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fordulatért engem nem illet hála,
a kelő nap volt az oka, ki sebhelyes arcát belemosva a sötétlila
tengerbe, tüzes vértócsákat csurgatott maga köré. Olyan volt,
mint egy felséges szörnyű Isten,
kit Egyiptom földjéről hívtak el
bajszerző istentársak szegény görögök félemlítésére. Ezért olyan
hátborzongató a hajnali szamárordítás?! Nem szerelmi szózat, de
torokbagyült halálfélelem?! Nem
tudom: csak azt, hogy elfelejtettem nyakonönteni a szamarat s a
szépség bűvöletében bénultan meredtek szemeim a napkorongra.
Bárcsak homérí hősök korában
éltem volna! Bizonyára lett volna
annyi protekcióm a pogány isteneknél, hogy egyetlen kívánságomat teljesítsék. Azt kértem volna,
hogy amíg szemem ellát, rögzítsék meg a hajnali szépségnek
bűvöletét s állhassak itt e rozoga
ablakban bénultan, kővémeredve,
mind az időknek végezetéig, homlokomon a visszaverődő napsugaraknak tündöklő pecsétjével. Sajnos, azonban kissé elkéstem,
minthogy ezerkilencszázháromban
születtem, oly évszázadban, melyben remélhetem, hogy turbinák
rabságába hajthatom zúgó folyamok áradatát, parancsolhatok
villamosságnak, éterrezgéseknek,
gőznek, vasnak, petróleumnak,
esetleg a szerencsét is rabul ejthetem vegyipari részvények alakjában — de a szépséget megragadva magamhoz láncolni nem
áll hatalmamban, se nekem, se
másnak s ilyen irányú protekcióért hasztalan fordulnék halott félistenekhez. Ezért tehetetlenül kellett néznem, hogyan gurul fel a
nap az égre, hogyan itatja fel a
tenger a beléje csurgott vérfoltokat, mig égszínkék szirtigalambok
pufók alakját öltve magára a hajnali varázslat, magasba röppen ve
megsemmisül. Szép volt ez is,
nappallá érett világ: sötétkék az

ég, a^ tenger tentaszin, a sziklák
szikrázó fényesek, a tengerparti
homok csillámló, szürke szőnyeg,
az elszórt fák a zöldnek számtatalan árnyalatában tündöklők —
de csak úgy volt szép, mint ahogy
a nagyon okos, nagyon jóízlésü,
de a szenvedély tébolyát immár
levetkezett művész festené meg a
déli tengerpartot; a gyönyörűség
mellett lehet gondolni másra is,
mint például az én esetemben
arra, hogy ideje volna utána
nézni, a többiek felkeltek-e már s
vájjon reggelizünk-e nemsokára?
Mindenekelőtt öszvér hajcsárommal kellett tisztáznom egy kérdést:
— Mondd csak te, tökéletlen
Emánuel, mi az ördögnek vezettetek minket sziklaszoros nyaktcrő ösvényein? Hiszen látom, itt
van orrunk előtt a homokos tengerpart. Megkímélhettük volna
magunkat néhány halálos ijedtségtől.
Az öszvérhajcsár kacsintott:
— Nem turisták vagytok-e?
Hegymászók! Sportférfiak! Sporthölgyek! ... És ezt látni kell. Ezeket a szédítő mélységeket! Sziklakupolákat! A tájszépség se semmi, no! Magam is értek valamicskét az idegenforgalomhoz ...
Magamfajta ember hiába próbál vitatkozni bőbeszédü göröggel, úgyse bírnám szóval és kísérÖ mozdulatokkal — jutott
eszembe s hogy a szóáradat elé
gátat vessek, másfelé tereltem a
beszédet:
— A többi idegenek felkeltek
már?
— Igen, azt hiszem — mondta
az öszvérnajcsár. — Lehet, hogy
reggeliznek már. Gyere, Jani.
A nyikorgó falépcsön lefelé menet mégegyszer visszatért utazásunk problémájához:
— Meg azért is, hogy a tenger
mellett sok a maláriás hely ...
