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MÁGLYÁK
1.
Kilobbant végre az utolsó máglya. Csak fanyar illat és szép fehér hamu lebegett füst
gyanánt a légben. A meleg alkonyi szellő emelte magasba az üszkös gerendák és a szétomlott
tetemek hamuját. Most, íme, füstölögni látszott ismét valamennyi helye a tűznek. Majd
szétterült a lebegő hamu, finom lepellé változott, és lassan elült a széllel együtt. Betemette a
gyász omlékony halmait.
Csendes és kihalt volt a tér, noha alig egy órája, hogy a nap alkonyra fordult.
Elvonultak a dominikánusok zsolozsmázó csoportjai, a siránkozó rokonság, szétszéledt a
megszeppent tömeg. A Plaza Mayor, a főtér, mely máskor zsivajgástól hangos, most olyan
volt, mint a temető.
Egy-két magányos kutya szaladt át rajta, behúzott farokkal, oldalazva, és
eszeveszetten tovairamodott, ha mozgást észlelt e különös, tömjénszagú helyen.
Valóban, mozgott a tér. A vesztőhelyek még összeomolva is éltek, mintha a
kivégzettek egy-egy görcsös vonaglással e földi világba akarnának visszatérni. A lángok
néhol erőtlenül hamvasztották el a farakást, amely most megroppan, összeomlik, és a tetem,
ha még nem hullott porrá, lassan lecsúszik a földre.
A hamu felkavarodik, majd megint csend és nyugalom honol a téren. Eretnekek égtek
itt nem is olyan régen. Két hosszú sorban álltak a máglyák. Huszonhat összesen. De volt
olyan oszlop, amelyre két hitehagyottat kötöztek. A nagyobb bűnösök vagy az előkelőbbek
egyedül kínlódtak a halállal. Sok elfelejtett ember is meghalt a mai napon. Mert ki tudja már,
hogy miért volt bűnös Azarias Ginello? Igaz, egy időben együtt emlegették e kitért, majd
eretnekké lett rabbi nevét Pedro Arbues de Epiláéval, Zaragoza kanonokjáéval. Mondták,
megcsókolta a tőrt, úgy adta át ama bizonyos Juan de Esperandónak, hogy gyilkolná meg vele
az inkvizítort. A zaragozai gazdag eretnekek összeesküvését leleplezték, Azarias Ginellót a
bűnösök közül utoljára büntették. Hat éve már mindennap várhatta a megváltó halált.
Ma végre bekövetkezett.
Az a test, amely megmaradt, és az összeomlott máglyáról a földre csúszott, Alonso
Enriquezé volt. Kezét most is félig nyitott tenyérrel maga elé tartja, mint tette életében,
amikor hevesen magyarázott valamit. Márpedig ő heves és eszes vitázó volt. Borzasztó
eretnek. A szentírás tanaival merészkedett vitába szállni, és kérte, követelte a szentatyáktól,
hallgassák meg nyilvánosan, miként is vélekedik ó Krisztus urunk hitéről. Két alkalommal
meg is hallgatták, de az igazán nagy vita egyre halasztódott, és most már végképpen elmaradt.
Eltűnt a nap az égről, sugarai csak a felhőket festették rőtvörösre. Úgy látszott, senki
sincs a téren, amelyre nagy, fekete árnyékot vetett a hatalmas székesegyház: talán csak e
halottak társalognak elmúló önmagukkal. De mégsem. A templom kőfalához támaszkodva és
megbújva a gótikus ívek gyámfala mögé, egy ember állt mozdulatlanul.
Rodrigo da Triana volt, a matador. Várt valakire. Már jó ideje. Azóta, hogy kilobbant
itt az utolsó láng is, de még nem hamvadtak el a parazsak. Azóta nézte üveges tekintettel a
máglyák sorát, s különösen azt, amely éppen előtte volt. Azon múlt ki az élők sorából a sápadt
Girolama, senor Alvareznak, a bikaviadalok rendezőjének egyetlen leánya. Girolama szép
volt, okos és bájos; Rodrigo sajnálta őt, mint mindenki, aki ismerte a lányt.

Most már az enyészeté, maroknyi hamu, semmi több.
-- Vége mindennek! -- mormogta maga elé Rodrigo, és nagyot sóhajtott.
Igen. Vége itt mindennek. Ezt mondta ma hajnalban is, amikor a kiszáradt Tormes
partján hiába várta a bikacsordát.
-- Nem lesz itt az idén viadal.
Társa, Antonio, bólintott. Aztán még egyszer végigtekintve a Huerta falvába vezető
országúton, befelé vették útjukat a városba, egyenesen senor Alvarez házához.
Zűrzavaros jajveszékelés fogadta őket.
-- A lányom! A lányom! -- kiáltozta senor a Maria, Alvarez úr hitvese, és kezét
tördelve rohant az érkezők felé. Mentsék meg, úgymond, a lányát, hiszen ügyes, kardforgató
emberek ők ketten. Mit vétett Girolama? Maga volt az ártatlanság és az áhítat. Hiszen már az
is borzasztó, hogy hetek óta a San Estéban-kolostor pincéjében tartják.
Rodrigo nem nagyon figyelt a szavakra. Tudta, hogy ma fogják megégetni Girolamát,
senor Alvarez leányát, s hogy előbbutóbb megégetik, tudta azt régen mindenki.
Senor Alvarezt kereste a szemével, és amikor meglátta, eléje lépett.
-- Uram, kegyelmed meghagyta, hogy várjuk a bikákat kezdte, de a kövér, potrohos
assentista a szavába vágott:
-- Nem, nem, fiam, ma nem lesz viadal.
Az asszony pedig csak folytatta a jajveszékelést.
-- Azért hal meg a lányom, mert tiszta inget váltott szombaton? Csak ezért?! Csak
ezért?!
Rodrigo da Triana elsősorban a viadal miatt jött, ezért most Antonióval együtt
félszegen és türelmetlenül várta a szülői kétségbeesés elmúltát. Senor Alvarez észrevette,
hogy csak illendőségből hallgatnak..
-- Aki elhagyja az anyaszentegyházat -- kiabálta, és sötétpirosra gyúlt az arca --, annak
bűnhődnie kell! S ha százszor a lányom... A szentatyák tudják, mit cselekszenek! - legyintett.
Ej, Rodrigo, elmaradnak a viadalok!
-- Elmaradnak a viadalok -- ismételte most halkan, a szürkületi félhomályban Rodrigo
da Triana, a matador. -- Elmaradnak végleg az idén, pedig még csak tavasz van. Ilyenkor a
legtüzesebbek az állatok, ilyenkor volna ideje a virtusnak.
-- Vajon miért? -- kérdezte ma reggel Antoniótól, aki ügyes picador volt; egyszer
kendőt kapott Girolamától viadal után.
-- A lánya miatt -- felelt Antonio, és fátyolos lett a szeme. Sajnálta, mert talán szerette
Girolamát.
Rodrigo karon fogta, hátba veregette.
-- Ne búsulj már! Fejemet teszem rá, hogy senor Alvareznak nincs egyetlen sueldo
sem a zsebében. Azért maradnak el a viadalok.

-- Hová tette a pénzét?
Ezt is megtudták hamarosan senora Dolores vendégfogadójában, ahová narancslevet
mentek inni, mert rekkenő volt a hőség délfelé. A cimborák egy sarokasztalnál szorongtak.
Óriási volt a forgalom, egyre-másra jöttek a hintók, hozták az előkelő uraságokat és a
kedveseiket.
-- A las pies V. senora -- köszöntek a belépők, de senora Dolores csak futtában
válaszolt nekik valami udvarias köszönésfélét, máris az újonnan érkezőkhöz fordult.
-- Az emeleti szobáim mind a térre néznek, és az urak szeretik a látványosságot -magyarázta később.
A fogadó terme valóban zsúfolásig tömve volt. Díszes ruhájú szolgák jöttek szobát
foglalni uruk számára, egy-egy előkelő lovag érkezett, vidám kacagás, öblös nevetés
hallatszott a fenti szobákból, miközben odakint egyhangú ütemben kalapálták a léckordont a
máglyák körül.
-- Elmaradnak a viadalok. -- A matador szemébe húzta széles karimájú kalapját.
A többiek már tudták az okát.
-- Nincs pénze Alvareznak. Mindenét felajánlotta a dominikánák új temploma
számára. Az apácák megköszönték, és megígérték, hogy imádkozni fognak a lánya lelki
üdvéért.
-- Haha! -- nevetett egy alacsony, kerek fejű emberke.
Bort rendeltek, mert mostanában az jött szokásba, hogy az égetések előtt bort kell inni,
és a fapoharakat a meghaltak lelki üdvére emelni. Borral áhítatosabb a lélek, jobban
megrendíti a szertartás. Ittak, aztán váratlanul így szólt Juan, De Saldana kanonok borbélya:
-- A genovai miatt történik minden.
Rodrigo da Triana hirtelen felkapta a fejét. Szeme megakadt egy hajlott hátú, nyurga
alakon, aki az emeleti szobákból jött, leszaladt a falépcsőn, ügyesen forgolódva sietett az
asztalok és az álldogálók között, kilépett az ajtón, és eltűnt a fel-alá hullámzó tömegben. A
matador összehúzta szemöldökét, lányosán puha vonalú, barna arcán a felindulás jelei
mutatkoztak. Már-már felugrott, hogy utána eredjen, de aztán visszaereszkedett a padra, és
vontatottan, bizonytalanul folytatta Juan borbély megkezdett gondolatát:
-- A genovai is azt hiheti már, miatta történik minden. Pedig máshol is égetnek,
nemcsak Salamancában. Tavalyelőtt a kétéves bikát is le kellett szúrnunk, annyi viadalt
rendeztettek, a nép mégis a kollégium előtt álldogált, és leste a vita híreit. Tavaly a pestis
miatt többször is elnapolták a genovai ügyét: nem is volt már pestis errefelé. Idén ismét a
genovai miatt történne minden? Elmarad a corrida, és elmarad a döntés is. Összegyűjtöttek
most minden eretneket. Maga Tomas de Torquemada is eljött. A főinkvizítor. -- Aztán
hozzátette: -- Nemcsak a genovainak, nekem is befellegzett.
-- Mihez kezdjünk? -- kérdezte Antonio. -- Azt mondom, menjünk ki a bikákhoz.
Egyszer majd csak szükség lesz ránk. Akkor senor Alvarez értünk üzen.
Rodrigo tiltakozva emelte fel a kezét.

-- Marhapásztor nem leszek. Vagyok olyan espada, hogy bikaölésben felvegyem a
versenyt magával Ferdinánd királlyal is. Nem félek semmitől, megmondom én, hogy nagy
szégyen León tartományra, amiért elhagyja a torost. Bikákkal küzdött itt már Herkules is, meg
van írva a könyvekben!
Hozzálépett senora Dolores, és csendes hangján nyugtatta:
-- Ne bánkódj, Rodrigo, fogják itt még kiabálni a gyerekek: los toros, los toros! Igyál!
És maradj még! Mindjárt kezdődik.
A figyelem akkor valóban elfordult tőle, senki sem törődött az ő nagy gondjával,
hanem kifelé tódultak a térre, ahol már felzendült a barátok kórusa, és megkezdődött az
autodafé.
Ő nem ment ki a többiekkel. A bor a fejébe szállt, melege volt, a veríték gyöngyözve
csörgött végig az arcán.
-- Csak egyszer, csak még egyszer a királynő elé kerülhetnék suttogta.
Majd másfelé csapott a gondolata. A hajlott hátú, keszeg férfi jutott eszébe, akire az
előbb felfigyelt. Hát ő az. Folytatja, úgy látszik, a régi mesterséget. Ugyan mi másért volna itt
a fogadóban? Megszáll valamelyik szobában, és a falra tapasztja a fülét. A szomszédai vidám,
boros emberek, akik nem tesznek féket a nyelvükre...
Mihez kezdjen? Menjen vajon délnek? Toledóba, Madridba? Úgy hírlik, megcsappant
most mindenfelé a corridák száma. Ha látnák, hogy az idegen tehetséges, ügyes matador,
csakhamar kést kapna a bordái közé.
Márpedig ő nem tagadhatja meg önmagát. Rodrigo da Triana az arénákban nőtt fel.
Tizenhárom éves sem volt, és egyetlen döféssel végzett a legvadabb bikával is. Háromszor
szerepelt a legkatolikusabb királynő, Izabella őfelsége előtt, és mindannyiszor színes
selyemszalagot kapott kitüntetése jeléül. Sőt egy alkalommal ezer maravédit is, amelyből, úgy
mondják, lehetett volna valamit kezdeni, de ő elmulatta még azon a napon.
A királynővel kell találkoznia mindenáron. Különben vége mindennek.
Pénzt dobott az asztalra -- utolsó pénzét --, és kilépett a térre. Nagy, fekete füstcsomók
gomolyogtak már a székesegyház tornya magasságáig, és éppen akkor süvöltőit fel élesen és
elnyújtottan, mint panaszos ének, az első jajgatás. A Torre del Clavero irányába tartott sietős
léptekkel, mert az ösztöne azt súgta, ott találkozik majd ismét a régi ismerőssel, vagy ha úgy
tetszik, a régi haragossal.
„Zaragozában fordult minden a visszájára -- töprengett. Boldogságos Szűzanyám, ha
valaha kiderülne, hogy Arbues kanonokot, Aragónia inkvizítorát -- Rodrigo da Triana tőrével
szúrták le! Azzal a tőrrel, amellyel ő aznap három koszos bikát döfött meg! De hát annak már
hat éve."
Előbb-utóbb úgyis találkozniuk kellett volna. Hiszen oly kicsi a világ. Lám, Zaragoza
és Salamanca között jó száz légua a távolság, ma mégis összehozta őket a sors.
Miközben a szűk sikátorokon arrafelé tartott, ahol az inkvizítorok palotái álltak,
elhatározta, hogy annyi év után mégis megszólítja azt az embert, akit pedig soha életében látni
sem akart. Csak ő segíthet. Ismeri az érsek urakat, Diego de Dezát, Talaverát, talán még a
királynőt is. De ha őt nem, a királyt biztosan.

Az espada, miközben gondolatban sorra vette a nap eseményeit, türelmesen várt a
hűvösödő estében, a kihunyt máglyák előtt.
Amikor senora Dolores fogadójából kilépett, és a Torre del Clavero felé vette útját,
valóban jól számított. A zaragozai besúgó ott állt nem messze a genovai térképész házától, és
elmerülten beszélgetett egy díszes ruhájú hidalgóval. A nemes látszólag mentegetőzött
valamiért a hajlott hátú előtt, aki végül is karon fogta, és nagy kerülővel -- Rodrigo mindenütt
a nyomukban járt -- a székesegyházhoz vezette. Beléptek egy oldalajtón, amely hosszú időre
becsukódott utánuk.
Már széledt a tömeg, amikor a díszes ruhájú megjelent. Egymagában. A matador
sokáig követte a szemével, míg el nem tűnt egy utcafordulóban. Aztán várt még sokáig. Egyre
keserűbb szívvel és egyre forrongóbb indulatokkal eltelve.
Gondolatban megint az arénában járt, újra és újra lejátszotta magában életének
emlékezetes, szép viadalait. Mind keserűbben emlékezett vissza senor Alvarez szavaira:
-- Ej, Rodrigo, elmaradnak a viadalok! Fülébe - csengett a borbély Juan szava is:
-- A genovai miatt van minden.
De sehogyan sem tudta most végiggondolni a sort, miért is a genovai az oka
mindennek. Aztán már nem is törődött vele, hiszen a legfőbb baj a viadalok körül van.
A templom kis ajtaja csendesen feltárult, és kilépett a térre a besúgó. Hajlott hátú,
sovány alakjának csak árnyképét látta a közelgő este félhomályában. Most köpeny volt a
vállán, talán az éjszakai hűvösségtől óvta magát. Nesztelen léptekkel sietett a máglyákig, és
megállt az első sor előtt. Hosszasan nézett maga elé. A matador utánaosont, de nem merte
megzavarni. Hallgatagon megállt mögötte.
A besúgó csendesen mormogott valamit a foga között. Beszéde érthetetlen volt,
csendes kuncogásba olvadt. Aztán lehajolt, s mintha keresne valamit a kihunyt máglya
tövében, gondosan megszemlélte a szertehullott fahasábokat. Később továbblépett, cipője
orrával megbökdöste Alonso Enriquez földre csúszott holttestét, és nagyon sokáig fejcsóválva
kutatgatott Girolama máglyája körül, mert nem talált fekete hamunál többet a leány
teteméből.
-- Sancho! Sancho Ruiz! -- suttogott a matador. Sancho Ruiz rémülten fordult hátra.
-- Ki vagy, és mit akarsz?
-- Én vagyok, Rodrigo. Rodrigo da Triana, az espada.
-- Te vagy az? -- A besúgónak remegett a hangja. -- Nem ismerlek..., de... hallottam
már rólad.
Rodrigo egészen közel lépett hozzá, és megragadta a karját.
-- Ismersz is Sancho, ne tagadd! Még Zaragozából.
-- Ismerlek. Persze hogy ismerlek, Rodrigo. Most is ittál... Szeretsz inni, emlékszem.
Mit akarsz hát tőlem ilyen szokatlan időben? Semmi dolgom veled.
-- Ne hadarj! -vágott közbe a matador. - Elkábítod az embert, mint az asszonyok.

Sancho Ruiz igyekezett kivonni karját a matador keze szorításából.
-- Engedj, Rodrigo! Ha kiáltok, véged... Rodrigo da Triana szeme nagyot villant.
-- Előbb lesz véged, mielőtt kiáltanál! -- Megrázta a fejét. Hagyjuk ezt, Sancho. A
számadásra lesz később is időnk. Lásd, megalázkodom előtted, vártam is rád, és
megszólítottalak. Segíts rajtam, Sancho, csak te segíthetsz, hiszen volt idő, amikor
barátomnak vallottad magad...
Sancho Ruiz hallgatott. Lassan megindultak a térről kivezető utcák egyikén. Az utca
sötétbe burkolózott, az ablakokból nem szűrődött ki a mécses fénye, mert sehol sem
gyújtottak világot. Szombat volt, és senki sem akart eretnekség gyanújába keveredni.
Az espada körülményesen magyarázott, mert még most is vívódott önmagával.
Bántotta a zaragozai napok emléke, és az, hogy akkor tett fogadalmát, íme, most feladja.
Szóba áll ezzel a gyűlöletes emberrel, sőt a segítségét kéri. Talán még a barátságát is?
Legszívesebben otthagyta volna az első szó után, de már nem volt rá képes.
-- Lásd, Sancho, én nem tagadom, hogy megvetlek. Te is ott voltál, amikor Azarias
mester átnyújtotta a tőrt Esperandónak. Ha tudtad, hogy meg akarják ölni Arbues atyát, te is
bűnös vagy. Mégsem bűnhődtél. De hát én láttam, hogyan szögezték a kapura Esperando
kezét a Santa Hermandad katonái, és akkor meggyűlöltelek, amiért elárultad őket. És ne hidd,
hogy most hozzád fordulnék, ha éheznék vagy rosszul menne a sorom. Mert volt már úgy,
hogy senor Alvarez és őt megelőzően a megboldogult senor Gonzalez viadalról viadalra nem
adott egy maravédit sem. De az más volt. Ha pénz nem is volt, voltak bikák és voltak
viadalok. De most, most mihez kezdjek?
A besúgó felkapta a fejét. Rodrigo folytatta:
-- Én nem félek a bábjátékosoktól, a csepűrágóktól, a szemfényvesztőktől, az
aranycsinálóktól, az orvosoktól. De mióta a szentatyák áttért zsidókat égetnek a téren, vége
mindennek. A nép odatódul, hiszen még bűnbocsánatot is kap, aki végignézi az autodafét.
-- Ostoba vagy, Rodrigo! -- vágott közbe a másik. -- Ha a tömeg nem a térre menne,
elmenne talán a kollégiumhoz. Vége már a viadaloknak...
-- Ezt mondta ma reggel senor Alvarez is. Most mihez kezdjek? Én az arénákban
nőttem fel, és túl vagyok azon, hogy szolgának álljak, vagy inaskodjam valamely mesternél.
Délen még számtalan a bikaviadal, de ott bizonyára nem szívesen látnak.
Sancho Ruiz vállat vont.
-- Mit akarsz hát? Én rendezzek a kedvedért corridát? Menj el katonának, vagy
szegődj a hajókra! Bánom is én!
A matador egy ideig komoran hallgatott.
-- Szépen kérlek, Sancho Ruiz de Sagunto, kérlek, noha éppen elég van a számládon,
hogy követelhetnék is. De hát bajban vagyok, igen nagy bajban. Te ismered jól a szentatyákat,
azokat is, akik az udvarban járatosak. Szeretnék én a királynő elé kerülni. Ismer engem,
háromszor is megajándékozott egy-egy szalaggal a viadalok után. De hát erre ne hivatkozz,
mert bizonyára elhagytam valahol azokat a szalagokat, pedig most jól jönnének, nem kellene
hozzád fordulnom a segítségért.

Sokáig szótlanul lépkedtek egymás mellett. Az utcákon végig nagyot kanyarodtak, és
ismét a Plaza Mayorra jutottak, ahol csendes gitárszó hallatszott senora Dolores fogadójából.
-- Mindenkinek áldczatot kell hoznia a hitért -- kezdte vontatottan Sancho Ruiz. -Én is
hoztam áldozatot, még Zaragozában. De hát arról neked hiába mesélnék, téged megzavart a
gyűlölet vagy most a félelem, vagy tudom is én, mi. Legkatolikusabb királyaink a pogány
mórok ellen háborúznak, a magadfajtának bizony az ő seregükben volna a helye. A neofiták
minduntalan elhagyják Krisztus urunk hitét, s talán a mórokkal tartanának ismét, mint annak
előtte... Te a viadalok után siránkozol, amikor ebben a városban megbúvik és ágál egy olyan
ember, aki azt tartja, hogy a Föld gömbölyű -- itt felemelte hangját --, és arra is képes volna,
hogy hajókat indítson el a biztos pusztulásba. Lásd, a genovaira ma sem tudjuk rábizonyítani,
hogy eretnek. Kisiklik a kezünk közül, mint a kígyó, minden salamancainál ájtatosabb. Senor
Alvarez megértette, hogy az egyház ügye most mindennél előbbre való. Ő a lányát is
feláldozta, s te kétségbeesel. Gyónd meg mihamarabb kicsinyhitűségedet, mert aki bűnt bűnre
halmoz,, előbb-utóbb az eretnekség hálójába kerül. Pedig kár volna érted, hiszen régi
keresztény vagy, úgy tudom, apád is, anyád is az volt.
Megálltak, pár lépésnyire a fogadó kapujától. Az espada arcára torz árkokat rajzolt a
düh.
-- Igen, igen. Régi keresztény vagyok -- mondta --, és nem is gazdag... Tőlem nincs
mit elkobozni.
'

-- Rodrigo!
-- Felelj inkább arra, Sancho, amit kértem tőled! A besúgó előrement a kapuig.
Onnan szólt vissza:
-- Azt kérted, segítselek Torquemada atyához?
-- A királynőhöz.
-- ...és azt is mondtad, hogy a számadásra lesz később is időnk?
-- Segíts a királynő ele!
Sancho Ruiz felemelte a kezét, némán elköszönt.

-- Menj és imádkozz, Rodrigo, mert a számadás közeleg. Ostoba szamár vagy. Úgy
beszélsz velem, mint aki nem tudja, kivel áll szemben. Én már nem vagyok a régi. Nem ám!
-- Sancho Ruiz, verjen meg az isten! Végighallgattál, csak hogy kinevess!
-- Imádkozz a lelkedért! - vetette oda a hajlott hátú. Felemelte a kopogtatót, és egyet
koppantott senora Dolores vendégfogadójának kapuján.
Tíz lépésről ekkor vágta hátába Rodrigo a kését, és Sancho Ruiz jaj nélkül
összerogyott.
2.
-- Az Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek nevében, ámen. - A templomokban
delet harangoztak. A genovai lekapta fejéről a bársonybarettot, és széles mozdulattal keresztet
vetett. Aztán újra az egyetem kettős kapujához fordult, és erőteljesen, de türelmes ábrázattál

megrázta a kopogtatót. Az" épület homlokzatáról faragott címerek, dús kőcsipkék
tömkelegéből tudós apáturak mellszobrai néztek le rá. Mintha valamennyi a fejét csóválná,
hogy van mersze délidőben kopogtatni az univerzitás kapuján, amikor pedig ebéd utáni
miséjükön vannak a diákok, a tisztelendő professzorok meg alszanak, és bizonyára a kapus
sincs a helyén. Hiszen ma ünnep van egyébként is. A háromnapos autodafé második napja. A
székesegyházon túl, a térről elhordták már a tegnapi salakot, és rakják a friss gerendákat.
S íme, a genovai. Mintha tudomást sem venne arról, hogy mindez talán őmiatta
történik. Hogy elterelődjék végre a kóbor hidalgók, a borbélyok, a mosónők, a picadorok, a
vízárusok és még ki tudja, miféle népségek figyelme róla. Őmiatta történik mindez, így
suttogják ezt egész Salamancában.
A genovai nagyot sóhajtott. Miatta már oly sok minden, őérte még semmi sem történt.
Megrántotta ismét a díszes veretű bronzkopogtatót. Végre kinyílt a kicsiny kémlelőablak.
-- Ki vagy, és mit akarsz? -- kérdezte a kapus páter.
-- Cristobal Colon kér bebocsátást. Odabent megcsikordult a retesz.
-- Szokatlan időben jöttél, senor Cristobal.
-- Szokatlan időben találom zárva a kaput -- volt a felelet. Elhoztam a térképeket.
A páter felkísérte az emeletre, egészen a direktórium ajtajáig.
-- Későbbre vártak, senor Cristobal -- súgta a fülébe, amikor már az ajtó előtt álltak.
Mosolygott. Biztatóan és cinkosán. - Jó, hogy mégis eljöttél. Azt hiszem, dönteni akarnak az
ügyedben. Aztán öreges félénkséggel még hozzátette: -- Hanem van odebenn valaki, akinek
nem fogsz örvendeni...
Kezét mellére téve, kissé meghajtotta magát, és elcsoszogott.
Cristobal Colon, a „genovai", pedig lenyomta a direktórium kilincsét, és széles
mozdulattal kitárva az ajtót, belépett a terembe.
A hosszú asztal mellől ismerős arcok tekintettek rá. Ó, igen, ismeri régóta, közel öt
éve már e dominikánus atyákat, az egyetem professzorait. Itt jobboldalt ez a keszeg, ábrándos
képű férfi Pascual de Aranda, a fizikus, aki Apolonius mesterrel, a híres matematikussal
együtt a geográfusok oktatója; amott az a pisze orrú, kék szemű pap Villa Sandino, az egyházi
jog tudora; vele szemben Pierre Pontea, a polgári jog ismerője, aki a sokéves viták alatt
mindig csak azt firtatta, egyáltalán előállhat-e a tervével Cristobal Colon, az idegenből
idevetődött hajós. Aztán még sokan mások, jobbára kopasz fejek és kövér arcok, akik között
kevés az olyan sörtehajú, markáns képű ember, mint Juan Scriba, a matematikus.
Cristobal Colon pártfogóját, Diego de Dezát kereste szemével, de nem találta.
Ellenben az asztal végén meglátta Tomas de Torquemadát, Kasztília, León, Aragónia,
Valencia és Katalónia tartományok főinkvizítorát. Az agg főpappal öt esztendővel ezelőtt, a
Baza síkságán tartott ünnepségen találkozott. Akkor ő, Cristobal Colon, a királynőhöz intézte
könyörgő szavait, de szemét egyetlen percre sem tudta levenni a félelmetes Torquemadáról. A
főinkvizítor azóta mit sem változott. Mélyen ülő, sötét pillájú szeme most is mereven, szinte
rezzenéstelenül néz a világba...
Azt mesélik, hogy húst soha nem eszik, és csupasz fapadon alszik.

A genovai megvárta, míg köszönésére elhangzik az utolsó kényszeredett mormogás is.
Aztán előnyújtotta a hóna alatt szorongatott papirostekercset.
-- Bocsánatot kérek, amiért megzavartam a szent gyülekezetet. Elhoztam a térképeket.
Pascual de Aranda átvette a rajzokat.
-- Ilyen hamar elkészült velük, senor Cristobal? -- A professzor csodálkozva tágra
nyitotta a szemét. - Nem voltak sürgősek ezek a munkák. Persze, pénzre van szüksége...
-- Nékem öröm minden perc, amelyben tervemmel foglalkozhatom. A térképrajzolást
nemcsak azért űzöm, mert felséges királynőnk kegyelméből ezzel is szaporíthatom
adományait. E térképek egyike Martin Behaimnak, a neves térképésznek adott vázlatom
kidolgozása. Ő, remélem, azóta ugyancsak elkészítette a végleges kartont. Rajta van Cipangu
és a Nagy Kán országa is, ahová a velencei Marco Polo eljutott.
Elhallgatott. Körülnézett az asztalnál ülőkön, majd hozzátette:
-- Oda juthatnék el én is, de nem szárazföldi, hanem a rövidebb, tengeri úton.
A térkép, amelyet Cristobal Colon kéretlenül rajzolt, kézről kézre járt. Torquemada
hosszasan vizsgálgatta.
-- Columbus, Columbus -- olvasta hangosan Cristobal Colon latinul írt nevét a karton
alján. A hangja olyan mély volt és fátyolos hogy az ember szinte rezzenni érezte a levegőt.
Bántotta a fülét. -- Christophorus Columbus. Kegyelmed rokona ama Colon családnak, amely
ellen most Sevillában eljárás folyik?
-- Spanyolországban nincsen rokonom.
-- Egy fia azonban a pálosi La Rábida-kolostorban tartózkodik.
-- Igen.
-- Mikor látta utoljára?
-- Három esztendővel ezelőtt. A jámbor Marchena atya biztosított róla, hogy jó
kezekben hagytam a fiamat. Remélem nyomta meg a szót --, hogy ha kegyelmetek
hozzájárulnak nagy tervemhez, ismét meglátogathatom gyermekemet.
Cristobal Colon, latinos nevén Christophorus Columbus itt elhallgatott, és vegyes
érzelmekkel eltelve fürkészte az asztalfon ülő főpap arcát. Miért kérdezte az a sevillai
Colónokat? Vajon miért említette Diegót, az ő kisfiát? Választ azonban nem kapott, mert nyílt
az ajtó, és az öreg kapus páter bukott be rajta:
-- Reverendissime... Jöjjön át valaki senora Dolores fogadójába. Azt üzenik, hogy
Sancho testvér igen rosszul van.
-- Mi történt vele?
-- Tegnap este megkéselték.
Csak egyvalaki maradt ülve. Tomas de Torquemada.
-- Vigyétek áldásomat a derék fiatalembernek. S most hagyjatok magamra senor
Cristóballal. Rövid beszédem volna hozzá.

A barátok összekulcsolták kezüket a fehér skapuláré alatt, és szótlanul kivonultak a
teremből. Ők ketten magukra maradtak, és bizalmatlanul fürkésztek egymás tekintetét.
Kolumbusz most már tudta, hogy Torquemada nem az autodafékra érkezett Salamancába,
ámbár a mára meghirdetett nagy vita sem az autodafék miatt marad el.
Valami történt?... Talán már el is dőlt a nagy terv sorsa, vita, bizonygatás és érvelés
nélkül? Bizonyára nem az ő javára dőlt el, mert akkor nem Torquemada beszélne vele. Éppen
Torquemada a keresztény Spanyolország leghírhedtebb embere. .Talán sikerült bebizonyítani,
hogy ő, Cristobal Colon mégiscsak eretnek tanokat hirdet? Talán éppen a pápa lépett közbe,
vagy a királynő vonta meg szeszélyből a támogatást? Amíg ő itt, Salamancában a
professzorokkal vitázott, már el is indult és vissza is tért egy hajó?...
Gyorsan növekedett benne a félelem és a kudarc elõérzete. S ahogy a közéjük
ereszkedett nagy csendben egyre sűrűbb ütemben behallatszott a Plaza Mayoron dolgozó
ácsok kopácsolása, Kolumbusz Kristóf lelkében úgy omlottak össze a reménykedések.
Milyen kishitű is az ember, ha nagyra tör! De hát nem pelyhes állú kamasz már.
Ötvenedik éve közeleg. S már oly régóta csak a terv, a Nagy Terv élteti.
A főinkvizítor lassan felemelkedett a székéből, és néhány lépést tett feléje.
-- Cristobal Colon -- zengett a hangja --, hagyd abba... Olyan egyszerűen és parancsoló
rövidséggel mondta, és olyan csendesen is, mintha megváltó penitenciát sugallná a
gyóntatószékben. Hagyd abba, Kolumbusz Kristóf, hiszen te magad is azt akarod.
Belefáradtál már az ötesztendei hiábavaló harcba. Láthatod, a tudósokat meg nem győzheted
az igazadról, és lassan nevetségessé leszel önmagád előtt is. Most még abbahagyhatod.
Kolumbusz nem válaszolt.
Hiszen itt mit sem ér a szó, az érv, a bizonyíték. Abba kell hagyni. Ezt kívánja, aki
spanyol földön lassan a királynál is nagyobb hatalommal bír. Az élő és a vádló lelkiismeret...
Torquemada, mintha nem is várna választ, így folytatta:
-- Senor Cristobal, nem vizsgáltuk át a jegyzőkönyveket, és most nem alkalmas az idő
arra, hogy a velencei Marco Pólóról, a tudós Toscanelli állításairól vagy bármi másról
vitatkozzunk. Én kegyelmeddel nem vitatkozom. Csak arra intem, hogy ne szítson több
ellenkezést a szentatyák között.
Kolumbusz felkapta a fejét.
-- Távol áll tőlem...
-- Csak az igazat! -- kiáltotta a főpap. -- Igenis, ellenkezést szít, mert immár megoszlik
a vélemény a tudós-páterek között is a tengerek járhatóságának és a kegyelmed tervének
dolgában. Ki merészel az anyaszentegyház kebelébe férkőzve, ott viszályt és széthúzást
szítani?! -- Váratlanul ismét elhalkult a hangja. Senor Cristobal, hagyd abba! Ma még szépen
kérünk téged. De holnap már a haragunkkal találkozhatsz. Hiszen tudod te jól, senor
Cristobal, micsoda veszedelem támadna az anyaszentegyházra, hogyha hajóid elindulnának
nyugat felé a tengeren.
Odakint elhallgatott az ácsok kiáltozása, a fejszék csattogása. Készen álltak már az új
máglyák. Más zaj növekedett. A gyülekező tömeg mormoló, hol elcsendesülő, hol pedig
felerősödő zaja.

Kolumbusz Kristóf így felelt:
-- Én a katolikus anyaszentegyház igaz híve voltam, és maradok is halálomig.
Elhatározásomban, hogy az ismeretlen óceánon nyugat felé hajózva elérjem Cipangut, Marco
Polo mesés kincsű földjét, nem vezetett más, mint hogy Krisztus urunk hitét terjesszem a
világon, és elvigyem nemcsak Cipangu szigetére, hanem tovább is, Isten segítségével az
Indiák népéhez.
Torquemada komoran hallgatott. Szemöldöktelen, ráncos homlokára fehéren rásütött
az ablakon beömlő napsugár.
-- Elmondtam én e hosszú öt esztendő alatt a kozmográfusoknak, a csillagászoknak és
a tengerészeknek, hogy vitánkat egyedül a valóság fogja már eldönteni. -- A genovai széttárta
két kezét. -- De széthúzást a tisztelendő atyák között soha nem szítottam. Akik hajlandók
voltak elismerni érveim igazát, elismerték az első napon. És akik nem hittek a tervemben,
nem hisznek benne ma sem.
Elragadta a beszéd heve, noha érezte, tudta, hogy Torquemada keveset törődik az ő
szavaival. A főpap az ablakhoz lépett, és lenézett a térre, amely éppen idelátszott az alacsony,
piros cserepes házak fölött.
-- Főtisztelendő atyám! Öt év alatt, amióta a királynő őfelsége meghagyásából itt
tárgyalják az ügyemet, sokszor vádoltak engem nyíltan vagy burkoltan eretnekséggel. De
hitem és elhatározásom, hogy a keresztény hitet terjeszteni kívánom, és ha mód nyílik rá,
megkeresem az utat magára a Szentföldre is a pogány háta felől, mindannyiszor meggyőzte
vádlóimat szándékom igaz voltáról. De csak a szándékomról...
A főinkvizítor mellé állt, úgy beszélt tovább. De nem folytatta az előbbi gondolatot.
-- Egy-két hajónál többet is áldoztak már a spanyol tartományok... sokkal hiábavalóbb
célokra. Pár hajót kérek csupán: Cristoforo Colombo, a genovai tengerész elindul majd
társaival, hogy a Szűzanya segedelmével elhozza a legfőbb bizonyítékot, Cipangu kincseit,
megtérített lakóit. Ha elveszek a tenger viharában, nevethetnek azok, akik elítélték terveimet.
Ha visszatérek, az is az anyaszentegyház nagyobb dicsőségére történik.
Elhallgatott.
Torquemada hirtelen megfordult.
-- Apage, apage! -- kiáltotta. -- A sátán beszél belőled! Nézd a teret, amelyen
nemsokára felgyulladnak a máglyák, hogy a tűz erejével is megismételjék Krisztus urunk
földi szenvedéseit. A júdások, akik mézesmázos képpel közeledtek az oltáriszentséghez, de
nem mulasztottak szombatot, hogy ne éltek volna régi hitük szerint, most bűnhődnek. És nézz
távolabb, szerencsétlen ember! A pogány mórok még nincsenek végleg eltiporva, és
vérszomjasán fenekednek a katolikus Spanyolországra. Számtalan ellenség kívül és belül.
Cristobal Colon, a terved az ördögé! Bókolhatsz előttem az egyház felé, én tudom, és hittel
vallom, noha még a Szentlélekisten nem világosította meg agyamat teljesen, hogy a te utad az
anyaszentegyház ellenére volna.
-- Az én utam... -- kezdte Kolumbusz, de a főpap közbevágott:
-- A te utad arra való, hogy anyaszentegyházunk ellenségeit szaporítsd!
-- Megtért pogányokat hozok!

-- Elég! Genovai! -- Torquemada fakó arcán pirosló foltokat rajzolt a méltatlankodás. - Megtért pogányok vagy megtért óhitűek, ez egyre megy. Már a világ más tájairól is ide
akarod hozni a képmutatókat, a sunyi szentségtörőket, hogy bomlasszák, mint szú a fát,
anyaszentegyházunk drága testét?!
Kolumbusz lehajtotta a fejét. Nem nézett Tomas de Torquemada szemébe, noha az
kereste a pillantását. Azt várta talán az ősz pap, hogy ő most összeomolják, és töredelmesen
valljon: íme, eltalálta titkát!
A titok nem ez. Ó, az olyan távol áll az anyaszentegyháztól, oly távol áll Jézus
Krisztus hitétől -- hogy az már maga az eretnekség!
A főinkvizítor hosszú körmű kezével -- körmei hegyesek és domborúak voltak, mint a
sasé -- megragadta a mellén függő arany keresztet.
-- Féltem az anyaszentegyházat, senor Cristobal -- suttogta. -- Tőled féltem. Az Isten
irgalmazzon neked, ha abba nem hagyod!
3.
Beatrix, a drága, szép Beatrix mit sem tudott arról, miféle sápadt kerubokkal viaskodik
az ő Cristóbalja. Ha tudta volna, milyen sebek érik az urát, talán utánamegy, és gyengéd
szóval hazahívogatja. De így csak aggódott, és gyötörte magát képzelt rémekkel, amelyek
gondolatában mind a kettőjük boldogságára törtek.
Mert ha nem is tudta, megérezte sokféle jelből, hogy valami baj van.
Megérezte a csendből, mert errefelé, ahol már szeszélyes rendetlenségben épültek a fehérre
meszelt házak, máskör vidám tereferélők, lányok, asszonyok, legények vonultak fel-alá. Most
senki sem látszott az utcán, csak egypár kisgyerek, közöttük az ő Fernandója, kockázott egy fa
alatt. Megérezte abból, hogy ma reggel nem jelentkezett a vízárus sem, neki kellett vízért
elszaladnia az Alcázar alatti Mária-kútig. Nem jött át rövid beszélgetésre a szomszéd Jacinta,
s akik mégis megálltak a kapunál, azok sem beszéltek a tervről, noha máskor mindig szóba
hozták.
Mindenki a főtéren volt.
-- Senora! Senora Beatrix! -- kiabáltak a gyerekek. -- Elmehetünk Fernandóval a Plaza
Mayorra?
Válaszolni sem volt ideje, a gyerekhad elfutott.
-- Menjetek csak -- fordult el az ablaktól.
Lassan- rendezgette Cristobal asztalát, amelyen szerteszét hevertek a kartonok, az
ónvesszők és a félig kész térképek. Beatrix ismerős volt a térképek világában, noha nem tudta
maga elé képzelni az óceánokat és a szárazföldeket úgy, ahogy azok a valóságban
meglehetnek. Ismerős volt mégis az utak meg az országutak neveiben, és bámulva nézegette
sokszor a kacskaringós utakkal, hosszú folyamokkal és apró városokkal telerajzolt térképeket.
Jól ismerte a mappák széleire pingált pufók angyalkákat, a tengerek habjaiból kiemelkedő és
kagylókon harsonázó sziréneket, szinte mindegyiket külön-külön.
Sokszor nevet is adott nekik. Persze csak amolyan játékos neveket, mint Gombóc,
Pisze, Nyúlszájú Jósé, Kövér Arabella. Azon a térképen, amelyen Cristobal a nyugati út tervét

rajzolta meg, és feltüntette rajta az Ibér-félszigettel szemben Cipangut, Kínát meg a mesés
Indiát, egy csinos tengeri istennő úszott a hullámokon, diadémos fejét oldalra tartva és
hívogatólag hátrakacsintva.
-- Dévaj Mariska -- mondta rá Beatrix. Cristobal akkor nagyot nevetett, de csakhamar
elkomorult az ábrázata.
-- Igen, ez csalogat engem, mint a felhőoszlop Mózes népét. Nemsokára elvitte a Junta
elé, és azóta sem hozta haza. Talán el is dobták már az egyetemi professzorok. Diego de Deza
atya is csak hitegeti Cristóbalt. Öt éve, hogy semmi sem történik...
Kibírhatatlan nyugtalanság vett rajta erőt. Ebben a vészterhes és ünnepietlen vasárnapi
csendességben váratlanul rátört mindaz a bizonytalanság, elkeseredés és reménytelenség,
amelytől öt éven át óvta Cristóbalt. Eszébe jutott a nap, amelyen a portugál János királytól
szökött hajós először lépte át Córdoba városának kapuját -- és legelőször ővele találkozott.
Levelet szorongatott a kezében, úgy, ahogyan a gyerekek az anyjuktól kapott pénzt. Marchena
atya levele volt az, ajánlás a felséges párhoz. Izabella és Ferdinánd azonban Baza síkságára
igyekeztek, éppen nem voltak Córdobában. Cristobal utánuk ment.
A nagy tervet a királynő nemsokára a salamancai egyetem döntésére bízta. Télvíz
idején érkeztek Salamancába. Ő kétkerekű kordén, Cristobal öszvérháton, végtelennek tűnő
poroszkálás után. Hideg szelek fújtak az asturiai hegyekből, vastagon állt a hó a házak tetején.
-- Kedvesem -- mondta Cristobal --, meglátod, elfogadják majd tervemet. S ha
meglesz a jóváhagyás, meglesz az esküvő is.
Mert Cristobal özvegyember volt. Első felesége Portugáliában halt meg. Diego
fiacskáját pedig a pálosi La Rábida-kolostorban hagyta.
Nemsokára azután, hogy Salamancába érkeztek, megszületett a kis Fernando.
S azóta öt év pergett le. Öt éve már, hogy mindkettőjüket csalogatja, hitegeti ama
bizonyos diadémos tengeri istennő a nyugati óceánok térképén. Nincs elég bölcsesség a
királyokban, nincs elég világosság a tudós páterek agyában, hogy megértenék: a genovai
Cristoforo Colombo (vagy ahogy mostanában nevezi magát, Cristobal Colon) az egész világot
az egyház és az uralkodó elé hozná?...
Jaj, mi ez a nagy csöndesség? Miért nem zajong a nép a főtéren?
Beatrix asszony sokáig maga elé meredt. Spanyol földön idegennek tűnő, erős vonalú,
szép arcán most a Szűzanya fájdalmas merengése látszott. Váratlanul Fernando jutott észébe,
és elmosolyodott. Keskeny ajkai közül elővillantak apró, fehér fogai.
Igen, ha a kis Fernando nem volna, ő akár ebben a percben elemésztené magát. Mert
rettentő valami bűnben élni. Bűn és szégyen az, hogy templomi áldás nélkül él együtt
Cristóballal és rettentő elképzelni ís, hogy hiábavalóság az áldozata, elenyésző a hite. Ebben a
tétova csendben bizonyos már, hogy Kolumbusz Kristóf nagy tervéből, a Föld
megkerüléséből soha semmi sem lesz.
Boldogságos Szűzanyám! Miért ment ma az egyetemre? Tudta jól, a nagy vita elmarad
-- akárcsak Alonso Enriquez vitája...
Felugrott Beatrix, hogy elszalad az ura elé azonnal, de aztán csak állt mozdulatlanul.
Éppen a tükörbe pillantott, és meglátta csapzott haját, ráncosodó arcát és a nyakán a

pirosbarna félkörös csíkot, amelyet a nap égetett rajta, mint a mezőkön dolgozó
parasztasszonyoknak.
-- Meddig higgyek még benned, Cristobal? -- mondta csendesen a tükörbeli
képmásának, mintha maga Cristoforo Colombo állna ott előtte.
Aztán megfordította a tükör alatt álló homokórát, mert éppen lepergett.
Nagyot sóhajtott, és ebben a sóhajtásban ki nem mondott, de ezerszer érzett dacos
kívánság bujkált: kezdődne bár új idő.
Térne haza Cristobal ragyogó szemmel és széles mosollyal. „Megvan, javasolják az
utat!" -- kiáltaná már a kert kapujából.
Akkor egyszeriben vége szakadna a keserű vádaskodásnak, a kényszeredett
lemondások sorának.
A nyomorúság ezernyi próbája, amelyet az évek során becsülettel kiállt, mégiscsak
visszavág. Amit évekkkel ezelőtt örömmel vállalt -- hogy odahagyja jó nevű családját, és
Cristoforo Colombo genovai tengerész hitvesévé szegődjék papi áldás nélkül is --, ma már
meggondolatlanságnak tűnik. Amit közel öt éve szép áldozatnak szánt -- hogy világra hozza a
kis Fernandót --, ma már szégyelli. Amit nap nap után kötelességének érzett - hogy vezesse a
szerény házat --, ma már nyűgnek érzi, s amit tegnap még magasztos hivatásnak tudott -- meg
nem alkuvásra tüzelni Cristóbalt --, ma már hiábavalóságnak tűnik előtte.
De hát miért ez a hirtelen, váratlan csömör? A minap még együtt tervezgették a nagy
vitát, tegnap még együtt húzták az utolsó vonalakat a részletes Marco Polo-térképre...
Beatrix leült az ablak elé, kezét ölébe ejtette, és kinézett az utcára. Az utcán csend
honolt, a kövek és a házak fehéren vakítottak a napfényben. A fák haragoszöld lombja
fonnyadtán hajolt a föld felé a nagy forróságban. A főtér felől papok kórusa hangzott.
Ma reggel, ahogy vízért ment, a Mária-kút kávája mellett egy férfi ült a kőlépcsőn,
szemébe húzott kalappal, hallgatagon. Éppen a feljárót zárta el előle, amely két-három fokkal
a vizet okádó kősárkányhoz vezet. Beatrix megállt előtte, letette a két nehéz korsót.
-- Rossz helyre ült kegy elmed.
A férfi felnézett rá. Szép arcú, fiatal férfi volt, kissé lányos vonású, sebesen rebbenő
szemű, fürkésző tekintetű.
-- Grácia, szép senora - mondta.
Összefonta keze ujját a felhúzott térde előtt, és nem mozdult a helyéről.
-- Talán segíteni akar? -- próbálta tréfára fogni a dolgot.
-- Megteszem szívesen -- válaszolt a férfi. Majd hirtelen kemény és parancsoló lett a
hangja: -- Maradjon veszteg! Álljon előttem mozdulatlanul, és nézze azokat a lovasokat!
A San Estéban-kolostor felől három katona közeledett, a Santa Hermandad rendőrei.
Lassú galoppra fogták lovaikat, és vizsgálódva haladtak a Plaza de Toros irányában.
Amikor már végképp eltűntek az egyik ház sarka mögött, a férfi felugrott, és
meghajtotta magát az elképedt Beatrix előtt.

-- Szép senora -- mosolygott --, ezek a lovasok engem kerestek. Köszönöm, hogy
megmentette az életemet.
-- Az életét?...
-- Amely most kétszeresen drága nekem, hogy megláthattam és megismerhettem.
-- De hát... mit vétett?
-- Ellenem vétettek, asszonyom. Kicsavarták kezemből a tőrt. Salamanca volt az én
jövőm bölcsője. Máshol nincs keresnivalóm, s most innen is mennem kell. -- Magyarázókig
még hozzátette: -- Rodrigo da Triana a nevem.
-- A híres espada -- rebegte Beatrix, és mélyen elpirult. A nevezetes matador életét
mentette volna meg az előbb? Az a férfi állott előtte, akinek nevét rajongva, áradozva
emlegették a lányok és az asszonyok szerte León tartományban?
Rodrigo da Triana...
Azt mondta: szép senora. Azt mondta: kétszeresen drága az élete, amiért őt
megláthatta és megismerhette.
Beatrix arcát otthon, a kitárt ablaknál ismét elöntötte a pír.
Bántotta, hogy még soha, egyetlenegyszer sem látta az espadát. Cristóballal még
egyetlenegyszer sem voltak a Plaza de Toroson, nem nézték végig a salamancai viadalokat,
amelyek pedig arról híresek, hogy az egyetemi diákság hajtja és ingerii az állatokat a komoly
professzorok biztatása közepette.
Cristobal azonban nem szereti a corridát. Buta vérengzésnek tartja. Ő olasz.
Beatrix lebiggyesztette az ajkát, elmélázva ingatta a fejét. Hajának fürtjét csavargatta
önfeledt mozdulattal. Arra a diadémos tengeri istennőre gondolt, ott a nyugati óceánok
térképén. Aztán elképzelte magát pogány istenek képével kivert gyűrűk, karperecek és
nyakláncok súlya alatt roskadozva. S elképzelte magát, amint nehéz aranybrokát ruhában
vonul a király és a királynő elébe, immár törvényes férje oldalán, aki a tengerek dicsőséges,
győzelmes admirálisa...
Erre gondolt, és megtelt a szíve keserűséggel.
Olyan sápadtan várta haza Cristobal Colónt, mint amilyen sápadt volt maga a genovai
is, amikor átlépte szobája küszöbét.
-- Drága, szép, Beatrix -- mondta csendesen. -- Vége mindennek.
(Vége mindennek -- ezt mondta, ilyen szomorúan, ma reggel az espada is.)
-- Mint Jób, akitől megvonta az Úr kegyelmét, és akit megkísértett ezer formában az
ördög, olyan vagyok én is. Vagy olyan, mint Mózes, aki Nébó hegyéről még megláthatta az
ígéret földjét, de oda már nem mehetett... Hazahoztam mind a térképeket -- az asztalra dobta a
papirostekercseket --, ne bántsa többé" a páterek lelkiismeretét. Rajta megrajzoltam százszor
is az új Kánaánt, de nem kell senkinek.
Lehajtotta fejét. Sötét pillájú, kék szeme alatt elmélyültek a ráncok. Erős, csontos
kezét tétova, suta mozdulattal Beatrix felé emelte.

-- Drága Beatrix, hallgatsz? Rettentő csapás ért ma! Csak te segíthetsz, csak te
vigasztalhatsz...
(„Mindig egyedül voltam -- mondta ma reggel Rodrigo da Triana. -- Ha egyszer valaki
hozzám szegődne, és hűségesen a hitvesemmé lenne, én a Sátánnal is szembeszállnék.")
-- Mit mondjak kegyelmednek? -- legyintett Beatrix. -- Tudtuk jól mind a ketten, hogy
ez lesz a vége.
-- Tudtuk? Nem beszéltünk tóla. Tegnap még reménykedtél.
-- Tegnap... Azelőtt és már évek óta. Ha összeül a Junta, kegyelmed boldog arccal jön
haza. „Megnyertem őket, mert igazam van!" -- kiáltja már messziről. Aztán kiderül, hogy
semmit sem ismernek el a tudósok, csak engem vigasztalt, csak engem hitegetett. Máskor meg
éjszakákon át beszél nekem a tudós Toscanelliról, a levélről, amelyet nem szabad felfedni,
leméri a tengerek hosszát, amelyeken sohasem járt, és csodákat mesél az Indiákról, amelyeket
el lehetne érni nyugat felé a tengeren, rövidebb úton, mint azt Diego Cano megkísérelte
Afrika mentén, és veszélytelenebbül, mint a szárazföldön a velencei kereskedők teszik.
Elhallgatott. A fejét hátravetette, és lehunyta a szemét.
-- Boldogságos Szűz Mária -- suttogta később --, mindig kudarc, és mindig lemondás!
Az őszülő férfi pedig, aki megjárta már a Földközi-tenger hullámait, átélte az Azoriszigetek viharait, és forgolódott már nem kis szerencsével a portugál János király udvarában,
mint a gyermek, aki sírva anyjához siet, ha szálka ment a körme alá, letérdelt Beatrix előtt.
-- Kedvesem -- suttogta --, mi lelt? Szememre veted harcaimat? Hisz te magad
biztattál unos-untalan. Mivé leszek, ha benned is csalódom?
Az utca végén Fernando közeledett a pajtásaival. Beatrix teste megremegett, mintha
fázna, pedig meleg volt, rekkenő hőség. De ahogy közeledett a kicsi Fernando, oly hirtelen és
gyorsan tűnt el az ábrándok messzeségében az espada mosolygó, bátor képe. S Beatrix már
nem hallotta Cristobal csodálkozó, könyörgő, értetlen faggatásait, már csak a saját maga
leikével viaskodott Bánja is ő a tovatűnő fiatalságot, a szégyent és a pogányok aranyát, a
hivalkodó pompát. Csak azt látná, hogy értik és tisztelik eszéért, tervéért az urát. Csak arról
megbizonyosodna végre, hogy nem a tervben és nem Kolumbusz Kristófban van a hiba.
Mert így csak hinni tud. De a hit csak Istennek kőszikla, az embernek ingovány.
Lelkében feloldódott minden feszültség, ám a hangja, a szava még nem volt a régi,
amikor megszólalt:
-- Sohasem lesz kegyelmedből admirális.
Úgy hitte, kedvesen, kötekedve, vigasztalva mondja. Buzdításnak szánta, s
csodálkozott, hogy Cristobal area krétafehérré változik, felkel és elfordul tőle.
Pollice verso. Megtörtént a kegyelemdöfés.
4.
Az öszvér lassan poroszkált a hídon, amely Salamanca lábánál a Tormes folyót szeli
át. A korai szárazságtól zsugorodó folyó csendesen folydogált, kora hajnali napsugár
csillogott rajta, ember, csónak nem mozgott a tükrén. A város házaiból fecskék és verebek

röppentek fel tömegesen, és a keringő galambokat odahagyva, gyors iramban suhantak a
földek irányába.
A híd nagy kőkockái közül még nem merészkedtek elő a megdermedt gyíkok.
Ijesztette őket a kétkerekű taligák zörgése is, amelyeken álmos parasztok döcögtek a városi
kapu felé.
Néha egy italos diák somfordált a hídon, és meg-megállt, hogy méregesse, messze
van-e még a kollégium.
A város felé főképpen ezek mentek, no meg kereskedők, ki gyalogszerrel, ki alacsony
szamáron kocogva, a város felől pedig szembe tartott felük a háromnapos szent látványosság
nézőközönsége: a közeli falvak gyerekei, asszonyai, hidalgók, főnemesek és néha egy-egy
katona, lovas apród.
E népség között kocogott -a hídon, jámbor öszvére hátán Kolumbusz.
Amikor a híd végére ért, még egyszer visszafordult. Búcsút venni a várostól, amelyben
öt hosszú esztendeig reménykedett és csalódott nap nap után megújuló kínnal. Valahol a
házak mögött, egy ablaknál talán még mindig integet Beatrix, a drága, szép Beatrix.
-- Bocsáss meg, Cristobal! Ne hagyj itt! Veled megyek!
A kis Fernando is ott áll anyja mellett, nem érti, hová készül az apja, de megérti a
könnyeket, és maga is sírásra fakad.
Oly nehéz és mégis oly könnyű volt a búcsú.
Mert örült szinte, hogy Tomas de Torquemada megfenyegette. Beatrix kicsinyhitűsége
nemcsak letörte, hanem biztatta is. Menj, cselekedj! Elég volt a tespedésből. Ez a tavasz a
cselekvések kezdete legyen. Hiszen a csillagok állása is erre inthet, mivel éppen ezen a
tavaszon készül döntő rohamra a felséges pár is a pogány mórok ellen. Salamanca, a nagy
egyetemi város kiürült. Tízezer diákból négyezer Granada felé vette az útját, hogy lássa, talán
meg is vívja az utolsó mór fellegvárat.
Gunyoros hang riasztotta fel gondolataiból:
-- No, látom, hogy kegyelmed sem lóra termett!
-- Nem is lovon ülök, hanem öszvéren -- vágott vissza nevetve. Az idegen csak
hümmögött, nem válaszolt. Gyalogszerrel lépkedett Kolumbusz mellett, mintha kengyelfulója
volna.
-- Amióta Ferdinánd királyunk elrendelte, hogy csak nemesember ülhet lóra
Spanyolországban, azóta sincs lova a nemesembernek. Nem is tudom, hova tűnik el a sok ló.
Az idegen megfogta az öszvér kantárát, majd megpaskolta a nyakát. Bozontos, fekete
szemöldöke hol felszaladt a homlokára, hol összerándult a szeme fölött.
-- Amolyan vidéki köznemes vagyok. Hidalgó. Megelégednék öszvérrel is, ha volna,
aki eladná.
Kolumbusz felnevetett.
-- Ohó, ide lyukadunk ki? Nos hát, vegyen magának!

Az idegen megállt, visszatartotta az állatot is. Most szembefordult Kolumbusszal. Az
arca sápadt volt, bozontos szemöldöke még félelmetesebbé tette a tekintetét. Az arca jobb
oldalán hosszú sebhely húzódott, talán régi kardvágás nyoma. Ettől a forradástól unos-untalan
valami pimasz vigyor ült az arcán.
-- Ki vele, mennyiért adj a kegyelmed?
-- Ez az állat nem eladó.
-- Neeem?! -- Az idegen méltatlankodva elhúzta a szót. Hallja kegyelmed, velem ne
játsszék! Az én nevem Fernando Perez Matheos. Nemesember vagyok, s ha szegény is, egy
öszvérért még meg tudok fizetni.
-- Csakhogy ez az állat mégsem eladó. -- Kolumbusz a köpenye alatt csendesen a
kardjához nyúlt. Lassan elhagyták a forgalmas utakat, mert a Salamancától délre elterülő
magas fennsíkon átvágva, toronyiránt Albába akart eljutni. Errefelé csenevész nyíresek
sűrűsödtek, biztos alkalmat kínálva bármely útonállónak.
-- Mit képzel az úr -- kiabálta az idegen --, miért alkuszom már egy órája erre az
öszvérre?! Nem vagyok én akármilyen paraszt, hogy lóvá tegyen! Szálljon le róla, a pénzt
megkapja tüstént.
Kolumbusz közbevágott.
-- Az én nevem meg Cristoforo Colombo. Genovai hajós és a királynő őfelségének
salamancai térképésze vagyok.
-- Haha, és öszvéren jár?! A felségek hivatalnokai lovon járnak!
-- Ahhoz kegyelmednek semmi köze. Az öszvér nem eladó, kegyelmed nem alkudott
rá, és ha nem távozik előlem, könnyen pórul járhat.
A hidalgó szemébe rántotta puffos fejfedőjét, két lépést hátrált, és kivonta kardját.
-- Verekedni akarsz?! -- sziszegte. -- Nos, majd leszállítalak én arról a spanyol
paripáról, te hitvány térképész! Tanuld meg, hogy nem tűröm az ellenkezést!
Most meglepő, váratlan fordulat történt. Alávaló módon hirtelen mozdulattal
markolatig döfte kardját az öszvér szügyébe. A szegény pára kínosan felnyerített, két lábra
ágaskodott, majd remegve összeesett. Kolumbusznak az utolsó percben sikerült lecsúsznia
róla.
Ledobta iszákját, köpenyét, és ellenfelére rohant. Egy pillanatig úgy látszott, Fernando
Perez Matheos felveszi a harcot. De csak egy-két vágásig jutottak, mert mihelyt kiderült, hogy
kardforgatásban egyenlő küzdőknek bizonyulnak, Fernando Perez harsányan felnevetett,
sarkon fordult és elszaladt.
Kolumbusz ott állt egymagában, az Álba de Tormes felé vezető ösvényen, alig
egyleguányira Salamancától -- amelyet viszontlátni többé nem akart.
Rossz előérzetektől hajtva, mogorván szedte le az állat teteméről a fanyerget,
összekapkodta cókmókját, és azzal az elhatározással indult tovább, hogy vissza nem fordul,
hanem megy, ameddig mehet, talán eléri délutánra Calvarassa de Arivá falvát, ahol másik

öszvért vásárolhat. De alig ment annyi ideig, ameddig százig lassan elszámol az ember,
hangos beszélgetéssel, fegyvercsörgéssel előkelő társaság érte utol.
-- Hé, uram, kegyelmedé az az öszvér, amelyik amott fekszik az út szélén? -- kérdezte
fennhangon a társaság vezetője, egy meglett korú, kövérkés férfi. -- Látom, kézben viszi a
nyerget...
-- Enyém volt -- felelte Kolumbusz méregtől pirosán. -- Fertályórával ezelőtt mellém
szegődött egy kötekedő alak, valami kiöltözött picaro, és hogy nem adtam el neki első kérésre
pompás hátasomat, egy óvatlan pillanatban leszúrta. Csak kerülne még egyszer a szemem elé
az a hitvány csavargó!
A lovaglók közül most kivált egy fiatal hölgy, akinek az apácákéhoz hasonló, egyszerű
és szoros főkötője volt, ámde ezzel az egyszerűséggel vetekedni látszott zöldesbe játszó,
aranybrokát ruhája, nyakában a díszes nyakláncok, gyöngyök és egyéb csillogó drágaságok
sokasága.
-- Arcán vágás nyoma volt annak a merénylőnek, ugye? - kérdezte kedves mosollyal,
és miután Kolumbusz igent intett a fejével, így folytatta: -- Ó, Cristobal Colon mester, a
nevén szólítom, mert hallottam hírét, és látásból ismerem is kegyelmedet, az a merénylő
Fernando Perez volt, a testvérbátyám... -- Itt elhallgatott, és mélyen elpirult.
A társaság tagjai egymás szavába vágva magyarázták:
-- Ne bántsa kegyelmedet a dolog! Fernando Perez bolond.
-- Kötekedő, erőszakos ember.
-- Elég bajunk van vele.
-- Az éjszaka elitta lovát és minden pénzét. A hidalgó húga pedig hozzátette:
-- S ha nem veszi pusztán kárpótlásnak, hanem szerető ajándéknak is, kérjük, fogadjon
el az öszvére helyett egy lovat.
Intett aranygyűrűs kezével, egy apród máris lovat vezetett elő, a kantárt Kolumbusz
kezébe nyomta, és ő alig ocsúdhatott fel ámulatából, a társaság, mint egy szép látomás, eltűnt.
-- Te azonban itt maradtál -- fordult Kolumbusz a lóhoz, amely méla egykedvűséggel
álldogált mellette. -- Haj, szép, hogy vagy, de hát sokba kerülsz majd nekem, hallod-e!
Kényes jószágnak látszol.
S elgondolkozott azon, miféle szerzetei is vannak a világnak: mint az ágrólszakadt
hidalgó vagy annak ragyogó húga, aki lóháton siet barátaival rendbe tenni testvérének zavaros
ügyeit. Ámbár, ki tudja, nem Fernando menekül-e a gyámkodó szeretet elől?
Lova kezes állat volt, ő maga is jól gazdálkodott az idejével: így még aznap túljutott
Alba de Tormes községen, és ahogy lehetett, továbbsietett s Sierra de Francia messze
előrenyúló domblábai mellett. Úgy számította, pár nap alatt eléri Ávilát, ahol egy-két jó
embere volt abból az időből, amikor az udvar ott töltötte a nyarat a nagy pestisjárvány idején.
Ávila váránál akart átkelni a Sierra de Quadaramán, hogy aztán Madridba, majd
Toledóba siessen.

S míg ezerféle gondolat járt a fejében, s a kezdeti megtorpanás után háborítatlanul
haladt az útján, hol poroszkálásra fogva, hol ügetésre késztetve lovát, nem is álmodta volna,
hogy Damoklész kardját függesztik feje fölé.
Nagy terve, amely éjjel-nappal foglalkoztatta, most sem hagyta nyugodni. Immár nem
bántotta a salamancai döntés, sokkal inkább foglalkoztatta, hogyan és miképpen keresse fel
újra régi pártfogóit. Töprengése úgy elhatalmasodott rajta, hogy az első nap delén alig röpke
órára aggasztotta csak az elhagyott Beatrix sorsa...
... talán éppen akkor, amikor Beatrix könnyek között, buzgó imádságba merülve térdelt a
székesegyház hideg kövén, és imádkozott.
„Szűzanya Mária, Jézus anyja, segíts meg! -suttogta. -- Gyönge, erőtlen asszony
vagyok, azt hittem mégis, hogy Cristobal támasza lehetek. Azt akartam, híres és nagy emberré
legyen, akit csodál a keresztény és pogány világ egyaránt. De csak a hírnevet és gazdagságot
láttam álmaimban, az oda vezető utat nem."
A ministráns credora csengetett. Térdre hullt a nép. Aztán felhangzott a templom
közepén a kórus:
-- Credo in unum Deum...
„Járjon ő csak a maga útján. Egyedül. Mert senkitől sem függve erősebb ő
mindenkinél. Uram, Jézus, add meg neki, hogy egyszer még visszatérjen hozzám, gazdagon
és fenségesen, mint a tengerek admirálisa, és tiporjon porba, amiért nem hittem benne!"
Felemelte fejét, az oltárra nézett, amelynek aranyos cirádái, szentjei és liliomai között
sűrűn gomolyogva szállt magasba a tömjénfüst. Kisfia képe jelent meg előtte, majd mint a
futó gondólat, az espada mosolygó arca. Aztán eloszlott a füst, Beatrix életében elérkezett a
pillanat, amikor végképpen le kell számolnia mindennel, ami a fiatalsághoz, álmaihoz
kapcsolja.
A világ magához alakítja az embert.
... ő meg azt kívánta, hogy Cristobal, éppen Cristobal mondjon le az álmairól. Hol a
gyóntató, aki kiszabhatná rá a penitenciai?
-- Senora, Senora -- hallotta váratlanul a háta mögött.
Hajlott hátú, sápadt fiatalember térdelt melléje az imazsámolyra. Nehezen, sípolva
szedte a levegőt, és olykor összerándult az arca, mintha fájdalommal küszködne. Ez az arc
megnyúlt volt, de nem a valószínű betegségtől, hanem a természettől, mint a lóé. Furcsán,
természetellenesen hatott e hosszúkás arc közepében az ártatlan, pisze orr, amelynek tövéből,
majdnem vizenyős szemek alól két mély ránc futott a formátlan szájig. Együtt a bámész
fiatalság és a számító ravaszság jegyei.
-- Senora -- suttogta ismét az idegen. -- Senora Beatrix, ugye? Beatrix bólintott.
Az idegen, miközben szemét az oltárra szegezte, és két kezét összekulcsolva, látszólag
imádkozott, így suttogott:
-- Senora, ne kérdezze a nevemet! Rossz hírem van. Beatrix elsápadt.
Most már teljesen a mellette térdeplő alak felé fordult, úgy várta szavait.

-- Cristobal Colónt gyilkossági merénylettel vádolják. Azonnal meneküljön! Ne a
hídon menjen, mert azt már lezárták. Osonjék ki a Plaza de Toros mögött, a Cirkusz-kapun.
Elhallgatott a papok kórusa. A tömeg mormogó imádsága hallatszott csupán. Az
oltárnál kifelé fordult a pap, és széttárta kezét:
-- Ite, missa est...
-- Menjen hát, siessen! Miért késlekedik? Beatrix arcán nyugodt, átszellemült mosoly
terült el.
-- Az én uram, Cristobal Colon már nincs a városban. Ma hajnalban elindult
Granadába, a felséges párhoz.
Pár perccel később Villa Sandino, az egyházi jog doktora nyitott ajtót a hajlott hátúnak
az egyetem egyik félreeső szobájában.
-- Nos, Sancho testvér, mit végeztél?
-- Elment... -- bólintott mogorván a besúgó. -- Az asszonnyal beszéltem, aki együtt él
vele. Azt mondta, elment.
-- Deo gratias! -- dörzsölgette kezét Fra Sandino. -- Már intézkedtem, hogy a Plaza de
Toros mögötti kapunál őrség álljon. Ha a híredre menekült, bizonyára bűne is van. Hogy
micsoda, majd kivizsgáljuk okkal-móddal.
Sancho Ruiz lerogyott egy székre, rátámaszkodott, szinte ráfeküdt felsőtestével az
asztalra, mert ismét sajogni kezdett hátán a seb.
-- Tisztelendő atyám... -- nyögdécselte. -- Kár volt odaküldeni a fegyvereseket.
Cristobal Colon ravaszabb valamennyiünknél. Már hajnalban elhagyta Salamancát, hogy
felkeresse Granada alatt a felséges párt.
Villa Sandino elámult. Magánkívül sziszegte:
-- Sátán!
-- Sátán bizony -- bólogatott Sancho Ruiz. Aztán alázatos hangon megkockáztatta: -Most talán volna mód rá, hogy Da Trianát, az espadát fogjuk el...
Mert hittel és készséggel ráállt, hogy Rodrigo da Triana merényletének szerzőjét
Cristobal Colónban lássa. Tudta is, nem is, mi ebből az állításból a valóság, kételkedni
azonban nem akart.
Most megingott egy pillanatra...
-- Az espadát -- mondta -,ha lehetne... Végtére ő volt, aki a kést belém vágta... S ha
tisztelendő atyáim orvost nem hívnak, talán már régen halott vagyok.
Villa Sandino felugrott, és nagy léptekkel fel-alá járkált a szobában. A besúgó szavaira
türelmetlenül intett a kezével.
-- Sancho, fiam, nem szabad, hogy szemedet elhomályosítsa a személyes bosszú. Tedd
csak mérlegre a két bűnöst. Cristobal Colon nehéz kő gyanánt zuhan a serpenyőbe, míg az
espada meg sem billenti azt. Az espada bűnét bízd Istenre, a genovai bűnét bízd mireánk.

Sancho nem felelt. Lehajtotta fejét. Agyában sötét, nehéz gondolatok kavarogtak.
-- Sancho testvérem, azonnal útra kelsz. Adunk lovat, és ha kell, kísérőt is. Be kell
érned a genovait.
-- Beteg, sebesült vagyok, atyám... Villa Sandino felemelte hangját.
-- A mi Urunk, Jézus Krisztus jobban szenvedett a keresztfán. Keze, lába szeggel
durván átütve, szívébe a római lándzsát döfött, ő mégis erőt vett kínjain, hogy a két latornak
megadja a feloldozást. Végy erőt hát te is a sebeden...
Sancho Ruiz maga elé bámult, mozdulatlan arccal és rebbenéstelen szemmel.
-- Egyedül megyek -- mondta később. - Nem, nem kell kísérő. Kolumbusz ekkor ért
Alba de Tormesba. Megállt a fogadó előtt, lovát az oszlophoz kötötte, intett egy fiúnak, hogy
vessen abrakot az állatnak, ő maga pedig a szűk ivóba lépve letelepedett, bort kért, és
falatozni kezdett.
S miközben szelte a kecskesajtot, és hagymát evett hozzá, nagyobbik fiára gondolt, aki
a pálosi La Rábida-kolostorban nevelkedik, és talán már akkora, hogy elkísérhetné őt az útra.
Mert hogy előbb-utóbb útra kel hajóival a nyugati óceánokra, abban nem akart többé
kételkedni. Csak ne volna szegény, mint a templom egere. Egyetlen hajóval is nekivágna a
kincses Indiának. De egyetlen hajó is rengeteg pénzbe kerül, és ha nem pártfogolja a király,
senki sem menti meg őt attól, hogy kisemmizzék.
Vagyon és hírnév és valami csodálatos, nagyszerű tündérvilág várja a nagy tenger
túlsó partján -- ábrándozott. S nem tudta, hogy egy alávaló ember máris nyomon követi. A
hatlovas hintó pedig, amely sok-sok testőr kíséretében villámként robogott át Alba de
Tormeson, Torquemada főinkvizítoré, aki a királynéhoz készül, Granada alá, a haditáborba.
5.
A terv nem hagyta nyugton egyetlen percre sem. Miközben León és Kasztília hegyeitvölgyeit járta, megszállt falusi kocsmákban, és éjszakázott a patakok partján a rekkenő nyári
éjszakákon, folyton a tervet latolgatta magában. A Salamancában elfecsérelt évek minden
mérföldnyi úttal nagyobb jelentőséget kaptak.
Azóta el is feledkezett róla a királynő, s talán mások, akik fürgébbek és gazdagabbak
nála, már régen megjárták az utat, amelyet pedig ő, csakis ő tervezett...
Ilyenkor vágtára kapta lovát.
Azzal hitegette magát évekig, hogy tervéről tud egész Spanyolország, és India lázban
tartja az embereket. Valóban így volt ez Salamancában, az egyetemi városban, és talán egykét mérföldnyíre körülötte is, de távolabb, ha a nevét mondta, falvakban és városokban
egyaránt csak a fejüket csóválták az emberek.
-- Cristobal Colon genovai hajós? A királynő térképésze? No jó...
Ezért nem hagyta nyugton a terv. Vele volt álmatlan éjszakáin és kábult nappalain.
Valami hajtotta, sürgette, hogy mesélje el, tárj a a világ elé mielőbb.
Nem hitte volna, hogy éppen annak mondja el, aki felbőszítette útja kezdetén.

Akkor találkozott ismét Fernando Perezzel, amikor elhagyta jócskán a Sierra de
Sosuegra magaslatait, és öszvérnek való, köves úton ereszkedett lassan a Guadiana folyó
síkságára. Errefelé műveltebb, de ugyanakkor elhagyottabb is volt a táj. A déli hegyoldalakon
messze elnyúló teraszok, hajdani gyümölcsösök fulladoztak a gaz alatt. A földeken lerombolt
házak árválkodtak. A mórok birtokai voltak valamikor, amelyekhez azóta sem nyúlt senki,
hogy a keresztény lovagok elűzték a pogányokat. Minél délebbre jutott Kolumbusz a spanyol
felföldön, annál több jel mutatott a sok száz éves mór uralomra. Az asszonyok nem egy
helyen elfátyolozva jártak, a férfiak közül sokan burnuszban díszelegtek, még a spanyolok is.
A nemesek és a köznép között egyaránt dívott a többnejűség. Lesz itt dolga az
egyháznak, annyi bizonyos.
Fernando Perez egy házfal romjain üldögélt, alig kőhajtásnyira az út szélétől.
Divatjamúlt, hegyes orrú csizmáját lehúzta, és maga elé rakta a sarjadzó, de máris száradni
kezdő fűre. Meztelen lábát süttette a nappal. Lábujját meg-megrántotta, ha légy röppent rá, s
láthatólag annyira elfoglalta ez a ténykedés, hogy ügyet sem vetett a közeledő lovasra, sem
pedig a forrón tűző napsugarakra. Kolumbusz már messziről felismerte. S mivel dühe már
régen elpárolgott, haragot tartani meg nem tudott, derűsen figyelte a sorstól örökre vigyorivá
változtatott hidalgót. Letért az útról, és odaléptetett hozzá.
-- Kegyelmed ugyancsak gyorsan szedte a lábát, hogy megelőzött -- mondta köszönés
helyett.
A hidalgó meglepetten kapta fel a fejét, és felugrott.
-- A lovam! -- kiáltotta kétségbeesetten, és megragadta az állat zabláját. Kolumbusz
azonban a kezére vágott kardja lapjával.
-- El onnan! Már a lovamat is akarja kegyelmed? Olyan, mint a gyerek: amit meglát,
megkívánja.
-- A lovam! -- ordította Fernando Perez magánkívül. -- Eladták a lovamat! De hát
megismer, persze, hogy megismer! Hiszen a fejét rángatja, a farkát csapkodja...
Alig lehetett megállni nevetés nélkül.
-- Persze, hogy rángatja a fejét, ha a zabiáját húzogatja. A farkát meg azért csapkodja,
mert elég sok erre a légy...
-- Megismer, ha mondom! Ó, az átkozottak! Háromágú csillag van a farába égetve.
Ihol ni! Szálljon le róla, mert levágom, mint a gabonát.
Valóban, fele sem volt tréfa, bármennyire nevetségesnek is tűnt a kitörése, ahogy ott
ugrált a ló körül, és a kardjával hadonászott. Kolumbusz Kristóf már megbánta, hogy ismét
szóba állt ezzel az emberrel, de ha megtette, most már vállalta a következményeket.
-- Ejnye, uram, miféle átok van kegyelmeden, hogy minduntalan az én hátasaimat
akarja?
-- Átok, átok! Jól mondod! -- ordította a hidalgó keserűen, és kardjával feléje sújtott.
Leugrott erre a nyeregből, és csupasz karddal rontott ellenfelére, aki eszét vesztve
vagdalkozott. Nemcsak kivédte a vágásokat és szúrásokat, hanem a lovától is távol tartotta a
hidalgót, aki ezúttal nem mutatkozott kiváló vívónak.

-- Hó, királynő firkásza, most véged!
-- Verekedtem én már arab kalózokkal. Csak nem ijedek meg egy mezítlábas
spanyoltól? -- és nagy erővel felütötte ellenfele kardját.
A kard szikrázva, csillogva fordult egyet a levegőben, aztán hangos csengéssel a
kövekre esett. Fernando Perez csak most vette észre, hogy mezítláb topog a forró köveken.
-- Igaz is -- motyogta zavartan --, a csizmám...
Nem törődve Kolumbusz kardjával, megfordult, és visszaült a házfalra. Komótosan
húzogatni kezdte a lábbelijét. Azzal a nagy haragnak vége is volt.
-- Kutyául megfájdult a talpam -- mentegetőzött később. Sokat gyalogoltam. Hiába,
meg kell szokni ezt is.
Kolumbusz sokáig szótlanul nézte ezt a kopott zekében, fényes nadrágban gubbasztó
embert, akinek azonban gondja volt még ilyen állapotában is az öltözékére, mert fehérnek
nem nevezhető inge gallérját tízszer is megigazította, és amikor végre feltápászkodott ültő
helyéből, akkurátusán kötötte fel a kardját, és kényeskedve emelgette lábát.
-- Indulhatnánk. Úgy vélem, zivatar készül.
A lóról már említést sem tett, Kolumbusz megszánta.
-- Éhes? - kérdezte, de a hangjában nem volt semmi dölyf vagy lenézés. A hidalgó is
megérezhette ezt, és bólintott.
Leültek most már egymás mellé, és alaposan megebédeltek. Bort is ittak rá a
kulacsból, amit egymás szájától kapkodtak el, lévén nagy meleg kívül, és rettentő szomjúság
belül.
Együtt indultak tovább, mivelhogy mindkettőjüknek a távoli Granada volt az úti célja.
Kolumbusz lóháton, a hidalgó meg gyalogszerrel, mert ragaszkodott hozzá, hogy nem ül
második tehernek az állatra. Lassan ereszkedtek a völgybe, nem mint jó barátok, de immár
mint jó ismerősök.
A völgyben kicsi falu terpeszkedett. Parányi templom, körülötte roskadozó házak.
Fuente el Fresno, az első falu, amelyet a hegyekből jövet elér az utas.
Innen a dombhátról oly közelinek tűntek a házak és a templom, mintha
kéznyújtásnyira volnának. Pedig jó két óra hossza még az út a kanyargós szerpentineken.
Milyen barátságos a falu még így messziről is. A házak között bizonyára lábasjószág
kaparászik, a kutyák vakkantanak, ha vándorok közeledtét érzik. A házakban csak az öregek
és a gyerekek vannak otthon, a földeken szükség van ilyenkor a dolgos kézre.
De hát mit jelentsen ez a szapora csengettyűszó?
-- Lélekharang -- mondta csendesen Fernando Perez.
Kolumbusz bólintott.
-- Azt mondják, nem jelent jót, ha az utas temetéssel találkozik.
-- Igaz, igaz -- rebbent fel őszinte ijedelemmel a másik.

-- Én sohasem hittem az ilyesfélékben.
-- Nekem sajnos megvan a magam keserű intelme. A sorsunkat bizony nem mi
intézzük.
-- Megbocsásson, hogy ilyesmibe kontárkodom. Az imént valami átokról is beszélt.
Elmondhatná, hogy mi van e szavak mögött?
Csak egy mély, szomorú sóhajtás volt a válasz. Kolumbusz látta, hogy útitársa
nehezen húzza fájós lábát, és szokatlan bőséggel ömlik róla a verejték. Ámde hiába ajánlotta
fel a lovát, Fernando Perezt most már nemesi büszkesége is visszatartotta attól, hogy a
sikertelen mezítlábas párbaj után elfogadja a paripát.
Egy kanyarodóban azonban hirtelen-váratlan leült a földre, és lihegve törölgette a
homlokát.
-- Szomjas talán? -- kérdezte Kolumbusz. -- Ismerem ezt a bajt, kegyetlenebb
mindennél. Várjon, igyék bort, vizem sajnos nincs.
Bora sem volt már, kiderült, amikor a bőrkulacsot megkotyogtatta. Fernando Perez
egyébként sem nyúlt a kulacs után, csak a tenyerét nyújtotta feléje valami rettentő
borzalommal a tekintetében. Kolumbusz ránézett. Tenyerén sötét foltok nőttek szinte
szemlátomást.
-- Fekete halál -- suttogta iszonyattal.
A hidalgó csak bólintott. Nem szólt semmit. A pestis most már rövid idő alatt levette a
lábáról. Fél könyökre ereszkedett a földön, és kapkodva szedte a levegőt.
A genovai szeme előtt elborult a világ.
Egy belső hang azt kiáltotta: „Menj, menekülj a beteg közeléből! Most röppentél ki a
kalitkából, máris elkapna a halál?"
Egy másik hang ezt suttogta: „Ne hagyd el a szerencsétlent! Ellenség vagy jó barát,
most mindegy. Pár nap, és vége lesz. Segíts rajta. Segítsd legalább pap elé..."
Felnyalábolta a beteget, felültette lovára, és a falu felé irányozta lépteit sietősen,
háthajó szívvel fogadják, hátha orvos is akad ott, aki úton járva éppen megszállt itt... Ilyenkor
sok minden képtelenségben bizakodik az ember.
-- Legyen erős!-biztatta a hidalgót.
Míg a lova mellett futott a sárga kövek porában, és fél kezével az állat nyakára hajló
beteget tartotta, nehogy leforduljon a nyeregből, egyre csak a tavalyelőtti nagy pestis emléke
zúgott a fejében. Délen, Andalúziában akkora volt a járvány, hogy falvak pusztultak el napok
alatt, és maga a felséges pár is Sevillából az északi Valladolidba tetté át székhelyét, mert ott
hidegebb volt az időjárás, és a járvány sem kegyetlen. S noha ma már az emberek jobban
félnek újra a mórtól vagy a szentatyák máglyáitól, fel-felüti még manapság is fejét a vész.
Lehet, hogy a faluba érve elfogják mindkettőjüket, és menten elégetik. Lehet, hogy
gondjaikba veszik a beteget.

S őt is. Mert jól tudja, hogy két-három nap, s rajta is kitör a járvány. Tenyerén és
hónalján kékesfekete foltok nőnek majd, mirigyei megduzzadnak, végtagjait görcsök húzzák
össze, és kiszenved rövidesen.
-- Mindjárt beérünk -- vigasztalta Fernando Perezt. -- Ne hagyja el magát!
Ő maga azonban olyan volt már, mint a szélütött. Boltozatos, széles homlokán nagy
ráncokba húzódott a bőr, őszülő fürtjei a verejtéktől csapzottan hullottak csodálkozó és rémült
kék szemébe. Szája, amelynek alsó ajka kissé duzzadt volt, erős akaratra valló, most
lefittyedt, szinte sírásra görbült. Ó, a granadai tábor, a királynő és a nagy terv e pillanatban a
föld páráival együtt felröppent a magasba, és semmivé foszlott. Salamanca is csak távoli
emlék volt, mintha évtizedekkel ezelőtt indult volna el onnan.
A hidalgó arcára tekintett. A hajdani kardvágás nyoma megtartotta még most, a
szenvedés közepette is a kihívó vigyorgást azon az arcon. Mintha maga az ördög vigyorogna
rá kárörvendő képpel.
Elszorult Kolumbusz Kristóf szíve. Visszafogta a lovát.
Ekkor fordult ki a temetési menet az útra, valamely földek közötti ösvényről, amely
ide átvezetett. Elöl két ministráns ment; egyiknek kezében csengő, másiknak füstölő. Savanyú
tömjénszag terjengett a fák alatt. Aztán egy pap következett. Sovány, bágyadt szemű páter.
Kezében nagy keresztet tartott, magasra emelve, mintha hívná, követésre buzdítaná az utána
igyekvőket. És mentek utána ötvenen vagy talán százan is, gyermekek, aggok, nők és férfiak.
Mind parasztok. S mind betegek. Ki botra támaszkodott, ki a másik vállára. A páter hangos
„oremus"-át, a halk énekszót minduntalan elnyomta a betegek gáttalan sóhaja, remegő
nyögése.
-- Pestises csapat.
Kolumbusz szeme elé kapta a kezét, hogy ne lássa a borzalmas látványt, az élőhalottak
fekete vonulását. Mert mindannyian, akik a papot követték, fekete köpenyben voltak, mint
akik halottat kísérnek.
De hát hol a halott, amelyet e bús sereg kísér?
Kolumbusz megállt, bevárta a menetet. A csengettyű egyre hangosabban és ijesztő
egyhangúsággal csilingelt, a tiszta napfényben fehéren szállt ég felé a tömjén. A vánszorgók
végre eléje értek. Ő felemelte a kezét.
-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- In aeternum... -- hajtotta meg fejét a pap. -- Ki vagy te, idegen?
-- Cristobal Colon a nevem. Vagy ha úgy tetszik, Cristoforo Colombo, minthogy
Genova a születésem helye. Beteget hozok, közétek valót. Itt vette le lábáról a vész, nem
messze, a határban.
-- Hodié mihi... -- bólogatott a páter. -- A haragvó Isten bármikor utolérhet. Nézd a
parasztokat! Fuente el Fresno utolsó lakói...
Kolumbusz a falu felé nézett. Ott már süket csendesség honolt, még kutyák sem
ugattak.

-- Hol a halott, amelyet kísértek?
A pap szeme lázas fényben csillogott. Felemelte jobbját, három ujját kissé szétnyitva,
amint Jézus és az apostolok, valamint Szent Domonkos és Szent Tamás teszik a templomok
nagy oltárképein.
-- Mi magunk vagyunk a halott és a kíséret. Jöjj és kövess engem! -- Aztán keresztet
vont a levegőbe. -- In nomine Domini...
Kolumbusz a menet végéhez csatlakozott. Lassan lépdelt egy sántikáló férfi
nyomában. Fenn a nyeregben Don Fernando Perez mintha aludt volna. A szeme lehunyva, a
szája lepittyedt, nyoma sem volt rajta az ördögi vigyornak. A menet pediglassan végighaladt a
domboldalon, az elárvult földek sora mellett. A domboldal, amely a sötét lombú fákon túl a
falura és a Guadiana síkságára nézett, nyöszörgő szent énektől volt hangos, mintha sírna. A
lágy spanyol hangokon megnyúltak a gregorián dallamok, és zavarosan zümmögtek, mint
ezernyi dongó.
A dombháton túl temető következett, nem régi, mely a faluban, a templom körül
található, hanem új keletű, friss halottakkal teli. A temetőben, a keresztek sora után gödrök
tátongtak üresen.
-- Megástuk előre -- suttogta a vén paraszt, aki Kolumbusz előtt bicegett. -- Megástuk,
amikor még volt erőnk. De ne félj, testvér! Ásunk majd a társadnak is meg neked is. Majd ad
erőt az Isten...
Kolumbusz leereszkedett egy hantra, és révetegen nézte, mint forgolódik, helyezkedik
a csapat. Az élő árnyak mindegyike egy-egy gödör elé térdelt, égre emelte két kezét, úgy
imádkozott.
Aztán a szikár pap intésére felhangzott:
-- Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa...
Ő felnézett az égre, várta, megnyílik talán, vagy elsötétül komor fellegekkel, hogy ne
lássa ezt az eszelős képet. Mert íme, mindenkinek megvolt már a sírja, és akit elhagyott az
ereje, belefeküdt megadó mozdulattal. Akit elhagyott már a lélek, azt elföldelték a többiek,
imát is mondtak fölötte.
A pap folyton imádkozott a megholtak és mindannyiuk lelkiüdvéért.
Amikor az egyik ministránsgyerek kezéből kihullt a csengő, a pap Kolumbusz kezébe
nyomta, mert a csengőnek folyton szólnia kellett. Kolumbusz pedig meg-megrázta az imák
ritmusára, később átadta másnak, aki felváltotta őt.
Fernando Perez felnyögött. Ébredezett.
-- Nagy Isten, hol vagyok?
-- Temetőben -- felelt fanyar mosollyal Kolumbusz. -- Ne féljen, még nem halott. Nem
vagyok még én sem.
Lassan alkonyodott már. Hűs szél támadt.
-- Mi csak vendégek vagyunk a temetőben. Még nincs helyünk. .. A páter utolsó
kenetet ad mindenkinek. Majd miránk is sor kerül.

