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ratlan kanyarulatában gyors

.vesszőütések peregtek rajta. Osz-
szekucorodva nyergemben szeme-
met behunytam s magamat a
sorsra s szamaram bölcsességére
bíztam, mert tudtam, mit jelent,
amikor felcsendül a „hijja, hijja"-
kiáltás, vesszők pattogásával fű-
szerezve: két-három gerendából
álló, karfanélküli híd szédületes
mélység felett vagy kecskének
való ösvényszükület, esetleg egy
az utunkba gurult vaskos szikla-
darab, mit elkerülni a szakadé-
kok miatt nem lehet s melyen
térdelve, hasalva löki át magát
öszvér, szamár. Én régebben so-
kat lovagoltam, ültem ideges te-
livér ménen, havi-vakságban
sínylődő fazekaslovon, bokkoló
kedvű békási paripán s ma is
gyakran járom a havast okos mo-
kánylovak hátán gubbasztva.
Mégsem szégyellem bevallani,
hogy azokat a pillanatokat, me-
lyek a „Hijja! Hijja!"-kiáltást kö-
vetik, csak Összeszorított szemhé-
jakkal, magamat „most már úgyis
minden mindegy" fatalizmussal
bízva vékonylábú szamaramra,
tudom elviselni. Az, amire ezek a
görög csacsik, Öszvérek s nemtu-
dom miféle lovacskák képesek,
minden képzeletet felülmúl. Első
alkalommal, amikor a behunyt
szem politikájára nem jöttem volt
még rá, végigborzongtam ezeknek
az apró állatoknak emberfeletti
teljesítőképességét. Patáikkal, mint
az orvos a beteget, úgy tapogat-
ják a csuszamlós sziklacsonkokat,
szagolják, fújják a korhadt ge-
rendákat, az agyagfoltokra óva-
tosan rálehelnek s amikor kilép-
nek a hegyoldalba vájt, patányi
szélességű ösvényre, mintha fele
súlyukat elvesztettek volna, le-
begve, szinte hangtalanul lépked-
nek tova szédületes mélységek
felett

Ez alkalommal, amint azt a zu-
hogó hangokból sejtettem s a ve-
szedelem elmultával nyergemben
virszafordulva megbizonyosodtam
felőle, egy oldalpatak orvul ránk-
törő zuhatagján kellett átvergőd-
nünk. Mindössze méterszélességű
sáv állott rendelkezésünkre, hol a
hajcsárok tapasztalata szerint, a
víz csak az állatok hasáig ér s le-
győzhető az ár sodrása.

— Káliméra! Káliméra szász
Jani! — köszöntött jóreggelt rám
a hajcsár tréfálkozó kedvében,
így adva tudtomra, hogy szemem
immár bátran kinyithatom, mert
túl vagyunk a veszélyen.

— S te hogy jöttél át száraz
lábbal? — csodálkoztam.

— Erősen félhettél! Észre se
vetted! — kacagott. — Felkapasz-
kodtam szamarad farára!

— Bolondok vagytok ti görö-
gök . . . — legyintettem, de Ő a
helyett, hogy felelt volna meg-
jegyzésemre, nyakát félrehajtva
felpislogott a magasba: — S az ott
mi?!

Fent, megmérhetetlen magas-
ságban, hol királyi sasnak fészkét
sejtenéd, a rózsaszínű szirttetőn
tejfehér házak ragyogtak a dél-
utáni napfényben, ütött-kopott
szélmalmok védőszárnyai alatt. A
márványhegy s rajta az alkonyi
napsütésben csillogó város olyan
volt, mint egy óriási málnafagy-
lalt, melynek tetejét könnyedke-
zü háziasszony hámozott mandu-
lával tűzdelte körül s legtetejébe
girbe-görbe habcsókot csöppen-
tett. Ez a girbe-görbe habcsók a
málnafagylalt tetején a turiszti-
kai zsebkönyvünkben említett bi-
zánci templomocska volt, melyet,
ugyancsak e könyvünk figyelmez-
tetése szerint, illik minden mű-
velt embernek ismernie. Ha em-
lékszel még a boldog gyermeksi-
kolyra, amikor a már-már végleg

í elveszettnek hitt arany-piros lab-
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da tövisbokrok alól, csalánrenge-
tegnek kezet, arcot sebző rémsé-
gei közül váratlanul reádmoso-[
lyog, ha lázalomban érezted a;
ktjt, amikor forró homoksivatag-
ban kókkadt fejedet hüs pocso-
lyába belemárthatod, ha ismered
a felemelő érzést, amikor a van- ;
dor szalmakazalba bújva kérges
bakancsát lerúgja dagadt lábairól
— ha mindezeket ismered, fogal-
mad lehet arról a kitörő öröm-
ről, mely, amikor az utazásunk
végcélját megpillantottam, arra
késztetett, hogy gyűrött panama-
kalapomat meglengessem a leve-
gőben.

