismét gépészek, a kik a
völgyekbe folyton tavaszi levegőt hajtó óriási szellőztető masinákat
kezelik.

Egyszóval Tirol is mesterséges ország lett már, mint Svájc s a
Gross-Glockner tetején gargarizáló parasztok mind elvégezték a
bécsi konzervatóriumot.

Ettől azonban lehet még az abszolut becsületesség és olcsóság
hazája.

Elindultunk.

Első állomásunk Lienz volt. A kocsma fából volt épitve, a mi
azért nagyon jó, mert tűz esetén az utas odaég s igy olcsón juthat a
másvilágra, mert a hotelszámlát nem vehetik meg rajta.

Vacsora után, melyben az volt nevezetes, hogy azt hozták, a mi
nekik  tetszett,  nem pedig azt,  a  mi  nekünk tetszett,  kávéházat
kerestünk. De nem találtunk. A kávéházak be vannak tiltva, mert
elvonják  az  embert  a  természet  szépségeitől  s  léha  életre
szoktatják.

- Helyes. De hová megy esős időben, mikor viszont a köd vonja
el a természet szépségeit az embertől?

- A verandán ül és gondolkozik, - felelt a kocsmáros.



Lefekvés  után  olvasni  kezdtem  az  ágyban.  Azonnal
bekopogtatott  a  tulajdonos.

- Ne tessék az ágyban olvasni, - mordult rám.

- Miért?

- Mert elalszik, feldönti a lámpást és meggyulad a ház.

-  Ezt maga az ujságban olvasta, de valósággal ilyesmi sohse
történt.

- Legutóljára 1863-ban történt, éppen itt Lienzben.

- Ugy? Az már más.

Elfujtam a lámpást,  ugy okoskodván,  hogy olyan régen nem
történt  már  ilyen  eset,  hogy  most  bizonyosan  elő  fog  megint
fordulni.

Éjjel három órakor egy impertinens csengetyüvel az egész házat
föllármázták:

- Mi az? - kiáltottam dühösen.

- Napfölkelte, - szólt be a házigazda.

- Süsse meg! Hagyjon aludni!

-  Ön becsmérli  a lienzi napfölkeltét? Most már kényszeriteni
fogom,  hogy  megnézze,  különben  följelentem a  járásbiróságnál
rágalmazás és becsületsértés miatt.

- Van erre paragrafus?

-  Hogy van-e? De még milyen szigoru.  Az ország természeti
szépségeit külön törvények védik.

Ezzel beszólitotta a háziszolgákat és kivitetett az erkélyre, hol
már  fagyoskodott  egypár  áldozat.  Vártunk  egy  negyedóráig.



Napnak semmi nyoma.

- Köd van, - felelt a vendéglős nyugodtan, - nem fognak látni
semmit, lefekhetnek. Majd az ötórai napfeljöttére ujra harangozok.

- Hát itt kétszer kel föl a nap?

- Csak egyszer, de a déli oldalon két órával később látható.

- Hát miért nem szállásolt engem a déli oldalra? - kiáltottam
dühösen.

- Ott drágább a lakás, mert tovább lehet aludni. Tudniillik ötig.

- Hány óráig lehet aludni a legdrágább lakásban?

- Nyolc óráig.

- Nyissa ki!

Igy sikerült magamat tripla ráfizetéssel kialudni.

Reggeli  után Móric fölmutatott  egy fehér csúcsra s  áhitatos
hangon igy szólt:

- Estére ott leszünk. Még pedig gyalog.

Mikor el akartunk indulni, a vendéglős megfogott.

- Önök gyalog akarnak fölmenni?

- Gyalog.

- Nem lehet.

- Miért?

- Mert van itt egy kocsi, melynek mára nincs még pasasérja.

- Hát aztán?

-  A  részvénytársaság,  mely  Tirolt  az  államtól  bérben  birja,



minden kocsitulajdonosnak minden napra garantálta az utasokat. S
önöket följelentjük, ha szükség esetén vonakodnak kocsin menni.

- S van erre is paragrafus?