A hidalgó felsírt hangosan.
-- Ne sírj! Nemsokára úgyis vége lesz mindennek.
-- Cristobal Colon -- ragadta meg kezét a beteg --, rettenetes az én balsorsom. Most
kell meghalnom, amikor az éden kapujában volnék.
Nem várta meg, hogy Kolumbusz kérdezze. Õ maga kezdte:
-- Nekem már nem volt semmim. Kiforgattak mindenemből. Ó, nagyon hosszú
történet! Egyszer, talán a másvilágon elmondom neked, Cristobal testvérem. -- Elhallgatott
egy időre, majd folytatta: -- Mert semmim sincsen, hajóra akartam szállni. Úgy hallottam,
messze délen, ahol már felforr a tenger, és iszonyú habokkal tajtékzik, hogy csupa fehér gőz a
felszíne, Afrika partjain arany- és ezüstlombú fák teremnek.
-- Hallottam én is, valóban.
Egymáshoz hajoltak. Mintha nem is utolsó szavaikat suttognák a nyári estének.
-- Úgy terveztem -- forrósodott a hidalgó hangja --, hogy ha feljutok egy hajóra,
ráveszem a kapitányt, szedjük meg azokat a fákat. Kopasszuk meg, mint a birkákat! Ne
maradjon rajtuk egyetlen levél sem! János király tengerésze, a portugál Diaz látta azokat a
fákat.
Kolumbusz bólintott.
-- Tudok róla. Én magam is beszéltem Bartholomeo Diazzal. A hidalgó szeme
felcsillant. Sokáig nem szólt semmit. Bámulta a fresnói fekete árnyakat, hallgatta a fájdalmas
nyögéseket, a hangos fohászokat, a felcsukló zokogást. Valahol a gödrök sorának túlsó végén
elkeseredett szitkozódás hallatszott. Valami földi dolgon összevesztek a másvilágra igyekvők.
-- Vigasztalsz engem. Biztatsz is talán. Jó keresztény vagy. Ekkor ért eléjük a pap.
-- Kedves testvéreim, kívánjátok-e felvenni a szentségeket?
-- Igen, atyám -- felelte Kolumbusz Kristóf. -- Előbb azonban elmondanék egyet s
mást az életemből ennek az embernek itt, hogy megkönnyítsem szenvedéseit.
-- Röviden szólj, mert kevés az idő! -- intette a pap, és maga is leereszkedett eléjük a
földre. Már nehéz volt a lehelete, mint azoké, akik a végüket járják. -- Beszélj!
-- Fernando Perez, testvérem, tudnod kell, hogy engemet is hasonló vágyak indítottak
útnak, mint téged. Már jó ifjúságomtól kezdve az a vágy él bennem, hogy ismeretlen földekre
hajózzam, soha nem látott népekkel találkozzam, és arannyal, ezüsttel, mesés kincsekkel
megrakodva álljak a világ elé. Ezért is lettem hajóssá, noha apám egyszerű takács volt, és a
család engemet is a takácsok céhébe szánt. De hát volt egy nagybátyám, Colombo kapitány,
az ő példája, no meg segítsége vitt a tengerre. Hajón, bárkán inaskodtam, később pedig
megfordultam minden ismert kikötőben és a tengeren Európa meg Afrika között. Hidd el
nekem, a legjobban mégis hazámfiának, a velencei Marco Pólónak könyve dobogtatta meg
szívemet. Bejárta ő egész Ázsiát, eljutott a kincses Indiába, Kínába, a Nagy Kán országába és
azután az ismert szárazföld végére is, Cipanguba. Még ma is emlékszem a szavaira: „Cipangu
kelet felé fekvő sziget a mély tengerben, 1500 mérföldnyire a szárazföldtől. Valóban igen
nagy sziget. Népe fehér, művelt és jó hírű. Bálványimádók, és senkitől sem függnek. És
mondhatom nektek, mérhetetlen sok arany birtokában vannak..."

Az éjszaka végképpen álomba ringatta a világot. Csak a csillagok sziporkáztak odafent
a szférák magasában, mint a lét ki nem alvó mécsesei. Baglyok suhantak a fák között,
denevérek cikáztak hangtalanul, nagyon messze kutyák vonítottak. Arany, arany, arany.
Mérhetetlenül sok arany. A pestis élőhalottjai elcsendesedtek.
-- ... és csalogatott a sokféle szép mese -- folytatta Kolumbusz --, amelyekről hajósnép
között naponta szó esik. Csalogatott Szent Brandanus szigete, a titokzatos Antilia, a Hét
Város, amelyet a mórok elől elmenekült hét püspök alapított, de hát ezek nem keletre, hanem
napnyugatra vannak, az ismeretlen, végtelen óceánban. Igen, igen, Fernando Perez testvérem,
ha nyugatra néztem, Antilia csalogatott, ha keletre tekintettem, India hívogatott. Érted-e hát,
hogy nekem más nem juthatott eszembe, csakis az, hogy körülhajózzam a Földet, felfedezzem
Antiliát, Szent Brandanus szigetét, és utána elérjem Indiát? A sorsomra sokáig nem is
panaszkodhattam, mert Portugáliába vetett, ahol előbb térképrajzolással kerestem kenyeremet,
ámbár hajóztam is, méghozzá Thuléig jutottam el, amely északon az utolsó ismert föld. A
Föld megkerülését, India felfedezését felajánlottam János királynak, mert ez volna a
legrövidebb út a kincsekben és fűszerekben oly gazdag országba. A pogány török KisÁzsiában és a Szentföldön amúgy is elzárta már régen a keresztény kereskedők szárazföldi
útját. Ajánlatomat János király nem fogadta el, ámbár a firenzei tudós, Toscanelli levele is
megerősítette elképzelésemet. Sőt menekülnöm kellett Portugáliából a legkatolikusabb
királyok oltalma alá. Most itt vagyok. Halogathatták öt esztendeig a jóváhagyást Salamanca
tudósai, de remélem, hogy ha Granadában győzünk a mórokon, királynőnk örömében
felszerel számomra egynéhány hajót... Akkor aztán a te arany- meg ezüstlevelű fáid semmik
lesznek ahhoz a kincshez képest, amelyet én hozok -- odaátról. -- Elhallgatott, majd csendesen
hozzátette: -- De... most már csak itt végzem melletted, testvér, ha ugyan jut sírgödör
számunkra e kísértetek temetőjében. Te aranyerdőket siratsz, én siratok egy egész világot...
egy új világot..
Nagyon csendesén, a halálba indulók nagy őszinteségével ejtette ki e szavakat, és azt
várta, hogy rebbenő sóhaj vagy talán értetlen kérdés hangzik el utána. De a csillagos éjszaka
nagy sötétjében csend vette körül, idegenül és félelmesen. Előretapogatózott a sötétben, és
megragadta a pap kezét.
Hideg volt.
Megborzongott. A halott érintése, a fáradtság és e nap rettentő élményei kiforgatták
lelke egyensúlyát. Babonás félelem kerítette hatalmába. Halottnak mondta el nagy tervét és
talán a nagy titkot is. Most meghalt a terv is, és elenyészik a titok is. Felugrott, ijedten
tapogatózott a fekvő emberi testek között arrafelé, ahol a lovat hagyta, béklyó és kötőfék
nélkül. Nyelvével halkan csettintett, úgy hívogatta, remélte, talán nem csatangolt messzire.
Amikor közel látta a ló árnyképét magához, felugrott a nyeregbe, és csendesen, de
belül hangosan dobogó szívvel ellovagolt a halál birodalmából.
Esküdni mert volna rá, hogy a Fuente el Fresnó-i temetőben mindenki meghalt a
pestisesek közül, talán már azon az éjszakán.

REMÉNYEK VÁROSA: SEVILLA
1.
Aprókat lépegetve, kacsázva, sántikálva, alacsony ember sietett a kikötőből a Torre dei
Oro, az Aranytorony irányába. Úgy látszott, mintha űzné a kikötői zaj, a sok apró csónak,

széles uszály, tengeri vitorlás és gálya látványa, mert a sevillai kikötő most telve volt ezekkel.
Dagály lévén, felhúzatták magukat a folyam torkolatától egészen a város alá, amely pedig
nem volt közel, hanem éppen nyolcvankét mérföldnyire a nyílt tengertől. A parton halomban
állt a rengeteg áru, bálákban a gyapjú és a gyapot, zsákokban a kávé és a sokfajta keleti
fűszer, kosarakban a narancs, a dinnye, és még a jó ég tudná elsorolni, mi minden. Pogány
rabszolgák, szerecsenek és mórok rakodtak.
-- Hé, zsidó, gyere segíteni! -- kiabáltak az alacsony emberke után, mert szakálláról és
szürke köpenyén a jelről azonnal ráismertek.
Az csak megvonta a vállát, és továbbsietett. Csakhamar eltűnt a szekerek és a
gályahúzó ökrök mögött, hogy később feltűnjék újra a parti lépcsőkön, amelyek a városfalig
vezettek, és onnan a Torre de Oróhoz.
A toronyban, jól tudta, most nincs egyetlen maravédi sem, hát még arany, mint a
kegyetlen emlékű Don Pedro király idejében, aki először használta kincstár gyanánt az arab
tornyot.
A nyolcszögletű építmény előtt mégis öt alabárdos katona vigyázott.
-- Josua, hé! -- szólították meg a közeledőt, aki a ciprusok lombja alól kilépve, sűrűn
törülgette verejtékes homlokát a tűző napon. -- Siess, mert Don Miguel ugyancsak vár!
Kanyargó csigalépcső vezetett a legfelső emeletre, ahol tágas szobában, ólomkarikás
ablakok sugározta fényözönben, kedvetlenül sétált fel-alá Don Miguel, a kincstár őre. Josua
Franco belépett, meghajolt szótlanul, és kék eres, fehér kezét a mellén összekulcsolva,
türelmesen várt. Miguel úgy tett, mintha észre sem venné, nehéz léptekkel rótta a szobát.
Egyszerre csak megállt a zsidó előtt.
-- Na! Keményen hallgatsz! Legalább köszönnél, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus!
-- Nem akartalak zavarni gondolataidban, uram. Az Úr áldása kísérjen téged és fiaidat!
-- Elhoztad, amit kértünk?
Josua karikás, kék szeme megrebbent. Sovány, sápadt arcán nem látszott a felindulás.
Végigsimította kusza szakáilát, és lassan felelt:
-- A hajó nem érkezett meg, Don Miguel. Magam is aggódom, mi történhetett vele. Ha
e hónap végéig nem lesz kezemben a két ládikó gyöngy Indiából és a hat darab feszület,
amelyet magyar ötvösök készítenek, akkor tönkrementem.
Miguel harsányan felnevetett, és vállon veregette.
-- Nem féltelek titeket, Josua! Nektek a bőrötök alatt is pénz van! -- Aztán hirtelen
haraggal hozzátette: -- Hanem ha három napon belül nem keríted elő azt a háromezer aranyat,
amit maga a felséges királynő kér tőled, akkor lenyúzom a bőrödet... Le én!...
.
Josua Franco hallgatott. Széttárta két kezét, annak jeléül, hogy a semmiből nem
teremthet elő sem aranyat, sem ezüstöt.
-- Szabad legyen csak annyit mondanom: Granadát felséges királyaink a mostani
erőkkel is képesek volnának bevenni. Úgy hallottam, Boabdil szeretné feladni a várat, és csak
az alkalmat vagy a biztatást várja. Spanyol földön vége már a mór uralomnak.

-- Éppen ideje.
-- Persze, hogyha befut a hajóm, amely Velencéből egyenesen ide készül, azonnal
rendelkezésére bocsátom a felséges párnak minden rakományát. Nagy megtiszteltetés, hogy
az udvar engem is segítségül kér, noha vannak Sevillában Josua Francónál gazdagabb zsidók
is.
Miguel, aki az egyik nyitott ablaknál állt, és a távoli pálmákat nézte, most sarkon
fordult.
-- Igen, igen! -- szólt fennhangon. -- Megtiszteltetés... Örülj, hogy meghagytunk a
hitedben, Josua Franco. Na, eredj, és hozd azt a pénzt. Tudom úgyis, hogy hazudsz. A
gyöngyöket biztosan Abraham Lévi hajóján csempészted be, most pedig letagadod. Siess,
mert máris rossz a levegő...
-- Muchas gracias -- hajolt meg Josua Franco, és kifordult az ajtón. Később sem tudta
volna megmondani, mit köszönt meg Don Miguelnek oly nagyon, de mire a nagy katedrális
elé ért, már nem is törődött a rosszkedvű toronyparancsnokkal.
A katedrális fenségesen és ijesztő méretekben magasodott az ég felé, ezer és ezer létra,
pózna, állványzat sűrűjéből. Immár befejezéshez közeledett a rettentő mű, amelyet 1401-ben
kezdtek építeni „a világ csodájára és a spanyol hit dicsőségére".
Óriási oszlopokon pihent a gótikus tetőzet, csupán a kupola volt még befejezetlen.
Az építkezést mindig sokaság állta körül. Josua Franco is elnézte, miként emelik fel a nehéz
köveket az ingatag csigákon. Egy csizmadia mélyen megemelte a kalapját, amit követett egykét bamba földműves is.
Josua elégedetten elmosolyodott. A köszöntés nem a székesegyháznak, hanem neki
szólt, mivel Pedro, a csizmadia nemrégen száz maravédit kapott tőle.
-- Agua, mas fria, que la nieve! -- kiáltozták a vízárusok, akik a piactér felől jöttek. -Vizet, vizet! Hidegebb a hónál!
A pictéren hatalmas tömeg hullámzott. Vásár napja volt. Tehenek bőgtek, majmok
visítoztak. Amott parasztok szidták a termést és a mórokat, máshol kofák árulták mosolygó
narancsaikat, és veszekedtek a kovácsokkal, szíjgyártókkal. A lacikonyhák felől pecsenyeillat
áradt szét a rekkenő nyári forróságban. Az olajfák alatt fekete képű rabszolgákat árult egy
potrohos férfi, és kiabálása túlharsogta a misztériumszínpad hangjait, amelyen éppen a sátán
tört az első emberpár boldogságára.
Josua felkereste a pénzváltók sorát, ahol két ügynöke dolgozott.
-- Ne maradjatok sokáig! Még csillagjötte előtt számoljatok el -- mondta nekik.
Találkozott Abraham Lévivel is, akinek elmesélte Miguel szavait.
-- Engem ne keverj semmibe, Josua -- rémüldözött Lévi. Nekem nincs pénzem,
tönkrementem, amióta a fiamat vezeklésre ítélte a szent törvényszék.
Lévi fia katolikus hitre tért, de azzal vádolták, hogy titkon régi vallását követi. Az apja
pénzére is szükség volt, hogy megmeneküljön a máglyától.

-- Megérdemli, hogy az Úr lesújtson rá! -- dörmögte Josua. Aki áttér, olyan, mint
Alborák, Mohamed lova...
-- Igaz a hír, hogy a királynő ki akarja űzni a hithű zsidókat is Spanyolországból?
-- Lehet, nem tudom. Amíg vannak marránok, ránk nem kerül sor.
E percben hangos sikoltozás hangzott a tér túlsó felén. Asszonyok és gyerekek
közeledtek futva. A férfiak a fák mögé ugrottak, és egymás derekát fogva, tovaugrásra készen
álltak.
A hirtelen támadt puszta tér közepén pedig fiatal bika forgolódott, és patájával a
homokot kapálta.
-- Vigyázz! -- kiáltotta Lévi egy fa mellől, de Josuának már nem jutott hely sehol. Az
állat végigrohant a fák között, és miközben a sorok gyorsan átcsoportosultak, egyenesen Josua
Francónak rontott.
-- Jaj! -- kiáltott kétségbeesetten a kicsi emberke, és sánta lábán menekülni próbált a
bika elől. Az meg is torpant a hangos felkiáltásra, még inkább a felcsattanó röhögésre, .amely
Josua bicegése láttán kitört a tömegből.
-- Corrida del toros! Corrida del toros! -- ordítoztak kórusban a suhancok, akik
alkalmasint jól felingerelhették az állatot.
-- Vigyázz, zsidó! Ott egy másik bika! -- ijesztették Josuát, aki kétségbeesetten szaladt
a tömeg felé, amely azonban minduntalan szétnyílt előtte, és nem adott menedéket a
nyomában ügető állat elől. A szerencsétlen ember kalapja leesett a földre, köpenye szétnyílt,
egyszer rá is lépett futtában, és akkor majdnem orra bukott a porba. Melle zihált, két szeme
kimeredt, az arca vérvörösre vált, és eltorzult a félelemtől.
-- Hó, hó! -- biztatta a tömeg óvatos messzeségből a bikát, mert felséges látványosság
készült. Egy kölyök nagy ügyesen narancsot hajított a fél szarvára.
A színjáték amott az emelvényeken, amelyek az eget és földet és a poklot ábrázolták,
most abbamaradt, és még a fekete rabszolgák is röhögtek, miközben gazdájuk biztonságos
helyre terelte őket.
Josua Franco öles ugrásokkal próbált kitérni vad üldözője elől. Érezte hogy zsebéből
kihullik a pénzeszacskó, de ahogy hátrapillantòtt, látta, hogy senki sem nyúl a szerteguruló
aranyak után. Fekete paták tapostak azokon.
Ekkor a lila ködben, amely révült szeme előtt káprázott a deli forróságban, egy kéz
ragadta meg a karját, és megrántotta. Josua Franco rémülten megtorpant. Egy magas, izmos
alak gyorsan megfordította, és kézen fogva a bika elé rángatta.
-- Így kell! -- kiáltotta, s miközben egyik kezével Josua karját fogta, a másikkal
mesteri ügyességgel hosszú tőrt döfött a fejét leszegő bika nyakába. Az állat pillanatokig
szobormozdulatlanul állt, aztán megvonaglott a teste, és összeomlott. Vége volt.
Mindez oly gyorsan s váratlanul történt, mint egy látomás. A tömegben az elismerés
moraj a zúgott fel. A bajnok most magasra emelte véres tőrét, és így kiáltott:

-- Tanuljátok meg jól ezt a nevet! Én vagyok... -- de szavait elnyomta a sűrű vivátozás.
A tömeg köréjük sereglett, tapsolt, fütyült örömében, mindkettőjük hátát veregette, kezét
rázogatta, mintha bizony Josuának is része lett volna a nagyszerű espadai tettben. Ha abban
nem is, a látványosságban igen.
-- Meghálálom, amit velem tettél -- rebegte Josua Franco. A széles arcú, barna férfi
bólintott.
-- Hiszen azért tettem... -- s ravaszkodva kivillantotta hófehér fogait.
-- Jöjj el hozzám! A Zsidók utcájában lakom. A zsinagógától a harmadik ház az
enyém, ha a folyó irányában tartasz. Keresd csak Josua Francot, majd eligazítanak. A
tömegből zsíros zekéjű paraszt ugrott elő.
-- Hé, fickó! -kiáltotta. - Megölted a legszebb bikámat. Ide az árát!
Amikor aznap este Josua Franco elbeszélte főúri látogatójának Don Luis de la
Gerdának, Medinaceli hercegének a nap eseményeit, e fordulatnál a herceg nagyot nevetett.
-- Hej Josua, nagyszerű mulattató vagy! Jöjj el hozzam, El Puertóba... De az ám, akkor
kitől kérnék kölcsön, ha Sevillába visz az utam? No, de a lányodat csak nekem adod?!
A herceg hatalmas, szép ember, akiről a hajdani görög szobrászok Apollót
mintázhatták volna, előrehajolt ültében, és várakozóan támaszkodott az asztalra. Világoszöld
brokátselyem ruhájának ujját gyöngyök ékesítették, aranyos övén drága veretes kard
csillogott. Kezét fehér kesztyű fedte, és kesztyűs ujjain vastag gyűrűk villogtatták gyémántos
fényüket.
Josua Franco piszkosnak és nagyon szegénynek érezte magát e hatalmas úr előtt, aki
az esti homályban megtisztelte őt látogatásával. A szoba, amelyben vendégét fogadta, noha
nehéz bútorok töltötték meg, és padlóján nem is egy keleti szőnyeg fogta fel a léptek zaját,
mégis szegény odú volt Don Luis e ragyogásához képest.
-- Herceg! Az én Estanciam öregedő életem legnagyobb kincse. Kérjen tőlem bármit,
csak őt nem...
Medinaceli, mintha nem is hallotta volna, visszatért a nap élményeihez.
-- No és felkeresett végül az a piaci matador?
-- Alig egy órával azután, hogy hazatértem, már itt is volt. Kiderült, hogy kora
gyermeksége óta matador. Jóformán az arénákban nőtt fel. Itt született, úgy mondta, Triana
falvában, a neve is azt jelzi. Rodrigo da Triana.
A herceg szeme felcsillant.
-- Azt mondod, ügyes ember. Küldd el egyszer hozzám! Nemsokára vendégeim
lesznek, előkelő urak, a szultán követei. Viadalt szeretnék rendezni a tiszteletükre.
Josua meghajtotta a fejét ígérete jeléül, noha tudta, hogy jó ideig nem fogja elküldeni
Medinaceli hercegéhez az espadát.
Gyorsan elővette egy rejtett faliszekrényből gyöngyös dobozkáját, miközben
félhangosan Don Miguelt emlegette. Hiába, mégiscsak jó volt a pár napja érkezett szentföldi

hajóval becsempészni ezeket a drágaságokat. A kincstári parancsnok amúgy is gyanakszik.
Akkor már inkább gyanakodjék Lévire.
Amikor a herceg elköszönt, még egyszer megjegyezte:
-- Küldd hozzám azt az espadát! És küldd el a lányodat is, Josua! Hiszen tudod, hogy
nősülni akarok.
-- Arab szokás szerint, uram? -- kérdezte Josua.
Ahogy az ajtó becsukódott, elzárta szekrénykéjét, és leült az asztala elé. Felütötte
könyvét, amelyben ügyfelei voltak, hitelezettek, perek figurái. Mindegyik neve mellett egykét megjegyzés:
„Enrique de Saucejo. Marrán. Tanúzás. Nem zsidózott."
Ami annyit jelentett, hogy tanúskodni kellett az áttért mellett, miszerint titokban nem
követte régi hitét.
„Rodrigo da Triana. Egy tőr."
Felállt, kihúzott egy fiókot, és kivette belőle a zálogot. A tőrt, amelyre háromszáz
maravédit adott Rodrigo da Trianának, mert annak élelemre sem volt pénze, azt mondta.
...A tőr valaha Alexandriában készült, és arab mester munkája volt. Markolatán arab
indák fonódtak egymásba szeszélyes kacskaringókat alkotva, és háromélű, fényes pengéjén,
mint aprócska szalagok, keleti írásjelek futottak a hegyéig. Művészi alkotás volt valóban,
szépséggel és lélekkel teli, noha nem drága fegyver, mivel mind a markolat, mind a hüvely
csak rézzel volt kiverve. Hanem az acéljára ráléphetett a bika is, mégsem törött el. Meg is
történt nemegyszer, ámbár Rodrigo da Triana kezéből csak nagyon ritkán esett ki a fegyver. A
markolat cirádái jól befeszültek a tenyérbe, az espada főképpen ezért s nem a szépségéért
becsülte tőrét.
S még valamiért, amiről csak ritkán beszélt, azt is csak a kocsmaasztal mellett, hogyha
már éjfelet kiáltott a tűzvigyázó, és elálmosította őt a bor.
-- Ez a tőr vigyáz reám. Amíg velem van, baj nem érhet!
Rodrigo da Triana is azok közé tartozott, akik lelket látnak vagy vélnek a holt
tárgyakban, és ha azok velük vannak életük boldogabb perceiben, úgy hiszik, a jövőben
okozói is lesznek a szerencséjüknek, így hitt az espada is a tőrben. Arab írásjeleinek értelmét
soha meg nem fejtette, amolyan vidám vércsatornáknak vélte a pengén. Ez a tőr volt
legállandóbb barátja a körülötte felmerült és elmúlt dolgok között. Mert volt egy idő, amikor a
királynő szalagját kötötte könyöke felett a karjára, máskor akasztott ember levágott
hüvelykujját viselte a nyakában könnyű láncon, majd meg minden toro előtt három
mozdulattal fésülte végig a haját, míg egy ízben el nem ejtette fekete csontfésűjét, ami
valószínűleg végzetes bajt hozott volna reá -- hogyha nincs vele hosszú tőre, amely megvédte
a feléje rohanó bikák ellen...
Lassanként minden szeszély és babona elmúlt, csak a tőr hite tartott ki benne. Ez a tőr
sok mindent látott már, és rettentő titkot őriz. Ezzel a tőrrel ölték meg sok évvel ezelőtt Pedro
Arbues inkvizítort, ezt csókolta meg a merénylet előtt Azarias Ginello, és ezt áldotta meg egy
pap, akinek személyéről senki sem tud semmit, mert Azarias nem vallotta ki a nevét, és
Esperando, a gyilkos sem beszélt.

Mindez 1486-ban történt, ámde a gyilkos szerszámot, a tőrt még ma is keresik. Jaj
volna annak, akinél megtalálnák!
Rodrigo da Trianáé volt a tőr már ezelőtt hat évvel, ő adta oda Esperandónak, aki
„bikának való tőrt" keresett, mert Arbuest csak „kövér bika" gyanánt emlegették a
zaragozaiak.
Ma már egész Spanyolországban csak két ember tud erről, no meg arról, hogy ki volt a
pap, aki megáldotta a tőrt...
Ez a két ember Rodrigo da Triana, az espada, és Sancho Ruiz de Sagunto, akik
egymásnak ádáz ellenségei. De hát Josua Franco minderről mit sem tudott, amikor
elgondolkozva forgatta kezében a tőrt...
Rodrigo da Triana sírt, valósággal könnyezett, amikor odaadta neki a fegyvert, noha
szíve mélyén kissé megkönnyebbült, hogy megszabadult tőle, ha nem is azért, mert a tőr
„lelkét" ama súlyos gyilkosság nyomta. Haragudott a tőrre, mert elvesztette, úgy látszik,
varázslatos erejét, íme, Sevillában sem sikerült gazdára lelnie. Útja során nem is egy
kastélyban jelentkezett, de a legtöbb helyen csak az úrnő volt otthon, a grandok elvonultak
háborúzni Granada alá.
Ugyan kinek volt kedve most viadalt rendezni?
Hacsak Pedro úrnak nem, a sevillai Plaza de Toros assentistájának, aki azonban alig
akart szóba állni Rodrigóval, mert az már porosán és rongyosán került eléje.
-- Espadara nincs szükségem. Egyáltalán, senkire sincs szükségem!
-- Senor, én León és Kasztília leghíresebb espadája vagyok.
-- Sohasem hallottam a nevedet...
-- Nem lehet, uram, annál kevésbé, mert itt a Guadalquivir túlsó partján van Triana
falva, ahol születtem, és amelyről a nevemet is veszem. Ily módon mindig hallhatta nevemet,
ha akarta, ha nem.
Azt várta, hogy Pedro úr harsányan felnevet és megengesztelődik. Ámde a potrohos,
nagy ember csak bosszúsan legyintett.
-- Ej, mit akarsz?
-- Próbáljon ki, senor! Egyetlenegyszer. Engem a királynő őfelsége is megjutalmazott
már.
-- Mindegyik azt mondja, aztán mégis a farába döf a bikának. Hiába volt minden,
Pedro úr hallani sem akart róla. Ezért aztán az espada nem kis örömmel figyelte később,
miként ingerelnek, parittyáznak a vásári suhancok egy fekete, kemény bikát. Ha ebből baj
lesz, majd ő színre lép, hadd ismerjék meg a nevét - előbb itt a piacon, aztán majd tovább is,
Pedro úr is.
Hanem a nagy ünneplés hamar alábbhagyott. Amikor a nevét kiáltotta, a tömeg is
zajongott, senki sem hallotta. Josua Franco gyorsan kifizette a leszúrt bika árát, a nép
szétszéledt, és Rodrigo da Triana ott maradt megint egyedül, porosán és éhesen, a tér
közepén.

-- Nem hozol már szerencsét, túladok rajtad -- mondta a tőrének. Maradék garasain
még kockázni próbált egy vásári sátor előtt, de hogy látta, a szerencse végképpen elhagyta,
felpattant, és egyenest a Zsidók utcájának tartott, ahol Josua Franco háza állt.
Az alacsony, mentaillatú szoba, a félhomály és az asztalon egy koponya elriasztotta
Rodrigót, de a nehéz bútorok és a süppedő szőnyegek elismerését is kivívták. Josua Franco
tehetős ember, ezt azonnal látta, és mind nagyobb lett benne a tisztelet, noha az első
percekben igyekezett nagy önbizalommal és lehengerlő erővel beszélni:
-- Bizony, senor Franco, ha én nem vagyok ott, kegyelmed csúf véget ér.
-- Hős voltál, fiam, valóságos hős -- simogatta szakállát Josua.
-- Az Isten áldjon meg minden jóval az életedben!
Az espada lezökkent egy székre, s mint jóval később Medinaceli hercege, ő is fél
könyökkel rátámaszkodott az asztalra.
-- És a hála? -- kérdezte minden teketóriázás nélkül. -- A hála hol marad?
Megmondtam, hogy csak azért teszem.
Josua lesütötte könnyzacskós szemét. Most látszott csak igazán, hogy nem is nagyon
öreg. Ötvenéves sem lehetett, de hajlott háta, bicegése és ijedt, bánatos, kerek szeme legalább
húsz esztendővel idősebbnek mutatta.
-- Mit kívánsz tőlem?
Az espada nem felelt. Úgy tett, mintha a válaszon töprengene, holott azt
megfogalmazta már magában idejövet. Ámde le kellett gyűrnie hirtelen támadt gyerekes
izgalmát, amely olykor-olykor elővette, ha saját magánál magasabb rendű-rangú emberekkel
hozta össze a sors. Holott megállta volna a helyét bármilyen előkelő grandok között is, tudott
társalogni is hölgyekkel, könnyedén, de néha megütötte a pénz, a hatalom, a beavatottság
mágikus félelme, és olyankor úgy érezte, hogy ő sohasem lesz képes nagyszerű, világraszóló
tettek végrehajtására.
Ilyen magasabb rendűnek, beavatottnak vélte most Josuát akárcsak Sancho Ruizt...
-- Háromszáz maravédit -- bökte ki végül olyan nyeglén, ahogyan előbb a hálát
emlegette.
Josua csak bólogatott. Tapasztalt füllel azonnal észrevette e nagy hang mögött a
kicsinyhitűséget. Azt latolgatta magában, vajon érdemes-e megadni a kért összeget. Ha
azonnal rááll, ez a torreádor azt hiszi majd, hogy túl sokra tartja, nagyon hálás neki. S akkor a
háromszáz maravédin felül még azt is elvárja majd, hogy előre köszönjön neki Josua Franco,
aki, ugyebár, mégsem több, mint egy egyszerű sevillai zsidó.
Csakhogy néki, Josua Francónak előre köszön a csizmadia, sőt néha Don Miguel is, ha
jókedve van, de pénze nincs...
-- Háromszáz maravédi? -- kérdezte. -- De hát, kedves fiam, nincs nekem most annyi
pénzem. Ami volt, szétszóródott, mielőtt a segítségemre siettél volna.
-- Ahol volt, maradt is... -- Rodrigo a térdére fektetett barettjét forgatta.
-- Aztán, ugye, kifizettem a bikát is...

Rodrigo összerántotta a szemöldökét. Bántotta és végleg letörte Josua Franco
kicsinyessége. Ugyancsak korgott a gyomra, és bánta már, hogy utolsó pénzét is eljátszotta,
ahelyett, hogy narancsot vett volna rajta, ami ilyenkor a legolcsóbb.
-- Talán én fizettem volna meg a bikát? Igaz is, miért nem szúrta le kegyelmed?
Biztosan csak azért, mert sajnálta rá a pénzt, mi?
-- Valóságos hős voltál, fiam, én azt nem tagadom.
-- Nohát akkor? Csak megér a kegyelmed élete háromszáz maravédit?!
Josua Franco elmosolyodott.
-- Nem ér az, édes fiam, egy lyukas garast sem. A felséges királyi pár maholnap
beveszi Granadát, a mórok utolsó kincses városát. Azt hiszed, jobb lesz nekünk akkor?
Dehogy! Hajóinkat továbbra is megtámadják majd a pogány kalózok, Itália és Hispánia között
maholnap nem lehet majd hajóval közlekedni, Afrikáról nem is beszélve. Afrika nyugati
partjait, a híres Aranypartot pedig learatják előlünk a portugálok. Mi marad nekünk? A
nyomorúság! Rodrigo közbevágott:
-- Ne siránkozzék kegyelmed! Evett ma, én nem ettem. Van rendes ruhája, nekem
nincs. Van hova lehajtania a fejét, én az aréna padjain alszom...
-- Ej, ej, hát ezt nem tudtam -- sopánkodott Josua, Rodrigo azonban megint elrontotta
a dolgot.
-- Hát adja csak meg azt, amit kérek, mert tudom istenem, hogy még egyszer nem
mentem meg semmiféle veszedelemtől!
-- Jól van, jól, édes fiam. Adok száz maravédit. Többet nem tudok.
-- Annyi nem elég. Nekem ló kell és rendes ruha, mert Don Pedro anélkül szóba sem
áll velem.
-- Száz maravédit adok. Ennyit jó szívvel adhatok...
Ezen jó ideig elvitatkoztak. Mindegyik a maga igazáról akarta meggyőzni a másikat,
de hát Rodrigo da Triana nem szokott hozzá az ilyenfajta küzdelmekhez, és így egyre inkább
lelepleződött. Josua Franco most már látta, hogy az espada beérné ötven maravédivel is, de
hát nem akarta még lejjebb szorítani az összeget.
-- Azt mondod, hogy a királynő elé akarsz kerülni. Akkor miért próbálkoztál Don
Pedrónál?
-- Így nemmehetek a felséges pár elé -- mutatott ruhájára, poros, szakadt csizmájára
Rodrigo. -- Úgy gondoltam, összeszedek még valami kis pénzt...
Hallgattak egy ideig. Josua felállt, és az ablakhoz lépett. Az utcán kecskenyájat hajtott
egy pásztor, és megállt éppen a ház előtt. Már lassan alkonyodott, a meg sem rezdülő
levegőben fáradtan gomolygott a por.
-- Itt a tej! Itt a tej! -- kiabálta a pásztor, mire a szomszédos házakból lányok és
asszonyok siettek elő favödrökkel és csuprokkal. Mindegyik kiszemelt magának egy-egy
kecskét, melléje guggolt, és azonmód fejni kezdte. Amikor megtelt az edény, a tej árát
leszámolta a pásztor tenyerébe.

Josua most kinyitotta az ajtót, és kiszólt az udvarra:
-- Estancia, Estancia, itt a nyáj!
-- Igen, apám -- válaszolt egy bársonyosan zengő hang valahonnan a konyha felől. -Már kiküldtem Mariát.
Josua Franco becsukta az ajtót, és a hallgatagon ülő Rodrigóhoz fordult.
-- Nos? -- kérdezte, majd hozzátette: -- Előkelő vendéget várok, nem volna illő, hogy
miattad megvárakoztassam.
Az espada nagyot sóhajtott.
-- Adjon kölcsönt. Szükségem van a háromszáz maravédire.
-- Helyes. Adok százat azért, amiért megmentettél, és adok kettőszázat kölcsön,
hogyha valamit zálogba hagysz nálam.
-- Semmim sincsen, csak amit rajtam lát.
-- Az nem sok.
Rodrigo da Trianát elragadta most már a türelmetlenség. Szerette volna minél előbb
zsebében tudni a pénzt. Hogyha ebből a házból pénz nélkül lép ki, semmihez sem kezdhet. Itt
az alkalom, hogy ismét felverekedje magát.
-- Nézze kegyelmed ezt a tőrt! -- mondta hirtelen gondolattal. -- Itt hagyom zálogban.
Nem sokat ér, tudom, de hát nekem kedves fegyverem volt mindig. Megígérem, hogy
hamarosan kiváltom. -- Majd hozzátette: -- Veszek másikat. Olcsóbbat. Ezért annak idején
egy aranyat adtam. Bizony!
A zsidó hitetlenkedve elmosolyodott ezen az átlátszó hazugságon, de az espada most
már nem hagyta magát. Elővonta a tőrt, és a kezébe adta.
-- Nézze, senor Franco! Ez valódi damaszkuszi penge. Állítólag a Szentföldről való.
Krisztus sírjánál zsákmányolta egy keresztes vitéz.
Josua Franco kezébe vette a tőrt, mustrálgatta markolatát, szeme végigsiklott a penge
vésetein, az arab írásjeleken. S mert tudott valamit arabul, megértett egy-két szót, ami a
pengére volt vésve. Ezért elhatározta, hogy majd nyugodtabb órájában újra előveszi a tőrt, és
megfejti az arab írás értelmét.
Szó nélkül kiszámolt az espadának háromszáz maravédit, írást is készített róla.
Amikor Rodrigo da Triana elköszönt tőle, akkor állt meg kíséretével a ház előtt
Medinaceli hercege, akit Josua sokáig elszórakoztatott a nap eseményeivel.
2.
Mire Sancho Ruiz kijutott Salamancából, már szívének legmélyére volt száműzve az
espadával esett kínos találkozása. A sebe fájt még, de az esze egyre inkább meghajolt Villa
Sandino okoskodása előtt: valóban elképzelhető a genovairól, hogy merényletet forral őellene.
Hideg, logikus fejtegetés kell csupán, hogy az ember rájöjjön a dolgok mélyebb
összefüggéseire. Ő sohasem lesz képes ilyen szabatos, előrelátó gondolkodásra.

A rengeteg vörös fallal és nyolcvanhét körbástyával körülvett Avilában Fra Angelo, a
domonkos prior -- hiszékeny, bárgyú kis emberke -- mégis eszébe idézte a régi zaragozai
napokat, s velük együtt Rodrigo da Trianát is.
-- Isten hozott, drága Sancho fiam! Tanulsz-e még? Helyrehozta-e már a mi kispapunk
a galibát?
-- Igyekszem, atyám. A Boldogságos Szűz majd megsegít.
-- Lásd, Arbues kanonok urunk ügye jó alkalom lett volna a penitenciara. De hát ki
hitte volna, hogy csakugyan meggyilkolják?
-- Bizony, ki hitte volna? Nyugodjék békében.
-- Azt mondják, hogy a gyilkos tőrt Toledóban rejtegetik. Drága, aranymívű szerszám.
Sancho erre már nem felelt, cellájába vonult, ahol térdre esett a falon függő kereszt
előtt, és hosszasan imádkozott. Zaragoza emlékét akarta elhessegetni magától, kispapságának
sok gondtól terhes emlékeit, köztük a marránok összeesküvését, amelyben ő is részt vett, ha
nem is a saját maga jószántából.
De csitt, ne hallja senki az ő magányos gyónását!
Avila után gyors iramban sietett Ciudad Reálba, mert úgy számította, hogy Kolumbusz
Kristóf mindenképpen felkeresi egy régi főúri támogatójának, Medinaceli hercegének házát.
Útközben ezerszer is meghányta-vetette magában a genovai tervét és személyét. És ezerszer
feltette a kérdést: mi most a feladata? Mert Villa Sandino atya csak ennyit mondott: „Siess a
genovai után".
Hogy mi a teendő, azt neki kell kitalálnia. Jaj, nem szereti az efféle megbízatásokat!
Jóllehet, nagyobb bizalom jelei, és nagyobb is az elismerés, amely a végrehajtást követi. De
hát oly nehéz eltalálni, mi is a célja például a genovaival Villa Sandinónak vagy Fra
Torquemadának.
Mennyivel könnyebb, ha ezt mondják: „Tartsd szemmel ezt és ezt a keresztény
testvérünket!"
Vagy ezt: „Gyanús nekünk ez az ember. Sajnos, nincs bizonyítékunk..."
Az ilyen szavakból jól ért Sancho Ruiz de Sagunto. De mire vélje ezt, hogy: „Siess a
genovai után!"
Egyszerűen tartsa szemmel? Bizony, nem volna hozzá méltó az ilyesmi.
Nagyon is hihetőnek tartotta, hogy Kolumbusz bosszúból bérelte fel az espadát.
Ezelőtt öt esztendővel Sancho ugyanis keményen kikelt a terv ellen.
1487 elején történt, a hónapra sem emlékszik már, csak arra, hogy kegyetlenül hideg
szelek fújdogáltak Salamanca, a híres egyetemi város utcáin. Az egyetem hatalmas
dísztermében összeült az első Junta, hogy megvizsgálja Cristoforo Colombo genovai
tengerész tervét, amellyel Donna Izabella előtt jelentkezett, és amelyet a felséges királyok -lévén elfoglalva éppen a mórok elleni háborúval -- tanulmányozás végett a salamancai
tudósokra bíztak.

Ő, Sancho Ruiz, akkor már átesett az első „tisztítótűzön", ahogy Villa Sandino és
Pierre Pontea atyák nevezték mosolyogva azokat a titkos megbízásokat, amelyeket neki
osztottak. Zaragozában jól megállta a helyét (ó, túlságosan is jól, maradjon a Szent Szűz titka
örökre), ezért növekvő bizalommal küldték új tettek végrehajtására. Részt kellett vennie a
genovai tervének vizsgálatán.
A nagy teremben fázósan kuporogtak a tudós páterek, kozmográfusok, csillagászok,
sőt tengerészek, tehát valóságos tengert járt emberek, akiket éppen a genovai
tapasztaltségának kifürkészésére hívtak meg Barcelonából, valamint a diákság, akik közé ő is
gyorsan elvegyült több társával egyetemben.
A terem csakhamar bemelegedett a sok ember párájától, és a heves vitától, amely azon
nyomban kitört, mihelyt a genovai belépett, és első válaszait adta. Az elnöki székben
Salamanca érseke, Diego de Deza atya ült, akiről tudták, hogy pártolja a genovait. S valóban
azon volt, hogy a kérdések és válaszok röviden érjék egymást, és ha valamelyik kérdező
szavaiban körmönfontságot vagy szándékos buktatót fedezett fel, azon nyomban megintette,
és arra utasította, hogy csak olyan kérdést tegyen fel, amely kapcsolatban van a nyugati út
tervével.
Mert ez a vita egyébként hasonlított azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekben bűnösöket
szoktak ítélet előtt kikérdezni.
Sancho Ruiz végighallgatta annak előtte Esperandónak, a zaragozai orgyilkosnak a
tárgyalását, jelen volt, ha rejtve is, Durango kínvallatásánál -- így hát ismerős volt előtte a
hang, amellyel Kolumbusznak rontottak az emelvényen ülők.
-- Mondd, senor Colon, hogy mered azt állítani, hogy a Föld gömbölyű?
-- Nem merészség kell hozzá, nagy tiszteletű Junta. A Föld gömbölyű voltát ma már
nem tagadja senki, hacsak a szegény pórnép nem, amely nem képes felfogni ésszel. Mellette
szavaz őszentsége a római pápa is, bizonyítása megtalálható D'Ailly párizsi bíboros Imago
Mundi című tudós munkájában, elismeri a keresztény és a pogány világ egyaránt, és
tudtommal e gyülekezetben sincs senki, aki tagadná.
-- Ez így van valóban. Mindazonáltal figyelmeztetünk téged, senor Colon, a
nagytiszteletű, bölcs Lactantius Firmianus szavaira: „Nincs nagyobb balgaság, mint azt hinni,
vannak antipódusok, vagyis emberek, akik sarkukkal felfelé, fejükkel meg lefelé járnak. Hogy
volna része a világnak, hol minden dolgok felfordítva vannak, hol a fák lefelé növesztik
lombjukat, az eső, a jég, a hó meg fölfelé esik..."
A fejek szapora, helyeslő tologatásától mozogni látszott a terembe zsúfolódott tömeg.
Kolumbusz Kristóf már feleletre nyitotta száját, amikor egy igen kövér professzor szólalt meg
fátyolos hangján:
-- Emlékeztetem kegyelmedet, senor Colon, Szent Ágoston szavaira, aki szerint, ha fel
is tételezzük az antipódusok létezését, származásukat nem tudjuk úgy magyarázni, hogy a
szentírás tanaiba ne ütközzünk, ahol azt olvashatjuk: a világ minden embere közös szülőktől,
Ádámtól és Évától származik.
Ekkor azonban a genovai ugyancsak a szentírásból idézett, citálva azt a részt, ahol
Krisztus szerteküldi a földön tanítványait, hogy tanítsanak és kereszteljenek.

-- Van-e szentebb feladat -- emelte fel hangját --, mint minden erőnkből, akár az
életünk árán is valóra váltani a Megváltó szavait?
Az emelvényen ülő professzorok összenéztek.
-- Mégis, mi késztetett téged, senor Colon, a nyugati hajóút tervére?
-- Legszentebb keresztény hitem. Elhatározásom, hogy mindenképpen a pogány
uralom letörésén dolgozom...
-- Hohó, megállj! Miért nem zarándokoltál a Szentföldre, és miért nem harcoltál
fegyverrel a kézben a pogány ellen?
-- Kérdezhetném én is, hogyha elfeledkeznék a köteles tiszteletről, háláról és alázatról,
amellyel a legkatolikusabb királyoknak tartozom, hogy a felséges királyi pár miért nem
Jeruzsálem falai alatt küzd a Szentföldért. De hát mindenhol szent ez a harc, ahol csak
pogányba ütközik a keresztény lovagok kardja. Kolumbusz itt széttárta karját, hogy még
nagyobb nyomatékot adjon szavainak. -- S vajon áhítozik-e, immár hosszú esztendők óta
Velence, Genova és Spanyolország arra, hogy baj nélkül juthassanak el kereskedői a kincses
Indiába? Amióta Konstantinápolyi elfoglalta a török, nincs többé út kelet felé. Nincs aranyunk
és drágakövünk, nincs semmi kincsünk, hogy felszerelni és élelmezni tudnánk akkora
hadseregeket, aminőket a keresztes háborúk megkívánnak.
(A genovai akkor még délcegen és emelt fejjel beszélt, noha nem volt már akkor sem
fiatal. Csak az évek múltával lett belőle korán megöregedett, fáradt ember. Akkor még
gyújtottak a szavai, a diákok előrenyújtott nyakkal itták minden mondatát, amellyel a távoli,
ismeretlen világok színes ábrándképeit rajzolta elő.)
-- Hajóztam sokat őfelsége II. János portugál király szolgálatában. Fenn voltam
egészen Thule szigetén, sőt azon is túl, nyugat felé...
Ekkor közbevágott Sandino atya.
-- És vajon miért nem hajóztál még tovább, senor Colon?
Éles és számon kérő volt ez a kérdés, szándékosan értetlenkedő is persze, Sancho
észrevette ezt Villa Sandino szeme villanásán. Felröhögött tehát hangosan, a teremben többen
is vele nevettek, valahogy mégsem volt sikere az egésznek, mert a diákok, különösen a
fiatalabbak, lepisszegték a rendzavarókat. Colon folytatta:
-- Aki jártas a hajózásban jói tudja, hogy hosszú tengeri útra nagy felkészülés
szükséges. Eleiem, víz, bor elegendő, rendbetett hajó és bátor legénység. Amikor Thuléban
jártam, hajómon fogytán volt a víz, fagyoskodtunk sokat is, minthogy arrafelé jeges viharok
dúlnak, és a hajók vitorláin vastagon megtelepszik a hó meg a jég. Írország partjain mégis
láthattam élő, valóságos kínaiakat, akiket a tenger vetett partra. Hajótöröttek voltak. S
hallottam az azori-szigetiektől nemegyszer, hogy a kemény viharok sokszor vetnek ki arrafelé
szálas fenyőfákat, holott a szigeteken fenyőnek nyoma sincs. S védje igazamat maga János
király, akinek palotájában akkora bambuszfát látni, amelynek két csomója közé egy gallon
bor is beönthető. Azt beszéli Martin Vicente, a király kormányosa is, hogy a São-Vicentefoktól nyugatra csodásán faragott fadarabot emelt ki a vízből, amelynek dísze nem hasonlít
semmiképpen sem a keresztény, sem a közeli pogány díszítésekre.
A genovai szájából egyszerűen és gyönyörűen ömlőitek a szavak, noha a spanyol
nyelvet törte kissé, de éppen ezért különös ízzel tudott beszélni. Sanchónak, aki első volt

mindig a papi szemináriumban, tehát eszes és jártas vitázó, feltűnt azonnal, hogy e hajós
szívesebben beszél a távoli India csodás kincseiről, mintsem a hajóút valóságos tervéről.
Nem várt tehát újabb figyelmeztetésre, hanem önszántából közbe kiáltott:
-- Több tudományt!
Ekkor tört ki a vihar, amelyből ő már nem sokat értett, noha éppen ő követelte a
tudományosságot. Mérföldek, fokok és fokpercek számai röpködtek a levegőben; Antilia, a
hét püspök legendás szigete került szőnyegre; létezik vagy sem; mekkora a távolság
Portugália partja és Cipangu partja között; mennyi a szárazföldön, és mennyi a tengeren;
vajon megkerülhető-e egyáltalán a Föld hajóval (erősen vitatták éppen a barcelonai
tengerészek), és vajon nincs-e a gendvai tervében olyan kifogásolható gondolat, amelyet
eretnekség gyanújával meg kell vizsgálni (Scandiano pápai nuncius hívta fel erre a figyelmet
a maga finom, csendes modorában).
Ámde a genovait ezzel sem lehetett hallgatásra bírni, mert megköszönte a
figyelmeztetést, és ő maga kérte a szentatyákat, hogy a vita végeztével az eretnekség gyanúját
külön tárgyalják meg.
Sancho Ruiz azonban nem állta meg, hogy el ne röhintse, amivel erre a vitára készült,
és amely jól vágott arra a kérdésre, eretnekség-e vajon Kolumbusz Kristóf terve.
-- Hogyne volna az, ha a fenekét akarja mutatni az oltáriszentségnek! -- kiáltotta, mire
kitört a nevetés. Ő mégis megszégyelité magát, és elhagyta a termet. Nem jól szerepelt, Villa
Sandino fejére is olvasta másnap.
Hamarosan elküldték Ávilába, majd Madridba, de évek múlva csak visszajutott
Salamancába, hogy vesztére találkozzék Rodrigo de Trianával, és feladatul kapja ismét
Cristobal Colónt, aki konok és hajthatatlan maradt a nyugati utat illetőleg, mind a mai napig.
Átkozott eretnekek, akik az anyaszentegyházat akarják a földig lerombolni! Tűzzelvassal irtani valamennyit! Róma földjén is teremnek bőségesen, ámbár kisebb a szigor
irányukban, mint spanyol földön. Zaragózában egyszer kézről kézre járt egy olaszországi
diáknak, Janus Pannoniusnak verse, amellyel a római zarándoklatot csúfolta. Sancho Ruizra
hárulna a szent misszió, hogy eltapossà az áspiskígyót, amely csak senor Cristobal képében
jelentkezik?
Az ám, a szent életű Jakobus szerint az áspiskígyót bizonyos szavak ártalmatlanná
teszik. Sancho Ruiz megtalálja majd ezeket a szavakat! E gondolatra vadul és élesen
felnevetett, és megrántotta a lova zabiáját. Az állat hangos nyihogással és szemforgatással
válaszolt a váratlan mozdulatra.
Ettől kezdve vidám és elégedett volt a gazdája. Mosolygott a két ránc, amely kicsi,
égnek álló orra tövétől a szája széléig húzódott még akkor is, amikor falut-várost maguk
mögött hagyva megérkeztek Ciudad Reálba, a felséges pár kedvelt tartózkodási helyére. A
város kihalt és csendes volt, csendesebb, mint máskor. Izabella királynő és Ferdinánd király
Granada alatt harcol a mórokkal. A hercegek, márkik, minden rendű-rangú főnemesek
ildomtalannak tartották ilyenkor Ciudad Reálban vesztegelni. Ha nem is vitézkedtek
valamennyien a táborban, módot találtak rá, hogy ilyen vagy olyan ürüggyel Spanyolország
más táján üssék fel sátrukat.

Sancho Ruiz egyenesen Medinaceli hercegének villájához sietett. Arra számított, hogy
a genovai megszállt régi pártfogójánál, s ugyancsak elcsodálkozott, amikor megtudta -- egy
szolgálótól --, hogy Cristobal Colon immár két hete vesztegel ott. Mogorván a szobájába
zárkózik, egy alkalommal pedig orvost hívott, mondván, hogy betegnek érzi magát.
-- De nem talált rajta a doktor semmi gyógyítanivalót. Azóta olyan, mintha
megfiatalodott volna. Mesél, tréfálkozik naphosszat, és már felkészült az útra is...
-- Hosszú út áll előtte -- mondta Sancho, miközben unottan a levegőbe bámult. -Nehéz az utazás ekkora melegben Salamancáig... Mert, ugye, most ott tárgyalják Cristobal
Colon tervét? Legalábbis úgy hallottam...
-- Már nem tárgyalják -- nevetett a szolgáló. -- Senor Colon éppen onnan jött.
Sevillába igyekszik, Don Luishoz, a mi urunkhoz, onnan pedig Granada alá, a táborba kíván
menni. Most Valdepenas felé veszi majd az útját...
Sancho Ruiz egyetlen percig sem késlekedett, hanem Valdepenasba lovagolt. Dús
kertek alatt, jázminillatú estén érkezett a faluba, és egyenesen a fogadó udvarára fordult.
Vidám, ámbár nem túl népes társaságot talált ott. Kereskedőket, lovagokat, főképpen pedig
parasztokat, akik vidáman nótáztak, mandolát pengettek.
Legtöbbjük a lányokkal és asszonyokkal együtt egy vén cigánybanyát vett körül. A
banya a földön kuporgott, egy fa tövében, és Pedro el Cruelról, a híres Kegyetlen Pedro
királyról mesélt.
-- Ej, haj, lelkecskéim, caballerók, szép senoriták, valaha én sem voltam ám ilyen csúf,
ráncos boszorka, amilyen most vagyok. Telt volt a karom, a keblem, sima a bőröm, lobogós a
hajam, és illatos a leheletem, akárhogy nevetgéltek most rajtam. Te kajla bajszú vitéz, te, a
Szűzanyára fogadom, hogy a szemed is kiesett volna utánam, ha meglátsz a bagdadi piacon!
Csöndesedjetek már... Bizony, úgy táncoltam én, vonaglottam, tekeregtem, mint a kígyó.
Mégis három kehes disznóért adott el az apám egy kereskedőnek, aki oly magasra tartotta az
értékemet, hogy a kalifák nem is, hanem maga a szultán tudott csak aranyat kínálni értem"...
Megszólalt egy fiatal leányka:
-- A szultán háremében is volt a néni? Szűzanyám, milyen csodás lehetett!
-- Voltam, persze hogy voltam, de hát akkor még több volt a fog a szájamban, mint
most, mert most egy sincs, hehehe! Ha Boabdil szultán ott Granadában nem volna olyan
mafla, mint amilyen, bizony te is láthatnál háremet, te kis csirke! Egyszóval a szultán
háremébe igyekeztünk teveháton, amikor megtámadták az én jó uramat, a derék Alit a rablók.
Őt megölték, engem elhurcoltak, és eladtak a hajósoknak, akiknél jó sorom lett volna, csak
enni nem tudtam, mert a hajó csodamód himbált, s bizony ott jött ki belőlem az étel, ahol
bevettem. Le is fogyatkoztam erősen, mire a hajó a Guadalquivir torkolatához érkezett...
-- Hát mégsem volt háremben a néniké?
-- Hogyne lettem volna, te..., ej, hát olyan hárembe kerültem, amilyen még a török
szultánnak sem volt. Kegyetlen Pedro király vásárolt meg engem, és a sevillai Alcázarba vitt.
Gyönyörűséges szép kertje van annak, még a mennyországban sincs hasonló. Ott áll az
ezeréves narancsfa, amit még akkor ültettek el, amikor messze a Szentföldön Krisztus urunk
kiszenvedett. Arról a fáról csak nekem volt szabad gyümölcsöt tépnem. Ha a kegyetlen király
eljött közénk, én kínáltam őt naranccsal, fügével, mirtuszkoszorút tettem a fejére, ő meg a

lábam elé borult, bizony, úgy hallgatott, ha énekeltem, mert gyönyörűséges szép volt ám a
hangom, mint a fülemüle szava, még annál is szebb. A szegény királyné meg a
fürdőmedencéken túl, a kert végében, egy börtönben sínylődött, és nap nap után bámulta,
miképpen enyeleg a nagy király velem... Mert tudjátok meg, hogy mindennél többre tartott,
cigány Madonnának nevezett, és sokszor, ha fürödtem, a szökőkutak alatt, a látogató nemes
lovagoknak inniuk kellett a vízből, amelyben előbb még én pacskoltam. Ne vihogjatok már,
így volt, ha mondom! Ott járt-kelt aztán egy vitéz lovag, vidám, fiatal legényke, ő volt az
egyetlen, aki nem félt Pedro királytól. Ártatlan világos szeme volt, mint neked, ott, hé te,
hanem nagyobb volt ám az orra, nem esett belé az eső. No, az a lovagocska csak engem
bámult unos-untalan, hanem amikor ittak a grandok a fürdővizemből, hát az én lovagom csak
nem ivott sehogy sem. Elsötétült bizony az ég, de Pedro király tekintete is. Ráförmedt a
lovagra: „Don José, Krisztus urunk nevére fogadom, a kardomra szúrlak, ha ezt a vizet nem
tartod többre valamely pocsolyánál! Átkozott, te, hívjam-e a papot, hogy megszentelje ezt a
vizet, mert megteszem, bizony istenemre! Felelj: miért nem iszol belőle?" Hanem José lovag
csak mélyen a szemembe nézett, és szemtelenül így válaszolt: „Felséges uram, úgy vélem, ha
a levest megkóstolom, a húst is megkívánom."
A kocsmabeli társaság hasát fogta nevettében. A vén cigányasszony is vigyorgott, és a
tenyerét nyújtotta, mivel a történetet ingyen nem beszélte. A nevetésre a mandola is
elhallgatott, és akik távolabb ültek, azok is a fához léptek, nem sajnálva a garast, ha nem is
hallottak semmit.
Egy morcos katona azonban csak a vállát vonogatta.
-- Hallod-e, banya, összevissza hazudozol! Jártam én a sevillai Alcázarban, ott
mesélték, hogy Mária de Padilla nemeshölgy fürdőtt a vízben, amiből az a nevezetes lovag
nem akart inni. Aztán meg Pedro király száz esztendővel ezelőtt élt, akkor te még meg sem
voltál...
A banya keze ökölbe szorult. Hangosan rikácsolta:
-- Mit tudod te, hány éves vagyok! Vagyok már százötven éves is, bizony. És mit
törődsz azzal, hogy ott voltam-e vagy sem? Nevettél te is, akkor hát fizess!
A katona fizetett, de azonmód más történetbe kezdett:
-- Mesélték a várban Don Pedro királyról, hogy ha kegyetlen volt is, bölcs volt
csudamód. Egy ízben tanácsost akart választani magának, de nem tudta eldönteni
semmiképpen, ki legyen az a sok úr közül. Lesétált hát velük a fürdőbe, letépett egy narancsot
az ezeréves fáról, kettészelte, és a vízbe dobta. Az urak csak nézték értetlenül. „No, nagyurak
-- szólt Kegyetlen Pedro király --, mondjátok meg, hogy mi ez?" Az urak csak nézték; ej,
meghőbörödött a király -- gondolták. „Hát narancs" -- felelték kórusban. Pedro király pedig
komoran hallgatott, míg az egyik don tőrével bele nem szúrt a gyümölcsbe, és ki nem emelte
a vízből. „Felséges uram, ez egy kettészelt narancs." -- mondta, és a király nyomban első
tanácsosává fogadta a feleletéért.
A katona elhallgatott, borostás állat simogatta, várta, hogy nevessenek, vagy dicsérjék
az elbeszélését. Hanem a közönsége csak hümmögetett. Valóban okos felelet volt, de mégis
bolond ötlet egy királytól ilyen próbákat kieszelni. A szélcsendes nyári meleg álmosítóan
telepedett közéjük. Nehéz volt a levegő az összegyűlt emberek párájától, mert a lombok nem
engedték elillani a testek, a füstök, a kásák és a borok szagát. A lányok és a legények összébb

húzódtak, a cigányasszony leeresztette szeme pilláit, mintha aludna, noha csak figyelte az
embereket, s valami újabb ötleten törte a fejét.
S ekkor megszólalt az újonnan jött vándor, az a pisze orrú ember, akire a banya már
előbb szemet vetett.
-- Azt hinné az emberfia, hogy manapság nem történnek ilyen dolgok -- mondta.
Mire a katona így felelt:
-- Nem bizony. Manapság csak harc van meg háború.
-- Meg a fekete halál, hogy vinne el valamennyiünket! Sancho Ruiz a fejét ingatta.
-- Dehogy, dehogy! A mi felséges Izabella királynőnk és Ferdinánd királyunk nagyobb
próbák elé is áll néha. Hallottatok-e róla, hogy hat esztendővel ezelőtt megkörnyékezte az
ördög a mi legkatolikusabb királyainkat?
-- Nem hallottunk -- felelték álmosan a többiek.
-- Az ördög? -- ismételte a szót gúnyosan elnyújtott hangon a banya, kissé kérdve is,
merthogy ő, a boszorkány csak tudja, merre jár az ördög. Hogyan is kontárkodhat bele más a
mesterségébe?
Sancho Ruiz a kocsmárost kiáltotta, és bort rendelt mindenkinek a pénzből, amit Fra
Angelótól az útra kapott. Ezen ugyan meglepődtek, de szívesen fogadták, és ő belekezdhetett
a mondókájába:
-- Rövid leszek, mert még ma is él az az ördög, és hátha betoppan ide. Bizony nem
szeretném, ha haragjában egérré változtatna. Felismerem könnyen, mert korosabb férfi
alakjában jár-kel. A haja vörösesszőke, de már őszbe hajló, a szeme kék, a hangja szelíd, de
hát tudjátok, hogy annál veszedelmesebb. Azt kérditek, miképpen kísértette meg a felséges
párt? Elmondom hamarjában. Öt esztendővel ezelőtt történt. Ferdinánd királyunk, Isten
segítse, elfoglalta az araboktól Lóját, az Albohacen magaslatairól bombázva az erődöt, és
miután a pogány mórok kitakarodtak a várból, a mi keresztény seregünk elözönlőtte a bazai
síkságot. Szent Barbarus ünnepe volt, december 4-e. Cidi Jahie pogány basája is meghódolt, a
felséges pár nagy mulatságot rendelt. Folyt a tüzes malagái bor, mint a víz, szép cigánylányok
csattogtatták a kasztanyettát, szebbek voltak ám, mint ez a banya itt. A királyok előtt pedig
messzi földek követei jöttek hódolatra. Három szerzetes is előlépett, kettőt az egyiptomi
szultán küldött, a harmadik pedig Ferenc-rendi volt, aki mélyen meghajolt, olyan mélyen,
hogy már azt hittük, macskává változik. Ő volt az ördög, bizonyisten!
Egy parasztképű ember, patkolókovács bizonyára, feje búbjára tolta kalapját, és
türelmetlenül rászólt:
-- A kísértést meséld!
-- Mesélem, várj türelemmel! Az ördög így szólt a királynéhoz: „Felséges úrnőm,
mindmáig hosszú és veszélyes volt az utazás, ha Velence és Genova vagy éppen Hispánia
kereskedői el akarták érni a mesés és kincses Indiát. Én jobb utat mutatok! Szerelj fel hajókat
nekem, és én megkerülöm a Földet, arra nyugat felé a tengeren. Minden kincset a lábad elé
rakok, csak fogadd el a tervemet!" Ezt mondta az ördög, a királynő azonban jó katolikus, és a
szentatyákra bízta, döntsenek a terv fölött.

Megszólalt valaki.
-- Hát mégis gömbölyű a Föld?
-- Azt mesélik. De hát nem biztos. Ámbár ha az ördög úgy akarná, el tudná hitetni
bárkivel. Mégsem ez a fontos, hanem az oltáriszentség meggyalázása, amire az ördög készül
nagy garral.
Itt elhallgatott, jelentőségteljesen körülnézett, és poharát emelte. Emeljék a többiek
is... Aztán elmondta, amit Salamancában egyszer már hangoztatott Kolumbusz ellen, mint a
tudományokhoz nem konyító, de nagyon vallásos emberek véleményét. Ezúttal hatalmas
sikere volt. Az idősebb asszonyok felugráltak helyükről, hányták a keresztet, mások
egymástól és őtőle kérdezgették:
-- Hogyan, hát hogy is lehet azt?...
-- Az átkozott! De hát mondd, hogyan csinálja?
-- Ha a Föld olyan, mint egy alma, és ő körülhajózza, bizony lábbal meredezik majd
mifelénk, és uram bocsá, az oltáriszentség felé is, hogyha az aljára ér.
Borostás állú, durva arcú ember támaszkodott fél könyökével az asztalra. Csak
legyintett.
-- Sokfelé jártam. Jártam Frankhonban, a magas hegyek között, ahol olyan nők laknak,
akiknek torka a hasukig ér; hajóztam kelet felé, és láttam óriás griffmadarat is, de azt nem
hiszem, hogy a Föld gömbölyű. Hiszen akkor mindnyájan leesnénk róla.
Megindult a vitatkozás, a kocsmáros vidám kedvvel hordta körbe a boroskancsót.
Örült is, hogy nem kell sokat szaladgálnia, mert egy kupacban álltak a vendégei. Mesék és
igaz történetek röpködtek, az embereket rettentően izgatta a távoli, ismeretlen világok képe.
Egyedül a banya ült mozdulatlanul régi helyén. Most hiába mesélne bármit, nem kapna pénzt
érte...
-- Mégis gömbölyű a Föld, ha az ördög vállalkozik ilyen útra.
-- Megfordul ő a Föld szélén, ha lapos is, ne féltsd!
-- De hát mit szólnak hozzá a szirének, akik a nyugati óceánokat őrzik?
-- A szirének nem is ott, hanem az Égei-tengerben élnek.
-- Ha lapos a Föld, mi van alatta?
-- Egy elefánt.
-- És az alatt?
-- Teknősbéka.
-- Ugyan, ugyan! Isten tenyerén van a Föld.
-- Akkor hát lehet gömbölyű is.

Sancho Ruiz most hallgatott. Átvillant az agyán Villa Sandino páter képe. Ha most itt
volna, megmondaná neki: „Fra Sandino, lásd, így kell elbánni Kolumbusszal." Ó, milyen
hálás lesz ezért Fra Torquemada!
Gyerekes képe felragyogott. Igen, és ha Torquemada atya áldólag fejére teszi majd a
kezét, akkor meggyón neki mindent, feloldozást kér..., és végre megnyugvást...
Szél támadt, gyenge szellő. Az udvart világító fáklyák lángja meglebbent, fekete füst
szállt a magasba. A fák lombja megzörrent, sejtelmes sustorgás támadt a levelek között. A
kapu előtt lovas ember állt meg. Leugrott a nyeregből, a kantárt egy szolgafiúnak dobta, ő
maga meg benyitott a kapun. A vitában elmerült és felhevült emberek feléje kapták a fejüket.
A jövevénynek őszesbe játszó vörösesszőke haja volt, kék szeme. Vállas alakján sötét
ruha feszült, bal kezét rövid kardja markolatán tartotta, a hangja szelíd és mélyen zengő volt,
amikor megszólalt:
-- Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Leült egy üresen maradt asztalhoz. Húst, főtt tojást és bort rendelt.
Süket csend, mély hallgatás volt a válasz. Kolumbusz megütközve kapta fel a fejét.
Látta, hogy a kocsmáros vállát vonogatva a ház faláig hátrál, de megáll, és nem megy a
dolgára. Amott az asztalnál, a válluk felett bámulnak rá mozdulatlanul.
A nők szemében rémület csillog, és kezüket tétova mozdulattal a szájuk elé emelik,
mintha sikoltás készülne feltörni belőlük. A férfiak óvatosan az övükhöz nyúlnak, és
megmarkolják a novaját, a nagy spanyol kést.
Mire vélje mindezt? Rablók tanyájára került volna, vagy valamely boszorkányczó
társaság titkos ülésére?
-- Dicsértessék az Úr Jézus! – ismételte a köszöntést fennhangon, de sikertelenül.
Mintha nő rebegné halkan, a csoportozat közepén valaki így suttogott:
-- Mentsetek meg!...
Kolumbusz értetlenül nézett végig saját magán. De nem talált semmit, ami ijesztő lett
volna. Fekete bársonybarettja maga mellett a padon, poros barna köpenye sem riasztó.
Megfogta kardját, hogy ne is csörrenjen. Ekkor már mindenki feléje fordult, és rebbenő
szemmel bámult rá. Immár iszonyattá nőtt a kezdeti ijedtség. Az emberek ugrásra készen
topogtak, egy bajuszos, láncmellényes katonát tuszkolva előre.
A katona egyet-kettőt lépett, aztán komoran megállt.
-- Mi bajotok van velem, emberek? -- kérdezte Kolumbusz. Nem vagyok én Belzebub!
Gondolatok őrült találkozása. A nők sikoltva elszaladtak, a férfiak felhördülve
rebbentek széjjel, hogy nagy kört alakítva, minden oldalról szemmel tarthassák a jövevényt.
-- De igen... a sátán... te magad vagy -- mormolta a katona meg-megakadó nyelvvel.
Kihúzta a kardját, anélkül hogy levette volna tekintetét Kolumbuszról.
A genovai felállt az asztala mellől. Kardot rántott.

-- Részeg vagy, felebarátom! Bizony, az a bajod!
-- Sátán... sátán! -- kiálltottak a körülötte állók.
Egy fekete kendős, kövér kis asszony Kolumbusz elé ugrott.
-- Atya, Fiú, Szentlélek, Atya, Fiú, Szentlélek! -- hadarta, és vaskos ujjával kereszteket
rajzolt a levegőbe.
A katona felbátorodva közeledett.
Pár pillanat, és összecsapnak. A katona úgy hadonászott kardjával, mint a parasztok,
ha gabonát csépelnek a cséphadaróval. Öles szikrákat vert a vasa a genovai kardján, aki
higgadtan védekezett, mert látta, hogy ellenfele erős ugyan, de cselhez, szúráshoz nem sokat
konyít, márpedig ő szülőhazájában azt tanulta főleg. Szikrázva villogtak a kardok a fáklyák
fényében. A két küzdőnek utat nyitott a tömeg, amint változó erővel egymást kergették,
iszonyú port verve maguk körül. Most már a katona is magára talált, a küzdelem mind
súlyosabbá változott. Kolumbusz támadásba csapott, pengéje acélkígyóként furakodott egyre
közelebb a katona testéhez.
Egy óvatlan pillanat, és fegyvere átszaladt a katona karján, nem sokkal a hóna alatt.
Sötét árnyék futott át az udvaron, a fáklyák lángja meghajolt, és füstöt köpött. A földre
esett kardot nem vette fel senki. Az emberek lenyűgözve bámulták a lihegő győztest és a
csendesen nyögő sebesültet. Nem mozdult senki. Ha ez a vitéz nem bírt a sátánnal, ugyan
hogy bírna vele akár az egész falu?
Furcsa logikája van a felhevült, babonás agyaknak.
-- Bort! -- kiáltotta türelmetlerrtil Kolumbusz.
Mire asztalra került a nagy fakancsó, megnyugodtak a kedélyek is. Két asszony kevés
tépést csinált, és elkötözték a katona karját. A férfiak levették kezüket a kések markolatáról,
és nemtörődöm arccal közeledtek, mintha csak cimborájuk sorsa érdekelné őket. Ha lehetett,
nem néztek az idegenre, amit ő csendes mosolygással vett tudomásul.
-- Nevem Cristoforo Colombo. Tengerész vagyok. Becsületes szándékkal igyekszem
Sevillába...
-- Hogy körülhajózd a Földet? Meglepetten kapta fel a fejét.
-- Ezt honnan tudjátok?
-- Tudjuk.
-- És azt is tudjuk, hogy te magad vagy a sátán. Vagy talán csak beléd bújt, meglehet.
-- Ugyan miért?
-- Azért indulnál útnak, hogy végül is az alfeledet mutasd az oltáriszentségnek!
Kolumbusz csendesen hümmögetett, a fejét csóválta. Valaki előtte járt, valaki rossz
hírét keltette alávaló módon, ezt azonnal látta. Elkeseredett az emberek butaságán, akiket
gyilkolásra is fel lehet gyújtani babonás mesékkel. Atvillant az agyán Torquemada intelme.
Lám, ha fel nem hagy tervével, fellázítják ellene egész Spanyolországot, s menekülhet ismét,

mint annak idején Portugáliából tette. A vád, amit most a katona mondott, valahogy ismerős
volt neki. Jól emlékezett, egyszer hallotta Salamancában, de nem a professzoroktól. Vagy
csak úgy hiszi, hogy hallotta? Talán csak álmodta. Összefolyik néha valóság és álom, a
tapasztalás és az álmodozás.
Mit is mondott a kedves Donna Mária Ciudad Reálban? Csalafinták a papok. Az
öregasszony, Medinaceli hercegének nagynénje, katonás, vidám teremtés, nagy szeretettel
fogadta „az ő Luisának" pártfogoltját, és amikor elmesélte neki salamancai hányódását -panaszkodva csendesen a szép Beatrixra is --, csak nevetett.
-- Minden szentek és apostolok! Hát még mindig itt vesztegelsz Spanyolországban?
Csak tudnám, hogy az én Luisom miért nem indított téged útnak a felséges pár tudta nélkül!
Lám, most a papok kotlának a terveden. Hej, csalafinta népség! Nem szabad rájuk hallgatnod.
A minap is jön hozzám Fra Angelo, a gyóntatóatyám. Kezdi, hogy az én Luisom sokat jár a
marránok és zsidók társaságába. Jó lesz vigyázni, az inkvizíció nem nézi jó szemmel az
ilyesmit. Mintha bizony azok nem volnának olyan istenteremtményei, mint bárki más! Hogy
beszéljek vele, győzzem meg... No hiszen, megmondtam neki parasztosan, menjen a dolgára,
amíg ki nem kergetek a falvaimból minden ferencest. Mert ha sokat susmutolnak körülöttem,
hát áttérek az iszlámra, de áttérítem még a királyt is, a mindenségit!... Hát csak azért mondom
ezt, hogy hajókázz körbe minél hamarabb, és hozz. nekünk sok aranyat, mert jól jön az, ha
van.
Kolumbusz dédelgette, meghányta-vetette magában az öregasszony szavait, akinek
rezgő csipkés, főkötős arca élénken élt az emlékezetében. Könnyű, felszabadult érzés vett
rajta erőt.
-- Mit nem mondtok? -- fordult nevetve a falusiakhoz. -- Még hogy az alfelemet?
Azért hajóznék körbe a világon?
-- Úgy bizony! Jól mondod.
-- Lám, be is vallód!
-- Várjátok csak! Te mit csinálsz? -- fordult egy suhanchoz, aki sombreróját a tarkójára
tolva, álltában rákönyökölt az asztalra.
A fiú értetlenül bámult egy darabig.
-- Hát könyökölök az asztalon -- mondta végül.
-- Nem úgy van az -- legyintett Kolumbusz. -- Mert könyökölsz ugyan, de
tiszteletlenül hátat fordítasz a római bazilikában álló oltáriszentségnek.
A lányok kuncogtak, de az öreg parasztok csak hallgattak, és a fejüket csóválták. Ej,
körmönfont okoskodás ez! A fiú azonban feltalálta magát:
-- Nem arra van Róma.
-- Lehet, fiam. Akkor hát a sevillai székesegyháznak fordítsz hátat.
-- Sevilla sem arra van.
-- Akkor a madridinak.
-- Nem hinném.

-- Akkor a rotterdaminak.
Két pártra oszlott immár a társaság, az egyik nevetett, a másik törte a fejét. Egy öreg
megjegyezte:
-- Messze van az. Kolumbusz lecsapott a szavára.
-- Úgy bizony, öregapám! Ha én a Földet megkerülöm, még messzebb leszek, mint
Rotterdam.
A vén paraszt tudálékosan felemelte ujját.
-- Úgy ám, de megkerülheted-e?
-- Meg bizony.
-- Gömbölyű-e vajon?
-- Gömbölyű
-- Ha gömbölyű, hogy van az, hogy mégse dől fel?
Nem könnyű a kérdés. Kolumbusz hallgatott. Szeme végigrebbent az asztalon, mintha
érveket keresne. Nicsak, már meg is van! A tálba nyúlt, kivett égy tojást, az élére állította, és
gyengéden, de mégis határozottan az asztalhoz koppantottá. A tojás alja éppen csak berepedt
egy kissé, meg sem látszott, úgy tűnt, mintha a hegyén állna.
-- Így!
Felszegte állat, és akaratos, kemény pillantással tekintett körül. A tojás ott állt az asztalon.
Hegyére állítva. Nem dőlt el semmiképp.
-- Látjátok, ilyen egyszerűek a világ dolgai! Nézzétek, és a szemeteknek higgyetek!
S mint ha kő esik a vízbe, mely szertefreccsen hangos csobbanással, úgy szakadt fel a
nevetés.
-- Haha! Ide nézz! Valóban nem dől fel. Nahát! Hol vagy te?... Hol van az a pisze
orrú?... Nevetve, izgatottan forgatták a fejüket. Keresték előbb maguk között,-majd az
udvaron Sancho Ruizt. De nem találták sehol. A fa alatt csak a vén cigányasszony kuporgott.
-- Eltűnt -- motyogta. -- Elrepült akkor, amikor ők ketten vívtak. Árnyékká változott,
és átment a falon. Én láttam, lólába volt. Ő maga volt az ördög...
3.
Ilyen úti kalandok közepette érkezett meg Kolumbusz Kristóf Sevillába Az út, amelyet
maga mögött hagyott, végleg felrázta tespedéséből. Mert a változatosság nemcsak
gyönyörködtet, ahogyan a latinok mondták, hanem meg is edzi a lelket. Az akadály, amely
egyazon formájában bukkan elénk hosszú ideig, lassan felmorzsolja erőnket és
önbizalmunkat. A sokféle alakban jelentkező megpróbáltatások azonban változatos harcra
kényszerítenek, és e harcok közepette nemegyszer rátalálunk a helyes útra sorsunk
szorítógyűrűjéből.

Így határozta el Kolumbusz is útközben, hogy nem megy azonnal a granadai táborba.
Előbb felkeresi régi pártfogóját, Don Luis de la Gerdát, Medinaceli hercegét. Tájékozódik,
hogyan is rohamozhatná meg ismét a felséges királyok kegyeit.
A valdepefiasi kocsmában elmondták neki a parasztok, hogy a gyanús hirtelenséggel
eltűnt „ördög" azt híresztelte róla; a tengerek admirálisa akar lenni. Hogy ezt kérte volna a
királynőtől.
Meghökkent. Belepirult egészen az arca. Szemérmesen őrzött álmára fény derült?
Eddig mindig, mindenütt csak hajókat kért, csak a nagy út támogatását. Hogy admirális akar
lenni, címekkel, rangokkal ékes aranysarkantyús lovag --, egyedül Beatrix tudott arról.
Beatrix... Vajon ő árulta el?
Megsejtették volna? Ez a valószínűbb.
Annál jobb! Egy tanulsággal több a tarsolyában! Hiszen tudhatná, hogy a kelme
értékét az ára mutatja. Ha garasokért kínálják, legyen bár arannyal átszőtt, keleti
selyembrokát, ügyet sem vetnek rá.
Ilyen gondolatok közepette lovagolt be Sevillába.
Az örök nyár csodálatos városa mindig elragadta szívét és képzeletét. A fügefák sora,
az illatozó narancsligetek, a szőlők egészen a városfalig húzódtak, amelynek zömök, szögletes
bástyáin az őrt álló katonák páncélja és dárdája villogott a napfényben. Kolumbusz elfelejtette
menten a rekkenő forróságot és éhséget, fáradtságát is, amikor az Engesztelés kapujának rövid
életű árnyékában belovagolt a városba.
A keskeny sikátorok tetején lepedőket feszítettek ki a szemközt lakók, hogy enyhülést
adjanak az alant járóknak, no meg saját maguknak is, ha kedvük szottyan nézelődni a színes
forgatagon. Van itt mit látni a szemnek, annyi bizonyos. Amott a sarkon vízárus asztala áll,
rajta korsók. Sátor, ernyő nélkül a puszta ég alatt, a tűző napon áll a vízárus is, meg a korsója
is. A vízárus mégis azt kiáltozza:
-- Aguaaa! Agua helada, fresquita como la nieve!
Vagyis hideg vizet kínál, amely friss, mint a hó. De hát hogyan lehet ez? Csak úgy,
hogy a víz mázatlan agyagkorsóban áll, a korsó a forró napon vizet izzad, és hűsen tartja, ami
benne van.
Amott a híres andalúziai fehér szamarak lépkednek komoly méltósággal. Az
andalúziai szamár okos állat, nagy bátyút is elvisz a két oldalán, vagy éppenséggel hordót,
bálát, de hogyha a szűk utcában szembejön vele a társa, bizony félreáll vagy elfordul, hogy
össze ne ütközzék vele. Nem illik sehogy sem Andalúzia nevére, minthogy e tartomány a régi
időkben Vandalúsiának neveztetett a vándálok pusztításának emlékére, csak a későbbi
korokban vesztette el a vad emlék vad nevét, és lett kedvesen csengő Andalúzia, mely
valóban andalító, mint maga a természet e tájon.
A szűk utcákat jóformán elzárják a boltosok, akik ajtajuk elé rakják ki portékájukat, és
nagy hangon árulják mézes süteményeiket, szöveteiket, korsóikat vagy csecsebecséiket;
mások pénzváltásra, kérvényírásra és házasságközvetítésre ajánlkoznak; megint mások -leginkább a turbános mórok -- törökülésben ülnek a gyékényükön, és díszes tőröket, késeket,
lószerszámokat kalapálnak.

S ebben az ezerféle zajongásban elkábul az ember, egyik sikátorból a másikba
sodródik. Itt elfátyolozott, bugyogós török lányokat árul egy rabszolgakereskedő, mivel
Sevillában még elegendő mór lakik; ott rabbinövendékek haladnak, hangosan vitatkozva
valamin. A híres, tudós Abrabanel rabbi tanítványai ők.
Ez nem a főtér itt, csak parányi szabad terület, de éppen elég ahhoz, hogy a közepén
kalodába zárt csirketolvajt megbámulhassa a nép: lássátok, és óvakodjatok tőle, ha mellétek
vetődik valaha. A csirke tolvaj spanyolul, törökül, sőt még latinul is káromkodik, amin
hangosan nevetnek a közelében üldögélő vak koldusok, de pirulva hallgatják az arra vetődő
apácák, akik hallgatagon és nesztelen léptekkel sietnek tovább, mint valami mesebeli
madarak.
Egy házsor végén váratlanul szembeötlik a csodás minaret, amelyet Ál Geber, a híres
arab építész emelt 1195-ben. Őróla mondják, hogy az arab számok feltalálója, ami
mendemondalehet csupán, mert jóval őelőtte is használták már az arab számokat.
A vörös téglából emelt és díszített szegletes minaret erkélyéről már nem hangzik a
müezzin imára hívó hangja. A torony mellett épül a hatalmas székesegyház, és a szentatyák
úgy tervezik, hogy a minaret legyen a harangtorony.
S mind e sokféle látvány fölé az ég mély kék boltozata borul, rajta bodros fehér
felhőkkel, amelyek mozdulatlanul állva növekednek egyre nagyobbra és kövérebbre,
enyhülést adó záport ígérve. De az ígéret csak ígéret marad, a zápor mindannyiszor elmarad.
S tűz megint a nap, izzad a vándor és a sevillai egyaránt, és a Guadalquivir felé fordul,
ahonnan idelátszik a nagy hajók árboca. Jó volna most leszaladni a vízhez, és megfürödni
benne, ha nem néznék figyelő szemmel a vizet a domonkos és ferences szerzetesek, hogy
azonnal a poroszlók kezére adják az erkölcstelen pogány szokást követőket.
„Quien no ha visto a Sevilla, no ha visto maravilla!" -- Aki nem látta Sevillát, nem
látott csodát! -- tartja a közmondás. A legnagyobb csoda mégis az Alcázar, a csodálatos mór
palota, Kegyetlen Pedro király hajdani kéjlaka. Kívülről mit sem mutat, sima, várszerű falai
vannak, amelyeknek egyhangúságát csak a tetőzet színes majolikacserepei és a főkapu dús
arabeszkjei teszik változatossá. Belül annál díszesebb.
Kolumbusz az Alcázarnak vette útját, mert tudta, hogy Medinaceli hercege ott
tartózkodik, ha Sevillában jár. A kapu előtt leugrott lováról, és új reményektől eltelve lépett az
épületbe.
Nem nézett se jobbra, se balra, sietős léptekkel igyekezett az apród után, aki
vállalkozott, hogy a herceghez vezeti.
Azt mondják, hogy a Követek termének könnyű bolthajtásai és karcsú oszlopai a
granadai Alhambra szépségével vetekednek. De hát Granada még a mórok kezén van, és ritka
az olyan ember a keresztény Spanyolországban, aki járt volna a pogány uralkodók
fellegvárában. Emitt, a Kisasszonyok udvarának arany- és ezüstfolyondárjai kibogozhatatlan
összevisszaságban tekeregnek a falakon és a huszonnégy oszlopfőn. Az Ezeregyéjszaka
világát idézik. Mert itt vette át a mór király annak idején az ország adóját, száz gyönyörű szép
lányt.
Most büszke spanyol grandok és kövér apáturak járkálnak fel és alá a
márványfolyosókon. Tollas, kalpagos fejek hajoltak össze az ablakmélyedésekben, bodros,
magas gallérok zizegtek egy-egy főhajtásnál, és kopogó léptekkel színes ruhájú apródok

szaladgáltak fel és alá, uruk parancsát teljesítve. Parányi udvartartás folyt Sevillában, noha
nem időzött itt sem a király, sem a királynő. Ámde ez a város volt Spanyolország legnagyobb
kikötője, innen indult Granada alá a temérdek fegyver, lőszer, kocsiszámra az élelem, mindaz
amit a kizsarolt, kiszikkadt spanyol föld immár nem volt képes megteremteni, és velencei
meg genovai gályákon külországokból kellett behozni drága aranyakért.
Az apród eltűnt egy ajtó mögött, majd kisvártatva megjelent.
-- Tessék -- és meghajolt az ajtóban.
Don Luis de la Cerda kitüntető szívélyességgel nyújtotta kezét.
-- Messer Colombo, isten hozta! Örülök, hogy viszontláthatom! De hát mi szél hozta
erre, csak nem valami balszerencsés fordulat?
-- Nevezhetném szerencsésnek és szerencsétlennek is -- hajolt meg a genovai. -Szerencsétlennek azért, mert a salamancai tudós professzorok mind a mai napig sem döntöttek
tervem felett. Szerencsésnek azért, mert ismét nagy uram kezébe tehetem ügyemet.
Az apollói arc bizonytalanul mosolygott.
-- Messer Colombo, remélem, tehetünk az érdekében valamit. Éppen most várom
Antonio de Marchena atyát, kegyelmed legbuzgóbb szószólóját.
Kolumbusz örömmel kapta fel a fejét.
-- Marchena atya itt?...
-- Igen. Azt üzente, éppen kegyelmed nyugati útjáról szeretne velem beszélni.
-- Nagyszerű. Akkor hát fiamról, a kis Diegóról is hallok. Hiszen olyan régen nem
láttam. Azóta már legénnyé serdült.
Fertályóráig sem kellett várakozniuk, megérkezett Fra António, a pálosi La Rábidakolostor jámbor szerzetese. Alacsony, sovány kis emberke volt. Ha beszélt, nagy szüneteket
tartott, mintha nehezére esnék a szó, ámbár csak szerteröpködő gondolatait igyekezett nagy
kínnal összeszedni. A kézcsókra térdeplő Kolumbuszt felemelte és megölelte.
-- Édes testvérem, fiad jól van, bátor, erős és okos emberré lesz. Örülök, hogy látlak,
noha nem hittem volna, hogy itt talállak.
Kolumbusz röviden elmondta salamancai hányódásának történetét.
-- ...atyám, hadd mondjam el azt is, hogy a főtisztelendő Fra Tomas de Torquemada
lelkemre kötötte: álljak el tervemtől. Négyszemközt figyelmeztetett, bizonyára azért, hogy
más ne tudjon róla. De úgy hiszem, ezen a helyen nyíltan szólhatok. Nem bármilyen
eretnekséggel vádolt, amint azt sokan megtették ügyes érvekkel vagy otrombán az elmúlt
esztendők alatt. Az anyaszentegyházat félti tőlem.
A herceg is, a páter is elgondolkozva, de kissé értetlenül hallgatott. Valóban nehéz volt
elképzelni, hogy az Ecclesia militans legbuzgóbb bajnoka éppen a genovaitól féltse az
egyházat. Kolumbusz észrevette ezt a bizonytalanságot, s mert nem akarta, hogy valótlannak
tűnjék, amit mond, nem magyarázkodott tovább, hanem így fejezte be szavait:

-- De hát bárki bármit mondjon is, a tervtől, amelyre immár fogyó életemet tettem,
nem hagyom magam eltéríteni. Pártfogó urunktól hallottam az imént -- hajolt meg Don Luis
felé --, hogy atyám éppen az én ügyemben érkezett Sevillába. A jóságos Isten, aki minden
léptünket vezérli, úgy akarta hát, hogy itt találkozzunk...
Fra Antonio szaporán bólogatott.
-- Igen, igen... valóban a tervről akartam szólni... arról is... Látható zavarral
elhallgatott, majd így folytatta: -- Gondolom, szeretnéd, ha elbeszélgetnénk a fiacskádról. Hej,
nagy kópé, derék fickó. Juan Perez atyát nemegyszer kihozza a sodrából... Holnap a
székesegyházban mondok misét, a kicsiny Mária-oltárnál. Utána elbeszélgetünk.
Kolumbusz komoran hallgatott. A hercegre tekintett, aki mozdulatlanul állt az
ablakmélyedésben. Megérezte hirtelen, hogy a páter és Don Luis őnélküle akar szót váltani
egymással.
Jaj annak, aki olyanná lesz, mint az orvosságosmérleg, amely a legkisebb súlyra is
kimozdul a helyéből. De hát a kudarcok érzékennyé teszik a lelket, amely lassan sebek
halmazává válik, amelyet a legkisebb érintés is felszakít.
Kolumbusz összeharapta szája szélét, szótlanul meghajolt, és lehajtott fejjel elvonult.
Szentül hitte, hogy azok ketten most őróla tárgyalnak lesújtó dolgokat. Talán azt, hogy
megelőzték, talán azt, hogy mégis megvonnak tőle minden pártfogást, és kezdhet mindent újra
elölről.
Ó, kínzó, kicsinyes kétségek! Távozzatok már, és ne mérgezzétek meg a hajnalokat, a
nappalokat és az estéket!
Tudjon már végre másra is gondolni, ne mindig csak a Tervre. Beatrix, a drága szép
Beatrix alig jut eszébe. És idősebbik fia, Diego, akit a pálosai szerzetesek nevelnek...
Próbálta megnyugtatni felzaklatott kedélyét. Mindenképpen a fiára gondolt,
megpróbálta maga elé képzelni olyannak, amilyen most lehet...
-- Azok pedig odabent valóban róla beszéltek. S valóban lesújtó dolgokat.
-- Messer Colombónak nem szabad megtudnia, hogy útiterve komoly bajba jutott.
-- Hogyan? -- kérdezte Don Luis. -- Lehet annál komolyabb baj, mint hogy a
salamancai Junta elvetette?
-- Lehet...
-- Úgy tudom, a felséges pár nem ellenzi. Mindig érdeklődve hallgatják, ha messer
Colombóról esik szó. Talán sikerül meggyőzni őket.
Marchena atya összekulcsolta kezét, és sokáig hallgatott, noha sokszor kapkodva
sóhajtozott, mintha szólni akarna.
-- Ismered, uram, a pálosi Pinzón családot -- kezdte végül. Gazdag kereskedők, jó
hajósok. Bárkáik Konstantinápolytól Albionig járják az ismert tengereket. Hárman vannak
testvérek. A legidősebb, Martin Alonso Pinzón tavaly adventkor Alexandriába haj ózott.
-- Mi köze van ennek Cristobal Colónhoz? -- vágott közbe kíváncsian a herceg.