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Mi, Jani, mindenre gondolunk. jobban szerettem volna, ha szót
Mi, görögök -..
se szól, csak néma csodálattal
— Minden meg van bocsátva. bámul a színek és fények, vonaGyerünk! — vágtam el a beszéd lak és dús csillogások megkapó
gazdagságára. Magam s a többi
fonalát.
nem vitatkoztunk, hallReggeli után turisztikai zseb- laikusok még
zsebkönyvünk makönyvünk utasításait hiven kö- gattunk,
szövegébe se pislogtunk
vetve, megtekintettük a kis bi- gyarázó
bele s talán mert tudtunk szézánci templomot. Rendetlen kül- gyenérzet
ostobák és műsejű, de szíves beszédű barát fo- veletlenek nélkül
mi gazdagabban
gadott. Kulcscsomó zörgött az ol- hagytuk el lenni,
a templomot, mint a
dalán. Csuhája zsebéből, ha el- többiek.
al~adt magyarázat közben, kis cédulát kapart elö s mint diák a
Közben elérkezett az ideje anpus-kából a leckét, abból igazgatta nak is, hogy a gyászoló előkelőhelyre néhol félrecsúszó történel- ségeknél leviziteljünk és megkömi tudását. Viaszgyertyákat véte- szönjük ajándékukat: a kosár
tett velünk, melyeket meggyújtva fügét.
a megjelölt helyekre tűzdeltünk,
Harmincöt év körüli, kecsketálcaszerü gyertya tartóban előké- szakállas
úr fogadott, bőbeszédü
szített nedves homokágyba. Ifjú ember, kiről
két-három mondat
útitársunk, a koravén archeoló- után megállapíthattuk,
olajgus, orrát fintorgatta, mondván: bogyó-kereskedelemmel hogyfoglalőt csak a mikénei korral összefüggő dolgok érdeklik: abba dol- kozik.
— Madame Ana és Madame
gozta bele magát: mit neki Bikérik,
zánc?! Igen új! Nagyon ú j ! . . . Olimpia engedelmüket
Másik turista társunk, egy elra- hogy pár pillanatra kénytelenek
gadó idealista, arról akart meg- megvárakoztatni Qnöket.
győzni, hogy a zsúfolt pompa itt,
Állítólag franciául beszélt, de
ebben a kicsi templomban, az gondolom, legalább annyi görög
egyszerű, romlatlan emberiség ki- szót használt, mint franciát. Néfejezője. A gimnazista lány azzal hány angol szóra is ráismertünk,
a kérdéssel gyötört minket, hogy s nagy a gyanúm, hogy spanyol
magyarázzuk meg neki közelebb- és portugál szavakat is kevert a
ről, mit értünk festönyelven az beszédjébe. Nagyon meg lehetett
alatt a mélység alatt, mely állí- elégedve nyelvtudásával, mert mi
tólag a bizánci technikából hiány- bár biztattuk, hogy társaloghat
zik? Tudom, hogy a tudományos velünk görögül is — Ő, tarka
munkában nagy jelentősége van zsebkendőjével csapkodva homannak, ha képes az ember a ku- lokát, tiltakozott: őt egyáltalán
tatás területét lezárva, egész éle- nem fárasztja a francia beszéd,
tét egy részletkérdés vagy kor- jó gyakorlat s a családja is azt
szak tanulmányozására áldozni, tartja, hogy határozott nyelvtemégis bosszantott ifjú archeoló- hetség. Látván önbizalmát, belegusunk fitymálkodása. Szerettem törődtünk abba, hogy mint a ke•volna, de bevallom, nem tudtam resztrejtvényt, egyesült éröve!
hozzászólni a romlatlan emberség kell megfejtenünk mondattalákérdéséhez sem. És bár bizonyára nyait. Nem is volt rossz szórakoÖrülnöm kellett volna a diáklány zás. Észrevétlenül röppent el az
szakmabeli kíváncsiságának — ' idű, míg megjelentek a társalgóban Madame Ana és Madame