Mire felérkeztünk a városba,
reánksötétedett. Mint egykori ka-
raván, szurokfáklyák fényénél''
kapaszkodtunk felfelé a szűk ut-
cákon. Sötét kapualjakból vidám
férfihangok köszöntöttek. Fölöt-
tünk ablakok nyíltak. Hétrétgör-
nyedt vénasszonyok s bogárszemű
leányok kukucskáltak le ránk. A
márványkövezetből szikrákat csi-
holtak a csattogó patkók. Orrunk
megtelt édeskés fűszerek s pör-
költ kecskehús illatával. Táncoló
gyermekhad követett szállásunk,
a Hotel Bazilejon-ig. E szálloda
volt itt a legújabb ház. Lehetett
száz-százhúsz éves: semmiség, ha
figyelembe vesszük, hogy jó-
néhány évszázaddal ezelőtt tele-
pedtek ide a hegycsúcsra a kaló-
zoktól nyugtalanitott, török hor-
dáktól űzött jámbor görögök.
Mint a legtöbb ház itt, ez is egy-
emeletes, alul kávéház, nyitott
tcrrasszal és a tulajdonos lakása,
szoba-konyha, míg fenn öt vagy
hat szoba a vendégek számára,
ütött-kopott bútorzattal. Lent a
kávéházban hét-nyolc férfi ült,
legtöbbje egyedül, külön kis asz-
talka mellett szürcsölve török-
kávéját, egyet-egyet szippantva
narghiléjából, vagy ajkára ra-
gasztott cigarettája fölött kifeje-
zéstelen tekintettel bámulva a

semmibe. Volt olyan is közöttük,
aki vastag gyöngysorral játszo-
gatva piros-barna cipője hegyét
nézegette. Egymás számára nem
volt mondanivalójuk, hosszú esz-
tendőkön át már régen kibeszél-
hették magukat. Itt úgy ismerte
egymást mindenki, mint a saját
tenyerét s idegen ritkán érkezett.
A citerás meg a töröksípos is el-
maradtak a világtól, csak egyre
a régi dalokat muzsikálták, gics-
cses műdalt alig ismertek kettőt-
hármat s egy onesteppet, melyet
valami részeg turistától tanultak
volt. A város felett megállott az
időf gondolom, úgy két-három hó-
nappal a békekötések után, ami-
kor a hazatért katonák is kifogy-
tak a mesél nivalóból. Napközben
a kereskedők bódéi körül még
esett egy-két szó a búrmogyoró,
kecskesajt, olajbogyó áráról, ivó-
vízhiányról, szakállas barátok in-
telmeiről, de egyébként olyan
volt ez a régi erődítményre emlé-
keztető régi város, mintha valami
gonosz szellem némaságra kár-
hoztatta volna. Csak a töröksíp
sikoltott, a citera pengett reggel-
től estig s ha valakinek beszélhet-
nékje támadt, beszéd helyett be-
leénekelt a némaságba. De ha ide-
gen jött, villamos rángás szaladt
végig az embereken, az asszonyok
felkacagtak, a leányok kipirultak,
a gyermekek bokázva sivalkodtak
és a férfiak kézzel-lábbal hado-
nászva üdvözölték az idegent:
Idegenek! Hír a nagyvilágból!

Amikor karavánunk megérke-
zett a Bazilejon-szálloda elé, a
pipázó, kávézó emberek felszök-
döttek helyükről s mintha valami
rettenetes nyomás alól szabadul-
tak volna, versengve pergett
nyelvükről össze-vissza ezerféle
kérdés, tréfa, jótanács. Előkerült
a feketeszak áll ú pap is, aki haj-
nali misére invitált és a doktor,
ki melegen érdeklődött: van-e be-
teg közöttünk, mert ő szívesen
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