-- Csak annyi, uram, hogy a legfiatalabb Pinzón, Vicente Yannez kifecsegte a titkot.
Bátyja nem Alexandriába, hanem Rómába hajózott.
Ahogy mondanivalójának lényegéhez közeledett, a derék páter arcán egyre nagyobb
aggodalom tükröződött. Hangját lehalkította, fejét válla közé húzta, homlokán kidagadtak az
erek.
-- Martin Alonso Rómában bizonyos térképeket és feljegyzéseket tanulmányoz,
amelyek a pápa birtokában vannak. Ezek szerint a Föld megkerülése rövid úton és könnyen
lehetséges. Pinzón a pápa őszentségének engedélyét és áldását kéri az útra.
Don Luis összerántotta szemöldökét, és öklével indulatosan a levegőbe csapott. Szép
arcát elöntötte a vér, és dühösen sziszegte:
-- Átkozott farizeusok! Ezért halogatták messer Colombo tervét?
Döngő léptekkel fel s alá járkált a szobában. Csúnyán szitkozódott.
-- Santa Rufinára mondom, bánom a pillanatot, amikor felséges királyok iránti
hűségemtől indíttatva lemondtam erről a tervről. Emlékszem, nemcsak támogatást ígértem
kegyelmed védencének, hanem kezdtem már a hajókat is építtetni. De hát a mór háború
mindennél előbbre való.
Hirtelen megtorpant a pap előtt, és nekiszegezte a kérdést:
-- Fra Antonio, kegyelmed hogyan vélekedik?
-- Jóllehet mi, ferencesek, sokszor vitázunk Rómával, nem tételezek fel ilyesmit
őszentségéről vagy akár Salamancáról...
-- De?
-- De spanyol vagyok... A herceg bólintott.
-- Úgy van. Spanyolok vagyunk. És Spanyolországnak szüksége van a tengerekre.
Maholnap a pápa fogja megszabni, merre menjenek a hajóink.
-- Spanyolország ma minden országok között a legkeresztényibb ország.
-- Ma még igen -- emelte fel a kezét a herceg. -- De holnap túltehet rajtunk Portugália.
Aztán hellyel kínálta a papot, és leült maga is.
-- Fra Antonio -- kezdte kissé zavartan --, noha pártolom messer Colombo jó ügyét,
sok más ok miatt nem volna alkalmatos, hogy ... hogy én vezessem a királynő elé.
Kegyelmedet kérem meg rá...
-- A Szűzanya kegyelmével, megteszem... -- Marchena atya hangja csalódottan
elcsitult.
Kolumbusz ezalatt szállást keresett magának. Talált is egy olcsó szobát, közel a
Guadalquivir partjához, valami mocskos kis fogadóban, de mivel pénze fogytán volt, nem
gondolhatott jobb szállásra. Nem akarta felkeresni a kolostorokat, hogy Marchena atyára
hivatkozva hajlékot kérjen. Úgy számított, hogy ha valóban elvesztette volna a páter és a
herceg bizalmát -- megbolydult fantáziája már ezt is elhitette vele --, bizony jó időre a maga

erejére lesz utalva, minthogy Salamancából, ahol a királynő kegyéből ellátták munkával és
némi pénzzel is, valósággal megszökött.
Előbbi rosszkedve hamarosan elpárolgott, nyoma sem maradt. Mosolygós képpel
fütyörészve léptetett a lován, megemelte kalapját minden pap előtt, és megfordult minden
szépasszony után.
Mert hitt a fátumban, meggyőződése volt, hogy sorsunk „előre meg van írva" valahol a
csillagokban, és noha semmivel sem jutott előbbre az ügye, amióta elhagyta Salamancát,
mégis érezte, hogy nemsokára az események teljébe kerül.
Ugyan mit veszíthet? Azon az estén, amikor elkeseredve hazatért, és Beatrix asszony
rettentő módon összetörte a lelkét, lemondott mindenről.
Lelke mélyén nem hisz a sikerben, csak a büszkesége készteti a harcra... Így
vigasztalta önmagát előre, ha netalán kudarc érné, mert máris kifundált valamit, amivel újra
felébreszthetné maga iránt az udvar figyelmét.
Jártában-keltében felfigyelt egy suhancra, aki szorgalmasan a nyomában volt
mindenfelé, és el nem szakadt volna tőle, bármilyen tömegen is vágta magát keresztül. Hol
eléje került, hol mögéje osont, s mivel ő a szűk utcákon nem kaphatta vágtára a lovát, nem
tudott szabadulni kéretlen kísérőjétől.
Nem törődött vele, hogy ki és miért figyeli, mert figyelik, nem volt kétséges.
Gondolta, megtréfálja kopóit. A fogadóba érve felment hát a szobájába, leült, és levelet írt
bátyjának, Bartolomeónak -- Párizsba. Oda címezte, noha tudta jól, hogy bátyja már
Londonban jár, nem kisebb ügyben, mint hogy megnyerje a nyugati útnak az angol királyt.
Igen, igen, amikor Salamancában az első visszautasítást meghallotta, akkor küldte
Bartolomeót előbb valóban Párizsba, majd Londonba. Levelében most mégis ezt írta:
Szeretett Bartolomeo!
Az üzenetet megkaptam. Válaszom az, hogy bátran igent mondhatsz őfelségének.
Kérlek, biztosítsd hűségemről! Örülök, hogy máris kész valóra váltani nagy tervemet. A terv
még szabad. Itt nem értékelik nagyra, minthogy nem tudják, miképpen válhatna az
anyaszentegyház dicsőségére, és nem tudják elképzelni sem, mennyi aranyat hozhatnék én
Indiából. Rövidesen ott leszek, addig is Isten áldását kérem reád. Ámen.
Testvéröcséd, Cristobal
Gondosan lepecsételte a levelet, majd elhagyta szobáját, és a nagy, gerendás
kocsmateremben leült az egyik asztal mellé. Bort rendelt.
-- Bort? -- csodálkozott a kocsmáros. -- Ekkora melegben?
-- Ne félts engem, felebarátom -- nevetett --, hozd azt a bort. Ma innom kell.
Úgy érezte, valóban innia kell.
Szeme végigsiklott a szomszéd asztalokon. Hőségtől elkábult embereket látott, jobbára
kalmárok voltak, meg vándor mesterek. A suhancot kereste, és rá is lelt, de nem a teremben,
hanem kinn az utcán. A nyitott ablak előtt rugdalta a kavicsokat.

Asztalra került a bor, Kolumbusz töltött az ónpohárba. Ivott. Aztán ivott még egy
pohárral, majd megint eggyel. S noha a kocsmáros Krisztus urunk példájára vízből kívánta azt
előteremteni, három pohár után mégiscsak énekelni kezdett, egyre hangosabban, miközben fél
könyökével az asztalra támaszkodott.
A suhanc ekkor már az ajtóban állt, és zsebre dugott kézzel bámulta.
„No lám, megjött a bátorsága" -gondolta a genovai, és húsvéti kórusok dallamára
virágos parasztnóták szövegét énekelgette.
A fogadós ijedten futott hozzá.
-- Hagyja abba uraságod! -- kérlelte suttogva. -- Nem látja? Figyelik.
-- Figyelnek?! -- kiáltott színlelt méltatlankodással Kolumbusz. - Ki figyel?
A kocsmáros vállat vont, és eloldalgott. Ő nem lesz bűnrészese ennek az embernek,
aki, ha jól számítja, perceken belül az inkvizíció börtönében végzi. Jó is volna talán, ha
poroszlókért küldene, nehogy később felelősségre vonják...
Erre azonban nem került sor. A genovai abbahagyta az éneklést, és fennhangon így
szólt:
-- Kedves felebarátaim, utazik-e kegyelmetek közül valaki Barcelonába? Egy levelet
szeretnék elküldeni.
Jól számított. Az ajtóban álló fiú máris megmozdult. De felkelt egy hatalmas,
mészárosképű ember is.
-- Én oda tartanék -- mondta.
-- Két aranyat adok -- tette hozzá Kolumbusz.
Most már a fiú is az asztalnál állt. Nem szólt még semmit, csak figyelt szemtelen és
kihívó tekintettel.
-- Elviszem szívesen -- dörmögte a mészáros.
-- Én hamarabb megjárom az utat - jegyezte meg a suhanc. Ez a mester megáll majd
minden városban, heteket tölt egy helyen, a levél el is kallódhat...
Kitört a veszekedés.
-- Mit beszélsz, te félnótás csavargó?! Tudod is te, mi mindent bíztak már rám
életemben!... Még hogy nálam elvész egy levél?!
-- Akaratán kívül:
-- Vagyis nemtörődöm ember vagyok?
-- Én egyenesen Barcelonába mennék.
-- Én pedig nem fogadok el érte semmit. Érti kegyelmed? fordult a mészáros
Kolumbuszhoz. -Nem kérek semmit. Megteszem becsületből..
A suhanc vállat vont.

-- Én ezt nem mondom. Ha valamit megteszek becsülettel, meg is kérem az árát. Két
arany nem is olyan sok ezért az útért.
Kolumbusz felnevetett ekkora arcátlanság láttára. Aztán így szólt:
-- Mester uram, szívem szerint kegyelmedre bíznám ezt a levelet. De hát a gyerek
mégiscsak alkalmasabb lesz, vagyis egyenesen Barcelonába megy minden pihenő nélkül,
amint ígéri, mert fontos és sürgős üzenet van ebben a levélben...
Azzal elővette a levelet, a fiú markába nyomta, és a kezébe számolt három aranyat.
-- Vidd el Barcelonáig, ott bízd egy aranyért valamely hajósra, aki Marseille-be
vitorlázik! Onnan már könnyen eljut Párizsba. De siess ám, mert minden percért kár! Mi a
neved?
-- Juan.
-- Nohát, Juan fiam, járj szerencsével, Jézus Krisztus áldása legyen veled!
A körülötte ülők gúnyosan néztek rá. Hogy is lehet kölyökre bízni egy fontos levelet?
Azt hiszi talán ez a bolond, hogy a fiú valaha is elindul Barcelonába? Ugyan, ugyan!
A fiú átvette a levelet meg a pénzt, és fontoskodó képpel azonnal eltűnt, mintha útját
még aznap Barcelona felé venné.
Kolumbusz pedig elégedetten felnevetett, és visszament a szobájába.
Biztos volt benne, hogy egy hét sem telik bele, a levél Torquemada főinkvizítor
kezében lesz. Az pedig azonnal megmutatja a királynőnek: lám, hitszegő ez a genovai. A
királynő pedig? Nos, nem fogja annyiba hagyni a dolgot. A tiltott gyümölcsnél is kedvesebb a
veszendőnek látszó ügy...
Ledőlt az ágyra, és fektében sokáig bámulta az ablakon át bemosolygó eget.
Vonakodva, lassú átmenettel borult Sevillára az opálfényű alkony. Már sziporkáztak a
csillagok, és kecsesen, karcsún állt az égbolt szegélyén a hold sarlója. Aztán összefolyt
mindez, tengerré változott Kolumbusz körül a szoba és a világ. Nagy hullámok hányódtak
szerteszéjjel, a csillagok óriásivá növekedtek, és vastag nyalábokban lövelltek sugaraikat a
vízre, amely zöldesen csillogott, mintha méreg volna. S a vízből kiemelkedve, valahol a
távolban leánytestű, halfarkú tengeri istennő úszott. Hátra-hátra nézett, és pufók arca széles
mosolyra húzódott. „Gyere, gyere!" -- intett némán a kezével.
-- Dévaj Mariska! -- nevetett fel Kolumbusz. És saját hangjától mintha felébredt volna,
immár félálomban Beatrixra gondolt meg Marchena atyára és a hercegre, akik akkor hagyták
cserben, amikor legnagyobb szüksége volna rájuk.
-- Kristóf testvérem -- mondta másnap reggel Marchena atya --, emlékezz vissza arra a
napra, amelyen hat esztendővel ezelőtt bekopogtattál mihozzánk, a La Rábida-i rendházba.
Ruhád poros volt, és a lelked reménytelen. Diego, idősebb fiacskád alig állt a lábán, sírva
vánszorgott melletted. A mi rendünk kolduló rend. Szívesen fogadtuk hát a nincstelen
vándort. Nem kérdeztük, ki vagy, mi vagy. Te varázsszót mondtál, és megnyílt előtted ajtónk
és szívünk.
Kolumbusz gondolatokba merülten hallgatott.

-- A varázsszó ennyi volt: nyugat felé a tengeren. S mi, akik ott éljük napjainkat a
tenger partján, tanulmányozva a csillagok járását, a víz áramlását és meghallgatva a hajósok
elbeszéléseit, valóságot és mesét egyaránt, mi tudtuk, hogy a terved megvalósítható. Lám,
Tengerész Henrik nem félt ismeretlen vizekre küldeni hajóit, portugál János király címeket
osztogatott még ismeretlen földek leendő felfedezőinek. Csak Spanyolország nézi tétlenül a
tengert, mert figyelmét leköti a pogány ok elleni szent háború...
A genovai megállt, és Fra Antonióhoz fordult. A tekintete ezt kérdezte:
-- Hová akarsz kijutni e szavakkal, atyám?...
Marchena atya azonban nem várta meg a kérdést, sietett a válasszal.
-- Módot adtunk rá, hogy írásba foglald tervedet. Elvezettünk Medinaceli hercegéhez,
aki pártfogásába vett, és csak kicsin múlt, hogy el nem indította hajóit a te vezérleted alatt.
Juan Perez atya, aki a királynő gyóntatója volt, felvezetett az udvarhoz... Azért mondom el
mindezt, kedves testvérem, hogy hitet öntsek a szívedbe. Az úr néha kemény próbák elé állít
bennünket, de az ő szent akaratába vetett hittel előbb-utóbb véghezvihetjük jó szándékú
elhatározásainkat.
Nem volt hosszú az út a székesegyház állványerdőjétől a ferences kolostorig, útközben
mégis leültek egy kicsiny téren, ciprusfák alá. Könnyebben esett itt a beszéd a zajtól
elvonultan.
Marchena atya mégfogta Kolumbusz kezét.
-- Ne veszítsd el a reményedet!
-- Én az egész életemet erre az útra tettem fel. Mint az eszelős, ezen tépelődöm éjjel és
nappal. Évekre elhagytam érte kedves fiacskámat, Diegót, és most megváltam attól az
asszonytól is, aki Spanyolországban megosztotta velem özvegységem és hiábavaló harcaim
keserű napjait. Ott maradt Salamancában kisebbik fiam, Fernando. Ki tudja, mi lesz vele?
A szerzetes sovány, ráncos kis arcán e szavakra jóságos mosoly suhant át.
-- Még ma levelet küldök galambbal érsek urunknak, hogy viseljék gondját anyának és
fiúnak egyaránt.
Kolumbusz széttárta a kezét.
-- Mindenfelé szabályok, szokások és törvények gátjaiba ütközöm. Egyedül nem
vághatok neki a tengernek, mert nincs pénzem, és mert a világot csak a pápa őszentsége és a
világ királyai birtokolhatják. Don Luis, Medinaceli hercege, aki pedig Spanyolország
leggazdagabb főura, gazdagabb a királyi párnál, és hatalmasabb is mindenképpen, bizonyára
ezért nem mert elindítani engem a saját hajóin. Ámde a királynő sem indított el, mert hátha ez
az út ellenkezik az isteni és az emberi törvényekkel. Döntsön a Junta. A Junta pedig nem tud
dönteni, inkább eltanácsol. Döntsön talán a pápa. Mire ő dönt, engemet eltemet a föld...
Fra Marchena sokáig hallgatott. Megmondja-e vajon, amit tegnap elhallgatott a
genovai előtt? A herceg erősen a lelkére kötötte, hogy ne szóljon. Cristobal Colon még valami
bolondságot csinál elkeseredésében, úgymond. Mégsem állta meg, hogy ennyit ne mondjon:
-- Lehet, hogy őszentsége már döntött is...

-- Hogyan -- kapta fel a fejét Kolumbusz --, a tervem Rómába is eljutott?!
-- Anyaszentegyházunk fejének mindenről tudomást kell szereznie -- felelte Fra
Antonio de Marchena, és gyorsan a kis Diegóról kezdett mesélni kedves és vidám
történeteket. Hogyan bújja a könyveket, miképpen szedi rá a pátereket, és egy alkalommal
milyen merészen szökött meg cellájából, kötélen ereszkedve le a sziklára épült kolostor
ablakából, csak azért, hogy egymagában vitorlázzék a pálosi öbölben. Kolumbusz
érdeklődéssel és meghatottan figyelt a szerzetes szavaira. Nagyon szerette kisfiát, és örült,
hogy növekedéséről, fejlődéséről jó híreket hall. Hanem az utolsó kaland, az öbölbeli hajózás
ismét visszazökkentette komor gondolataiba.
-- Bátor hajós lesz a kis Diegómból. Túltesz majd az apján, aki itt fulladozik a
szárazon, mint a partra vetett hal. Főtisztelendő Torquemada a pápa döntését tolmácsolta
volna hát?
Marchena atya összekulcsolta ujjait. Tagadólag rázta a fejét.
-- Nem hiszem -- szólt nagy sokára.
-- Akkor hát mi köze mindehhez Rómának? Ott megelőzött más?...
-- Te mondád -- emelte fel tekintetét Fra Antonio. Kolumbusz felugrott, arca vörösre
gyúlt az indulattól. Öklével belevágott a levegőbe, mintha láthatatlan ellenségét akarná
eltéríteni maga elől.
-- Hát ezért volt a hallgatás?! -- kiáltotta. -- Vak voltam, hogy nem láttam, mi készül
itt! -- Felemelte arcát a kék ég felé, mint a vakok, és meg is tántorodott a mély fájdalomtól. -Évekig türelmet parancsoltatok, tétlenségre kárhoztattatok, és most rettenve látjátok bűnötök
gyümölcsét! Hát gyermek vagyok én, aki előtt titkolózni kell? Vagy talán nem tudtok immár
segíteni rajtam?...
Marchena atya lehajtotta ősz fejét.
-- Igaztalanul vádolsz, Cristobal testvér! Próbálj meg tárgyalni velük.
-- Kicsodákkal?
-- A pálosi Pinzón családdal.
-- Soha!
Csend.
-- És a királynő?
-- Én magam megyek hozzá...
Kolumbusznak eszébe jutott tegnapi levele. Eljut-e Izabella királynőhöz vagy sem?
Mindegy. Ha el is jut, nem elég már, amit abban írt. Keményebb szavakra van szükség.
-- Fra Antonio, szükség van-e arra, hogy én is veled menjek?
-- Maradj itt egy darabig. A kolostorban ingyen kaphatsz élelmet és szállást. Nem lesz
gondod semmire.
-- Levelet küldhetnék-e a királynő őfelségéhez?

-- Írd meg, szívesen elviszem. Üdvös lesz, ha könyörgő szavaimat a te alázatos
kérésed is megerősíti...
Kolumbusz még aznap megírta a levelet. Második levelét, amelyben azonban nyoma
sem volt alázatos kérésnek.
In nomine Domini nostri Jesu Christi. A legkeresztényibb, legméltóságosabb és
leghatalmasabb fejedelmeknek, a spanyol földek és a tengeri szigetek királyának és királyné
asszonyának, a mi urainknak!
Öt esztendeje immár, hogy Felségtek szolgálatába léptem, felajánlva tudásomat és
tapasztalatomat, melyeket tengeri útjaimon szereztem. Kérem a mi Urunk, Jézus Krisztus
áldását mind Felségtekre, mind a magam nagy tervére, hogy valaha eljöjjön az idő, és én
meghálálhassam mindazt a gondosságot és segítséget, melyekben fejedelmi pártfogóim
jóvoltából részesülhettem. De az idő, amelyet Felségtek a mórok elleni szent háborúval
Istennek tetsző módon tölthettek, az én fejem felett hasztalanul múlt'el. Tervemről nem
született kedvező döntés, és én több jelből arra következtethetek, hogy nem annyira a
megvalósítás, mint az én jogos elsőbbségem van veszélyben. Felségtek, akik mint jó szülők,
úgy vigyázzák az ország minden lakosának lépteit, bizonyára tudják, hogy egyesek nélkülem,
sőt Felségtek nélkül akarják nyélbe ütni a Nagy Óceán áthajózását. De megjósolhatom, hogy
minden hajó, amely nélkülem indul útnak, vagy a hullámokba vész, vagy szégyenszemre
visszafordulni fog. Mert csakis én ismerem azokat a módokat és utakat, amelyekkel a Nagy
Óceánt áthajózni lehetséges, és éppen ezért anélkül, hogy Felségtek iránti köteles alázatról
megfeledkeznék, jogosan tarthatok igényt a nyugati tengerek admirálisa címre...
Amikor a levél végére ért, nem olvasta át még egyszer. Összehajtogatta, és
lepecsételte gyorsan, mintha menekülne saját merészségétől. Lezárva adta át Marchena
atyának, nem törődve azzal, hogy a derék szerzetes talán rossz néven veszi tőle, amiért nem is
tájékoztatja a levél tartalmáról. Ő azonban hallgatott, és Marchena atya sem kérdezett semmit.
Amikor elköszöntek egymástól, Kolumbusz kezet csókolt az ősz papnak, de az nem ölelte
meg őt. Fra Antonio most először érzett valami megmagyarázhatatlan idegenkedést a
genovaitól, aki percenként volt képes a higgadt nyugalomból belezuhanni a legteljesebb
kétségbeesésbe, hogy rögtön azután harcias düh lángoljon fel benne. Valami rossz szellem
szállhatta meg a genovait gondolta magában, és a leláncolt ebhez hasonlította, amely vonít és
vicsorog, szűköl és hallgat, míg meg nem szabadul.
„Talán az ördög szállta meg" -- töprengett magában a Granada felé vezető úton.
Az ördög és az ördög. Mikor lesz már vége az ördögűzésnek? A sátán ott lapul az utca
kövében, a házak oldalában, a tehenek tőgyében, az ostyátlan kehelyben, a papok szemében, a
katonák szívében és a parasztok nyelvén. Megmérgezi a kutakat, az agyakat és a szándékokat.
Pedig az igazi ördög, e sovány, horpadt mellű szörnyeteg, ártatlan képpel és örökké
fáradt tekintettel ott ül ezekben a percekben a Plaza de Toros padján, és lábát lógatva várja a
viadalt. Olyan majdnem, mint egy gyerek, egy nemtörődöm kamasz. Olyan, mint a többi.
Izzad a napon, bámulja a lányokat és fütyül, ordít, ha valami nem tetszik neki.
Sancho Ruiz úgy érezte magát Sevillában, mintha a hetedik mennyországba került
volna. Odafent, északon most meggyérültek a viadalok, hónapok teltek el két corrida között,
amit ő igen okos és méltányos dolognak tartott. Hiszen az eretnekek üldözése mindennél
fontosabb. Mégis kedvére volt a viadal, noha tudta, hogy itt sem kevesebb az eretnek, mint
máshol.

Mihelyt a városba érkezett, azonnal felkereste De Riverát, a székesegyház kanonokját,
akit Sandino atya némely megbízása kapcsán ismert, és aki szívesen fogadta őt, ellátta
lakással, élelemmel, ruhával, sőt pénzzel is, amelynek fejében arra kérte, hogy ha a
megbízásával végzett (ennek természetéről nem faggatta), az ő számára is dolgozzék rövid
ideig.
Sancho tehát lehorgonyzóit Sevillában, annál is inkább, mert úgy látta, Kolumbusz
sem indul tovább egyhamar. A fiú, akit a genovai követésével megbízott, már az első napon
levelet hozott: Cristobal Colon rábízta, úgymond, vigye Barcelonába, Sancho elolvasta a
levelet, s noha sejtette, hogy a benne foglalt üzenet hamis, mégis fontosnak tartotta.
„Akárhogy is áll a dolog, meglesz ennek a böjtje" -- gondolta magában, és gondosan
eltette.
Most azonban mégis előhalászta zsebeinek rejtekéből, mert nagy volt a meleg, a nap
forrón tűzött a Plaza de Toros padsoraira. Nem gondolt a genovaira, a papírlapot legyező
gyanánt használta, mert sem árnyék, sem szellő nem volt, és a nagy tömegben mozdulni sem
lehetett. A fél világért nem hagyta volna el senki a helyét, mert a spanyolnak mindene a
bikaviadal. Ha végigszaladnak a városon a gyerkőcök, „corrida del toros, corrida del toros"-t
kiabálva, férfi és nő, gyerek és felnőtt egyszerre nyúl a zsebébe, hogy összekeresgélje azt a
néhány garast, ami a belépés díja.
Színes, zsibongó sokaság a kép, amikor Don Pedro, a sevillai viadalok híres rendezője
kilép a porondra, hogy fennhangon üdvözölje előbb az álcáidét, majd a városi főurakat, végül
a közönséget. Itt a férfiak feje fő a bársonybarettok, az andalúziai sombrerók alatt, a verítéktől
lassan összeomlik az előkelőek magas csipkegallérja, amott mintha fürge lepkesereg gyűlt
volna össze virágos mezőn, szinte megmozdul, és felröppenni látszik a tarka ruhájú tömeg:
nők legyezik magukat szétnyitott legyezőikkel páratlan sebesen és páratlan kecsességgel.
Sancho Ruiz -- meggyónta mindig töredelmesen -- szinte szerelmese volt a
viadaloknak. Kimeredt szemmel, táguló orrcimpákkal bámulta a merész torreádorokat, a
vonagló, véres bikákat, ámbár nem szitkozódott őrjöngve sohasem, ha odalent valamelyik
picador ügyetlenkedett. Ezúttal is egészen a palánk közelében telepedett le, ahonnan jól
láthatta a homokon lejátszódó eseményeket, a feldühödött állattól azonban éppoly jól védve
volt, mintha magasabbra került volna.
Végignézett a sokaságon, a porondot körülövező deszkakerítésen, a bikák kifutójára
pillantott, majd a puerta dél mataderóra esett a tekintete, amelynek gerendafalához
támaszkodva egy díszes, arannyal átvert ruhájú alak állt, és mozdulatlanul szemlélte a Don
Pedro szavai alatt lassan kivonuló bandillerót.
Az új espada volt, Don Pedro éppen e pillanatban ajánlotta őt a közönség szeretetébe:
-- Andalúzia szülötte, Kasztília leghíresebb espadája ő. Rodrigo da Triana a neve.
E névre felkapta a fejét Sancho Ruiz. Szeme visszarebbent a fehér ruhás alakra. Most
már világosan felismerte az espada szálas, izmos termetét.
Hát az Isten mégis úgy akarja, hogy találkozzanak?
Sancho Ruiz még ilyen messziről is jól látta, hogy Rodrigo nem a nap heve elől
húzódott a félhomályos gerendakapu alá. Amúgy is csak az arca volt árnyékban, hófehér

ruháján ott ragyogott a napsugár..., nagyot szikrázott cipőjének csatján... Az espada hiába
tartotta kezében a tőrét -- egész testében remegett.
Sancho Ruiz vizsgálódva figyelte Da Trianát. Valami rettentő nyugalom szállta meg e
pár perc alatt. Az espada meghal, ezt eszével és szívével egyaránt érezte, így, ekkora
félelemben nem lehet a bikák elé menni. Meg kell halnia az espadának, ezt kívánta, akarta,
minden porcikája, hiszen aki szívéből kíván valamit, aki rettentő erővel akar céljához jutni, az
megkapja a sorstól, amit kíván. Isten az olyanokkal van. Úgy mondja az írás, hogy az akarat
már bűn, és a jó szándék már erény.
Sancho Ruiz rövid páter nostert mondott a halálba menő lelkiüdvéért. Aztán legyezni
kezdte magát a genovai levelével, és várta, várta a viadal kezdetét.
4.
Rodrigo da Triana azon az estén teli erszénnyel és vidám szívvel hagyta el Josua
házát. Az utcára érve nagyot nyújtózott, mintha mély álomból ébredne. Megropogtatta izmait,
fél kezével meggyúrta olajbarna arcát, és nagyot szippantott a virágillatú, alkonyi levegőből.
No végre meg van ez is. Oda a tőr – bánja is ő elvesztette már az erejét, úgy , s van pénze
elegendő. Nem mondhatja Don Pedro, a kövér assentista:
-- Édes fiam az én arénámban őfelsége Ferdinánd király is nemegyszer bika elé áll,
csak úgy királyi virtusból, mint tettek a régi uralkodok. S van derék espadam is. Manuel de
Lerida. Ami bikát a mai nehéz időkben fel lehet hajtani, azt ő elintézi… Nincs szükségem
jöttment toreádorokra.
Manuel de Lerida sem vonogatja a vállát szótlanul, amikor baráti segítségért hozzá
fordul.
A pénznek csodálatos ereje van. Igaz, különös szeszélyei is. Azt mondják kedveli a
társaságot, oda vonzodik ahol testvéreit, az aranyos ékszereket drágaköveket találhatja.
Egymagában morozussá vállik, és taszítja társait is, bizonyíthatják ezt mindazok akik nagy
ínségben némi kincshez jutva, addig kuporgatják és őrizgetik, amíg szinte észrevétlenül
elfolyik a ujjaik között.
Vannak pénznek udvari bolondjai, akik karcsú tornyokat raknak belőle esténként, ha
zárva már ajtó-ablak, s poroszló sem jár az utcán. Vannak komor papjai is, akik nehéz
munkájuk verítékével áldoznak neki nap nap után. S vannak nyegle szeretői akik után ő fut,
noha azok elkergetik maguktol minduntalan, vannak megint mások, akik egykedvűen
számolgatják,
Bárhogy is van, Fortuna istenasszony, a szerencs istennője azokat kedveli leginkább
akiknek már amúgy is teli az erszényük. Nem különbözik ebben a földi, halandó
fehernépektől. Rodrigo nevetve sétált a guadalquiviri kikötő felé, hogy valamely kocsmában
elüsse éhséget és fárdtságát.
Sajnálta kedves tőrét a zsidónál hagyni, de azzal vigasztalta magát, hogy idő múltával
a sárkányfog is elveszti erejét hogyne vesztené el egy hitvány tőr. Amúgy is csak magamagat
erősitgette esztendőkig a tőr meséjével, nem mondta senki hogy a fegyvernek valamiféle
varázsa volna. Mégiscsak a bátorság és az ügyesség az ami előtt összeomlik a legvadabb bika
is. . .

-- Holnap reggel lovat veszek, szép arab mént -- mondta az Aranykagylóban köréje
települőknek.
-- Tíz reál -- jegyezte meg valaki gúnyosan az újonnan támadt pajtások közül.
Rodrigo vállat vont.
-- No jó, akkor hát olcsóbb jószágot keresek.
-- Ruhát is végy. Újat. Vörös selyembrokátot. Sevillában kicicomázzák ám magukat a
torreádorok, nem úgy mennek corridára, mint a hentesek.
Ezt egy idős ember mondta, José nevű, aki lovászmester volt Sevilla érsekénél. Valaha
fenn élt északon Kasztíliában, tudta, északon és délen miben különböznek a szokások.
-- Úgy van -- hagyta rá Rodrigo --, vörös brokátzekét veszek. Akkor nem lesz
szükségem sem zászlóra, sem kendőre, az állat egyenesen nekem ront. Annál érdekesebb.
Egy nagy fülű fickó a fejét csóválta.
-- Nem fél sohasem, senor?
-- Soha -- rázta a fejét Rodrigo, de nem nézett a kérdezőre. Hanem rögtön így szólt: -Igyunk rá.
Ittak. Rodrigo hátradőlt ültében, karját nekifeszítette az asztalnak.
-- És veszek természetesen egy tőrt is, nem olyan értékeset, mint volt, de hát az a
fontos, hogy milyen kézbe kerül. Igaz-e?
Az iddogálók, hajósok, hajcsárok, posztónyírók, kovácsok, teherhordók helyeslően
bólogattak:
-- Bizony, úgy igaz?
-- Olyan értékes volt a tőre, senor Rodrigo?
-- Damaszkuszi volt a pengéje-harsogott teli szájjal az espada --, és a markolatába
gyöngyöket meg drágaköveket ágyaztak valamikor.
Irigyen hallgatott mindenki, csak a hosszú fülű szólalt meg ismét:
-- A zsidó mégis csak háromszáz maravédit adott érte? Az espada vidám képet vágott.
-- Hja, azt mondtam, hogy valamikor... Mert azóta már kiestek azok a gyöngyök.
Vad röhögés harsant a kocsmateremben. Ez derék tréfa volt valóban. Akármilyen is
volt az a tőr, az az igazság, hogy az espada övén háromszáz maravédi zörög a zacskóban. Az
pedig nagy pénz, iszonyatosan nagy pénz -- itt a folyóparton.
Rodrigo becsületes, nyílt arcán széles, öntelt mosoly húzódott. Csillogó szemmel
bámulta a körülötte ácsorgókat, a lelke szinte fürdött á csodálatban és az alig titkolt
irigységben, amely most oly hosszú idő után ismét felébredt iránta. Sejtette, hogy valami
hibázik a háromszáz maravédi körül, de ezek a marcona sevillaiak eléggé őszintén
csücsörítették szájukat, hogy elhiggye nekik, valóban a szerencse fiának tartják.

- Nem is az a fontos, kevés-e vagy sok az ember pénze fejezte be hangosan a magában
elkezdett gondolatot. -- Aki megfontoltan és ügyesen gazdálkodik, az a kevésből is sokra
viheti.
Már ugyancsak későre járt az idő, a kocsma lassan kiürült. Elmentek a vén
kocsmatöltelék hajósok is, mert másnap nagy munka kezdődik, megindul a vontatás, vissza a
tengerhez. Négyen-öten maradtak csupán a teremben, Rodrigo asztala körül.
-- Na, hát kezdjük, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében -- szólt a nagy fülű, és
megzörgette a fapoharat. -- Hátha én is sokra vihetem kevésből!
A három kocka kigurult az asztalra.
-- Mennyiben játsszunk?
-- Fél pénzben.
-- Mint a harangozok? -- kérdezte gúnyosan Rodrigo, és kiszámolt az asztalra tíz
maravédit.
Hajnalban José, a lovász, aki legtöbbet nyert tőle, így vigasztalta:
-- Sose búsulj, komám, adok én neked kölcsön olyan lovat, hogy azon egyenesen a
mennyországba lovagolhatsz, mivelhogy érseki ló. De ne szólj senkinek.
Egy kopasz mór pedig hozzá hajolt, és vállon veregette.
-- Senor, gyere ki a Kovácsok utcájába. Ott megtalálni engem. Adom tőrt, nagyszerűt.
De visszahozhasd!...
Így is történt. Jósé egy öreg mént vezetett ki az érsek istállójából, még nyerget is tett
rá, ha nem is főúrit, de megfelelő szépet.
Az állat szelíd volt és kezes, Rodrigo minden baj nélkül megülte, és most már komoly
képpel csak a Kovácsok utcáját kellett felkeresnie. A pogány nem mondta meg a nevét, de
ráismert messziről.
-- Hé, te pogány kutya! -- kiáltott dölyfösen, hogy takargassa valamivel éjszakai
csúfos kudarcát. -- ígértél egy tőrt.
-- Szívesen, szívesen -- hajtogatta a kopasz mór, és burnuszát összefogva a mellén,
eltűnt egy kopott, koszos kis műhely mélyén. Amikor újra előkerült, hosszú tőrt hozott a
kezében. Rodrigo meghajlította. Bizony kemény és rideg volt a vas, ha ezen egyet ránt a bika,
a fele benne marad.
De hát majd úgy kell szúrni, hogy ne legyen módja huzakodni.
-- Juszuf olcsón adja. Az espada elvörösödött.
-- Olcsón? Hát nem azt mondtad, csirkefogó, hogy kölcsönadod?
-- Nem tehetem senor... de adom neked ötven maravédiért. A tőr Rodrigo kezében
volt, és nem éppen barátságosan hegyeződött Juszufra.
-- Egyszóval ötven maravédiért? Jól tudod, te pogány, hogy mennyi maradt a
zsebemben.

A mór egyre hangosabban kezdte bizonygatni, milyen olcsón is adja a tőrt, ami a senor
kezében van, nagyon csodálja, hogy még annak az árát sem akarja a senor megadni -- mindezt
pedig azért tette, hogy az utca boltosait kicsalja odúikból, és ha kell, segítségül hívja Rodrigo
ellen.
Az espada sírni szeretett volna dühében. Leakasztotta övéről az erszényét, benne az
utolsó ötven maravédival, ami még megmaradt a tegnapi kockázásból, s odavágta az ágáló
pogányhoz. Aztán ellovagolt.
Ej, keserves élet, elbitangolt szerencse!
Szűzanya Mária óvjon minden embert jóban-rosszban egyaránt.
Rodrigo da Triana komor képpel kocogtatott lován a keskeny sikátorokban. Nyergét
fogta, nem is a kantárt, és ültében úgy összecsuklott, mintha nagybeteg volna vagy nagyon
nagy bűnös. S valóban, ahogy lázas gondolatai el-elkalandoztak, bűnösnek is érezte magát
nemegyszer. Az öreg lovon, kopott és rongyos öltözékében úgy tűnt fel önmaga előtt, mintha
eretnek gyanánt sanbenito ruhában vezekelne. Éppen a zsidók és marránok negyede táján
lovagolt, s látott nem is egy barnapiros köpenyben vezeklőt.
De hát megmondta Esperandónak annak idején odafent Zaragozában, hogy nem
tetszik neki az Arbues elleni összeesküvés. Azt hitte talán Esperando, Durango meg a gazdag
neofiták, hogy ha meggyilkolják „a kövér bikát", nem kap lábra az inkvizíció. Kár volt
kölcsönadni a tőrt, azóta nem kíséri szerencse.
Micsoda bolond gondolatok -- tépelődött tovább --, hiszen tegnap óta nincs már nála
tőr, mégis bajt bajra halmoz. Ha most beállítana Don Pedróhoz, bizony kipenderítené ismét,
mint tette napokkal ezelőtt. Vége volt már az ő életének, valami mesterség után kell néznie.
Ha jobban értene a lovakhoz, lovász lehetne, mint Jósé az érsek úrnál, csakhogy nem ismeri a
különböző fajtákat, nemesítésükhöz sem ért, márpedig nem elegendő csak zabot vetni az
állatnak, és néha levakarni, mint teszi bármely ember. Lehetne ötvös is, gyerekkorában
mindig mondogatták neki, hogy ügyes keze van -- de hát kinek van türelme naphosszat egy
helyben üldögélni? Vagy menjen katonának, amint a gaz Sancho Ruiz tanácsolta (azóta csak
megették már a csontját a kukacok)? A katonaság azonban cifra nyomorúság: ha nincs mód
rá, hogy egyhamar továbbálljanak egyik vidékről a másikra, ugyancsak felkopik az álluk.
Mert a paraszt eldugja ám a katona elől a zabot, a búzát, a disznót, a csirkét, de még a lányát
is.
Most feketecsipke-főkötős, legyezős sevillai nők jöttek vele szembe, s róluk eszébe
jutott az a szép salamancai asszony, akivel a kútnál találkozott, másnap, hogy kését Sanchóba
vágta. Bizony, ha volna egy dolgos kezű, szerető szívű asszony valahol, aki az ő veszendő,
hányatott sorsának gondját viselné, feladná torreádori mivoltát, és lenne akár piaci halárus is.
Minden baj abból származott, hogy zálogban hagyta kedvenc tőrét. Hiába itt a ló meg
ez a hitvány fegyver, nem teljes ember többé.
S ahogy ez végigfutott az agyán, máris megrántotta lova kantárát, és a Zsidók utcája
felé vette ismét az útját. Elhatározta keményen, hogy akár szép szóval, akár fenyegetéssel, de
visszaveszi a tőrt. Ott hagyja inkább ezt az újat, megteheti senor Franco, hogy elfogadja,
hiszen megmentette az életét. Megér ez is háromszáz maravédit, ha úgy akarja, mert hogy az a
másik tőr többet ért, annyi bizonyos. Ötszáz maravédit is adhatott volna senor Franco, akkor
most ő sem állna itt egyetlen garas nélkül.

És Rodrigo da Triana, miközben megnógatta sarkával a lova oldalát, egész egynapos
gazdagságának hirtelen elmúlását Josua Franco fukarságának tulajdonította. Mire a Zsidók
utcájába ért, már annyira felhevült, hogy legszívesebben puszta kézzel rontott vona Josuának,
aki így tönkretette.
A ház előtt mégis megtorpant.
Becsülete és józansága tartotta vissza attól, hogy nagy garrai berontson a kapun.
„Rodrigo -- mondta magában --, nem Josua Francóhoz készülsz. Don Pedro elől
menekülsz igazában..."
Megtorpant más miatt is.
Josua Franco házának kapujában egy leány állt.
Ruhája egyszerű fekete ruha volt, fodor és csipke nélküli, mivel intés volt rá, hogy a
zsidó lányok és asszonyok nem járhatnak hivalkodó ruhákban. De ha ruhája nem is volt
feltűnő, hordott olyan ékszert, amelyet királynők is megirigyelhettek volna. A szeme volt ez
az ékszer. Álmodozó, sötét pillájú, nagy, fekete szeme, amely oly gyermekes áhítattal és
ártatlansággal nézett a világba, mint a Madonnáé az oltárképeken. Égtek e szemben azonban
huncut tüzek is, leányos kacérkodás is csillogott benne, hogyha viselője csodálkozva kitárta,
némán is kérdezve vagy még inkább bátorítva vele, mint tette most, hogy a lovas megállt a
ház előtt.
S e szemhez szoborszerűen szabályos, mégis bájt sugárzó és tiszta leiekre valló arc
járult nemes foglalatként. A hollófekete haj ívelt és dús szemöldököt érintett, az orr büszke,
enyhe görbületét nőies fitosság zárta le, és a barnapiros, sima bőrű arcon rubin gyanánt
csillogott a görögösen duzzadt ajak.
Tündéri szép alak is járult az istennői fejhez. Telt volt, mégis karcsú, s gyors mozgású
is, akárcsak a gyenge őzeké, de lustán nyújtózó is, mint a macskáké...
Rodrigo úgy belefeledkezett a bámulatba, hogy nem létezett számára sem tőr, sem
háromszáz maravédi, még csak corrida sem. A száját is eltáthatta, mert csak a lány nevetése
rebbentette fel kábulatából.
-- A las pies V. senorita -- köszönt, amint illik, és valóban legszívesebben a lába elé
borult volna e csodálatos jelenségnek.
-- Isten hozta kegyelmedet, bámész lovag -- nevetett a lány --, mi járatban van?
-- Rodrigo da Triana a nevem -- válaszolt az espada. -- Senor Josua Francóval volna
beszélni valóm.
-- Az én nevem Estancia.... -- fordult vissza a lány a kapuból. Apám nincs itthon. Don
Miguel hívatta ismét.
-- Nagy baj, nagy baj -- hümmögetett Rodrigo, mintha valóban gondot okozna néki
Josua távolléte, azon járt pedig folyton-folyvást az esze, mily csodálatos, hogy ez a szép
Estancia még itt van Sevillában, és nem vitték el még gyereklány korában valamelyik főúr
kastélyába, vagy nem adták el nagy titokban a szultán háremének.

Hej, van-e szultán, aki nem adná egész országát, de még Mekkáját is a szép
Estanciáért?!
A lány azonban elunta a ő szótlanságát, és vállát vonva megfordult. Már a kert nagy
rácsos kapuját is becsukta maga után, amikor az espada utána szólt:
-- Senorita, szép senorita!
-- Mit kíván kegyelmed?
-- Beszélnem kellene mégis senor Francóval.
-- Keresse alkonyattájt. Akkorra biztosan hazajön. Rodrigo azonban alkalmasabbnak
találta, ha Estanciának önti ki a szívét.
-- Estancia kisasszony -- kezdte akadozva --, én, hogy úgy mondjam, üzleti
összeköttetésben állok apjaurával... egyszóval... itthagytam a minap... tegnap egy nagyon
értékes tőrt.
A lány némán bólogatott, jelezve, hogy tud vagy hallott a dologról. Ez még jobban
felbátorította az espadát.
-- Nagyon értékes volt az a tőr, mondta is senor Josua, hogy többet is megérne, mint
háromszáz maravédit... Mivelhogy bűvös ereje van...
-- Igen, igen -- csillant fel a lány szeme --, mondta apám, hogy valami szép varázsige
van arabul a pengéjébe vésve...
Elakadt a hangja, mert az espada falfehér lett e szavakra, majd megingott a nyergében.
Aztán leugrott a lóról, és a kapunál termett, megrázva azt, mintha ketrec rácsa volna.
-- Hát igaz mégis?! -- tört fel a rekedt kiáltás Rodrigóból. Vissza akarom kérni azt a
tőrt. Torreádor vagyok én, bájos Estancia, kell nekem az a tőr, mert ha nics velem,
széttaposnak és felöklelnek az állatok...
Összetette kezét, úgy könyörgött, és valóban olyan kétségbeesett, remegő volt a
hangja, hogy a szép zsidó lány megrettenve hátrált pár lépést.
-- Szerezze vissza azt a fegyvert, drága senorita! Az életem függ tőle! Én a királynői
quadrillába akarok bekerülni. Ha megvívják Granadát, ott akarok lenni az ünnepi viadalon. De
hát nem mehetek addig, amíg itt illő ruházatra, lóra és talán egy-két szolgára szert nem tettem.
Don Pedro, az assentista így is vonakodik tárgyalni velem, hát még ha nincs nálam az én
bűvös igéjű tőröm... A Szűzanyára kérem, szép Estancia, szerezze nékem vissza, csak egy
napra, csak kettőre, csak addig, amíg a corrida le nem zajlik!
Mennyi rémület, mennyi kétségbeesés csenghetett a hangjában, hogy a lány sötét udvarú,
nagy szeme elkerekedett a csodálkozástól és a részvéttől. De mégiscsak tétován ingatta a fejét,
miközben így suttogott:
-- Nem tehetem, senor... hogy is tehetném... az apám tudta nélkül...
Aztán sarkon fordult hirtelen, és beszaladt a házba.
Rodrigo napok múltán is hiába járt arra, nem találkozott vele.

Pedig egyre inkább riasztotta, hogy a tőr varázserejéről való hiedelme valóságnak
bizonyult. Közeledett a corrida napja, és őt is hirdette Don Pedro a viadalon.
Amit egy nappal előbb még szerencsének tekintett volna, most csapásnak érzett.
Az történt ugyanis, hogy Manuel de Lerida váratlanul rávette Don Pedrót, a Plaza de
Toros direktorát, hogy szerződtesse egyetlen alkalomra a salamancait. Sevilla híres espadája
jól ismerte a tömeg szeszélyeit. Évek óta már, hogy változatlan szerencsével és töretlen
kecsességgel öldöste a bikákat az arénában -- de tudta, hogy éppen ez a változatlanság, ami
előbb-utóbb elfordítja majd tőle rajongóit.
Mint örökös pecsenyére a kása, jólesne végre egy hatalmas botrány, valami rettentő
kudarc, amelyen felháborodna és megbolydulna a közönség.
S e kudarcra lett kiszemelve Rodrigo da Triana.
Manuel a városfalaknál talált rá, barátjának nevezte, elvezette Don Pedróhöz, aki
azonnal a markába csapott. Minden úgy ment, mint a karikacsapás.
S mintha valami kusza álom legriasztóbb szakaszához érne, Rodrigo egyszerre csak ott
találta magát a zsivajgó sokaságtól teli aréna bejáratánál.
Napok óta egyéb gondja sem volt, mint hogy a Zsidók utcájában kószált fel és alá,
mint az álomkóros, és pislogott egyre Josua Franco házára. Találkozott Josuával is, de az öreg
nem ismert rá, ő pedig nagy zavarában elfelejtette megemelni barettját.
Estanciát egyetlenegyszer látta csak a ház ablakában. Találkozott a tekintetük, és
Rodrigo kétségbeesetten széttárta karját. A lány azonban eltűnt a függönyök mögött...
Rodrigo most félt.
Félt, annyira, hogy remegett a lába, a keze ujja megmerevedett, és hideg volt az
izzadtságtól, ahogyan meztelen tőrét (e hitvány vasat) szorongatta. Félt, nem a haláltól,
amelyre mindig el volt készülve, valahányszor felbőszült bikákkal nézett szembe, de félt a
kudarctól, a tömeg iszonyú füttyeitől, amellyel kíséri az olyan torreádort, aki a bika
homlokának vagy farának döf zavarában, vagy az állat elől szégyenszemre kétszer is
körülszalad a palánk mellett, vagy akit éppenséggel felöklel az agyonhajszolt pára, és
kifordult belekkel jajong -- talán kegyelemért, mint tették a pogány Róma rabszolgái...
Szinte izzott a porond homokja a nap sugaraitól. Vakítottak a fények, és feketék voltak
az árnyékok. Rezgett a levegő az ezernyi ezer ember párájától, ezernyi ezer fej, kar, váll, test
izgett-mozgott a padsorokon, csipkék, ruhák, legyezők libegtek, zizegtek -- Rodrigóval
megfordult a világ. Megkapaszkodott a kapufélfában. Manuel hangját hallotta:
-- Könnyű Ferdinánd király őfelségének! Ősi módra, lándzsával állt az állat elé. Úgy
átdöfi, mintha nyársra tűzné. De a magunkfajtának, akik ebből élünk, sok mindent ki kell
eszelnünk. Sokszor kell az életünket kockára tennünk...
A sevillai látta Rodrigo rettentő sápadtságát, és még jobban fokozni akarta félelmét.
Don Pedro, az assentista most állt két díszes ruhájú picador kíséretében a küzdőtér közepére,
és bejelentette az új espada felléptét. Kérte a közönséget, hogy fogadja szívébe León és
Kasztília tartományok neves espadáját, és legyen elnéző iránta...

A tömeg ordított és fütyült, mert éhes volt már a véres látványra, és mindenképpen
kinyilvánította, hogy elnéző nem lesz sem a bikákkal, sem az új torreádorral. Don Pedro
három bika elejtését jelentette be. „Corrida de toros de muerte" mondta, mert bikahalál lesz
itt, a Szűzanya tiszteletére, hogy mihamarabb eljöjjön a granadai győzelem.
-- Viva Izabella! Viva Izabella! -- ordított a tömeg, mert tudni való volt, hogy a mórok
elleni hadjárat és különösen Granada ostroma a királynő akarata volt.
Rodrigo úgy érezte, hogy a padsorok tömegéből erősen nézik.
Végigfutott a szeme a sokaságon. Estanciai kereste hiú reménykedéssel. Még volt
ideje. A három bika közül övé az utolsó. Manuel de Lerida elintézte, hogy az legyen a
legvadabb.
Lerida előtt nem járt picador. Ő maga lovagolt az arénába, és egy hosszú lándzsával
ingerelte az állatot. Rodrigo tudta már, hogy Lerida lándzsája hosszú hegyű, nem úgy, mint a
valóságos picadoroké, akik nem tesznek kárt az állatban. Lerida nem is csak a lapockájuk
táján szúrta meg a bikákat, hanem beléjük döfött mélyen, hogy csak úgy ömlött a vérük. Mire
Sevilla espadája leszállt a nyeregből, nem annyira dühös, mint inkább elgyengült állatokkal
volt dolga.
Rodrigónak zsibbadozott a szája széle félelmében, és piros karikák táncoltak a szeme
előtt. A tőr, a tőr... -- csak ezt hajtogatta magában, mert rettentő, ha az ember lélektelen
tárgyakra bízza sorsát. A tőr -- amely szinte külön életet élt az ő képzeletében, és néha úgy
gondolta már, hogy nem is ő, hanem a tőr döfi le a bikákat --, íme, nincs a kezében.
A zsidó lány, a szép Estancia azt mondta, varázsmondat van a pengéjébe vésve.
Három picador vonult be az arénába. Öreg paripákon körbelovagoltak. Meglengették
széles karimájú kalapjaikat, és hetvenkedve csapkodták falemezekkel bélelt, sárga
bőrnadrágjukat. A lovacskák néha megugrottak, remitette őket az előbbi csatározások
vérszaga. Valóban nehéz bűz terjengett már a levegőben, amikor felharsant a kürt, kinyílt a
toril, a kapu, amelyen ütlegektől felbőszítve beügetett a porondra az utolsó bika.
Vén, fekete állat volt, hatalmas, ravasz és dühös. Triana gyakorlott szemmel ezt
azonnal észrevette. Súlyos teste körbekörbedübörgött a nézőteret óvó palánk mellett, maga
előtt hajtva a picadorok lovait. De íme, a picadorok most egyszerre háromfelé szélednek, és a
fekete monstrum megtorpan. Aztán leszegi fejét, és a hozzá legközelebb állónak ront. Csak
egy pillanat műve, hogy a ló félreugrik. A tovaszáguldó bika hátába fájó sebet hasítva,
beleszúr a rövid hegyű lánozsa.
Az állat feldühösödik. Toporzékol, és hörögve fújtat. Hátáról csillogva patakzik a vér.
Úgy tűnik, nem tudja eldönteni, merre mozduljon végre. Újabb lándzsa éri, mire
megzavarodva s a harsogó, ütemes ordítozástól végleg eszét vesztve, vaktában előreszáguld.
A három picador utána.
A tömeg őrjöng. Nem bikakergetest, hanem bikahalált jött nézni. A sértő fütty ezúttal
a bikának szól.
De úgy látszik, érdemtelenül. Mert íme, az oszloplábak a szempillantásnál gyorsabban
megállnak, és meglódítják a zömök testet. A kitágult orrlikak belefújnak a porba. Egy
iszonyatos erejű fejrándítás, és a bika szarva az egyik ló hasába döf. Kegyetlen, véres látvány.
A vonagló, magatehetetlen állatot szinte szarvára emeli, és maga előtt taszítja kegyetlenül,

szünet nélkül döfködve szarvával. A lovas hiába szurkálja szaporán támadóját, társai hiába
sietnek segítségére, a ravasz, vén állat mintha tudná, hogy nagy kárt nem tehetnek benne -nem hagyja ott áldozatát. Már a palánknál vannak, ló és lovas a deszkához szorul, amelyeket
immár a ló belein keresztül döngetnek az iszonyatos szarvak.
Rodrigo da Triana imádkozik. A Szűzanyához fohászkodik, noha tudja, hogy ez nem
elég. De most csak ő segíthet. Adjon gyors és könnyű halált, hogy ne lássa a megvetés és a
gúny száz jelét és Manuel de Lerida fölényes vigyorát. Határtalan gyűlölet ég benne az
ezerarcú szörny, a padokon kavargó nézők iránt. Tántorogva, szinte vonakodva, egy akaratlan
mozdulattal hirtelen kilép a matadorok kapuja alól.
A picador ebben a percben kapja el a palánk felső szélét, és egy erőteljes mozdulattal
kiszabadítva magát a magas mór nyeregből, átlendül rajta. Megmenekült.
Az espada megjelent, a picadorok elvonulnak a porondról.
Rodrigo ott áll az aréna közepén. A bika a palánk előtt még mindig a lóval vesződik.
Rodrigo meghajtja magát az előkelőségek páholya előtt, de nem szól semmit, noha illik
ilyenkor rövid beszédben fogadkozni, miként fogja leszúrni a bikát.
A nézőtér is hallgat, szóra vár vagy tettre. Valahol felvijjog egy magas, gyenge hang:
-- Hé, mi az, megkukultál?!
Nem támad nevetés: A tömeg még nem tudja eldönteni, miért tétovázik az espada,
Hiszen a bika otthagyta már a ló szétroncsolt tetemét, szarván húsdarabok gőzölögnek, a
szemét bélsár vakítja. S lám, trappolva körbeszalad a téren, hogy új áldozatra leljen. Rodrigo
pedig csak áll mozdulatlanul. Szokatlan ez. A magasban topogók nem is tudják eldönteni,
vajon nincs-e benne valami színészkedés. Csak a közelben ülők látják könyörgő tekintetét,
eltorzult arcát. Úgy kapkod levegő után, mintha sebet kapott volna.
Rodrigo érzi, hogy reng a föld. Háta mögött a bika száguld fel és alá. S ekkor
váratlanul egy ismerős szempár találkozik az övével. Meleg, csillogó szemek. Ragyogó,
kipirult arc. A szétnyílt ajkak közül előbukkanó fehér fogak.
S íme, egy kéz lendül. Valami felröppen a levegőbe, megperdül a tengelye körül, és
leesik a porondra. A tőr! Az ő tőre!
Az espada lehajol érte. Felemeli. S mintha egyszeriben kicserélték volna, hangosan és
felszabadultan nevet. Hahotája zeng-bong a szabad ég alatt.
A közönség is felnevet e különös fordulatra, és biztatja. Immár a szívébe zárta. Ámbár
sokan még a szép zsidó lányt kutatják a szemükkel, egyre többen fordulnak mégis az espada
felé, aki, mintha Hermészként szárnyak nőttek volna a lábán, olyan könnyedén lendül a
dühöngő bika elé. Eszeveszett jókedvében iszonyú mókákat csap, soha nem látott dolgokat
visz végbe. A tömeg sóhaja megszakad, egy pisszenés sem hallatszik, amikor Rodrigo da
Triana keresztbe tett lábbal leül a homokba, és csak akkor ugrik félre villámgyorsan, amikor a
támadó szörny egészen a közelébe ér. S ha a bika körbetopog, csülkeivel mély árkot hasítva a
földbe, ő megragadja a farkát, és vele együtt táncol körbe-körbe, hogy elhűl a vér az
emberben.
Fáradhatatlan, pedig a picadorok vajmi kevés sebet ejtettek az állaton. Ki tudja, hogy e
macska-egér harc kinek a javára fog eldőlni? Az espada most meglengeti kendőjét, a piros
maietát. A bika nekiszalad. Ő félreugrik ügyesen, és amikor ellenfele fejét leszegve

megtorpan, hogy új támadásba lendüljön, õ e pár pillanatot kihasználja, és a kendővel
megtörli a bika homlokát.
Pedig az ő homlokáról csorog a veríték. Kalapját le is veti, és a bika szarvaira hajítja.
A palánkok mögött Manuel de Lerida üveges tekintettel bámul maga elé.
Rodrigo még mindig ingerkedik a bikával. Hol elszalad előle, hol úgy helyezkedik,
mintha ő üldözné ellenfelét. Hol fügét mutat neki, hol farkasszemet néz vele. Két tőr van a
kezében, de még egyiket sem használta. Hitvány tőrére, amellyel a porondra lépett, fel van
szúrva a maleta. Amelyet a padokból dobtak neki, a jobbjában feszül. Most úgy esik, hogy a
palánkig kell hátrálnia. A bika a levegőt döfködve közeledik feléje.
Ekkor az állat szemére hajítja a piros kendőt, rosszabbik tőrét pedig belevágja a
deszkába. Míg a bika a kendővel veszekszik, és lassan rongyokká szaggatja, ő hátratett kézzel
sétál előtte, és néha megveregeti az oldalát.
Aztán vége van a kendőnek, a bika felveti a fejét, körülnéz.
A közönség üvölt, mert Rodrigo hátat fordít éppen, és nem is figyel sehova. A bika
nehéz vágtába csap, és az espadának ront. Még egy-két pillanat, és szarvára veszi a férfit.
Talán egyetlen rőfnyi sem köztük a távolság, amikor Da Triana megperdül a sarkán, és
a napsugárnak villanni sincs ideje a tőrön, máris markolatig az állat nyakába döfi.
A bika szinte csúszik a négy lábán, amint rohantában megáll. Mozdulatlan most, mint
a szobor. Aztán hirtelen összecsuklik és eldől.
A szívét járta át a tőr.
Con gentilezza y saber. Kecsesen és műértő módon lett megölve.
A sokaság felzúg, kalapját lengeti, lelkesedése határtalan. A porondra dobálja
örömében, ami éppen a keze ügyébe esik. Virágot, kalapot, bőrkulacsot, kosarat. De a
matador nem dobálja vissza, mint tenné máskor. Kihúzza tőrét a bika teteméből. Megtörli, és
hozzászorítva egy csokor virágot, a palánkhoz lép. A palánkon ajtók is vannak, az egyik
ajtóban Estancia áll.
Rodrigo letérdel előtte, és a tőrét nyújtja.
Estancia mosolyog, és felhevültén így suttog:
-- Fogadd el ezt, szép lovag cserébe! -- és egy kicsiny kendőt nyújt az espadának.
Itt így lobban a szerelem.
A tömeg nevet és tapsol. A túloldalon összekuporodva, ziháló mellel gubbaszt Sancho
Ruiz.
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Ezekben a forró júliusi napokban égett porrá az egész granadai tábor. Baljóslatú
jelekkel kezdődött a nap, noha a tűz csak éjfélkor lángolt fel. Már hajnalban sasok és
dögkeselyük keringtek a sátrak fölött, mintha éreznék a közelgő veszedelmet. A Sierra
Nevada bércei közül fekete felhők surrantak elő, de szétoszlottak a Darro völgye felett,
anélkül, hogy enyhülést adó esőt hullattak volna. Aztán megvadult egy ló, és a szekértáborba
rontott. Izzé-porrá törte a fővezéri konyhát, mire végezni tudtak vele. Ráadásul verekedés
támadt a dombalji sátraknál, mert egy torz pofájú hidalgó vitéz azt merte állítani, hogy ő is
halottaiból támadt fel, mint egykoron a ninivei ifjú vagy maga Jézus Urunk.
E jelektől, de azok nélkül is szorongó félelem, céltalan kapkodás lett úrrá a seregen. A
katonák kardjukat zörgették, felkapták, forgatták lándzsájukat, lovukat szerszámozták, az
ágyúkat tisztították, rendbe hozták az ostromlétrákat, és bűnbocsánat-cédulákat vásároltak,
noha jelezve sem volt, hogy harcra kellene készülődniük. Közben egyre szitkozódtak,
különösen a mórokat szidták, amiért Granada fellegvárába zárkóznak, onnan ki nem jönnek,
és szidták a királyt is, csendesebben, amiért nem szánja rá magát egy keményebb
ostromlásra...
A nap már elhagyta a hegyek taréját, és az ég tetejére hágott, amikor megérkezett a
királynő. Szomorú volt, rosszkedvű. Kövérkés arcával, álla alatt szorosan összekapcsolt
főkötőjében inkább hasonlított valamely apácára, mintsem Spanyolország büszke
királynőjére. Nem válaszolt Mendoza bíboros üdvözlő szavaira, csak a fejével biccentett
egyet. Férjurát, Ferdinánd királyt is futó csókkal köszöntötte csupán, aztán a sátrába sietett
szótlanul.
-- A fiamat... nem láttam sehol! -- ez volt az első szava udvarhölgyéhez, amikor
összehullott mögötte a sátor ajtaja.
-- Itt vagyok, anyám -- szólalt meg hirtelen egy csendes hang a félhomályból. Sápadt
fiatalember állt az asztal mellett, és zavartan nézett Izabella királynőre
-- Édes fiacskám, drága angyalom! -- tárta szét karját a királvnő -- Csakhogy életben
látlak! Mennyit aggódtam . Álmaimban vérbefagyva voltál, testedet mór lándzsák járták
keresztül.. . Ó, csakhogy bajod nem esett!
Megölelte fiát, de Juan infáns nem viszonozta anyja csókjait.
-- Akit kalitkába zárnak, széltől is óvnak, ugyan hogy is eshetne baja annak? - vonta
meg a vállat.
A büszke, kemény Izabella királynőnek olyan simogató lágy volt a hangja, esdeklő a
tekintete, amilyennek soha nem láthatta
-- Bánkódsz valamiért, édes kisfiam? Fárasztó a tábori élet? Nem tisztelnek eléggé a
grandok? Megijesztett valami? Beszej hát, angyalkám... -- és remegő kézzel simogatta a fiú
szőke haját. Olyan gyenge, finom volt ez a haj, mint maga a gyermek, aki íme most van
először nagy hadjáratban. S noha itt a táborban ütötte lovaggá az apja, álmára még most is
orvosok vigyáznak, minthogy születése óta szívdobogásos és riadozó.
-- Bánkódom, anyám, bánkódom... -- dacoskodott keserű hangon Don Juan. -- De nem
azért, mintha nehéz volna a tábon élet Ó, túlságosan is könnyű az! Gondoskodott róla
apámuram hogy szelíd és békés legények kerüljenek csapatomba. Akikkel csak kockázni
lehet, de nem harcolni!...

-- De hát … a falvaid…
- Ami katonaságot a falvaim kiállítottak mind módot keresett rá hogy megszabaduljon
tőlem. Anyám, ha láttavolna, micsoda zarándoklás folyt a királyhoz! Hahaha! Mentek a
koszos parasztok, a csámpás hidalgók, hogy elsők akarnak lenni Alhambra falain, engedje
őket a király mihamarabb a granadai fellegvár ostromára.
-- No lásd, milyen lelkesek...
-- Ej anyám kegyelmed azt hiszi, csecsszopo gyermek vagyok még akive el lehet
hitetni bármit! Jól tudja őfelsége a király, hogy hadnagyaimra úgysem bíznám a vállalkozást,
hanem magam állnék a seregem éllén!
A királynő, aki komolyan, s kissé ijedten hallgatta fia kifakadását, most
elmosolyodott.
-- Sereg? Kicsikém, ez az egész tábor a sereg...
Juan infáns mintha nem is hallotta volna a kioktatást, folytatta:
-- A király addig töprengett a dolgon, míg elosztotta őket, kit Mendoza bíboros, kit
Gonzalez, kit Don Gonzalve, kit Don Poncé de León, kit pedig Medina Sidonia vagy
Medinaceli hercegek zászlaja alá. Nekem pedig kiosztott száz-valahány katonát, akik olyan
csöndesek és vonakodóak, mintha vasba öltözött barátok volnának.
-- De hát... -- kezdte a királynő, de elakadt a hangja, mert a fiú közbevágott:
-- Harcolni akarok, anyám, harcolni akarok! Rólam ne költsenek gúny verseket a
markotányosnők, engem ne itassanak az orvosok füvek kotyvalékával, ne üljön senki az
ágyamnál, ha alszom, mert nálam van amúgy is a tőröm, meg tudom védeni magamat
emberektől és szellemektől egyaránt...
Ebben a percben nyílt a sátor ajtaja, és belépett a király.
-- Ostoba fajankó! -- csattant a hangja. -- Miért szomorítod anyádat? Menj, és harcolj,
ha akarsz!
-- Mentem volna már, nem is egyszer! -- remegett a kamasz hangja.
-- Mentél volna, de nem engedtelek! -- Ferdinánd király elpirult a méltatlankodástól. -Most sem engedlek, mert anyád elemésztené magát aggodalmában. De hát van aranyad,
katonád elegendő! Menj már egyszer a saját eszed után, úgy illik egy királyi herceghez! És
légy engedetlen, úgy illik az egy fiúhoz...
Tréfás szigorúsággal veregette hátba a fiát, és nem gondolta, milyen mély sebet szakít
fel a fiú lelkében. Juan infáns meghajolt, szó nélkül, megszégyenülten futott ki a sátorból.
-- Mire nem biztatja, felség, a fiút! Még komolyan veszi! hallotta anyja aggódó
hangját.
Aztán senkire sem nézve, nagy léptekkel indult fehér keresztes zászlajának sátrai felé.
Apródja ijedten futtatta utána a lovát, el nem tudta képzelni, mi lelte az ifjú herceget.
Mindez csak arra volt jó, hogy új nyugtalanságot keltsen, és találgatások sorát indítsa
el a táborban. Mondták, hogy Izabella királynő a fia miatt jött Córdobából Granada alá, mert

el akarja vinni a rajongásig szeretett fiút a harcok színteréről. Voltak, akik igencsak közel
jártak az igazsághoz, amikor a hadjárat elhúzódásában keresték a mai ingerültség okát. -- A
király nem fogja egyhamar kiszemelgetni azt a granátalmát!
Mindenki tudta, milyen gránátalmáról van szó. Granada címerében látható öt, sűrű
magvú gránátalma. Arra célzott szavaival Ferdinánd, amikor az Úr 1491. esztendejében,
április 11-én elindult Córdoba alól ötvenezer főnyi seregével, hogy bevegye az utolsó mór
várat is.
Igaz kezében volt már annak a gránátalmának nem is egy magja. Évekkel előbb
meghódolt már Illora, Moclin, Lója erődítménye, csupán Granada volt még hátra. Ez tartotta
magát legszívósabban. Boabdil, az utolsó mór király Spanyolországban, honnan, honnan nem,
de mindig kapott fegyvert, embert, élelmet is. Azt rebesgették, hogy a fellegvárnak titkos föld
alatti folyosói vezetnek messze a Sierra Nevada hófödte csúcsai alá; ott, a hágókon túlról,
Afrikából kapja a török szultán segítséget. Igazában pedig nem is volt valami nagy erővel,
szorosan körülzárva Granada: a parasztok kordéi, a házalók csapatai vidáman járhattak ki és
be, sőt megtörtént nemegyszer, hogy kisebb burnuszos mór csapat nyargalt el a keresztény
tábor előtt, amely négyszögű volt, mint valaha a rómaiaké, és ha a mórok nem bántottak
senkit, a spanyol íjászok bizony nem is nyilaztak rájuk.
Akárhogy is volt, a sereg immár harmadik hónapja vesztegelt Los Ojos de Huecar
mellett, a domboldalon, négyleguányira Granadától. A nagy hévvel megindított ostrom lassan
abbama-- De hát miért? -- ezt kérdezte most Izabella Ferdinánd királytól.
A király, akinek markáns barna arcán mely, fáradt ráncokat rajzoltak az elmúlt tíz
esztendő meg nem szűnő harcai, csendesen bólogatott.
-- Mert tétlenségre biztatnak elért győzelmeink, s mert óvatosságra int gyengeségünk.
-- Gyengeségünk? -- A királynő meglepetten kapta fel a tekintetét. Ferdinánd sokáig nem
válaszolt, tekintete most gyengéd simogatással rebbent asszonyára. Cirógató, kedves szeme
Volt a nagy királynak. Izabella, miközben választ várt a kérdésre, lassan kikapcsolta és
levetette fókötőjét, bontogatni kezdte útiköpenyének csatjait, mert az asszonyok akkor is
ráérnek önmagukkal törődni, ha országok sorsa a gondjuk.
-- Folytassa csak kegyelmed!
-- Róma úgy véli, könnyű a dolgunk -- mondta a király egy könnyű sóhaj után --,
mivel gyengül az ellenség, és saját hazánk földjén vívhatjuk a keresztes háborút, nem úgy,
mint nagyatyáink idejében Bouillon Gottfried vagy Konrád császár, akiknek hajóra kellett
szállniuk... Megmondta nékem a pápa nunciusa, hogy a török nagy erőre kapott Keleten,
amióta nem él a magyar Mátyás király.
-- Igen, igen, ha a török egyszer Bécs alá kerül, végleg oda van a keresztény világ.
Velence és Genova már most is árnyékai csupán régi fényességüknek.
-- Jól érezzük ezt mi is.
-- Hogyne éreznénk, hiszen oly kevés élelem és fegyver érkezik a gályákon! Egytizede
sem annak, amire most szükség van.

A király Izabella mögé lépett, és átkarolta a vállát. Megcsókolta dús haját, és a füléhez
hajolt, mintha szerelmes szavakat suttogna:
-- Hiszen éppen ez a baj. Azt hiszed talán, hogy Aragónia, Kasztília, León és a többi
tartományok együtt képesek még ellátni ezt a nem kicsiny sereget? Juan jobbágyai meg is
mondták nyíltan, hogy szívesen jönnek a csatába, mert akkor ők téphetik le a fáról a
gyümölcsöt, ők arathatják le a gabonát, és nem az ő gyümölcsüket tépik, nem az ő
gabonájukat aratják. Kipusztultak az erdeink is, rozoga ostromlétrákkal bíbelődünk,
lassanként nem bírják az emberek súlyát...
A királynő hátrahajtotta a fejét.
-- Ó, mennyi gondja van felségednek! -- mondta. Ruhájából rózsavíz és a hajnali rétek
illata áradt.
-- A kincstár üres.
-- Az elmúlt tíz esztendőben huszonhatmillió reál került a ládákba.
-- De hát emlékezz csak, kedvesem, hogy Izabella lányunk tavaly mennyi hozományt
kapott. Csak az ékszerei tizenkétezer flórenci aranyat értek...
-- Arany, arany. Abból soha sincs elegendő!
Délre járt, amikor a király elhagyta a sátrat. Megkondult a lábakon álló harang a
nándorfehérvári győzelem emlékére, de egyben ebédre is hívott. A királynő átöltözött.
Terebélyes hársfa alatt állt a király asztala. Rajta százféle étek. Fácán, vaddisznó,
szárnyas pecsenyéje, mártása. Ezüst- és arany tálakon gyümölcsök halmai. Amott a lombok
alatt, a nap hevétől rejtve, hordókban várakozik a jégbe hűtött dinnye.
Az asztal körül az ország nagyjai. A király, a királynő, a főpapok, a lovagrendek
nagymesterei, Spanyolország hatalmas főurai.
Mendoza bíboros asztali áldást mond, a felséges pár étekfogója pedig megkóstolja az
első tál tartalmát: nincs-e megmérgezve?
Csendes beszélgetéssel várakozik az előkelő sereg, mert egyetlen hely üres még. Jüan
infáns nincs az asztalnál.
Izabella királynő sápadozik, látják rajta jól, hogy ijedten rebben a szeme a sátrak felé.
Jön-e már a fia, hol marad hát, nincs-e valami baja?
Don Gonzalve fővezér megkérdezi:
-- Felség, Torquemada atyát vártuk valamennyien. Vajon mi okból nem jött
táborunkba?
A király széttárja kezét, ő nem tudja. Izabella meg nem is hallja a kérdést, meg kell
ismételni. A grandok fintorognak, ej, hogy is lehet ekkora majomszeretettel szeretni egy
gyereket, van annak már elég esze, tud vigyázni magára. Ha Izabella a férjeurán is így
csüngne, bizony nem lett volna semmi ebből az egész mórellenes hadjáratból, mert a
főnemesek bizony tíz esztendővel ezelőtt is vonakodtak táborba szállni.

Országos dolgokban azonban a királynő tanúsít nagyobb erélyt. Jól emlékeznek még
valamennyien Izabella törvénytevő körútjaira. Bejárta az ország minden városát, falvát, és
saját maga, ingyen bíráskodott. Jaj volt a régi jó világnak! Letörtek a rablóbandák, és betörtek
az urak is.
Mivelhogy ott volt az újra megszervezett Santa Hermandad a királynő haragos szeme
villanása. Ahol a Santa Hermandad lovas rendőrei megjelentek, bizony könnyen hulltak a
fejek, a fülek, a karok... Ha rabláson, erőszakosságon érték, még a nemest is gályára küldték
nemegyszer.
Hogyha nem Juanról van szó, kemény és szigorú asszony most is a királynő.
-- Együnk, urak! -- szólalt meg a király, és egy türelmetlen kézmozdulattal
elparancsolja az infáns apródját, aki mentegetőzve jött volna jelenteni, hogy nem tudja, merre
lehet a gazdája.
Nyomott a hangulat amúgy is. A hadjáratról és a kincstár helyzetéről folyik a szó.
Juan herceg pedig étlen-szomjan a tábor szélein kóborolt. Előbb a tűzmesterek körül
ténfergett, az ágyúkat csodálta, majd a vértesek garmadába rakott oroszlános pajzsait
nézegette (a táborban fegyvernemek szerint csoportosultak a sátortömbök, éppúgy, mint
hajdan a latinoknál, s nem úgy, ahogyan a főurak szerették volna, hogy mindegyikük külön
tábort állít) -- végül a domb aljába ért, ahol a tábor már nem is volt tábor, hanem vidám
vásárra hasonlított. Sültliba-fertályok illata szállt a levegőben, kofaasszonyságok kínálták
portékájukat, a bódékban csecsebecséket, lányoknak való kendőket és kézifegyvereket árultak
az árusok. Máshol bort és a napon megmelegedett sört mértek nagy fakupákban, amott meg
jósok és borbélyok munkálkodtak.
Vassisak és sodronying volt az infánson, azt hitte, így nem ismerik majd fel, hiszen
olyan az öltözéke, mint bármely közvitézé. Arra nem is gondolt, hogy ha tizenegyedik éve
felé is jár, gyenge és vézna testű, hogyne keltene hát feltűnést. Mégsem szólította meg senki,
azt gondolták biztosan, az ő dolga, miben töri a fejét.
Röviden feleltek, ha megkérdezte:
-- A „Jézust" keresem. Merre találom?
-- Amott láttuk, a szekereknél.
A „Jézus" pedig nem más volt, mint az a hidalgo, aki miatt ma hajnalban verekedés
támadt.
-- Nem akarják elhinni, fenség, hogy én valóban meghaltam, és fel is támadtam
halottaimból... -- bizonygatta a vágott szájú hidalgó, mikor Jüan végre rátalált.
-- Azt mondod: fenség? Honnan tudod, hogy ki vagyok?
-- No hiszen, nem nehéz kitalálni! Ki másnak lehet ily nemes és finom vonású arca,
ilyen könnyű termete?
Az infáns összeszorította ajkát, és sokáig nem szólt. A hidalgó pedig hadonászva
zavaros beszédbe kezdett:

-- Fenség, nálam hódolóbb és hűségesebb alattvalója nem volt, és bizony istenemre
mondom, nem is lesz soha királyoknak. Testvéreim okai mindennek, ők adták kezembe a kést,
nem volt soha semmi rossz szándékom. És amikor már mindenemből kiforgattak, bizony még
a lovamat is elnyerték tőlem.
-- Hallgass már! -- dobbantott az infáns. -- Se füle, se farka, amit mondasz. Mit bánom
én, hogy volt-e lovad!
A hidalgó paraszti tájszólással beszélt, szavai akaratlanul is mosolygásra késztették a
herceget, noha türelmetlen volt e hangoskodás miatt.
-- Nevetsz rajtam? -- vörösödött el a „Jézus". -- Ne nevess, nem vagyok én jobbágyod,
nem vagyok én koszos paraszt! Az én nevem Don Fernando Perez Matheos...
-- Hallgass már, ha mondom! -- sziszegte az infáns. -- Légy inkább segítségemre, és
akkor ígérem, rendbe hozom a dolgodat a testvéreiddel. De ne járjon el a szád. Nagy titok,
amibe beavatlak.
S mire ott a dombtetőn, a királyi asztalnál az ebéd felére érkeztek, ők idelent
megállapodtak.
-- Fenség! Ez bátor gondolat. Követlek, hiszen nem félek a haláltól. Gyere velem, mert
énmellettem szerencsével járhatsz. Jól ismerek itt a közelben egy kalmárt, az ad majd
burnuszt. Rám számíthatsz. Ha alkonyodni kezd, elindulunk.
Az még soká lesz, és Granadáig hosszú az út, ha gyalog akarnak menni, így erősködött
az infáns, mert attól tartott, hogy ha visszatér a sátrába, testőrei leleplezik a király előtt, és
nagyravágyó tervének vége lesz. Ezért hát azonnal a kereskedőhöz mentek, aki két burnuszt
és haikot, vagyis köpenyt is adott nekik, amit azonmód egy piszkos lepedőbe csavartak, mert
csak a vár előtt akartak átöltözni.
Tőr és kard mindkettőjüknél volt, úgy gondolták, ez elegendő lesz, ha megtámadják
vagy észreveszik őket.
Kerülő utakon, sietős léptekkel hagyták el a tábort, és a völgyi bozótokat keresve, a
Darro folyó partjához igyekeztek, hogy annak vonalán alkonyaira elérjék a fellegvárat.
Granada ott magasodott előttük, alig egy óra járásnyira, de a völgy tele volt veteményes- és
gyümölcsöskertekkel, kicsiny csatornákkal, amelyekben a szorgalmas mór parasztok,
szerecsen rabszolgák vezetgették béke idején a soványka Darro meg a Genil folyók vizét
földjeikre. A hegyektől koszorúzott, dombokkal tarkázott hatalmas granadai völgyben a
háború minden pusztítása ellenére is gazdagon, buján lombosodott, virágzott minden. A
csatornákat és vízvezetékeket ugyan nem gondozta senki, és ha valaki józan szemmel tekintett
végig a mozdulatlan levegőben meg sem rezzenő magnóliákon és platánokon túli huerták,
kertek során, és látta, mily pihenten, senkitől sem háborítva ontja Granada áldott földje
rettentő gazdagságát: itt datolya és füge, ott gránátalma és dinnye csalogat, emitt puffadó
kalászokkal búza ring, amott szőlő érik akkora bogyókkal, mint egy-egy szilva -- az
Andalúzia és Kasztília visszahódított földjeire emlékezhetett, és megjósolhatta előre e csodás
paradicsomnak pusztulását. Szerte Spanyolországban, ott, ahová a legkatolikusabb királyok
keresztes lobogói eljutottak, vízemelő kerekek korhadoztak mozdulatlanul, kiszáradt
csatornák emlékeztek a pogány, de szorgalmas mórokra, és kipusztult erdők földjét mosták a
tavaszi vizek.

-- Volt még egyetlen falvam, nem messze Salamancától dörmögte a hidalgó. -- Azt is
elhagytam. A parasztok nem dolgoznak, azt mondják, ha uraság jön arra vagy katonaság,
úgyis fölél mindent, ami volt, ami van, de még ami lesz, azt is. Úgy igaz, ahogy itt vagyok,
hogy a jólelkű Diego de Deza érsek úr katonái egy alkalommal tövénél vágták ki a
gyümölcsfámat, és hiába fenyegettem őket kardommal és nemesi mivoltommal, a képembe
vágtak három maravédit, azzal ellovagoltak.
-- Ígérem neked, ha szerencsével járunk, igazságot teszek! - heveskedett az infáns.
A legélesebb szem sem vehette volna észre a veteményeskertek és a dús cserjék között
osonókat. A két alak hosszú időre elbújt egy árnyas, bozótos ligetben, hogy onnan mint fehér
burnuszos arab lépjen elő ismét.
Akkor már a nyugati hegyek felé hajlott a nap, s noha még forró hévvel öntötte
sugarait, közel járt az alkony, mert a Genil völgyében egyik percről a másikra bukik a hegyek
mögé a nap, párás félhomályt hagjva maga után.
Granada mór fellegvárából idehallatszott a müezzin kiálltása:
-- LaIláhi ill Allah...
Juan herceg visszatekintett a keresztény táborra.
-- Vajon aggódik-e anyám?
-- Meglehet -- mosolygott Fernando Perez, és átsegítette az infánst egy lépésnyi kis
árkon.
-- Ugye, kegyelmed is azt tartja, hogy helyesen cselekszem ? - Most már nem tegezte a
hidalgót.
Később meg is kérdezte:
-- Merre megyünk? Átengedte a vezetést.
És a pulykamérgű Don Fernando jóleső érzéssel gondolt arra, hogy lám, az ő
ügyességétől és bátorságától várja ez a királyi kamasz az út sikerét. Azt már amúgy is
elhatározta, hogy még az ostrom előtt behatol a várba, és hacsak teheti, megszedi magát
kinccsel, arannyal (pogánytól rabolni nem bűn, azt prédikálják a páterek); megtörténhetik
ugyanis, hogy az ostrom után bántatlanul elvonulnak a mórok, vagy éppenséggel kijátszák őt
ismét a szemfülesebbek, mint tették már annyiszor.
-- Hej, ha elmesélném az életemet...
-- Ne tegye, kérem! Nem tudnám most a szavait követni szabadkozott az infáns.
Sokáig szótlanul haladtak. Errefelé már vigyázniuk kellett, könnyen mór lovas
portyába ütközhettek. Juan herceg mind gyakrabban pislogott hátra, arrafelé, ahol a nap már a
hegyek mögé csúszott, és a keresztény táborban fáklyatüzek villantak.
E fáklyák közül jó néhány csoportba verődött, és a hatalmas tábor széles utcáin fel és
alá vonult.
-- Engem keresnek...