- Van. Idegen vagyon rongálása.

Mit volt  mit  tenni? Kocsira ültünk.  A főhelyet  egy erőteljes,
meztelen  térdü  ur  foglalta  el.  Előkelő  turistának  néztük  és
Móriccal  bemutatkoztunk.  Bálint  mosolygott,  a  mi  egyuttal
helybenhagyást  jelentett.

Az  előkelő  turista  nem  tartotta  szükségesnek  a  nevét
megmondani.  Nagyon  előkelő  lehetett.

A hol a kocsiut elvégződött, az előkelő turista elénk állt.

- Én addig nem megyek tovább, mig a napidijamat meg nem
fizetik.

- Hát kicsoda maga?

- Én hites kalauz vagyok.

- De mi nem fogadtunk kalauzt!

- Az mindegy. Itt nem az önök tetszése dönt, hanem az ország
törvénye. Kérek fejenként két forintot.

Annyi tény, hogy lelkiismeretes ember volt, mert a mint a hat
forintját  megkapta,  ruhaszáritó  kötelekkel  összekötözött
bennünket és libasorban ballagtunk. Megjegyzem, hogy két oldalt
meredek sziklafalak emelkedtek s az Erzsébet-téren több joggal
kötözhettük  volna  egymáshoz  magunkat.  Meg  is  kérdeztem az
előkelő kalauztól, hogy minek ez a zsinegezés?

- Mert ezért külön egy forint jár fejenként.

Móric átszellemülten mosolygott, mintha mondaná: Ugy-e, hogy



ez az abszolut becsületesség hazája? Itt mindenre őszinte feleletet
kapunk.

De Bálint is mosolygott. És ez most azt jelentette, hogy nem
hagyja helyben a dolgot. Elhajitotta a kötelet és sebesen megindult
le a hegyről.

És mi, az ország törvényeit lábbal taposva, gyorsan utána.

De  csak  Lienzig  tapostuk  lábbal  az  ország  törvényeit.  Ott
vasutra  ültünk és  hazarobogtunk.

A felségsértési pör valószinüleg folyamatban van ellenünk.

 



A „TUBARÓZSA”.
Vannak sokan, a kik azt hiszik, hogy benfentes ember vagyok a

szinházaknál  s  csak  egy  szavamba  kerül,  hogy  a  szindarabjuk
szinre kerüljön.

Egyik ember elmondta a másiknak, a második a harmadiknak;
hozzájárult,  hogy  szinész-banketteken  mindig  felköszöntöttem a
jelenlevő  hölgyeket  s  a  távollevő  irókat.  Igy  a  nevem  mindig
szinházi emberekkel kapcsolatban forgott a nyilvánosság előtt s
engem  a  befolyásos  habitüék  és  kritikusok  közé  számitottak.
Főképp miután egyszer a Pannonia-kávéház előtt föltünő módon
botozkodtam a kassai társulat „kedélyes apá”-jával. Ez a verekedés
pár év mulva olyan alakot  öltött  a  közönség szemében,  mintha
nekem  egy  tragédiámat  nagy  sikerrel  adták  volna  a  Nemzeti
Szinházban.

E szinházi hiremnek köszönhetem, hogy a legtöbb ember, a ki
rossz darabot ir, hozzám küldi be megbirálás végett. A jó szerzők
állandóan kerülnek. Nagy gyönyörüségemre szolgálna, ha egy Falu
rosszá-t, vagy Sárga csikó-t én fedeznék föl az irodalom számára,
de ettől az örömtől eddig meg voltam fosztva. És most csak azon
rettegek, hogy ha egyszer népszinművet találok irni,  valamelyik
ismeretlen szerző rám fogja, hogy az ő halvaszületett gyermekéből
loptam.

Nagy ideig minden habozás nélkül elfogadtam a rám küldött
népszinműveket,  elolvastam,  rájuk  irtam  szerény  nézetemet  s
visszaküldtem.  De  most  már  nem  fogadom  el  az  irodalmi
küldeményeket, - legföljebb, ha sonka alakjában jelentkeznek.