Valóban, Don Juan herceget kereste egy kicsiny csapat. Apródját már kékre-zöldre
verték, mondja meg, merre ment a gazdája. De a fiú egyre csak azt hajtogatta, hogy a herceg
mogorván elzavarta maga mellől, aztán eltűnt a katonák tömegében.
A király intett a szemével, és a főurak megértették az akaratát.
Felkérték a királynőt, beszélje el nekik, mit szándékozik tenni a marránokkal és a
zsidókkal, meghagyja-e az iszlámot háborítatlanul, vagy pedig megtéríti a pogányokat is. S
Izabella felelt is a maga szapora szavú, határozott hangján, de mindig fel-felbukkant belőle a
kérdés:
-- Hol a fiam?
-- Makacs kölyök, elcsatangolt valamerre...
-- Egyedül?
-- Megtette máskor is... -- mormogta Ferdinánd király, és kisietett a sátorból. Odakint
magához intette az infáns hadnagyát. -- Hadnagy -- szólt hozzá mogorván --, ossza kétfelé a
csapatot! Egyik a tábort kutassa, a másik járja be a Genil két partját egészen a granadai
falakig.
A katona fejet hajtott, és elment. Odabentről kihallatszott a királynő hangja:
-- Udvari kincstárunk igencsak megérezte a sokéves háborút, amelyet hitünk
védelmében folytattunk.
-- A mi erszényünk sincs tele -- szólt közbe egy borízű hang.
-- Ej, ej, Don Alonso! Kegyelmed is jól ismeri a közmondást.
-- Melyiket?
-- Aki jajgat, attól kell elvenni...
Igen, igen -- gondolta a király. -- Izabella már uralkodása kezdetén képes volt eszes
szóval lefegyverezni a hányaveti, fölényeskedő urakat. Most is, íme, arra próbálja rávenni
őket, hogy áldozzanak többet a hadjáratra. Utolsó csatája lesz a spanyol keresztes háborúnak a
granadai vár, az Alhambra bevétele, és akkor Hispánia soha nem látott virágzásnak indul.
-- Fizessenek a zsidók! -- krákogta egy gyűlölködő hang. Amúgy ís ők engedték be a
mórokat annak idején.
-- A marránokat figyeljük, de akik a hitüknél maradtak, azokat nem bánthatjuk.
-- Ugyan, ugyan! Ki kell űzni valamennyit. Vegyen példát felséged Szép Fülöpről...
A vita elhúzódott. Ferdinánd már el is feledkezett a fiáról. Lassan éjfélre járt az idő, s
már mindannyian megállapodtak abban, hogy aranyra, nagyon sok aranyra volna szüksége
Spanyolországnak. Mert csak az arany csalogatja elő a földből a búzát, csak az arany hizlalja
a jószágot, s akinek elegendő aranya van, lovat is tarthat, amelynek oly szűkében áll az Ibérfélsziget, olyannyira, hogy még a királynő is fehér öszvéren lovagol, bármerre is jár.
Izabella felállt, az urak is felkeltek az asztal mellől, elköszöntek, és nyugovóra tértek.
A királynő pedig sírva fakadt, és eszelősen csak azt hajtogatta:

-- Hol a fiam, hol a fiam?
Olyan volt, mint egy gyermek. Nem lehetett megvigasztalni. A sátrába rohant, és
térdre esett a kicsiny Mária-oltár előtt. Kezét tördelve imádkozott, és bámulta a Mária-kép
merev mosolyát, valamiféle isteni kinyilatkoztatást, biztató mozdulatot várva a holt anyagtól.
A király riadót fúvatott, és kihirdette, hogy ezer aranyat kap, aki előteremti az infánst.
A homokóra végleg lepergett, éjfélre fordultak az ég csillagai, amikor félelmetes
kurjongatások közepette a király elé rontott egy maroknyi katona. A táborszéli kalmárt
cipelték magukkal félig holttá verve, mivelhogy megtalálták nála Juan herceg karéjos sisakját.
-- Merénylet, merénylet! -- ordítozták veszettül, csak hogy minél nagyobb súlyt
adjanak felfedezésüknek.
Izabella kebléből eszelős sikoly szakadt ki. Felugrott, és feldöntve az imazsámolyt,
kiszaladt a sátrából.
Az oltárról pedig leesett egy gyertya az asztal damasztabroszára, és nem aludt ki.
Az elkövetkező percekben a Genil völgyének minden lakója a keresztény tábort
bámulta. Az Alhambra őrei, a Dzsafar-torony marcona katonái és talán maga a mór Boabdil, a
„kis király" is arrafelé vetette pillantását.
A Darro-parti városfalon éppen akkor kapaszkodott át Juan herceg és Fernando Perez
Matheos.
Az infáns a fal tetején magragadta a hidalgó karját.
-- Nézze kegyelmed! Tűz van! Az anyám sátra ég!
Szinte megigézve bámulták az imbolygó, piciny lángokat, amelyek gyorsan
átszökkentek a szomszédos sátrakra, mert erős, forró szél fújt azon az éjszakán.
-- Ég az egész tábor!
Valóban, mint valami óriási fáklya, vörös tűzzel lobogott a keresztény tábor. A rőt
fény bevilágította az egész domboldalt, és lilás fényben ragyogtatta a nyugati égboltot.
Sejtelmes, ijesztő volt innen, távolról is a tűzvész és a lángok között felharsanó harci kürtök,
riadót verő, zengő dobok hangja. Ferdinánd új riadót fúvatott, félt, hogy a zűrzavarban rájuk
tör Boabdil szultán serege.
De az Alhambra csöndes maradt.
-- Menjünk vissza! -- nyögte az infáns. A hidalgó azonban nem mozdult.
-- Fenség, nekem nincs vesztenivalóm. Kóbor, kivetett kutya voltam, egy hajszál
választott el nemegyszer attól, hogy jobbággyá legyek. Én vissza nem térek. Itt az alkalom,
hogy arannyal tömjem meg a zsebem, és ne kelljen hajóra szállva messze földeken keresni a
szerencsémet. -- Azzal leugrott a fal túlsó oldalán.
Mit tudta ő, hogy éppen most dob el magától ezer fénylő aranyat. Mert hiszen
hazavihette volna a herceget.
Juan infáns vad elhatározással vetette magát a fák és a bokrok sűrűjébe, és otthagyva
társát Granada romladozó, alacsony falánál, egymagában vágott neki a visszaútnak. Hajnal

lett, mire a tábor helyére ért. Valóban csak a helyére, mert ahol órákkal előbb még zászlók
lobogtak, sátrak puff adóztak, ott most elszenesedett gerendák meredtek az ég felé,
összezsugorodott ponyvák bűzlöttek feketén, lótetemek meresztették ég felé patáikat, és a
tábor füstölgő, parázsló négyszögét lóháton, állig fegyverben, ütközetre készen állta körül a
sereg, amelyet még idejében riasztott fel -- a szülői aggodalom.
Senki sem veszett a lángokba, de az embereken kívül minden más elpusztult. Oda
lettek az ostromlószerek, felrobbantak a puskaporos hordók, és a királynő minden ruhája is
elégett. Egyetlen hálóingben didergett Izabella, míg meg nem érkezett Gonzalve de Córdoba
lovas futára a főúr feleségének ruháival, aki örült a szerencsének, hogy kisegítheti bajából
Spanyolország uralkodónőjét.
Juan még messze járt a tábortól, amikor eldobta burnuszát, és futva igyekezett
kikerülni a termőföldek kacskaringós ösvényeiből.
A portyázó őrök észrevették, lovat adtak alája, és nagy diadallal kísérték a királynő
elé. Juan térdre ereszkedett az anyja előtt, és sápadt arca, ha lehet, még riadtabb volt, mint
bármikor. Izabella rámosolygott fáradt, könnyes szemmel, és csak ennyit mondott:
-- Édes kis angyalkám! Csakhogy megkerültél!
Dehogyis mondta volna: temiattad történt e szerencsétlenség. Átkarolta a fia vállát, és
a sereghez fordult, amely most körülvette őket.
-- Szent ez a tűz -- kiáltotta fennhangon --, mely táborunkat elhamvasztottá. Csapás, de
egyben intő jel is, hogy keresztény hitünkben megerősítsen, és elhatározásunkat megacélozza:
addig el nem hagyjuk e helyet, amíg Spanyolország legszebb várát, Granadát is fel nem
szabadítjuk a pogány iga alól. Induljanak hát szekerek a hegyek közé. Hozzanak köveket, és
épüljön itt kőházakból új és állandó tábor, amelynek neve a szent hitről és a szent tűzről
Santafé legyen.
Hangját felkapta a szél, és elvitte a távolabb állókhoz is. A sereg harsány éljenzésben
tört ki. Távol, a Sierra Nevada hófödte csúcsain hajnali napfény szikrázott diadalmasan.
Granada, az utolsó mór város, csendes volt, szinte élettelen. Az Alhambra-domb tetején a
fellegvár is kihaltnak látszott, csak a Dzsafar-toronyban csillant meg néha valami. Az őrök
lándzsája talán. Kasztíliai Izabella és Aragóniái Ferdinánd, Spanyolország két uralkodója
egymásra tekintett.
Most már tudták, hogy győztek. Boabdilnak, a mór királynak soha ekkora alkalma
nem volt, hogy végezzen a keresztény sereggel. S az alkalmat elmulasztotta.
2.
„Meghaltam, higgyétek el. Akár el is temethettek volna." Fernando Perez nem hiú
kérdésből mondogatta ezt. Valóban hitte, hogy meghalt és feltámadt ott a Fuente el Fresnó-i
pestises csapatban. Ha visszaemlékezett rá, még most is tagjaiban érezte a „fekete halál"
szörnyű gyengeségét, orra még most is felidézte az élve rothadok rettentő bűzét, és szinte
maga előtt látta a fát is, amely alatt végükre várva kuporogtak a pap, a hajós meg ő maga. De
furcsa módon összefolyt az emlékezetében, mi mindenről beszéltek. Soha nem járt
tengerekről esett szó, amelyeket egyedül az a bölcs hajós ismert, akinek a nevét immár
elfelejtette. Beszéltek arany- és ezüstlevelű fákról is, amelyekhez jó volna egyszer elhajózni.
S ahogy az éjszaka delén elhatalmasodtak rajta a görcsök, és érezte minden mirigyét
felpuffadni, kezét-lábát megdagadni, lázas sóhajtásai közepette elhatározta, megkéri a hajóst,

vinné el őt Afrika kincses fái alá, mert ha nem volna ily szegény és elesett, meg is
gyógyulhatna menten. Arra is emlékezett még, miképpen szólongatta egyre a hajóst, aki meg
akarta kerülni a Földet, és annyi csodálatos dolgot mesélt a tengerek nagy áramlásairól, és az
áramlatok sokféle hordalékáról, amelyek életet ígérnek a földgolyó alsó felén is, de a hajós
nem felelt, és ő azt hitte, vége van annak is.
Oly sokszor felidézte magában azóta, hogyan is hunyt ki őbelőle az élet.
A fának támaszkodva ült a földön, és váratlanul könnyű zsibbadás lett úrrá a testén.
Nem érzett akkor sem fájdalmat, sem gyengeséget, ámbár karjai nem engedelmeskedtek
akaratának, amikor mozdulni akart, és mozdulatlanul, tehetetlenül, mint két külön lény,
hevertek mellette a földön. Végigfutott szeme előtt egész addigi élete. Apja, aki kitagadta, és
anyja, akire bárgyú, gonosz módon kést emelt. Testvérei is, akik már annyiszor kijátszottak és
kihasználták szertelenségeit.
Milyen jó is lett volna meggyónni akkor valakinek. Oly jó lett volna ráhajolni anyja
kezére, hogy bocsássa meg konok fia bűnét. De csak fájdalmas sóhajtozás hangzott innenonnan, és mellette a pap már régen elhallgatott.
Úgy látta egy pillanatra, mintha felszakadna az éjszaka sötét kárpitja, és teljes
pompájában előbukkanna a nap. De a lombok sötét árnyrajzai nem világosodtak meg, és a
nagy égi fényesség is összezsugorodott távolban imbolygó lángnyelvek halmazává. Aztán
egyszerre csak kihunyt minden fény, amely addig a szemét elérte, s rászakadt a halál fekete
öntudatlansága.
Arra ébredt -- vagy inkább feltámadt -- hajnalban, hogy éhes, és nincs mellette a hajós.
Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Talán nem is volt igaz, amit neki elbeszélt, talán csak
látomás volt ő maga is.
Fernando Perez megdöbbentő hasonlóságot vélt felfedezni lázálma és most a
keresztény tábor égése között. Mintha akkor megálmodta volna ezt a tüzet, amelynek távoli
fénye a granadai falak és lombok keretében hozzá érkezik.
„Meghaltam hát valóban! -- ujjongott fel hirtelen. -- Meghaltam, s új életet kezdhetek.
Fegyver nem fog, és szerencse kíséri minden tettemet!"
Mit bánta ő most már Juan infánst és a kalandos tervet, hogy belopóznak Granada
városába, és a nagy mecset ajtajára cédulát tűznek: „Ave Maria". Megteszi azt majd más, ő
ilyen dicsőségre nem pályázik.
Feltekintett az Alhambra-dombra, amelyen sötétben magasodott a fellegvár. Ott van a
kincs. Boabdil király kincse. Az az övé lesz, ha addig él is. Alább nem adja. Erre a gondolatra
széles vigyorgás rajzolódott torz képére.
Hiszen az előbb még halottnak tartotta magát. Önmaga kísértetének. Ha vannak
mágusok, akik lebegni képesek puszta akaratukból, és még sok mindenféle csodálatos dolgot
véghezvisznek, miért ne élhetne ő halála után is, talán egy másik testben, talán egy másik
világban?
Erre a gondolatra azonban összerezzent. Mert fél az ember a másvilágtól, amely sötét
és titokzatos, mint az éjszaka. Bár jönne már a hajnal! A napfény az élet és az öntudat.
Sötétben képzeletünk rabja vagyunk; a távolságok megnőnek, vagy éppenséggel
összezsugorodnak, a tapintható dolgok más formát öltenek, a tőlünk kívül álló, való világ

időben és térben alaktalanná lesz. Ez a furcsa állapot félelmetes is egyben, mert soha nem
tapasztalt élményeket sejtet Egyszer óriásoknak hisszük magunkat, máskor gyenge parányok
vagyunk; egyszer ólomsúlylyal tapadunk a földhöz, máskor pehelykönnyűnek érezzük
magunkat. Sötétben különös erővel törnek ránk emlékeink, amelyek hol elszomorítanak, hol
pedig felbőszítenek. Legtöbbször megszégyenítenek...
Alig derengett még az ég, amikor a hidalgó elindult, hogy bejusson a fellegvárba.
Gondolkodóba ejtette az ostromlott város nagy csendessége. Az éj folyamán hallotta ugyan,
nem is egyszer, az őrjáró lovasok dobogását, távolról kiabálás, vezényszavak is megütötték a
fülét -- ágyút vontattak valahova a mórok --, a fellegvár azonban sötét és csendes maradt.
Vajon miért? Nagy támadásra készülnek talán a pogányok? Aknákat fúrnak a falak előtt
elterülő földek alá, hogy amikor a keresztény sereg támad, váratlanul felrobbantsák alattuk?
Felmentő seregek jönnek Afrikából? Meghalt volna az utolsó mór király? Azért a némaság?
Nem, nem! Boabdil halála hírét szertekürtölték volna a jajongó mór harcosok, zengnezúgna akkor az egész pogány sereg.
Jaj volna akkor Fernando Pereznek is, mert széthordanák a mesés kincset azonmód, és
neki sem maradna semmi, csak a láda pántja.
Erre a gondolatra annyira felbőszült, és olyan elkeseredés lett úrrá rajta, hogy minden
óvatosságot félretéve leereszkedett az omladékos városfalról, átvergődött a
szikladombocskán, és csakhamar benn járt a városban, amely szép volt és elragadó a hajnali
páráktól ébredezőben.
„El que no ha visto Granada, no ha visto nada." Aki nem látta Granadát, nem látott
semmit -- így szól a közmondás, hasonló ahhoz, amelyet Sevillára mondanak a spanyolok.
Ámbár mondanak hasonlót Córdobára, Toledóra, Barcelonára, majd minden városukra, szép
hegyükre, mezőségükre. Vagyis szeretik és rajongva csodálják a földet, amely hazájuk. De hát
Granadára nem csak a spanyolok, a mórok is azt mondják: a paradicsom éppen fölötte van az
égben, földre hullott parányi cseppje Granada. Dúsan termő, buja növényzetű völgy a Genil
meg a Darro völgye, a Vega. Nyugatra az Elvira-hegy határolja, amelynek szomszédságában
emelkedik a Parapanda hegyhát. Erről azt tartja a spanyol: ha felhő látszik felette, Granadában
okvetlen esni fog.
Rossz jel az, ha mégsem esik. S tegnap, a tűzvész hajnalán nem esett.
Keletre és délre a Sierra Nevada havas hegyláncai magasodnak. A Vegába nyúló
utolsó dombocskájuk a vörös Alhambradomb, a vár és a királyi nyaraló dombja. A domb
lábánál fekszik a város, fehérre meszelt házaival, vöröslő, hullámos cseréptetőivel, árkádos,
emeletes épületeivel és persze a nagy mecsettel, amely azonban mégsem olyan nagy, hogy ne
akarjon majd még nagyobbat építeni a keresztény diadalmi mámor.
A keskeny sikátorokban mór lovasok dübörögnek. Mennek a falakhoz, de lehet, hogy
csak a házakat kutatják át pincétől a padlásig élelem után. Az utcákon és a kicsiny tereken
félmeztelen, rongyos gyerekek játszadoznak. Elfátyolozott, könnyű léptű asszonyok sietnek
tova, fejükön agyagkorsóval: a Darróhoz mennek vízért, noha úgy mondják, a Darróban és a
Genilben több a szenny, mint a víz.
Reggel van. Immár bántó zümmögésbe olvadó handabandázás az egész város. Csak az
arab cigányok ülnek hallgatagon a kapuk előtt. Sovány, barna karjukat felhúzott térdükön
nyugtatják. A kar végén, mint halott uszony, lustán lóg a kéz. Bivaly húzta taligák
vánszorognak a kőkockákon, kecskék mekegnek, a vízárusok szamaraikat biztatják.

Fernando Perez megállt a Calle de los Gomeles sarkán. Az út egyenesen az Alhambradombra vezetett, végén kapu állt, a Bibéi Aujar. A hidalgó körülnézett. Katonák csörtettek
fontoskodva, ki gyalogosan, ki lóháton, egypár szerecsen óriás lépett el mellette, de ügyet sem
vetettek rá. „Itt akár besétálhatnék Boabdil szobájába is" -- gondolta magában, mégis élt a
gyanúval, hogy fenn a kapunál erős őrségbe ütközne, amely előtt nem tudna kimagyarázkodni
sehogy sem. Nem árt az óvatosság. Ez a pogány sereg, szemre bármennyire is óvatlan,
alkalomadtán pillanatok alatt csatarendben áll, bizonyíthatja ezt az egész keresztény tábor.
Nem árt az óvatosság -- biztatta önmagát a hidalgó, mert elhatározta, hogy végrehajtja tervét.
Ugyan miért hajózna ismeretlen világba, aranylevelű fák alá, amelyek talán nem is léteznek,
hogyha itt van a lába előtt, alig kéznyújtásnyira a mesés mór kincs? Az átkozott pogány
Boabdil kincse.
Hirtelen egy kéz nehezedett a vállára. Megfordult.
-- Dicsértessék az Úr Jézus! -- köszönt rá egy nevető szemű, alacsony emberke. -- Mi
járatban van itt kegyelmed?
A hidalgó egy lépést hátrált meglepetésében. De aztán kivágta magát.
-- Ne érj hozzám a mocskos kezeddel, kutya! -- sziszegte. A kicsi ember azonban
elnézően mosolygott.
-- Ne tettesd magad! -- mondta. -- Nincs olyan mór, aki „átkozott pogányt" morogna a
bajsza alatt, hogyha elgondolkozik, méghozzá spanyolul... hehehe!
A nevetés azonban már a házbeli boltajtóból hangzott, mert oda ugrott be a kis ember
Fernando Perez elővillanó kardja elől. A hidalgó káromkodva feszegette a pántos ajtócskát, és
be is tört volna, hogyha odabentről nem hallatszik elő két véreb veszett csaholása.
-- Sátán, Fickó! Fogd meg!
A két kutya az ajtónak ugrott, és most már Fernando szorongatta kívül a reteszt,
nehogy a két állat ledöntse a lábáról. Odabentről pedig egyre kiabált a vidám emberke:
-- A királynő táborából jöttél? Haj, haj, hiába árulod a seregedet, tudja jól Boabdil,
hogy leégett a keresztény tábor! Nem te leszel az első, aki kitörést tanácsol...
(A becsület! Megint a becsületét bántják! Mint akkor régen...) A hidalgó betaszította
az ajtót, az első kutyát, amelyik nekiugrott, felrúgta, hogy a szegény pára nagyot pördülve az
asztalra esett, mindenféle vésők, kalapácsok és öntőtégelyek közé. Aztán akkorát kiáltott,
hogy a másik eb vinnyogva elszaladt, a tréfás kedvű alak pedig őszintén megijedt, és rémült
tekintettel a falig hátrált.
-- Árulónak mondasz, átkozott pogányja? Don Fernando Perez Matheos a nevem, és a
legkatolikusabb királyok alattvalója vagyok!
Dühében, hogy már vállalkozása elején leleplezték -- méghozzá ilyen nyíltan és nem is
veszélytelen módon --, összevissza vagdalkozott, lesöpörte az asztalon álló arany- és
ezüstserlegeket, a gyöngyházas kardmarkolatokat, és átlábolva az apró székeken, már-már
elérte volna kardjával a sarokba hátrált emberkét, ha a két kutya morgása és ellenségének
fegyvertelen volta vissza nem tartja.
-- Bocsásson meg szavaimért! -- mondta az emberke. -- Megbántani nem akartam. De
hát annyi mindent megér a városban az ember, hogy már csak kötekedésben leli kedvét.

Castillo de Sevilla a nevem, spanyol vagyok és keresztény, de már gyermekkoromban
elkerültem a szülővárosomból, és itt telepedtem le Granadában, e tejjel-mézzel folyó
Kánaánban, hogy ötvösmesterségemet pompaszere több uralkodó alatt űzhessem.
-- Nem vagy hát mór? -- engedte le a kardját a hidalgó. Valóban, inkább töröknek
nézne az ember a selyembugyogódban, mintsem marcona mórnak.
Az ötvös felbátorodna előrelépett, és most már hellyel kínálta vendégét.
-- Ülj le, ámbár nem tudom, becsületes vagy becstelen szándék vezetett-e ide. Meg is
vendégellek, bizonyára éhes vagy.
A két kutyát kiparancsolta, és ő is eltűnt rövid időre. A hidalgó magára maradt a
műhelyben, és kincsekre éhes szeme ide-oda cikázott az arany- és ezüsttárgyakon. A műhely
asztalai korántsem voltak olyan dúsan megrakottak, ahogyan az az effajta mestereknél
szokásos.
„Úgy látszik, Castillo uram aligha kap megrendelést a pompakedvelő mórjaitól -gondolta magában a hidalgó, és noha átvillant az agyán, hogy egy két serleget a burnusza alá
rejt, és gyorsan eltűnik, nyugodtan a helyén maradt. -- Keresztény felebarátomtól nem lopok"
-- méltatlankodott magában, legyűrve a feltámadt kísértést. Ki tudná megmondani, milyen
rövid életűek az ilyen felbuzdulások?
S mintha gondolataiban olvasott volna, Castillo e szavakkal tért vissza:
-- Tudtam, hogy nyugodtan itt hagyhatom. Tőlem még soha senki sem lopott, pedig
hát a lovagoktól sokszor jobban kell óvakodni, mint a köznéptől vagy akár a rabszolgáktól.
Kegyelmedre is ránéztem, azt mondtam, becsületes fajta, ámbár a képe nem éppen
rokonszenves...
Ezen nagyot nevettek mindketten. Fernando Perez hümmögve kóstolta az aszalt szőlőt
és mézes mandulát, amit a mester elébe rakott.
-- Kegyelmed jó keresztény, úgy hiszem -- mondta nagy sokára, mert nem tudta, mivel
viszonozza a bókot.
-- Az ám -- felelte a mosolygós ember --, különösen most, hogy maholnap feladjuk a
várat...
Ezen megint nevetett, és hunyorított is hozzá cinkos módon. Bizony, jó kereszténynek
kell lennie, ha katolikus világ lesz itt.
-- Csak azt nem tudom, mit szólnak a páterek a két feleségemhez.
-- Hogyhogy, katolikus létére két felesége volna? -- álmélkodott a hidalgó. -- A
pogányok kényszerítették rá, hogy az ő szokásaik szerint éljen?
-- Nem kényszerített engem senki. Itt a keresztény éppoly szabadon él, mint az óhitű
vagy a pogány. S mert magunk között vagyunk, megmondom, többre tartom én a mórt, mint a
magunkfajtát. Lám, virágzó kerteket varázsolt a spanyol földekre. Még a keresztény
fejedelmek is mór orvosokra bízzák magukat. Páratlanok a matézis terén, az
építőművészetben, a költészetben. Még Granadában is hatalmas a könyvtár, de mondják, hogy
valaha Sevillában több ezer kötet volt a pogány könyvtár. Bizony, akármelyik keresztény
fejedelem elszégyellhetné magát emiatt. Nem hinném, hogy Salamancának nagyobb

könyvtára volna, mint a granadai. -- Elhallgatott, később hozzátette: Ámbár meglehet,
mivelhogy egyetemi város. Fernando a vállát vonogatta.
-- Én nem értek az ilyen, tudományokhoz -- mondotta. Annyit ugyan hallottam egy
hajóstól, hogy a mórok találták fel a hajózás sokfajta műszerét, valamiféle asztrolábiumot
szerkesztettek, amellyel el lehet igazodni a tengeren. De hát mégsem hiszem, hogy nagyobbak
lennének minálunk.
Bor is került az asztalra. Castillo mester félretolta az ezüstkelyheket, és rövid,
kövérkés ujjaival fakupákat vett elő.
-- Malagái -- mondta, miközben töltött. -- Ezt még el tudtam dugni előlük, egyébként
sok mindenemet elvitték a seregnek. Ha egyszer igazán megindul az ostrom, nem hiszem,
hogy sokáig bírjuk. A Gomel hercegeknek pünkösd ünnepén elkészítettem három
aranyserleget, igazgyöngyökkel kirakva, de még máig sem adták meg az árát...
Megindult köztük a beszélgetés, mivelhogy az ötvösmester beszélgetőkedvű ember
volt, a hidalgó pedig örült annak, hogy az idegen és ellenséges városban magafajtára talált.
S egyben szórakoztatta is senor Castillo kedélyes, gunyoros tréfálkozása. Ahogy telt
az idő, és fogyott a bor, Castillo elmondta, miért tart két feleséget.
-- Pogány szokás, igaz, de nem butaság. Nagyobb rendben van a házam, mintha
rabszolgákra bíznám. A két asszony pedig egymással pörlekedik, nem velem...
Ezen akkorát nevetett, hogy a térdét csapkodta jókedvében, de a torz képű hidalgó
arcizma sem rándult. A bor már a fejébe szállt, gondokba merült, és elszántan sóhajtozott.
Végül kibökte, mi járatban van itt, Granada városában.
-- Te jó keresztény vagy -- nézett a mesterre --, segíts rajtam! Csak az arany tudja
megorvosolni az életemet. Kincs kell nekem, sok kincs, hogy okossá, egészségessé és
becsületessé legyek. Mert tudd meg, hogy én meghaltam egyszer. Elvitt a fekete halál. De
feltámadtam, mert addig nem nyugodhatom, amíg kezemen drágaköves gyűrűk nem
sokasodnak, és nyakamban, ruhámon sok-sok arany nem súlyosodik. Ha kincsem lesz,
katonám lesz, ha katonám lesz, hatalmam lesz, ha meg hatalmam lesz, becsületem is lesz, és
akkor megbüntetem, hej, keményen megbüntetem a gonosz húgomat!...
-- Nem értem, mit beszélsz -- ámult el Castillo mester, és szeme ijedten rebbent végig
a gyöngyöket rejtő fiókokon, az aranyrudakat tartó polcokon.
-- Ne félj, hájfejű! -- recsegte Fernando Perez, mert ha ivott, indulatosabb és durvább
volt, mint józanon. -- Nem a te aranyaid kellenek nekem. Boabdil ládáját akarom feltörni!
-- Insallah! -- rebegte Castillo, és gyorsan keresztet vetett, nem puszta mókából,
hanem, mert valóban elcsodálkozott a vendég vakmerőségén. Ha nem ivott volna, el sem
hiszi, amit a másik mond; így azonban közelebb húzta a székét, és sűrűn bólogatva helyeselt a
hidalgó minden szavára.
Észre sem vették, és elmúlt a dél. Hiába volt Castillo mesternek két felesége, ha egyik
sem főzött ebédet. De hát nem is hiányolták. A két frissen termett cimbora jóllakatta egymást
tervezgetéssel.
Ezalatt odafent, a vörös Alhambra várának mesébe illő Mirtusz-udvarán, vörös
bársonyfezzel a fején, hófehér burnusszal a vállán, komoran járkált fel és alá a vízmedence

partján az utolsó mór király, Boabdil. Máskor álmodozó, nagy szeme most fenyegetően
repdesett az udvart övező vézna oszlopok felé. Ne merjen közelébe menni senki sem. Távol
legyenek a mór hercegek, a kapitányok, a szolgák, a háremhölgyek, de még első asszonya, a
tündérszép Raja is.
Anyjával beszél most a „kicsi király". A vénasszony lassan, rekedten károgott a fia
fülébe:
-- Vadgalamb jobban megvédi a fészkét, mint te. Volt eszed arra, hogy apád, Mulej
Hasszán ellen támadj, a hitetlen királyokat is segítetted ellenében. Tudom, ne is mondd.
Rabjuk voltál, és jól bánt veled az az ebfajzat Ferdinánd. Azt hitted talán, megtűrnek ebben a
földi paradicsomban? Most rajtad a sor, Allah büntetése utolért. Rajtad apád átka és a harminc
Abenszeráj vére, akiket megölettél!
Boabdil konok mozdulattal felkapta fejét.
-- Megölettem, mert úgy akartam!
-- Leghűségesebb embereid ők voltak...
-- De csak addig, ameddig kincsről, hatalomról, háborúról hallottak. Bemerészkedtek
volna háremem függönyei mögé...
A fogatlan vénasszony szótlanul bólogatott. Majd duzzadt, vörös szemét ismét a fiára
emelte.
-- Ma éjjel hamuvá égett a hitetlenek tábora... -- mondta, hosszú szünetet tartva a
szavak között.
-- No lám... -- vonta meg a vállát Boabdil, és az udvar márvány tavát nézte elmerülten.
A medence szélére galamb ereszkedett. Jobbra-balra kapta a fejét, gyanakodva figyelte őt.
Egyszerre csak lehajtotta asszonyosan puha, kerek fejecskéjét, és ivott a vízből. -- Allah
akaratából történt -- sóhajtott Boabdil.
-- Rájuk ronthattál volna, elpusztíthattad volna még az írmagját is a keresztények
seregének. Ó, hát nem ismerek rád! Hol van az én acélnál keményebb szívú, sárkányoknál
haragosabb, kígyónál ravaszabb, hős fiam? Apád nagy király volt, tetteiben ugyan hirtelen...
-- Úgy van, ahogy mondod, anyám. Hirtelen, sőt meggondolatlan tett volt tőle, hogy
szavát szegve, elfoglalta Zára végvárát. Causa belli volt, ahogyan a keresztények mondják -észre sem vette, hogy a latin szavakra anyja gúnyos fintort vág --, azóta üti-vágja seregeinket
Ferdinánd király. És mit tegyek én? Nem látod-e, anyám, hogy ebben az országban vége már
a mi uralmunknak? Nézz körül! Ezt a várat I. Mohamed kezdte építeni háromszáz évvel
ezelőtt. Sevilla már akkor a keresztények kezén volt. Erőnkből, dicsőségünkből mégis futotta
még háromszáz esztendeig. De hát megmondták atyámnak tíz évvel ezelőtt: ne foglalja el
Zárát, mert az a véget jelenti.
Nemes vonású, szép fejét az égre emelte most Boabdil. Nagyot sóhajtott, amikor
kimondta:
-- Azóta úgy összeaszalódott a mi országunk, mint a napra tett hulla.
Forrón tűzött le a nap a Mirtusz-udvar bokraira. A kicsiny narancsfákon sárgán
gömbölyödtek az érett gyümölcsök, és a jázminok szirmaiból édes, ingerlő illatok szálltak. A

medence mozdulatlan vizén a Követek terme fölött emelkedő, hatalmas vártorony tükörképe
látszott. A torony alatti árkád karcsú tornyai megnyúltak, ívük felett a színes majolikacsipkék
a vízen még igézőbben csillogtak. Boabdil felnézett a vártoronyra. Egy kézlegyintéssel
elparancsolta a katonát, aki inkább őt bámulta kíváncsi szemmel, mint a távoli vidéket.
-- Most itt lett volna az alkalom! -- hallatszott ismét a vénasszony hangja. -Győzhettél volna!
Boabdil mellére tette a kezét, és meghajolt.
-- Vhala ghalíba ill Allah! -- mondta. -- Nincs győző más, csak Allah!
Az árnyékos bolthajtások alatt megjelent egy piros bugyogós eunuch. A szép Raja
szolgája. Intett, hogy várják a királyt.
-- El Rey Chico! -- A vénasszony szeme dühös villámokat szórt. -El Rey Chico! Kicsi
király! Kicsi király! -rikácsolta. - Az vagy, bizony te, te szajkó! Kicsi király vagy! Egészen
kicsi!
-- Most már elég! -- csattant a hangja Boabdilnak, és öles léptekkel megindult az
Oroszlán-udvar felé.
De az anyja, fekete leplében mint fekete madár, nesztelen léptekkel suhant utána, és ki
nem fogyott az átokból, a gúnyból. Bütykös ujjaival fia után kapott, de a fehér köpeny
kicsúszott markából. Boabdil távolodó, kemény lépteinek ütemére ömlöttek belőle az egyre
élesedő, egyre hangosodó szavak, hogy végre is elfúlt a hangja:
-- Allah rohassza le arca rózsáit! Vörös haja hulljon ki szálanként! Fehérlő bőrén
hernyók mászkáljanak! Sárkányfog ne óvja semmilyen méregtől! Húsában gennyes tályogok
nőjenek! Szaggassák az ölét fekete dzsinnek a te szép Rajadnak, a keresztény szukának! Ó,
Mohamed, Mohamed, Allah prófétája, miért is kellett hitetlen asszony a nagy Boabdil
karjába?! Csak az ő szavait hallom mindegyik szavadból. „Causa belli", mondod, hahaha! Bár
a Koránt idéznéd így! De hát hitetlenné leszel immár te magad is. Látom már, feladod a várad,
egyetlen szóra, csak hogy mentsd a bőröd és a szép Rajádat... Hová sietsz, hová? Vagy úgy!
Hozzá sietsz. Ő mondta talán, hogy ne támadj most sem?! O mondta talán, hogy csábítóját az
Abenszerájok között keressed?! Csak hogy megölessed valamennyit! Öszvér nem ostobább,
mint amilyen te vagy! Talán még büszke is vagy arra, hogy a keresztény táborból jöttek a
lovagok, belopóztak rendre a nagy mecset elé, hogy párbajra hívják a Gomel családot, amely
azt mérte mondani, hogy a te szép Rajád és egy Abenszeráj... Állj meg, ha anyád szól, állj
meg, ha mondom! Édes kicsi Boabdil, drága gyermekem, hallgasd meg anyádat! Űzd el Raját,
a hitetlen asszonyt! Azt mondod róla, háremed gyöngye, legszebb ékessége. Hát csak egy
asszony van gazdag háremedben? Ha akarod, hennával festem a hajukat, veszek görög leányt,
zsidót, ha akarod, hozatok északról szőke germán fajtát, a török szultántól magyar leányt
veszek... Bátor oroszlánom, itt van az alkalom. Ha most nem törsz ki, akkor soha többé. Nagy
hasú püspökök tűzik ki a zászlót a Dzsafár-toronyra...
Itt megszakadt a hangja az öregasszonynak. Boabdil hátra sem nézett. Eltűnt az
Oroszlán-udvarba vezető folyóson, és lehulltak mögötte a könnyű függönyök.
Arcára húzta kendőjét Boabdil anyja. Lekuporodott a kövekre, hátát az egyik
oszlopnak támasztotta. Fájdalmasan eltorzult ráncos, öreg képe, és fogatlan ínye kivillant a
szájából.

-- Ha maga Tergu az az asszony, megölöm akkor is! Ha száz dzsinn őrzi, megölöm
akkor is!
Könnyek ömlöttek a szeméből, fejét ingatva halotti énekbe kezdett. A fiát siratta, az
utolsó mór királyt, mert tudta és érezte, hogy meghalt már, ha testében még nem is...
Hol is van immár?!
Jó lova megtért, de ő maga messze maradt.
íja is megjött, de ő maga már soha többé.
Kardja is megtért, de ő maga messze maradt.
Sarkantyúja is megjött, de ő maga már soha többé.
Delelőjét elhagyta már a nap. Egy katona ment át a Mirtuszudvaron. Aztán szolgák és
lovagok népesítették be a tó körül az árkádos, nyitott folyosót, hangos lett a Mirtusz-udvar,
valaki azt kiáltotta: a keresztény királytól követek jöttek.
Az öregasszony magára maradt.
Odalenn, a domb aljában pedig kezet fogott Fernando Perez Matheos és Castillo, a
keresztény aranyműves. A kincs, amely a hidalgó képzeletét felgyújtotta, megigézte a kövér
mestert is. Kiszaladt, és feleségei után üvöltözött:
-- Fatime, Zelinda! Mi lesz? Éhen hagytok veszni?!
Sült hús, datolya, füge került az asztalra. Castillo ettől visszanyerte vigyori képét.
-- Adja isten, hogy bejusson kegyelmed a várba! Ha azon az úton megy, amelyet
leírtam, alig hiszem, hogy útját állná valaki.
-- Ha egy egész dandár... -- dörmögte a hidalgó.
-- A gyöngyösládát a királyné erkélye őrzi. Olyan meredek sziklákon kell
felkapaszkodnia, mint maga a várfal.
-- Megéri.
-- Aztán...
-- Persze hogy megfelezzük! Kegyelmed adta meg az utat, én meg elhozom a
gyöngyöket.
-- Csak le ne essék!
-- Engem ne féltsen. Nekem úgyis mindegy.
-- Igaz, aki meghalt már egyszer.
Amikor a nap eltűnt az Elvira-hegy gerince mögött, és már csak az egyre sötétedő
alkonyi derengés világította meg a Vegát, a Genil és a Darro völgyét, Fernando Perez, a
szegény hidalgó kilépett az aranyműves házából.

-- Messze vannak az aranylevelű fák -- szólt vissza. -- Miért is hajózzam el odáig?
Boabdil kincsét könnyebben megszerzem.
-- A legnagyobb kincs amúgy is a szép Raja -- kuncogott Castillo. -- Nem bánja a mi
szultánunk egész országát, csak Raja maradjon az övé.
-- Eh, asszonynép! -- legyintett a hidalgó. -- Ha mindegyik olyan ravasz, állnok, mint
az én szép húgom... no hiszen, jól tudja kegyelmed!
Mert miközben tervezgettek, és itták a jó erős malagáit, Fernando Perez Matheos
elmondott egyet-mást a granadai aranyművesnek addigi életéből. S most, noha nem a maga
bűneit sorolta el, mégis oly könnyűnek érezte magát, mint a hívő, hogyha meggyónt. Ez a
könnyedség azonban nem sokáig tartott. Megcsapta arcát az alkony kábítóan forró levegője, s
ahogy borgőzösen felnézett az Alhambra sivár falaira, bizony megfordult vele az egész
épülettömb, a külső és a belső forróság talán le is vette volna a lábáról, ha büszkesége nem
ösztökéli.
„No, kis herceg, ez bezzeg nem jutott eszedbe! -- évődött gondolatban az infánssal, és
hálát adott ezerszer az égnek, hogy a gyerek visszafordult. -- így könnyebb lesz. A magam
bőrét nem féltem."
Mert nem veszélytelen a vállalkozása, tudta jól. Nem szabad a Calle de los Gomeleson
mennie, mert ott még most is nagy a forgalom. Katonák, csapatok, járőrök sietnek fel és alá.
Úgy mondta Castillo, most még nagyobb az elővigyázat, amióta a testőrséget adó Gomel
családról kiderült az ármány, az Abenszerájok megmaradtjai pedig szünet nélkül bosszút
forralnak a „kicsi király" ellen. A legidősebb Gomel, a testőrök vezére azt súgta ugyanis
Boabdil királynak, hogy látta beszélgetni a szép szultánát a nyaraló kertjében, a nagy ciprusfa
alatt egy Abenszerájjal.
-- Melyikkel?
Bizony alkonyattájt történt, csak a királynő alakja volt felismerhető. No, az sem baj!
Boabdil iszonyú haragra gerjedt. Az Abenszeráj családból harminc vitézt öletett meg akkor.
Pedig győzelmi koszorút illett volna adnia, mivelhogy mind a harmincan éppen csatából
érkeztek. Ferdinánd táborverő seregét aprították éppen.
A szép Raja becsületét mégis megmentették. Keresztény lovagok lopóztak be
Granadába, és a nagy mecset előtt párbajra hívták a Gomelokat. De akkor már ötszáz mór
vitéz feküdt holtan a domb ösvényein. Ki tudja, talán még most is ott feküsznek? Mert az
életben maradt Abenszerájok bosszúra éhesen rohantak az Alhambra ellen...
A harminc jó vitéz vére még most is az égre kiált.
Bármelyik percben kitörhet az újabb lázadás.
A hidalgó sebhelyes képe elkomorodott.
Boabdil szultán ezért nem támadott hát ma éjszaka. Ezért nem csapott le a lángban álló
keresztény táborra. Mert nincs kivel. Katonája van még, serege már nincsen.
Házak között, kertek alatt lopózkodott előre és felfelé. Ha neszezést hallott a közelben,
percekre megállt. Félt, hogy a kutyák szimatot kapnak, és üvölteni kezdenek majd. Úgy
látszik azonban, a derék házőrzők ezekben a hónapokban alaposan hozzászoktak a jövésmenéshez, a sok idegenhez. A hidalgót figyelemre sem méltatták.

Emerre már magasan összehajtó platánok alatt lépkedett, éjszakai sötétben. Közeledett
az utolsó, oszlopos, tornácos házhoz, amely még megkapaszkodott a domboldalon. Azon túl
következik az ösvény. A falhoz vezet egyenesen... Úgy dobogott a hidalgó szíve, azt hitte,
menten kiugrik helyéből. A torkát úgy összeszorította az izgalom, hogy kétségbeesetten
kapkodott levegő után. Kezdte már elhagyni a bor adta bátorság, noha fekete köpenyében
(Castillótól kapta a feltűnő fehér burnusz helyett) egyelőre baj nélkül sietett előre, kiszakítva
magát a bokrok kapadozó ágaiból. Mégis félt az éjszaka sötétjétől, mert ismét a halál és a
túlvilág körül kezdtek rajzani felzaklatott gondolatai. Félt a kudarctól is, amelyben már oly
sok része volt.
Zsákot kellett volna hoznia! -- vágott agyába a felismerés. Castillo azt mondta, a szép
Raja ládában tartja a gyöngyeit. De hát vajon mekkora ládában? Szűzanyám, ha csak annyi
gyöngyöt lesz képes elhozni, amennyi a zsebébe fér! Akkor akár el sem indult volna,
E gondolatra megtorpant, és magában káromkodva már-már visszafordult, ámbár
útjának éppen első állomásához, egy oszlopos tetejű villához érkezett -- amikor a lombok
között beszűrődő tompa fényben meglátott egy alakot.
A sisakja és a vértje csillogása árulta el. Máskülönben belebotlott volna, oly
moccanástalanul őrködött a helyén.
Fernando Perez villámgyorsan a földre kuporodott. Várt és figyelt. Visszafordulni már
nem lehetett, oly közel volt hozzá a katona, isteni csoda, hogy eddig nem lett figyelmes az ő
közeledő lépteire. Hatalmas termetű egyiptomi lehetett, a bőre legalábbis olyan fekete volt,
hogy nem látszott, hol az ember, és hol az éjszaka sötétje.
A hidalgó elvigyorodott erre a furcsa gondolatra, noha úgy zúgott a füle a nagy
éjszakai csendességben, mint a tengeri kagylók. Egyszerre csak elhagyta minden óvatossága,
önkéntelen mozdulattal húzta ki a kardját, érthetetlen, kényszerítő belső parancsra, minthogy
ily veszélyes kalandokban nem az eszünk, de ösztönünk vezérli tetteinket.
A katona felkapta a fejét, valamit mondott is, vagy csak mondott volna, mert a spanyol
abban a percben markolatig döfte belé a fegyvert, ott, ahol a derekán a díszes mellvért vége
van. Halk nyögéssel esett össze a szerecsen, annál nagyobb zajjal, zörgéssel hullott földre
dárdája, pajzsa, sisakja.
A merénylő sarkon fordult, és eszelős sietséggel továbbrohant. Meg-megcsúszva,
bukdácsolva igyekezett fölfelé a kis erdei ösvényen. Gyorsan, csak gyorsan, kár minden
pillanatért! Hiszen bármikor felfedezhetik a mór holttestét, és akkor aztán f elriad a vár...
Márpedig addigra be kell jutnia a gyöngyösládához, fel kell feszítenie, vagy
mindenestül el kell vinnie. A Szűzanya segítse öt mindenképpen.
„Zsák kellene, nem bírom majd az egész ládát!" -- így riasztotta közben önmagát.
Váratlanul megcsúszott a lába, és elvágódott, arcát a páfrányok és a bokrok közé
fúrva. Most vette csak észre, hogy gyors vizű csermely medrébe lépett. A csermely egy
bolthajtásból tört elő, az Alhambra falának tövében.
Fernando Perez lehajolt, és a sötétben kitapogatta a csatorna peremét. A víz itt
szűkebb mederben csörgedezett, jó arasznyi is megvolt a magassága, a kicsiny alagút azonban
mégis volt akkora, hogy egy ember befurakodhatott rajta, hasmánt csúszva a vízben. A

hidalgó nem habozott, lehasalt a csermely medrében, és könyökével, lábával vergődve előre,
áthatolt az iszaptól, moszattól síkos nyíláson.
Amikor a fal belső oldalán szárazra evickélt, felsóhajtott. Benn van hát végre az
Alhambra falain belül! A veszélyes út első szakasza jól sikerült. Maga a vár ugyan messze
van még, erős a kapaszkodó odáig. Itt egyre meredekebb lesz az útja. A fák és a bokrok
gyérülnek, és közülük előbukkan a csupasz szikla. Csakhamar meredek sziklákon
kapaszkodott fölfelé, amelyek ha nem is voltak oly félelmesek, mint a Sierra Nevada havas
csúcsai, éppen eléggé veszélyesek voltak ahhoz, hogy rémülten kerekedjék el a szeme, akár
ha le-, akár ha föltekintett.
Lába alatt néha megcsúszott egy göröngy, és hangos zörgéssel, ropogással gurult
lefelé.
Már ott lapult a bástya vörös köveihez tapadva, mint valami óriási, hallgatag bogár.
Kezével-lábával tapogatózott kiálló kő után, hogy továbbjuthasson. Nehéz koloncként lógott
rajta az átnedvesedett köpeny, bajuszán zöld algacsomók száradtak, és ferde száján most
kétségbeesett volt az örökös vigyorgás. Igaz-e valóban, hogy nem vette észre őt senki?
Vak koldusok őrködnek itt, hogy nem veszik észre a falon felkúszó alakot?
Halk szavak töredékéi jutottak el a hidalgó füléhez. Ég és föld között kapaszkodva
megállt, és óvatosan fülelt, de nem tudta szavakká összerakni a hangok foszlányait. Odafent a
Mirador da Raja erkélyen suttogva beszélgetett egymással Raja, a szép keresztény szultána és
Boabdil, az utolsó mór király.
-- Hogy dobog a szíved, daliás, szép vitézem -- ijedezett Raja, és fejét ráhajtotta
Boabdil mellére.
A „kicsi király" nem felelt.
-- Megijesztett talán valaki, kedvesem?
-- Megijedni? -- horkant fel Boabdil. -- Hát megijedhet valamitől Mulej Hasszán fia,
Granada ura?
-- Ó, nem, nem, legyen átkozott százszor az, aki téged meg akar rettenteni! De hát
nyugtalannak látszik az én uram és parancsolom. -- Boabdil fekete, karmos ujjai beletúrtak a
hárem első asszonyának dús, vörös hajába. Lángoló vörös, lágyan elomló volt ez a haj, mint a
Szahara lágy homokján az alkonyi pirosság...
-- Feljött és lement a nap azóta, hogy leégett a hitetlenek tábora. Lassan erőre kapnak
ismét, anélkül hogy megtámadtam volna őket.
-- Ez volt a legbölcsebb, amit tehettél.
-- Vezéreim türelmetlenek, ha most ki nem törünk, úgymond, oda van Granada.
A szép Raja felkapta a fejét. Csillogó nagy szemének kékje most a színét változtatta.
Zöldes gyűlölet csapott ki a buja tekintetből.
-- Vezéreid?! Vezéreid?! -- ismételte sziszegve. -- Miféle tanácsosaid vannak néked,
akik nem ismerik el a bölcsességedet? Lám, oly sokáig hittél hűségemben, mégis a gaz Gomel
féltékennyé tehetett...

-- Az más.
-- Te vagy az én lovagom, legigazibb szentem, örök üdvösségem. Ki akar téged
csatába hívni, hogy elveszejtsenek orvul? Hogy orgyilkos nyílvessző csapjon a testedbe, talán
nem is onnan, hanem idebenti kézből, amelyet hitvány bosszú vezérel...
A mór a fejét ingatta hitetlenkedve:
-- Képzelődsz.
-- Tudom, hogy ezt akarják. Mert gyűlöl engem valamennyi vezéred. Hitetlen -mondják, és köpnek megvetően, noha asszonyaitok hitével máskor nem törődtök. Pedig hát
első asszonyod vagyok én, ha engem gyűlölnek, gyűlölnek téged is.
Azt akarják, harcolj, hogy Ferdinánd serege végül is betörjön, és préda legyek részeg
martalócók, ordítozó alabárdosok kezében.
-- Raja! -- suttogta a pogány király, és elborzadt e gondolatra. Raja elnyúlt a
kereveten, fejét hátravetve, karját széjjeldobva, hogy valóban olyan volt most, mint áldozat. S
a szerelmes Boabdil szinte hallani vélte a keresztény csizmák dübörgését a palota kőkockáin,
ahogy közelednek az ő asszonyához, aki szebb Allah paradicsomának minden angyalánál és
ékesebb, hamvasabb Damaszkusz rózsáinál.
-- Raja...
-- Anyád is azt mondta? -- kérdezte sírósan elnyújtva a szultána. -- Anyád is azt
mondta, hogy törj ki a várból?
S Boabdil ráfelelte:
-- Igen.
Mint a kígyó, úgy perdült meg a selyemvánkoson a királynő. Félkönyökre
támaszkodott, és úgy sziszegte:
-- Sejtettem én, hogy ő is egy követ fúj a többiekkel! Támadj! -- mondja, ámbár jól
tudja, hogy Ferdinánd serege rettentően erős, és hogy fia sehonnan sem kaphat segítséget.
Támadj! mondja, mert azt akarja, hogy hitvány rabszolgaként hajtson téged a gőgös Izabella a
pápa elé, ő pedig, a vén, fogatlan boszorkány, nevethessen a markába. Hej, Malaga tartja még
magát egyedül, Mulej Hasszán a legbölcsebb király...
-- Tartsuk hát a várat?
Az égőpiros, keskeny ajkak gúnyos mosolyra húzódtak.
-- Add föl -- és a hófehér karok elnyúltak ismét -- megmarad becsületed és
büszkeséged.
A gyertyák fénye meglebbent. Az arany, zöld és vörös majolikacirádák árnyéka
összezavarodott a boltozatok alatt. A kusza indák, levelek és folyondárok, amelyek
varázslatos, agyafúrt módon elfolyó, kacskaringós arab írássá változtak néhol, így intették e
bizonytalan fényben urukat:

„Szépségem Allahé, és a csodálat, amellyel engem csodálsz, Allahot magasztalja. Mily
szép e terem, mely hasonlatos a holdhoz, ha nagy nyugalommal felkúszik a felhőtlen égre. Kit
e szépség megkap, tegye össze öt ujját, hogy megmenekedjék minden varázslattól..."
Boabdil összetette öt ujját, ahogyan nevelői tanították, a varázslat és szenvedés elleni
védelmül, és így dörgött a hangja:
-- Feladjam Granadát, e földi paradicsomot, a mórok édenét, Allah gyöngyszemét?
Hitetlen szuka, hitetlen boszorkány! Te magad vagy Tergu, a dzsinnek boszorkánya! Allah
óvjon meg selymes szavaidtól, igéző szemedtől. Te... -- s eltorzult az arca, nyakán kidagadtak
az erek, a szeme vérben forgott. -Nem én leszek az utolsó mór király, aki spanyol földön élt és
uralkodott. Rajtam ne röhögjön koronás pápátok és minden hitetlen, hogy megvert kutyaként
sompolygok ki e várból, amelyet dicső elődeim emeltek. A kéz, amely váram falában az
Igazság kapuját díszíti, önként nyúljon a kulcs után?... Nem, nem, nem! -- kiáltotta oly erővel,
hogy úgy tűnt, meglibbennek e rettentő hangoktól az erkély függönyei. -- Ha hallgatok
szavadra, szégyen a részem; ha megtorlóm az álnokságodat, amiért árulásra bujtasz, még
utóbb szentté avatnak kopasz papjaid; ha meg kiállók a bástyákra, karddal a kezemben,
elveszítlek téged...
Egy nagy sóhajtással hirtelen elpárolgott minden haragja a „kicsi királynak". Szinte
sírt a szeme, és reszketett a hangja:
-- Mit is tegyek?
A szép Raja pedig, a keresztény boszorkány, semmibe sem vette ezt a kemény,
haragvó embert. Felkacagott élesen, de a csilingelő hang visszhang nélkül odaveszett a
fügönyök és a faldíszek rengetegében.
-- Ölj hát meg, Hispánia mór oroszlánja, drága lovagom! halkult szapora, duruzsló
suttogássá a hangja. -- Ölj meg, rabszolgád vagyok! Még szolgálóimat is elküldtem most,
csak hogy engem kínozhass kétkedéseiddel. Nézd, ide szúrj tőröddel, jajdúlni sem fogok...
Könny csordult a lótuszvirágok tavából, a kék szemekből.
-- Ölj meg, de előbb ölelj meg!
Hirtelen-váratlan megcsikordult odakinn a folyosó köve. Valami koppant, csengett,
koccant. S Boabdil kiáltására: „Ki jár ott?" -- valaki végigszaladt az Oroszlán-udvarba vezető
folyosón, s a riasztó kiáltozásra szaporább lett e szaladás, s a riadó sípjelre valaki leugrott a
Dzsafar-torony mellől, az árkádos folyosóról.
Csikorgóit, kopogott a hulló kő. Sistergett a fák, a bokrok lombja. Ott szaladt lefelé
Fernando Perez, a spanyol hidalgó, kificamodott lábán bicegve, hangosan jajgatva -- hóna
alatt a gyöngyösládikóval.
Órákig kuporgott a csatorna vizében. Előtte és mögötte fel-alá rohant az ordítozó mór
testőrség.
3.
„Felséged elhatározása bölcs, mély vallásossága és igaz istenfélelme csodálni való
mindenekfelett" -- válaszolta Tomas de Torquemada főinkvizítor a királynő titkos levelére,
amelyet Salamancából jövet, még az útja elején kapott. Izabella a levélben arra kérte, hogy

indítson missziót a spanyol zsidók megtérítésére, „mivel egyébként nehéz volna az ellenük
keltett szenvedélyeket megfékezni".
-- Spanyolország akol lesz, melyben a főpásztor csak igaz bárányokat talál -- mondta
később Torquemada Don Alonso de Quintanillának, amikor Sevillába érkezett hosszú körútja
után.
Útját többször is megszakította, hogy a nagyobb városokban prédikációkat tartson a
székesegyházakba terelt óhitűek előtt. S kiadta ferences rendtársainak, valamint az összes
spanyol szerzetesrendeknek is a parancsot az ilyen beszédek tartására.
Don Alonso de Quintanilla, az udvar főkincstárnoka elismerően bólogatott.
-- Nagy vállalkozás, nehéz, de dicsőséges misszió -- mondta, miközben hosszú arcán
példás mosoly húzódott. -- De hát... kezdte, és elakadt a hangja zavarában -- vajon nem
túlságosan körülményes feladat ez ezekben a nehéz napokban?
Azért tartózkodott ugyanis Sevillában, hogy utánajárjon, mennyi aranyat tudott
összegyűjteni a pénzesládába Don Miguel, a Torre dei Oro parancsnoka. A ládákban azonban
több volt a pincebogár, mint az arany, s ez Don Alonsót aggodalmaskodóvá tette. A
parancsnok ugyan váltig bizonygatta, hogy ő kemény kézzel igyekezett felhajtani minden
maravédit, de hát a szalmazsákokban mégsem túrhat, a kerteket sem áshatja fel.
Ő elnézően mosolygott: Don Miguel a szelíd erőszakot bízza csak a királynő
őfelségére -- most mégis elgondolkoztatta a térítés híre.
-- Korai még. Mi hasznunk van belőle? -- kockáztatta meg a kérdést.
A szempillátlan szemek gúnyosan csillogtak, és a keskeny száj legörbült.
-- Tessék. Nyugodjék meg... -- és a saskörmök között egy papirosdarab zörgött. -- A
madridi zsidók tízezer aranyat kínáltak megváltásképpen, csak hogy ne keljen áttérniük. A
pénzt természetesen a hadjárat céljaira lefoglaltam. A királynő bölcs.
-- Valóban -- biccentett Quintanilla, és elhallgatott. Csak később szólalt meg ismét:
-- Nagy kár mégis, hogy a derek és eszes Cristobal Colon eltávozik Spanyolországból.
A főinkvizítor felkapta a fejét.
-- Hogyan? Beszélt vele kegyelmed?
-- Régtől ismerem. Pár éve én is támogattam a tervét a királynőnél.
-- Komolytalan ábrándozó. Veszélyes ember... -- A saskörmű ujjak ökölbe szorultak.
-- Akárhogy is van, Károly francia király hajlandó három hajót felszerelni számára.
Senor Cristobal nálam járt elbúcsúzott tőlem. Úgy mondta, levelet kapott Párizsból... -- A
kincstárnok felvonta a vállát, és kivillantotta a foga ínyét. -- Kar érte. Gazdagságot és
dicsőséget hozhatott volna Spanyolországra...
-- ...és rettentő veszedelmet az egyházra! -- csattant a komor hang.
-- Thomas de Torquemada felállt, az ablakhoz lépett. Hogy kerül Kolumbusz
Sevillába? -- töprengett magában és sejtette, hogy a genovai hazudott Don Alonso de

Quintamllának. Esze ágába sincs Párizsba menni... Fennhangon csak ennyit mondott a
főkincstárnoknak:
-- Párizsba menne a nagyravágyó hajós? Franciaországban, úgy látszik, merészek a
Károlyok.
Este egy sovány, pisze orrú férfi kert meghallgatást.
-- Sancho Ruiz a nevem, atyám -- rebegte a besúgó, és nem mert a rettentő szemekbe
nézni. -- Kispap voltam Záragozaban... most Villa Sandino atya szolgálatában...
-- Értem -- vágott közbe a főinkvizítor, és megkérdezte:
-- Jelentenivalód van?
-- Igen. Fra Sandino lelkemre kötötte, hogy tartsak szemmel egy embert, név szerint
Cristoforo Colombót, aki valamilyen tervvel a salamancai Junta előtt járt, de a városból
megszökött, és titokban Sevillába érkezett.
-- Tudom -- zengett mélyen és döbbenetesen a főpap hangja. Sancho Ruizt e
mindentudás a porba sújtotta.
-- Elfogtam egy levelét -- dadogott --, amelyben felhatalmazza Bartolomeo nevű
fivérét, hogy a nyugati út tervét ajánlja fel a francia királynak, ígéri, hogy ő maga is utána
megy...
-- Erről is tudok -- legyintett Tomas de Torquemada, és várakozóan nézett Sanchóra.
A besúgó azonban reményét vesztve széttárta karját: több mondanivalója nincs. Pár
percnyi tépelődés után azonban megkockáztatta:
-- Fő tisztelendő atyám, úgy vélem, ez az ember súlyos eretnekségben él -- s a hangja
rekedt volt az izgalomtól.
-- Miért? -- kérdezte hirtelen a főinkvizítor, és ültében előrehajolt.
-- Mert a Föld...
-- A Föld gömbölyű.
-- Pál apostol az írja...
-- Szép szóvirágokat ír, semmi mást.
Sancho Ruiz tétován elhallgatott. A terem félhomályában már nem látta a főpap arcát,
csak szikár alakjának árnyrajza mozgott előtte. Lenyűgöző volt Fra Tomas hangja,
megjelenése, Sancho Ruiz kábuló tekintettel nézte ezt az embert, életének nagy példaképét,
egyben ijesztő fantomját. Egyetlen helyes mondat nem jutott már eszébe, olyan parányinak
érezte magát ekkora nagyság és ily bölcsesség előtt.
Hallgatott. Torquemada nem segítette ki zavarából.
-- Serény és szorgalmas hívünk vagy, Sancho testvér, de úgy látom, sok mindenben
bizonytalankodói. Nem látom benned hitünk harcos és mindenre elszánt lovagját. De látom
arcodon a zavart és a bizonytalanságot. Bizonyára jobb tudásod ellenére is hirdeted, hogy a
Föld, mint egy tányér, lapos. Márpedig a tudósok legjobbjai Rómában is tudják, hogy ez nem

így van. Persze a pórnép még ma is vallja, s nem is baj, ha megmarad hitében. Ámde miért
nem kiáltottad harsogó szóval az imént, hogy „apage"! -- amikor megsértettem Pál apostol
szent emlékét? -'Torquemada hangja felcsattant. -- Ebben hibáztál, Sancho testvér! Tanuld
meg, hogy ha maga őszentsége IV. Sixtus pápa mondta volna ezt Pál apostolról, akkor is
tiltakoznod kellett volna. A hajlott hát még jobban meghajolt, a horpadt mell meg jobban
összeesett.
Sancho Ruiz szinte vinnyogott a félelemtől, amikor megszólalt:
-- Atyám... a hitért bármikor... szeretném bebizonyítani... A főinkvizítor bólogatott. A
szempillátlan szemhéjak lecsukódtak.
-- Fő tisztelendő atyám, mit kell tennem?...
-- Neked kell eldöntened, fiam.
Szinte látnokinak vélte az erőt, amellyel Tomas de Torquemada eltalálta az igazságot.
Elkerekedett szemmel hüledezett e felismerésen, magában suttogva csodálta a főpap nagyra
törő szellemét, puritán keménységét, hogy hit dolgában még őt, Sancho Ruizt is
megleckéztette, ámbár azt hitte, felvehetne a versenyt bármelyik érsekkel.
Cselekedni kell -- biztatta önmagát. A levelet nem kérte el tőle Troquemada, úgy
látszik, nincs szüksége rá. Nem volt hatása annak a híresztelésnek se, amelyet szerteszét a
városban a genovairól elejtett. Itt, Sevillában sok a mór, közel a pogányság, nem érdekli az
embereket, hogy eretnek-e valamely hajós vagy sem.
De hát mégis tenni kell valamit, ha már oda a rengeteg buzgalom, amelyet eddig
kifejtett. Fra Tomas de Torquemada, ha rejtett módon is, kinyilatkoztatta előtte, hogy ne sokat
törődjék a genovai terveivel.
Ővele vajon törődjék-e?
Miközben a Guadalquivir partja felé vette útját, ahol a genovai rendszerint pihenni
szokott, agyában egymást kergették a gondolatok. Forgatta és ízekre szedte Torquemada
minden szavát, szeme villanását, és nem bánta már, hogy elfelejtette megemlíteni Rodrigo da
Trianát, személyes ellenségét.
-- Az eretnekek összejátszanak, ismerik egymást, működésük, mint láthatatlan háló,
újra és újra kifeszül egyházunk fölé. Adjon az Isten erőt hozzá, hogy e háló szemeit mind
serényebben szaggasuk széjjel -- mondta napok múltán De Rivera kanonoknak, akinek
elmesélte, miért kérte oly nagy hirtelenséggel, éjnek idején a poroszlókat.
De hát e percben a poroszlók még távol voltak: A genovai, íme, ott feküdt a pálmafa
alatt a vízparton, és nézte a sevillai kikötő forgalmas, színes életét.
Sancho Ruiz «letelepedett a fűbe, nem messze Cristobal Colóntól, és gondolataiba
mélyedt.
A genovai fél könyökre támaszkodva bámulta a vízben libasorban veszteglő hajókat,
és hallgatta a száradni kifeszített hálók nehezékeinek halk koppanásait. Meg-meglibbentek a
hálók a feltámadó forró szélben, amely már párás volt, és az ősz ígéretét hozta.
Kolumbusz önmagát keserítette a hajók látványával, mert odaképzelte magát
egyenként mindegyiknek a fedélzetére, és gondolatban látta már dagadozni a piros vitorlákat.

Micsoda látvány!
A tenger habzott és harsogott a hajók orra előtt, a távolban feltűntek az aranytetejű
házak, amelyekről annyi szépet írnak a régi szerzők, s ahogy hátravetette a fejét, a magasban
gomolygó, ezernyi alakot formáló felhőket bámulva, hallotta a királynő csendes és tiszteletteli
hangját: „Isten hozott, Don Cristobal Colon admirális!"
Az álomkép azonban szertefoszlott hirtelen, majd új alakot öltött, mint a felhők az
égen, ismét a fülébe csattant az öreg és púpos Leandro bácsinak gúnyos nevetése:
-- Megöregszik lassan, senor Colon.
Leandro bácsi a Tengerészeti Hivatalban dolgozott, a térképek őre volt. Kolumbusz
régóta ismerte, és amióta Sevillában rostokolt, Marchena atya vissszatértére, még inkább
Izabella királynő biztatására várva, sokszor fölkereste az öreget.
-- Van munka kegyelmed számára -- biztatta Leandro. Másolja le Afrika északi
partvonalát arányos kisebbítéssel erre a kartonra.
-- Köszönöm, kedves Leandro bácsi. Valóban, csak kisebb munkát fogadhatok el, mert
a királynő őfelsége útiparancsát mindennap várom.
Leandro bácsi nehézkesen felvetette tekintetét.
-- Nocsak? -- kérdezte csodálkozva. -- Mégis sikerült elismertetnie a tervet? Merész
vállalkozás, a montserrati Madonnára mondom! Nem mennék kegyelmeddel, még hogyha oly
fiatal és tetterős volnék is, mint ama firenzei kereskedő ott az ablaknál, nézze! Kolumbusz
odapillantott, inkább csak azért, hogy ne kelljen a púpos szemébe néznie.
-- Annyira előrehaladt már az ügy? -- kérdezte Leandro.
-- Négy karavellát kapok őfelségétől -- hazudta habozás nélkül Kolumbusz. -- Alonso
de Quintanilla főkincstárnok kérésére főképpen aranyat fogok hozni Cipanguból.
Közben egyre a Don Alonsónál tett látogatásra gondolt. Sajnos nem volt ott szó
karavellákról, sem aranyakról. Amikor Marchena atya elhagyta Sevillát, és csakhamar utána
megjött a hír, hogy a granadai tábor leégett, felkereste Medinaceli herceget'. „Mindent tudok,
Fra Antonio mindent elmondott a Pinzónokról" -- ezekkel a szavakkal akart belépni a
herceghez.
De a herceg nem fogadta. Rosszkedvű, sok a dolga -- mentegette urát a titkár,
Kolumbusz azonban jól látta, hogy Don Luis miért nem akarja fogadni. Most már végképp
veszendőnek érzi az egész ügyet.
Akkor határozta el magát arra, hogy folytatja a hamis levéllel elkezdett játékot, és
„búcsút vesz" Don Alonso de Quintamllától.
A királynő főkincstárnoka mindig szívélyes volt iránta, érdeklődéssel hallgatta terveit,
úgy gondolta hát, őnála is megpróbálja „kiugrasztani a nyulat a bokorból".
-- Itt hagyja Spanyolországot? -- csodálkozott Don Alonso, és csontos képe elborult.
-- Őfelsége a salamancai Junta elé utasított. A Junta elvetette a tervemet, és ostoba
álmodozónak tekintett. Mi keresnivalóm van még ebben az országban? -- Kolumbusz őszintén
érezte is, amit mondott.

-- Őfelsége bölcsességében nem kételkedem -- Quintanilla hangja üresen kongott --,
mégis sajnálom, hogy nem kerül sor a nyugati útra.
-- Az elmúlt hat esztendő során tucatszor megtehettem volna oda-vissza az utat Indiába.
Arannyal megrakodva tértem volna haza!
A hosszú arcon keserű ránc futott végig. Don Alonsónak a Torre dei Oro üres
pénzesládái jutottak eszébe.
Ezt a beszélgetést Kolumbusz mégsem mondhatta el Leandro bácsinak úgy, ahogyan a
valóságban megtörtént. Hiszen a főkincstárnok sajnálkozva bár, de mégis útjára bocsátotta, és
sok szerencsét kívánt neki a francia udvarban. Nem is mer azóta a paloták környékére menni.
A szép karavellák és az útiparancs bizony csak a képzeletében éltek.
Hányszor megjátsszuk álmainkat érett fejjel is, mint a gyermek, aki vitéz lovagnak,
királynak vagy hajósnak képzeli magát!
-- Nem értem, a könyvek miért emlegetik külön Cipangut meg Indiát -- érdeklődött
Leandro bácsi egy alkalommal, és ő készségesen felelt:
-- Amikor a portugál király udvarában éltem, találkoztam egy neves térképésszel,
bizonyos senor Martin Behaimmal. Őneki is elmondtam, le is rajzoltam, amit a nyugati
óceánról az írásokból és a szóbeszédből összeszedtem. Cipangu hatalmas sziget, amint azt
Marco Polo szépen leírja. De körülötte és mögötte India szétszórt szigeteit találhatjuk, kissé
északabbra pedig a Nagy Kán földjét.
-- És a Hét Püspök szigete?
-- Antilia? Az Spanyolország és Cipangu között fekszik az óceánban.
Leandro a fejét csóválta, csodálkozva és hitetlenül is. Aztán irigykedve vállat vont.
-- Egyszóval megkapta a hajókat. Szerencsés ember.
De múltak a hetek és lassan a hónapok is. Granada mellett felépült Santafé kőtábora,
újult erővel és szerencsével megindult a harc. Marchena atya azonban nem érkezett vissza, és
semmi jel sem mutatta, hogy a nyugati hajóútból valaha is lesz valami. Cristobal Colon most
már elfogadta Itália és Szicília részletes térképének a megrajzolását is, és elkészült vele
anélkül, hogy munkáját megzavarta volna a „királynő útiparancsa".
-- No, Cristobal uram -- fogadta ezen a napon Leandro bácsi, és gúnyosan kacsintott -, sokáig épülnek a hajói, annyi szent!
Ott állt mellette a kereskedő is, aki egy ideje szorgalmasan bújta a Tengerészeti
Hivatal térképeit.
-- Kegyelmed akarja nyugatra hajózva elérni Indiát?
-- Igen -- felelte Kolumbusz, és szemügyre vette a zöld köpenyes férfit.
A firenzei csak hümmögött.

-- A tudós csillagász, Paolo Toscanelli is megemlítette ennek az útnak a lehetőségét.
De kételkedem még ma is a dologban, minthogy ésszel felérni nem tudom, miért nem tért
vissza csak egyszer is a hét püspök valamelyike, akik Antilia szigetén várost alapítottak.
Kolumbusz felkapta a fejét. Toscanelli neve hallatára hirtelen elszorult a szíve, és
furcsa, leküzdhetetlen izgalom vett rajta erőt. És az idegen kijelentése Antiliáról... A térképtár
dohos levegője, az ólomkarikás ablakokon beszivárgó napfény, a firenzei kereskedő sima
arca, várakozó tekintete hirtelen nyomasztó súllyal nehezedett rá. A papirostekercsek
összezavarodtak a szeme előtt. Antilia, Antilia. Hát lehet, hogy valaki megsejti, amit ő oly
gondosan titkol? S lehet, hogy valaki majd kimondja azt is, amit ő nem mer kimondani?
Megtántorodott. Nyílt titokban élünk.
Egyszer megírja, kimondja, hangos szóval hirdeti majd valaki, amit ő sohasem mer a
világ elé tárni.
Megtörténhet!
Leandro bácsi kapta el a karját. Leültették egy székre. Olyan sápadt volt, mint a fal.
-- Öregszik, senor Colon -- dörmögte a púpos, és hozzátette: Miért is hitegeti magát
ezzel a hajóúttal? Ügyes keze van, rajzoljon csak térképeket, megél abból haláláig.
Öregszik -- vigyorgó ördög volt ez a szó. O kétségbeesetten tiltakozott ellene. Azt
mondta, amit évekkel később a felséges párnak mondott, ámbár akkor azt állította, hogy
titokzatos hang súgta neki:
-- Öregség nem gátolhat meg bennünket nagy tetteinkben. Ábrahám százesztendős
volt, amikor Izsákot nemzette...
Kíváncsian fordult a kereskedőhöz, aki fiatalabb volt jóval, mint ő. Apró szemű, gyors
pillantású ember.
-- Régtől ismeri a tudós Toscanelli mestert?
-- Társaimmal együtt Afrikát szeretném megkerülni. Azt mondják, nem sokkal a Zöldfokon túl véget ér a szárazföld, és nyitva az út Kelet felé... Messer Toscanelli a csillagok
szerinti tájékozódásról oktatott ki engem.
Kolumbusz Kristóf kibontotta nyakán az inget, és maga elé bámult.
-- Örülök, hogy megismerhettem -- mondta végül, és kezet nyújtott.
-- Amerigo Vespucci a nevem -- hajolt meg az idegen.
S most mindez végigsuhant az agyán, miközben a Guadalquivir partján, a zöld fű vön
feküdt, és a feje fölött magasodó pálma leveleit bámulta, a levelek fölött pedig a felhőket. A
víz felől tompa zümmögés hatolt idáig, a szemközti Triana falu kikötőjének zaja. A magas
parti úton gyerekek futottak és hangosan visítoztak:
-- Corrida de toros! Viva Triana! Viva Triana! Az ám! Új torreádorért lelkesedik most
Sevilla.
Keserűen elhúzta a száját. A spanyolok látni és ontani egyaránt szeretik a vért. Bár
lelkesednének ennyire békés tervekért, mint holmi corridákért.

A nyugati látóhatár felett még előbújt a nap vörös karikája az ünnepélyes
gomolygásból csipkefátyollá szelídült felhők mögül. Teljes volt a szélcsend. Levél nem
rezdült a bokrokon, sem a magas pálmák csúcsán. Emelkedett a folyó vize, jött a dagály.
Csak néhol égtek mécsesek a házak ablakában, és a túlsó parton, a kikötőnél lobogott
egy fáklya. Amott ura előtt egy szolga lóbált kézilámpást.
Leszállt az éj.
Egyszerre csak óvatos léptek alatt zörrent a száraz fű, és izgatott suttogás hallatszott:
-- Manuel, Manuel! Itt jó lesz.
-- Úgy van. Mire Anibal ideér azzal a paraszttal, a víz jócskán felemelkedik. Ha
szúrok, ti meglökitek, s nem lesz gondunk vele.
-- El ne téveszd!
-- Ne kötekedj, hallod-e! Anibal alacsony, tömzsi, amaz sokkal nyúlánkabb.
-- Nem úgy értem... A szúrást el ne hibázd. Mint ma az arénában...
Halk szitkozódás hallatszott.
Kolumbusz mozdulatlanul ült helyén, és lélegzetét is visszafojtva kémlelt az alkonyi
sötétbe. A három árnyalak jobbja felől állt meg, az omladékos vízpart szélén. Csoda, hogy
eddig nem vették észre.
Balra a hálók irányában üres volt a part. A magányos szundikáló, aki egész délután a
közelében feküdt, már nem volt sehol. A genovai agyán átfutott a gondolat: e három ember
gyilkolásra készül. Társukat várják, aki az áldozatot idecsalogatja. Most mit tegyen? Ha
felkel, észreveszik, rárohannak. Ha veszteg marad mindvégig, tanúja és így akaratlan részese
lesz egy gaztettnek.
.
Rabolni akar-e Manuel és három társa, vagy szerelmi, talán másmilyen lovagi bosszú
fűti őket? Akárhogy is van, négyen egy emberre ilyen sötétben -- nem más ez, mint alávaló
gyilkosság.
-- Vigyázz! Jönnek!
-- A jelet!
Ütemesen megújuló brekegés hangzott, mintha békák társalognának valamely parányi
kiöntésben. A magas parton két ember közeledett. Egy alacsony, görbe lábú figura és egy
magas, vállas atléta.
Az alacsony most letért a magas útról, es a brekegés fele lépegetett.
-- Hová tartasz? Fürdeni akarsz talán ?
-- Ej, dehogy! Ezeket a ronda békákat szeretném szétrúgni. Utálom a hangjukat.
-- Furcsa szokásod van, Anibal -- nevetett a másik. -- Ugyan mit ártanak neked azok a
csúf kis állatok?

Az Anibalnak nevezett azonban nagy garrai egészen a bokorig ereszkedett. A brekegés
most elhallgatott. Helyette ingerült sziszegés támadt.
-- Ostoba szamár. Csald közelebb!
-- Nem jön.
-- Megmondtam, hogy mit beszélj! Az útról kiáltás harsant:
-- Anibal, ne kötekedj azokkal a kis dögökkel, gyere mar, ihatnékom van!
Anibal jó ideig nem felelt. Az éjszakában csak a víz halk csobbanása hallatszott.
-- Rodrigo, Rodrigo! Nézd!
-- Mi bajod van hát? -- kérdezte Rodrigo és türelmetlenül odasietett.
-- Itt fekszik valaki -- mondta Anibal és lehajolt.
-- Holttest talán? -- kérdezte az espada, de abban a szempillantásban eléje ugrottak
támadói.
Egyszerre három tőr villant, és Manuel de Lerida hangja csattant:
-- Holttest leszel te magad, Da Triana!
-- Manuel! -- kiáltotta az espada, és az első szúrást máris felütötte. Majd félrehajolt, és
félre is ugrott a másik három tőr elől, a sötétben feléjük szúrva és vagdalkozva, részben
gyorsan hátrálni kezdett. Arra számított, hogy az útra felkapaszkodva futásnak ered, mivel az
ide-oda ugráló árnyékokat megszámolni nem tudta, és úgy sejtette, négynél többen vannak.
Valóban többen is voltak, mert az eszeveszett kiáltozásban és zűrzavarban, amely a
parton most hirtelen támadt, feltűnt Kolumbusz Kristóf alakja is. Elszántan szorongatta
kardját, és csak arra várt, hogy az egyenlőtlenül küzdők közé vesse magát.
-- Tartson ki uram, jön a segítség! -- kiáltotta, túlharsogva a szikrázó pengék szapora
csengését. Oldalról támadt a merénylőkre.
-- Vigyázz!
-- Nem látom azt a parasztot!
-- Itt vagyok, Manuel! Rajta hát! Előled nem futok!
-- Odébb, idegen! -- kiáltotta Anibal, de azonmód hátrált is, mert rövid tőrével nem
mert kiállni az ismeretlen támadó nehéz kardja ellenében.
Keményen, meg-megújuló rohamokban tartott az elszánt viaskodás. Manuel de Lerida
és cinkosai jól tudták, hogy ha nem végeznek Rodrigóval és persze kéretlen segítőjével is,
másnap végleg lehanyatlik Manuel csillaga, amely azon az emlékezetes corridán vesztette el
először a fényét.
E felismerés váratlan erőt öntött Manuelba. Eszét vesztve, dühöngő fúriaként rontott
Kolumbuszra, akinek figyelmét és kardját e percben ketten is lekötötték.
Odafent, a part magaslatán lódobogás hangzott.

-- Arra, arra! -- kiáltozta egy fátyolos, gyenge hang. Sancho Ruiz hangja.
-- A királynő nevében! -- üvöltötte a poroszlók kapitánya, és lovát megsarkantyúzva
lerontott a parti omladékon. A paripa prüszkölve hőkölt vissza, amikor patája alatt roggyanni
érezte a vizes homokot.
A parton ekkor már nem volt senki, a küzdők szerteszét futottak, csak egy holttest
maradt a parton, amelyből bőven ömlött a vér az iszonyú kardvágás nyomán, amely a nyakát
érte.
Manuel de Lerida nem volt többé.
Rodrigo da Triana egy napig bujkált Sevillában. Tudta jól, hogy hiába bizonygatná:
tőrével ekkora vágást nem ejthetett Leridán, végül mégis kiszabnák rá az ítéletet.
Kolumbuszt még aznap éjjel keresték a Santa Hermandad csendőrei.
A fogadós azt állította, fertályóra sincs, hogy ellovagolt. Feltörték szobáját, ahol félig
megrajzolva ott feküdt az asztalon Kréta szigetének térképe, amely utolsó munkája volt a
Tengerészeti Hivatalnál.
Valaki a szobában maradt, egy napig várta, de a genovai nem jelentkezett.
-- A táborba ment. Egészen biztosan -- mentegette magát Sancho az inkvizíció előtt.
Azonnal indulni akart, de nem engedték. Volt még egy-két feladat a számára, és Sancho Ruiz
szíve mélyén örült neki.
4.
A genovainál volt egy régi írás Izabella királynőtől -- arra megnyílt előtte éjnek idején
is a városkapu.
Amikor már a falakon kívül érezte magát, azonnal a folyóhoz sietett. Valamelyik
csapszék mélyéről csónakost kotort elő, lovát átúsztatta a folyó jobb partjára, és azon
nyomban sarkantyúba kapva, rátért a Pálosba vezető útra.
Az első pihenőig azzal indokolta tettét, hogy a Santa Hermandad kezébe kerülni nem
volna tanácsos. Van elég baja úgyis, ki tudja, hová bonyolódna a dolog, annál is inkább, mert
ahogyan emlékszik, az egyik merénylőt ugyancsak elérte a kardja.
De mire a szép tűzű hajnal úrrá lett a világon, bevallotta már saját magának is, hogy
Torquemada miatt hagyta ott ily hirtelenváratlan Sevillát.
„Isten irgalmazzon neked, ha abba nem hagyod!" -- ez a pár szó ott duruzsolt fülében,
ott lüktetett a vérében, ez a mondat fintorgott rá Marchena atya szavaiból, amikor a
legidősebb Pinzón római útjáról beszélt. Ez nevetett rá Medinaceli hercegének fel nem nyíló
előszobaajtajáról, ez kacagott gúnyosan Leandro bácsi arcából.
„Isten irgalmazzon neked, ha abba nem hagyod!"
Mit tudják azok, akiket nagy szavak elmondására rendelt az úr, hogy micsoda erő van
a szavakban.

Kolumbusz Kristófot ezek a szavak amúgy is elkergették volna Sevillából.
Torquemada megérkezett, prédikációt hirdetett a székesegyházban, s ő nem akart többé a
szeme elé kerülni. (Még kevésbé Leandro bácsi elé.)
Már csak a dac éltette.
A dac azonban esztelen elixir. Nemegyszer önmaga fonákjára, megalázkodásra biztat.
Így határozta el magát Kolumbusz is, hogy Pálosba siet, és felkeresi a Pinzóntestvéreket. A Pinzón-testvérek régi kereskedők, kemény hajósok voltak. Vicente Yannezt
ismerte is régebbről, mielőtt még spanyol földre lépett volna. Genova és Nápoly között, a
tengeren találkoztak.
Ő akkor alig tizenöt esztendős kamasz volt, Vicente Yannez pár évvel idősebb.
Pontosabban 1459-ben történt. Szülővárosa, Genova hadat viselt akkor Alfonz nápolyi
király ellen, aki fegyverrel tört rá. A genovai polgárok Károly francia király oltalma alá
helyezték magukat, aki aztán Anjou Jánosra Calabria hercegére bízta a város védelmét. A
hadjárat váratlanul véget ért volna, mert Alfonz király a táborban elhunyt, Anjou János
azonban elérkezettnek látta az időt arra, hogy Genova flottája élén s Genova pénzével
támogatva, a király nélkül maradt Nápoly ellen vonuljon.
Hadivitorlások és nehéz gályák egész falkája úszott Itália partja mentén dél irányába.
A hajóhadat apró bárkák követték és kerülgették alázatosan, mint kereskedők és
markotányosok a szárazföldi csapatokat. Egy ilyen.egyárbocos kis bárkán „parancsnokolt" öt
ember felett a gyermek Cristoforo Colombo. (Képzeletében és elbeszéléseiben a kicsiny bárka
sokágyús hadihajóvá nőtt. De hát ha most visszaemlékezik arra az időre, nehezebb volt
gyermekésszel egy bárkát vezetni nagybátyjának hajói közül, mint egy valóságos gályát vagy
vitorlást felnőtt-tapasztalattal.)
Az öt halászlegény csak nevetett, amikor megtudták, hogy Cristoforo, a kis mozzo
fogja vezetni őket a flotta után.
-- Vigyázzon, messer Colombo -- mondták gúnyosan --, nehogy elragadja hajónkat a
krák.
Cristoforo vállat vont, és zavartan mosolygott. Akkor még keveset tudott a krákról. Az
olajos képű, öreg kormányos, a gaz Filippo pedig tovább ijesztgette:
-- A krák hatalmas vízi szörnyeteg, amely felbukkan a habokból, és elnyeli a
legnehezebb gályát is, hogyha éppen éhes. Én láttam egyszer egy krákot, igaz, csak messziről,
mert ugyan ki merne a közelébe menni? Volt vagy három mérföld a hossza, ahogyan kikiemelkedett a háta a vízből, de hogy a karjai meddig értek, azt bizony elképzelni sem merem.
Szeretném én látni azt a hajóst, akinek nem koccan össze a térde, hogyha az ilyen szörnyeteg
a szeme elé kerül!
-- Ugyan, ugyan, vén Filippo -- intették le a többiek --, ki tudja, hátha nincs is krák!
-- Hogy nincs-e? Nézzétek meg a könyveket! Cristoforo fiatalúr biztosan látott már
nem egyet. Le van azokban rajzolva a krák pontosan. Jézus Urunk segítsen bennünket, el ne
szakadjunk a flottától, mert a krák azonmód elnyel. Meg se kottyanna neki ez az ócska teknő.
Amikor a szent életű skót apát úr, Szent Brandanus elindult, hogy megkeresse a szentek
szigetét, a földi paradicsomot, tengeri útjában partra szállt egy ilyen óriási kráknak a hátán.

Amikor már visszatért a hajójára, akkor tudta meg, hol is mondott rövid misét. A sziget
megrázta magát, és eltűnt a hullámokban. Krák volt.
Ezek után nem a legjobb reményekkel eltelve bontottak vitorlát a hadiflotta
elindulásának napján, és noha jó széllel vitorláztak a nagy hajók után, mégsem jött meg a
kedvük.
-- Szembeszállnék a krákkal is, csak a pálosi Herkulessel ne találkozzunk!
Ezt ismét Filippo mondta, hajnaltájban, amikor észrevették, hogy az éjszaka folyamán
messzire vetődtek a flottától is meg a bárkáktól is.
A pálosi Herkules pedig nem volt más, mint Vicente Yannez Pinzón, aki bátyjával,
Martin Alonso Pinzónnal együtt Genovával, Velencével és Alexandriával kereskedett.
Nemcsak kereskedett. Kalózkodott is. Válogatás nélkül. Hogyha Vincente Yannez
felállt hajója orrába, és ott mint kolosszus, megvetette lábát, hogy iszonyatos karjával
barátságosan hívogassa a közeledő vitorlásokat, olyankor bizony eszét vesztve menekült előle
halászcsónak és gabonaszállító gálya éppúgy, mint az afrikai partok minden kalóza. Mert
Vicente Yannez nem ismert tréfát. Ha kalózkodott, megtámadta -- a kalózhajókat is.
Mesélték, hogy emberei nem is csáklyázzak a kiszemelt gályát. Kapitányuk fél
kezével ragadja meg az ellenfél járművét, és egyetlen rántással a magáéhoz húzza. Rettentő
erejéről volt híres a bikaerős és bikasúlyú Vicente Yannez Pinzón. El is nevezték már kora
ifjúságában pálosi Herkulesnek.
Messer Colombo legkisebb halászbárkája a gyerek Cristoforo Colombo
„vezényletével" ezen a hajnalon erős ellenszélben vitorlázott Nápoly felé. A nap már fennen
ragyogott az égen, de a víz színén még sűrű köd lebegett, eltakarva Anjou János herceg
vitorlásait, a genovai gályákat és bárkákat, meg a luccai partokat. A tenger szabálytalanul
hányta hullámait, zöldesszürke volt a víz, és a ködből félelmes vijjongással röppentek elő a
sirályok.
A csónak orrában a nyurga Cristoforo állt, és szemét a kezével árnyékolva fürkészte a
ködös és azért oly közeli látóhatárt.
Egyszerre csak megremegett a bárka, a vitorla vászna nagyot durrant, mert Filippo
ijedtében kilökte a kormány rúdját.
A krák.
-- ... di Madonna -- sziszegte Filippo --, még csak ez kellett nekünk!
Nem a krák szörnyetege rontott ugyanis rájuk, hanem a ködből hirtelen és váratlan
előttük termett Vicente Yannez könnyű vitorlása.
Iszonyú gyorsasággal száguldott feléjük, orra sistergő habokat túrt a vízben. Orrában
ott állt a pálosi Herkules, rettentő termetével, óriási karjaival feléjük integetve: gyertek csak,
gyertek!
-- Meneküljünk!

A kicsiny bárka öt legényének ajkáról egyszerre harsant a kiáltás. Filippo már rántotta
is a kormányt, Cola, az inas teljes erejéből húzta, cibálta a köteleket, és már öblösödött is a
vitorla, hogy a szelek szárnyán menekítse a bárkát, amikor felcsattant Cristoforo hangja:
-- Nem! Szélbe állj! Szélbe, ha mondom!
Éles volt a szeme, messziről látta már, hogy a pálosi Herkules aligha idősebb őnála.
Uramisten, bár ő is nagy és hatalmas lenne valaha! De hát sovány, vézna kis suhanc, lám, az a
legény ott, a karcsú karavellán már valóságos óriás: födetlen fején kuszáitan lobog a haj, feje
dagadt bikanyakon ül, válla rőfnél szélesebb; olyan a karja, mint más ember combja, és a
szemében öntelt, kegyetlen tűz lobog.
-- Elveszünk!
-- Szélbe állj! Tüstént!
Az ifjú Kolumbuszban feltámadt a dac. S e dacosság egyszeriben elfújta félelmeit. A
bárkát csak a víz hintáztatta most, vitorlája petyhüdten lógott. Várta a karavellát, amely már
kiáltásnyi távolságra volt tőle.
Odaát Vicente Yánnez kiáltott:
-- Ahoj! Kié abárka? Kolumbuszon volt a sor, hogy feleljen:
-- Enyém. -- Oly erőtlenül, megtörve zengett a hangja. A pálosi Herkules felnevetett:
-- Öcsém, akkor hát ide figyelj! Egyenesen a nyakadba ugrok! Imádkozz ám, de
gyorsan! -- S valóban, ugrásra készen állt a hajója palánkján, kardját kezébe kapva.
Legényei mögötte várakoztak, nem egynek kezében hosszúnyelű csáklya volt. Hát
mégsem Vicente Yánnez ragadja meg a hajókat? De igazság, hogy elsőnek ugrik rájuk.
Kolumbusz Kristóf, messer Colombo hajógazda öccse halottsápadtan méregette a két
hajó között gyorsan fogyó távolságot. Vicente Yánnez már elrugaszkodott a hajóról, már-már
úgy volt, hogy a két jármű hangos reccsenéssel egymásnak ütközik, amikor felharsant az ő
kiáltása:
-- Vitorlát! Kormányt!
Filippo kilökte a kormány rúdját, Cola és a többiek teljes erejükből egyetlen rántással
váltották át a vitorlát. A bárka meglódult, s noha nem indult el szempillantás alatt, váratlanul
és esetlenül nagyot bucskázott mégis.
Vicente Yannez akkor már ideát volt, Kolumbusz bárkáján. Hangos ordítással vetette
át magát, és csizmája alatt megroppant a bárka palánkja.
De ahogy megroppant, meg is dőlt azon nyomban a szél erejétől, és Vicente Yannez
Pinzón, az ifjú pálosi Herkules hangos káromkodással, nagy toccsanással elmerült a vízben.
Hajója megállt, hogy kimentse kapitányát. Kolumbusz bárkája akkor már messze járt.
A pallosi Herkules zokon vehette életének első és utolsó kudarcát. Azontúl ritkábban
hallották hírét tetteinek... Így volt, régen volt, talán igaz se volt.
Az őszülő Kolumbusz Kristóf most elmosolyodott ezen az ifjúkori kalandon.

Lám, most ahhoz megy, talán könyörögni, akit egyszer már legyőzött. Nem méltóbb
volna-e a sorstól, hogy az jöjjön hozzá, alázatosan, kalapját levéve? Igaz, ostobaság ezen
töprengeni. Régmúlt tetteinkért miért is jutalmazna az élet?
Most Torquemada elől kell vitorlát bontania. És talán az egész világ elől.
Elcsigázva, elfáradtan érkezett Pálosba. Mintha tegnap hagyta volna itt a tenger
partját, közömbösen végigsiklott tekintete a Tinto torkolatában horgonyzó hajókon, a vidám
és zsibongó kikötői képen, s noha távolban, az öböl kapujában a tenger végtelenje integetett
feléje, az első dolga az volt, hogy betérjen a pálosi Szent György-templomba, és a Csodatevő
Szűz oltáránál hosszan imádkozzék.
A templomban hűvös csend honolt. Kívül maradt a nyár vége rekkenő napsütése, a
nehéz spanyol kordék nyikorgása, az emberek kiáltozása és az állatok bőgése. Csend volt,
félhomály. Az ólomkarikás ablakokon színes sugarak lopóztak be mégis, és megcsillantak a
gyertyatartókon, az oltárképek aranyozott keretein.
Kolumbusz egy imazsámolyon térdelt, kezét összekulcsolta, fejét ráhajtotta. Aki látja,
azt hiszi, imádkozik. Pedig ajka nem a szokásos imákat mormolta. Beszélgetett ő az istenével,
amely nem volt sem katolikus, sem zsidó, sem mohamedán isten, hanem egyedül Kolumbusz
Kristóf istel, barátja, lelkiismerete, magamagának álmodott örök fenevigyázója.
Ámbár azt mondták, és ő úgy is viselkedett, hogy hívő és buzgó katolikus, ki napját
soha nem kezdi a Szentháromság említése nélkül, ki mindennap misét hallgat, és az ünnepeket
megtartja -- mégis valami sajátos, külön istent imádott, amely terveit kovácsolta,
ábrándozásaiban mérsékletre intette, vagy új ábrándképekkel vigasztalta.
Most korholta őt az istene:
-- Mit akarsz a Pinzónoktól? Alamizsnát talán? Csak vergődsz, ténferegsz, mint az
őszi légy. Azzal indultál el Salamancából, hogy saját kezedbe veszed a sorsodat. Mit tettél? A
jámbor Marchena atyára bíztad ügyedet, akit százszor és ezerszer is elutasíthatnak, türelemre
inthetnek, mint tették eddig is. Sevillában rostokoltál, hamis és valóságos leveleket írogattál,
elutazásod hírét keltetted, azt hitted, kapva kapnak utánad. Gyerekes dolgokat műveltél,
bizony.
-- Mit tegyek? Nem él már a derék Tengerész Henrik király, aki elsőként fordította
pénzét és idejét felfedezésekre. Portugália hiába hív, jól tudom, hogy ott nincs mit keresnem.
A spanyolok pedig mit bánják Indiát, Cipangut, ha üthetnek egyet a mórokon és az
eretnekeken?
-- Emlékezz csak vissza! Volt idő, amikor kevesebbet törődtél az uralkodó
engedélyével, és azzal is, mit fognak szólni rólad mások...
-- Hagyjuk feledni a kegyetlen emléket. Az volna bűnöm, Atyám, hogy a magam útját
akartam járni?
-- Cseberből vederbe jutottál.
-- Nem rajtam múlt.
-- Istent ne hibáztasd!
-- Öreg vagyok. És fáradt.

-- Miért vársz a királynő hajóira? Miért kell neked az ünnepélyes elindulás, a címek és
a rangok sokasága? És ami azzal jár, a sokféle jövedelem? Kapzsi vagy talán?
-- Mi a kapzsiság?
-- Bérelj hajót, végy kölcsönt az útra, és indulj el egymagád! Kereskedj becsülettel!
A genovai most felkapta a fejét, és szinte hangosan mondta ki a szavakat, amelyek,
mint megriadt denevérek, csapódtak faltól falig a templom hajójában.
-- Nem, nem, Uram! Én hódítani akarok! - Felugrott és kisietett.
Odakinn egyszeriben szertefoszlott a templomi hangulat. Kecskék mekegtek, por
kavargóit, vízárusok kiáltoztak, hajóslegények handabandáztak, katonák páváskodtak. A
girbe-gurba utcák végén a tenger kékje látszott és a nagy hajók árboca.
Szél fújt, a tenger lehelete, de illatát elnyomta a trágya és a nyílt csatornák bűze...
A Pinzónok háza kicsiny magaslaton állt, az épület ablakából látni lehetett a pálosi
öblöt, északabbra Moguer falvát is, szemben a Tinto és az Odiei összefolyásánál Huelvát is.
-- Martin Alonso Pinzónt keresem. A szolgáló vállat vont.
-- Nincs itthon. Alexandriában hajózik már fél esztendeje.
-- Akkor hát az öccsével szeretnék beszélni.
-- Senor Vicente Yannez itthon van. Kicsoda az úr? Medinaceli hercegénél legalább az
előszobába bevezették. Itt az utcán fog várakozni.
-- Mondd meg neki, hogy egy régi ismerőse kíván vele beszélni. Genovából.
A szolgáló bement a házba, valóban ott hagyta őt a kapu rácsánál rostokolni. Kis idő
múlva visszatért és megkérdezte:
-- Kegyelmed, Niccolo úr?
-- Hát persze hogy az vagyok -- hagyta rá mosolyogva Kolumbusz. -- Engedj csak be!
Amikor Vicente Yannez szobája ajtaján kopogtatott, odabentről öblös, mély hang
válaszolt:
-- Bújj be, Cola, vén csavargó! Benyitott.
Bozontos fejű, dagadt képű, hatalmas mellű és még óriásibb pocakú férfi terpeszkedett
egy erős, simára faragott karosszékben.
Ahogy feltekintett, a meglepetéstől tátva maradt a szája, és bosszúsan igyekezett ültő
helyéből feltápászkodni.
-- Ki légyen az úr? Nem ismerem. Nem Cola barátom, azt látom.
-- Cristoforo Colombo a nevem -- hajolt meg a genovai. -- Hat esztendővel ezelőtt
jártam utoljára Pálosban. Akkor kegyelmed bátyjával, Martin Alonsóval sokszor társalogtam.
Örülök a szerencsének, hogy most mi is megismerkedhettünk.

Az óriás dörmögve visszaereszkedett a helyére.
-- Mi a kívánsága?
-- Üzleti ügyben jöttem.
-- Az más. Üljön le az úr, és adja elő, amit akar. Igyék bort, tessék. Mit kell szállítani
és mikor? Mert csak két kisebb gályánk van a kikötőben, a többi úton. Tud-e kezességet adni,
hogy áruját átveszik, vagy pedig vele utazik kegyelmed is? Aranyban fizeti-e a szállítás díját,
vagy pedig az áru egy részét ajánlja fel? Kelmét, gabonát, élő állatot, fűszert kíván-e
szállítani, és mekkora mennyiségben és így tovább. Beszéljen csak kegyelmed, értek én is az
üzlethez, nemcsak a testvérbátyám. Hová kíván utazni?
-- Indiába.
-- Hogyan?
A bivalyfej megrázkódott. Vicente Yannez szeme elkerekedett a meglepetéstől. Aztán
erőt vett magán, köhintett. Mereven maga elé nézett.
-- Messze van az.
Kolumbusz nem szólt. Hagyta, hadd érjen meg a hajdani pálosi Herkulesben India
híre. Töltött a kancsó borból, poharát a világosság felé tartotta.
-- Mint az arany -- dicsérte félhangosan a tartalmát, aztán fel is hajtotta. Vicente
Yannezra rá sem nézett. Csak hallgatta, hogyan fúj és krákog szüntelenül.
-- Azt mondja kegyelmed, hogy Indiába akar menni.
-- Nem tréfálok.
-- Hajóval akar menni?
-- Azzal.
-- És merre?
-- Nyugat felé, a nagy, hínáros óceánon keresztül.
-- Arra még nem járt soha senki. Én azt az utat el nem vállalom.
-- Pedig hát én tudom, csak én tudom, hogy melyik úton kell elérni Indiát! -- nyomta
meg a szót. Az apró szemek ravaszul hunyorogtak. Vicente Yannez zsírosán fénylő arca
elpirult. Állta Kolumbusz tekintetét.
-- Mi gondom vele, ha tudja kegyelmed?
-- Csak annyi, hogy menthetetlenül elvesznek a tenger hínárjában, ha nélkülem
indulnak útnak. -- A genovai hangja hirtelen keményebb, határozottabb lett: -- Hallgasson
rám, senor Vicente. Jól tudom, hogy a kegyelmed testvérbátyja Rómában jár. Őszentsége
térképészeivel beszél, és magától Jézus Urunk földi helytartójától kér menlevelet az útra,
amelyet pedig olyan sokan eretnekségnek tartanak. Sejtem azt is, kitől csente el a nyugati út
gondolatát a kegyelmed testvárbátyja. Mondottam, annak idején sokat beszélgettem Martin
Alonsóval...

Az óriás elbődült, és iszonyatos öklével az asztalra csapott.
-- Beszélgetett vagy nem, hallgasson el kegyelmed, mert könnyen megjárhatja! A
Pinzónok régi, jónevű kereskedők, őfelsége hűséges alattvalói. Ha Martin bátyámról ilyen
csúfságot állít, elfogatom, és a törvény elé idéztetem! Ezt akarja talán?
A genovai azonban meg sem rettent a nagy hangtól. Csendesen mosolygott, és így
szólt:
-- Mint mondottam, üzleti ügyben jöttem. Ha kegyelmed nem is, senor Martin Alonso
jól tudja rólam, hogy a térképekből, a régi könyvekből és nem utolsósorban a saját
tapasztalatomból ismerem a nyugati óceánok természetét. És tudok róla oly titkokat,
amelyeket óvatos ésszel annak idején nem mondtam el a kegyelmed bátyjának. Ezért hát
felajánlom, hogy elvezetem a hajókat Cipanguba, és még tovább is, Indiába, hogyha ... a
nyereség felét megkapom.
Erre már felemelkedett helyéről Vicente Yannez Pinzón.
-- Most már elég, Cristoforo Colombo uram! -- recsegte. Kegyelmed szerencséltesse
bátyámat, hogyha hazatér... Alexandriából-e vagy Rómából, nem ide tartozik. Én csak annyit
mondok, hogy jártam eleget a tengeren, nincs szükségem jöttment vezetőkre, még a hínáros
óceánon sem.
Kolumbusz felállt, menni készült. Nem is várt többet ettől a beszélgetéstől, mint hogy
elhintse a bizonytalanságot ellenlábasaiban.
-- Jártam én is a vizeket, nem is kevésszer -- mondta.
-- Az ám! -- harsogta most már magabiztosan a legifjabb Pinzón..- Talán bizony
halászbárkán!
-- Azon is. Jól tudja kegyelmed, hiszen találkoztunk. Vicente Yannez megörült, hogy a
beszélgetés fonala másfelé tekeredett. Szélesen elvigyorodott, és színlelt érdeklődéssel
kérdezte:
-- Haha, az bizony meglehet. De vajon hol?
-- Harminckét esztendővel ezelőtt, a luccai partoknál. Kegyelmed át akart ugrani a
bárkámra, de a vízbe pottyant. Vigyázzon, nehogy ezt az ugrást megismételje! No, isten áldja!
Szép csendesen betette maga mögött az ajtót, hogy ne hallja a hajósgazda
megrökönyödött dadogását, majd kacskaringós káromkodását. Gondolataiba merülten vágott
át a falun, és megindult a La Rábida-kolostorhoz vezető csendes, árnyas úton. Megbocsátó,
lemondó gondolatok kergették egymást a fejében.
Igaza volt Beatrixnak, a drága szép Beatrixnak. Nem lesz belőle soha admirális.
Fordult az út, gyérültek a pálmák, a lombos erdő is csak rövid időre takarta el szeme
elől az eget. Aztán feltűnt a domb tetején, büszkén és komoran a La Rábida-kolostor súlyos
kőtömege.
A meredek úton nyurga fiú rohant lefelé. Ahogy a közelébe ért, elkiáltotta magát:
-- Apám, édesapám!

-- Diego, kicsi fiam!
Amikor kibontakoztak az ölelésből, Kolumbusz megkérdezte:
-- Hát megismertél?
-- Apám nem változott semmit. Éppen olyan gyorsan lépeget fölfelé, mint mikor
először hozott engem ide. Emlékszem, alig tudtam követni, és nem is szólt hozzám egész
úton. Bezzeg most megelőzném! Versenyezzünk, jó?
-- Nem, nem, édes fiam!
Diego hirtelen nőtt kamasz volt, de már sejteni lehetett inge alatt kemény izmait, és a
nyaka is konokul, erősen tartotta fejét. A szeme értelmes, világoskék szem volt. Mint az apjáé.
-- Engem is elvisz Indiába, ugye, apám?
-- Elviszlek magammal, de nem Indiába. Sajnos nem. A fiú elszontyolodott.
-- De hiszen Juan Perez atya és Antonio de Marchena atya azt mondták, hogy most
már nem lesz semmi baj.
-- Marchena atya? -- A genovainak megdobbant a szíve.
-- Ő, igen. Ma hajnalban érkezett. Azt mesélte, hogy a királynő megfontolja a dolgot.
Ha Granadát elfoglalják, beszélni kíván kegyelmeddel. Azért jött most ide apámuram, ugye?
Cristobal Colon lehunyta a szemét, és egy fa törzsének támaszkodott, hogy hirtelen
támadt gyöngeségét leküzdje. Ó, nagy Isten, ó, hányódó sorsom, miféle incselkedésed ez?!
Ha Vicente Yannez megtudja a hírt, megüti a guta. Vagy mágusnak tartja őt, és
reszketni fog az emlékétől is (különösen, hogy a luccai hajnalt említette előtte), vagy ököllel
veri majd a fejét, hogy nem fogadta el a barátságos részesedést, amelyet felajánlottak neki.
Bezzeg most töri majd magát, hogy csak egy töredékét megkaphassa a haszonnak!
Ha ostobaságnak is tűnt, mégsem volt baj, hogy elment az ifjabb Pinzónhoz. Bizony,
soha nem tudjuk, mi mire jó.
5.
Mily boldogok is voltak ők ketten... Estancia, a szép zsidó lány és Rodrigo da Triana,
Sevilla espadája.
Mert így nevezték el Rodrigót, amióta hét ízben is hatalmas vivátozást kapott a Plaza
de Toros arénájában. Leleményesebb, vakmerőbb volt, mint elődje. Akik értettek hozzá, azt
mondták, ő Spanyolország legnagyobb torreádora. Mert Rodrigo minden alkalommal
derekasan és valóságosan megküzdött a bikákkal; ha ingerkedett velük, csak azért tette, hogy
még jobban felbőszítse őket, vagy éppenséggel előnyhöz juttassa a szegény párákat, például
azzal, hogy a hátukra pattan, vagy fél lábon állva szúrja beléjük a tőrét. Az effajta
mutatványok nemcsak arra valók, hogy a padsorok közönségét szórakoztassák, hanem arra is,
hogy egyenlő esélyűnek mutassák az embert és az állatot, minthogy az ember eszével és
ügyességével máskülönben pár perc alatt végezni tudna a legvadabb és legerősebb bikával is.
-- Manuel sem ügyetlen, de csak annyira, mint akármely mészáros -- vallották
ugyancsak, akik lelkesedtek a viadalokért.

-- Mindig csak akkor áll szemtől szemben a bikával, amikor annak már jártányi ereje
sincs.
Ilyenformán csakhamar odalett Manuel de Lerida híre és becsülete, ami természetes
folytatása az emberi dolgoknak, mivel az emberek hamarabb lelkesednek az új matadorért,
mint a régiért.
És természetes ily módon az is, hogy Manuel de Lerida kemény bosszút esküdött
Rodrigo ellen, annál is inkább, mert látta, hogy az assentista, Don Pedro igencsak jól tartja azt
a parasztot, ámbár mégsem túlságosari bőkezűen, nehogy elbízza magát.
Egyszer nem állta meg, hogy nyilvánosan szemébe ne mondja:
-- Rodrigo, vigyázz, nehogy eretnekké tegyen az a boszorkány!
Elsápadtak, akik a közelükben álltak, mert ocsmány vád volt az ilyesmi, könnyen az
életébe kerülhetett annak, akire rásütötték. A spanyol zsidók ellen amúgy is az volt a vád,
hogy visszacsalogatják az áttérteket. Hát még ha valóságos keresztényt hívogatnak
Jehovához.
-- Jól tudjátok valamennyien -- mondta komoran Rodrigo --, hogy gyorsan jár a tőröm!
Úgy vigyázzatok hát, hogy Estanciam nevét be ne mocskoljátok!
S amikor az új viadal előtt megkapta Estenciától a tőrt, olyan féltő, remegő pillantással
nézett a szemébe, hogy a lány megkérdezte:
-- Mi történt kegyelmeddel, senor Rodrigo?
-- Semmi, semmi, Estancia kisasszony... Vigyázzon magára... Ne beszéljen senkivel!
-- Ejnye, máris féltékeny a vitéz... -- kuncogott Estancia, és elővillantak hófehér, szép
fogai. -- Vagy csak azért aggodalmaskodik , nehogy egyszer másnak adj am a tőrét?
-- Nem, nem -- dadogta az espada --, de hát annyi a rossz ember.
A tőr jó barátnak bizonyult. Kezdetben annyiszor találkozhattak, ahányszor Estancia
elcsente apja szekrényéből, és elhozta lovagjának. S Rodrigo mindannyiszor remegett az
izgatottságtól, a szíve majd kiugrott a helyéből, noha most már örült, hogy az öreg Jesua
Franco nem adta vissza a tőrt semmi pénzért.
Megvolt annak is az oka.
Egészen különös.
Még az első viadal napján felkereste Rodrigo Josuát. Kiszámolt szó nélkül az asztalra
háromszázötven maravédit, majd ezt mondta:
-- Senor Josua, akárhogy is volt, kegyelmednek köszönhetem a mai nap sikerét. Immár
a jutalma sem kell. Kérem vissza a fegyvert.
Josua Franco bocsánatkérő mosolyra húzta arcát. Odacsoszogott a faliszekrényhez,
megforgatta a zárban az apró acélkulcsot, s az ajtaját szélesre kitárva, a sokféle csomagocska,
doboz és iratköteg közül előhalászta a tőrt. Nem hozta rögtön az asztalhoz, előbb még nagy
gonddal és körültekintéssel bezárta a szekrénykét, miközben az espada türelmesen várt, az
asztalon álló egyetlen gyertya lángját bámulva folytonosan.

A gyertya lángja meg-meglibbent, és olyankor úgy tűnt, mintha a mellette fekvő
koponya üres szemgödre szaporán pislogna. Rodrigo borzadva nézte a koponyát. Nem tudta
mire vélni, miért tart Josua Franco koponyát az asztalán, ámbár nem is orvos és nem is mágus.
A csontfej most ismét hunyorgott. -- Josua lépett az asztalhoz.
-- Ez a tőröd, ugye, fiam?
-- Ez.
Az öreg kihúzta a fegyvert a hüvelyéből. Megrezzent hosszú szakálla, ahogy az ajkát
harapdálta elmerülten.
-- Tudod-e, fiam, mit jelentenek ezek a kacskaringók? kérdezte nagy sokára.
Rodrigo vállat vont.
-- Nem. Nem is tudtam, hogy jelentenek valamit. De azt tudom...
-- Micsodát?
-- Hogy... hogy nem akármilyen tőr ez -- dadogta zavartan az espada, mert nem akarta
elárulni, miféle varázserőt tulajdonít a fegyvernek. -- Hiszen meséltem már. Úgy mondták, a
Szentföldről hozta egy keresztes vitéz.
Josua Franco leereszkedett a székébe, és egyik szemét behunyva, lassan kibetűzte a
penge feliratát:
-- Karzem, firum, hamana!
-- Karzem, firum, hamana -- ismételte Rodrigo, és érdeklődéssel hajolt előre.
-- Hallottad valaha?
-- Nem.
-- Varázsige. Afrikában az arab pap-bírák ezeket a szavakat mormolják, ha a
szellemek segítségét kérik...
-- Kegyelmed el tudja olvasni?
Josua Franco szeme büszkén felcsillant. Szaporán bólogatott a fejével, és sovány, kék
eres ujját végighúzta a véseten, miközben olvasta.
De előbb még megjegyezte:
-- Nem szerénytelenség, ha megmondom, tudok egy és más nyelveket: hébert,
görögöt, latint, arabot, spanyolt, sőt az armént és a koptot is. S most hallgasd: Karzem, firum,
hamana. Emitt meg: Hagyj utamra mennem. S emitt: Allah legyen veled...
Hirtelen elhallgatott. Rodrigo da Triana csak annyit láthatott, hogy eszelős tekintettel
az ujjara mered, amelyet végighúzott imént a tőr pengéjén.
-- Vér, vér -- suttogta Josua Franco.
Vér volt valóban, a bika vére, amelyet alig egy órával azelőtt ontott ki tőrrel Rodrigo.

-- Mit mond kegyelmed? -- Az espada nem jól értette a suttogást, és rosszat sejtve
nyúlt a tőr után.
Josua azonban megmarkolta a fegyvert és elhúzta előle. Rémülten forgott a szeme.
-

- Nem mondtam semmit. Hanem... édes fiam... hagyd itt a tőrt.

-- Nem tehetem. Visszaadtam a kegyelmed kölcsönét bő kamattal. A római pápa sem
adta volna hamarabb.
-- Hidd el nekem, Rodrigo da Triana, hogy a te javadra beszélek. Azt mondod, nem
akármilyen tőr ez. Bizony igazad van. „Karzem, firum, hamana" -- ezt mormolja az arabok
varázslója, a marabut, miközben kört rajzol a földre. A bűvös kört dairat el-ihatának nevezik.
Aki belép, meglátja a jövőt. S mit gondolsz, Da Triana, kedves fiam, miért vésték a tőrre:
„Hagyj utamra mennem"? Azért, hogy ha már kiadtuk a kezünkből, visszakérni, visszakapni
nem lehet. Ki tudja, miféle bajt hozna még rád ez a tőr?
Mialatt ezeket mondta, egyre az ujja hegyét nézte, amelyen ott piroslott a vér. Vér,
amiről nem tudott számot adni. S mert Josua Franco maga is rajongott a titkos tudományokért,
noha nem volt birtokában mágikus erőknek, egyszerre csak ijesztő jelentősége nőtt szemében
ennek a vérnek.
Ha valaki megtudja, hogy az ő házában vérzett egy tőr, senki sem menti meg a
máglyahaláltól.
Nem szabad hát kiadnia a kezéből. Bármi áron meg kell tartania.
-- Hagyd itt. Rá van írva: „Hagyj utamra mennem". Engedd, hogy bejárja bűvös útját.
„Karzem, firum, hamana."
Az espada nem felelt. Elgondolkozva nézett maga elé.
-- Negyven aranyat adok érte -- motyogta Josua Franco, és mert nem kapott választ,
így folytatta: -- Vagy inkább egy tucat indiai gyöngyöt. Palotát vehetsz értük.
Rodrigo az asztalon fekvő pénzt egészen a koponya csontfogakkal teli szájáig tolta.
-- Itt a háromszázötven maravédi -- mondta. -- Többet nem adok. Ugyancsak nagy
értéke lett ennek a pengének.
De torkára fagyott a szó, mert Josua egy hirtelen ötlettel megkérdezte:
-- Embert nem öltek még ezzel a fegyverrel? Mondd, papot soha nem öltek?...
-- Nem, soha -- hangzott a bizonytalan válasz.
Aztán nagyon hosszú csend ereszkedett közéjük, csak a gyertya faggyúja sistergett
halkan, s olyankor a lángocska hosszú füstcsíkot lövellt a magasba.
Rodrigót szinte megütötte a tőr varázserejének ilyen bizonyítása.
Vívódott önmagával. Tudta, hogy félkezűnek erezné magát e fegyver nélkül, mint
ahogy nagyszerű viadalát is csak a tőrnek köszönhette. De hát mit tegyen a bűvös szavakkal?
S azzal, hogy a zsidó negyven aranyat kínál érte? Iszonyatos nagy pénzt.

-- Nem hagyom itt. A tőr az enyém. Zálog volt -- mondta gépiesen, és csak akkor
rázódott fel kábulatából, amikor Josua eléje dobta.
-- Fogd és vidd a tőrödet! -- mondta. Őszintén reszketett a hangja a félelemtől. -- De
ne vádolj engem, ha baj baj után fog érni. „Karzem, firum, hamana." Vajon meglátjuk-e a
jövőnket? Hiába mondod a varázsszavakat, nem fogod meglátni. Véged van.
Az espada kurtán, hangosan felkacagott. Aztán megrázta magát, mint a kutya, ha
vízből partra úszik. S visszatolta a tőrt.
-- Itt hagyom -- mondta. -- Boldogulj vele te. Vagy add tovább, ha valóban kört kell
bejárnia. De ne feledkezz meg a gyöngyökről...
Josua a füle cimpáját gyűrögette. Az alku vége az lett, hogy negyven helyett csak négy
aranyat adott, az espada mégis megelégedetten, de szívében különös, bizonytalan érzésekkel
mondott búcsút.
Aztán elkövetkezett a következő viadal napja, és őrajta megint erőtt vett az a buta,
megmagyarázhatatlan félelem. Kezében szorongatta Sevilla legpompásabb tőrét, mégis
remegett a térde, amikor megszólaltak az aréna harsonái.
Ruhasuhogás hallatszott.
Estancia állt mellette.
-- Atyám a rabbival tárgyalt, aki igen tudós ember, a híres Abrabanei tanítványa, de
ketten sem tudták kideríteni, mitől lett véres a tőr. Nagyon félnek, mert mindenféle rossz hírek
járnak. S most már én sem merem elmondani, hogy...
Bájos Estancia. Szótlanul nyújtotta a tőrt (amelyet, úgy magyarázta Josua, nem szabad
sem visszakapni, sem visszaadni), és mélyebb, sötétebb lett aggódó, nagy szeme alatt az
árnyék. Hátravetette fejét, bogiáros főkötője alól kibuggyantak fekete fürtjei. Rodrigo az ajkát
bámulta hosszan. Szerelmes volt Estancia szépen ívelt, beszédes ajkába, és repesett a szíve a
boldogságtól, ha titkon megfigyelhette apró rezdülését, mosolyát és elkomolyodását,
csodálhatta e fénylő, domború, puha ajkat.
-- Estancia kisasszony -- sóhajtotta --, beszédem volna... este... a kertkapunál.
Röpke bólintás volt a beleegyezés.
S eljött valóban. Ékesen, karcsún, selyembe, brokátba öltözötten, ahogyan nem
katolikus és nem nemesi lány a városban soha nem járhatott. És szerényen, kedvesen is
ugyanakkor, mint valami apáca. Az espada csak bámulta sokáig, mint első alkalommal, mint
csodás, égi jelenést. Mert nincs vonzóbb, mint mikor a szépség, a kellem és az értelem
természetességgel vegyül. Ha nem érezzük, hogy a mosoly, a szó vagy a mozdulat előre
elpróbált színészkedés.
Estancia megállt a kapu rácsánál, fejét félrehajtotta, és kérdően, kissé évődve
mosolygott. E mozdulatból várakozást, figyelmet és tartózkodást is kiolvashatott a türelmetlen
tekintet.
Kezére kellett nézni, finom és nemes vonalú ujjaira, amelyek a rács kovácsolt indáit
fogták... Ezek az ujjak -- végükön a világos köröm, melynek tövében parányi félhold világít -megrebbentek, s immár nem fogták, de ölelték a hideg rácsot.

Ölelték és belekapaszkodtak, mintha csak Rodrigo zekéjét ragadnák meg szerelmesen.
Rodrigo mindezt látta, felitta szemével az egész tündéri alakot. Mintha mély hangú
viola szólna, úgy érkeztek hozzá a hangok:
-- Itt vagyok hát, kedves senor Rodrigo.
-- Oly szép, senorita, mint az estike virága, amely csak alkonyatkor bontja ki szirmait
teljes pompájában.
Majd kissé később.
-- Így van ez rendjén. Mert ha fényes nappal tündökölne, elszégyellné magát a nap, és
fekete felhők mögé bújna örökre.
-- Jobban szeretem én a piros rózsát, de még jobban a liliomot -- mondta csendesen
Estancia. -- A rózsa nemes, szép virág, szirmai úgy fénylenek, mint a bársony, és erényes is
mindenképpen, mert apró tüskékkel védekezik a gyengédtelenség ellen. A liliom pedig
ártatlan és magasztos, miként a keresztény szentek, akiknek szobrai a Plaza Mayoron láthatók.
Rodrigo da Triana keze most lassan rásimult a leány kezére.
-- Ne higgye azt, hogy a liliom szép virág, fojtó és gyilkos a fűszeres illat, mi
kelyhéből árad. Alattomos virág, ne higgyen neki. Hasonlatos valóban a szentek kőképeihez,
akiknek mindig maguk felé hajlik a kezük.
Estancia halkan felkacagott. Az espadában szétáradt a dédelgető boldogság csodálatos
érzése. Feltekintett az égre, a hunyorgó, sziporkázó csillagokra. Mélyen zengő hangján
énekelni kezdte Ganzul és Zelinda, a két mór szerelmes, vidám és megható, szép románcát.
A dallam egyszerű volt, és szinte erőtlen a lejtése, de oly őszinte, hogy mint pók a
fonalával, hálójába foghatott két szívet.
-- Rodrigo... bátor, szép lovag... -- suttogta Estancia.
Rodrigo így beszélt:
-- Estancia... Estike nyílhat, rózsa onthatja buja illatát, liliom bódíthat szertelen, a
legszebb virág mégiscsak te vagy. Bársony a bőröd, szirom az ajkad, két nagy szemed hajnali
harmat, mézszívó lepkék a szemed pillái, az arcod rózsaszínje, miként a reggeli derengés, és
szerelmes éjszaka hajad feketesége. Hadd legyek lovagod, önződ, hódolód, szép Estancia!
Hadd halljam mindig a hangodat, amely megrészegített engem, jobban, mint Alicante nehéz
óborai, hadd csodáljam karcsú nyakadat, büszke karodat, amely karcsú és törékeny, akárcsak
őseink finom amforái...
Parányi csendesség támadt közöttük, csak a szemük beszélt tovább, mely megmegrebbent, ahogy egymást kutatta, kívánta és csodálta. Olyan közel álltak, a vaskapu rácsán
keresztül meg is csókolhatták volna egymást, ha nem ereszkedik közéjük valami merengő
bizonytalanság -- megmagyarázhatatlan áhítat --, a tartózkodó szemérem áhítata.
A szemük játéka, a tekintetek néma jelbeszéde azonban elárulta, milyen érzések
kavarognak lelkűkben, és e szótlan párbeszéd egyszerűbb és őszintébb volt, mint az eltanult,
virágos szavak.
-- Ne nézzen így, senor Rodrigo. Elbódít egészen...

-- Azt akarom éppen... szép Estancia.
A lány azonban kitépte kezét az ő kezéből, és elfutott. Eltűnt a kerti éjszakában, mint
kedves gyermekkori álom.
Rodrigo elgondolkozva nézett utána, majd megfordult, és lehajtott fejjel elindult.
Előbb csak bandukolt, hümmögve sóhajtozott, aztán egyszerre csak vidám kedve kerekedett,
néha röviden, diadalmasan felnevetett, lekapta fejéről sombreróját, és két ujj aval csettintett.
-- Nincs több ilyen lány egész Andalúziában...
Ezekkel a szavakkal lépett be új cimborái közé a kocsmába.
Ahol azonmód elkezdődött a vidám terefere, kérkedés a régi és újabb szeretőkkel,
ahogy ez már iddogálók körében lenni szokott. Mégis, mivel többre tartották magukat a
hajóslegényeknél és a nemesurak szolgáinál, az asszonyok, lányok nevét csak a régmúlt
históriákban említették, vagy sokszor még ott sem. A legtöbb történetet, mely vele esett,
Rodrigo mesélte, nemhiába volt ő Zaragoza, majd Salamanca, egyszóval egész León
tartomány leghíresebb espadája.
-- Ha vele vagyok, megváltozom egészen. Dadogok, mint a kis kamaszok, még félek
is. Nincs több ilyen Andalúziában...
Ekkor tette Manuel de Lerida epés és alattomos megjegyzését a boszorkányról meg az
áttérésről. Rodrigo fenyegetésére ugyan elhallgatott, és a többiek is másról kezdtek beszélni,
de a vidám hangulatnak vége volt.
Rodrigo da Trianát egész éjszaka reszkető félelem kínozta, rémeket látott, és mind e
rémeknek Estancia volt a szenvedő alanya.
Másnap azonban megjelent Josua Franco lánya szürke főkötőjében, szomorkás
mosollyal, ahogyan első találkozás után mutatják magukat a lányok, és így szólt:
-- Tessék, senor Rodrigo. Elhoztam ismét a tőrt.
Az espada megköszönte szépen, boldogságában harsogva nevetett, és vidám
csacsiságokat mondott, tréfákat, anekdotákat, amelyeket mindenki ismert, mivel ő maga
újakat sem megfigyelni, sem kitalálni nemigen tudott.
Estanciának tetszett mégis valamennyi, Attól kezdve szívesen és sokszor voltak
egymással. Rodrigónak tetszett ez a titkos játék a tőrrel, hiszen az ő régi varázslatos tőre
nélkül nem lett volna azzá, amivé lett, nem kapott volna Sevillától máris becenevet: estocado
-- tőrdöfés.
Rodrigo, el estocado -- ez állt a lapon, amelyet senor Pedro, az assentista tétetett ki a
kocsmákban, kikötőkben és a templomok közelében.
Ámbár olykor-olykor elszorult a torka, ha a tőrbe vésett szavakra gondolt: „Karzem,
firum, hamana. Hagyj utamra mennem.
Ő mégis visszakéri és visszakapja a tőrt szinte naponta. És Josua ugyanígy cselekszik,
habár tudtán kívül.
-- Miért olyan szomorú, senor Rodrigo? Untatom talán? Mással szeretné tölteni az
idejét...

-- Ó, bocsásson meg, Estancia, de hát... Estanciának lebiggyedt a szája széle.
-- Ne higgye, hogy kegyelmedért hozom és viszem a tőrt minden első vasárnapon és
utolsó pénteken. Miattam ugyan éhen is halhatna, úgysem hiszem, hogy csakis azzal a hitvány
tőrrel képes bikát ölni. De... de én kedvelem... a corridákat, nem akarom, hogy egyszer is
füstbe menjen a mulatság.
Erre Rodrigo máskor azt mondta volna: Hahaha... nohát ne hozd el, galambom,
meglátjuk fogok-e az ablakod alatt kuksolni naphosszat, fogom-e lesni, amikor piacra sietsz a
szolgálóval, úgy ám!
Most azonban így szólt:
-- Jöjjön velem! Hagyjuk itt Sevillát. Estancia értetlenül nézett rá.
Beszélgettek sokszor komoly dolgokról is. A mórokról, Spanyolországról, a pápáról és
a török szultánról meg a granadai háborúról.
Rodrigo elmesélte gyermekkorát. Estancia pedig anyja hirtelen betegségéről és
haláláról beszélt. Lassanként mindjobban megismerték egymást. Ezek a meghitt percek
döntötték el igazán, hogy nem gyermekes játék az ő vonzódásuk.
Nem volt köztük titkos üzengetés, levélváltás, esti szerenád, noha az székében
divatozott mindenfelé, minthogy 1491 telét írták a naptárak, és már nemcsak a főurak között
dívott a hajdani lovagi széptevés szokása.
Rodrigo egy napon az aréna félhomályos gerendaívei alatt, ahová Estancia a tőrt
elhozta neki, magához vonta a lányt. S két kezébe fogva okos, szép arcát, mint oltári kelyhet,
úgy csókolta meg gyengéden.
Estancia nem tiltakozott. A boldogság félszeg mosolyával hunyta le szemét.
Mert eljön a csóknak is az ideje. Aki hagyja, hogy eljöjjön, hagyja, hogy be is
teljesedjék.
De hát vajon a boldogság eljön-e? Vajon beteljesedhet-e?
-- Apám ma elárulta, hogy Medinaceli hercege a kastélyába akar vinni.
-- Miért?-hördült fel Rodrigo.
-- Hogy udvarhölgye legyek... De apám nem enged. Medinaceli azonban elküldte
hozzá egyik apródját, azzal az üzenettel, hogy ha három falváért sem hajlandó hozzá engedni,
elrabol engem fegyveresen.
Ez volt az első ijedség, amely elérte őket.
-- A királynő elé készülök. Szökjünk meg! Gyere velem! unszolta azontúl nap nap
után az espada.
-- Apám fáradt, öreg ember. Nem hagyhatom egyedül -- rázta a fejét Estancia.
Aztán elérkezett az az este is, amelyen Anibal lecsalogatta Rodrigót a folyóhoz.
Miközben szikrázva csattogtak a keskeny acélpengék, az espada megfogadta magában, hogy
menten elindul a granadai haditáborba, mivel itt Sevillában barátokra nem lelt, s akinek

nincsenek barátai, azt könnyen elveszejtik. Egy óvatlan szúrás felsebezte karját, a sötétben
ugráló alakok közül ki sem vehette, ki ejtette rajta a sebet, csak Manuel dühösen sziszegő
hangját hallotta minduntalan, és olyankor villámgyorsan, vaktában arrafelé döfött. Sejtette
azonban, hogy csupán a jó szándékú idegen áll a pártján, akinek erős kardja meg-megsikkant
nemegyszer ellenfeleinek tőrén.
Aztán feltűntek a Santa Hermandad lovasai, és ő eliramodott a Torre dei Oro f elé.
Valaki utána loholt, és az első platán alatt, ahol megálltak pihenni, így szólt:
-- Szerzetesnek megyek, bizony istenemre! Az öreg Lucas is vígan tímárkodik, noha
bojtos kötelet kötött a derekára. Most aztán csak az egyház ítélkezhetik felette, akármit csinál.
Rodrigo megismerte a hangot. Anibal volt.
-- Takarodj innen!
Anibal elkotródott. Ő pedig nehéz szívvel és ködös fejjel kódorgóit az utcákon.
Sokáig járta Sevilla csendes utcáit. Nehéz volt a szíve, és fáradt, kábult a feje. Bár
inkább az idegennel hozta volna össze a sorsa, hogy megköszönje neki, amiért segítségére
volt ebben az éjszakai kalandban. De hát most hiába keresné -- a La Rábida-i Szent Szűz
oltalmazza őt.
Nem is tudta, hogy milyen jó áldást mondott az idegenre. A La Rábida-kolostor ott áll
a pálosi dombtetőn.
Rodrigo a Santa Catalina temploma előtt lekuporodott a kút mellé, és csendesen
elaludt. Arra ébredt, hogy magasan jár a nap. Felnyitotta szemét. Egy asszony állt előtte,
korsóval a fején. Inas karú, megtört kezű öregasszony volt.
De éppen olyan értetlen, csodálkozó szemmel állt előtte, mint Salamancában az a
másik.
-- Az velem jött volna, ha hívom -- mormogta Rodrigo keserűen. Felállt,
megnyújtóztatta izmait, majd hirtelen elhatározással a Zsidók utcájának fordította lépteit.
Estanciava! akart beszélni. Jöjjön vele, nem képes ő nélküle élni, de nem képes itt maradni
sem. Jöjjön, legyen a felesége, mert Josuatol megkérni a lánya kezét amúgy is hiábavaló
volna. Josua nem akarmifele matadornak szánja a lányát, még hogyha estocadónak is becézik
az utcakölykök.
A kert falánál megtorpant. Nem akarta, hogy Josua Franco észrevegye. De a ház
csendes, kihalt volt. Csak Mana, a szolgáló dagasztott tésztát az udvaron egy kicsiny
fateknoben.
-- Maria, Maria!
-- Isten hozta kegyelmedet! Mit kíván?
-- Estancia kisasszonnyal...
-- A székesegyházban keresse szegénykét. Éppen térítgetik őket. Torquemada
főtisztelendó úr prédikál nekik -- mondta Mária, és csúnya fintort vágott.

Rodrigo da Triana torka elszorult. Székesegyház, Torquemada, térítés. Mit hoz még a
sors? „Karzem, firum, hamana."
Semmi kedve sem volt, hogy a székesegyházba menjen. Ahányszor papot látott,
mindannyiszor eszébe jutott Arbues páter és a zaragozai merénylet. A barátcsuha emlékeztette
öt Sancho Ruizra is, akit azóta megettek már a földi kukacok, isten nyugosztalja. De hogyha
nem is megy a prédikációra, megvárja Estanciát mindenképpen. Mert beszélnie kell vele.
Komolyan és nagyon határozottan. Megtörtént már nemegyszer, hogy erényes polgárlányok,
de akár hercegi kisasszonykák is megszöktek valamely matadorral. Miért ne tehetné meg
Estancia is? Elmennének a granadai völgybe. Vennének ott egy kis házat (ha legyőzik a
mórokat, sok ház, föld marad gazdátlanul), és termesztenének lent, szőlőt, dinnyét.
S persze ő nem hagyná el az arénát. Nagy és hírneves espadaja maradna továbbra is
Spanyolországnak. Hogyha kedvére lesz a szereplése a királyi párnak, talán még nemességet
is kaphat.
Don Rodrigo da Triana. Szépen hangzik. Donna Estancia. Ez még szebben.
Leült a szomszéd ház tövébe, egy terebélyes fa alá, és átengedte magát az
álmodozásnak.
Gondolta, megvárja Estanciai. Délebédre csak vége lesz a prédikálásnak.
A tömeg ijedten, sugdolózva várakozott a székesegyház előtt. Itt voltak Sevilla zsidói:
takácsok, kádárok, ötvösök, bérlők, kalmárok, pénzváltók, ladikosok -- mindenfajta
mesterség, de egyfajta hit --, s valamennyien barna köpenybe öltözötten, hátukon a megalázó
jellel, amelyet még a IV. lateráni zsinat rendelt el 1215-ben, s amelyet azóta is hol eltörölnek,
hol felújítanak Spanyolország dölyfös hatalmasságai. Voltak itt vezeklésre ítélt kitértek is,
akikről kiderítette a szent inkvizíció, hogy titkon visszatértek régi hitükhöz, de akik idejében
megbánták bűnüket és arra ítéltettek, hogy életük végéig a szürke vezeklőtalárt, a sanbenitót
viseljék.
A tömeg összeverődött, és ijedt jóslások, rémítő hírek kaptak szárnyra benne. Még
nagyobb lett a félelem, hogy megjelentek a vassisakos, fénylő dárdás poroszlók, maguk előtt
tuszkolva azokat, akik nem voltak hajlandók önszántukból megjelenni Fra Torquemada
prédikációján.
-- Ez a vég!-suttogta valaki.
-- Az anuszimokon kezdték nyolcvanegyben. Most rajtunk a sor. Meglátjátok, mi is ott
aszalódunk majd a Quemaderón.
A fiatal Salomont, az előimádkozót is poroszlók vezették elő. Vérzett az orra.
-- Amikor IV. Sixtus pápa főinkvizítorrá tette Torquemada atyát, meghagyta neki,
hogy „irtsa ki a seregek urának szőlejéből a kis rókákat".
-- Abrabanel rabbi kegyvesztett lett a királynál. Karóba húzzák mindazokat, akik nem
térnek át.
-- Én azt mondom, megtehetnénk. Gondoljatok a gyermekeinkre. Milyen sors várna
rájuk? És mit mond a Talmud? Ha nem élhetünk rítusainkkal, elegendő, ha kívánjuk őket.
Mert a jó szándék már tettnek számít!

Josua Franco azonban felemelte ujját, és fejét rázva így szólt:
-- De tettnek számít a rossz szándék is. És teneked máris szándékodban áll az áttérés!
Aztán beterelték a templomba a tömeget, éppen az épülőfélben lévő kupola alá, talán
hogy még nagyobb legyen a rettegés, mivel rebesgették: a kupola bizonytalan, félnek az
összeomlásától.
-- Estancia az apja mellett állt, és bámulva nézelődött jobbra balra Még sohasem volt
keresztény templomban. Idegen volt számára a tömjénfüst illata, a színes, hatalmas ablakokon
besugárzó félhomály, az iszonyatosan magas oszlopok amelyek a magasban, mint pálmák
bomlottak szét, és tartották alig-alig meggörnyedve a mennyezetet. Az oszlopkötegek végén
kőlevelek indák, és -csipkék fakadtak; a falakhoz tapadva hosszú arcú szentek kőképei
sorakoztak; amott domborművű képek mesélték az első emberpár vétkét, máshol a mártírok
történetét.
Estancia felnézett, és elszédítette a rettentő magasság. Majd a főoltárt kereste
szemével, de tekintete eltévedt a harminckét oszlop rengetegében, s fennakadt a templom
közepén álló márványépítményen, a corón. Ott most fehér karmges papok énekeltek előbb
zümmögő csendességgel, majd hozsannázó erővel. Megszólalt az orgona is, hatalmas
hangjától szinte rezgett a levegő. És megremegett Estancia is.
Félt. Ugyanakkor csábította is ez a rejtett ragyogás, ez a titokzatos, idegen világ.
Hirtelen csend lett. A coro emelvényere szikár, csontos arcú pap lépett.
A saskörmű kéz égnek emelkedett, és a melyen zengő hang, mint harang kondulása,
megtöltötte a templom hajóját. A szempillátlan, kegyetlen szem a magasba tekintett. Kivillant
a szem fehérje.
-- Hála legyen neked szentséges Isten, hogy annyi híved közül engem választottál,
meginteni és seregedbe hívni a sötétségben tévelygőket, s megvilágosítani előttük az utat,
amely az egyedu való üdvösséghez vezet. Dicsőség és hála az Atyának, a Fiúnak és a
Szentlélekistennek, amiért erőt és hatalmat adott a mi katolikus anyaszentegyházunknak, hogy
kivesse kebléből a színlelőket és megbüntesse mindazokat, akik nap nap után való
cselekedeteikkel Krisztust megtagadják, és az igazhívőket megbotránkoztatják. Amiképpen
Jézus szóla tanítványaihoz: „Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak,
aki által esnek" -- azonképpen mondjuk mi is: jaj azoknak, akik nyíltan keresztet vetnek
önmagukra, és befogadják a szent ostyát, de titokban szombatot ülnek továbbra is...
Josua Franco megszorította a lánya kezét, és a zsoltár szavait suttogta:
-- Hallgasson meg téged az Úr a szorongás napján, oltalmazzon Jákob Istenének
neve...
-- És jaj mindazoknak is, akik kívülről áskálódnak hitük ellen, azt bizonygatván
botorul, hogy a mi Üdvözítőnk , Jézus Krisztus nem megváltója az emberiségnek, mely a
bűnök hínárjában fulladozik; akik gúnyolódnak vagy sajnálkoznak kereszténnyé lett
társaikon, anuszimnak, kényszerkereszténynek nevezvén őket, miközben arra biztatják, hogy
titokban kövessék régi hitüket.
Most minden tekintet a térdeplő vezeklők felé fordult. Azok görnyedten kuporogtak a
templom kövén, sokan közülük mellüket verték az öklükkel, és félhangon mea culpát
mormogtak. Estancia szánakozva nézte őket, szánakozva, miként a többiek, ámbár a

szemekben itt-ott megvetés is lángolt: az Úr, lám, megbünteti azokat, akik elhagyják hitüket.
Mily borzasztó is lehet egy életet leélni állandó rettegés közepette.
De hát az ő életük vajon nem rettegés?
-- Könnyes a szemem, és meghatódva Istenhez emelkedik a lelkem, látva, hogy
Sevillának, e hűséges városnak zsidósága felemeli végre a tekintetét, és gyermeki áhítattal
szomjazva az igét, ide sereglett, e szent falak közé.
Torquemada összekulcsolta mellén a kezét. Ahogyan mondta, felemelte ő is a
tekintetét. A templom kapujában álló katonák pedig egymást lökdösték a könyökükkel, és
csendesen röhögtek, mivel nekik is részük volt abban, hogy a templom ilyen szépen megtelt.
A tömeget azonban bántotta a főpap kenetes gúnyja, köhécselés és sóhajtozás hallatszott.
Idegen, soha nem látott alakok kerülgették őket, és alig színlelt közönnyel figyelték, nem
rebelliskedik-e nyíltan valaki.
Estancia megborzongott.
Alig figyelt már a prédikáló szavaira. Képzelete elragadta. Látta önmagát
megkeresztelve az apácák fehér vagy fekete köntösében, amint gyors léptekkel, senkire sem
tekintve végigsiet az utcákon; látta a klastromi cellát, amelynek falán a názáreti keresztre
feszített szobra hívogatja őt imára -- és bűnbánatra. Mert van-e isteni és emberi törvény,
amelynek ellenére is ne szeretné, mindörökké őt... akinek képe, forró és őszinte tekintete
minden percében ott kísért?
Ó, most is úgy érzi, mintha itt volna a székesegyházban, és valahonnan az oszlopok
mögül őt lesné.
S Estancia rebbenő szemmel, halvány mosollyal a szája szögletében Rodrigót kereste.
De nem találta sehol, és ez nyugtalanná tette.
Mintha delejes kéz érintené, úgy érezte végigfutni testén, fejétől a talpáig a titokzatos
pillantást.
-- Térdre! Térdre! -- hallatszott a suttogás.
Torquemada széttárta két karját, és gyöngéd, simogató hangon folytatta szavait:
-- ... jertek hát a nagy és hatalmas anyaszentegyház kebelébe! Róma kitárt karral vár
titeket, miként Jézus a kisdedeket, és a Megváltó szavaival kiáltja felétek: „Boldogok, akik
éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek."
Egy kéz megrántotta Estancia ruháját.
Térdre ereszkedett.
„Rodrigo, Rodrigo! Ha úgy parancsolják, úgyis kereszténnyé leszünk mindannyian.
De lennék én leérted mohamedán is, járnék fátyollal az arcom előtt, amelyet pedig dicsérnek
nem kevesen. Ó, csak tudjam, hogy soha el nem hagysz.
Estancia összekulcsolta kezét, ahogyan a többiek tették, mert imára készülődött a
fedetlen fejű tömeg.

Örökkévaló Istenünk, segíts, hogy megtarthassam az én kedvesemet! Oly áhítatos, ha
rám emeli tekintetét, de olykor látok a szemében hányaveti, könnyelmű szikrákat, és tudom,
hogy elhagy majd könnyen, ha vele nem megyek.
Meg kell vallania végre apja dőtt, miféle érzés fűzi Rodrigóhoz. De hát mikor jön el az
alkalmas pillanat?
A borzongás, amelyet a templomi homályból rászegeződő szemek ébresztettek benne,
most végleg hatalmába kerítette. Reszketett a teste, a keze hideg és nyirkos lett, és veríték
gyöngyözött a homlokán. Fejét kapkodta, kereste Rodrigóját, akit odaképzelt az oszlopok, az
állványok mögé vagy valahová a félhomályos oldalhajókba.
Torquemada parancsoló hangja sem térítette magához:
-- Mondjátok utánam, drága testvéreim, az Úr imáját:
-- Mi atyánk... -- morajlott bizonytalanul a tömeg.
-- ... ki vagy a mennyekben...
-- ... ki vagy a mennyekben...
És most egyszerre csak lángvörösre gyúlt Estancia arca. Találkozott végre azzal a
tekintettel.
Áspiskígyó bámul ilyen mozdulatlanul, merev szemekkel! S noha meg sem rezdül az a
fiatal, de mégis árkos arc, noha meg se rebben a pillája, mégis bántó a szemérmetlenség,
amely e tekintetből árad.
Estancia megérzi ezt, és rettentő gyöngeség fogja el. Végígomlik a kőpadlón.
A székesegyház udvarában, a Patio de los Naranjos egyik székén nyitotta fel ismét a
szemét. Salomon, Lévi kitért orvos fia állott mellette. Csuklóját fogta, és valami csípősen
párolgó folyadékot szagoltatott vele.
-- Ne félj, Estancia! -- mondogatta, mert azt hitte, hogy a lány megijedt a templomi
beszédtől. -- A főtisztelendő úr felebaráti türelemmel várakozott, míg ki nem hoztunk téged
ide a kertbe.
Estancia fáradtan sóhajtott. Hangokat hallott a háta mögött.
-- Szegény leány ... kegyelmed az édesapja bizonyára... Igen, abban a pillanatban
tekintettem oda, amikor elvesztette eszméletét. Szegényke. Kár, hogy nincs még
megkeresztelve. Most ha megáldozna, a szent ostya bizonyára visszaadná egészségét.
Salomon Lévi úgy tett, mintha igen lekötné figyelmét a beteg állapota. Estancia az
apja hangját hallotta:
-- Köszönöm aggodalmát és segítségét, uram...
-- Sancho Ruiz a nevem...
-- Köszönöm hát, senor Sancho, hogy a segítségemre volt. De kérem, nem akarom
megfosztani a szentbeszédtől.

-- Csak betévedtem a templomba ezúttal. Örülök, hogy hallhattam Fra Torquemadát.
Páratlanul értelmes, szép szavú és lelkes szónok...
Most egy szempillantásnyi szünet következett.
-- Nos hát, még egyszer köszönöm.
-- Mi, keresztények, segítünk felebarátainkon.
-- A mi hitünk szintén előírja ezt.
Most Sancho úr udvarias hangja hallatszott:
-- Örülök, hogy ebben máris egyek vagyunk. Dicsértessék! Estancia az ajkába
harapott, mintha fájdalom kínozná. Hangjáról felismerte azokat a szemeket.
Sancho Ruiz elment, mégis találkoztak. A tömeg kiömlött a templom nagy kapuján, és
szétszéledt a város sikátoraiban. Mindenki hazasietett, mert az otthon négy fala enyhülést
nyújt és védelmet ígér e megaláztatásban. Az asszonyok is siettek. Megkérdezték Estanciától,
hogy érzi magát, de amikor látták, hogy Salomon Lévi, az orvos sem támogatja már, sietve
elköszöntek tőle. S a végén csakugyan az orvossal maradt, mert a község tekintélyes öregjei
elhatározták, hogy most azonnal felkeresik Torquemada főtisztelendőt. Velük ment Josua
Franco is.
-- Mélyen tisztelt kisasszony, a főtisztelendő atya látta rosszullétét, és aggódik önért.
Meghagyta nekem, hogy hazakísérjem. Sancho Ruiz a nevem. Én voltam, aki Salomon uram
segítségével kitámogattam a narancsok ligetébe...
-- Köszönöm, uram. A kíséretét el nem fogadhatom. Most már jól érzem magam, s
nem hiszem, hogy újra rám tör a gyöngeség.
-- Arra kérem mégis, engedje, hogy elkísérjem. A főtisztelendő páter kéri erre.
Salomon Lévi megszorította a karját. Estancia bólintott.
-- Jöjjön hát!
A selymes, behízelgő Jiang visszataszítóbb volt, mint a vizenyős szemek kegyetlen
tekintete. Mégis, amit elmondott Sancho Ruiz, abban különös értelem és számtalan
érdekesség rejlett. Arról beszélt, micsoda jeladás van abban, hogy éppen a katolikus királyok
érnek el nagyszerű győzelmeket a pogány felett. A Mindenhatónak kedvesek a keresztények,
ezt mutatja most a világ folyása, míg a zsidókat időtlen idők óta megpróbáltatások sokasága
éri.
-- Rá kellene ébredni már arra, hogy ezek a sanyarúságok a végtelen irgalmú Isten
különös jelzései.
Estancia hátravetette fejét, kissé szenvelgőn és szenvedőn talán, de sötét pillájú nagy
szemét bátran Sancho Ruizra emelte.
-- Hogy van az, kedves senor Sancho, hogy e jeleket mindig emberi indulatokból
származtatjuk? A zsidók házát sem sújtja többször a villám, mint a keresztényekét, márpedig
az ugyancsak isteni jel lehetne.
Sancho Ruiz most furcsa, keserű fintort vágott.

-- Az óhitűek az ördöggel paktálnak. Sokan mágikus tudománnyal bírnak.
Estancia lehunyta szemét, megingott, és ha Salomon Lévi el nem kapja, elesik ismét.
Lévi azonban hirtelen átkarolta, és észrevétlenül a fülébe súgta: „Hallgass!"
Elszorult a torka, kiszáradt a nyelve. Mintha falon túlról hallaná, úgy jutottak füléhez
Sancho Ruiz alig mentegetőző, inkább oktató szavai. Ó, bárcsak itt volna apja, hogy okosan
kivédene, vagy keményen visszautasítaná ezeket a kegyetlen ostoba vádakat! "
-- Nem akartam megbántani, Estancia kisasszony, de hát biztosan tudom...
Salomon Lévi közbeszólt:
-- Ugyan, Sancho testvér, ne kínozza szegényt.
Sancho Ruiz felvonta szemöldökét, és mentegetőzve mosolygott. Kivillant két
lapátfoga, mint a nyúlnak.
-- Keresztény testvérem, kegyelmed is jól tudja, hogy az igazságot elhallgatni nem
szabad. Olyan az, mint a földbe vetett mag. Lehet fölötte bármilyen nehéz a göröngy, egyszer
csak kihajtja levélkéjét a napfényre.
Estancia úgy érezte, hogy a magas csipkegallér megfojtja.
-- Ó hogyne -- bólintott, miközben kapkodva szedte a levegőt. S látta, hogy Salomon
Lévi nagyokat nyel és sápadozik, mert újkeresztény létére amúgy is ellenséget és besúgót lát
mindenkiben, hogyne félne hát ettől az idegentől. A horpadt mellű, hosszú képű ember pedig
kényelmes, nagy léptekkel megy mellettük, pózol, magyaráz, és nagy, ártatlan szemmel
mered őrá. Ó, igen, kerek, ártatlan szemmel.
-- Torquemada atyát ismerem... -- Sancho szerény mosolyra húzta ismét a száját. -Jóformán gyermek voltam még, amikor először hallottam beszélni. Emlékszem, a saguntói kis
kápolnában beszélt, valamely missziós körútján, s én, a bámész, toprongyos kisgyerek,
hirtelen felsírtam a hangja hallatára. De nem a félelemtől, hanem a kimondhatatlan
boldogságtól...
Elhallgatott. Arra várt, hogy bólogatni, álmélkodni fognak a történeten, kérik is talán,
hogy beszélje tovább. Josua Franco leánya azonban szótlanul sietett előre, Salomon Lévi
pedig csak hümmögetett:
-- A főtisztelendő páter valóban szépen beszél.
Vagyis nem volt szükség a megható történet folytatására. Sancho tehát megforgatta
kezében tollas kalapját és Lévihez fordult.
-- Lassan búcsúznom kell. Estancia kisasszony megbocsátja majd, ha nem kísérem
hazáig. Úgy gondolom, egy kereszténynek arrafelé nem sok keresnivalója akadhat. Nemde
kegyelmed is úgy gondolja?
Ó, igen -- motyogta Lévi rettentő zavarában. -- Most jut eszembe, hogy sürgős
beszédem van Pablo atyával a ferencesek kolostorában.
Estancia hirtelen megtorpant. Oly dacos és hirtelen volt ez a mozdulat, amilyen csak
fiatal lányoké lehet, és oly keserű a hang is, mint amikor az első, fájdalmas kiábrándulások
érik őket.

-- Hát menjen csak kegyelmed! -- kiáltotta, és szeméből könnyek peregtek. -- Siessen!
Hagyjon egyedül. Nehogy a pokolra jusson, amiért egy zsidó lányt kísért hazáig...
Kitépte karját Lévi kezéből, és előreszaladt. Egy pillanatra eltűnt a sikátor tömegében,
a lassú léptű öszvérek, kordék és lovas katonák mögött.
Kofa tolt egy taligán hatalmas kosarakban zajongó aprójószágot.
-- Senorita!
Mire kijutottak a szűk utcából, és elmaradt fejük fölül a száradó ruhák erdeje, Estancia
nem látta Salomon Lévit. Csak a hosszú képű állt mellette, és alig érthetően, alig hallhatóan
suttogta:
-- Estancia kisasszony, úgy látom terhére vagyok, és itt vagyunk, íme, a Zsidók
utcájánál. Engedje meg, hogy elköszönjek...
-- Isten áldja!
-- Ha bármikor bármiben segítségére lesz szüksége, énrám számíthat!
-- Köszönöm. -- Estancia megzavarodott a nyílt és őszinte tekintettől. Most nyoma
sem volt benne a kegyetlen tűznek, amely őt a templomban halálra ijesztette. Olyan volt most
Sancho Ruiz, mint egy kisfiúcska.
-- Búcsúzóul arra kérem, hogy alkalomadtán elbeszélgethessünk. Szeretném
megkönnyíteni kegyelmednek a Krisztus Urunk egyházába vezető utat. Ne felejtse, hogy ezért
az útért és az út végén váró üdvösségért bármi áldozatot érdemes meghozni. Ne legyen
kishitű!...
Mindez őszintén és szépen hangzott. Estancia önkéntelenül is bólintott rá. Igen.
Meghallgatom. Vagy: hiszek az üdvözülésben. Vagy talán arra: nem leszek kicsinyhitű... Nem
tudta maga sem, mire is bólintott.
S hogy miért mosolygott senor Sanchóra, aki mélyen meghajtotta magát, és elköszönt.
Oly hirtelen változik a lány érzelme, mint a tavaszi napsütés. Borúra derű, derűre ború.
Ó, jaj, csak ne jöjjön fekete felhő a lassan derülő égre! Oly csodálatos a véletlen. Két sötétlő
viharfelhő ha egymásnak csap, talán egy araszon múlik, csattan-e villám vagy sem. Csak
annyi kellett volna, hogy a besúgó még három lépést tegyen. Talán másképpen történik
minden...
Estancia befordult a sarkon. Meglátta Rodrigóját, és a kimondhatatlan aggodalom,
amely eddig a torkát szorongatta, most hirtelen újra felébredt benne.
-- Rodrigo! -- kiáltotta, és a kedveséhez menekült. -- Rodrigo! Az espada karjába
kapta a lányt, és átölelve tartotta sokáig.
De nem szólt semmit, és nem csillapította ijedt remegését. Az órák óta felgyűlt féltés,
keserű szemrehányás, nagyratörés és reménytelenség járt benne vitustáncot. Az arca is olyan
furcsa, mozdulatlan. Estancia elrémül, ha ránéz.
-- Velem jössz! -- mondta Rodrigo nagy sokára.

Csalódás volt ez a két szó. Nem ezt várták tőle, nem ezt a kurta két szót, nem ezt a
parancsoló ridegséget.
-- Velem jössz! -- mondta ismét Rodrigo, és megrántotta Estancia karját, mintha
nyomban magával akarná vinni.
-- Úgy félek, Rodrigo! -- nyögte a lány.
Mit tudta a matador, mi minden történt ma délelőtt a szép Estanciával? És ha tudja,
vajon megérti-e a lélek remegését?... A lány megtorpant, tétován vonakodott követni őt;
Rodrigo szeme pedig méltatlankodva tekintett körül, mintha segítséget keresne. Az utca kihalt
volt. Az emberek bebújtak házaikba, és csak ablaktábláik mögül leskelődtek ki a napfényes,
poros utcára.
-- Mi történt veled? Rodrigo, kedvesem... Hová akarsz vinni?
-- Elmegyünk Sevillából. Megmondtam nemegyszer. Gyere, Estancia, siess! Itt nem
maradhatok.
-- Apám... -- Azt akarta mondani: „Apám öreg és beteg ember, hogyan hagyhatnám
magára?" De a matador a szavába vágott. S amit mondott, az úgy csattant, mint az ostor.
-- Apád, apád! -- Rodrigo türelmetlenül rázta a fejét. -- Az öreg szívesen eladna téged
a hercegnek, csak hogy pénzt lásson...
Estancia az ajka elé kapta öklét, hogy fel ne kiáltson fájdalmában. Hogy félt, és hogy
várta Rodrigót ott a templomban a borzasztó szónoklat alatt! Most meg, mintha vezényszóra
tenné, így gyűlölködik.
-- Rodrigo, kedvesem... -- csak ennyit bírt suttogni. Mint a siratóasszonyok, kábultan
ingatta a fej ét.
A matadorból dőlt a keserűség.
-- Azt mondod: szeretsz! Azt mondod: más férfi oldalán élni se tudnál! De ha arra
kérlek, jöjj velem, csak elütöd mindig szép szóval, sopánkodással. Nem vagyok elég előkelő a
szép kisasszonynak? Ó, persze, széptevésre jó vagyok én is! Férjeurának valami előkelő
lovagot választana inkább. Csakhogy azoknak is van ám eszük! Szívesebben elveszik egy
márki lányát, még ha oly csúnya is, mint Josua Francóét, még ha oly szép is.
Eltűnt ekkor már Estancia arcáról a halotti fehérség. Piros lett a homloka, a szeme
elsötétült, fekete, csillogó haja kuszáitan az arcába hullott, ahogy felkapta a fejét.
-- Ittál, hogy így meghabarodtál? Miért sértegetsz? Meg nem kérdezed, mi történt
velem, meg nem érezted, mennyire féltem, hogy majdnem meghaltam. Bánod is te mindezt!
Hiszen parancsolhatsz nekem, maholnap talán a rabszolgáddá tehetsz. Bizony szerencsém,
hogy nő vagyok, és nem férfi, nem is öreg, mint az apám, mert talán leköpnél menten.
A matador oly szenvedéllyel szorította a csuklóját, hogy halkan felzokogott a
fájdalomtól.
-- Jaj, fáj!...
-- Velem jössz! Velem kell jönnöd!

-- Nem megyek! Most hirtelen... -- Kiszakította magát a férfi kezéből. -- Ej, hát ne
rángass már, mint egy öszvért! De megvákoztál, amióta utoljára láttalak...
-- Gyere hát! Kérlek...
-- Beszélj értelmesen. Miért menjek? Hová megyünk?
-- Megszökünk! Elmegyünk Granadába!
-- Ott most háború van! Beszélj apámurammal...
-- Az öreg zsidó biztosan kipenderít...
Estancia e szavakra -- amelyekre máskor talán csak mosolyogna, de amelyek e napon
vasmarokkal szorítják a szívét -- sarkon fordul, és a kertkapuig szalad. Onnan szól vissza.
Büszkén és hangosan, de könnyekkel a szemében:
-- Nem tudja kegyelmed, mit beszél. Ameddig a szépet tette nekem, megválogatta a
szavait. Most, hogy fűti az ostoba indulat, gyűlöletét sem tartja féken. No, hát menjen csak
egymagában... Isten áldj a!
E pillanatban három gyerkőc tűnt fel az utca végén. Alighogy meglátták Rodrigót,
futásnak eredtek, és nagy port csapva megtorpantak az elképedt férfi előtt.
-- Triana! Triana! -- kiáltozták izgatottan. -- Meneküljön! Az éjszaka megölték Manuel
de Leridát, és azt mondják, kegyelmed tette!
Estancia hallotta még e szavakat, felsikoltott, és visszafordult, hogy kitárja Rodrigo
előtt a kaput. Kiáltani szeretett volna: „Maradj itt! Maradj velem!" -- de nem jött hang a
szájára. Mire lenyomta a kapu kilincsét, Rodrigót már nem látta sehol. Így búcsúztak el. Csók
nélkül, haraggal.

TEMPLOMI KUPOLA
1.
A királynő arcát elöntötte a pír. Sértett büszkeségében makacs és ingerlékeny lett, ha
úgy fordult a dolog, hogy első alattvalói csak a tudatlan asszonyt láthatták benne. A
büszkeség meg az uralkodni vágyás immár sok ocsmány, de sok derék dologra is rávette őt.
Ha szép szóval nem ment, fegyverrel kényszerítette Spanyolország sok hatalmas lovagját,
hogy hódoljon előtte. Esztendőre megtanult latinul, hogy tolmács nélkül beszélhessen Európa
követeivel. Módfelett szerette a pompát, ezért idős, gazdag donnákkal vette körül magát, hogy
ne legyen, aki megszólja pazarlásáért. Volt esze hozzá, hogy gazdag ajándékokkal halmozza
el a szerzetesrendeket és templomaikat, de ezek az adományok nem a királyi birtokokat
apasztották. A tudás és a tapasztalat, a megfontolt képmutatás és bölcs egyeduralomra törés,
amellyel beírta nevét a történelemkönyvbe, becsvágyból és büszkeségből táplálkozott: őnála
különb senki se legyen.
Talán e féltékeny büszkeségből nem tűrt maga mellett varázslókat és jósokat. Nehogy
földöntúli erők próbára tegyék bölcsességét.
Egyetlenegyszer alázkodott meg ember előtt. De csakis azért, mert az Isten földi
követeként lépett eléje. Hernando de Talavera volt ez a kemény és erőszakos pap, aki akkor
lett a királynő gyóntatója, amikor a csendes Marchena atya visszavonult az udvari élettől.

Donna Izabella térden állva várta új gyóntatóját, aki nesztelen léptekkel érkezett, meghajtotta
némán a fejét, és -- leült a királynő mellett a padra.
Izabella hátrahőkölt.
-- Mindketten térdelünk! -- sziszegte ellentmondást nem tűrő hangon.
-- Nem -- felelte fejét rázva a pap; -- Felséged térdel, és én ülök. Ez most Isten
ítélőszéke, és én az Ő helyettese vagyok.
-- Így van valóban atyám -- hajtotta meg fejét a királynő, de nem őszinte belátásból
bizonyosan, mert noha Talaverát később igen magas polcra helyezte, és már előre neki ígérte
Granada érseki székét, ha országos dolgokról volt szó, csak azért hallgatta meg sokszor a
véleményét, hogy ellentmondhasson neki.
-- Kegyelmed volt a salamancai Junta elnöke. Mi a véleménye hát ennek a hajósnak,
Cristobal Colónnak az útitervéről?
Talavera nem a királynőre, hanem Pedro Gonzalez de Mendozára, Spanyolország
bíborosára tekintett, akiről tudott dolog volt, hogy ama kopott ruhájú genovai egyik
támogatója.
-- Szóljon hát. Meghallgatjuk.
-- Cristobal Colon fellengzős, önhitt ember. Mit is képzel, hogy túltesz tapasztalt
hajósokon! -Talavera kurtán legyintett. Felségtek mennyit áldoztak már hiába az afrikai
felfedező utakra. Emlékezzék csak, tizenegy esztendővel ezelőtt harmincöt karavellánkat
verték tönkre a portugálok. Abban a harmincöt karavellában töméntelen arany volt. Afrika
aranya.
A királynő hátradőlt nehéz karosszékében. Felnézett a santaféi kőház nagy szobájának
falaira, amelyeket a téli hűvösségre tekintettel vastag szőnyegek fedtek. Megborzongott.
Meghúzott egy falicsengőt. Apródok siettek be, és nyitott serpenyőkben izzó faszenet hoztak.
-- Elmúlt... -- mondta rosszkedvűen Izabella. -- Őszentsége annak idején a
portugáloknak juttatta a tengeri felfedezések jogát.
Pedro Gonzalez de Mendoza, aki nyers, szókimondó ember volt, és Talaverának nagy
riválisa, megszólalt:
-- Ne feledje felséged, hogy a pápa határozata után indítottuk útnak a harmincöt
karavellát. A Kanári-szigetektől délre eső területekről, de csakis partvidékéről, nyolcvanban
mondtunk le a portugálok javára, egy évvel azelőtt, hogy a szent inkvizíció megkezdte volna
munkáját.
-- János király lányunknak apósa. Az inkvizíciót -- Öszentsége kívánságára és a
köznép óhajára indítottuk el.
-- Hm... -- A bíboros felrántotta a szemöldökét. A királynőnek ökölbe szorult a keze.
-- Mi ez, kérem?... Kételkedni merészel talán a szavunkban?
-- Grácia -- hajtotta meg fejét Mendoza. -- Én a genovai tervét okosnak tartom.

Most Talaverán volt a sor, hogy ellenvetéseit felsorolja. S elmondta rendre mindazt,
amit Salamancában a bizottság megállapított:
-- Felséged olvasta a jelentést. Rövid leszek. Cristobal Colon azt állítja magáról, hogy
Portugáliában egy bizonyos Perestrello nevű embernek családjába beházasodván, több
hajóutat tett az északi óceánokban. Azt is állítja magáról, hogy járt a Kanári-szigeteken is,
hallott valamilyen tengeri hordalékról, sőt látta is azokat, amelyek mind azt bizonyítják, hogy
a nyugati óceánok túlsó partján Indiát találhatná. Hivatkozik D' Ailly kardinálisra, a sorbonnei egyetem rektorára...
-- D' Ailly ostoba fajankó -- mormogta Mendoza.
-- Excellenciád is elismeri, hogy a genovai... -- csapott le rá Talavera.
-- ... hogy a genovai terve több aranyat hozna a kincstárnak, mint ha a zsidókat
kiüldöznénk Spanyolországból.
Izabella gőgösen felvetette a fejét. Szőke haja megcsillant a kandeláberek fényében.
-- A zsidók ügyében még nem döntöttünk -- mondta. -- Ha a Suprema jelentéseiből azt
látjuk, hogy jelenlétük országunk erkölcseire és katolikusaink hitére káros, kiutasítjuk őket e
földről. De nem azért tesszük, mintha kincseikre fájna a fogunk...
-- Hiszen ott van India minden kincse, felség. - Talavera megvonta a vállát.
-- Indiához nem rövid az út! -- csattant a hangja. -- Torquemada testvér állítása szerint
ez az út meghazudtolná nem is egy hittételünket, és erősítené az eretnekséget. Több neves
tudósunk szerint igen kockázatos vállalkozás volna nekivágni az ismeretlen óceánnak,
amelynek közepén, úgy mondják, csupa hínár a víz, és rettentő szörnyek lakhelye. Nem lehet
tudni, a Föld gömbölyűsége folytán nem tornyosul-e hajók elé mérhetetlen vízfal, nem
beszélve arról, hogy Cristobal Colon mindig csak India gazdagságáról és a pogányok
megtérítéséről beszélt bőven, de igen keveset szólott az oda vezető út természetéről, útja
irányáról, a fokokról és fokpercekről, amelyek szerint hajóit irányítani akarja.
-- Hogy is beszéljen, ha még nem járt azon az úton? -- Mendoza gúnyosan felnevetett.
Izmos, gyűrűs kezével megragadta a nyakában függő keresztet, és azzal mutatott a királynőre.
-- Felséged majd bölcsen eldönti, vajon a tudós geográfusok és írók, mint Esdras, D'Ailly
vagy a pogány Alfraganus közül melyiknek foktávolsága mérvadóbb. És a fokokat átszámítva
mérföldekre és a szárazföld meg a víz arányára vonatkoztatva azokat, megállapítja, hogy
Hispánia partja és India között kettő-, háromvagy négyezer mérföld-e a távolság, minthogy
tudtommal erre a salamancai tudós páterek nem voltak képesek.
Ekkor pirult el a királynő. Mint kalitkába zárt madár, ide-oda rebbent a pillantása, és
mint oly sokszor, ha kétségbe merték vonni bölcsességét, amelyre büszke volt, szinte remegett
az elfojtott indulattól. Közeleg a perc, amikor valóban döntenie kell, és a helyes megoldást
csak akkor tudná megtalálni, ha valóban otthonos volna e nehéz tudományokban.
Megvillant a szeme, ahogy Talaverára tekintett.
-- Fra Hernando, kegyelmedet azért bíztuk meg a Junta elnökletével, hogy tanácsot
adjon, Istennek tetsző dolog-e, és megéri-e a fáradságot Cristobal Colon hajós útiterve.
-- E kérdésre csak nemmel felelhetek.

-- Miért? -- Izabella .lassan megnyugodott. Előbbi zavaráért nem Mendozára, hanem
Talaverára neheztelt.
-- Az első kérdésre Fra Torquemada tudna megfelelni.
-- És a másodikra?
-- Arra megvan a felelet a jelentésben.
-- Igen. Egynémely hajós esküje, hogy a tenger nem járható. Egynémely kozmográfus
bizonyítása, hogy a genovai számításai rosszak, egynémely páter okoskodása, hogy...
Talavera összevonta szemöldökét. Valóban, inkább azt firtatták, vajon nem ütközik-e a
terv a szentírásba... De hát így is van ez rendjén.
-- Christophorus Columbus szerint India minden kincsét Spanyolország kapná meg.
Mendoza, aki eddig hallgatott, diadalmasan felkiáltott:
-- No, ugye, hogy nem azt vizsgálták, amit kellene!
-- A hajós igen dölyfös és nagy igényű.
-- Tudok róla. -- Donna Izabella a fejét ingatta. -- A Tengerek Admirálisa címet akarja.
-- Ha csak azt akarná...
A királynő hirtelen felállt. A kihallgatásnak vége volt.
-- Még nem döntünk -- mondta búcsúzóul. -- Előbbrevaló most Granada.
Türelmetlenül várjuk Don Gonzalve de Córdoba visszatértét. Mit végzett a mórokkal,
hajlandók-e feladni Granadát? Ez mindennél jobban érdekel. De szívesen látnánk a genovai
hajóst estebéd előtt rövid kihallgatásra. Kérem, mondják meg neki. Most pedig menjünk a
misére.
Az ajtók felnyíltak, nappali világosság ömlött a szobába. Izabella a két főpap
kíséretében kilépett a ház előtti térre, ahol udvarhölgyei és a grandok várakoztak rá. Most
mindenki fél térdre ereszkedett, úgy köszöntötték őt a lovagok, az apródok és még távolabb a
vértes katonák is.
E pillanatban történt a merénylet, amelyet később híven följegyeztek, és amelyet még
aznap éjszaka keményen és méltó módon megtoroltak.
De hát hogy is történhetett, hogy Granada várából kilovagoljon egy mór harcos? Igaz,
a közeli Churriana faluban napok óta folytak a titkos tárgyalások Boabdil követeivel a vár
feladásáról; az ostrom, ha folyt is, nem nagyon serényen, és olykor vitézi vetélkedésre, páros
viadalra is sor került a Genil partján. Mi volt ilyenkor a zajongás ahhoz képest, amitől ostrom
idején zengett a völgy? A harci lárma nemcsak megsiketít, megvakít is egyben. A zajban fejét
veszti az ember, és ha fegyver van kezében, hát csak rohan előre, felhág a létrákon, üt,
vagdalkozik, nem ügyelve semmi veszélyre, s miközben dörrennek a nehéz mozsarak, dong a
faltörő kos a falakon, surrannak a nyílvesszők ezrei, csörög és zörög a katonák vértje,
pukkannak a röppentyűk, dobognak a lovak és a lábak, az ítéletnapi zűrzavart túlharsogja a
két tábor harci kiáltása:
-- Viva Izabella!

-- Allah! Allah!
De minden hiába. Pedig azt meséitek már, hogy a falakon belül a disznóhúsra is
ráfanyalodtak a hithű mohamedánok, mivelhogy előbb minden macskát és kutyát felfaltak,
ami volt. Az ostromzár ugyancsak szigorú lett, amióta a királynő felépítette Santafét. Nem
volt olyan gabonás szekér, amely bejuthatott volna a kapukon.
De odabentről csak kijutott egy-egy mór vitéz, egymagában. Rendszerint azért, hogy
birokra keljen valamelyik vassisakos Pedróval vagy Juannal. Olykor azonban másért is.
Úgy látszik mégsem eléggé szigorú az őrizet, egy Jarf nevű burnuszos mór vidáman
átnyargal rajta. Nemcsak átnyargal, hanem szépen elkocog Santafébe is, amit a katonák
Izabellafalvának neveznek maguk között. Végiglovagol a táborfalu egyenes utcáin, és
sasszemével jobbra-balra tekint óvatosan. Még a kezét is felemeli, köszön az őrt álló
katonáknak, akik követnek, futárnak vagy valami hasonlónak nézik, különben is ki győzné az
állandó faggatást, okoskodást ebben a nagy követjárásban, ami nap nap után itt végbemegy?
Egyedül van a mór, ugyan mi kárt tehet?
Jarf hanyagul tartja a kengyelébe akasztott lándzsát. Megpaskolja a lova nyakát. Már
ott van előtte a királyi rezidencia. Kapuja előtt selyemruhájú, tollas kalapú udvari népség.
Most kinyílik a kapu, és kilép rajta egy kevély, szőke asszony.
A királynő.
Jarf sarkantyúba kapja lovát, és a várakozók előtt elrohanva, lándzsáját a királynőre
dobja. Az felsikolt és félreugrik, a fegyver a kavicsos földbe fúródik. Mindez szempillantás
alatt történik, a lándzsa ott remeg az ámuló szemek előtt, rajta libeg a fekete cafrang. Jarf lova
felágaskodik, lovasa diadalmasan felnevet.
Aztán mint a vihar, száguld keresztül a táboron.
-- A király nevében! A király nevében! -- kiáltja spanyolul, és a bamba vitézek még
utat is engednek neki,
-- Ó, anyám, ha én ott lettem volna, nem fut el büntetlenül a gaz pogányja! -heveskedett Juan infáns, amikor meghallotta az esetet.
De a királynő vidáman mosolygott, nem hallgatott azokra, akik sopánkodásra fogták a
dolgot, hanem ennyit mondott:
-- Gyengék már, feladják a várat. Ez annak a jele. Várta vissza Gonzalve de Córdobát
Churriana faluból. Ferdinánd király azonban a tettek embere volt. A merénylet hírére
visszalovagolt a falak alól Santafébe, a hanyag őrállókat megbotoztatta, a hadnagyukat
kiköttette, a nemes lovagoknak pedig kurtán ennyit mondott:
-- Kegyelmetek itt álltak nőm körül. Ha megvédeni már nem tudták, törjék a fejüket,
hogyan bosszulhatnák meg a dolgot.
-- Bízza ránk, felség! Don Gonzalve hagyja abba a tárgyalást azokkal az istentelen
ebekkel! Vívjuk meg a várat! Aztán a bosszút végrehajtjuk mi százszorosán.
A király körülnézett. Többen álltak körülötte, mint ahánynak országos ügyekbe
beleszólása (vagy éppen belehallgatása) lehetett, és nem messze katonák is ténferegtek.

-- Granada sorsa eldől nemsokára. E merénylet azonban ma történt, ma legyen meg a
visszacsapás is.
A herceg, aki ott állt atyja mellett, és lázban csillogó szemmel nézett az urakra, most
felkiáltott:
-- Atyám! Legyen enyém a bosszú! Bemegyek a várba egymagám!
-- Egyszer már megpróbáltad.
-- Igen, igen! A Genil partján a városfal hirtelen megszakad. Ostromolni azon a helyen
nem volna jó, mivel a víz miatt nagyobb tömeg nem férne el. De nagyszerű kapu annak, aki
egymagában merészkedik...
-- Te csak ne merészelj! Menj anyádhoz, hívatott...
Aztán odafordult Hernando Perez de Pulgar nemes lovaghoz. Jól hallotta hát. A Genil
partján megszakad a fal.
Don Pulgar bólintott.
És Kolumbusz Kristóf? Érdemeket -- és azzal együtt jutalmakat -- szerezni miért nem
lépett elő? Miért nem vállalkozott arra, hogy ő megy majd Granadába, megbosszulni a
királynőn esett sérelmet? Igaz, megfordult fejében a gondolat, és bárhogyan is latolgatta
magában, nem tartotta szemérmetlen hízelgésnek. Miért is ne kelne a gyengébb védelmére,
hát még Spanyolország első asszonyának védelmére? Ilyen lovagi szolgálatok felett nem járt
még el az idő. És nem is fog soha.
Már-már azon volt, hogy megszólaljon: „Felség, beszéljünk Indiáról akkor, ha
visszatértem Granadából" -- aztán mégis hallgatott.
Ott ült előtte Donna Izabella, szőkén, hidegen és méltóságteljesen a délelőtti élmény
minden nyoma nélkül. Királynő. Alig pergett le egy-két óra, hogy gyilkos szándékú dárda
csapódott mellette a földbe, és a szeme sem rebbent. Ki tudja, maholnap nem esküszik-e
ellene valamelyik főnemes, hogy lerántsák trónjáról, nem átkozza-e ki a pápa, nem ítélik-e
halálra?...
Ez az ő élete. Nem szabad félnie. Nem szabad megrettennie. Nem gyenge asszony.
Királynő.
-- Azért hívattunk, derék hívünk, senor Colon, hogy nem hallgatva pártfogóid túlzó
magasztalására, sem ellenségeid ócsárlására, magunk döntsünk a tervedről.
-- Adj a Isten, hogy felséged annyi erélyt tanúsíthasson terveim kivitelében, amennyit
meghallgatásában.
A királynő összevonta szemöldökét. Kolumbusz felemelte a fejét, szembenézett
Izabellával.
-- Senor Colon, az atyáknak igen rossz véleményük van rólad. Féltik a lelkedet és
embereid lelkét.
-- Felség, lelkeink fölött egyedül Isten ítélkezhetik.

-- Tetteink felett az ember is.
A genovai hátrasimította őszülő haját. Elszorult a torka. Önmaga előtt is szegyellte
izgatottságát. Talán a gyertyák imbolygó lángocskái tették, megszédült hirtelen. Szétvetette
lábát, mint hajón, ha erős a hullámjárás.
„Donna Izabella, lehetsz bár Spanyolország királynője, mórok leverője, lehetsz hideg,
számító, bölcs és kegyetlen, én nemcsak akarom, hangodon érzem is már, hogy megadod a
hajókat."
-- Felség -- lépett közelebb egy lépést, kezét magyarázólag felemelte --, miért
fárasszak bárkit, hogy tetteim felett ítélkeznie kelljen?
-- Hogyan?
-- Én az indiai útról letettem. Immár se testem, se lelkem nem óhajtja a nagy
megpróbáltatást. -- A hangja érdesen csengett. Ha megtenném, csak felséged különös
kívánságára tenném.
Izabella telt arcát újból elöntötte a pír. Ingerülten felcsattant:
-- Fölös kevélység ez, senor Cristobal! Jól emlékszünk még a leveledre, amelyben
admirálisságot kértél. Jól tudjuk, hogy elutazásod hírét költötted. Azt hitted talán, lóvá teheted
Spanyolország uralkodóit?
-- Nem volt szándékomban -- hajolt meg a genovai, és csak mosolygott a leleplezésen.
-- Senor Cristobal, szemünkre akarod vetni a hatesztendős késedelmet? Gondold meg,
hat esztendeje, de még több is, hogy vérzik Spanyolország.
-- Meg akartam rövidíteni ezt a szenvedést.
Izabella széttárta sokgyűrűs kezét, és méltatlankodva felnevetett.
-- Ej, a mi híveink mindig makulátlanok! Mindig jót akarnak. -- Előrehajolt ültében, és
ujjával Kolumbusz felé bökött. -- Te is azt állítottad, hogy a keresztény hitet akarod
elterjeszteni a világban. Akkor hát miért kéred az admirálisi rangot, az alkirályságot, a
kiváltságokat és juttatásokat?
-- Nem a hitért kértem, amit vinnék. Az aranyért kértem, amit hoznék.
A királynő szeme felcsillant. Egy ideig szótlanul ingatta a fejét, ahogy szokása volt
sakkozás közben is, ha a következő lépést számítgatta.
-- Vagyis mégsem mondtál le az útról? -- hangzott halkan, kissé kötekedőén a hangja.
Mosolygott hozzá, fenséges mosolyával; bizony nem asszonyos évődés volt e mosolyban,
inkább a gazda öröme, aki koncért ugratja agarát.
Bogláros főkötőjét igazgatta. Melege volt, elöntötte a hőség, mostanában ez gyakran
megesett vele.
-- Lemondtam az útról! -- csattant fel Kolumbusz hangja. Lemondtam, mert nem méltó
hozzám és tervemhez a hatesztendei halogatás. Az atyák szentté avatnának minden kis apácát,
aki sündisznóövvel sanyargatja magát, és hétről hétre böjtöl, de el nem ismerik, hogy sokkal
nagyobb bátorság, állhatatosabb hit kell, nekivágni az ismeretlen óceánnak.

-- Colon!
-- Úgy van, ahogy mondom, felség! Én Krisztus Urunk igaz híve voltam és vagyok.
De megöregedtem itt, e spanyol földön, és most már nagyon-nagyon terhemre van e naponta
megismétlődő képmutatás. Itt állok felséged előtt, és íme, alig merem kimondani; ne
hallgasson kenetes főpapjaira. Attól félnek, csorba esnék az utammal Szent Tamás vagy az
Újszövetség valamely kijelentésén, mintha nem azt mondta volna az Úr Ádámnak és Évának:
„Tiétek e föld, nektek adom..."
-- De hát...
-- De hát! -- Kolumbusz hirtelen kitörésében elfeledkezett minden köteles tiszteletről,
mely az uralkodóknak kijár. Szavába vágott Izabellának. -- Mindig csak ezt hallom: de hát!
Hajdani Tengerész Henrik bezzeg nem hallgatott a bíborosaira, és ma már számolatlanul dől
Afrikából az arany meg a rabszolga Lisszabonba. Spanyolország elvette és felemésztette a
marránok minden aranyát, elveszi és felemészti a mórokét és majd a zsidókét is. Aztán mi
következik? A lovagok talán. Vagy a klastromok? Alig hiszem. -- Hirtelen megkérdezte: -Felséged vajon mit kockáztat azzal a pár hajóval, melyet fölszerelne? Pár ezer maravédit.
-- Milliót.
-- Milliót. És mennyit kockáztatott a mórok elleni háborúval? Egy egész országot.
Még jól emlékszem, évekkel ezelőtt, a bázai győzelemkor azzal fenyegették felségedet az
egyiptomi szultán követei, hogy ha abba nem hagyja a mór háborút, iszonyúan megtorolja azt
országa keresztényein. És felséged mégsem hagyta abba...
-- Hittestvéreink boldogan vállalták volna a mártíromságot.
Kolumbusz Kristóf felnevetett. Szélesen és gúnyos keserűséggel. Most már ott állt
közvetlenül Izabella előtt, aki megrettenve kapaszkodott a nehéz tölgyfa karosszékbe.
-- Mártíromság?! Felség, hívja poroszlóit, mert felségsértés, ugye, azt mondani a
királynőnek: ostobaság. Annyit mondhatok még: láttam elég máglyát és mártírt
Spanyolországban. Bizony, az emberek nem vállalják boldogan az ilyesmit. Az emberek
békében és nyugalomban szeretnének élni.
A királynő fölnézett rá. Kilátszott a szeme fehérje, és úgy tűnt, mintha szentképre
bámulna áhítattal, vagy ördögi jelenést figyelne rémült csodálattal. A genovai most valóban
emberbőrbe bújt Belzebubnak tűnt fel lobogó hajával, arcának elszánt, kemény vonásaival.
-- Úgy, hát azért mondtál le az útról, senor Colon? -- húzta össze a szemét a királynő. - Megöregedtél, és nyugalomban szeretnél élni...
Ezt mondta Donna Izabella, pedig félt igazán, és csak úgy tüzelt az arca. Újból
felhangzott a genovai hajós nevetése.
-- Vagy talán visszarettentél az úttól?
-- Nem az úttól, a jutalomtól, melyre számíthatok. Ma még felséged tesz
szemrehányást nekem, amiért hat esztendő után is türelmetlenkedem, ma még az a baj, hogy
méltó jutalmat kérek a felfedezendő földekért. Maholnap az lesz a bűnöm, hogy felfedeztem
egy új világot.
-- Új világot? Ismeretlen világot.

-- Ismeretlen világok nincsenek -- sóhajtott Kolumbusz --, csak olyanok vannak,
amelyeket nem írtak le, és nem hódítottak meg. Leigázni egy új világot igen, ez új világot fog
teremteni majd itt, Spanyolhonban is.
Donna Izabella felugrott ültő helyéből, megkerülte az asztalt, melyen nagy
ezüstkandeláberek ontották fényüket, és úgy fordult hirtelen a genovai felé, hogy arcát alulról
világították meg a lángok. Most földöntúlian szépnek és fiatalnak látszott.
-- Miért nem mondtad eddig -- és elfúlt a hangja --, hogy... már jártál ott...
Kolumbusz Kristóf két tenyerével az asztalra támaszkodott. Úgy álltak most, mint két
egymásnak ugró fenevad.
-- Felségednek fontosabb a szentírás...
-- Pimasz... jobbágy! -- sziszegte Donna Izabella. - Elfeledkezel talán arról, hogy
Spanyolország királynője előtt állsz? Takarodj!
Hosszú csend ereszkedett közéjük. A genovai nem mozdult, mintha nem is hallotta
volna a kemény kiutasítást. Komolyan, szigorú tekintettel nézett Donna Izabellára. A királynő
nem állta a tekintetét.
Lesütötte szemét, és jobb keze ujján a smaragdköves gyűrűt forgatta.
-- Felség -- szólt a genovai --, én szabad ember vagyok...
-- Én pedig királynő! -- csapott az asztalra öklével Izabella -- Úr és paraszt nekem
egyaránt jobbágyom.
-- Csakhogy én nem vagyok sem úr, sem paraszt. Hajós vagyok... sajnos hajók nélkül.
S még csak azzal sem áltatom felségedet, hogy csakis én egyedül merészkednék az ismeretlen
óceánokra. Hiszen vannak mások, nem is kevesen, akik elindultak előttem, és elindulnának,
akár most is oda, ahonnan keresztény ember még vissza nem tért. Vannak, akiket nem rettent
meg a sokféle ijesztő történet, vannak, akik nem félnek a szörnyű kráktól, hogy leszippantja
hajójukat a víz mélységeibe, vagy az óriási cetektől, amelyek közül az egyiken Szent
Brandanus állítólag partra szállott. És nem félnek attól sem, hogy a víz felforr az Egyenlítő
táján, attól sem, hogy a Föld túlsó oldalán lezuhannak. Bizony, ijesztgettek engem effélékkel
Salamancában, amikor már kifogytak a hitvédelem érveiből. Lefestették előttem az ismeretlen
szigeteket, amelyeket ők sohasem láttak, de amelyeknek rettentő baziliszkuszmadaraitól meg
kellett volna rémülnöm. Lefestették a mérföld hosszú tengeri kígyót, amelyik az ólomszínű
habokból támadna reám, hacsak nem véd meg ellene a drága bezoárkő, melyet gyűrűbe
foglalva viselhetnék, mint felséged teszi, ámbár sokféle varázslót és doktort elutasít rendre az
udvartól... A királynő felemelte a kezét.
-- Cristobal Colon, szerinted ezek a történetek, amelyeket könyveink őriznek, és
hajósaink beszélnek, nem igazak? Ha ezt állítod, mégiscsak jártál ott.
-- Jártam, vagy nem jártam, egyre megy -- szók csendesen Kolumbusz.
-- Azt mondják...
-- Azt mondják, a Kanári-szigeteken túl iszonyú hínáros a tenger, mely fogva tartja a
hajókat. Ha mástól nem is, ettől félek. Ámde nem a szörnyek miatt, melyek benne lakoznak,
hanem amiatt, vajon mennyire hátráltatna bennünket...

-- Nem kétlem, hogy nekivágnál...
-- Nekivágna más is.
-- Vajon visszatérnél-e?
-- Csakis én térnék vissza, felség.
-- Igen, megírtad -- bólintott a királynő --, hogy ismered az utat. De hogyan ismered,
ha soha nem jártál ott?!
Kolumbusz hátralépett, és felszegte a fejét.
-- Soha senki sem látott baziliszkuszt, mégis mindenki hisz benne; soha senki sem
látott sárkányt, mégis sokan állítják, hogy találkoztak vele. Soha senki sem próbált a
földgolyó túlsó felére hatolni, mégis kijelentik, hogy főbenjáró bűn arra vállalkozni. Soha
senki sem bizonyította be, hogy a Föld lapos, mégis elítélik azt, aki azt mondja, gömbölyű. -A királynő szólni akart, talán magyarázkodni, talán bizonygatni, hogy most már igen sokan
elismerik az egyházatyák közül is a Föld gömbölyű voltát, de az ősz hajú férfi egyetlen
mondattal elvágta a vita fonalát. Maradjon meg titkomnak ezért, honnan és miből ismerem én
a nyugati óceánokon át vezető utat. Hiszen felségednek is van titka elegendő. Első titok, ugye,
hogy üres a kincstár? Második titok, hogy a hajók felszerelésére nincs elegendő pénz.
Harmadik titok, hogy Granada sem ontja majd az aranyat, mivel okosabb békés elvonulást
ajánlani a megrettent Boabdilnak, nehogy kiderüljön, maholnap enni sincs mit...
A királynő dühös indulattal sarkon fordult. Szinte szaladt nehéz tölgyfa karosszékéhez,
s mintha ájulástól félne úgy omlott bele. Sápadt volt nagyon.
-- Lehet, hogy maholnap annyi sem lesz, hogy adományainkkal segítsük a
kérelmezőket.
-- Nem sért meg, felség. Immár három esztendeje, hogy Don Alonso de Quintanilla
kénytelen volt megszüntetni a juttatásokat.
-- Nem is tudtam...
-- Bocsásson el, felség. Nem akarom szavaimmal sem untatni, sem kedvét szegni.
Küldjön nyugatra valaki mást helyettem. Akad talán, aki ismeri az utat.
Donna Izabella nem felelt. Fejét hátravetette, és lehunyta a szemét. De a szeme résén
át a gyertyák lángjait figyelte, s Kolumbusz jól látta, miként változik arcán a gond, a
tanácstalanság az asszonyos büszkeség, a királynői kevélység, a számító, hideg céltudatosság
ezerféle kifejezése. Jól látta, miként mérlegeli magában Donna Izabella, vajon mennyit
kockáztat az expedícióval és mennyit nyerhet rajra; kiket kell meggyőzni, hogy segítsék, kiket
kell letorkolni, hogy ne gáncsolják. Hirtelen belenyilallt a félelem, vajon nem járt-e itt Martin
Alonso Pinzón, vajon nem akarta-e tényleg mellőzni őt a királynő.
Izabella felegyenesedett ültében. Most ismét királynő volt, magabiztos, kegyes, ámbár
piros arcú.
-- Maradj a táborban. Várd meg Granada bevételét, Don Cristobal Colon.
Don Cristobal Colon!

A genovai kitámolygott a házból, átvágott a téren, ahol délelőtt a mór Jarf merényletét
elkövette, s noha egymagában volt, hangosan nevetett.
Don Cristobal Colon!
Hajoljatok meg, fák, és térjetek ki utamból, ti fürge apródok! Emberek, tisztelettel
szóljatok velem!
-- Don Cristobal Colon, nemesúr, a tengerek leendő admirálisa áll előttetek.
Most már csak át kell vágnia a tengeren. S boldogan, ámbár keserű mosollyal a szája
szögletében, arra gondolt, hogy az bizonyára könnyebb feladat lesz...
Az égen fekete felhők sokasodtak, elsötétültek a mennyei csillagok. A feketedő
éjszakában vacsorára készülődtek a fáklyás apródok és sorra a kunyhókban a katonák is. Csak
egy kis lovascsapat poroszkált ki lassan, észrevétlenül a táborból. A boldog Kolumbusz látta
is, nem is, ezt a lovascsapatot.
Pedig nem kisebb lovag vezette azokat, mint Hernando Perez de Pulgar nemesúr,
akinek nevét nagy tisztelettel jegyezte fel a krónikás, minthogy a királynő védelmezőjének, a
keresztény hit nagyszerű bajnokának bizonyult.
Hernando Perez de Pulgarnak csak úgy feszült a zekéje a büszkeségtől, hogy
egyenesen a király tüntette ki a paranccsal, bosszút kell állnia Jarf merényletéért.
A vállalkozást gondosan eltitkolták az infáns előtt, aki dúlvafúlva méregette szobája
hosszát, mert nem tudta elképzelni sem, mi köze volna a churrianai tárgyalásoknak egy kis
virtuskodáshoz. Ferdinánd azonban ráparancsolt, ne veszélyeztesse a nagy politikát, így hát
inkább behívta kockázni az apródját.
Don Pulgar pedig leereszkedett társaival a dombról, és a Genil folyását követve az
ostromgyűrű felé vette útját. A kaland veszélyesnek és érdekesnek ígérkezett. Pulgart csak
egyvalami aggasztotta: nem tudta még most sem -- mi legyen a bosszú.
A hét vitéz libasorban lovagolt. Nem hajtották az állatokat, hiszen volt idejük
elegendő. Előttük volt az egész éjszaka, és jobb is, ha akkor érnek a falak alá amikor már
elcsendesedik az őrség. Kihalt volt a völgy, csak a ssntaféi tüzek és a granadai fények
világították meg a tájat. Sűrű volt a lomb mindenfelé, buja levélsátrak susogtak a hűvösödé
szélben -- mégis halott volt minden. A narancsfák lekopasztva, csak éretlen gyümölcseiket
kínálták, a fügefák jó része kitörve, a dinnyeföldek csupaszon, a búzatáblákon a nehéz harci
szekerek mély barázdája.
Madárhang sem hallatszott, mert a csaták riadója, az ágyúk durrogása elzavarta a
berkek és ligetek szárnyasait a hegyek közé.
A hét ló a hét vitézzel csakhamar megérkezett az ostromgyűrűt alkotó harci gépek,
szekerek, ágyúk, pajzsok és sátrak csoportjához, ahol Perez de Pulgar unokaöccsének sátránál
- hadnagy volt Mendoza bandériumában -- végül is megálltak, és letelepedtek egy kis időre.
Az unokaöcs meghallgatta Pulgart, töprengett, gondolkozott, aztán nyolcadmagával
csatlakozott a csapathoz.
-- Juan herceg az mondta, a Genil boltíveinél átjuthatunk a falakon.

-- Úgy van valóban. Csakhogy nem tizenöten. De még heten sem. Hanem legfeljebb te
egyedül, Hernando bátyám.
Don Pulgar nyelt egyet. Levette fejéről sisakját, és megvakarta kissé kopaszodó fejét.
-- Akkor hát egyedül megyek... őfelsége parancsára. Ámde a dicsőségből nem akart
kimaradni sem a másik hat lovag, sem az unokaöccse a maga embereivel. Végül is abban
maradtak, hogy Don Pulgar akkor lopadkodik be a boltív alatt, amikor tizennégy társa a
legközelebbi őrséget nyíltan megrohanja, és őróla a figyelmet eltereli.
-- Haha, nagyszerű -- csapkodta térdét a sok vitéz --, megadjuk a pogánynak istenesen!
Ha szerencsénk van, még a várost is elfoglaljuk!
-- Vagy megnyitjuk a kapukat.
-- Ha nem, hát megszerezzük a szép Raja gyöngyösládikóját.
-- Az ám, az volna a szerencse!
-- De hát mi legyen a bosszú?
Ezt Hernando Perez de Pulgar kérdezte, és újfent megvakarta a fejét, mivelhogy
mostanáig nem jutott semmi sem az eszébe.
Valóban, mi legyen hát a bosszú?
Lándzsát kéne dobni a szép Raja elé, ha a fellegvár nem az Alhambra-dombon
magasodna: Mivel pedig ott magasodik, főbenjáró bosszúról szó sem lehet.
-- Úgy kell visszavágni, hogy megemlegessék! -- erősködött Perez de Pulgar, és még
hozzátette: -- Segítsetek, testvéreim, én mindenre kész vagyok Spanyolország legkatolikusabb
királyaiért.
Már-már úgy állt a dolog, hogy semmi gondolatuk sem születik, mert mindegyik vagy
túlságosan könnyű volt, és így nem méltó az Izabellán esett sérelemhez, vagy oly nehéz, hogy
józan ésszel meghaladta erőiket.
Végül is a ragyas képű Jorge, egy vén, borissza vitéz lépett elő, és így szólt:
-- Amondó vagyok, kegyelmed lopózzék be Granadába, miközben mi az őrséget
kaszaboljuk, és vigyen a nagy mecsethez egy árkus papírost, amelyre felmázoljuk, hogy „Ave
Maria". Azt tűzze ki a kapura, aztán jöjjön vissza, ha ugyan vissza tud jönni.
Az ötlet nagyszerű volt, ha nem is új. Megalázni a pogány templomot -- no, hát ez
méltó a királynőhöz, méltó a lovagokhoz is. Don Pulgar megölelte az öreg Jorgét, majd
kivonta kardját, és így kiáltott:
-- Testvéreim, írjátok meg gyorsan azt a cédulát, mert a Szűzanya hét sebére
esküszöm, még az életem árán is kitűzöm azt a mecset kapujára!
Azonmód gyorsan leszedtek magukról minden pikkelypáncélt, zörgő láb- és
karvérteket, forgókat, mindazt, ami éjszakai lopakodásnál csörrenésével, lobogásával és
csillogásával elárulná a katonát. Még sisakjukat sem tartották fejükön, jó részük hajadonfővel
vágott neki a kalandnak, valamennyien csak hosszú, egyenes kardjukat hagyva oldalukon, no
meg buzogányt kötve csuklójukra, ami nemcsak lovascsatában hasznos.

Az ostromgyűrű és a várfalak közti senki földjén vágtak keresztül óvatosan.
Igyekeztek mindaddig a fák s a bokrok, a kisebb-nagyobb kövek védelmében maradni,
ameddig csak lehetett. Az út nem volt hosszú, de hát későn indultak, lassan haladtak, így éjfél
is elmúlt már, amikor szemtől szembe tudhatták magukat Granada vörös falaival. Balra tőlük
a Genil folydogált csendesen, alig csobbantva habjait. A rómaiak korából itt maradt boltíves
híd, amely most a városfal folytatása és egy darabja volt, komoran magasodott előttük, ámbár
méretei nappali fényben talán nem ily pompásak. A csillagtalan éjszakában azonban
fenségesnek tűnnek.
-- Állj!
Don Pulgar megtorpant. Megállt mögötte mind a tizennégy lovag. Füleltek és
figyeltek. Granada falain kicsi őrtüzek pislákoltak, a hídboltozat közepén is lobogott egy.
Halk beszélgetés, olykor hangos nevetés hallatszott. A víz lustán, rossz szagúan folyt ki a
városból, állhatatosán mosván a valaha medrébe zuhant nagy kőkockákat. És az esőt ígérő
felhők alatt szertelen röptükkel ide-oda cikáztak a denevérek, halálra rémítve minden
halandót.
Megborzongott a tizenöt kemény lovag, jobban féltek talán a bőregerektől, mint a
leselkedő haláltól. Don Pulgar nagyot sóhajtott:
-- Jobbra fel!
Társai elsiettek, hogy az omladékos falon nagy óvatosan megpróbáljanak feljutni.
Egymás nyomában lépve, nesztelenül kapaszkodtak felfelé, Hernando sokáig nézte az éjszaka
sötétjébe olvadó árnyalakjaikat. Most egyszerre csak elnémult minden zaj, mit ember és
természet keltett. Elhalt a katonák lépte és lihegése, elnémult odafenn a beszéd is.
A móroknak valami gyanús. Pár pillanatig tartott e vihar előtti csendesség, aztán
felüvöltött Jorge:
-- Ave Maria!
Olyan csataordítás harsán, elhallatszik talán Santaféig is! Nem is baj, hadd tudja meg a
királynő, tizenöt lovagja mire képes. Az őrség összeszalad, meztelen talpak csattogása
hallatszik, ordítás, biztatás keveredik a kardok, buzogányok zuhogásával.
Don Pulgar elérkezettnek látta az időt... Mint az eszét vesztett, belerontott a Genil
vizébe, nemegyszer majd a lábát törte a fenék kövein, egyszer bele is hasalt a vízbe, orra
bukott, és már-már azt hitte, nem képes megmaradni a partszegélyen, hanem a mélység felésodorják a hullámok, de végül is kievickélt a habokból, felkapaszkodott a köveken, és a
bolthajtás lábánál titkon és gyorsan, nagyokat ugorva, majd egy keskeny kőszegélyen
egyensúlyozva, mint a kötéltáncosok, bejutott a városba.
Háta mögött, a falon javában állt a csata. Odabent a város kihalt volt és csöndes.
Don Pulgar minden erejét összeszedve rohant a mecset irányába. Szíve a torkában
dobogott, zavaros kiáltozást hallott, melyet a szűk sikátorok százszorosán vertek vissza, a
köveken lovak patája csattogott, kutyák vonítottak, és mintha tömeg özönlene valahol...
„Üldöznek!" -- villant át agyán a gondolat, de az indulás előtt felhajtott kancsó borok
visszaadták erejét s bátorságát. A mecsethez, a mecsethez!

Egy utcácska végén már feltűnt a tér, a tér közepén a mór templom nagy kupolája, és
Don Pulgar kezében ott villogott a meztelen tőr, amellyel a cédulát majd az ajtóra szegezi!
-- Nagy Isten! A cédula!
Itt van a kezében, de bizony üres. A nagy készülődésben és izgalomban elfelejtették
ráírni: „Ave Maria!"
-- Jaj! -- hördült fel a lovag, és úgy torpant meg a tér közepén, pontosan a mecset
hatalmas tölgyfa kapujával szemben, mintha főbe kólintották volna. Rémülten forgatta a fejét,
és remegő kezéből a papírlap majd kiesett. A távoli kiáltozás elhallatszott idáig, a tér
megelevenedett, a szerteszét heverő koldusok ébredezni kezdtek, és rongyaik alatt sebeiket
vakargatták.
Oda a hősi tett. Pedig eltervezte magában, hogy villám gyanánt a kapuhoz ront,
tőrének egyetlen csapásával odaszegzi a cédulát, majd eltűnik, mint egy látomás...
De íme, mint egy látomás, rongyos koldus lépett most eléje, és hibátlan spanyolsággal
megkérdezte:
-- Mit parancsol kegyelmed?
Hangjában gúny és mély megvetés, pimasz kötekedés érzett, és ahogy Don Pulgar
közelebb hajolt hozzá, a sötétben sebhelyes, félelmes vigyorba torzuló arcot vélt látni.
Tanácstalanul, ijedten rebegte:
-- Ezt a papirost...
-- Mit kíván vele?
-- Rá akarom írni, hogy „Ave Maria".
A koldus felvihogott, és meghajtotta magát. A Genil felől már puska is pukkant.
-- Uraságodnak különös szokásai vannak. Ha borotválkozni is akar, a fellegvárba kell
mennie, a szultánhoz.
Pulgar nemes lovag nagyot káromkodott:
-- Fogd a szádat, te rongyos, mert kettéhasítiak!
A sebhelyes képű azonban nem ijedt meg. Hóna alól egy kicsi ládikát vett elő,
kinyitotta.
-- Éppen van nálam toll és kalamáris. Ha akarja, megírom szívesen.
Pulgar belenézett a ládikóba, és elakadt a hangja a csodálattól. Tele volt az habfehér
indiai gyönggyel. Úgy sokasodtak, csillogtak, mint hal ikrája a parti fövényen. Hej, micsoda
ikrák! Megszédült a látványtól, de nyomban ráébredt arra, hogy sok időt veszteget.
-- Írd, és szögezd az ajtóra! -- mutatott a mecsetre. -- De a ladikot add ide, ha kedves
az életed!
-- Takarodj -- sziszegte a koldus --, mert csak annyit kiáltok, hogy keresztény kutya, és
véged van!

Don Pulgar, mintha puskából lőtték volna ki, elrohant. Óra múltával már a táborban
volt, és Peter Martyr, a király krónikása büszkén írhatta: „Hernando Perez de Pulgar nemes
lovag, a királynő alattvalója, tizenöt társával behatolt Granadába, és miközben a többiek az
őrökkel viaskodtak, ő egymagában a mecsetig rohant, és tőrével egy cédulát tűzött a kapujára,
melyen ez állt: »Ave Maria!« A cédulát a pogány mórok ijedt áhítattal csodálták, és nem
merte senki levenni míg csak a keresztény seregek be nem vonultak a városba."
Megvolt hát a dicsőség, melyre Don Pulgar vágyott, ámbár a históriának csak az első
része volt való, mivelhogy odabent Granadában ezalatt a torz képű koldus ezt írta a cédulára:
„Ave Raja!"
És így dörmögött maga elé:
-- Bohócok. Igazi bohócok.
Aztán felállt, odalépett a mecset kapujához, és a tőrrel rászúrta a papírost. Két szegény
öreg csoszogott hozzá nagy kíváncsian, és gyulladásos, vaksi szemükkel nézték az írást.
Társuk fél arca vigyorgott, miközben szélesen magyarázta:
-- A spanyol úr akarta így. Raja szép huri. Áldja meg Mohamed sok gyerekkel!
A két öreg koldus szaporán bólogatott, de szavuk süket fülekre talált, mivelhogy
Fernando Perez Matheos, a torz képű hidalgó nem tudott arabul.
2.
Alighogy reggeli imára felhangzott a müezzin hangja, megbolydult az egész völgy.
Santafétól Granada városának faláig egyetlen hullámzás, hol összetorlódó, hol meg szétosztó
csoportosulás, menetelés volt minden. Nagy vágtában nehéz szekerek dübörögtek puskaporos
hordókkal megrakodva az ágyúkhoz, gyalogos parasztok cipelték a hosszú ostromlétrákat, a
rozoga ostromtornyok nyikorogtak kicsi fakerekeiken, nagy pajzsok mögött aknászok
gyülekeztek, és bőrzsákokba öntötték a puskaport, hogy legyen mivel kaput robbantani, ha
arra kerül a sor. Itt lovasok száguldoztak nyihogó paripákon, ott lándzsások sorakoztak; emitt
éppen mordályukat tisztogatták a puskások, amott sört, bort és párolgó ürücombot hordtak
körbe a serény markotányosok.
Aztán megjelent a granadai minaret csúcsán a csonttá aszott Ali ben Akiba, a vak
müezzin, és karját kitárva, elnyújtott hangon éneklésbe kezdett:
-- LaIláhi, ill'Allah...
Abban a pillanatban ordítottak fel a hadnagyok és kapitányok, hogy szinte elfúlt a
hangjuk, és vörös lett a képük. Abban a pillanatban hangzott fel félszázezer ember ajkáról:
-- A mecsethez!
Ez volt most a parancs, a jelszó, az álmok álma. Aki legelsőnek eléri és visszahozza
kapujáról Don Pulgar céduláját, rajta e két szóval: „Ave Maria!" -- az nemességet kap, ha nem
nemes, hogyha pedig van már kutyabőre, kap hozzá egy falut a királyi birtokból.
Odafent a minaret tetején leejtette karját a müezzin. Rettentő düh rázta meg egész
testét, hályogos szeme kifordult üregéből, ahogy habzó szájából rikácsolva kitört a kiáltás:

-- Dobjátok félre az imaszőnyeget! Üssétek-vágjátok a keresztény kutyákat! „Nézzétek
a zihálva rohanókat. Majd a szikrát verőket. Majd azokat, akik port vernek fel, majd a
tömegre rohanókat..." Allah nyújtsa meg karotokat százszor akkorára, és költözzék belétek a
próféta ereje! „íme, eljött a siketítő kiáltás!"
-- A mecsethez!
-- A mecsethez!
Ez a kiáltás, mely valóban olyan, mint az ítéletnap harsonája, elnyomott minden más
harci ordítást. Az iszonyatos tömeg meglódult, és hiába vágott széles utcákat benne a
védőmozsarak számtalan golyója, megállítani már nem lehetett. Mint nyüzsgő, egymást tipró,
esztelen hangyasereg, úgy rontott a csillogó vértek, dárdák, sisakok sokasága a falakhoz,
pukkantak a puskaporos zsákok, döngtek a faltörő kosok, felágaskodtak, recsegtek az
ostromlétrák, s ha egyik-másik ijesztő lassúsággal eldőlt, a belekapaszkodó katonák rémült
sikollyal zuhantak a mélybe. És fütyülve röppentek ki és be az izzó ágyúgolyók. Már nem volt
talpalatnyi hely, ahol ne jajgatott volna sebesült. A kőfalak pereméről széles patakokban
csurgótt alá a vér. Csattogtak a nehéz íjak, szikrát hánytak a kardok. Odafent rettentő volt a
tusakodás, idelent rettentő volt a tülekedés. Százak és százak zuhantak alá holtan vagy
sebesülten a pogány fegyverektől, de újabb százak, verítékes arcúak rohantak elő, hogy a
helyükbe lépjenek. S odafentről e támadó sokaság ezer és tízezer fejnek tűnt, fejeknek,
melyekből rémülten, és vérszomjasán is egyúttal, kimered a szem fehérje, csupa fej, fej, fej,
sisakos vagy sisak nélküli, csapzott hajú fej, vicsorgó arc. Idelentről mi sem látszott
mindebből. Akik fölfelé kapaszkodtak, azok előtt csak egyetlen fej látszott, a lázban-égő
szemek előtt csak egyetlen fej imbolygott, olajbarna, szakállas, turbános fej, összehúzott
szem, összeszorított száj.
Ordítás, mely meg nem akar szűnni. Pokoli zaj, mely megrészegít és megvakít. Füst,
mely csípi, marja a szemet, s eltakarja a fenyegető kardot.
A fal egy helyen meglazul, mázsás kődarabok gördülnek alá: még egy robbanás, és
méltóságteljesen kifordul, majd hangos robajjal összeomlik a kapu boltozata. A felcsapódó
porfelhővel együtt égre csap a diadalmi lárma. A résen százan, ezren türemkednek befelé.
Ugyan ki törődik most a kövek alatt nyomorgókkal?
Ott rohan az élen Don Pulgar, a hős lovag.
A mórok megriadnak, nincs, aki erős szóval arra késztetné őket, hogy zárják el a rést
valamiképpen. A fal védői az első benyomulok után vetik magukat, a fal romjain pedig
betódul a keresztény sereg. A többi bástyánál is megtorpan a harc, támadók és védők között
egyaránt szélvészként jár a hír: a sereg betört a városba.
Az ágyúk még egyre szólnak, de mindennél nagyobb a szemtől szemben küzdők
kiáltozása. Granada népe, katonája, asszonya, gyereke rohan fel a dombra, a védelmet nyújtó
fellegvárba. Szamarakat nógatnak, zsákokkal megrakott öszvéreket hajtanak felfelé, és
rémülten biztatják a harcosokat, tartsák fel, pusztítsák el az utánuk csörtető keresztény
kutyákat.
A vértes vitézek nem üldözik a visszavonulókat. Éhes sáskahad gyanánt lepik el a
mecset környékét, ahol csak közönyös, jórészt vak koldusokat találnak -- a koldusok vesztére.
Mert Don Pulgar óvatlanul kiejtette száján a szót:
-- Hol az a koldus, aki Raja gyöngyeit őrzi?

Azon nyomban negyven pogány koldus vére omlik ki a mecset előtti téren. A hős
lovagok dehogyis keresik Pulgar céduláját! A gyöngyöket nem találták. A koldusnak, akiről
később Pulgárt módfelett faggatták, nyoma veszett.
Granada végre a keresztény seregek birtokába jutott. Ámbár Don Gonzalve de
Córdoba, a fővezér bosszúsan leintette a körülötte hízelkedőket.
-- Fél vereség e győzelem -- mondta. -- Ha Boabdilt vassal kell végleg legyőznünk,
mindketten ott maradunk a csatatéren.
-- Fogytán van erőnk -- mondta ugyanezekben a percekben Donna Izabella Tomas de
Torquemadának, aki éppen az ostrom napján érkezett Santafébe. A főinkvizítor rosszkedvű
volt. A hittérítő prédikációk nem jártak elég eredménnyel.
-- A zsidó farizeusoknak mérhetetlen a gőgje. Uzsorájukkal tönkreteszik keresztény
főurainkat, erkölcstelenségre biztatják a köznépet, és se szeri, se száma nincs a bűnöknek,
amiket titokban az oltáriszentséggel művelnek. Mondják, hogy a mór iga nekik köszönhető,
és ludasak a hadjárat elhúzódásában is. Kisebb városokban a nép megriadt a sófár hangjától,
varázslatnak vélte, és önszántából megrohanta a hitközségeket.
-- De hát kiűzni őket?... -- töprengett a királynő. -- Mégiscsak kegyetlenség.
A völgy egyre csak morajlott az ágyúk hangjától, a dobok pergésétől, a trombiták
riadójától, Izabella szaporán mozgatta legyezőjét. Meghajtotta fejét.
-- A Megváltó nem tétovázott korbáccsal űzni ki őket a Jeruzsálemi templomból.
-- Mégis. Emberek...
A főinkvizítor sápadt lárvaarcán megdöbbent rángás futott végig. Hideg szemét
Izabellára emelte.
-- Ember... Ez a szó mind gyakrabban ütközik fülemhez, és úgy kong a lelkemben,
mint vészharang. Mi az ember? Hitvány féreg Isten tenyerén. Mégsem vonakodik talpra állni,
és kevélyen önmagát dicsérni. Rettentő méreg dúlja most szerte a keresztény világot.
Felszentelt papok szállnak szembe az egyház tanításaival, és ó, jaj, olykor a pápák is
elfelejtik, hogy hatalmukat és tekintélyüket Istennek köszönhetik. Róma pompás fényben
ragyog, és nem hallja a hallelujázó orgona mellett, miképpen áskálódnak az ördög cinkosai a
gyónás ellen, miképpen gúnyolódnak az oltáriszentségen! Elmélkedő óráimban, ha a
breviáriumot forgatom, Isten anyjának szava sír bennem: mit keresnek a pogány istennők
meztelen szobrai a pápák templomaiban? Miért, hogy a piktor a Madonna képe alá
odamázolja saját nevét is, mintha bizony a hívő őhozzá és nem a Szűzanyához imádkozna.
Miért nyitotta meg a Vatikán könyvtárát a köznép előtt Sixtus pápa? Miért rendez be
múzeumot Ince pápa? Miért tanulják keresztény tudósaink oly mohón a pogány araboktól az
alkémia tudományát? Mire jó azt kutatni, mitől nő a kristály és a fa? Mintha bizony nem
mondta volna Krisztus Urunk: „Én vagyok a világ világossága."
Már a végtelenben révedezett a pillantása, nem latta a királynőt, aki szorongó szívvel
lépett az ablakhoz. Odaát, Granada felett nehéz fellegekben gomolygott az ágyúk füstje.
Vékonyán, szinte nyöszörgőn süvöltőit idáig az emberi kiáltás.
-- Félek, Donna Izabella! Féltem az anyaszentegyházat a rebellisektől éppúgy, mint a
toleránsoktól. Emberek... azt mondod, királynő. Vajon azt mondja-e a haragvó és bosszúálló

Isten is az utolsó ítéletkor? Nem, nem. A bűnösök elnyerik büntetésüket, és mi sem lehet
magasztosabb számunkra, mint Isten kardjaként lesújtani rájuk már itt, e földi életünkben.
-- Le fogunk sújtani rájuk -- hallatszott Izabella hangja. Mintha csak az ágyúk dörgése
rázta volna meg az eget, hirtelen eleredt az eső. Elhallgatott a harci zaj, és nyirkos párába
burkolózott a völgy.
-- Mindez nem elég -- szegte fel a fejét Torquemada, és ahogy találkozott tekintete a
királynő csodálkozó és értetlen tekintetével, számon kérőén felemelte csontos ujját. -Felséged nemességet ígért a genovai hajósnak. Vonja vissza! És ne merészelje elküldeni
hajóit a nyugati óceánokra! Hová lesz a világ, ha a Föld és az élet titkait nem a szentírásból
magyarázzuk, hanem véges emberi eszünkkel próbáljuk megismerni? Mivé lesz az egyház, ha
fiai ördögi káprázattól csalogatva szerterohannak az ismeretlen vizeken? Új bálványokat
csodálnak, új világot találnak, idehaza pedig elfordulnak a lelkek az egy igaz Istentől, hogy
fanatikus hittel a messzi ismeretlenben, a megismerés lázában keressék üdvösségüket. Lehet,
ez az ember elindul majd, és visszajön baj nélkül. És azt fogja mondani, Indiában járt. De
hátha csak az ördög kápráztatta el, és nem is Indiát, se nem Cipangut, hanem valami más
világot varázsolt a szeme elé...
-- Egy új világot... -- merengett a királynő.
-- Új világot -- zengett a főinkvizítor szava --, Cristoforo Colombo útja nyomán
Spanyolországban lesz az új világ.
-- Így mondta ő maga is.
Elfúlt Torquemada hangja:
-- Bevallotta hát ő maga is! Ez sem elég bizonyság? Donna Izabella, Spanyolország
királynője, te meg akarod kísérteni Istent. És az írást. Mit tett veled a genovai, hogy nem elég
már a zsidók aranya? Látom, arannyal teli gályák vonulnak messzi nyugatról mihozzánk. Az
arany őrületébe esnek az emberek. Arany lesz az álmuk, a ruhájuk, a kenyerük. Mit tett veled
ez a genovai?
-- Meggyőzött, tehát legyőzött -- mondta csendesen a királynő. Ebben a percben
feltárult a szoba ajtaja, és Juan infáns rontott be rajta. Merő füst volt az arca, kezében véres
kardot tartott, és ragyogó, győzelemittas arccal kiáltotta:
-- Anyám, enyém a diadal!
-- Hol jártál, mit tettél, fiam?
-- Első voltam, aki a falakra rontott, első voltam, aki a mecsethez rohant. Bizony,
keményen harcoltam. Végre, végre! Harcoltam! És nézze csak, anyám, itt a cédula, Don
Pulgar cédulája...
Váratlanul gyerekes nevetésben tört ki, és zavartan, kamaszos kérkedéssel tekintett
Torquemadára.
-- Csakhogy nem az áll rajta, hogy „Ave Maria", hanem az, hogy „Ave Raja" ...
hahaha!
A főinkvizítor megvetéssel mérte végig Juan infánst. Aztán meghajolt, és kérte a
királynőt, hogy eltávozhassák.

-- Ha ez a Kolumbusz nem volna, nem akadna ember, aki a hínáros óceánig
merészkedne -- mormogta, amikor kilépett a királynő házából.
Fejét csóválta.
Úgy belelovalta magát a gondolatba, hogy nem látott és nem hallott mindabból
semmit, ami körülötte történt. A pápák megtévedhetnek, a bíborosok és királyok
kufárkodhatnak vagyonnal és méltósággal, mindez elmúlik, és eljöhet az idő, amikor az
istenfélelem és a hívságok megvetése fog uralkodni a világon. De hogyha Cristoforo
Colombo eljut Indiába... szertefoszlik minden ábránd...
Körülötte kórusban jajgattak és sírtak a sebesültek. Egész Santafé egyetlen kórház
volt. A papok körbejártak, és utolsó kenetet osztogattak, a borbélyok karokat és lábakat
amputáltak, hangos káromkodás és szapora itatás közepette.
-- Martin Alonso Pinzón pálosi hajósgazda várakozik kihallgatásra.
A főinkvizítor bosszúsan kapta fel a fejét.
-- Vezesd be, Bartolomeus testvér.
Zömök, szapora szemű ember lépett a szobába, és fél térdre ereszkedett előtte.
-- Mit kívánsz, testvérem?
Martin Alonso térden állva válaszolt.
-- Fő tisztelendő atyám -- kezdte a zömök ember, és zavartan rángatta prémes szegélyű
bőrmellényét --, őszentsége VIII. Ince pápa áldását és üdvözletét küldi.
Torquemada felhorkant. Utálta a hízelkedőket, különösen a közönséges és ostoba
hízelkedőket.
-- Éppen veled? -- kérdezte gúnyosan. -- Legutóbb Paolo nunciussal küldötte
jókívánságait.
A hajósgazda elvörösödött. Szorította a feszes gallér, amelyet érre az ünnepélyes
alkalomra vett fel. Tudja fene, rosszkor jött mégis, ostrom napja, még hogyha győzelmes is,
nem kihallgatásra való. A szívélyes Ince pápa előtt nem volt ekkora zavarban, mint most.
Ostobán kezdte a mondókáját, szent igaz.
-- Főtisztelendő atyám -- kezdte újra --, tudom, a hely és az idő nem alkalmas arra,
hogy meghallgasson engem. De rövid leszek.
-- Nos, beszélj!
Az idősebbik Pinzón jónak látta egy nagyobb tekintéllyel kezdeni a tekintély előtt.
-- Őszentsége a katolikus egyház feje írásbeli jóváhagyását és áldását adta utamra.
Megengedte, hogy könyvtárában régi szerzők munkáit tanulmányozzam.
-- Nos?
-- Előadtam őszentségének, mennyi babot, sózott húst és bort vinnék az útra, hány
napig hajóznék, és hány nap múlva érnék vissza. Őszentsége kegyesen meghallgatott.

A főinkvizítor türelmetlenül közbevágott:
-- Jó, jó, de hát mi dolgom mindezzel? Hozzám miért jöttél?
-- Hogy főtisztelendőséged támogatását kérjem. Áldását elnyerjem.
Egy sebesült szerzetest hoztak hordágyon. A lelkes fiatal páter túl közel merészkedett
a küzdőkhöz, egy eltévedt ágyúgolyó elvitte a lábát. Vastag sugárban ömlött a vére. Már
halálán volt, de tanítómesterét, a szigorú Torquemada atyát kívánta látni utoljára. Elhozták.
Bejelentés nélkül léptek vele a szobába. A főinkvizítor egy pillantást vetett a haldoklóra, aztán
a pálosi Pinzónhoz fordulva, gyors áldásra emelte kezét.
-- Benedicat te omnipotens Deus... -- Hirtelen megállt, és gyanakodva nézett a
hajósgazdára. -- Mondd, testvérem, hová szándékozol hajózni, hogy az én áldásomra van
szükséged?
Martin Alonso Pinzón már össze tette kezét, így, imára zárt tenyérrel felelt:
-- Indiába. Az óceánon át.
A sebesült elsírta magát a rettentő kiáltásra, mely a főpap melléből felszakadt.
Torquemada felkapta az asztaláról a nehéz ezüstkeresztet, és úgy vágta Pinzónhoz, hogy ha
eltalálja, Pinzón menten belehal. A hajósgazda rémülten ugrott fel helyéről, és
kétségbeesetten kapta elő a pápa pecsétes írását.
-- A pápa, a pápa... -- dadogta.
-- Takarodj a szemem elől, rühes parasztja! Tanuld meg, hogy én még a pápának is
ellentmondok, ha a hit ügye úgy kívánja! Ide azzal a levéllel! -- Kikapta a kezéből az írást, és
széles mozdulattal kettétépte.
Az írás darabjait még Pinzón után akarta hajítani, de az már nem volt a szobában.
Egyetlen hang nélkül iszkolt kifelé a sűrűn hulló esőbe, és még a sebesültet hordozó papokat
sem engedte maga előtt, noha azok már nem sebesültet, hanem halottat vittek.
Pinzón odakint egy emberbe ütközött, aki csendes mosolygással emelte rá a tekintetét.
Régóta topoghatott már egy helyben (talán éppen őrá várt, vagy azt leste, mi lesz a kihallgatás
vége?), mert köpenye sötét és nehéz volt már a víztől. Az arcába húzott csuklyáról vastag
patakokban csörgött az eső.
-- Martin Alonso Pinzón -- mondta a csuklyás. -- Örülök, hogy végre találkozhattunk.
-- Nem ismerem kegyelmedet.
-- Cristobal Colon a nevem. Don Cristobal Colon, a királynő ígéretéből. Az Atya, Fiú,
Szentlélekistennek nevében, nemsokára utamra indulhatok.
Csendesen pergett az eső a házak cserepein, és a nedvesség. nagy foltokat rajzolt a
meszelt falakra. A katonák nem törődtek a zuhataggal, szabad ég alatt ültek, és farkaséhesen,
elcsigázottan rágták a húst. Itták hozzá a hitvány bort, amit az eső még vizesebbé tett, mint
volt. Körmük alatt a létrákból kihasadt szálka lüktetett, ujjaikon a mórok vére bámult.
Szótlanok voltak. Az Alhambra járt a fejükben meg a gyöngyök meg a negyven koldus ott a
mecset előtt. A meleg eső sok nehéz kórságot ígért.
3.

A szép, szomorú Estancia egész nap csak a hímzőráma mellett ült és hallgatott.
Szemöldöke olykor meg-megrándult. Ajkai megnyíltak, mintha szólni akarnának. Ilyenkor
felmerült lelki szemei előtt az ő derék Rodrigójának arca. Hozzá beszélt, őt hívta, őt
engesztelte és faggatta.
Amióta a kapuban elváltak egymástól, azóta nem látta Rodrigót. Ki tudja, talán a
poroszlók kezére került, és valamelyik titkos börtönben várja az ítéletét?
Azóta sem hallott Manuel de Leridáról, a meggyilkolt espadáról. Valahogy
elcsendesedett minden. Elutazott a városból Tomas de Torquemada is -- nem esik több szó az
áttérésről sem.
A tőr ott pihen a faliszekrénykében. Megszáradt már rajta a vér.
Josua Franco hallgatagon járkál, és ha beszél, arról tanakodik unos-untalan, nem kénee összecsomagolni mindent, és elmenni Velencébe, Angliába vagy talán csak ide a
szomszédba, a portugál királyhoz. Mert ez a nagy csend vihar előtti csendesség.
Egy napon levelet hoztak, amelyben Martin Vasquez ügyvéd arra kérte, fáradjon el
hozzá bizonyos Manrique de Ampurias birtokügyében. Manrique de Ampuriast alig egy
hónapja ítélte örökös sanbenitoviselésre és teljes vagyonelkobzásra a Szent Hivatal, amiért
újkeresztény létére tartózkodott a disznóhústól, és egy alkalommal vitázni is merészelt arról,
vajon csakugyan átváltozik-e a szent ostya Jézus testévé...
-- Senor Manrique fiatal ember. Meggondolatlan -- csóválta a fejét Josua.
-- A hit nem gyerekjáték -- vont vállat az ügyvéd. -- Nem is emiatt kértem
kegyelmedet.
-- Hanem?...
-- Azért, hogy figyelmeztessem. Manrique de Ampurias vagyonát az inkvizíció
konfiskálta, a leltár pontos elkészítése most folyik. Tudomásomra jutott, hogy az elítélt
bizonyos birtokrészek terhére kegyelmedtől nagyobb kölcsönöket vett fel. Ezeknek kifizetését
természetesen nem várhatja, mivelhogy a birtok a király tulajdonába ment át...
-- Tudom, a gyakorlat ez -- bólintott gondterhelten Josua. Martin Vasquez azonban
felemelte ujját, annak jeléül-, hogy csak most tér rá a mondanivalójára.
-- Senor Josua -- mondta --, megsúghatom, hogy nemsokára levelet kap, amelyben az
inkvizíció megengedi kegyelmednek, hogy követeléseit fenntartsa... persze Manrique de
Ampuriasszal szemben.
A kicsiny bolthelyiségben, ahol Vasquez irodája volt, egyszeriben fojtogatóan kevés
lett a levegő. Noha Franco megszokta e különös irodák nehéz pinceszagát, amelyet a nedves
falak és az áporodó akták, a kifolyt tintafoltok árasztottak, most mégis börtönnek érezte ezt a
helyet.
-- Fenntartsam a követelésemet? Miért éppen Ampuriasszal szemben? -- motyogta. -Hiszen ez képtelenség! Hogyan fizessen az, akinek semmije sincsen? Ha meg rávinne a lélek,
még szolgámmá vagy rabszolgámmá sem tehetném, mivelhogy... nem vagyok teljes jogú
alattvalója őfelségének.

Martin Vasquez felemelkedett székéről, és az asztalon áthajolva, baráti hangon
suttogta:
-- Tegye meg mégis! Mert ha nem, úgy fogják venni, mintha kegyelmed mentegetni
akarná az eretneket.
Josua Franco hazament, elővette Manrique adósleveleit, és sokáig tanulmányozta
azokat. A szája szélét rágta, a szakállát simogatta elmerülten. Majd hirtelen felkapta az egész
iratcsomót, hogy viszi, és tűzbe dobja, de aztán csak meggondolta magát. Manrique
bevallotta, mennyi az adóssága, egyéb bizonyítékok is vannak; ha ezeket elégetné, csak
súlyosbítaná a dolgot.
A szombati gyertyagyújtásról is elfeledkeztek. Mind a ketten a maguk gondjávalbajával voltak elfoglalva. Estancia észrevette apjának különös rosszkedvét.
-- Mi bántja, édesapám?
-- Semmi,
keresztelkednünk.

kislányom.

Üzleti

dolgok... Azt

hiszem,

maholnap meg kell

Nem hitte volna maga sem, mennyire igazat beszélt. Mit tudta ő, milyen parányi
reményszikrákat szított lánggá Estanciában? Rodrigo keresztény, és ha egyszer ő is az lenne...
-- Akkor nem kellene elhagynunk Spanyolországot? -- kérdezte csillogó szemmel.
-- Akkor nem. De emlékezz csak, mit mond Nechunja, Hakkána fia, az atyák bölcs
tanításaiban: „Aki lerázza magáról a Tóra jármát, felveszi az állami és társadalmi rend igáját".
Nem fogunk áttérni, kicsi Estanciam. Ugyan hová jutna a világ, ha a fejedelmek szabnák meg,
ki hogyan imádja Istent?
Könnyek fakadtak Estancia szeméből, és Josua nem tudta mivel magyarázni a
könnyeket. Feleség nélkül milyen nehéz leány apjának lenni. Szegény, árva gyerek.
Alig telt el egy hét, amikor megérkezett a pecsétes írás a Szent Hivataltól. Josua
Franco válaszolt rá: rendben van, a követeléseket fenntartja Manrique de Ampuriasszal
szemben. Persze magában már búcsút mondott azoknak a követeléseknek mindörökre, így
azok az inkvizícióé lesznek.
De ha azt hitte, hogy a dolog ezzel elintéződött, tévedett. Pár nap sem múlt el, amikor
Fra Juan Lopez de Cigalez, az inkvizíció ügyésze hívatta:
-- Senor Josua Franco. A Szent Hivatal nevében megdicsérlek példamutatásodért.
Tanulhatnának tőled hitsorsosaid, miképpen kell megvetni és büntetni az alávaló eretnekeket.
Krisztus Urunk áldása és kegyelme kísérjen, senor Franco!
Josua fekete fürtjei a homlokába hulltak, bágyadt kék szemét mereven a padlóra
szegezte. És hazafelé menet nem fogadta Abraham Lévi köszöntését, és nem mert a szemébe
nézni senkinek. Most már tudta, hogy utolérte őt is a végzet, amelytől, úgy remélte, talán
megmenekült. Át kell térnie majd, ha akar, ha nem. Hiszen úgy tűnt, hogy máris
rokonszenvez az egyházzal. Nagy Isten, ki tehette? Medinaceli talán, amiért Estanciát nem
engedte hozzá! Nem, nem, a herceg egyenesebb és igazabb ember. Most Granada alatt
serénykedik. Jaj, ki tehette, jaj, mi lesz a kicsi lányával, a szép Estanciával? Kibuggyant a
könnye, végigfolyt kusza szakállán. Odahaza Estancia ijedt és tanácstalan arca fogadta.

-- Itt van az az ember...
-- Kicsoda? .
-- Aki hazakísért Salamonnal együtt a székesegyházból. Josua betekintett az ajtó résén,
és Sancho Ruizt látta ülni az asztala előtt. A látogató levette az asztalról a fehér koponyát,
kíváncsian forgatta, valahogy úgy dédelgette az ölében, mint macskákat szokás.
-- Örülök, hogy ismét összehozott bennünket a Szűzanya kegyelme, senor Josua.
Sancho Ruiz a nevem, ha nem emlékezne már rám. Sancho Ruiz de Sagunto.
Josua Franco meghajolt.
-- Mivel lehetek a szolgálatára?
-- Ó, apróság! Martin Vasquez küldött, hogy a Manrique-féle konfiskációból a
hieronymitákat érintő dolgokat...
De csakhamar kiderült, hogy hiába jött. Josua lemondott már a követelésekről,
csakhogy a Szent Hivatal még nem értesítette Martin Vasquez ügyvédet.
Ezzel el is lett volna intézve a dolog, hogyha Sancho Ruiz nem terelte volna a beszédet
másra: Torquemada szentbeszédére, a mór háborúra, a magas gabonaárakra, az afrikai
szultánok vallási türelmére és még sok olyan dologra, amelyet Josua türelmetlenül, Estancia
azonban érdeklődéssel hallgatott. Amikor Sancho Ruiz eltávozott, Josua udvariasan ennyit
mondott:
-- Szívesen látom máskor is.
Sancho Ruiz már másnap megjelent. Harmadszorra Estanciával is elbeszélgetett apró
semmiségekről. Negyedszerre már olyan sokáig maradt, hogy cukros mandulával, datolyával
és szőlővel illett megkínálni. És noha terhükre volt határtalanul, szívélyessége, finom modora
miatt nem lehetett kitessékelni. Beszélt, beszélt szakadatlanul. Sancho Ruiz ezernyi
érdekességről tudott beszélni a maga szenvedélytelen, színtelen hangján. Mintha titkokat
súgna, ügy adta elő a köztudott dolgokat is. Mikor adják fel Granadát a mórok; boldog-e
házasságában az idősebbik királylány, a szőke Izabella, akinek tavaly volt pompázatos
esküvője a portugál trónörökössel; mit üzent a pápa az angol királynak; miért halt meg
tizenhétezer ember ezelőtt hat esztendővel Baza bevételénél.
Ámde tudta azt is, miért csapták el a Szent Izidor-kolostor kocsisát, hogy mennyi
örökséget kapott soror Violente. Miguel parancsnoknak ki a szeretője, és hogy mennyit
kérnek a mór rabszolgákért.
-- Sok furcsaságot beszélt -- sóhajtott Estancia, amikor Sancho Ruiz végre eltávozott.
-- Nem szeretem az effajta embereket. Mindenki a barátja... Ugyan minek jár ide, ha
nem is hívjuk?
De hát Sancho eljött ötödszörre is, mert olyan ember volt, aki mérhetetlen finomsága
és jó modora ellenére sincs tekintettel embertársaira. Megfontolt ügyesség, bambaság vagy
talán más az oka hogy Sancho Ruiz nem veszi észre, mikor kell mennie, és hogy nem látják
szívesen. Az udvarias szavakat invitálásnak veszi, a legkisebb érdeklődést pedig barátságnak,
sőt talán cinkosságnak is. Ezért van hát, hogy annyi a „barátja” .

Mert nap nap után azzal dicsekszik, mikor és hányszor segített Pál apostol leveleiből
idézni az infánsnak; mikor rázott kezet szívélyesen Mendoza bíborossal; mekkora összeget
bízott rá Don Gonzalve, a fővezér; és milyen államtitkokat fecsegett el neki Don Fernando de
Silvera, a portugál trónörökösnek, Alfonznak megbízottja. Minderről úgy beszélt, mint amiről
szólni sem érdemes.
-- Tekintélyes ember lehet -- hüledezett ártatlanul Estancia, de az apja bölcsen
leintette.
-- Úgy gondolom, bennünket figyel.
Egy alkalommal elhatározta, hogy próbát tesz kéretlen pióca-vendégével. Hitre
kerülvén a szó, kijelentette:
-- Én a hitemet soha el nem hagyom.
Másnap a San Benito-templomban szentbeszéd közben megismételték Juan Lopez de
Cigalez dicséretét: hogy Josua Franco mily keményen viselkedett az eretnek Ampuriasszal
szemben. Ámbár lehet, hogy ehhez semmi köze sem volt Sancho Ruiznak.
Estancia hallgatott, magában búslaködott és riadozott, mert senor Sancho gyakori
látogatásakor egyre csak őt bámulta vizenyős szemével. Az a kifejezéstelen, mégis fenyegető,
számon kérő tekintet mindennél borzasztóbb volt. Arra a napra emlékeztette, amikor Rodrigo
oly hirtelen elhagyta őt.
Sancho Ruiz pedig minduntalan belefeledkezett e különös szépség bámulatába. A
fekete haj, a dús szemöldök, a finom ívű orr, a sokatmondó -- és mégis durcásan hallgató -száj, a szomorú szem megbolondították egészen. Sejtette, hogy Estancia milyen érzelemmel
volt Rodrigo da Triana iránt, tudta azt is, hogy Rodrigo eltűnt a városból, ezért úgy gondolta,
hogy most volna itt az ő ideje.
„Meg kellene vigasztalni a szép Estanciát!" -- gondolta, és kaján vigyorra húzódott a
szája.
De tudta jól, hogy Estancia soha meg nem hallgatná őt, mondjon bármily szép
szavakat. Nem volt szabad Josuát sem magára haragítania... Mit tegyen hát?
Váratlanul villant fel benne a lovagi elhatározás: meg kell szabadítania a szép zsidó
lányt. Valami nagy veszedelemtől. Hogy hálára kötelezze. Hiszen a hála oly hamar válik
szerelemmé. Ezen töprengett, miközben Josua Francóval társalgott, és Estanciát bámulta, mint
ketrecbe zárt vadat.
-- Oly sápatag és szótlan, Estancia kisasszony. Csak nem beteg?
-- Nem, senor Sancho. Talán a rossz időtől van a sápadtság.
Kezdetben még talált apró ürügyeket, amelyekkel bekopogtasson Josua házába.
Később már szó nélkül beállított. Csak egyszer kockáztatta meg, hogy így forduljon
Estanciához.
-- Estancia kisasszonyt szerettem volna látni.
Az öreg Josua nem volt odahaza, a kertben várták. A lány felkapta a fejét.
-- Most már nem szégyell az utcánkba betérni? A besúgó kész volt a válasszal.

-- A tiszteletre méltó Josua Francóról köztudomású, hogy lelkében közeledik az
anyaszentegyházhoz. Hallottam, említették a nevét.
-- Apámuramat bántja is a dolog.
-- Megértem őt. Biztosan fél a marránok bosszújától.
-- Ugyan miért félne?
-- Toledóban tanúskodnom kellett egy hasonló ügyben. A régebbi áttértek meg akartak
ölni egy derék kádármestert, mert fel akarta venni a keresztséget.
-- Az én apám...
-- Persze, ő lassan senkihez sem tartozik. Nem árt az elővigyázatosság.
Riadt, nagy szemmel bámult rá Estancia. (Milyen jó is őt riadtnak látni.)
-- Veszélyben volna apám élete? Sancho Ruiz lehorgasztotta a fejét.
-- Lesnek rá, egészen biztosan -- suttogta.
-- Ó, istenem! -- rebbent a lány hangja, és olyan sápadt lett hirtelen, hogy csak az ajka
pirossága élt a máskor barnás arcon.
-- Mit kellene tenni?
Sancho Ruiz de Sagunto pár percig várt, hogy szavainak annál nagyobb nyomatékot
adjon. Aztán kimondta végre azt, amire már hosszú ideje készült:
-- Legyen kereszténnyé, senorita. Apjának mit sem kell tudni róla.
Felállt, és elköszönt hirtelen. Hetekig nem nézett Josua Franco háza tájékára. Ha
megkérdezik, képes elmondani, mi minden játszódik le Estancia szívében. Hogyan vívódik a
gondolattal. Hogyan ejti kétségbe reménytelen szerelme és csalódása. Miként aggódik apjáért.
Mi módon lesz egyre hidegebb apa és lánya között a viszony, talán a ki nem mondott titkok,
talán a külső világ nyomasztó híreinek hatására. Mint határozza el magát a lány, hogy
megmentse apját. Mesélték ugyanis, hogy aki áttér, különös kedvezményekben részesül; ha
kéri, még az életére is vigyáznak. Estancia is hallhatta az efféle híreket. A fiatal lányok oly
könnyen elhisznek mindent. És oly könnyen határoznak. Mit lát Estancia? Úton-útfélen
kámzsás barátokat, háborítatlan hívőket, kigúnyolt zsidókat, megriadt eretnekeket. Mit hall?
Hogy maholnap kiűzik egész Spanyolországból azt, aki nem keresztény. Ha át nem tér,
elszakad örökre az espadától. Itt van valahol a városban Sancho Ruiz, aki befolyásos, ámbár
titokzatos foglalkozású ember.
Amikor Sancho idáig ért gondolataiban, vállára vetette köpenyét, fejébe nyomta,
széles bársonykalapját, és meg sem állt Josua Franco házáig. A kovácsolt kapun betekintve
meglátta a lányt. Egy mirtuszbokornál állt fehér ruhában, mint az angyalok. Sápadt volt
nagyon.
-- Senorita!
Estancia a kapuhoz szaladt, és összefüggéstelenül kapkodott a szóval:

-- Granadában nagy viadalok lesznek... Ugye nem kell elhagynunk Spanyolországot?...
Nem élném túl, ha örökre el kellene hagynom... Ha reményem sem maradna...
Látszott a tekintetén, hogy kimondhatatlanul fél. Mitől? Fél a sorsát e kígyószemű,
keszeg ember kezébe tenni.
-- Ugye nem bántanak?... Meg kell tanulni a szentírást?... Én még keresztet sem tudok
vetni!
-- Ha velem jön, Estancia kisasszony, a hite elég lesz.
A szép, szomorú Estancia félrehajtotta fejét. Mint az alvajáró, nyitotta ki a kaput, és
lassú léptekkel, szótlanul elindult mellette.
A Szent Izidor-kolostor kápolnája különös hely volt. Kongó folyosókon kellett
megközelíteni, majd egy alacsony ajtó után pár lépcsőt lefelé ment az ember, és bejutott egy
régi, boltíves, félhomályos terembe. Ez volt a kápolna. Rideg és nyirkos itt a levegő. Estancia
megborzongott. A térdeplőn egyetlen páter imádkozott.
-- Fra Remado hol van? -- kérdezte halkan a besúgó.
-- A testvéreket hívja esti imára. Mi a kívánságod, fiam?
Sancho Ruiz a páter füléhez hajolva suttogott valamit. Estancia nem hallotta a
szavakat, e percben nem is érdekelte őt semmi. Az oltárképet nézte, amelyről a keresztre
feszített Megváltó nézett le rá. A tabernaculum fölött örökmécs pislákolt, köröskörül gyertyák
imbolyogtak. Estancia úgy látta, mintha Jézus széttárt keze hívogatná: „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan!"
Előbbi riadalma megszűnt. Már nem ijesztette a sejtés, hogy végzetes baj származik
ebből az útból. Már csak apjára gondolt, akit tegnap felkértek, hogy tanúskodjék az
eretnekséggel gyanúsított Salamon Lévi ellen. S nem is várták, hogy tiltakozzék, hanem
megköszönték már előre. Rodrigo járt az eszében, akit nem kell majd itt hagynia... Aki
egyszer talán visszatér őhozzá.
-- Írás is kell róla -- hallotta Sancho hangját. Egy kéz megfogta a kezét, és az oltár elé
vezette. Gyengén megérintették a vállát: térdeljen le. Latin szavakat hallott s Sancho Ruiz
hangját, aki felelt rájuk:
-- ... vedd a kereszt jelét homlokodra és szívedbe... Elsötétült szeme előtt a világ. Most
már vége mindennek.
Nyírkos hamuval parányi keresztet hintettek orrára, fülére.
-- Effeta!
Aztán vissza a kongó folyosókon, vissza a szűk sikátorokon. Sancho Ruiz de Sagunto
karon ragadja, és úgy vezeti, mint egy világtalant. Vagy mint egy gyereket. Vagy mint egy
rabszolgát.
Ó, bárcsak Háusánó rábó éjjele volna, és meghasadna az ég, amint mesélik, hogy
teljesedjék minden kívánság! Azt kívánná, bárcsak lenne minden úgy, mint régen.
4.

-- Ilyen apró darabokra tépte, ni, mint a körmöm -- dörmögte Martin Alonso Pinzón,
akit a genovai egy fészer alá húzott az eső elől. -- Mi más ez, ha nem eretnekség? A pápai
áldást így megcsúfolni!
Már a harmadik kupa bornál tartottak. Kolumbusz Kristóf hangtalanul nevetett, és
vidám szemmel nézte a hajósgazdát. Ó, nagy öröm érte, nagy öröm az ő tétova, vigyázatos
lelkét...
-- Meg se tudtam szólalni... -- Pinzón feje megbiccent. Éhgyomorra ennyi bor még
őneki is megártott. -- Csak fogta a bolond papja, aztán szétmarcangolta. Bizony, senor Colon.
-- Don... Őfelsége ígéretéből.
-- Hát legyen „don"... Carramba! -- Martin Alonso hosszasan szitkozódott. -- Még
megérem, hogy aranysarkantyús lovag lesz kegyelmedből.
-- Meglehet... -- és összekoccantak a fakupák.
Amikor a genovai meglátta Martin Alonsót belépni Torquemada szállására, lefutott
minden vér a fejéből. Fra Marchena tanácsára szinte pihenő nélkül utazott Granada alá,
Mendoza bíboros segítségével a királynő elé jutott, úgy érezte, sikerült meggyőznie Donna
Izabellát, magamagát immár donnák nevezheti -- s akkor, íme, megjelenik Martin Alonsó
Pinzón a pálosi hajósgazda, és hozza a pápa levelét.
Mert azt hozza bizonyosan, különben miért is keresné éppen Tomas de Torquemadát?
A vén ravasz jól kigondolta a dolgát. Egyenesen Krisztus földi helytartójától hozza az
igazolást: nincs abban semmi kivetnivaló, hogy nyugat felé hajózva érje el a kincses Indiát.
Aztán egyenesen a főinkvizítorhoz viszi, mert jól tudja: aki a lelkeken uralkodik, uralkodik a
testeken is.
De hát miért volna kedvesebb Martin Alonsó Pinzón, mint a genovai Cristoforo
Colombo? Elsősorban azért, mert spanyol. Nem pedig idegen, Portugáliából jött itáliai.
Másodsorban azért, mert a pápa levelével kopogtat. Ki tudja, idővel micsoda érdemmé válik,
ha valaki e pápai szóra nyitja meg a pénzesládáját? Harmadszor és legfőképpen pedig azért,
mert Martin Alonsó Pinzónnak van hajója, nem is egy. Őneki pedig nincs egyetlenegy se.
Ezért állt két teljes órán keresztül az őrhelyén, várva, mikor lép ki a házból Martin
Alonsó. Nem törődött az esővel, a körülötte zajongó katonákkal, a harci tábor sürgésével.
Amikor kitárult az ajtó, és kilépett, szinte kibukott rajta az idősebbik Pinzón, nyomában a
halott szerzetessel -- megnyugodva vette tudomásul, hogy ellenlábasa nem járt sikerrel.
Tomas de Torquemada csak egy urat ismer, az Istent.
-- Igyék kegyelmed! -- kínálta Kolumbusz a szemben ülőt. Igyék, és mesélje el, miféle
pápai áldást tépett össze Fra Torquemada.
Pinzón apró szemén a sárgáskék erek megduzzadtak. Alattomosan pislantott a
genovaira.
-- Pápai áldás volt -- motyogta --, pápai áldás. A pecsétjét meg összetörte. -- Egy
pillanatra elhallgatott. A közelben.kockázókat bámulta réveteg tekintettel, majd váratlanul
másra terelte a szót: -- Azt beszélik, elítélték kegyelmedet.
-- Nem ítéltek el. Megoltalmazott a pálosi Szent Szűz.

Meghúzták a kupákat ismét. Szótlanul. Cristobal Colon olykor-olykor röviden
felnevetett, és a fejét csóválta. Milyen nagyis az ő szerencséje! Most, most mintha
rámosolyogna végre.
-- Nem is vizsgálták?
-- Nem.
-- És a tervek? Elfogadták?
-- Elfogadná azt még VIII. Ince őszentsége is. Ha volna, aki elvinné hozzá.
-- Hát miért nem vitte?
-- Elvitte más. Igaz-e, senor Martin?
Martin Alonso Pinzón mélyet sóhajtott. Lassan az asztalra fektette súlyos ökleit. A
genovai játszik vele, mint macska az egérrel.
-- Meglehet - felelte.
-- Olyasvalaki, akinek egyszer beszéltem a dologról.
-- Kire gondol kegyelmed?
-- Tudja azt jól, senor Martin Alonso...
A hajósgazdának lassan égővörössé vált az arca.
-- És ha nem tudnám? -- recsegte a nyers emberek kötekedésével.
Vidáman csillogott a genovai szelíd, nagy szeme.
-- Akkor megmondanám. Egyenesen.
-- Hm!
-- S megkérdezném: vajon mit érdemel az olyan ember, aki idegen tollakkal
ékeskedik, mint a mesebeli varjú?
Pinzón az asztalhoz csapta a kupát, és felmordult:
-- Kettőn áll a vásár!
-- Magam is úgy gondoltam.
Talán ölre is mentek volna, hirtelen kitörve ebből a félig hangos beszélgetésből,
hogyha nem érkezik meg egy csapat véres és sáros katona, akiknek hadnagya jó messziről
lelkendezve integetett Kolumbusznak.
-- Buenos dias, Don Cristobal! Betörtünk ám a gaz pogányhoz!
A hajósgazda visszahuppant a lócára.
-- Nagyon megjött a hangja kegyelmednek, Don Cristobal. Ezelőtt hat esztendővel
bezzeg nem ilyen volt!

-- Akkor még kegyelmed sem kívánkozott Indiába.
-- Mit kívánok, mit nem, az az én dolgom.
-- Szárazföldön nehezebb a kalózkodás.
Iszonyú dübörgéssel ágyúvontató szekerek rohantak végig a tábor utcáin. A
hajósgazda rákönyökölt az asztalra, előrehajolt Kolumbusz füléhez, és fenyegetően húzva
minden szavát, suttogta:
-- Ide figyeljen, Don Cristobal Colon, nem vagyok vásári bohóc, sem láncos majom,
hogy ugráltasson kényére-kedvére. Kegyelmed jól megvan itt a táborban a királyné szoknyája
körül meg az urak talpánál. Sejtem, ezért tépte össze a levelemet Fra Tomas. Annyit mondok,
ha én nem mehetek, nem megy akkor kegyelmed sem. Erre az útra elszántam magamat, egy
egész esztendőt vesztegeltem Rómában...
-- Én hat esztendőt Spanyolországban...
-- ... én már pénzt áldoztam erre az útra, nem is keveset. Azt a pénzt viszont akarom
látni. Kamatosan.
Kolumbusz felhajtotta utolsó korty borát is, aztán nyitott tenyerét az asztalra helyezte.
Mintha csak kézfogást kínálna.
-- Mielőtt a táborba jöttem volna, jártam Pálosban Vicente Yannez Pinzónnál.
Felajánlottam neki, hogy a haszon feléért átvezetem hajójukat a hínáros tengeren. Senor
Vicente szóba sem állt velem.
-- Hajózni mi is tudunk... valamicskét.
-- Nápolyból Cádizba esetleg, ámbár lehet, hogy oda is kalauzt fogad, ha csak széllel
akar átvágni a tengeren, anélkül hogy a partokat látná.
-- Minek oda kalauz, ahol még soha senki sem járt? Pálosból elindulok egyenesen
nyugatra, és csak a csillagos eget kémlelem, el ne térjek délre vagy északra.
A genovai felállt, indulni készült, de nyitott tenyerét nem vette el Pinzón elől.
-- Ennyit meséltem valóban kegyelmednek a pálosi Medúza kocsmában. De hát ez
nem elég tudomány. Odaát Portugáliában boldogult feleségem apja így indult el, de vissza is
fordult menten.
-- Akkor hát?
-- Ha nem fogadtak el vezetőnek, jó leszek majd admirálisnak.
Egyszerre világosság gyúlt senor Martin agyában. Don Cristobal Colon, lám, nem
használja ki a győzelmét, amely pedig az ő kudarcával lett teljessé igazán. Cristobal Colon
kezet nyújt. S Pinzón elfogadta a feléje nyújtott kezet. Ámbár nem állta meg, hogy meg ne
jegyezze.
-- Kell, aki páváskodjék, és kell, aki hajózzék.
Kolumbusz azonban nem vette rossz néven ezt a megjegyzést, és többet nem is
beszéltek a dologról.

Napokkal később a genovai megtudta, hogy Martin Alonso háromszor is kihallgatást
kért Torquemada főinkvizítortól, de az kiüzent neki, hogy pápai áldást kapott már, hatásos az
írás nélkül is, mit akar még. „Biztatást, lelki támogatást" -- üzente vissza alázatosan a
hajósgazda, mire a páter kiküldetett neki az előszobába egy kis kötet szentírást, mondván,
hogy abból erőt, biztatást, vagy ha úgy tetszik, vigasztalást meríthet.
Martin Alonso kihallgatást kért a királynőtől, majd pedig a királytól is, de a felséges
pár ezekben a napokban nem ért rá egyes emberek ügyével-bajával foglalkozni.
Végéhez közeledett a granadai háború. 1491. december 3-án Ferdinánd és Boabdil
között titkos békeszerződés jött létre, amely szerint az utolsó mór király feladja a fellegvárat,
és kivonul minden katonájával a tartományból is, hogyha a spanyolok „kímélik életüket és
vagyonukat".
Egyelőre persze csak a csatazaj ült el. Nem dörrentek már a mozsarak, és nem
peregtek a dobok sem. Hallgatag volt a vár, és hallgatag volt idelenn a keresztény sereg is.
Odafenn a nagy némaság elkeseredett pártoskodást, véres vitákat takart. Idelenn arra volt jó,
hogy megnyugtassa a kedélyeket, és segítsen lemondatni a katonákat a szabad rablásról.
Volt elégedetlenség így is.
-- Hány éve már, hogy húzzuk az igát! Visszafoglaltunk a pogánytól nem is egy várat.
Éppen az utolsónál hagyjuk elsétálni Boabdilt?
-- Azt mondják, van egy terem az Alhambrában, amelyik tele van arannyal és
drágakővel.
A tábori borbélyok simára kaparták a borostás orcákat, és közben szaporán bólogattak
a dühös kifakadásokra.
-- Azért titkolták előttünk a békeszerződést, nehogy az első lendületben nekirontsunk a
fellegvárnak is.
-- Megszereztük volna a gyöngyösládikót is. Most kisétál vele a fekete képű, neked
meg csak a nyálad csorog, Jorge!
Így mérgelődtek, és szították a tüzet egymás között a vértes katonák. Különösen a
láda, a Don Pulgar elbeszéléséből ismert györigyösládikó izgatta határtalanul a képzeletüket.
Annak előtte is tudtak a létezéséről, de nem beszéltek róla többet, mint bármely más kincsről,
amely Granadában a hódítókra vár. Amióta azonban a hős lelkű Perez lovag hőstettében oly
különös módon felbukkant, úton-útfélén csak erről folyt a suttogás.
-- Hátha nem is koldus volt, akinél Don Pulgar látta.
-- Ki kéne forgatni a bőréből Granada minden pogány át. Akkor meglelnénk.
Az ilyesféle javaslat nem afféle írnokok, hanem csatákat járt hadfiak között nem megy
tréfaszámba. Már-már azon voltak egyesek, hogy belopózzanak a fellegvárba, ahol most
Boabdil, az utolsó mór király tépelődik népe, koronája sorsán, és elragadják azt a
gyöngyökkel teli ládát, bárkinél találják.
Bizony, ez derekabb kirándulásnak ígérkezett, mint mindenféle cédulákat tűzdelni a
mecset kapujára. Egy láda gyöngy, amelyet hóna alá csaphat a szerencsés vitéz -- ó, micsoda
karácsonyi ajándék volna!

Csakhogy karácsony békéltetőbb ünnepnek bizonyult ezúttal. Kihirdették, hogy a
december 3-án megkötött szerződés értelmében Granada mór védői szabadon elvonulhatnak,
és magukkal vihetik állataikat, minden vagyonukat.
-- Egy láda gyöngy -- fitymálta Kolumbusz, csak hogy csillapítsa a lázongó
kedélyeket. -- Ha a Szűzanya segítségével visszatérek utamról, Spanyolország minden fiának
hozok egy láda gyöngyöt.
E nyugtató szavait a királynő jó néven vette (Mendoza titkára hozta a hírt bizalmasan),
de a katonák csak legyintettek.
-- Amíg kegyelmed visszatér, Don Cristobal, sok víz lefolyik a Genilen. Jól jönne
addig El Rey Chico aranya is.
-- Ha megvan a szerződés, miért nem vonulnak el?
-- Azt mondják, benne van a kontraktusban, hogy 1492. január 6-ig vonul ki Boabdil.
De hát miért éppen az utolsó napra vár?
Ilyenkor gyanakodva vetették pillantásukat a téli ködökben vöröslő Alhambra felé,
amely hallgatagon és titokzatosan bújt el a Sierra Nevada bérceiből előmerészkedő felhők
közé. Szokatlan hideg volt a tél. A mindig napsütéses granadai völgyet heteken keresztül
áztatta az eső, az utak sárossá váltak, a folyók megdagadtak, s a földszintes házak vakolatán
kivirágzóit a salétrom.
-- Arra vár Boabdil, hogy megfagyjunk -- mondták azok, akik még jól emlékeztek a
bazai győzelemre, ahol a húszezer keresztény halottból csak háromezer dőlt ki fegyverek
által. Tizenhétezret a pestis és a fagy emésztett el.
-- Mégis segítségre vár? Felszabadító seregre? -- tépelődött Don Gonzalve, és
aggodalmát nem titkolta Izabella előtt.
A királynő azonban intett a fejével, hogy alaptalan ez az aggodalom. Az Alhambra
súlyos kőfalát nézte vizsgálódó tekintettel. Nem kerülte el figyelmét a mellvédekre húzott
töméntelen ágyú, a fehér burnuszos katonák nyüzsgése -- szeme mégis minduntalan az
árkádsorra, és Raja királynő erkélye felé siklott.
Nem volt róla tudomása, mert országok politikája nem ismer ilyen okokat, de jól
sejtette ő, hogy asszonyi szavak között vergődik a fekete szakállú, álmodó szemű Boadbil.
Ott kárai fülébe a fogatlan vénasszony:
-- Kongasd meg a Dzsafar harangját! Ahány katonád van, falakon belül és elbújva a
falakon kívül is, mind fegyvert ragad!
A vénasszony valóban naphosszat kárált Boadbil nyomában. S ha útja a Követek
termén át vezetett, eléje ugrott, mint fekete lelkiismeret.
-- Nézd meg jól ezt a termet! Csúfos bukásod terme ez. Itt fogadtad el a keresztények
békejavaslatát.
-- A vezérek is elfogadták.
-- De ők nem karják betartani a feltételeket. Emlékezz csak, mit mondott Juszuf ben
Nail: gyáva vagy mindörökre, ha kivonulsz a várból.

A „kicsi király" megrántotta a vállát, és előresietett. De hol egy aranyos sisak, hol egy
gyémántos mellvért közeledett feléje, és füléhez hajolt egy-egy fekete arc.
-- Törjünk ki éjszaka!
-- Csapdába esünk. Törjünk délkeletre!
-- Maradjunk veszteg, amíg csak lehet.
-- Én kiszököm, amíg csak lehet.
-- Én megmentem Granadát.
Ha utolsó menedéket Raja szentélyében keresett, a selyemvánkosokon fülébe
nyafogott egy reszkető, gyenge hang:
-- Meghalok a zajtól... úgy ordít ez a rengeteg szamár, a büdös népség. Meglátod, éhen
veszünk.
Minden csóknak, ölelésnek egy mondat volt a vége:
-- Mire vársz? Add fel a várat, ha már megígérted...
Az álmodó szemű Boabdil ilyenkor indulatosan biggyesztette égőpiros ajkát, remegő
kézzel tépdeste fekete szakáilát, felvetette fejét, mintha szólni akarna -- de aztán csak
hallgatott. Hallgatta a tündöklő Raja elhaló sopánkodásait, míg meg nem unta azt is. Olyankor
végigrohant a várfalakon, iszonyú dühében elátkozta ezerszer minden katonáját, minden
vezérét, s mérgét csak az esti kötelező imádság vagy az enyhítő fürdő csillapította kissé.
A tündérszép Raja egyedül maradt muszlinfüggönyei, selyempárnái között, és el nem
apadt szeméből a könny. Beletúrt vörös hajába, és szétcibálta az aranyszalagokkal kötött
fonatokat, majd hívta kedves rabszolgaleányát, újra fésültette magát, megparancsolta, hogy a
kőpadló apró nyílásain jószagú füstöket bocsássanak a szobába.
Napok óta királynői díszben ült az alacsony díványon. Várta a bevonuló keresztény
seregeket. Felvette legszebbik ruháját, a brokátmellényt, a bő török bugyogót, homlokát
aranypánttal ékesítette, fülébe, nyakába, hószín karjára, karcsú bokájára aranyláncokat,
karkötőket, lábpereceket húzott, amelyeknek mindegyike rubinnal, zafírral, smaragddal volt
kirakva. Piros festékkel festette ki ajkát, korommal hosszabbította szemöldökét és a szeme
sarkát, mely, ha könnyekre fakadt, szétfolyt az arcán.
Egyszer nyöszörgött szegény iszonyú félelmében, máskor különös, elszánt gondolatok
zsongtak a fejében, hol mozdulatlanul ült, és a festői völgyet bámulta, hol meg türelmetlenül
fel-alá járkált selyempapucsaiban.
„Bánja is Boabdil, mi lesz velem -- riadozott minduntalan. Eladnak majd, mint
bármely mocskos némbert. Hiszen futni hagyta a tolvajt is..."
A ládikára gondolt, gyöngyeire, amelynél több kincset aggathat talán magára, de
amelynél drágábbat soha. Hány kedves este emléke ragyogott ama gyöngyökön. Hányszor
számlálta el őket a fekete Boabdil csillagfényes, holdvilágos éjszakákon...
-- E két gyöngy nem ragyoghat szebben, mint ragyog a két szemed. Emennek opálos
fénye bőröd fehérsége. E füzér itt úgy hajlik kezemben, mint amilyen karcsún és könnyedén a
derekad hajlik...

Érzelmes férfikedv ezernyi suttogása.
Hol vannak a gyöngyök, hol vannak e meghitt órák? Hol a dicsőség, amikor
börtönéből kiszabadulva, ebből az ablakból nézhette a Gomelek és az Abenszerájok véres
küzdelmét. Akkor már közeledett a keresztény sereg. Az igazi királynő, Izabella.
„Nem vagyok több, csak hitvány rabszolga. Börtönbe vet, ha úgy hozza kedve -nyöszörgőit ismét, és feledte már a gyöngyöket meg a szerelmes vallomásokat. -- Nem hallgat
szavamra sem. Húszezer katona és megannyi alja népség zavarja álmomat, meggyalázza a
kertet, tapossa rózsáimat. Miért is nem adja fel végre a várat? Mire vár?"
Megrándult az egész teste, és riadtan tekintett körül. Mintha meglebbentek volna a
szoba függönyei. Árnyék suhant tova az oszlopsor mögött.
-- Ki jár ott? -- suttogta Raja, de nem volt a közelében senki. Csak a félelem és a
hiúság ültek az ágya szélén.
„Királynő vagyok mégis. Királynőhöz méltóan akarok távozni e várból.
Meghajoljanak előttem a keresztény lovagok. Hiszen keresztény vagyok én is." -- Lesütötte
sötét szempilláit, és elképzelte magának, miképpen állnak majd sorfalat a keresztény csapatok
az elvirai kapunál, amikor Boabdil után közvetlenül elhagyja ő is a szép Granadát. Ha ugyan
eltűri a másik királynő, a büszke Izabella.
„Miért is tűrné? -- sápadozott újra. -- Győztes királynő, hódolatot csakis ő fogadhat.
Nekem nincs senkim. Nincs hívem, csak Aksza, a rableány. A férfiak megvetnek itt, mert nő
vagyok, a nők gyűlölnek, mert első vagyok közöttük.
Szív alakú arca megnyúlt kétségei és gondja közepette, pirosra festett ajka ismét
remegett. Most mint a gyermek, hanyatt fordult a díványon, és mellén villogó nagy
medalionokat, „Fatma kezeit" kezdte nézegetni, de csakhamar arra eszmélt, hogy az öklét
rágja tehetetlenségében.
Hirtelen felugrott, félrerántotta az erkély függönyét, és kitekintett az ablakon. Előtte és
alatta az Alhambra bástyái és falai álltak tömören, megingathatatlanul. Amott távolabb
Santafé házacskái fehérlettek a domboldalon. S e két véglet között nyirkos ködök
gomolyogtak a völgyben...
„Csák a hősi halál... azt nem vehetik el tőlem -- suttogta a tündöklő, karcsú nyakú
Raja, és homlokán verejtékcseppek gyöngyöződtek. Mint a fuldokló, úgy kapkodott levegő
után, s kicsiny öklével megfenyegette a távoli Santafét. -- Megmutatom, hogyan kell győzni
Boabdil helyett. Ó, hogy gyűlöllek, te Izabella!..."
Zabolátlan gondolatai immár idáig jutottak, a cselekvés láza égett a szemében. Most,
azonnal beszélnie kell az öregasszonnyal. Eléje borul, bocsánatot kér, és arra ösztökéli,
kongassák meg a Dzsafár-torony harangját, amely nemcsak a csatornák megnyitását jelzi,
hanem háborúban a riadó jele is. S ahogy e felismerés elragadta őt, sietősen arcára húzta a
mantilt, a fátylat, majd félrelökte a szobácska könnyű függönyét.
Keze már a folyosóra nyíló ajtó kilincsén volt, amikor még utoljára visszaszaladt,
hogy tükrébe pillantson. Jaj, most ezen múlik minden, kegyesen fogadja-e majd Boabdil
anyja.
Lenyomta a kilincset, és felnyitotta az ajtót. Tekintete a mennyezet égetett
cserépmintáira, aranyozott feliraterdejére esett...

...aztán váratlanul visszalökte egy kéz, s abban a szempillantásban megjelent előtte
ijesztő rémként a fogatlan, vén banya. Ezerráncú képé rettentő izgalomtól sápadozott, karvaly
orra kitágult, szeme vérben forgott, és érthetetlenül hadarta:
-- Allah nagy és hatalmas... te keresztény boszorkány... megesküdtem, hogy megöllek!
-- és megvillant kezében a rövid tőr.
Raja felsikoltott.
-- Anyám -- akarta mondani --, hozzád készültem!
De akkor már megragadta őt az öregasszony, és hajánál fogva a földre rántotta, miként
a rabszolgalányokat szokták, ha megverik őket.
-- Tömjénfüsttel szállsz pokolra, ebfajzat! -- hörögte, mert látta, hogy a padló résein
vékonyka csíkokban szivárog elő az illatos füst.
Aztán percekig eszelősen bámulta tettét, csak akkor engedte el áldozata haját, amikor
annak testéből eltávozott már minden erő. Mint letépett virág, oly puhán és élettelenül feküdt
előtte Granada gyöngye, ékessége. Szeme mozdulatlanul tágra volt meresztve, mintha
értetlenül és csodálkozva nézné, miként folyik el sebéből a piros élet.
A rongyaikban kuporgó asszonyok, a tűznél melegedő katonák, az Alhambra nagy
parkjába menekült granadai lakosság, mely hevenyészett sátrak alatt töltötte a bizonytalan
éjszakát, hangos sikoltást hallott, amely fel-felcsukló jajongásba olvadt, miként a sivatag
hiénáinak hangja. Aksza, a rableány siratta úrnőjét.
Hirtelen elnémult a jajgatás. Az emberek egymásra tekintettek. Az íjászok, a puskások
vállukat vonogatták, mások halkan mormolni kezdték az Al-Fathiha-imát a Koránból, és
mindenkinek sürgős dolga akadt vagy az ágyúk körül vagy a lovak itatásánál. Nem mert senki
a másik szemébe nézni.
Csak az asszonyok, e beburkolt fejű, fekete kendős népség pusmogott rémülettel
hadonászva. A sugdosás annál nagyobb lett, minél több fényes sisakú kapitány nyargalászott
fel-alá az Alhambra és a domb legtetején álló nyaraló, a Generalife között.
Meghalt Boabdil, vagy ahogyan a mórok nevezik: Abu Abdallah?
De mégsem, íme, fekete paripán fehér burnuszában megjelenik ő maga, az utolsó mór
király. A „kicsi király". Szálegyenesen ül a nyeregben, lova kantárát vasmarokkal fogja. Nem
tekint kísérőire, és nem szól egyetlen szót sem. Villogó szemével a parkban letelepült népet
szemléli, odaléptet egy-egy csoporthoz, és mintha kérdezni akarna valamit, előrehajolva
mered rájuk sokáig.
A kezdő zsibongás elcsendesedik. A sokaság megérzi, hogy e szótlanságot rettentő
indulat feszegeti, és arcra borul vezére előtt. A fekete Boabdil bólint és továbbhalad. Majd
sarkantyúba kapja az állatot, és pár lépést előrefut, majd visszarántja ismét, és poroszkálva
tartja végig a magaslatról levezető úton, egészen az alsó várfalakig, a Bibéi Aujar-kapuig.
Visszafordult a katonáktól, ahol már lándzsák tömege, íjak, puskák, ágyúk sokasága és
gúlákba rakott kőgolyók emlékeztetnek a véres csatákra.
Most más úton megy leboruló fejek között. Az Igazságosság kapujánál megáll, és
feltekint a kulcsra és a kézre, mely a boltozaton intő jelként domborodik elő.

„Ha a kéz a kulcs után nyúl. Csak akkor lesz a keresztényeké Granada.
A kő holt anyag, a kőből faragott kéz nem mozdul, és nem is . fog az idők végezetéig
soha. De Boabdil ujjai megrándulnak a gondolatra. Nagyot sóhajt. Sóhajtására visszhang kél.
Letekint a kapu tövébe, ahol egy rongyos alakot lát kuporogni, aki alázatosan görnyed előre,
mégis pimasz szemmel méregeti őt. És sóhajt, ahogyan ő sóhajtott.
A koldusnak csupasz a karja és a lába, amelyre vastagon tapad a sár. Féltőn
szorongatja batyuját, és farkasszemet néz az uralkodóval.
-- Ins Allah -- mondja, pedig nem szólt hozzá senki. Boabdil értetlenül felvonja a
szemöldökét, mellére teszi kezét, így suttog:
-- Allah nagy, Allah hatalmas.
A koldus hallgat, mintha nem tudna többet beszélni. (Vagy talán csak arab nyelven
nem tud beszélni.) Hirtelen megakadt valamin vagy valakin a szeme. Szakállas képe rémült
kifejezést ölt, és megfeledkezve minden alázatról és tiszteletről, felugrik helyéről.
-- Aydemi! (Jajnekem!)-kiáltja tiszta spanyol nyelven. Most látszik csak, mert eddig a
szakáll eltakarta, hogy furcsa, ferde a szája. Öles ugrásokkal igyekszik a fák közé, ahol mint
látomás, eltűnik az emberek és az öszvérek között.
Boabdil hirtelen felemeli kezét, amelyből elmaradhatatlan a nehéz vízilóbőr korbács.
A korbács lesújt, és fezes, kövér kis embert talál. Castillo mestert.
-- Kegyelmezz, nagy uram! Allah irgalmazzon szegény fejemnek! Tolvajt üldözök.
Megcsalt, meglopott.
A „kicsi király" rosszkedvűen sarkantyúzza meg a lovát. Kísérői is felismerik az
aranyművest, és nagyot nevetnek csúfságán.
-- Haddad el Haddad! (Kovácsnak fia, kovács!) -- mormogja megvetően Boabdil a
legnagyobb sértést, amit mór csak kiejthet az ajkán.
Aztán elnyargal, és eltűnik pompázatos termeiben.
Balszerencsés nap. A keresztényeknél most van Szilveszter napja. Ideát Izabella mit
sem tudott még a történtekről. Felséges urával, Ferdinánd királlyal tanácskozott: kit milyen
kitüntetés és javadalom érjen, ha végre ott leng majd a keresztes zászló a Dzsafar-tornyon.
-- Hogyha hatodikáig nem történik semmi, riadót fúvatok.
-- Nem sokat érne vele.
-- Kétlem. A katonák között sokféle mendemonda járja El Rey Chico kincseiről.
Gondold meg, édes Izabellám, azok odabent ki vannak már éhezve...
-- Azok a drágaságok a mi ládáinkat is megtölthették volna. Kár volt engedni a „kicsi
királynak"...
-- Te amúgy is jobban bízol annak a genovai Colombónak az útjában. Akit pedig nem
nagyon szívelek. Egy-két hívünk kivételével mindenki hencegőnek és álmodozónak tartja.

Izabella egy mozdulatot tett a fejével, mintha mondaná, tudja jól mindezt, mégis kitart
elhatározása mellett.
-- Az Ordonamiento de Alcala megtiltja, hogy idegennek kiváltságokat adjunk.
-- Kegyelmed meg sem tudná számolni a két kezén, ahány idegennek már eddig
kiváltságot adtunk -- mondta Donna Izabella, amikor nyílt az ajtó, és jelentették:
-- El Rey Chico futára.
Az arab térdre omlott előttük, és föl sem nézve nyújtotta át a pecsétes levelet.
-- Uram és parancsolom arra kér titeket, felséges uralkodók mondta előszóval is --,
azonnal jöjjetek, már holnap hajnalban!
Mert mint a szobor, olyan volt Boabdil, amikor hírül vitték neki a szép Raja halálát.
Nem mutatott gyászt. Allahot emlegette csak közömbös hangon, és amikor azt súgták neki,
csakis anyja lehetett a gyilkos, legyintett. Másnap este pedig elküldte a levelet. Zendüléstől
fél, írta, azonnal jöjjenek a legkatolikusabb királyok -- mert már ő is így nevezte Izabellát és
Ferdinándot. Így állt bosszút anyján a fekete Boabdil a gyönyörűséges Raja megholtáért.
Csak 1492. január 2-án hajnalban hirdette ki a várban összezsúfolódott népnek, hogy
az a lassan hömpölygő tömeg, amely a Darro partján közeledik Granada felé -- a keresztény
sereg.
Győzelem, győzelem, győzelem!
Mintha a természet is megérezte volna, mi ég a szívekben, mitől pirulnak az arcok,
hirtelen támadt szél zavarta szét a komor felhőket, és a ragyogó, makulátlan égen kisütött a
nap. Fennen lobogtak a keresztes, oroszlános zászlók, folyvást szóltak a dobok, a kürtök és a
húros hangszerek. Piros harisnyás apródok vezették a karcsú lovakat, karjukon címeres
pajzsot tartva. A címereken immár nemcsak Kasztília és León bástyás-oroszlános, nemcsak
Aragónia csíkos-sasos címere foglaltatott össze, hanem ott díszelgett alattuk Granada
gránátalmája is. S az utak, íme, felszáradtak a fürge, meleg széltől, csak az emberek szeme
nedvesedéit tőle. Mert sírás fojtogatta a hercegek, a márkik, a vezérek, a kapitányok, a
hadnagyok torkát éppúgy, mint a bíborosokét, az apát urakét, és a fehér öszvéren lovagló
donnákét. Micsoda nap! Micsoda örömünnepe egész Spanyolországnak! A katonák, a
marcona vértesek, a sodronyinges hadfiak, a bőrmellényes gyalogosok, a lándzsás lovagok
mind-mind oly vidámak voltak, szélesen vigyorogtak fel a magas égre, hogy kivillant ritka,
sárga foguk, és legszívesebben vidám dalokat kurjongattak volna, de elnémította őket is az
ütemes zene és az ünnepi némaság.
A körmenetként vonuló tömeg élén fekete paripán, ragyogó arccal léptetett a győztes
király, Ferdinánd. És mellette fehér lovon a királynő, Donna Izabella. Szőke haját fehér
főkötő takarta, azon kicsiny korona ragyogott. Válláról hermelinprémes bordó bársonypalást
omlott le, és ruhája véges-végig ragyogó brokátselyem volt. Ezüsttel kivert díszes nyergében
feszesen és mozdulatlanul ült, csak az ő arcán nem látszott nyoma a felindulásnak. Komoly
volt a királynő, elgondolkozó.
Nem tekintett hátra egyetlenegyszer sem, pedig nem akármilyen látvány volt a
lovagok és katonák, az asszonyok és apródok díszes, színes serege.

Izabella is érezte, mint akárki más, hogy nagy út végére jutottak. Vége a sokéves
küzdelemnek, és vége a mór világnak is. De hát az érés vége, a megérett gyümölcs új termés
magjait hordozza magában.
Granada bevétele valami más, új világot nyit meg Spanyolország számára. Új világot?
Vajon erről beszélt-e a genovai?
Izabella félrekapta a fejét. A zablájukat rángató mének között felismerte Cristobal
Colon szürke lovát. A hajós délcegen ült nyergében, és őt nézte. Most tisztelettel megemelte a
kalapját. A tömeg megtorpant, összetorlódott. E helyről elhordták már az ostromszekereket,
nem messzire tárva állt Granada kapuja.
Az Alhambra-dombról kicsiny lovassereg ereszkedett lefelé, és gyors iramban vágott
át a városon. Majd megjelent a város kapujában egy percre, felállt nyergében, aztán kísérete
élén a keresztény sereg elé lovagolt Boabdil szultán.
Hű vezérei és háromszáz testőre lovagolt mögötte. Kicsiny lándzsaerdő. A kerek
pajzsokon szikrázott a napfény. A kengyelfutó néger fiúk ugyancsak szedték a lábukat.
Rövid felkiáltás hagyta el a pogány száját. Megrántotta lova kantárát, amely nyihogva
torpant meg Ferdinánd lova mellett.
Pár pillanat csupán. A két férfi egymás szemébe néz. Boabdil lehajol, hogy kezet
csókoljon, de Ferdinánd nem engedi. Kezet fognak keményen. Aztán El Rey Chico
bíborbársony párnán átnyújtja Granada kulcsát.
-- Allah segítse megtartani! -- mondta.
S míg egyik oldalon beözönlik a sokaság a városba, és megindul fel az Alhambrába,
előttük és mellettük kivonul a megvert ellenség. A királyi pár és a gazdag kíséret felfelé
kaptat a domb oldalán, de a katonák már megállnak, és bámulják a bátyus, taligás, burnuszos,,
kendős, hol hallgatag, hol meg izgatottan beszélő népet.
Szegényes batyuk, ládák, hordók. No, hát menjetek békével! Amott gazdagabb menet
közeleg. A vezérek vonulnak. Szekéren és öszvérek hátán előttük vonul sokféle kincsük.
Szent Mihály lován fekete lepelbe takart holttestet visznek itt nagy tisztelettel. A lepel
alól vörös haj bomlik elő. Lustán lengeti a szél. Huszonöt szekér előtt huszonöt öszvér baktat.
Amit húznak, az mind Boabdilé. Utána már csak az alja nép következik.
Mégsem megy minden zavar nélkül. Fiatal katonák puszta tréfából letépik az arab nők
arcáról a fátylat. Amott ostoba apródok nyelvüket mutatják, és Allahot emlegetik nagy
röhögve.
-- Szűzanyám! -- kiáltott fel egy hang. -- Don Fernando... Don Fernando Perez
Matheos. Ő az, valóban!
A kivonuló tömegben egy szakállas, torzonborz koldus sietett. Nem más, mint a torz
képű hidalgó. Nevének hallatára nekilódult, hogy futásban keressen menedéket. Barátságos
kezek elkapták. Valaki megrántotta, hogy hóna alól kiesett a batyu. A rongyok szétnyíltak, és
felpattant a ládikó fedele is, amelyet eddig takartak. S a ládikából ezernyi gyöngy gurult
ezerfelé...

Odafönt az Alhambra várában ekkor lépett be a királyi pár és kísérete a csodás
Mirtusz-udvarba, amelynek kék vizű tavát megkerülve, bejutottak az északi vártorony
termébe, amely a Követek terme, és díszei, mint finom cseppkövek függnek alá a boltíves
mennyezetről. Mindenfelé a felírások, melyeket keresztény szem puszta dísznek vélne.
Szeszélyes szalagbetűk: Allah nagy... Oszlopaim fehérek és nyúlánkak, karcsú az árnyék is,
amelyet vetnek...
Ez itt a híres Oroszlán-udvar, amelynek közepén szökőkút lövelli permetét a magasba.
A márváhykutat tizenkét zömök kőoroszlán tartja. Azt mondják, ha valamelyiknek nyitott
száján belekiabál az ember, kihallatszik a másikon. Körös-körül százhuszonnégy légiesen
vékony oszlop. A boltíveken cirádák, indák, feliratok szövevénye. Olyan a vár kívülről, mint
lebírhatatlan, rettentő szikla. De a háromlépésnyi vastag falakon belül finom, törékeny, és
zsúfolásig díszített, mint könnyű elefántcsont szelence.
A menet megáll az Igazságosság termében. Az ablakból látni, amint Mendoza bíboros
saját kezével tűzi fel a keresztet a Dzsafar-toronyra. A kereszt mellett ott lobog a keresztény
zászló.
-- Urak -- szólal meg a királynő, és elcsuklik a hangja. Harcunk, melyben derék
híveink voltatok, íme véget ért. Egyházunk és Spanyolország az Úr Jézus kegyelméből
győzelmet aratott.
-- Énekeljük el a „Te Deum"-ot!
Miközben diadalmasan, érces hangon felzendül az ének, odalenn eret vágni visznek
egy dühöngőt. Fernando Perez Matheosnak habzik a szája, hányja-veti magát, mint akit
megszállt az ördög.
Falrengető kiáltozás, „Viva Izabella!" -- harsán fel az Alhambra termében. Elhangzott
a „Te Deum" méltóságteljes utolsó dallama is, most már szabadon csapong a jókedv, a
szapora szóbeszéd. Ferdinánd felemelte a kezét.
-- Holnap -- kiáltotta fennhangon -- kezdődjenek meg az ünnepi játékok! Legyen, mint
nagyapánk idejében, bátor kopjatörés, legyen lóverseny, és durrogjanak a mozsarak. Lovaggá
ütöm sok derék és érdemes alattvalómat, és földet adok a völgyben minden katonámnak.
Délután pedig legyen bikaviadal, olyan, amilyet nem látott még Spanyolország.
Tartományaink legjobb espadáit akarom a porondon látni. Estére pedig legyen tűzijáték, de
akkora, hogy elhalványuljanak a csillagok is! - így szólt a király, és a jelenlevők
valamennyien lelkesen tapsoltak.
Aztán Fra Talavera beszentelte a falakat, és megkezdődött a hálaadó szentmise.
5.
Lett is olyan vigasság, ünnepség, zenebona, nóta, amilyet csak a mesében látni. Folyt a
bor, ha nem is az Alhambra szökőkútjaiból, annál inkább a katonák kecskebőr tömlőiből, akik
azt hitték, a mórhitű Granadában úgysem lelnek kocsmára, hoztak hát magukkal. Ha
kocsmára nem is leltek, borra elégségesen, azért mindenkinek iszonyú jó kedve kerekedett.
Kiállt a szívekből a sokéves háború zsibbadása, egymást szerető békesség lett úrrá a
szavakon.
A király és a királynő is elégedettnek látszott. Ferdinánd később gazdagon
megjutalmazta Don Alberto Bonaventét, az ünnepségek főrendezőjét és felügyelőjét:

-- Jó volt, méltó volt, szép volt minden. Köszönjük neked, Don Alberto.
Mosolygott.
-- Ó, felség... -- A sovány kis emberke térdre ereszkedett. Bár minden simán ment
volna!
-- A bikaviadalon majdnem baj történt. Ha az a fürge, bátor ember közbe nem ugrik...
Na, ami elmúlt, elmúlt. Ne legyen gondod vele!
Se baj, se civódás, sem emberölés nem esett ugyanis azon a napon. Az idő derült
maradt, a föld átforrósodott a napsugaraktól, és zöld hátú legyek zizzentek Granada házai
között. Ütemesen meg-megújuló ágyúdörgés ébresztette a völgyet. A reggeli szentmisét
Talavera, Granada bíborosa tartotta a templommá szentelt nagy mecsetben. (Épül majd annak
a helyén székesegyház, nagyobb és szebb is, ahol örök nyugovóra hajtják majd fejüket a
„legkatolikusabb" királyok.)
Mise után a király huszonhét alattvalóját ütötte lovaggá. Csupasz kard érinti a fejet, a
vállat, az arcot.
-- Isten és a Szent Szűz tiszteletére tűrd ezt az ütést, és többé egyet sem! Légy bátor,
igaz és derék! Jobb lovagnak lenni, mint szolgának.
A mecset előtti lépcsők bíborszőnyeggel letakarva. A lépcsők tetején a huszonhét
lovag. Hajadonfőtt, kard nélkül. A térség jobb oldalán a királynő díszes baldachin alatt,
aranyozott karosszékben. Bal oldalán az agg Ximenes bíboros, „Spanyolország második
uralkodója", a felséges pár legfőbb tanácsadója. Középen a király, arany-ezüst vértben, puffos
ujjú lila bársonymellényben, koronával a fején. És zászlók erdeje, címerpajzsok sokasága.
Itt a Calatrava-, amott a Szent Jago-lovagrend pajzsai. Az uralkodók címerei, az
Alcantara-rend jelvényei... Szívdobogtató, harsonás pillanatok.
-- Tűrd ezt az ütést, és többé egyet sem!
Kolumbusz Kristóf lehajtotta fejét. A sírás fojtogatta. Fáradt, keserű és mégis boldog
zokogás. „Beatrix, nézz rám, nézd, íme ide jutottam! Egy ország győzelme az én győzelmem!
Nincs többé agyonhallgatás, mi kedvemet szegje! (Ohó, csillagokról, tengeri szörnyekről jó
ideje már szó sem esik!) Nincs fenyegetés, mely visszatartson! Torquemada ott áll Ximenes
mellett, tudja jól, hogy én itt vagyok, hogy immár »don« vagyok, de nem is tekint rám. Nincs
kicsinyhitűség, mely halálra sújtson. Be kár is, hogy nem vagy itt!"
Csak a hangja hallatszott Beatrixnak újból és újból Kolumbusz lelkében: „Sosem lesz
kegyelmedből admirális."
-- Tűrd ezt az ütést, és többé egyet sem!
Íme, lovaggá lett. Ámde mi ez, ha nem puszta formaság? Kegyes ajándék, cím, szó. Ő
kérte. Ez még nem a beteljesülés...
A szerződés még nincs meg! A hajók még nem indultak el. Két nappal ezelőtt Juan de
Coloma, a király udvari embere kérette.

-- Igen tisztelt Don Cristobal Colon -- mosolygott. -- A felséges pár engem bízott meg
a szerződéstervezet elkészítésével. Úgy gondolom, nem lesz nehéz munka, hiszen kegyelmed
megfogalmazta már többször a királynő előtt is meg az urak előtt is...
-- Csak egy részét.
Coloma felvonta a szemöldökét.
-- Csak egy részét? A tengerek admirálisa címet és persze a velejáró...
Ő felemelte a kezét, mint aki már biztos a dolgában, és ezért nem akar könnyelműen
elfeledkezni semmiről. Csendesen, de magabiztosan kezdte sorolni feltételeit:
-- Először: admirálisa legyek a nagy nyugati óceánnak, minden szigetének, Indiának és
Cipangunak egyaránt, melyet mind Spanyolország alattvalójává teszem. Másodszor: e cím
öröklődjék halálom után is, minden utódomra. Harmadszor: legyek a felfedezendő szigetek,
valamint India és Cipangu alkirálya és főkormányzója, amint az szokásos, ha valamely ország
távoli területeket hódít meg.
A nyugodt arcú, lassú mozgású Juan de Coloma tamáskodva tárta szét a karját:
-- Don Cristobal, kegyelmed elragadtatja magát. Hiszen egy született márki sem
merészelne ilyen... hogy is mondjam... uralkodói feltételeket szabni.
-- Némi elégtétel gyanánt kérem-hajolt meg, és hozzátette: --, de már csak magáért a
hat esztendőért, az elégett álmokért.
-- Némi elégtétel... -- hüledezett Coloma --, de hát a címekkel és rangokkal óriási
javadalmak is járnak.
Kolumbusz a tisztviselő arcán meglátta az irigység félreismerhetetlen jeleit: ez a senki,
ez a genovai, aki addig könyökölt, míg nemességet kapott, máris milyen kevélyen
követelődzik. Találkozott effajta szemvillanással már nemegyszer. Ezért hozzátette:
-- A haszon tizedrészére is igényt tartok. S részt akarok majd venni minden további
kereskedelmi expedícióban egynyolcad rész erejéig.
-- Don Cristobal, hogy képzeli, hiszen kegyelmednek nincsen vagyona!
-- Ha visszatérek, annyi lesz az aranyam, mint égen a csillag.
Arany, arany. A gazdagság, a kincs uralma lidércként csábította. Most pedig, ahogy
fejére tették a sisakot és derekára kötötték kardját, egy szempillantásra visszaszáll! a
gondolata Salamancába, és még távolabb az időben, a lisszaboni udvarba...
Aztán lóra ültek valamennyien, a huszonhét új lovag, és elléptettek a királyok előtt. A
genovainak közben egyre a szerződés járt a fejében, amit Juan de Coloma sehogy sem mert
papírra vetni.
-- Don Cristobal, bocsásson meg... kissé nevetséges ez! Nem fogadják majd el.
-- Kérem, írassa le! Én biztos vagyok benne, hogy elfogadják. Nem volt benne biztos,
dehogyis volt! E pillanatban is a királynő tekintetét kereste a szemével. Donna Izabella
méltósággal tekintett rá és kissé elmosolyodott.

Vajon miért mosolygott? Mert olvasta a szerződés vázlatát, és egyetért vele? Vagy
mert nem olvasta még? (Ezernyi kétségből, riadozásból, színekből, szavakból, elhatározásból
és kívánságból formálódik a lelkünk, és formálódnak érzelmeink.) A büszke bajvívó, a merész
hajós, a céltudatos tervező és a gondos üzletember -- mindez csak köntös rajta.
Kérdéseire nem kapott választ. A szertartás véget ért, a menet felfelé indult az
Alhambra-dombra, ahol vitézi játékokat rendezett Don Alberto Bonavente. Inkább vidám,
mint izgalmas verseny volt a buzgó kopjatörés, mivel a béke értelmében Boabdilnak minden
katonáját szabadon engedték. Egymással viaskodtak hát a nemes lovagok, vigyázva egymás
életére, mert szüksége lehet még arra Spanyolországnak. A lovak lassú trappban futottak el a
korlát mellett, a tompa végű lándzsák nagyot csikordultak a csillogó páncélokon.
Kolumbuszt nem érdekelte a vitézi torna. Fel-alá járkált a tömbegben, és gyermekes
boldogsággal fogadta a köszöntéseket.
-- Buenos dias, Don Cristobal Colon!
Nem egyedül volt, a huszonhét új nemes közül nem is egy követte példáját, főképpen
azok a kereskedők és szállítók, posztógyárosok és fegyver készítők, akik a háború folyamán
tett szolgálataikért kérték és kapták meg a nemességet. Az ifjú Juan herceg jót mulatott rajtuk.
Már messziről így köszönt:
-- A, kedves izé... akarom mondani, Don Gaspar, hallotta, hogy megtalálták a szegény
Raja gyöngyeit?
-- Hallottam, fenség. Egy hitvány szökevényünk akarta magával vinni, de elfogták.
Sajnos, a gyöngyök szétszóródtak.
-- Úgy van. Persze nem kell olyan súlyosan megítélni a dolgot, izé... azaz hogy, dón
Gaspar -- magyarázott Jüan herceg az elvörösödő kereskedőnek. -- Az illető nemesember volt,
amit ugyan bizonyítani nem tudott, ezért gyorsan megkapta az ötven botot. Egyébként
szabadon engedtem.
-- Bölcsen intézkedett, fenség.
-- Csak keresztényi módon, kedves... hm... Don... izé... Kolumbusz hallotta a
párbeszédet, látta Don Gaspar rettentő zavarát.
Gyorsan ellépkedett arról a helyről, nehogy hasonló megaláztatásban legyen része a
királyi kamasztól. Hazafelé vette útját, granadai új szobájába, amelyet az egyik elhagyott mór
házban bocsátottak a rendelkezésére. Persze nem minden mór hagyta el szülővárosát. A
királyi kegyelem megengedte a pogányoknak, hogy földjükön maradjanak, és áttérniük sem
kellett -- egyelőre. A fehérre meszelt, oszlopos házak nagy része tehát továbbra is
nyugalomban élte a maga udvar felé forduló, csendes életét. A háremekbe visszatértek az
elfátyolozott asszonyok, és a házak kapuja bezárult.
Mégis megváltozott a város képe. Keresztényibb lett. A meztelen gyerkőcök, a
gennyes szemű koldusok éppúgy ellepték az utcákat, mint régen, de a nagyobb épületeken
már keresztes zászlók lobogtak, a házak falára is kereszteket rajzoltak -- már amelyiket a
hadsereg számára vették igénybe --, és a szűk sikátorokon, a rengeteg bűzös szemét közötti
ösvényeken hosszú reverendas szerzetesek siettek nesztelen saruikon. Részeg katonák
tántorogtak máshol, vidáman kornyikálva és trágár dalokat énekelve a mórok erkölcseiről.
Élelmes kocsmárosok máris felállították asztalaikat és hordóikat.

-- Dicsértessék az Úr Jézus... Kegyelmed Don Cristobal Colon?
Kolumbusz megtorpant. A várhegyről leereszkedvén, egy boltajtóból kövér kis ember
szólította meg.
-- Én vagyok.
-- Castillo mester a nevem. Aranyműves, ötvös vagyok. A genovai felemelte a kezét:
-- Nem veszek ajándékot a délutáni kihallgatásra...
-- Nem eladni akarok kegyelmednek, Don Cristobal. De hallottam, hogy valami nagy
tengeri útra készül...
-- Így van.
-- Olyan országokba akar hajózni, ahol a házak teteje is aranyból van.
-- Igen.
Castillo mester derűs és készséges képet vágott, noha az elmúlt hetek során megnyúlt
és beesett az arca.
-- Arra akarom megkérni, igen tisztelt Don Cristobal, vigyen magával, ha arra kerül a
sor. Ne feledkezzék el az öreg Castillo mesterről! Szakértelmemnek hasznát venné. Csupán
súlyáról, szemre meg tudom állapítani, mennyi arany van egy-egy ötvözetben, az arany
érceinek jó ismerője Vagyok...
Kolumbusz felnevetett és megveregette a kicsiny ember vállát.
-- Castillo mester, sose dicsérje magát. Ötvöst, aranyművest nem viszek magammal.
Ugyan kinek adnám el akkor, amit hozok?
Hazatérve nem állta meg, hogy rövid, kissé fellengzős levelet ne írjon Salamancába,
Beatrixnak.
Kérem a Szűzanya kegyelmét, hogy tartson meg Téged egészségben. Vigyázz
Fernandóra. írj, vajon milyen dolgod van a zárdában, ahová Marchena atya ajánlására
befogadtak.
Majd pedig:
Ha levelet írsz, bátran így címezheted: Don Cristobal Colónnak.
Ügyeim Isten segítségével és a királynő kegyességéből jól haladnak. Már most sokan
jelentkeznek a hajóra.
Ebéd után a királyi pár ünnepéyes kihallgatást tartott az Alhambrában. A Sala de los
Embajadores tizennyolc méter magas, csúcsíves terme megtelt a hódolni szándékozókkal. A
sokféle díszes öltözéktől, a kócsagtollaktól, a piros, kék, fehér, zöld bársonyruháktól, a
selyem- és csipkegalléroktól, aztán a szapora sarkantyúpergéstől, csizmacsattogástól szinte
elvesztette káprázatos ragyogását. A nap bő sugarában ontotta fényét a márványpadlóig
ereszkedő ablakokon. (Hol vannak a mohamedán papucsok, a fehér leplek, a szépség csendes
alázata?)

E nyilvános és ünnepi kihallgatás persze nem lehetett hosszadalmas, aprólékos módon
előadni a kérelmeket. Nem futotta volna az időből. Ez alkalommal mindenkit fogadott a
királyi pár, aki csak feliratkozott: az új nemeseket, a dicső grandokat éppúgy, mint az
egyszerű katonákat, a mór parasztokat.
A kihallgatásra várakozók libasorban álltak. A sor kinyúlott az Oroszlán-udvaron át a
Mirtusz-udvar közepéig. A királynő titkára végigsietett előttük, és halkan adta ki utasításait:
-- Sietni, sietni! Ne fárasszák őfelségéiket! A hódolat után egyetlen mondatban a
kérelmet. Aki körülményeskedik, félbeszakítom...
Nem ok nélkül mondta ezt. Aki hosszú ideje készül ügyes-bajos dolgával, és éppen a
király elé, hogyan is tudná egyetlen mondatban elmondani kérelmét?
Persze voltak gyors eszűek és vágott nyelvűek.
-- Legkeresztényibb, leghatalmasabb dicső királyaink! Első voltam, aki az ostromban
sebet kapott. Házat kérek a Szent Cecília-templom mellett!
-- Meglesz.
-- Allah szaporítsa éveiteket és győzelmeiteket! A vásárpénzt eddig én szedtem...
-- Megfontoljuk.
-- .. .öcsémet a toledói inkvizíció évek óta fogva tartja...
-- Megvizsgáljuk az ügyet...
És így ment fennakadás nélkül. Mások azonban belebonyolódtak hosszadalmas
megszólításokba, és a kérelmet is nehézkesen adták elő.
-- Legfelségesebb királyaink, Spanyolország dicső uralkodói, akiket minden
keresztény a bölcsesség és a harcos hitvédelem példaképeinek tekint, akik...
Donna Izabella ilyenkor kegyesen felemelte a kezét.
-- Halljuk kérelmedet!
A kérelmező arcra borult, és úgy csengett.
-- Anyám, aki cidázi születésű volt, és a maga korában igen szép asszony, egy ízben
férjével a montserrati Madonnához zarándokolt, hogy...
Most Ferdinánd király bólintott a fejével.
-- Megengedjük, hogy ügyedet jó titkárunk, Don Pulgarnak add elő, akire tartozik.
A szegény bamba nem is tudta még, hogy kitessékelték. Az új nemesek ajándékokat
hoztak. Az új nemesek között volt Kolumbusz is.
-- Felségek, hálám, hódolatom, köszönetem...
Donna Izabella nem vette rossz néven, hogy üres kézzel jött.

-- Jól tudjuk, hogy te, Don Cristobal, mindennél nagyobb ajándékot tartogatsz
számunkra. Kíváncsian várjuk. A szerződésről majd még tanácskozunk.
A hosszú kihallgatás alatt mindössze kétszer történt zavar. Először akkor akadt meg a
kihallgatás gyors menete, amikor egy zaragozai vagy salamancai matador, bizonyos Rodrigo
da Triana ereszkedett térdre a királynő előtt. A fiatal férfi arcán rettentő zavar és
megilletődőttség látszott. Keze, melyben kalapját tartotta, láthatóan reszketett, az ajka némán
mozgott, .mintha Donna Izabella istennő volna és ő hozzá fohászkodna. Percekig nem talált
szavaira, csak hallgatott, és kimeredt szemmel bámult a trónra.
Ferdinánd király bosszúsan összevonta a szemöldökét, az udvari nép között suttogás
támadt, egyesek nyíltan kuncogtak. Csak a királynő mosolygott, türelmetlenül ugyan, mégis
csendesen szólva:
-- Nos, beszélj hát!
Rodrigóból kiáltásként tört elő a hang. A lelkét rázó viharos érzelmek és kétségbeesett
indulatok meg-megakasztották a szavát.
-- Felség! Elmaradnak a viadalok! Odafent északon már nincs szükség a
magamfajtára. Aragóniában sem biztos már semmi. Ha ma még jut egypár maravédi, ki tudja,
holnap nem éhezem-e!
Hitvány szavak, zűrzavaros gondolatok hitvány képei. Kitudjátok-e fejezni, mi dúl a
délceg fiatalember szívében? Vívódás és ábrándozás, mely Sevillából idáig kísérte. A
haragos, fájó elválásnak még fájóbb emléke. Hányszor felidézte magában Rodrigo azt az
elválást. Olyankor megnyugtató, csendes szavakkal magyarázta a képzeletbeli Estanciának,
miért is akarja, hogy vele tartson. És azt is, miért akar ő egyáltalán elmenni Sevillából, ahol
pedig szárnyára kapta a hírnév, mint talán soha azelőtt. A képzeletbeli Estancia nem
kételkedett benne, nem tekintette, mint a többit, könnyelmű, szóvirágos fickónak, pedig az
volt ő azelőtt -- és talán mégsem az, hiszen tetteinél komolyabbak voltak mindig a céljai.
Ábrándozásai mégis mindig szomorú véget értek. Estancia kitárt két karja, bátor, szép
mosolya helyett csak utolsó keserű szavaira tudott visszaemlékezni. Talán már nem is gondol
rá.
-- Mit kívánsz hát? -- rezzentette fel Ferdinánd király hangja. Az ország szegény, a
háború erőinket ugyancsak igénybe vette. Hány szegény parasztunk jöhetne alamizsnát kérni,
ha volna képe hozzá...
E szavakra Rodrigo felugrott a helyről, ahol eddig térdelt.
-- Nem alamizsnát jöttem kérni, de azt, hogy híven és tettekkel szolgálhassam
felségteket! Mondják, hogy régen a királyok nemességet és birtokot ajándékoztak legjobb
matadorjuknak... és... és... van Sevillában egy lány, a derék Josua Franco szép leánya, akit én
szívből és tisztességes szándékkal szeretek...
Kimondta itt, mindenki előtt, a világ előtt, a király előtt! Kételkedsz-e még,
bogárszemű, szép Estancia?
-- Nyögd ki végre, mit kívánsz! -- sziszegte mellette a királynő titkára.
-- Felséges királynő, felséges király -- talált rá hangjára most már Rodrigo da Triana. - Engedtessék meg nekem, hogy részt vegyek a mai corridán, bemutathassam tudományomat,
és legfelsőbb kegyelmükből csatlakozhassam a torreádoraik csapatához!

Az udvari nép fellélegzett körülötte, az utána következők sietősen bólogattak, mintha
csak tőlük függne a beleegyezés. Voltak még súlyosabb kérelmek is, a büszke királynő hát
kegyesen bólintott.
-- Don Alberto Bonavente, kérjük, intézkedjék, hogy a mai corridán Rodrigo da Triana
legyen az első, és a legvadabb bikával kerüljön szemben. Ha a homokon megelégedésünkre
fogsz viaskodni az állattal -- fordult Rodrigóhoz --, a többi kérésedet is meghallgatjuk.
Boldog pillanat. Rodrigo térdre ereszkedik ismét, aztán félreáll. Diadalittas mosollyal
tekint körül, és találkozik a szeme sok megértő, rokonszenves tekintettel. Minden olyan most,
mint a mesében. Ha azt kérte volna a királyi pártól, adják hozzá lányukat és fele
királyságukat, talán azt is megadták volna. Nevetni szeretne örömében, de hirtelen
megrettenve kapja fel a fejét. A trón előtt három sötét köpenyes, szakállas férfi áll. Mögöttük
két szolga ládával. A három férfi Spanyolország legtekintélyesebb rabbija. Köztük is az első
Abrabanel, Ferdinánd király kegyvesztett bizalmasa. Komoly, higgadt szavait Rodrigo oly
iszonyattal hallja, hogy a vér lefut a fejéből. Elsápad.
-- Felséges királyok, Spanyolország dicső uralkodói! Ezen az örömteli, boldog napon
szorongó szívvel borulunk lábatok elé, hogy irgalomért esedezzünk oly gyakran megcsúfolt,
oktalanul rágalmazott, sokat szenvedett hittestvéreink nevében..., mert elterjedt a hír, hogy
nem lesz maradásunk szép Spanyolországban, ahol nagyapáink meghaltak, s ahol
gyermekeink meglátták Isten ragyogó napját. Fogadjátok hát e ládát, benne harmincezer
ezüstmárkával, jeléül annak, hogy mielőbb talpra szeretnénk segíteni háborútól tépázott
hazánkat, mely, reménykedünk, hazánk marad továbbra is.
Abrabanel elhallgatott, és várakozóan nézett a királynőre. Sem Donna Izabella, sem
Ferdinánd nem voltak elkészülve e hirtelen követjárásra. Átvillant agyukon, hátha
szándékosan választotta Abrabanel ezt az alkalmat, hogy az udvar plénuma előtt szóra
kényszerítse őket, vagy talán hogy e nyilvános esdekléssel rokonszenvezőket keressen.
Bárhogy is állt a dolog, Izabella királynőt meghatották Abrabanel komoly szavai. Arca
szomorúvá lett, a szeme megrebbent.
De íme, mintha égzengés támadna messziről, dübörgő, mély hang csattant a teremben.
Rodrigo ijedtében megragadta övén a tőrt jaj, bizony nem azt a tőrt, mivelhogy az Sevillában
maradt, Josua Franco kalitkájában. Fra Torquemada ugrott elő a bíborosok közül, és
jobbjában feszületet tartva, megállt kevélyen a trón előtt.
-- Júdás harminc ezüstpénzen árulta el a világ megváltóját! kiáltotta, és fenyegetően
villámlott a szeme. -- Nos hát itt van, fogjátok, Spanyolország legkatolikusabb királyai!
Adjátok el ismét harminc ezüstért...
Borzasztó jelenet. Feszengő hallgatás. Aztán a királynő hangja:
-- Menjetek békével, tudós Abrabanel! Döntés még nincs. Várjatok türelemmel!
Mint aki rossz bortól lett kába, oly tántorogva hagyta el a palotát Rodrigo da Triana.
Estancia nevét dünnyögte szüntelen. Egyszeriben világossá lett előtte, hogy most már
nemcsak Estencia bírhatásáért, hanem talán Estancia életéért kell arénába lépnie. Mint az
orvos, aki már nem az egészséget, már az életet menti. S ez a nagy felelősség sok volt neki.
Minden őrajta múlik.

A furcsa kábulat át- meg átfonja hideg medúzakarjaival, és nem szakítja le róla sem a
két kancsó bor, sem Alberto Bonavente biztatása, sem az assentista senor Inigo közönyössége,
sem a rövid ima a viadal előtt, sem pedig a kürtök hangja. Megnézte a bikát, amelyet le kell
majd szúrnia, de csak a buta nagy szemeket látta meg belőle. Rossz ízű émelygés támadt a
gyomra felől, kapkodva vette a levegőt, és homlokát kiverte a hideg verejték. Két Rodrigo él
benne: egy, aki jár-kel, beszél és készülődik, és egy másik, akit ájultán cipel magával a test.
A bika csendesen felmordult, és a vasrácsot döfködte szarvával.
Rodrigo a gerendákat nézte a feje fölött. Az egyik szögletben fecskefészket fedezett
fel. Valaki megszólította.
Aztán kiabálás támadt, mert elszakadt egy kötél, és rögtön utána megszólaltak a
kürtök. Bonavente kiment, és köszöntötte a királyi párt.
Estanciának két gödröcske mélyült az arcán, ha mosolygott.
A homok nedves volt, de jószagú. Nem érzett rajta vér szaga, mert a mórok soha nem
ölték meg a viadalra bocsátott bikát. Csak felingerelték, és viaskodtak vele.
Estanciának kellemes, mély énekhangja volt. De csak ritkán mert énekelni. Nagyon
szerette, ha a haját simogatta.
Az assentista vállon veregette.
-- Nem kell izgulnia, barátom!
A tőrét már most kihúzta hüvelyéből. Erre a tőrre nincsen semmi vésve. Karzem,
firum, hamana. Hagyj utamra mennem.
A bika már ott szaladt a homokon és nyomában száguldozott a két picador.
Élj ott a pillanat.
Egészen váratlanul leszakadt Rodrigo da Triana szeméről a hályog és agyáról a
kábulat. Baljába kapta a maietát, kihívóan a mögötte álló matadorok felé vágott a szemével,
aztán határozott léptekkel a tér közepére sietett. Fennhangon és tisztelettel köszöntötte a
királyi párt, akik nem sokkal a vastag deszkapalánk mögött helyezkedtek el fellobogózott
páholyukban. Majd fogadalmat tett, amint szokás, hogy a felbőszített állatot egyetlen
szúrással fogja megölni, mert úgy kívánja espadai rangja és a keresztényi irgalmasság.
A picadorok kilovagoltak, és egyedül hagyták a bikával.
A vén, szürke nyakú állat több sebből vérzett, néha felbődült, és csülkeivel a földet
kapálta. Rodrigo tőre hegyére tűzte a piros kendőt, és széttárta a karját, mintha hívogatná.
-- Aha, vén iszákos, meddig váratsz magadra?! -- kiáltotta, és jóleső érzéssel vette
tudomásul, hogy taps és nevetés nyugtázza szavait.
A bika meglódult, és hatalmas testével nekirugaszkodva, apró léptekkel rohant a
messzire eltartott maietának. Rodrigo egyetlen lépést sem mozdult a helyéről, csak akkor
fordult meg a sarkán, amikor a fekete tömeg elszáguldott mellette. Aztán egy ideig távolról
néztek farkasszemet egymással, majd pedig gyors összecsapás kezdődött, miközben az espada
sűrű kendőlobogtatással igyekezett felvágásra ösztökélni lusta ellenfelét.

-- Lusta vagy, cimbora! -- kiáltotta Rodrigo. -- Na, várj csak! Megindult a bika felé,
mely egyszerre csak nekiiramodott. Ő messzire eltartotta a maietát, majd könnyedén, mint egy
táncmester, félreugrott.
És ekkor történt, hogy a bika fellökte.
Talán a lába csúszott meg a nedves homokon, talán rosszul számította ki az ugrást. A
váratlanul öklelő szarvak egyetlen szempillantás alatt felhasították a combját, és őt a földre
döntötték. Az éles fájdalomtól tehetetlenül összerándult a teste, és öklendezni kezdett. A
tömeg felüvöltött, de ő már nem látta, miért.
Elájult.
A bika nem torpant meg az öklelés után. Vérben forgó szemekkel lovábbrohant, és
egyetlen irammal nekiveselkedett a palánknak. Két hátsó lábára ágaskodott, mintha a kiabáló,
ezerfejű tömeget is el akarná tiporni, de két mellső lába beleakadt a felső deszkába, és amikor
visszazuhant, hangos reccsenéssel két sort kiszakított belőlük. Egyik lába eltört a kegyetlen
kalodában, és most kínjában, mint a bakkecske, megvadultán ugrált, a szájából véres hab
csörgött a földre, és a szegény pára, lerázva végre magáról az utolsó fadarabokat is, újult
erővel rohant neki a megtépázott palánknak, hogy talán át is ugorjék rajta.
S mindez éppen a királyi páholy előtt.
Ekkor ugrott elő egy fürge, fiatal torreádor a királynő emberei közül, nyomában meg a
többi, és a dühöngő állat csakhamar holtan hevert a porban.
Micsoda skandalum! A királyi pár halálos veszedelemben forgott.
Igaz, Ferdinánd király nemrégen még maga is kiállt bikát szúrni, most is kivont
karddal készült hitvese védelmére kelni de az ünnepség így is el volt rontva.
Rodrigo da Trianát négyen hurcolták ki a homokról. Az ő vérét is felszórták
fűrészporral, hogy nyoma se maradjon. Odakinn erős bort öntöttek a foga közé, életre rázták.
-- Tűnj el azonnal! -- sziszegte az arcába Don Alberto. Rodrigo da Triana számára így
maradtak el örökre a bikaviadalok.
De tévedett, ha azt hitte, hogy csak őt verte meg e kudarccal az Isten. Még aznap este
Tomas de Torquemada emlegette őt. Részvéttel.
-- Így hálózzák be keresztény fiainkat, felköltve bűnös becsvágyukat és tönkre téve
őket...Fra Jacinto, vizsgálat alá kellene vetni ezt a Josua Francot. Úgy tudom, vagyonos
ember... fordult az előtte álló páterhez.
Fra Jacinto különböző iratokat és könyveket vett elő, aztán csendesen megjegyezte:
-- Már megtörtént...
6.
Immár nem volt szükség arra, hogy Sancho Ruiz meglátogassa Josua Francot.
A besúgó oly üdvözült mosollyal járt-kelt Sevillában, mint még azelőtt sohasem. A
főügyész magához hívatta, és kézfogással köszönte meg neki, amiért két legyet ütött egy
csapásra: leleplezett egy gazdag óhitűt, egyúttal megtérített egy leányt, szaporítva ezzel az

Üdvözítő ájtatos híveit. Sancho Ruiz sűrűn bólogatott, egyébként közömbös arccal hallgatta a
dicséretet.
Sohasem fogadott el pénzt vagy bármi más díjat, amiért bűnösöket keresett és adott fel
a Szent Hivatalnak. Megelégedett e dicséretekkel, amelyeket -- mily gondos gazda! -- írásban
kért és fogadott el. Hogy miért, senki sem tudta, és senki sem kérdezte. Sancho ezeket a
dicsérő igazolásokat különböző helyeken gondosan gyűjtögette.
Fra Juan, az ügyész, ismerte már; most is tollat, kalamárist vett elő, és készségesen
asztalhoz ült.
-- Sancho testvér, lásd, saját kezemmel írom... Sancho fontoskodó képpel előrehajolt.
-- Ezúttal nem kérem írásban az elismerést, atyám -- suttogta. -- Legalábbis egyelőre
nem...
-- Hogyan?
Sancho párszor köhintett, ilyenkor fájdalmasan összerándult az arca. Hátának sebe
megérezte a szokatlanul nedves időjárást. De erőt vett magán (ó, légy átkozott, Rodrigo!), és
szenvedélytelen hangján magyarázni kezdett:
-- Kegyelmed jól tudja, atyám, hogy mindenkor a Szent Hivatal és Istentől rendelt
feletteseim tetszésére igyekszem elvégezni a rám szabott feladatokat.
A főügyész közbevágott:
-- Sancho testvér, ne feledd el, hogy az önelégültség súlyos bűn!
-- Távol álljon tőlem!
-- Emlékezz, miként lármáztad fel a poroszlókat, hogy a folyóparton tetten érhetik a
hajóst meg az espadát.
-- Azóta óvakodom a vaklármától. De hát ne feledkezzék el arról, atyám, hogy én
voltam, aki Josua meglátogatására vállalkoztam. Bárki más az utcasarokról figyelte volna a
házat, ismerősöket, rokonokat zaklatott volna, míg én egyenesen az oroszlán barlangjába
léptem.
A főügyész elmosolyodott. Barátságosan bólintott.
-- Valóban így volt. Mit kívánsz tehát, Sancho testvér? Igyekszem teljesíteni.
Sancho felállt, és fanyar, fogvillogtató mosollyal válaszolt:
-- Az ügy nem ért véget. Lehet, hogy a zsidó lányát, Estanciai is le kell majd
tartóztatni.
-- Meglehet.
-- Arra kérem, Fra Juan, adjon nekem egy írást, mely szerint Estancia ellen azonnal fel
kell függeszteni az eljárást, és szabadon kell őt bocsátani.
Gyorsan hadarta el mondanivalóját, félt, hogy úrrá lesz rajta az izgalom, és elárulja
magát. Az ügyész így is felrántotta-a szemöldökét.

-- Sancho testvér, vigyázz a lelkedre! A sátán nemegyszer nők képében kísért meg
bennünket. Minél szebb a nő, annál jobban. Emlékezz csak vissza, a madridi autodafét
majdnem tönkretette az a három leány, akik élve kerültek a máglyára. A tömeg ki akarta
szabadítani őket. Hogyan adjak én szabadító levelet Josua lányának, amikor még le sincs
tartóztatva?
-- Valaki másnak kell. Mézesmadzag gyanánt -- vonta meg a vállát Sancho.
Nem mondott igazat, ámbár megfordult a fejében, hogy a levél talán mézesmadzag is
lehetne az espada számára. De hát ki törődik most Rodrigo da Trianával?!
Sancho Ruiz szerelmes volt. Életében talán először. Szerelmes vágyódásában agyafúrt,
különös ötletekre ragadta el magát. Ilyen volt e mentesítő levél is, amelyet zekéje belső
zsebébe süllyesztett, miután az ügyésztől -- hosszas hümmögetések után megkapta.
Milyen bánatos, halovány lehet most a szép Estancia! Lehervadtak arca rózsái,
lecsukódnak nagy fekete szemei, és kezét ölébe ejtve, csendesen sírdogál. Mi sem lenne
könnyebb, mint betörni hozzá, és hatalmi szóval kényszeríteni: felejtse el az espadát, és csakis
őt, Sancho Ruizt tüntesse ki szerelmével.
Miközben a Triana-erődből, melyben az inkvizíció székelt, Sancho a Guadalquivir
hídjához közeledett, hogy átvágva rajta, a Zsidók utcájába jusson, megfordult fejében az is,
miért is ne próbálhatná szép szavakkal, udvarlással maga felé fordítani a lány szívét. Igen, az
valóban méltóbb volna, de kétséges, sikerrel járna-e -- hessegette el magától savanyú arccal a
gondolatot. Estancia szép leány, ő pedig, minek is tagadja, sok mindenben különbözik
Rodrigo da Trianától. Különben is vigyáznia kell! Mert hogyha egyszer Sancho Ruizra
kiáltják ki az eretnekséget, akkor jaj lesz! Ezerszerjaj!
A ház, Josua háza tömve volt hivatalnokokkal. Akit valamilyen gyanúval vád alá
helyeztek, annak vagyonát azonnal elkobozták, nem is várva az ítéletre, amely amúgy is csak
hónapok vagy évek múltával született meg.
-- Elfogták senor Josuát! -- sopánkodott Sancho, nem úgy, mint aki a leltárkészítésből
következteti, hanem mint aki most újságolja.
Estancia szép fekete haja ziláltán hullott homlokába. Szólni sem tudott a görcsös
zokogástól.
-- Tegnap este... Ó, istenem, istenem, sejtettem már régen...
-- De hát mi volt az ok?...
Sancho Ruiz e percben őszintén kívánta, hogy Estancia ártatlannak lássa őt ebben a
dologban. Úgy érezte, sejti az ő szerepét Josua Franco elfogásában. Nem kapott választ.
Estancia a szoba sarkában kuporgott egy kicsiny széken. Sancho hozzálépett, és megfogta a
kezét.
-- Szegény Estancia kisasszony -- mondta --, a megpróbáltatásban ne feledkezzék el
Krisztus Urunk kínszenvedéseiről. Ha arra gondol, bánata talán enyhülni fog.
-- Én már csak meghalni szeretnék.
-- Az ördög sugalmazza ezt. Ne is gondoljon rá! Siessen inkább, imádkozzék
apjauráért, hallgasson még egy szentmisét!

-- Még egyet? -- Estancia megriadva bámult rá.
-- Senorita, a szentséges Szűzanyára! -- hördült fel Sancho Ruiz, és méltatlankodva
csapta össze a kezét. -- Csak nem azt akarja mondani, hogy mind máig nem hallgatott
egyetlen szentmisét sem?
-- Én, én...
-- Ezért voltam áldozatkész jó barát? Azért intéztem el, hogy csupán a hitére és nem
külső színvallására is megkereszteljék?
Estanciát ez a szemrehányó hang mintha megőrjítette volna, kétségbeesetten
kapaszkodott Sancho karjába, és nagy fekete szemével ijedten kereste a tekintetét.
-- Senor Sancho -- könyörgött --, én úgy félek... Kegyelmed jó szívvel volt irántunk.
Hamar bejáratos lett hozzánk. Apámmal is megértették egymást.
Sancho Ruiz arca nagyon gondterhelt lett, és ráncai mintha megsokszorozódtak volna.
-- Kegyelmed azt mondta, apám miatt tegyem... ha nem mondja, én nem
keresztelkedem meg! Mikor mentem volna misére? Apámnak még nem is mertem
megmondani.
-- Talán bizony fél tőle?
-- Ó nem, dehogyis! Az én apám áldott jó ember volt.
-- Mert ha visszatartotta vagy büntette volna, amiért Jézus Urunk hitére tért, úgy azt
mondanám: megérdemli sorsát!
Megérdemli sorsát? Josua Franco ezekben az órákban egyáltalán nem tudta, milyen
sors vár rá. Rémülten és megalázottan gubbasztott a Triana-erőd föld alatti börtönében, és a
vaksötétben, amely körülvette őt, megmozdulni sem mert. Bele-beletúrt ősz szakállába, és
csendes imát mormolva, a fejét ingatta egyre.
Jól tudta, hogy sem egyenes szóra, sem könyörgésre fel nem nyílik cellája ajtaja, csak
akkor, ha ügyére sor kerül. Vajon mikor? Mert addig sem barátai, sem a leánya meg nem
látogathatja. És nem ismerheti meg sem vádlóit, sem a tanúkat, akik ellene vallanak. Talán
még a vádat sem. Hátha nem is hibáztatják. Csak hamis tanúzásra akarják kényszeríteni. S ha
nem hajlandó, hát kínpadra vonják. Ámbár ha beleegyezne, akkor is megtennék, csak azért,
vajon igazán állhatatos-e elhatározásában. Josua Franco nem volt fiatal ember, sokat látott és
tapasztalt már életében. Nem félt a kínzástól, mely a város és az egyház vallatásaihoz éppúgy
hozzátartozott, mint a bírák kérdései.
De megremegett a gondolatra, hogy egyetlen lánya ugyanerre a sorsra juthat.
„Istenem, őrizd meg nyelvemet minden rossztól, ajkaimat minden helytelen beszédtől,
akkor is, ha engem átkoznak, maradjon lelkem hallgatag, sőt legyen olyan az én lelkem, mint
a szálló por, mely lehull mindenkire... ha pedig mások rosszat koholnak ellenem, hiúsítsd meg
az ő tanácsukat, és rontsd meg a szándékukat!"
Végigszámlálta magában, hol járt, mit csinált az elmúlt hónapokban. Nem volt
feledékeny, mégis meg kellett erőltetnie magát, hogy felidézze elhangzott szavait. De bárhogy
is próbálta bíráló, elfogult, sőt ellenséges indulattal mérlegelni tetteit, nem talált bennük

semmi főbenjáró bűnt. Még az Ampurias-féle vagyon ügyét sem lehetett a visszájára
fordítani.
Ennek megörült. Eljárását talán enyhítő körülményként fogadják. Majd sorra vette a
gyanús Sancho Ruiz minden egyes látogatását. Emlékezett még mindazokra a szavakra,
melyekkel hívatlan vendégéhez szólt. De nem talált olyat, amelyet rossz szándékkal ellene
lehetett volna fordítani. Szegény Josua Franco felhördült rémületében, mert váratlanul
felködlött előtte Rodrigo da Triana alakja. És a tőr.
Örökkévaló Isten! Erről elfeledkezett. Mi sem érthetőbb, mint hogy az espada, aki
napok alatt Sevilla híressége lett, visszakívánta a tőrét. S mert nem kapta -- bosszút esküdött.
Átkozott tőr! Egészen bizonyos, hogy Rodrigo da Triana okozta vesztét. Az ember
megmássza a hegyeket, és elbotlik egy szalmaszálban.
Josua Franco elátkozta magában ezerszer azt a pillanatot, amikor a rossz sors
összehozta őt az espadával. Ő, bárcsak taposta volna agyon a bika ott a piactéren, és lett volna
része a kegyetlen, de gyors halál! Most itt kell szenvednie, kétségek és fájdalmak között.
Különös izgalom vett rajta erőt mégis, amikor két hét múltával két őr jött érte, és a
consulta da fé elé vezette, egy alacsony és sötét szobába, ahol bírái között sem közelebbi, sem
távolabbi ismerőst nem tudott felfedezni. Minden ízében reszketve, szótlanul hallgatta végig a
vádirat terjedelmes bevezetését, csak akkor rogyott a földre hangos kiáltással, mikor az
ügyész a vád végső szavait kimondta:
-- ... és mindenfajta mesterkedéssel meg akarta akadályozni a szent katolikus hitre
áttért leányát, Estanciai abban, hogy elmélyedjen Jézus Krisztus szolgálatában...
Körülbelül ugyanabban az időben Sancho Ruizt is érte olyan meglepetés, hogy azt
hitte, menten összedűl körülötte a világ. Naponta eljárt Estanciához, karon ragadta, és elvitte a
székesegyházba misét hallgatni. Majd elintézte azt is, hogy az egyik apácakolostorba
hitoktatásra járjon, de lelkére kötötte, a többi neofita között el ne kottyantsa, hogy őt már
megkeresztelték. Lassan, vagy talán túlontúl is gyorsan, Estancia gyámjaként lépett föl,
megszabta, merre járjon, kivel beszéljen, s hogyha a hűséges Mária szolgáló kis szobájában
lepihent a leány egy percre (a ház többi részébe nem volt szabad belépnie), Sancho melléje
telepedett, és sima hangján így szólt:
-- Úgy fáj a szívem, hogy nem láthatom mosolyogni.
-- Miért is mosolyognék?
-- „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak." Az idő és a Szűzanya
kegyelme elhozza a vigasztalódás idejét.
Estancia hallgatott.
-- Nékem úgy tűnik, mintha már nagyon-nagyon régen ismernénk egymást. És
remélem, noha kimondani sem merem, hogy még nagyon sokáig nem szakadunk el.
A lány arca megrándult.
-- Miért beszél ilyesmiről? -- suttogta. -- Azt sem tudom, él-e vagy halott az édesapám.

-- Én megtudhatnám -- húzta el a szót Sancho --, talán be is juthatnék hozzá... -- és
jelentőségteljesen elhallgatott.
Estancia túlságosan is gyenge volt ahhoz, hogy magából kikelve utasítsa rendre a
besúgót, csak bólogatott remegő fejjel, mint aki régi sejtését látja bebizonyosodni.
-- Kérem, hagyjon magamra! Ne tetézze szenvedésemet! Hirtelen felzokogott, bő
patakokban ömlött a könny a szeméből. -- Rodrigo, Rodrigo -- nyöszörgőit --, miért is nem
vagy mellettem?!
Mintha korbáccsal ütöttek volna az arcába, Sancho Ruiz vérvörös képpel pattant fel
helyéről. Nem is köszönt, elrohant. Átvágott a város zajongó tömegén, félrelökte útjából a
kosaras árusokat és a vízhordó csacsikat, leszaladt a vízpartra, pénzt dobott egy csónakosnak,
hogy gyorsan evezzen át vele a túlsó oldalra.
-- Gyorsan, gyorsan!
-- Igenis, uram.
Észre sem vette, magában beszélt:
-- A fáradozásomat, a jóságomat elfogadta. Mégis azt a sunyi parasztot emlegeti.
A csónakos elnevette magát.
-- Asszony után töri magát ennyire az úr?
-- Fogd be a szád! Evezz!
Feldúltan, minden ízében reszketve rontott be az ügyészhez.
tekintélytisztelete, sőt félelme azonban csakhamar legyűrte indulatait.

Ösztönös

-- Fra Juan -- kezdte --, kegyelmednek is az volt a szándéka, hogy mihamarabb
lefolytatja a vizsgálatot. Amikor a zsidó ügyesen kikerülte az Ampurias-féle csapdát,
elfogadták az én tervemet: beférkőzöm a hazába, megkereszteljük a lányát, hogy végül a
visszatérítés vádjával lefoghassuk az öreget.
-- Így volt, de hát miért lihegsz annyira?
-- Josua valóban vizsgálat alá került, de a legfőbb tanút, a lányát még a mai napig sem
idézték meg.
-- Sancho testvér -- csattant fel Fra Jüan --, a Szent Hivatal akkor és olyan módon
foglalkozik az ügyekkel, ahogyan jónak látja! Ki hatalmazott fel téged, hogy bíráld a mi
munkánkat?
Sancho horpadt melléhez szorította a kezét, és azonnal visszahúzta szavait, mint a
csiga:
-- Félreértesz, atyám! Nem bírálni akartam a Szent Hivatal munkáját.
-- Ott van a zsebedben a lányt kiszabadító írás. Örülj hát, amíg szabadon van anélkül
is.
Erre mit lehetett volna válaszolni? Mondja-e azt, hogy nehéz álmaiban úgy képzelte,
Estancia megtörve, kétségbeesetten áll szigorú bírái előtt, amikor ő mint arkangyal

megjelenik, és felmutatja a szabadító írást? Kivezeti majd a kapun, s hagyja, hadd omoljon
mellére hálaadó zokogással, hadd köszönje meg alázatos, szép szavakkal, amiért
megszabadította.
Ez forgott agyában Sancho Ruiznak már hetek óta, talán azóta, hogy meglátta
Estanciát ott a Plaza de Toroson meghatottan állni a hitvány Rodrigo előtt. És ezek az
ábrándképek lassan elvették az eszét. Mint a gyermek, úgy várta, vágyta, hogy Estancia
gyengéd és szerető, hálás kézzel megsimogassa arcát, mint ahogyan megtette biztosan
nemegyszer az espadával. Mert Sancho Ruiz de Sagunto, akit már annyian átkozhattak
szeretetre vágyott. Ember volt ő is, harcolnia kellett a szeretetért. Ez az egész színjáték pedig
nem volt több macska-egér játéknál.
Tépelődéséből a főügyész megenyhült hangja riasztotta fel:
-- Emlékszem, Sancho testvér, mondtad, hogy valaki más miatt van szükséged arra a
felmentő levélre. Úgy lesz hát, ahogy te kívánod. Jó volna azonban, ha írást készítenél az
ügyről... No, azt tudod-e, mit találtak a leltározók Josua Franco pénzes faliszekrényében?
-- Mit?
-- Egy tőrt. Mindössze egyetlen tőrt. Az aranyait máshol rejtegette. -- Fra Juan felállt,
az ablakmélyedéshez lépett, és egy ládából előhúzta a karcsú fegyvert. -- Nézd meg te is.
Sehogy sem tudom megérteni, miért volt olyan értékes a zsidó szemében ez az olcsó
szerszám.
Sancho Ruiz rátekintett a tőrre, amelyet De Cigalez kivont hüvelyéből, és az orra elé
tartott. Hirtelen reszketés fogta el egész testében, fehér homlokán nagy verejtékcsöppek
jelentek meg.
Nagy Isten! Ez itt a zaragozai tőr! Rodrigo tőre.
Ha erről faggatják majd Josuát, Rodrigót fogja emlegetni, s ha elfogják Rodrigót is,
akkor Sancho Ruiz...
-- Olyan tőr, mint a többi, nincs benne semmi különös hallotta a saját hangját.
-- Az öreg mégis őrizte.
-- Talán emlékbe kapta valakitől. Vagy csak elfeledkezett róla.
Megrántotta a vállát, mint aki nem akar többet foglalkozni a dologgal. Mégis, ahogy
elköszönt, s kilépett a folyosóra, kétségbeesett vinnyogás tört fel a melléből, és ájultán
vágódott végig a padlón.
Az inkvizíció orvosa vágott eret rajta, három napig mégse tért magához. A harmadik
napon felnyitotta szemét, és bágyadt hangon, mint egy gyermek, vizet kért. Az orvos újból
meglátogatta, mert Sevilla körül, úgy mondták, ismét felütötte fejét a pestis. Nem talált rajta
semmi gyanúsat, ezért csak mentafőzettel itatta, és nehéz borokkal, amitől pár óra múltával
erőre kapott.
Egy szolga nyitott a szobába:
-- Fra Juan üzeni, hogy az úr kívánsága szerint letartóztatták Josua lányát. Harangszó
után lesz a vallatás.

A szolga hangos dicsértesséket mondott, és elment. Elköszönt a doktor is. Egyedül
maradt Sancho Ruiz. Egyedül és tehetetlenül. Mert olyan gyenge volt, hogy a szemét is
nehezen tudta felnyitni, a nyaka és a feje fájt, mert magasra polcolták alatta a dagadt párnákat,
és a kezén meg a lábán ezernyi tűvel szurkait az erőtlenség zsibbadása.
E zsibbadás lassan átterjedt egész testére, aztán az agyára, mert lassanként valami zöld
ködön át szemlélte a körülötte való dolgokat: a sarokban egy ládát, odébb egy durva asztalt, a
csupasz falon a feszületet és a fehéren boltozódó mennyezetet. Váratlanul zúgni, majd
pattogni kezdett valami a fülében, és az egyre erősödő pattogás szavakká olvadt...
Bámult a mennyezetre. És hallgatta a rég hallott szavakat:
-- Kígyót melengettünk a keblünkön annyi éven át. Sancho fiam, menj, és öltözz világi
ruhádba!
-- Atyám -- e hangra most is könny szökött a szemébe.
-- Az érsek úr halálra akart korbácsoltatni. Hogy is történhetett ilyesmi? Hát lehet
magasztosabb pillanat az életedben, mint amikor pappá szentelnek? Szerencsétlen! Még azt
hittük, te vagy a legkiválóbb a szemináriumban.
-

- Krisztus sebeire esküszöm...
-- A vétek vétek marad, bárkit hibáztatsz miatta.
-- Atyám, mit tegyek, hogy megenyhüljenek irántam?

-- Mit tegyél?! -- csattant most hirtelen egy hang. Megismerte. Rodrigo da Triana
hangja volt. -- Menj és szabadítsd ki!
-- Nem tudtam, hogy gyilkosság lesz a vége.
-- Talán bizony tetvet vakarni kértétek el a tőrt!
-- Gyilkost nem szabadítok!
-- A legjobb barátod volt!
A boltozatos mennyezeten most freskók jelentek meg, és a meszelt párkányok helyén
aranykandeláberek égtek. A Szörny hangja dübörgőit:
-- Csúfoltad az oltáriszentséget!
-- Nem!
-- Azt állítottad, a pogányok is üdvözülhetnek!
-- Nem!
-- Csak az igazat vallj ad!
-- Ó, atyám...
-- Serény és szorgalmas hívünk vagy, Sancho testvér!
-- Mindig, örökké, halálomig.

-- De sok mindenben bizonytalankodói.
-- Jaj!
-- A Föld gömbölyű...
S mintha a Teremtő szólalt volna meg, a Föld hirtelen meggörbült, és gömbölyűvé
formálódott, mint a dinnye. Jeruzsálem csillaga eltűnt róla, csak a szférák burkai vették körül
átlátszóan és könnyedén, mint a szappanbuborék. S mindeme gömbök a szédületes mélység
fölött lebegtek. Nem volt alattuk Isten tenyere, mely tartsa és óvja őket. A világ teteje pedig
olyanná lett, mint a székesegyház óriási kupolája. Tetején Tomas de Torquemada állott,
kezében a feszülettel, s minden más hangos sikollyal csúszni kezdett lefelé, a Föld görbült
széle felé, hogy belezuhanjon az iszonyú semmibe. A folyók hangos sistergéssel ömlöttek le a
világról, a tengerek megcsusszantak, és mint a dézsából kilöttyentett víz, csillogó pajzsként
tűntek el a mélyben, és a bóduló ökrök, a nyihogó lovak, a csikorgó szekerek, a jajongó
emberek mind-mind a mélybe zuhantak.
-- Jézus, segíts! -- üvöltötte Sancho Ruiz, mert a szoba és az ágy, melyben tehetetlenül
feküdt, megingott; majd iszonyú gyorsasággal csúszni kezdett az is. És mint a harang nyelve,
ide-oda hintázott a mélységek felett.
Bim-bam, bim-bam! Ez a világ vége. Sancho felnyitotta a szemét.
Csurom víz volt a feje körül a párna. A melle hörgött, ahogy a levegő után kapkodott.
Odakint a kápolna harangja most ütötte az utolsót. Megint forróság öntötte el a testét. Felült
az ágyában. Most kezdik vallatni Estanciát.
A hideg rázta. Meg kell mentenie Estanciát, letörölni könnyes arcát, ó, bár csak
egyetlenegyszer hallaná hálálkodó szavait!
Mint a végveszélyben élő, riadt tekintettel nézett körül a szobában. Csak egy bot
volna, melyre támaszkodhatnék, csak volna itt valaki, aki lábra állítaná. Ó, átkozott
gyengeség, iszonyú félelem... de már nem gondol a tőrre. Nem fog gondolni a tőrre, nehogy
levegye lábáról a rettegés.
Meglátta ágya mellett a boroskancsót. Tele volt. Reszkető kézzel emelte szájához, és a
nehéz, édes bort hatalmas kortyokban öntötte magába. Kétszer is elfogta az öklendezőinger,
de legyűrte undorát. Ennyi bort egyszerre még soha nem ivott.
A bor csodát tett. Sancho Ruiz felkelt, megtapogatta köpenye zsebében a szabadító
levelet, aztán kilépett az ajtón. Merev, szögletes mozdulatokkal, mint fabábú, indult el a
pincékbe vezető lépcsők felé. A máskor zajos folyosókon ez idő tájt már alig járt valaki.
-- Sancho testvér, örülök, hogy egészségesnek látom -- köszönt rá valaki, de ő nem állt
meg, csak egy csendes dícsértesséket mormolt a foga között. A csigalépcső ajtaja a folyosó
végén volt. Ez vezetett a carceles secretas, a titkos börtönök mélyébe. Kinyitotta az ajtót. A
hűvös levegő, mely a pincékből kiáradt, megtaszítottá. A részeg kábulat teljesen úrrá lett rajta,
hogy szédülten esett a falnak.
Rogyadozó léptekkel indult lefelé, csukladozva rebegte:
-- Megyek már, megyek már...
A mélyből elhaló sikoltás hatolt idáig.

Sokáig tartott a csigalépcső útvesztője, ámbár egyre közelebbről lehetett hallani a
felhördülő j aj gátast. S akkor, mintha régi és igazi élete szólna utána, hirtelen egy erőteljes
hang kiáltott:
-- Sancho testvér, jöjjön vissza! Tomas de Torquemada főtisztelendő hívatja. De
azonnal!
-- Nem tett semmit az én apám! Nem tett semmit az én apám! -- kiabálta odalent
Estancia.
-- Sancho testvér! Fra Tomas azt parancsolta, azonnal kerítsük elő!
És a mélyből:
-- Nem tudok semmiről!...
Sancho Ruiz szédülten botladozott lefelé. Ajka lefittyedt, és dünnyögő morgás tört fel
belőle:
-- Odaérek mindjárt, kicsi Estancia! Hahaha, ördög bújjék a főinkvizítorba! Meg a
tőrbe! Mindenbe! Mindenbe! Gyere, Estancia, gyere velem, lecsúszunk a föld széléig!
Teli szájjal röhögött, amit talán odabent is meghallottak a bírák, minthogy éppen akkor
érkezett a lépcső legaljára, mert egy hang, amely fennszóval figyelmeztette a tanút, egy
pillanatnyi szünetet tartott.
-- Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, csak az igazat valld!
-- Könyörüljetek rajtam, urak! Az én apám...
Sancho Ruiz ott állt a nehéz faajtó előtt. Most már végleg összezavarodtak fejében a
gondolatok. Egy véletlen mozdulattal lerogyott a földre. Majd feltápászkodott ismét, és
betekintett az ajtó féltenyérnyi rácsos ablakán. A szobában félhomály volt. Három gyertya
égett egy alacsony asztalon, melynél a bírák ültek. Jobbra a bakó.
Estanciát nem látta.
De mégis. Két lábfejet látott az ablakocska magasságában. A bokára erős kötelek
csavarodtak, és a kötelekről nehéz kőkolonc lógott a földig. Sancho szeme káprázott.
Megbomlott, részeg fejében világos volt, kit húztak fel a csigán, de rémületében azt sem tudta
most eldönteni, miért is jött ide.
Az ajtófélfa mellett lecsúszott a földre. Éppen akkor, amikor odabent egy kemény
hang ezt mondta:
-- Még egy koloncot!
Sancho Ruizt megragadta egy kéz, talpra rángatta, és egy felháborodott hang azt
kiáltotta a fülébe:
-- Fra Tomas nagyon ingerült. Miért ellenkezel? Aztán tuszkolták vissza, fel a
csigalépcsőn.
Odafent, a díszes nagy szobában ijesztő fényben csillogtak a szempillátlan szemek.
-- Miért sír ez az ember? -- kérdezte a főinkvizítor.

-- Nem tudom, főtisztelendő atyám. Úgy látom, részeg. Sancho Ruiz meghajlott, vézna
alakja úgy állt megtántorodva a szoba közepén, mintha csak önmaga árnyéka volna csupán.
-- A levél... -- motyogta. -- Engedjétek el, ne üvöltsön! -- és ömlött a könny a
szeméből.
-- Térj magadhoz! -- rázták meg a vállát a saskörmök. -- Térj magadhoz! Nagy feladat
vár rád! A genovai mégis végrehajtja istentelen tervét. De mondjon akármit Róma feje, én,
amíg Krisztus Urunk kegyelméből e helyen állok, hirdetem mindenfelé, hogy istenkísértés,
ördögi machináció ez a felfedező út!
-- Igenis, atyám.
-- Papot erre az útra nem engedek menni!
-- Igenis, atyám. -- A besúgó gyűrött arca hol viaszsárga lett, hol vérvörössé változott.
-- Elküldelek azonban téged, hogy vigyázz, semmiféle eretnekség, szentségrontás,
ördögidézés a hajókon ne legyen. Legyen a szemed rajta, hogy a hajók valóban Indiába
jutnak-e el!
Odakint alkonyodott. A pálmák és cédrusok lombjain elhallgattak a madarak.
Elcsendesedett a városi zajongás is. Az égen megjelentek a csillagok. Olyan volt az egész
világ, mint valami óriási kupola. Szédítő, meredek templomi kupola.

FÖLD!FÖLD!
1.
A Moguerből Pálosba vezető úton, mely előbb szőlővel gazdag dombok között
kanyarog, majd hirtelen fordulóval a Tinto folyó partjáig szalad, öszvérháton egy asszony és
egy kisfiúcska igyekezett célja felé. Messzi útról jöhettek minden bizonnyal, erről árulkodott
elnyűtt, poros ruhájuk, elcsigázott arcuk. Es a zsák is, amit nyereg gyanánt az állat hátára
vetettek, noha oly lapos volt, hogy durva pokrócnál többet nem ért.
Az asszony -- keskeny szájú, erős csontú teremtés -- hallgatag volt, mint az öszvér.
Maga elé bámult. A kezét nézte talán, kidolgozott vörös ujjait, ahogy a gyeplőt tartják.
Gondolatai elkalandozhattak, szinte el is feledkezett magáról, mert hol sietősre nógatta az
állatot, hol meg -- valamitől elriadva visszafogta hirtelen, mintha csak azonnal meg akarná
szakítani az útját, hogy visszaforduljon. A gyerek leugrott az útra, és korán érő fügét szedett.
Máskor meg anyját kérdezgette mindenféléről.
-- Miért nincsenek errefelé vízemelő kerekek?
-- A tenger felől bőven hoz esőt a szél. Nem úgy, mint odafent, Kasztíliában.
-- Ismeri azt az urat az én édesapám, akivel Sevillában találkoztunk?
-- Biztosan.
-- Gazdag és hatalmas úr lehet biztosan.
-- Apád is az.
A gyerek nagy sokára kérdezte:

-- Akkor hát miért nem kocsin utazunk? Miért nem aranyos hintón?
-- Hagyj, Fernando! -- Az asszony hátrasimította homlokába hulló, csapzott haját. -Eljön majd az idő, amikor te is aranyos hintón fogsz járni. Adja az Isten!
A messze távolban már látszott a tenger. Fújt a szél, és sütött a nap, de a nagy tükör
gyanánt csillogó szürke víz színén még a reggeli ködök úsztak.
-- A tenger, a tenger!
-- Igen, Fernando. Az ott a tenger.
A folyó köves partjánál vitorlás csónakok és kicsiny bárkák álltak. Amott a partról
mélyen a folyó közepéig sövénykerítés húzódott. Halászok álltak térdig vízben, és nagy
merítőhálókkal merték ki a tengeri dagályból itt rekedt halakat.
-- Édesanyám, édesanyám, nézze! Már megint egy csapat! Előttük az úton tömeg
feketéilett. Asszonyok, gyerekek, férfiak mentek, legtöbbjük gyalogszerrel.
-- Azok is a kikötőbe mennek?
-- Igen. Úgy szól a királyi parancs.
-- Hát ezek is rossz emberek? -- A kisfiú csodálkozva nézte a menetet, amelyet
lassacskán utolértek.
Az asszony sokáig nem felelt. Az öszvér szaporán szedte a lábát, elhaladtak az úton
vánszorgók mellett, akik hangosan nyögve, szitkozódva vagy éppen imádkozva igyekeztek
Pálos felé. Aztán elhagyták maguk mögött a tömeget, amelyben most elnyújtott, panaszos
hangon a száztizennegyedik zsoltárt, a haliéi imát kezdte mondani valaki:
-- Midőn Izrael kivonult Egyiptomból...
-- Fernando -- fordult hátra az asszony --, te már nagyfiú vagy. Tanuld meg, hogy
senki sem jobb, sem rosszabb, mint mi vagyunk, csak azért, mert másképp imádja Istent! De
ne beszélj erről!
Fernando hallgatott. Nem szóltak egymáshoz egészen addig, míg fel nem tűntek a
domboldalakon Pálos első házai. 1492 júniusa volt. Elmúlt egy hónapja, hogy királyi
parancsot olvastak fel a falvakban meg a városokban. Minden zsidó, aki azonnal áttérni nem
hajlandó, hagyja el Spanyolországot.
Egyszeriben magasra szökött a teherhordó állatok ára. Voltak városok, ahol a
kiüldözöttek házakat, földeket adtak egy-egy öszvérért. A csomagokat, batyukat, zsákokat
királyi tisztviselők turkálták át, elrejtett arany és ezüst után kutatva, amit nem volt szabad
elvinni.
Az ország, amelyet újra meg újra megtizedelt a pestis, amelynek földjei kiszáradtak,
mert a kezek fegyvert fogtak a pogány ellen, amelynek főterein mágják lobogtak hangos
ropogással, s amelyben, mint megriadt nyulak, bújtak a szótlanság odúiba,az emberek, most
új siránkozástól visszhangzótt. Tízek, húszak, százak és ezrek vánszorogtak az országutakon a
tűző nap alatt, előbb még énekszóval és tamburakisérettel, amelyre a rabbik biztatták az
ifjúságot, később már fáradt nyögdécselés és siránkozás közepette, mert a csecsemők
kiszáradtak a pólyák melegében, és az öregek sápadtan omlottak el az utak szélén.

A falvakban eléjük állt a plébános, és megtérésre szólította őket. Ha tagadólag a
fejüket rázták, tovább kellett menniük azonnal. Rendszerint továbbmentek, még a hitben
gyengék és megalkuvók is, mert jobb ártatlanul üldözöttnek lenni, mint sanda szemek között,
pallos alatt tengődni. A kincstárnak pénzre volt szüksége. Kifosztotta a mór háború. így szül
embertelenséget az embertelenség.
Tele voltak az országutak. De nem bántotta senki a másikat. Még a haramiák is
nyugton maradtak, pedig lett volna alkalmuk bő aratásra. Parasztok és munkások futottak elő
olykor a földek közepéből az út szélére, és dugva cipót, sajtot, kölest nyújtottak a
menetelőknek. Máshol nem szedték meg az útszéli gyümölcsfákat, hogy legyen mit enniük a
vándorlóknak.A kikötőkben rettentő a zűrzavar.
Beatrix és a kis Fernando -- mert ők voltak az öszvéren lovaglók --, Pálos első
házainál máris e kikötővárosi sokadalom kellős közepébe került. Az út szélén asszonyok és
gyermekek ültek a porban, olaj és hagyma szaga áradt a szabad ég alatt rakott tűzhelyekből,
szamarak bőgtek, öszvérek nyerítettek hörgő hangon, egy nagyobb fa alatt kis csoport énekelt
elnyújtott templomi éneket -- mindenféle izgatott lótás futás és veszekedés hallatszott.
A kisebb kikötőket jobban ellepték a száműzöttek, mint Cádizt vagy Puerto de Santa
Mariát, mert úgy remélték, olcsóbban kelhetnek át a tengeren.
-- A La Rábida-kolostorhoz igyekszem -- mondta Beatrix, de csak nagy sokára kapott
választ. Mindenki idegen volt.
-- Ott a legmagasabb domb taréján. Az ott a ferencesek kolostora.
Beatrix a napfénytől hunyorogva nézett a domb tetejére. Még egy óra odáig az út. A
gyerek fáradt és nyűgös. Ót pedig hideg borzongás rázza meg olykor. Pihenni kellene. Enni
egypár falatot. És gondolkozni. Vajon tárt karral várja-e odafent -- az admirális? Don
Cristobal Colon! Az ő Cristóbalja.
Leugrott az öszvérről, egy karóhoz kötötte, és belépett fiával együtt a kocsmába,
amely előtt éppen megálltak. Odabent az udvaron is asztalok álltak. Sok volt az ember.
Egyesek az asztalra borulva aludtak, nem a bortól, hanem az álmosságtól elcsigázva. A
közepén egy nagy hordó előtt marcona férfi állt, és fennhangon kiabálta:
-- Csak azt vehetem fel a hajóra, aki kifizette a király aranyát!
Parancs jött ugyanis, hogy a száműzöttek csak akkor hagyhatják el az országot, ha egy
aranyat fizetnek a királynak. Gazdát cserélt hát az utolsó vég vászon vagy a kis csacsi is.
Akinek ezután is maradt pénze, válogathatott, hová hajózzék, Itáliába-e vagy Angliába.
Akinek nem maradt semmije, azt Afrikába vitték a gályák.
Beatrix helyet szorított magának egy megszállott arcú öregasszony meg egy vicsorgó
képű, torzonborz alak között, és böjt napja lévén, halat kért az elősiető szolgálólánytól.
Nagy csapat hajós lépett be a kapun, és a hordóhoz sietett.
-- Hola hombre! -- kiabáltak összevissza. -- Teli már a hajód?!
-- A Szűzanya kegyelméből maholnap elindulhatok.
-- Hacsak a bolond admirális bele nem köp a levesedbe. Beatrix arca megrándult e
szavakra.

-- Ne legyen Alonso Nino a nevem, ha meg nem mondom a magamét a tisztelt úrnak!
-- kiabált a hordó előtt ülő. -- Azt képzeli az admirális, hogy most hajót kaphat, akármilyen
királyi parancsokat is olvas fel a Szent György-templomban.
A ferde szájú csavargó, aki Beatrix mellett mormogott magában, most megszólalt:
-- Mégis jólesne leszedni odaát a házak tetejéről az aranyat! A hajósok felfigyeltek.
Egyikük foghegyről odaszólt:
-- Menj és szedd le!
-- El is megyek -- hangzott a válasz. -- Hozok Indiából ekkora gyöngyöket, ni! -- és az
öklét mutatta.
-- Mit csinálnál velük?
-- Fejéhez vágnám mindenkinek, aki szembejön.
Ilyen helyen vigyázni kell a szavakkal. Valami örökös harciasság, megsértett önérzet
kakaskodik a faragatlan fickókban.
-- Vigyázz, mert hamarabb betörhet a te fejed! -- komorult el az ábrázatuk.
-- Kettőn áll a vásár!
-- Nem kérdezett senki! Ha sokat beszélsz, megjárhatod!
-- Nem félek! Sem tőletek, sem a tengertől -- vonta meg a vállát a ferde szájú, és
elhallgatott.
Beatrix riadtan ült a helyén, meg sem mert mozdulni. A gyerek, anyja füléhez hajolt,
és súgva kérdezte:
-- Édesanyám, azt mondták, hogy bolond ... az édesapám? A csavargó meghallotta.
Felrántotta a szemöldökét.
-- Ohó! Apád volna az admirális? Derék dolog... Beatrixnak lángvörös lett az arca.
Zavarában könny szökött a szemébe. Attól rettegett, hogy a borgőzös szomszéd hangos
nevetését meghallják a többiek.
„Miért is jöttem? Miért is jöttem? -- suttogta maga elé, és kapkodva szedte össze a
holmiját. -- Csak szégyent hozok rá."
A csavargó megragadta a karját, és bizalmaskodva mosolygott.
-- Engedje meg, hogy elkísérjem. Nevem Don Fernando Perez Matheos. Jól ismerem
ám az urát.
-- Salamancából egyedül jöttem -- és kirántotta a kezét a hidalgó markából. -- Nem
kell a kísérete!
Odakint felugrott az öszvérre, és gyors iramban kaptatott a dombra. A kis Fernando
azonban minduntalan megzavarta gondolataiban:
-- Siessünk, édesanyám, mert utánunk jön az a csúnya ember!

-- Ne félj! Apád már itt van a közelben. Ha egyet kiáltunk, ideküldi a katonákat.
De alighogy kimondta ezt, elszorult a torka. Don Cristobal Colon nem küldene az ő
segítségére fegyverest soha. Hiszen otthagyta szinte búcsú nélkül Salamancában -- egyetlen
szóért, múló gyengeségért. Csak akkor írt, amikor nemességet kapott. De az ígéret, hogy ha
nemességet kap, feleségül veszi őt, sehol sincs. Cristobal Colon elfeledkezett már Beatrixról.
Nem több az ő szemében régi cselédnél. Mire a kolostor kapujához ért, felsírt. Nem szűnt meg
a sírása akkor sem, amikor a kapus páter az admirális elé vezette. Hallgatott, hallgatott. Csak a
fiacskáját tolta előre, kezdje ő a szavakat.
-- Édesapám!
Don Cristobal Colon, a tengerek admirálisa, a felfedezendő szigetek és földek
kormányzója, felkapta Fernándót, megcsókolta homlokán, és odanyújtotta a mellette álló
kamasznak.
-- Diego fiam, itt a testvéred, akiről oly sokat beszéltem. Fogadd és szeresd!
Csak amikor a gyermekek kimentek a szobából, akkor emelte nagy kék szemét
Beatrixra.
-- Eljöttem, Cristobal.
Azt akarta mondani: „Itt vagyok én is, Cristobal" -- de nem merte. Mennyire más volt
a genovai, mint esztendővel ezelőtt Salamancában. A megtört, keserű emberből diadalmas,
égő szemű nemes lovag lett. Megváltozott szinte az arca vonása, a hangja csengése, még a
mozdulata is. Mintha soha senkitől sem rettegett volna.
-- Nagy útra készülődöm, Beatrix.
-- Azért jöttem, hogy elbúcsúzzam.
-- Mi már elbúcsúztunk egyszer... Elapadtak Beatrix szeméből a könnyek.
-- Mi lesz velem most már?
-- Ne aggódj! A királynő tízezer maravédi jutalmat ígér annak, aki először látja meg a
földet. Azt a tízezer maravédit én neked szántam.
-- Kegyetlen vagy Cristobal... Kolumbusz a fejét rázta.
-- Nem vagyok kegyetlenebb, mint te, Beatrix. A pokolra taszítottál. Régen elhagytam
volna Spanyolországot, és Bartolomeo testvérem után siettem volna, hogy Angliában vagy
Franciaországban keressek támogatást. Te voltál, aki visszatartott. Visszatartott, aztán
eltaszított. De hát már „don" vagyok, admirális. És nem múlik el ez az esztendő, visszatérek
majd babérkoszorúval a fejemen, mint régen a pogány istenek. Ferdinánd majd elém siet,
Izabella jobbjára ültet... Az én szívem keserű marad akkor is.
Elhallgatott. Megragadta Beatrix vállát, és magához vonta. Messzire néző lett a
tekintete.
-- Hagyj el, régi életem gyengéd fantomja, te! Vigasztalásaiddal, mártírtürelmeddel
elvetted minden erőmet, mint Sámsonét Delila. Csak akkor mutattad ki igazán, mennyire nem
hittél bennem sohasem. Te, aki jól tudod minden titkomat, emlékezz csak, milyen rettentő,

bűnösen nagyratörő az én becsvágyam. Egy királyt hagytam ott, mert megsértette
büszkeségemet...
Beatrix mit mondhatott volna mást?
-- Szeretlek.
-- ... félek még mindig, mint féltem annak előtte. Nézd ezt a rengetegféle írást.
Mindenre parancsot és jóváhagyást kértem a királyoktól. Ha nem kapok hajót, kettőt
elkobozhatok -- erről még nem tud senki. Ha nem akarnak hajómra szegődni a matrózok,
felfogadhatom a börtönbeli zsiványokat is. Nézd ezt az írást -- lelkesülten, mint uzsorás a
kincseit, úgy mutatta --, ez a végső szerződés. Nem az van benne, hogy Indiát és Cipangut
fedezem fel. Csak annyi, hogy szigeteket és földeket. Amikor Tomas de Torquemada
megtudta, hogy a fölséges pár aláírta ezt a szerződést, magához hívatott. S kit láttam a
szobájában, mint Martin Alonso Pinzónt, egy itteni hajósgazdát, aki megpróbálta nélkülem
nyélbe ütni a dolgot. Torquemada felugrott székéből, és elém sietett. „Megismersz-e?" -menny dörögte az arcomba. „Igen" -- feleltem. „S emlékszel-e a szavaimra?" „Emlékszem,
atyám." „Isten irgalmazzon neked, ha abba nem hagyod, ezt mondtam, Colon, ugye?"
Aztán elvette tekintetét rólam, és mindkettőnkhöz beszélt: „Ravasz rókák, pokolbeli
fajzat vagytok mint a ketten. Az egyik, lám, tudósainkat hozta zavarba, a másik őszentségét
környékezte meg, és én hiába hirdetem, hogy istenkísértés a ti utatok, mert aranyaitokkal a
démon fog rászabadulni a világra! -- Elfúlt a hangja nagy felindulásában. Kimondta azt,
amitől legjobban fél: -- Ha ti egyszer elindultok, mennek utánatok százan és ezren majd, és
kitágul a világ oly nagyra, hogy a békéltető és büntető egyház keze utol nem érhet."
Beatrix -- folytatta Kolumbusz --, ez az ember talán azt is tudja, amiről csak neked
beszéltem eddig. Hogy talán nagyobb a tenger nyugat felé, mint ahogyan hangoztatom, és
ahogyan Toscanelli számította. De hallgasd, mit mondott a főinkvizítor: „Cristobal Colon,
Martin Alonso Pinzón, őszentsége VIII. Ince pápa most már helyesnek találja, hogy nyugat
felé hajózva az ismeretlen óceánokon, elmenjetek Indiába és Cipanguba. Cristobal Colon,
téged szerződés is kötelez erre!" Én akkor ezt mondtam: „szerződésemben szigeteket és
földeket jelölt meg a felséges pár."
Ha ott lettél volna, megértenéd, hogy miért akarom, hogy ne maradj mellettem. Mert
azokat a lángoló átkokat, a bősz fenyegetéseket, melyeket rám szórt, csak úgy tudtam
elviselni, hogy te -- nem voltál mellettem. „Don Cristobal, tengerek admirálisa. Ne felejtsd,
hogy egyszer visszatérsz utadról, ha Isten megsegít. Ezért mondom immár másodszor: az Úr
irgalmazzon neked, ha nem Indiába hajózol. Gondolkozz! Még le is mondhatsz."
-- Ezektől a szavaktól félek most, Beatrix. A királynő is azzal búcsúzott: „Indiát hozza,
India minden kincsét, Don Cristobal!"
Lehajtotta fejét, és megváltozott hangon hozzátette:
-- Ezt úgysem érted. Hiába mondanám, hogy mégis szeretlek...
Most megenyhült a hangja. Karon fogta Beatrixot, és elvezette a jó Marchena atyához,
majd Juan Perezhez, akik szívesen fogadták.
-- E kedves szerzetes atyák voltak, akik kaput nyitottak nekem, immár hetedik
esztendeje, amikor itt partra szállottam.

-- Diego akkor ilyen kicsi volt -- mondta Juan Perez, és mutatta, hogy az övéig sem ért
a gyerek. -- Egy egész kancsó vizet megivott.
-- Én meg azonnal a könyvtárba siettem, ahol Fra Marchena szívesen fogadott, váltig
biztatott, és végül a királynő elé segített. Áldja meg érte a Szent Szűz!
Később, amikor már körbejárták a kolostort, és Kolumbusz megmutatta Beatrixnak az
udvari embereket is, akik vele tartanak majd, ha hajóra száll, az asszony így szólt:
-- Sevillában a Tengerészeti Hivatalban tudakozódtam kegyelmed holléte felől. Ott
egy derék ember új öszvért adott a régi helyett, és pénzzel is segített. Azt mondta, ismeri
kegyelmedet. Amerigo Vespucci a neve. Olasz szintén.
A genovai összeráncolta a homlokát.
-- Nem emlékszem -- mondta, mert el akarta hessegetni magától a régi gyengeség
emlékét.
-- Azt mondta, szívesen menne ő is az ismeretlen óceánokra. Megrajzolná a
térképeket, és könyvet is írna az útról...
Kolumbusz legyintett.
-- Ezúttal csak udvari embereket viszek, no meg a legénységet. Idegennel nem
vesződhetem. Ki tudja, milyen bajt okozna, amikor visszatérünk? -- Már az aggasztotta, mi
lesz, ha visszatér, és mi lesz a következő utak sorsa.
Önmaga prófétája volt.
Alkonyodott már, amikor szobájába vezette Beatrixot, és elbúcsúzott tőle. Aztán
visszatért iratai és emberei közé. Megnyugtatta Don Pedro Guttierezt és Don Rodrigo Sanchez
de Segoviát, a két királyi megfigyelőt, hogy az ügyek jól állnak, nem vész kárba egyetlen
garas sem a Santa Hermandadtól kölcsönzött egymillió maravédiból. (A királynőnek nem volt
semmi pénze. A rendőrség azonban gazdagabb volt az állami kincstárnál is.) Majd testőrei
közül -- admirális lévén, testőrsége is volt már -- az egyiket elküldte az emeletre: őrizze
Beatrix és Fernando szobáját.
Ártatlan kérkedés volt ez, de úgy gondolta, Beatrixot sem fogja sérteni.
Fernando anyja, a gyászoló szemű Beatrix, ezekben az órákban újabb útra készülődött.
Másnap megy vissza Salamancába vagy talán csak Córdobába, a családjához. Esti
harangszókor állított be a két Pinzón. Az óriási Vincente Yannez és a zömök Martin Alonso.
Egyezkedni jöttek. Megszorítani az átkozott genovait, ahogy lehet.
-- Ne felejtse el kegyelmed, hogy Tomas de Torquemada elismerte: kettőnkön áll a
terv! Don Cristóbalt a spanyol uralkodók küldik felfedező útra, engem maga a pápa. Aztán a
hajókat meg a pénzt is én adom.
-- Csak egy részét, kedves Martin Alonso. Pontosan a felét őfelsége Donna Izabella
adta.
-- Elindultam volna anélkül is.

-- Aligha! Kegyelmeteknek három nehéz gályájuk van. Könnyú karavellájuk azonban
nincsen, azazhogy felében-harmadában részesei az ilyen hajóknak. A királyi hozzájárulás a
hajók bérleti díját bőven fedezi.
A két testvér megrágta alaposan a szavakat. Jó ideig hallgattak, aztán Vincente Yannez
felmordult:
-- Ha mi nem segítünk, kegyelmed semmire sem jut. Mit képzel, a királyi parancsra
egykettőre kap hajót? Örülhet, ha nyár végére összeszedi a három karavellát.
-- Az nekem éppen jókor jönne. -- Kolumbusz derűs és magabiztos volt.
-- De hát az ördögbe is! Nagyon biztos a dolgában az úr. Azt hiszi, tülekedni fognak
magához a legények?
-- Lehet, hogy nem. -- A genovai bort töltött a poharakba, és megkínálta vendégeit. Vannak helyek, ahonnan szíves örömest velem jönnének az emberek.
-- Honnan?
-- A börtönökből. Spanyolország börtönei olyan zsúfoltak, hogy az inkvizíció a
foglyok nagy részét vizsgálat nélkül is kiengedte.
A két hajósgazda megvetően mosolygott. Kolumbusz gyorsan hozzátette:
-- Ebben az esetben persze enyém maradna a királyi szerződésben lekötött egytized a
nyereségből, a kormányzói és alkirályi javadalmak mellett, no és minden elkövetkezendő
hajókaravánban részt vennék egynyolcad részben, a haszon egynyolcadáért. Mégis jobban
szeretném tengert járt legénységgel megtölteni a hajóimat.
Úgy mondta: hajóimat. Pedig még mindig csak admirális volt, hajók nélkül. Martin
Alonso csendesen káromkodott.
-- És milyen lenne a részesedés?
-- Egytized az enyém, a többi a korona és a résztvevők között megfelelő arányban
elosztva.
-- Engedjen az egynyolcad részből, hiszen úgysincs pénze.
-- Majd kapok kölcsön.
-- Kitől?
-- Juan Berardi sevillai bankártól és -- kegyelmedtől, Martin Alonso uram.
Amikor éjfél felé a két testvér elhagyta a La Rábida-kolostort, Vicente Yannez így
támadt a testvérének:
-- Ostoba ökör vagy! Nem elég, hogy felhajtod a hajókat, még kölcsönt is adsz rieki? Hát azt
hiszed, hogy amit átenged a maga tizedéből, abból teljes lesz a te tizeded? És mindezt csak
szóban...
-- Hallgass, Vicente! Ha semmit sem adott volna, akkor is melléje állnék. Erről az
útról még a hajósinas is gazdagon fog hazatérni. Don Cristobal az udvar kedvence. Ő az
admirális. Ne törődj vele! Kell, aki páváskodjék, és kell, aki hajózzék.

Ez a mondat nagyon tetszett neki. Amióta Granada alól hazatért, sokszor elismételte.
Később így nyugtatta öccsét:
-- Mihelyt lekötjük a hajókat, megmondjuk a matrózoknak is, vagy velünk jönnek,
vagy sose lássuk őket. Aztán fel a vitorlát, és egyenesen napnyugatnak!
Az útirányt illetően később kemény szóváltása volt Don Cristóballal, mint ahogyan a
legénység verbuválása sem ment simán.
Odafent a monostor kicsiny szobájában Don Cristobal összefont karral állt az ablak
előtt.
„Akár az egész tizedrészemről lemondhattam volna. Hiszen ha hazajutunk, olyan
gazdag leszek, akár ezt az egész kikötőt megvehetem. Mert csakis engedményekkel jutok
valamire töprengett magában. -- Amikor Granadából egyenesen ide siettem, első
büszkeségemben a Szent György-templomban felolvastam a királyi rendeletet: két karavellát
azonnal szereljen fel Pálos az én részemre. Hogyne, hogyne, szíves örömest bólogattak, de
nem csináltak semmit. Most másképp lesz. Martin Alonso lelkes ember, hallgatnak is rá."
Ablakából messzire elkalandozhatott a szem. Alant, a meredek domb lábánál Pálos
apró házacskái bújtak meg az éjszaka sötétjében. A házak között és a földeken is apró tüzek
pislákoltak, a száműzöttek tábortüzei. A levegő meleg.volt, jázmin- és rozmaringillatú. A
Tinto nagy tölcsértorkolatában, a Saltes homokpaddal szemben -- amelyen túl az Odiel
igyekszik összefolyni a Tintóval -- a bárkák és hajók karcsú árbocai magasodtak, mint fekete
sörték a part szegélyén. A víz tükörsima volt, a láthatár szélén gyengén fénylett, megcsillant
benne a felhőtlen ég ezernyi csillaga.
Igen, ott a távolban. A láthatár szélén még nem ér véget a világ, mert újabb horizontok
csalogatják a kutató embert. Az ismert világ határai így bővülnek sohasem képzelt méretekre.
A véget keressük, és a végtelenbe jutunk.
„Vajon végtelen-e a világ, vagy csak visszatér önnönmagába, mint a kör, mely övezi a
Földet, és vezeti majd hajóimat? E kör levezethet keletről nyugatra, és nyugatról keletre,
északról délre, és délről északra, és lassanként gömböt zárhat körül, gömböt, mely minden
testek és idomok között a legtökéletesebb, mert gömb a Nap, a Hold és az összes csillagok is,
és gömb maga a világegyetem, mely minden egyes pontjával a múló és változó időben lebeg."
Kolumbusz Kristóf égő homlokára szorította kezét. Kyrie eleison... Erűé, Domini,
animam meam...
Vajon igazak-e az ő nagy titkai, melyeket csak most fog megfejteni? A szelek,
amelyek állandóak odalent délen, és a tenger áramlása, amelyeket valaha északon tapasztalt.
Mint meghalt lelkek fekete árnyai, fekete denevérek falták az éjszakát szertelen
röptükkel, és eltűntek nyomtalanul a píniafenyők sötét lombjai között. A parton elhamvadtak
lassan a tüzek, a házakból sem világolt mécses. Csend volt, minden mozdulatlan. A pokol
lehet ily meleg és ily mozdulatlan mégis.
Valahol messze, a lassan sekélyesedő part közelében, ahol csak az evezős csónakok
maradnak meg a vízen, váratlanul éles sikoly röppent a magasba. Aztán kiabálás harsant,
majd a csónakok palánkja egymáshoz csapódott, és ez a zaj messze visszhangzón a pálosi
öbölben. Később minden elnémult, csak e sikoltás hangja kísértett továbbra is, visszhangra
kelve a megriadt szívekben.

Mert ezerszer jaj, ha a nagy szerencsétlenségben, száműzetésben és sorsok csapásában
megszakad az istenfélelemből táplálkozó testvéri szeretet. Csak egyvalaki emeljen fegyvert
keserű indulatában embertársára, mint a megszállottak, százan és százan követik példáját.
Széthull a közösség, jajgatás lesz úrrá a tetemek felett.
Ezért óvta hát hittestvéreit a széthúzástól Luis de Torres, a toledói kereskedő, aki nem
sokkal naplemente után érkezett Pálosba, és jó pénzen szobát vett magának, mivel arra
intették, nem volna vigyázatos dolog ilyen későn nekivágni a La Rábida-i dombnak. A toledói
Luis de Torres gyér szakállú, öregedő ember volt, kicsi és sovány, de eleven szemű, nem is
kevéssé hányaveti.
-- Igazatok van, reggelig megtelepszem idelenn. Igaz, végigkocsiztam egész
Spanyolországon, mégsem lett semmi bajom. A kiránynő levele megvéd.
-- Hogyan? -- kérdezték a körülötte állók.
Luis de Torres elégedetten felnevetett, és büszkén rázta a fejét.,
-- Én mentességet kaptam! A felséges pár megparancsolta, hogy az Indiába készülő
Don Cristobal Colónnal menjek, tolmács gyanánt, mert tudnotok kell, hogy egyformán jól
beszélek latinul, görögül, héberül, koptul, arménul és arabul. Ha jó barátaim nem jártak volna
közben érettem az udvarnál, akkor nem ide jöttem volna, hanem Sevillába vagy Cádizba.
Nagy gályára szálltam volna, amely Törökországba vagy Angliába viszi a száműzőtteket, nem
pedig a nyomorúságos Afrikába.
-- Hihetetlen -- rázta fejét az egyik rabbi, egy fintorokat vágó, keserű emberke. Hihetetlen, hogy ennyi nyelven beszélsz. Van közöttünk ugyan egy szegény öreg, Josua
Franco a neve, akit igencsak borzasztó módon találtunk, a Sevillából Moguerba vezető út
szélén. Ő is sok nyelvet ismer.
Luis de Torres kérdően nézett a rabbira, aki mögött már mozgolódni kezdett a
csoportozat, úgy látszott, Josuát keresik.
-- Mi, Ávila környéki szegény zsidók, gyalogszerrel és öszvérháton vonultunk idáig,
mert úgy hírlett, Pálos az egyetlen kikötő, ahonnan olcsó bárkák indulnak Afrikába. Utunkon
sok bajjal kellett megküzdenünk, sokan gyengének bizonyultak és áttértek, újabb
nyomorúságnak vágva elébe. De akik megmaradtak hitükben, azok közül egy sem hullott el.
így jutottunk Sevillán is túl. Alig haladtunk egypár mérföldet, amikor az út szélén kuporgó
öregre lettünk figyelmesek. Testét rongyok is alig fedték, ruhát mi adtunk rá. Hangosan
imádkozott, s ha időnként abbahagyta, odasántikált csoportunk fiatal lányaihoz, egyenként
megragadva karjukat, reszkető hangon kérdezgette őket: „Estancia, te vagy az?" S nekünk
elszorult a szívünk, mert sok lányunk Estancia névre hallgat...
-- Furcsa história -- csóválta a fejét Luis de Torres. -- Az öreg nyilván eszét vesztette.
Felvetette a tekintetét. Ott állt előtte Josua Franco megtörtén, betegen, szemében
eszelős tüzekkel. Amilyen szánalmas, oly nevetséges is volt szegény, valami óriási
kalapfélével a fején, bő, hosszú ujjú köpennyel a vállán. Útitársai és jóakarói megszokták már,
Luis de Torrest azonban nevetésre ingerelte.
-- Ismered a lányomat? Hol van? Mondd meg! -- szegezte neki a kérdést Josua.

Vannak, akiket a természet és a sors szomorú különösségei gúnyolódásra, kegyetlen
játékra indítanak. Luis de Torres is közéjük tartozott. Bolondtól nincs miért tartani. Könnyű és
hatásos vele a kötekedés.
-- Ismerem a lányodat.
-- Ó, áldjon meg a mennybéli jó Isten! -- kiáltotta Josua Franco könnybe lábadó
szemmel. -- Tudod azt is, hogy merre van?
-- Hogyne tudnám! -- vágta rá Luis de Torres. A rabbi azonban közbeszólt:
-- Ne gúnyolódj vele, kérlek, nem Istennek tetsző dolog az ilyesmi.
A toledói azonban csak legyintett. Bolondnak beszélhet az ember bármit, úgysem érti
a szavak összefüggéseit. Josuának valóban meg sem rezdült az arca, melyen végigfolytak a
könnyei. Mi zajlik a lélek mélyén, nem tudja azt senki. Az arc, a szem nem árulja el, nem a
lélek tükrei azok. A szív még rettentő sebektől vérezhet, amikor a test már gyógyulóban van.
-- Tudtam, éreztem, hogy nem halt meg. Az én drága kislányom nem halhatott meg.
Amikor kiengedtek, mert túl sok volt már a rab a Triana-börtönben, azonnal őt kerestem. Azt
mondták, maga Medinaceli hercege jött, hogy kiszabadítsa. De amikor elvezették elébe, az én
kicsi gyermekem úgy meg volt nyomorítva, hogy a nagy herceg csak intett: el vele. Mária sem
tudta, hol van. Senki sem tudta, merre van. Én pedig elindultam a világba, amerre a szemem
látott. Úgy szedtek fel az árokparton...
Luis de Torres világéletében nagyra tartotta a főúri pártfogókat. Nem csoda, ha most
jelentőségteljesen bólogatott. Medinaceli ment érte? Nagyszerű. Hiába, a te lányod a legszebb
lány...
-- Ő a legszebb, a legjobb...-hangzott a válasz.
-- Szép szőke a haja.
-- Nem szőke. Fekete és fénylő, mint a szarvasbogár háta.
-- Persze, hogy fekete... -- szabadkozott kajánul Luis de Torres, de bárhogyan is
akarta, nem került közönség a tréfájához.
-- Könnyen tréfálkozik kegyelmed -- mondta egy asszony --, az udvar kegyeltje,
maholnap indul Indiába.
Josua Franco felkapta a fejét.
-- Indiába?
-- Oda hát! -- vágta rá, most már rosszkedvűen a letorkolásért, Luis de Torres. -Visszük a lányodat a kínai Nagy Kánnak.
Josua arca egészen elváltozott embertelen izgalmában. Hebegett, dadogott, keze
ökölbe szorult, remegett egész testében. El akarták vonni Luis de Torres közeléből, de õ az
ostoba játékot komolyan vette, és hiába kiáltott rá a rabbi, egyre csak a toledói köpenyét
rángatta.
-- Mondd hát! Itt van a lányom? Miért viszitek Indiába? Nem engedem! Vigyél a
hajóra!

A tolmács pedig, aki már dühös volt, amiért rosszalló megjegyzéseket hallott, amelyek
mind őt hibáztatták Josua Franco rohamáért, csak azért is tovább lovalta:
-- Visszük a lányodat. De te nem jöhetsz. Ha tudnál annyi nyelven, amennyin én
magam... Ha tudnál spanyolul, latinul, görögül, héberül, koptul, arménul, akkor talán velünk
jöhetnél. De így...
-- Veletek megyek! Veletek megyek! -- üvöltötte a szerencsétlen Josua, akit a
körülállók nyugtatása sem bírt lecsillapítani.
-- Csöndesedj! Senor Luis csak tréfált. Tréfa volt az egész.
-- Tréfa, csak tréfa? -- ismételte fakó arccal. -- Csak gúnyt űztök az árva öregből? Mert
árva vagyok én nagyon. Kétszer árvul el az ember. Előbb, ha anyja-apja tér a sírba, majd meg
ha gyermeke...
-- Pihenj le!
Josua Franco elfordult Luis de Torrestól, anélkül hogy elköszönt volna tőle, anélkül
hogy rátekintett volna. Hangját sem hallották azon az estén. A fogadós jött azután nagy garral,
és kitessékelte a száműzötteket. Kellett a hely a hajósoknak. Csak Luis de Torres maradt a
helyén. Később még kártyázott is az egyik kormányossal. A királynői megbízás ott lapult a
zsebében. Holnap hajnalban felmegy a La Rábida-kolostorba, mert ott székel az admirális, és
szolgálatra jelentkezik. Hahó, minden nagyszerűen megy! Nemrégen telepedett meg
Toledóban, és jóba lett azonnal a keresztény papokkal. A grandokkal már kevésbé, mivelhogy
rájuk jár a rúd, bármily gazdagok. A korona magának akar minden hatalmat, a vak is láthatja.
Kapcsolatokat kellett keresni az udvarhoz is.
S jött a királyi parancs a száműzetésről. Luis de Torres elsők között jelentkezett:
megkeresztelkedik, mihelyt... mihelyt... végül megjött a királynő levele: menjen Don
Cristobal Colon mellé. Tolmácsnak. Luis de Torres akkor nagyot nevetett. Elutazott
Toledóból. Az úton vánszorgóknak legszívesebben odakiáltotta volna:
-- Ravaszkodni kell, barátaim. Úgy ám!
Latinul, görögül, héberül, koptul, arménul, arabul -- az áll a levélben. Persze ki tudja,
valóban ért-e arménul?
Éjféltájban felkelt az asztaltól, elbúcsúzott a kormányostól, és kilépett a csillagfényes
nyári éjszakába. A halászok vityillói és a hosszú raktárak között kényelmesen leért a víz
partjára. A házak falánál meg a bokrok tövében fekete szörnyek gyanánt szuszogtak az
egymás hegyen-hátán összekuporodott száműzöttek. Voltak, akik egészen a kőpartig
húzódtak, hogy hajnalban elsőnek siethessenek a hajókra. Távolabb azonban, a balzsamos
levegőben boldogabb hangokat hallhatott. Hajóslegények szerelmes suttogását, melyet
elfojtott kacagás kísért.
Luis de Torres már közeledett a házhoz, ahol jó pénzért szállásra lelt. Elégedett volt
ezért is önmagával, mert ugyancsak keveseknek jutott már hely a túlzsúfolt kikötőben. E
percben hátulról elkapta valaki a nyakát, és a fejét hátrarántotta. A hirtelen támadástól hanyatt
vágódott a földön, ösztönösen ellökte magától ellenfelét, majd oly gyorsan, ahogy csak hajlott
korától tellett, feltápászkodott. De fektéből alig emelkedett térdre, amikor a merénylő - jól
látta még, sántikált erősen, újból nekirontott, hogy bizonytalan, de elszánt mozdulattal rövid

kést döfjön a mellébe. Luis de Torres felsikoltott. Sikoltása azonban csak az éjszaka halk
neszeit némította el, visszhangra nem talált.
-- Nem engedem el! Nem engedem el a gyermekemet! -- rikácsolta a támadó, és
eszelős dühében ököllel kezdte verni a toledói arcát.
Megrémült talán, hogy áldozata még élt? Mert Josua Franco még sohasem ölt embert.
Vaktában szúrt, és most őrjöngéséből ocsúdva megsajnálta az előtte vonagló embert. Újabb
kiáltás szakadt fel a kebléből:
-- Ne vigyétek el a lányomat!
Majd mikor a haldoklóról reszkető kézzel lecibálta a ruháit.
-- Adj bizonyosságot, hogy meghalt az én Estanciam! Megölöm akkor magam is.
Megragadta Luis de Torres tetemét, és övig a Tinto folyó vizébe gázolva, valami
földöntúli erővel szétlökte maga előtt a csónakokat. Aztán a lassú hullámokra bízta a testet.
-- Amíg a sírját nem látom, meg nem halhatok. Amíg reményem lehet, el nem
hagyhatom.
A vízben levetette ruháit. Partra gázolva, magára öltötte Luis de Torres öltözékét, és
megkereste a köpeny bélésében lapuló királyi levelet. Vontatott léptekkel elindult a La
Rábida-i hegyre. Útközben sokszor lepihent, és egy-egy zsoltárt mondott szombat örömére.
Mire a nap felkelt, bekopogtatott a kolostor kapuján:
-- Luis de Torres a nevem. Az admirálist keresem.
2.
A hajó útra kész. Az árboc még magányos, puszta pálca, csúcsán a kosárban még nem
kuporog senki. A vitorlák felcsavart lenvászon csomók, nem pedig kereszttel ékes, dagadó
szárnyak. A fedélzet deszkái dobogó lábakra várnak, elöl és hátul a két figyelőfülke
őrszemekre éhes, a kormány óriási dorongja vezénylőmester szavára les, a kicsiny ágyú égő
kanócot kíván; a tatfedélzet tisztára sikálva fogadhatná tüstént Don Cristobal Colónt, az
admirálist, és lent a hajó mélye suttogó hangokra szomjas, ámbár megrakták derekasan teli
hordó vízzel, teli hordó borral, más hordókban sózott hússal, babbal és káposztával, gömbölyű
sajttal is. Aztán ott a rengeteg üveggyöngy, tükör, forgó, kés és csecsebecse, mert úgy hírlik, a
portugál tengerészek jó vásárt csináltak Afrikában ilyesmivel. Ki tudja, Indiában és a gazdag
Cipanguban mennyi becsülete lesz az effélének? Egészen mélyen pedig, szépen sorba rakva
kő - és vasgolyók hevernek, meg egy kődobó mozsár is, egyelőre holt teher gyanánt, csupán
azért, hogy az egyensúly meglegyen.
A hajó mozdulatlanul fekszik a vízen, gömbölyded orrán magasra emeli a legelső
árbocot, mint vadkacsa, hogyha halat nyeldekel. Horgonyaiba kapaszkodik és hallgat. Mégis
furcsa zörejek támadnak benne, mintha élne ez az öreg faalkotmány. Megcsörren egy lánc,
megnyikordul egy deszka, eresztékeiben csikorog valahol valami. Mert nem lehet soha
megfigyelni, honnan támad a neszezés. A hajó beszélget. Ha hullám toccsan oldalához, a hang
ide-oda ugrál a gerendák, deszkák, csomagok között, összeölelkezik saját visszhangjaival, és
hangos sóhajként múlik el ismét a kötelek között. A hajó gondolkozik. Van miről. Alján a
zöld moszatcsomók kagylóknak és csigáknak sok nemzedékét felnevelték, orra túrt már
viharos és csendes vizeket, hallotta az ismert világ minden nagy kikötőjének zaját, volt

gazdája már tunya is, serény is, kegyetlen és bárgyú egyaránt. Ha nem vész el a tenger
habjaiban, talán hegedűt készít belőle valahol egy mester.
Hiszen máris zenél, és máris énekel. Alatta ölelkezik össze a Tinto édes vize a tenger
sós habjaival, és az enyhe sustorgás finom zenévé nemesedik. A lebegő homok- és
iszaptömeg megtorpan: távol, a Tinto és az Odiel összefolyásán túl a tenger hullámverése állja
útját. Meglassul az iram, a homok lesüllyed, pihenőre tér. Lassan felnövekszik, egyik réteg a
másikra telepszik. A torkolat előtt még kedves az effajta képződmény. Hullámtól, széltől is
védi a kikötőt. És egy-két esztendő, tíz is, száz is annyi, mint egy pillanat. Talán ez az utolsó
alkalom, hogy hajó és ember megláthassa,azt az „új világot". A folyó önmagát zárja el.
-- Megvan a vezérhajó is -- bökte ki hetekkel ezelőtt Martin Alonso --, Juan de Cosa
lesz a kormányosa, Alonso Nino a fedélzetmestere.
-- Ejha! -- füttyentett Don Cristobal admirális. -- Hogyan sikerült megnyernie őket?
Éppen ők ketten esküdöztek égreföldre, hogy nem mennek a nyílt óceánra semmiképp.
-- Nehéz volt, nem is tagadom. Csakis azért tettem, mert kegyelmed osztalékot ígért a
szerződésen felül is.
-- Úgy lesz, senor Martin, úgy lesz, a Szűzanyára mondom. Kolumbusz szaporán
bólogatott. Martin Alonso Pinzón nélkül sehogyan sem állnának a dolgok. Mert hiába hirdette
ki a Szent György-templomban fennszóval a királyi parancsot, a pálosiak hümmögtek, de a
hajóknak (miket Izabella és Ferdinánd óhajára Pálos kikötőjének kellett volna kiállítania és
felszerelnie) színét sem látta. Azokban a napokban nem tudta eldönteni, vajon helyesen
cselekedett-e, amikor a granadai táborból megérkezve, azon melegében admirális gyanánt
lépett Pálos elé, és a királyi parancsot lóbálta az orruk előtt.
-- Atyám -- aggodalmaskodott Fra Marchenának -- úgy terveztem, hogyha a Szent
György-templomban kihirdetem a királyi parancsot, amely csakis az én nevemet tartalmazza,
és semmit sem említ Martin Alonsóról, a két testvér majd készségesen hozzám siet, és
felajánlja szolgálatait.
Az agg szerzetes széttárta két kezét.
-- Mi szükség volt erre?
-- Fra Torquemada mindkettőnket egyszerre hívott magához. Ezzel akaratlanul
elhintette köztünk a viszály magvát. Szerettem volna elvágni minden vitát. Az admirális, az út
és a földek birtokosa egyedül én vagyok.
Marchena atya elkomorodott. Eszébe jutott a sevillai beszélgetés, a genovai szertelen
kitörése. Már akkor is mily féltékeny volt az előjogaira. Igaza volna mégis Talaverának, hogy
ez az ember féktelenül nagyravágyó? Még csak egy-két papirosdarab szól a hatalmáról, és
máris egymagában akar mindenki fölé magasodni.
-- Hiú büszkeség, bűnös hatalomvágy -- ingatta fejét a madárarcú pap. -- Cristobal
fiam, még jól emlékszem az első találkozásunkra. Szentséges Szűzanyám... sokat változtál
azóta!
-- Most mit tegyek?
-- Megpróbálok segíteni rajtad... utoljára.

Másnap megjelentek a Pinzónok. Majd harmad- és negyednap megint. Megindultak a
tárgyalások. Akkoriban érkezett meg Beatrix. Aztán Martin Alonso szerzett két bárkát
mogueriaktól: a Ninát és a Pintát.
-- Mit akar kegyelmed a két bárkával? -- hőkölt vissza Kolumbusz. -- Donna Izabella
meghagyta, hogy karavellák induljanak a felfedező útra.
-- Karavella nincs -- rántotta meg a vállát Martin Alonso. Ezeknek orrába ágyúkat
helyezünk, és máris karavelláknak nevezhetjük őket. Egy karavella árán két ilyen hajóhoz
jutunk.
-- A vezérhajó valóságos karavella legyen, senor Martin, különben...
Ilyen előzmények után jelentette az idősebbik Pinzón:
-- Megvan a vezérhajó is.
-- Mi a neve?
-- DévajMariska... Kolumbusz felugrott.
-- Isteni jel! -- kiáltotta, és a térképeihez szaladt. -- Isteni jel! Beatrix, Beatrix!
Hahaha! Dévaj Mariska! Hallod-e?
Beatrix nem hallhatta e felkiáltást. Akkor már Cádizban siratta a boldogságról szőtt
régi álmait.
Dévaj Mariska. Ó, régi térkép kedves istennője! Felmerültél, íme, az ismeretlen
habokból, hogy magaddal vidd rajongó lovagodat. Vidám és profán név. Borissza hajósok
kedvére való. Nem illő sehogy sem Don Cristobal Colónhoz, az óceánok admirálisához.
-- Marchena atyám, a pálosi Szent Szűzről nevezném el hajómat.
-- Istennek tetsző cselekedet.
És lett a hajó neve Santa Mária, amit szép fehér festékkel pingáltak orrára és a tatja
cirádái alá. E zengő névtől magasztosán zengő álmai támadtak a vén hajónak, látni vélte a
mesék és a legendák szigeteit, városait, csillogó kikötőit. Taprobane és Szent Brandanus
szigete, Antilia, a Hét Város nagy szigete, amely talán azonos Atlantisszal, az ókor eltűnt
földjével, majd azon túl Cipangu, India és Cathay -- mind-mind őreá várnak.
-- Ez hát a hajó? -- kérdezték a tengerészek, akiket hiába kérlelt Vicente Yannez, és
hiába fenyegetett az alcalde (fordítva kellett volna talán), mert csupán a rakodást vállalták.
-- Ez -- felelték egymásnak, ha munka után betértek a Medúzába, az Aranykancsóba
meg a domboldali Horgonyzó fogadóba, és hallgatták a kikiáltó szavait:
-- „Tudtára adatik mindenkinek! Pálosinak és idegennek egyaránt, hogy Don Cristóbal
Colón, az óceánok admirálisa a legkatolikusabb spanyol királyok parancsából messzi útra
indul. Flottájával áthajózik a nyugati óceánon, eléri a fűszerekben gazdag Indiát és a Nagy
Kán országát, ahol a házak teteje is aranyból van. E célra bátor férfiakra van szüksége
kíséretül, főképpen régi hajósokra, akik nem ijednek meg a tenger hullámaitól, és éles a
szemük, hogy elsőnek lássák meg a legendás partokat, a Föld túlsó felét..."
-- Hát mégis gömbölyű a Föld? -- horkant fel valaki.

-- „... mert Donna Izabella, felséges királynőnk bárkinek, aki e felfedezőúton elsőnek
látja meg a földet, tízezer maravédi jutalmat ad. Ráadásul annyi aranyat szedhet össze,
amennyi csak az iszákjában elfér."
Pálos ekkor már jócskán megürült. A száműzettek elhagyták már a spanyol földet,
egy-két elkésett család lézengett még az utcákon, hajóra várva. A kiáltványt kidobolták a
kocsmákban, a tereken, sőt a Pálosból Moguerba vezető út mentén is. Don Cristobal Colon
teljes admirálisi díszben, ezüstös vértben, zöld selyem-bársony ruhában, kardosán, sisakosán
ült a Medúza asztalánál, Rodrigo de Escovedo, a jegyző és Juan de Cosa vitorlamester között
-- és várta a jelentkezőket.
A kikiáltó szava elhangzott. A borostás állú halászok, hajósok hallgattak, és mereven a
földet nézték. Vízen járó ember félelme nagy, tudják ők jól, hogy „odakint" nem mindig ilyen
békés és forró a napsugár, mint ezen a július végi napon, e pálosi fogadóban. A dobpergés
sokakat becsalt az udvarra, egyéb mesterségbelieket is, akik bamba tekintettel figyelték, mi
kerekedik a furcsa parádéból.
-- Könnyen ígér a királynő. Úgyis tudja, hogy nem térünk vissza sohasem -jegyezte
meg valaki.
-- Hogy is térnénk?! -- csapott a szavára egy másik. -- Ha a Föld lapos, úgy
lepottyanunk a szélén, hogy no! Ha meg gömbölyű, az aljára még csak elérünk, de azon túl az
Isten se húz fel...
-- Vigyázz! Ez eretnekség. Isten mindenható!
Erre megint hosszú csönd lett, mert az emberek azt latolgatták, vajon miképpen
ítélhető meg kimondandó véleményük.
-- A tenger, az a legborzasztóbb -- sóhajtotta egy öreg halász. Nagyapám mesélte,
Isten nyugosztalja, hogy messze napnyugaton nagy, sötét felhők terpeszkednek a víz felett,
amely óriási hínároktól sűrű...
-- Olyan, mint a láp. A szél sohase fúj rajta. A hajó belegabalyodik a hínárba, aztán se
előre, se hátra.
-- Míg be nem rántja magához a krák.
Kolumbusz türelmetlenül nézett körül. Jól tudta, hogy az emberek csak egymást
ijesztgetik, társakat keresnek, mert egyedül félni mégiscsak szégyen. De hát mégsem
hagyhatja annyiban a dolgot. A végén ne vétségbe fullad minden. Csak annyi kell, hogy
valaki hangosan kimondja: „ostobaság" -- és máris gomba módra sokasodnak az „okosak", a
„megfontoltak". Egyszeriben dicséretes lesz nemet mondani az admirálisnak.
-- Bátor emberekre van szükségem! Aki velem jön, lépjen elő, aki meg gyáva, ne
rontsa itt a levegőt!
A suttogás elnémult, de nem lépett elő senki. Igaz, olyan sem volt, aki eltávozott volna.
-- Huzakodásra nincs idő. A zsoldot felemelni nem fogom, de megkapjátok rendben.
Két nap múlva indul a flotta.
Ez a kijelentés enyhe derültséget keltett. Egy vidám, hórihorgas fickó így kiáltott:

-- Talán egyedülhúzza kegyelmed a vitorlákat, admirális? Kolumbusz felugrott.
-- Lesz, aki húzza, ne félts! Ha ti nem jöttök, hozom a mogueri börtönök lakóit. Azok
nem reszketnek minden vénasszonymesére! Örülnek, hogy szabad eget látnak a fejük felett.
És ha visszatérnek, a képetekbe fognak röhögni, mert tele lesz a zsebük arannyal...
Helyénvaló beszéd volt ez. Öregek és fiatalok egyaránt fölkapták a fejüket. Még a
borozgatók is letették a kupákat, és megtörölték izzadó homlokukat. Nagy csúfság lenne
hoppon maradni! Jobban féltek a szegénységtől, mint a haláltól, pedig megszokhatták volna,
mert benne éltek.
Arany! Hatalom, becsület, üdvözülés. Semmi munka, teli has.
Egyesek, különösen azok, akik sehová sem voltak elszegődve, és talán a száműzöttek
elszállításából is kimaradtak, már megindultak az asztal felé, amikor nagy garral beugrott a
kapun Fernando Perez Matheos, a torz képű hidalgó, és egyenesen az admirális elé lépett.
-- Don Cristobal Colon, végre megtaláltam! Mert én mindenképpen kegyelmednél
akarok feliratkozni. Megismer-e? Hiszen együtt voltunk halottak!...
Kolumbusz Kristóf ráismert, hogyne ismert volna rá a Fuente el Fresnó-i útitársra. A
hidalgó rongyos volt és gondozatlan külsejű, koldusnak nézhette volna bárki. A sors túl nagy
kegynek tarthatta, hogy megmaradt az élete, mert azóta sem halmozta el semmi jóval. A
genovainak már-már az ajkán volt a kérdés: „Mit csinált, hol járt azóta kegyelmed?..." -- de
látta a megriadt és megnyúlt arcokat, amelyek a hidalgó szavait fogadták, és látta magát
Fernando Perezt is hirtelen támadt zavarában -- és felfortyanó méreggel csapott az asztalra:
-- Miféle halottakról beszélsz? A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelméből élsz te is, élek
én is. Ha elszegődsz a hajóimra, mondd be a nevedet, aztán állj félre, és ne járjon a szád!
Fernando Perez tette, amit mondtak, és vállát vonogatva félreállt. A többiek pedig
suttogva ismételgették:
-- Együtt voltak halottak? Miféle beszéd ez? Vagy a csavargó bolond, vagy az
admirális varázsló. Úgy lehet, ez is, az is.
Megint csendesség és tétovázás lett úrrá a társaságon, hiába próbálta Fernando Perez
Matheos a háttérből különböző fintorgással, kacsingatással helyreütni iménti szavait. Csak
egyetlen új jelentkezőre lett volna szükség, aki végre megindítja a sort.
Ez sem váratott magára sokáig. Az udvar sarkából elindult remegő léptekkel, aztán
vérvörösre gyúlt arccal megállt az admirális előtt egy keszeg, sovány férfi. Melle horpadt volt,
izma semmi -- aligha tudna megállni a hajón, hát még kormányt húzni, kötelet rángatni.
Kalapját lekapta a fejéről, és elfúló hangon nyögte:
-- Nekem... is a hajóra kell mennem...
Juan de Cosa, a vitorlamester, aki részese volt a Santa Mariának, nem állta meg, hogy
el ne nevesse magát. Példáját követték a körülötte állók, és ez nem is volt baj, mert jófajta
elixir ilyenkor a nevetés.
-- Még hogy jönnöd kell?

-- Senki sem kényszerít... méregette emberét Don Cristobal. Ha akarsz, jössz, ha nem
akarsz, nem jössz. Úgy látom, különben sem tudnálak használni.
-- De... nagyon kérem... vegyen fel mégis! Kolumbusz a többiekhez fordult:
-- Nézzétek csak, ez a vézna legény elszántabb mindannyiótoknál. Még könyörög is,
hogy vigyem magammal, ha ruhájáról ítélve jobban is megy a sora, mint nektek. No, hát
felfogadlak, jöhetsz, csak becsüld meg magad...
A jegyző pedig máris írta a bemondott nevet:
-- Sancho Ruiz de Sagunto.
A besúgó nagy zavarában és félelmében már-már aláírta a nevét, a végén azonban csak
kereszt lett a kacskaringósnak induló S betűből. Mert aki hajóslegénynek szegődik, ugyan
miért tudna írni? -- gondolta magában nem egészen helyes módon, mivel Pálosban még a
halászok között is voltak egypáran, akik olvasni tudtak.
Odarajzolta hát neve után a keresztet, és félreállt Fernando Perez Matheos mellé, aki
azonnal nagy hangon kezdte magyarázni, milyen veszélyes, mégis sokat ígérő lesz ez az út,
amelyre ő szívesen vállalkozik, mert:
-- ... a vadak füléről úgy lehet majd leszedegetni a drágaköves fülbevalókat, mint az
érett fügét. Bizony, annyi arannyal térhetünk haza, hogy Boabdil szultán minden kincse
eltörpül mellette.
Majd hozzátette:
-- Még a gyöngyei is.
Sancho Ruiz azonban oda sem figyelt. A hideg rázta, sírni szeretett volna, mint egy
kisgyerek. Mert most már semmi sem menti meg őt ettől az úttól. Amikor Pálosba érkezett,
első gondolata az volt, folytatja a sugdolózást, rémhírverést, most már a saját maga
érdekében, ott, ahol a valdepenasi kocsmában abbahagyta. Valóban nem lett volna nehéz az
egész partvidéket az admirális ellen hangolni (a tengerészmesék százszor borzasztóbbak
voltak az ő eretnekvádjainál), de csakhamar rájött, kár a fáradságért. Don Cristobal engedélyt
kapott a börtönbeliek toborzására, megvoltak már a hajók is, Tomas de Torquemada amúgy is
megbékült a Föld megkerülésének gondolatával amiből a tapasztalt Sancho Ruiz arra
következtetett, hogy azt kell tennie megint, amit megparancsoltak neki. Mit lehet tudni, hátha
kelepce készül a genovai számára, amiben őneki megint csak fontos szerep juthat.
De hát a tenger! Már a gondolatára is görcsösen összeszorult a torka. Ráadásul semmi
ajánlás, semmi előkelő cím (milyen jól ellátta volna a jegyző tisztét), hanem csak ennyi:
„Szegődj a hajóra!" Nem az efféle munkára van ő teremtve. Ezért kell már az elsők között
jelentkeznie, mert ha Don Cristobal Colon bőviben lesz a markos, viharedzett legényeknek, az
ő fajtájára rá sem tekint majd.
-- Hangosan imádkozol? -- kérdezte súgva a hidalgó. -- Annyira félsz?
-- Igen - bólintott Sancho --, attól félek, hogy a pokolra jutunk. Közben megindult a
jelentkezők sora.
-- Carlos, csak ennyit írjon!

-- Tallarte de Lajes. Angliából.
-- William Ires... Írországból. Mi ketten jó barátok vagyunk, együvé osszanak!
Rodrigo de Escovedo, a jegyző szorgalmasan rótta a neveket.
Ugyanezen a napon, de még a következőn is -- mivel még mindig nem volt ki a
kilencven ember, amennyi a három hajó ellátására kellett --, az Aranykancsóban tovább folyt
a toborzás. Az Aranykancsó nagyon kicsi kocsma volt, arról nevezetes, hogy tulajdonosa nem
a saját borát mérte. Ily módon senki sem szidhatta rossz bora miatt, annál inkább a víz miatt,
amit beleöntött.
Ez a kocsma volt a legjáratosabb. Az út szélén feküdt, ráadásul csinos menyecske volt
benne a kocsmárosné; akik ide jártak, a borral keveset törődtek, és nemigen volt kedvük
Kolumbusszal útra kelni.
Kivéve azt a két ide vetődött alakot, akik meghúzódtak a terem sarkában, és bor
helyett narancslevet szürcsölgettek. Castillo mester, a granadai aranyműves volt az egyik, és
Rodrigo da Triana, az espada a másik. Nem különös kalandok, hanem egyszerű véletlen
terelte össze őket. A Granadából Cádizba vezető út mentén találkoztak, alig egy hónappal
azután, hogy lezajlott a győzelmi ünnepség. Az espadát akkor súlyos sebével az utcára lökték,
napokig eszméletlenül feküdt egy jóságos mór banya kunyhójában, aki addig itatta
gyógyfüvekkel, addig kenegette sebeit hűsítő írral, amíg egy napon talpra nem állt.
Olyan volt, mintha kicserélték volna. Nehézkes és otromba lett a lépte, valami
sántaság is visszamaradt a forgóiban, de remélte, majdcsak elmúlik. Régi vidámsága is eltűnt,
máskor tettre kész indulatossága tehetetlen, keserű gyűlöletté változott. Még Granadában
meghallotta a száműzetési parancs hírét, és ha eddig Estancia bájos, komoly arca volt
biztatója a gyógyulásban, most az lett nyughatatlan hajcsárja, hogy induljon el azonnal,
keresse fel a lányt, amíg nem késő. Mindenét az öregasszonynak adta, hálából a segítségért.
Csak lovát tartotta meg -- azt sem sokáig. Ötleguányira Granadától hirtelen gyengeség tört rá,
lefordult a nyeregből, és eszméletlenül terült el az út porában. Amikor magához tért, a lova
sehol sem volt. Csak egy csacsit látott, amelyet a jószívű tolvaj az értékes lóért hagyott ott
cserébe.
-- Máskor ne üljön szamárra, barátom! A szamár iázó istennyila, csak az asszonyok
tudják megülni.
Feltekintett. Derűs képű, kövér kis emberke állott előtte. Vállán batyu, kezében bot.
Úgy látszott, hosszabb útra készül.
-- Nevem Castillo, és kegyelmedé? -- hajlongott. Rodrigo azonban leintette.
-- Ebek harmincadján vagyok. Adjon innom, ne vigyorogjon annyit!
Később mégis összemelegedtek. Amikor Castillo megtudta az espada kálváriáját,
őszinte együttérzéssel így szólt:
-- Kár Sevillába mennie. Ha Josua Franco gazdag ember, már rég elhagyta
Spanyolországot. Azt mesélték nekem, hogy a leggazdagabbakat már az első napon kocsira
rakták, és a kikötőbe vitték.
-- Akkor hát soha nem láthatom többé Estanciát?!

-- Menjünk Cádizba.
-- Miért éppen Cádizba? Mégiscsak Sevillában tudhatjuk meg, melyik kikötőbe
mentek.
-- Igaza van, senor Rodrigo. De hát, ha nem tudná, most éppen a Cádizba vezető úton
van.
Az espada melléből görcsös sóhajtás szakadt fel. Eltakarta arcát.
-- Mivé lettem? Kódorgók, mint a gyermek. Még az utat is eltévesztem!
Szótlanul ingatta a fejét, mint a siratóasszonyok. De Castillo mestert akkora nevetés
fogta el, hogy le kellett ülnie a földre.
-- Sevillába készült? Hahaha!... Sietett, mi? Árulja el: ugye, Madridba szeretett volna
sietni? Az legalább éppen ellenkező irányban van...
-- Ne vihogj mindenen, te gömbölyű juhsajt! -- ragadta meg az ingét Rodrigo. -- Ha
még egyszer kineveted az én szerencsétlen életemet, elvágom a torkodat a késemmel!
Puszta fenyegetés volt ez. Jól látta Castillo, hogy az espada alig áll a lábán, nemhogy
kést tudna emelni bárkire. Elkomolyodott mégis, és csendesen gyalogolt Rodrigo szamara
mellett. Majd két pogány feleségére panaszkodott, akik a várbeli csapattal együtt egyszerűen
megszöktek tőle, magukkal lopván sok értékes munkáját.
Később felajánlotta, hogy elkíséri Rodrigót Sevillába.
-- A Tengerészeti Hivatalban megkérdezem, honnan indul Don Cristobal két
karavellája.
-- Miféle karavellák?
Castillo lelkesen elmesélte Kolumbusz tervét, valamint a sajátját is, hogy tudniillik
mindenáron az admirálissal tart.
-- Akármi lesz is, Don Cristóballal megyek. Nézze csak, barátom, egy-két tégely,
forma, vizsgálóvizek, ezeket magammal akarom vinni. Persze titokban. Nagyon meguntam
már asztal mellett kalapálgatni a kelyheket és a tálakat.
-- Cristobal Colon ugyanaz, akit Salamancában nem engedtek szóhoz jutni a
szentatyák -- csapott homlokára Rodrigo.
-- Ő az valóban -- helyeselt Castillo mester. -- Aztán hirtelen mégis megkapta a
hajókat. Egyes embereknek minden könnyen sikerül.
-- Másoknak meg semmi.
Sevilla szép volt és magasztos, mint templomi menyasszony, de olyan is volt, mint
megbolydult méhkas. A Zsidók utcájának más nevet adtak, és senki sem tudott Josua
Francóról. Vagy talán csak nem akart tudni. Rodrigo jobbnak látta gyorsan továbbállni, nem
volt biztos benne, vajon Manuel de Lerida halálának körülményeit tisztázták-e azóta.
-- Ugyan -- legyintett Castillo. -- Törődnek is ilyenkor egy nyomorult matadorral. Ha
nagy pénz áll a házhoz... hahaha!

Kikocogtak Sevillából, de az első falunál tovább nem jutottak. Rodrigo hangosan sírt,
mint a gyermek, csillogó, nagy könnyekkel a szemében.
-- Estancia! Estancia! -- nyögte, és ököllel ütötte homlokát. Miért hagytalak el? Miért
is nem vigyáztam reád?
-- Azóta már Velencében vagy Angliában éli világát -- próbálta vigasztalni Castillo. Ne gondoljon rá többet! Maradt Spanyolországban elég lány.
Betértek egy kocsmába, és ott elitták Rodrigo sovány szamarát. Most már mindketten
gyalog folytatták útjukat, így jobban megértették egymást.
-- Jöjj te is Pálosba! Szegődjünk a hajókra! Neked már úgyis mindegy. Legalább
kincsed lesz.
Rodrigo tétovázott. Most, hogy útjuk végéhez értek, és az Aranykancsóban
letelepedtek, megint így hümmögött:
-- Istentelen vállalkozás ez, úgy hallottam.
-- „Tudtára adatik mindenkinek, pálosinak és idegennek egyaránt..." -- kiáltotta a
kikiáltó, és az asztalnál Vicente Yannez Pinzón felmordult türelmetlenségében:
-- Pestis essen belétek, ha visszajövök, leshetitek, mikor alkalmazok csak egyet is
közületek a gályáimra!
A fenyegetésnek nem volt sok foganatja. Hajósnép nincs egy kikötőhöz kötve. Ha
munkát nem talál, elmegy máshová.
-- Te jó katolikus lehetsz, ha ennyire vigyázol a lelkedre mondta óvatosan Castillo.
Az espada fáradtan gyűrögette arcát, és legyintett.
-- Az ünnepeket megtartom -- és Castillo harsány nevetésére cinkosán bólogatott.
-- „...aki a felfedezőúton elsőnek látja meg a szárazföldet, az élete végéig tízezer
maravédi jutalmat kap..."
Tízezer maravédi. Csak azért, mert meglátja a túlsó partot. Ó, ha semmi aranyat nem
találna a bennszülötteknél, ezért a tízezer maravédiért akkor is érdemes volna nekivágni az
útnak. De nincs már Estancia, aki visszavárja őt. Nincs, akinek mondja: „Életem fénylő
csillaga, íme itt a jutalom, amely talán kevés ahhoz, hogy gazdagok legyünk, de elegendő,
hogy háborítatlanul dolgozhassunk ezután." Josua Franco és Estancia. Azóta talán már
Konstantinápoly felé vitorláznak. Eszükbe sem jut Rodrigo da Triana, a matador. Viszik a
tőrét is, egyetlen kincsét. A tőr. Legalább az vele volna! Biztosan elnyerné a tízezer
maravédit. Elmosolyodott, és ekkor karján érezte Castillo keze szorítását.
-- Látom a mosolyodból, hogy te is elszántad magad -- és kiáltott máris: -- Hé,
kapitány, bennünket ne felejtsen ki!
Szinte odarángatta Rodrigót az asztalhoz. - Castillo.
-- Rodrigo da Triana.
És odarajzolták a keresztet a nevük mellé. Vicente Yannez végignézett a két emberen.

-- A Pintára kerültök. Holnap hajnalban ott legyetek! -Aztán még hozzátette: -Tudjátok, mi jár a szerződéssel. Ha visszaléptek vagy megszöktök, poroszlók hoznak ide
titeket.
Az aranyműves vállat vont.
-- No és ha a poroszlók is megszöknek?
-- Menj a fenébe! -- legyintett Vicente Yannez.
Késő délután volt már. A tenger felől langyos szellő fújt, a magasban gyögyházszínű
felhők rohantak a nap elől. Jóleső nyugalom, békés álmosság terpeszkedett Pálos kikötőjén. E
bágyadt hangulat, melyet még a nappali forróság teremtett, s amely még nem adta át helyét az
alkonyi frissességnek, rátelepedett a két útitárs lelkére is.
Szótlanul sétáltak végig a Tinto partján, ahol egy-egy mélyebb öbölben csónakok és
bárkák serege zsúfolódott. A csónakok palánkján madarak ültek, és unottan tollászkodtak.
Mások félreesett hal után kutattak a partra húzott hálók között, gyűlölködvén a sovány ebekre,
amelyek ugyancsak azon fáradoztak.
Képtelen volt a part, csak egy-két vitorlás bárka igyekezett a helyére. Távolabb
szakadt vitorlákat szereltek le, a raktárak mögött hordót gurítottak, és abroncsot kalapáltak. A
sós víz és a száradt halak szaga végigterült a házakon, és elűzte a narancsok illatát.
-- Ez hát a hajó? -- kérdezte Rodrigo.
A menedékes parttól távolabb, a mély víz felett horgonyzott a Santa Mária. Mint szép
asszonyok fején a konty, oly ingerlő lendülettel magasodott tatja a folyó fölé. Kegyes
méltósággal hevert a habokon, és a víz tükrében tetszelgett önmagának. Biztonságos és erős
hajónak látszott -- s templomi zengésű új nevétől mintha templomi oltalom szállott volna rá.
-- Ez az -- bólintott Castillo. -- Régifajta, szép is. Egyszer ezüstből formáztam
hasonlót, csak úgy, az eszem után.
-- Jó, hogy veled tartottam, Castillo mester.
-- Nevezz egyszerűen Castillónak! Nem akarom, hogy az admirális fülébe jusson a
mesterségem.
-- Jó, hogy elmegyek innen. Mert megutáltam itt mindent, Leóntói Aragóniáig minden
fa, minden ház és minden dombocska vagy bérc látása kínokat okoz. Egyszer azt tanácsolta
valaki -- Isten nyugosztalja, mert a kezemtől halt meg -: hogy hajókra szegődjem. Ha akkor
úgy cselekszem, talán nem ér ennyi gonosz csalódás.
Felrántotta szemöldökét, homlokán keskeny csíkokban sorakoztak a ráncok. Ráncok
mélyültek immár az arcán is, amely csontos és kemény lett az elmúlt idők folyamán.
Függélyes, keserű ráncok. A tekintete most lesiklott a hajóról. Az utolsó házaknál, amelyeken
túl a Tinto torkolata kiszélesedik, öreg halász tűnt fel.
Gyengéden átkarolva egy fiatal leányt vezetett. A leány beteg lehetett, megmegtántorodott; ha az öreg nem tartja erősen, talán erőtlenül elomlik a homokon. Most egy
nagy, félkörös kőhöz értek, amely valamikor kút kávája lehetett. A halász leültette a lányt, és
letelepedett ő maga is melléje.

-- Menjünk, Castillo! Hajnalban nehéz munka kezdődik.
-- Sétáljunk még lejjebb! Amott, a part kanyarulatánál találjuk a Ninát és a Pintát.
Azok jóval kisebbek. A Santa Mária mintegy százhúsz láb hosszú lehet, amazok meg éppen a
felehosszúak.
Megindultak hát arrafelé, amerre a part elkanyarodik, és a Tinto torkolata kiszélesedik.
Amott a kövön a halász így szólt a leányhoz:
-- Pihenj egy kissé! Itt langyos a szél, és jó meleg napocska süt rád.
-- Belisa anyó megszid, amiért ilyen messzire jöttünk.
Az öreg arca, mint a kiszáradt alma, ezernyi ránccal ékes. Ha beszél vagy mosolyog, e
ráncok százféleképpen rendeződnek. Aggodalmaskodva hajolt közel a lányhoz, és szinte a
fülébe súgta:
-- Odahaza nem tudok ilyen nyugodtan beszélni. Mert komoly dolgokat kell neked
elmondanom, gyermekem. Bizony, komoly dolgokat...
A kendő, mely a fekete hajat szorította, és amely alól előkandikált egy korán
megőszült tincs, meglazult. A sötét szemek rémülten meredtek az öregre, és az ajkak,
amelyeket unos-untalan beteges rángás torzít el, lebiggyedtek.
-- Manuel apó... Nem találta meg apámuramat, ugye?
-- Maradj nálunk, légy a mi gyermekünk, Estancia! Fájdalmas, apró sóhajtások
szakadtak fel Estancia kebléből, mintha valami belső, mély zokogás rázná.
-- Mondja meg hát végre: „Nincs többé apád, árva vagy, Estancia!"
Manuel apó csendesen dörmögött:
-- Voltam Sevillában, ott csak annyit tudtak róla, hogy a délparti kikötőbe ment.
Voltam Cádizban, Puerto de Santa Mariában, Sanlúcarban, Huelvában, és körülvizsgálódtam
itt is. Sehol sem volt a neve feljegyezve.
-- Árva vagyok, árva vagyok! -- suttogta Estancia, és meggörnyedt egész testének,
lelkének iszonyú kínjai alatt.
Sokáig hallgatott Manuel apó. Köhécselt, és a szemét törölgette.
-- Nálunk maradsz -- mondta nagy sokára. -- Nem kell itt félned senkitől sem.
Meglásd, Belisa anyó meggyógyít egészen. Egyszer még táncra is perdülsz valami jóravaló
halászlegénnyel.
... jóravaló halászlegénnyel... -- Estancia a nagy, büszke karavellát bámulta odalent a
vízen.
...halászlegénnyel... -- A szavak végigsurrantak a parton, a folyón, végigkopogtatták a
hajó deszkáit, besurrantak a kicsiny ablakokon. Meghúzódtak a sötétben, és onnan lesték a
parton gubbasztó leány fénytelen szemét.
-- Vagy ha úgy akarod, Manuel apó nekivág az útnak még egyszer, és megkeresi
Granadában vagy bárhol azt a... ejnye, mi. a neve?

-- Rodrigo -- suttogta a leány. -- Rodrigo da Triana. Õ a legnagyszerűbb torreádor, akit
spanyol földön valaha is láttak. Manuel apó, az én Rodrigóm -- és forró, lelkesült lett a hangja
--, az én Rodrigómnak sasszeme van, acél az izma, és villám az ereje. Ó, ki tudja, hol lovagol
most aranyos ruhában a királynő zászlalja alatt?!
-- Az effajta matador...
-- Rodrigo egyenes, igaz ember. A szíve jó, érző lelke van. Oly gyengéd minden
szava, minden mozdulata...
-- Megkeresem.
-- Jaj, nem, ne! -- kiáltott fel a lány. -- Haraggal váltunk el, meglehet, ő sejtette, mi
végre jutok. Hívott, és én nem mentem. Az Isten segítse meg őt, nem akarok a terhére lenni.
Megtört a szeme csillogása. Felemelte tekintetét, és a még világló alkonyaiban
észrevette a két közeledőt. Rémült kifejezés ült ki az arcára. Görcsösen megragadta az öreg
kezét.
-- Manuel apó..., mentsen meg! Azok ott... értem jönnek!
-- Csacsi gyerek. Egyszerű hajóslegények azok, nem poroszlók. Maradj veszteg!
Ugyanakkor pedig így szólt Castillo az espadához -- mivel a sors útjai
kiszámíthatatlanok, és a véletlen olykor úgy játszik velünk, mint macska az egérrel:
-- Bezzeg, ha megleltük volna Estanciádat, most nem hagynád itt Spanyolországot.
-- Hallgass, Castillo! Ne említsd a nevét előttem, mert hallatára pokolbeli bestiák
marnak itt belül.
-- Mit adnál érte, ha most szembejönne veled?
-- Az üdvösségemet! -- kiáltotta az espada, majd megragadta Castillo karját, és
megismételte a szót, most már csendesen és reménytelenül: -- Az üdvösségemet...
Könnyek törtek fel szeméből, de Castillo mester nem szerette a könnyeket. Ugratásra
fogta inkább a beszédet.
-- Nos, képzeld hát, hogy az az öreg ott Josua...
-- Bolondozol.
-- Az a vézna kis teremtés pedig... de nem mondom ki a nevét.
-- Ne beszélj így!
-- De hát úgy van, ahogy mondom.
-- Csúfolódsz!
-- Haha! Fájó dolgokról csak nevetve érdemes beszélni.
-- Hallgass!
-- Odamegyek és köszöntöm: „Dicsértessék, Josua Franco."

-- Nyughass, ha mondom! Vízbe hajítlak, ha tovább is huzakodsz!
-- Vagy azt, hogy „Lábához borulok, senorita."
-- Nyomprult! -- Rodrigo fél kézzel megragadta Castillo nyakát, és vasmarkával
istenesen szorongatni kezdte. Addig szorongatta, amíg halk kuncogásával fel nem hagyott.
Amott a kövön ülők pedig összehajoltak hirtelen. A lány így suttogott:
-- Manuel apó, jaj, istenem, részegek ezek! Ha idejönnek, én meghalok félelmemben.
És futna is talán, ha bírná a lába. Manuel apó, mint saját lányát, átkarolja, és dühös
szemmel méregeti a két hajóst, így megijeszteni ezt a szegény, meggyötört gyermeket!
-- Nézd az öreget! Kérdezzük meg, miért olyan dühös, amice.
-- Pimasz! -- Castillo egy nyaklevest kap, amolyan keserű, de legényesen könnyű
legyintést, amelytől előrependeredik. Mégis felkiált:
-- Lábához borulok, szép Estancia!
Micsoda tréfa. Buta huzakodás. Neve hallatára rémülten feltekint Estancia. És
zavartan odapillant Rodrigo da Triana, a matador. És csak néznek egymásra meredten,
mozdulatlanul.
Megakad a szívük, megfordul az ég is, a föld is velük.
-- Estancia! -- Rodrigo úgy hiszi, kiáltja a drága szót, pedig csak hangtalanul mozog az
ajka. Aztán hirtelen érthetetlen, ujjongó kiáltás szakad ki melléből, látja, hogy a lány is feléje
nyújtja erőtlen két karját.
Odarohan hozzá, felemeli, szinte karjába zárja a gyönge testet, és csókolja, csókolja,
miközben ömlik a könnye, és hangosan zokog, szakadozó, hörgő férfizokogással. Csak akkor
eszmél, amikor elernyed a lány két erős karjában, és ájultán csuklik hátra a feje.
-- Estancia! Estancia!
Castillo elnémult. Megdöbbentette a nem várt jelenet. Míg Rodrigo az ájult Estancia
övét bontogatja, tanácstalanul topog, és hallgatja Manuel apót.
-- Gerincét fájlalj a szegényke. De a vérhányásai elmúltak már. -- Ilyen szabatosan
beszél az öreg. így leplezi a könnyeit.
-- Estancia!
-- Rodrigo!
Elveszett az arc pirossága, odalett a bőr hamva, az ajkak szép nyugalma, a szem vidám
csillogása. Megszürkült a fekete haj, összetört a büszke termet.
Mégis a régi Estancia.
És elfújta az idő a duhaj virtust, a cimborázó vidámságot, a gondtalan szerelmet.
Elillant a siker reménye, a győzelem ígérete. Rodrigo mégis a régi.
-- Fogd a kezemet! Soha el ne engedd! Maradj velem!

-- Térjetek be hozzám! Itt lakunk nem messze. Szépen elbeszélgetünk. Hűvösödik az
este.
Estancia oly könnyű, mint a rózsa lehullott szirma. Rodrigo karjára emeli, úgy viszi,
ahogy kisgyermeket szokás.
-- Jöjjetek!
-- Köszönjük a meghívást -- szól Castillo. -- Hajnalig van időnk!
-- Hajnalig? -- reszket Estancia. -- Maradj velem, Rodrigo! Sokára jön a válasz.
-- Visszatérek, Estancia.
Óvatosan lépked. Már szélesen mosolyog.
-- Tízezer maravédi lesz a zsebemben... És minden jóra fordul.
A Santa Mária ott a mély víz felett -- hallgat. Még nincs rajta ember, de már indulatok
feszegetik palánkjait. Furcsa kicsi dzsinnek tűnnek fel árbocain és a korlátján. Haltestű
szirének dörömbölnek fülkéiben, nagy bronzkapcsai meglazulnak, és köhögő nevetés hangzik
a mélyéből. Nevet a hajó. Mert hajnalban -- addig hosszú az idő -- megdöbbent és komor
emberek találkoznak majd a fedélzetén. Halálos, mélységes gyűlölettel méregetik egymást, és
nem szólnak semmit. Bosszúra várnak. Mindent tudnak egymásról. Mindent és semmit.
Nyikorog a deszka:
-- Rodrigo... Sóhajt a szél:
-- Josua... Becsapódik egy ajtó:
-- Sancho!
Hullámok paskolják oldalát:
-- Colombo, Colombo...
Sirály kiált, előbb fájdalmasan és élesen, majd elhalóan, simogató szerelemmel:
-- Estancia... Estancia...
Holnap, 1492. augusztus 3-án, öt nappal Péter és Pál apostolok ünnepe után,
leomlanak és kifeszülnek a Santa Mária nagy, négyszögű vitorlái, a Nina és a Pinta fehér
háromszögei, és a hajók simán, egykedvűen elhagyják a Tinto folyó torkolatát, hogy
nekivágjanak az ismeretlen óceánnak.
3.
-- Az admirális nem integet.
A félhangos megjegyzést meghallották a többiek is. Felpillantottak a tatfedélzet
emelvényére, aztán vállat vontak. Az ő dolga. Ha nincs neki kitől és mitől búcsúznia, ám ne
tekintsen vissza, és ne is integessen.
A matrózok kibontottak minden vitorlát, megerősítettek minden kötelet, majd
kedvükre kihajoltak a korláton, és integettek, kiabáltak a partok felé. Immár túljutottak az

öblöt elzáró széles homokszigeteken, és a fehér házacskák lassan zsugorodtak. Pár óra még,
és a messzeség lila ködjeibe vész a dombok zöld taréja is.
A legények előbb nyakukat nyújtogatták, izgatott szemmel fürkészve, keresgélve
ismerős magaslatok után, majd egyenként felkapaszkodtak a keresztrudakig, és a feszülő
vitorlák alól bámulták hallgatagon a hazai tájat.
Az admirális nem integetett, és nem is fordult hátra egyetlenegyszer sem. Úgy lehet,
ingerült volt ezen a reggelen, mert kemény szóváltása támadt Martin Alonsóval a követendő
útirányt illetően, amit a legénység jó része is meghallott. Martin Alonso egyenesen délnyugat
felé akart átvágni a nagy óceánon, érintve vagy legalábbis megközelítve Madeira szigetét. De
az admirális előbb azt vetette ellenébe, hogy Madeira portugál birtok lévén könnyen elébük
vághatnak János király karavellái, márpedig ő a harcot el akarja kerülni.
-- De hát a Szűzanyára, Don Cristobal, ha Afrika partja mentén haladunk déli
irányban, akkor sem biztosabb az utunk! A Kanári-szigetek a miénk, de arra vitorláznak a
portugál hajók is, amelyek az Aranypartra igyekeznek. Semmit sem nyerünk a kerülővel.
-- Martin Alonso, bízza rám a dolgot! -- Don Cristobal hangja még oly szelíd volt,
mint máskor. -- Ha Madeirán túlmegyünk, könnyen erős ellenszelet kaphatunk.
-- Ebben az évszakban nemegyszer hajóztam a szigetig.
-- Az ellenszelet nem is a szigetnél, hanem a szigeten túl kapnánk.
Martin Alonso könnyen dühbe gurult, most is elöntötte a méreg.
-- Én sem jártam ott, kegyelmed sem járt ott. Honnan tudja olyan jól? Elfelejti, hogy
kettőnk közül mégiscsak én hajóztam többet.
Ezekre a szavakra bíborpiros lett az admirális arca, a szája széle remegett a
felindulástól; akik a közelében álltak, azt hitték, tüstént nekiesik senor Martinnak.
-- Az ökör is szánt eleget, mégis vezetni kell!
Csúnya, kemény sértés volt ez, csoda, hogy a Pinzónok azonmód vissza nem léptek az
egész vállalkozástól. S noha tetszett az embereknek az első pillanatban, hogy Don Cristobal
Colon ilyen biztos a dolgában, megrémítette őket a gondolat, hogy a parancsnokok között már
most lábra kapott a széthúzás. A Szűzanya kegyelme mentse meg attól a flottát, hogy a
hínáros tenger közepén essenek egymásnak.
-- A flotta admirálisa én vagyok! Parancsaimat teljesítsék! kiáltotta Kolumbusz a
távozók után, mire Martin Alonso a Pinta, Vicente Yannez pedig a Nina vitorláit bontotta ki
nagy hirtelen, és olyan veszett rohanásba kezdtek, mintha csak menekülni akarnának a Santa
Mária elől.
Ily módon a Santa Mária árbocairól lehetett legtovább szemlélni az eltűnő hazai
partokat, ami különös és rettegő érzéseket szított fel az emberek szívében. Most már nem is
ügyeltek parancsnokukra, aki egy hatalmas karosszékben ült, fejét hátrahajtva, két karját a
támlákon nyugtatva, mint egy valóságos király. De hát király volt ő valóban, az óceánok
admirálisa, és a felfedezendő szigetek és szárazföldek alkirálya, noha ezüstkoronája csak a
szélben lobogó ősz haja volt.

Immár elszállt rosszkedve. Valami könnyűség, éber álom lett úrrá rajta. Az elmúlt
esztendők minden gyötrelme egyszeriben semmivé foszlott, és csak a régmúlt képek, hangok,
vágyakozások és tervek ötlöttek fel benne, hogy kiröppenjenek vigyázó lelke börtönéből, mint
ijedt galambok.
„Jól sáfárkodtál önmagáddal, az ésszel és értelemmel, amit Istentől kaptál" -- mondta
neki egy belső hang. Hogyan csodálkozna a sápadt Felipa Moniz Perestrello, hogy ura mégis
végrehajtja azt, amit egyszer elhatározott, ámbár lehet, hogy csak az ajkát biggyesztené,
mondván: „Nélkülünk sohasem tanultad volna meg a tengerek természetét." Ami nem igaz,
mivelhogy a hosszú esztendők alatt, melyeket vízen töltött, mielőtt Spanyolországba vetette
volna a sorsa, igenis éber figyelemmel tanulmányozta a tengereket. Aztán ott van a ravasz
János király, no meg a dölyfös Bartholomeo Diaz.
„Hahaha! -- nevette el magát. -- Mégis megelőztem mindenkit! Én, Cristóvão, a senki
idegen..." Rossz emlék ébredt benne, felnyitotta a szemét, hogy a józan valóság boldogabb
képével nyugtassa önmagát. Igen, itt van a hajón, ébren van, parancsnok, admirális. Három
hajó felett ő az úr. A Nina és a Pinta amott elöl úszik a habokon. A Santa Mária
méltóságteljesen emelkedik és süllyed a hullámhegyeken.
Emelkedik és süllyed. A hajók orra, a vitorlákra festett hatalmas keresztek, az árbocok
csúcsán lobogó zászlók, mind-mind a legközelebbi cél, a Kanári-szigetek felé mutat. Ott, az
állandó szelek vidékén bátran nekivághat az óceánnak. Igenis, áthajózik rajta, a nyílt vizeken
megtesz akkora utat, amekkorát önszántából a legbátrabb hajós sem tenne meg. És megtalálja
a földet, amelyet keres, legyen bár neve Cipangu, India, Antilia vagy bármi más. A dicsőség
földje lesz az. Dicsőséged földje, Cristophorus Columbus.
Emelkedik, és süllyed a hajó.
-- A föld, a föld! -- kiáltotta e percben a figyelőkosárban kuporgó őrszem, és érezte
mindenki, hogy búcsúzó siránkozás volt ez a két szó. Akkor tűnt el a hazai föld végleg a
szemük elől. Kolumbusz intett a kezével.
-- Gyertek le onnan! -- parancsolta a fedélzetre a hágcsókba kapaszkodó,
keresztrudakon álldogáló legénységet. Erélyt és biztonságot akart mutatni, mert attól tartott,
hogy emberei között elharapózik a félelem, amelyet eddig is csak nehezen tudott leszerelni. A
leggyanúsabb fickók amúgy is a Santa Mariára kerültek. Kár volt a szétosztást Vicente
Yanezra bíznia. A tengeri Herkules vissza akarja adni a kölcsönt.
Vigyáznia kell. Apró kellemetlenségek, súrlódások nagy bajjá nőhetnek.
Itt van például Luis de Torres, a halk szavú öregúr, aki hivatva lesz tolmácsolni a
katolikus királyok üzenetét a Nagy Kánnak ha ugyan eljutnak odáig. Ahogy a hajóra lépett,
fejfájásról és szédülésről kezdett panaszkodni, és fülkéjébe vonult, ahonnan mostanáig nem
bújt elő. Aztán ez a kellemetlen Fernando Perez Matheos, aki állandóan feléje kacsint a ferde
képével, és unos-untalan kérdezgeti:
-- Emlékszik rám, admirális?
-- Hogyne emlékeznék.
-- Az aranylevelű fákról beszélt. No, most aztán szedhetek kedvemre!
-- Szedhetsz.

-- Miért beszél velem olyan kurtán?
-- Nem teszek kivételt senkivel.
Akkor sértődötten elkotródott, és összehajolt azzal a vigyorgó, kövér kis emberrel,
akinek az arcát mintha már látta volna valahol. De mindez még semmi. Az a nagy darab
legény, Rodrigo ma hajnalban ököllel esett a nyeszlett Sancho Ruiznak, és így üvöltött:
-- Megöllek, te átkozott! Másodszor nem menekülsz!
Ez még a parton történt. A békesség és a nyugalom kedvéért nem büntette meg a
rendbontót, hanem köpcös barátjával együtt iderendelte a Santa Máriára, hogy szem előtt
legyenek. Vigyázni kell rájuk. Milyen komorak valamennyien.
-- Félnek -- állapította meg De Escovedo, a királyi jegyző, és még hozzátette: -- Úgy
hiszem, megvan rá minden okuk.
Don Cristobal nem felelt. Juan de Cosa kiáltása hallatszott odalentről, a kormány
állásból. Aztán megjelent a lépcső tetején a hajószakács, segédjének, a hajlott hátú Sancho
Ruiznak kíséretében. Hozták az admirális ebédjét: sáfrányos, borsos mártás közepében a
párolgó birkapecsenyét. Az illatát menten elkapta a szél.
Talán csak Rodrigo da Triana érzett belőle valamit, aki odafent kuporgott az árbockosárban.
-- Az emberek megkapták a részüket?
-- Fél font húst és egy kancsó bort, ahogyan szokás. Senor Juan két csoportra osztotta
őket. Az első most étkezik.
-- Ízlik-e, amit főztél nekik?
-- Első nap aligha. Nem igazi hajósok ezek. Taligán jártak világéletükben. Ha ugyan
nem gyalogszerrel. Ez is csak támolyog.
A szakács Sancho Ruizra mutatott, aki zölden-sápadtan kapaszkodott a korlátba, és
kényszeredett mosollyal ajkán bámulta a kavargó hullámokat.
-- No, megbékéltetek már? -- kérdezte tőle Kolumbusz, a hajnali összezördülésre
utalva.
-- Ó... -- nyögte Sancho -- régi, szomorú história! Egyszer... Kolumbusz felemelte a
kezét. Nem kívánja hallani. Bosszankodva csóválta a fejét:
-- Azt hiszem, csak bajnak hoztunk magunkkal.
-- Admirális, én igyekszem... nekem minden vágyam, hogy eljussak a mesés
Cipanguba... be kell bizonyítani... -- és szerette volna leokádni önmagát. Amihez igencsak
közel állt, mivelhogy a hajó egyre magasabb hullámokra kapaszkodott, és lusta hintázása
széles és szédítő lett.
Az admirális leszelt egy kis darabot a pecsenyéből, megforgatta a mártásban, és
hirtelen elhatározással Sanchónak nyújtotta.
-- Kóstold meg!

Szavainak elképesztő hatása volt. A besúgó elzöldült képpel bámult az ételre, és
tiltakozóan emelte fel a kezét. Majd öklendezni kezdett, és csak amikor legyűrte rohamát, volt
képes kinyögni:
-- Nem.., köszönöm a megtiszteltetést... de nem...
A genovai összerántotta a szemöldökét. Nem? Ez volna az első tiltakozás? Persze
nevetséges, kicsiny dolog, inkább kérés, mint parancs. Még most nem oly hatalmas űr, hogy
étekkóstolója legyen. Aligha akarná valaki megmérgezni, ámbár nem lehet tudni, mire képes a
legénység, ha rátör a félsz. De hát ez még csak a mai nap képe. Egy-két hét múlva vagy talán
hónapok múlva -- ki tudja biztosan? -- új, hatalmas földek alkirálya lesz.
-- Azt mondtam, kóstold meg! Ezentúl te leszel az étekkóstolóm.
Sancho feje félrecsuklott, megadta magát sorsának. A mozdulat, amellyel a húst
átvette, a kifejezés, amely arcára kiült, amikor szájához emelte, ugyancsak nevetséges volt. A
figyelőkosárból mindezt jól lehetett látni, és Rodrigo, aki odafentről kémlelte a tengert,
harsányan felnevetett.
-- Vigyázz, mert a torkodon akad!
Sancho Ruiz feltekintett, majd lesunyta a fejét. Rodrigo pedig tovább nevetett
gúnyosan, férfias erővel. E pillanatban elégedett volt sorsával, és reménykedett a jövőjében.
Mily szerencse, hogy Estancia, a kedves, ezen az éjszakán alig-alig beszélt saját
magáról, hanem csak őt cirógatta, csókolgatta, „az ő Rodrigójáról" áradozva szüntelenül
Manuel apónak és Belisa anyónak. Szerencse, mert ha csak a nevét említette volna Sancho
Ruiznak, a zaragozai besúgó már nem élne. így. azonban Rodrigót csak ama régi gyűlölet fűti
még, amely Salamancában kést adott a kezébe, s immár az sem oly gyilkos indulatú, mint volt
hajnalban. Mert észrevett valamit, ami nagy elégedettséggel töltötte el szívét. Látta, hogy
Sancho kimondhatatlanul szenved, görcsösen fél a tengertől és az egész hajóúttól. És fél
elsősorban őtőle, amiért a reggeli kitörést az admirális nem torolta meg. Nos hát hadd féljen
egyszer Sancho Ruiz de Sagunto, bármiért is küldték e hajóra! (Mert hogy nem önszántából
jött, Rodrigo da Triana arra a fejét merte volna tenni.)
Körültekintett a láthatáron, majd visszatért a gondolataihoz. Estancia arról kesergett,
hogy Manuel apóval, bárhol is kutatta, nem találta sehol sem apját. S íme, Josua Franco mégis
itt van a hajón, ámbár nem mint Josua Franco, hanem mint Luis de Torres toledói zsidó, akit a
királynő parancsából tolmács gyanánt visznek a Nagy Kán elébe.
Milyen kár, hogy csak akkor ismerte fel Josuát -- más a gúnya rajta, és másképpen is
hordja a fejét --, amikor már messze jártak a partoktól. Hiszen a parton ott integetett a fáradt,
beteg Estancia...
Rodrigónak elkomorult az arca. Vajon miféle isten akaratából emelkedett Josua
Franco ily magasra, hogy elfelejti lányát is felkutatni? Ki tudja, talán saját lányát vádolta meg
az öreg, csak hogy szabadulhasson. De hát hiába húzódik félre, a hajó rövidebb, mint az út,
amelyre indult.
Egyszer találkozniuk kell.
Miközben Rodrigót ilyen nehéz és szövevényes gondolatok foglalkoztatták, odalent a
hajó farán, a kormányállás fölé épített kecses házikóban ebédhez készülődött a tisztek és az
utasok társasága.

Asztalnál ült Alonso Nino, a kormányos, Luis de Torres, a tolmács, Juan de Cosa, a
vitorlamester, Pedro Guttierez, a királyi megfigyelő, Rodrigo de Escovedo, a jegyző,
Bernardin de Tapia historikus, valamint Sanchez de Segovia, a fegyverzet felügyelője. A
társalgás arról folyt, ami mindnyájuk számára a legkellemesebbnek tűnt.
-- Nem szégyen a tengeri nyavalya -- legyintett Alonso Nino. Apám ötven esztendőt
töltött a tengeren, mégis mindig felfordult a gyomra, valahányszor hajóra lépett.
-- Legjobb orvosság a bor -- vélte Don Guttierez.
-- Még jobb a szigorú böjt. A jegyző nagyot sóhajtott.
-- Többet ér, ha nagyot sóhajt az ember.
Megegyeztek abban, hogy legszerencsésebb köztük senor Luis de Torres, akin nyoma
sem látszik a tengeribetegségnek. A tolmács szakállát simogatta, és szerényen megjegyezte:
-- A szárazföld olykor bizonytalanabb, mint a tenger.
-- Ez már igaz -- hagyta rá Don Guttierez, és elmesélte, Szicíliában jártakor hogyan
rengett lába alatt a föld az Etna tövében.
Később óvatos szóval Don Cristobal Colónra terelték a beszédet, és rosszallták, amiért
egymagában étkezik odafent, a parancsnoki emelvényen. Luis de Torres azonban hirtelen
másról kezdett beszélni, a vízözönről faggatta De Tapiát: vajon élhetnek-e emberek a
földgolyó túlsó felén, hiszen a Biblia, amely pedig Noé minden fiának sorsát felsorolja,
említést sem tesz antipódusokról.
Ekkor lépett be ugyanis a szakács és nyomában a keszeg Sancho Ruiz. Josua Franco
lesütötte szemét, és most valóban érezte kissé a tenger hullámzását.
-- Nem hiszek én sem az antipódusokban -- hallotta De Tapia hangját. -- Még az is
kétséges, át tudunk-e hatolni a Föld alsó felén.
Egyszerre csak kancsó bor került eléje, és egy hang így suttogott a fülébe:
-- Ne tartson semmitől, senor Josua! Én nem fogom elárulni.
Josua Franco fakó arca vörösre gyúlt. Értetlenséget színlelve bámult a besúgóra.
-- Mit mondasz? Beszélj hangosabban, fiam!
Az asztalnál ülők felfigyeltek. Sancho zavarában továbbra is suttogott:
-- Senor Josua... hát... kegyelmed az.
-- Nem ismerek, fiam, semmiféle senor Josuát. Az én nevem Luis de Torres, amint az
benne áll a királynői megbízólevelemben is. Tedd le már azt a kancsót, mert ki találod önteni.
Máskor pedig akkor beszélj, ha kérdeznek.
Sancho Ruiz leforrázva kullogott el, és még hallotta maga mögött Don Guttierez öblös
hangját:
-- Haha! Még azt mondta, nem fogja elárulni? Haj, micsoda bitangok vannak! A
minap a sevillai vásáron szólított meg engem egy toprongyos alak. Azt súgta: följelent, mert
becsaptam a kincstárt...

Sancho falba szerette volna verni a fejét, amiért ilyen ostoba módon elárulta magát.
Most már mindenki előtt világos lesz, hogy ő titkokra vadászik. Josuát nincs módja leleplezni
-- úgy látszik, Don Guttierez előtt rokonszenves az öreg --, őt azonban bármikor az árbochoz
kötözhetik... Csak ez az átkozott hullámzás ne volna! Már vörös karikák táncolnak a szeme
előtt, hideg veríték csorog a homlokáról, és hol a hideg rázza, hol meg forróság önti el. A hajó
emelkedik, és süllyed, emelkedik, és süllyed, és ő menten belehull valami szédületes
örvénybe. Nem is csoda, hogy elveszti a fejét. Mennyivel okosabb lett volna csendben
meghúzódni, és szemmel tartani a zsidót. Meglehet, van titok Don Cristobal körül is
elegendő, ha a királynő tolmácsa sem az, akinek vallja magát.
Ki tudja, milyen fekete szertartásoknak lesz még tanúja! A genovai arra vár, hogy a
nagy óceánra jussanak. Megidézi majd a pokol ördögeit, és soha nem létező földeket varázsol
a bámész emberek elé -- csak hogy igazát megvédje. Mivé lett azóta a szép Estancia? Amikor
ő a börtönépületből távozott, még mindig vallatták. Azóta sem hallott róla. Talán máglyára
került.
Az átkozott espada bezzeg nem tudja, mi történt a szerelmesével. Vidám és
könnyelmű fickó, akit nem egykönnyen lehet megríkatni. Mégis, ha kenyértörésre kerül a sor,
lesz kegyetlen fegyver Sancho kezében is.
Úgy elgondolkozott, alig hallotta meg a hajószakács szavát.
-- Mondd, pajtás, mit sugdostál a tolmács fülébe?
-- Hogy én mit...?
-- Igen, igen. Ne játszd az értetlent! Az imént pirított rád senor Luis de Torres.
-- Ó, persze! Ej, kellemetlen... bizony összetévesztettem valakivel.
A szakácsnak ennyi elég volt. Nem úgy Don Guttiereznek, akit módfelett izgatott a
dolog, és addig faggatta Luis de Torrest, amíg az részletesen elmondta, mit súgott fülébe a
szakács inasa.
-- Még hogy Josua Franco! Miféle ember lehet az a Josua Franco? Kegyelmed ismeri
talán?
-- Nem, nem. A nevét sem hallottam soha életemben -- nézett körül szorongó szívvel
Luis de Torres. Az asztalnál ülők közül azonban egyedül a jegyző volt sevillai.
-- A nevét hallottam. De látni sosem láttam -- mondta. Később, amikor már a szél
viharossá vált, és a hegymagas hullámok mögött el-eltünedezett az élen rohanó Nina és Pinta,
Don Guttierez odatámaszkodott Don Cristobal Colon admirális mellé a korlátra.
-- Admirális, nem tetszik nekem ez a kukta.
-- Nekem sem.
-- Alattomosnak látszik. Vigyázni kell rá.
-- Tartsa szemmel! -- bólintott Kolumbusz. Hangja parányi türelmetlenséget is elárult.
Bántotta, hogy kizökkentették álmodozásából, amelyet most pihentető balzsamként
megkívánt. Sanchez de Segovia, a fegyverek felügyelője elmesélte a Luis de Toresszal történt
kalamitást.

-- Azt állítja, nem ismer semmiféle Josua Francot. De hát tudja, admirális, Luis de
Torres zsidó, és ők mindig gyanúsak...
Kolumbusz Kristófnak egyszerre csak oly halk lett a hangja, hogy a fütyülő szélben
alig hallották:
-- Urak! Ne felejtsék el kegyelmetek, hogy Indiába készülünk, és ez az út nem
alkalmas arra, hogy egymást sanda szemmel méregessük. Megmondom kegyelmednek, Don
Sanchez, hogy Luis de Torrest akkor is szívesen látnám hajómon, ha istentelen pogány volna,
mivelhogy -- a legkatolikusabb Donna Izabella akaratából van itt.
Don Guttierez áment bólintott e szavakra -- Don Sancheznak nem volt más választása,
mint hogy pironkodva elhallgasson. Később azonban, hogy magukra maradtak -- az admirális
végigjárta a hajót, minden rendben van-e --, egyikük csak megszólalt:
-- Azt mondta, ez az út nem alkalmas arra, hogy.. .
-- Érzi ő is: nem lesz kéjutazás.
-- Kötve hiszem, hogy valaha is partot érünk.
Felkeresték Luis de Torrest, aki még most is Bernardin de Tapiával társalgóit.
-- Kegyelmed tehát azt állítja, miszerint az alpesi asszonyok ajka nem lóg le a
derekukig.
-- Már hogy lógna, amikor magam láttam egy ilyen asszonyt! A nyakán volt csúnya
nagy daganat, betegség jele, talán valamiféle állat, amely a bőr alatt nő.
-- Látja, ez hihetőbb.
-- Akkor hát miért tűnik el a daganat, mihelyt a hegyi emberek más, messzi vidékre
költöznek?
Bernardin de Tapia erre már nem tudott feleletet adni. A legvalószínűbbnek találta,
hogy a hegyek testetlen lakói, a manók, a szakadékok rémei átkokkal sújtják a közelükben
lakó embereket.
-- Az átok bárhol utolérheti az embert -- szólt közbe Don Sanchez de Segovia.
-- Például oly módon -- Pedro Guttierez széles mozdulattal fogott a mondókájába --,
hogy egy napon megparancsolja a királynő: „Jó hívünk, Pedro Guttierez, menj, és légy
útitársa bizonyos Don Cristobal Colónnak." -- Nagyot nevetett, aztán hirtelen elkomolyodva
így szólt: -- Az admirális elszólta magát. Azt mondja: nagy fába vágtuk a fejszénket.
-- Én kezdettől fogva kételkedtem az elképzelésében.
-- Úgy tudom, hogy Salamancában komoly ellenvetéseket támasztottak ellene.
Különösen a visszautazást illetően -- jegyezte meg Louis de Torres, és magában áldotta
kegyetlen sorsát, amiért annak idején a genovairól oly sokat hallott Sancho Ruiztól.
Váratlanul eszébe jutott, hogyan esküdözött égre-földre Sancho, hogy ő bizony, ha
megfeszítenék, sem vállalkozna a föld körüli utazásra. Alonso Nino, a kormányos -felerészben a Santa Mária tulajdonosa -- elkerekedett szemmel hallgatta a királyi megbízottak
szavait. Elátkozta magában Martin Alonsót, amiért erre a kockázatos vállalkozásra csábította.

-- Istenkísértés, bizony istenkísértés -- dünnyögte maga elé.
-- Én megtudtam, miféle kifogásai voltak a salamancai Juntának Don Cristobal terve
ellen. Először is: a nyugati óceán végtelen, nem hajózható. Másodszor: a földgolyó öt övezete
közül csak három lakott. Harmadszor: elképzelhetetlen, hogy ily sok idővel a világ teremtése
után még akadnak ismeretlen szárazföldek. Negyedszer: a Föld alsó felén nincs szárazföld,
megmondta már Szent Ágoston is. Ötödször...
-- Haha! -- röhintett közbe öblös hangján Don Guttierez. -- Ez ugyancsak mulatságos,
kedves jegyző uram.
-- Hogyan?
-- Honnan tudhatta oly bizonyosan Szent Ágoston, hogy...
-- Hát mi okunk volna kételkedni egy szentnek a szavában? Escovedo megütközve
kapta fel a fejét.
-- Semmi. Ha ott járt. De nem járt ott.
-- Don Guttierez, kegyelmedet, úgy látszik, megzavarta a tengeri utazás szokatlansága.
Kegyelmed, ha nem is eretnek, de...
Bernardin de Tapia felemelte a kezét:
-- Szent Ágostonból a Szentlélek szava szólt. Abban pedig nincs okunk kételkedni.
Kínos csend támadt. Alonso Nino a vállát vonogatta, és elhatározta, elmeséli Juan de
Cosának az egész társalgást úgy, ahogy megtörtént, mert jó bizonyság az, mennyire tétovázik
még az uralkodók küldöttsége is az út sikerében. Luis de Torres a maga csendes hangján
mégis eloszlatta a marakodás borús felhőit.
-- Úgy vélem, mégsem lehet haszontalanság Don Cristobal útiterve, ha
legkatolikusabb királynőnk, Donna Izabella pártfogásába vette. Az ő kívánságára pedig
bármelyikünk készséggel kockáztatja életét.
Az arcok egyszeriben felderültek.
-- Viva Izabella! -- kiáltotta valaki fojtott
rokonszenvezéssel szorongatták Luis de Torres kezét.
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-- Nyelvemről vette a szót -- dörmögte Don Guttierez.
Afrika partjai felől váratlan oldalszelek rohantak rájuk. A matrózok gyorsan a
kötelekhez ugrottak, és hangos „Eea! Eea!" kiáltásokkal húzták megfelelő szögbe a
vitorlafákat.
Sancho Ruiz végigtámolygott a fedélzeten, hogy a hajó orrában megkeresse a
fekhelyét.
Amott, a korláton messze kihajolva könnyített háborgó gyomrán Fernando Perez
Matheos, a ferde képű hidalgó. Mellette állt Castillo, a granadai aranyműves, és teli szájjal
nevetett, miközben nagyokat csapott Fernando Perez alfelére.
-- Ütött a végórád! Nyomják a gyomrodat a szép Raja gyöngyei? Igaz-e?!

Az árbockosárban még mindig Rodrigo kuporgott. Lekiáltott, pokrócot kért, mert
fázott odafent. Az admirális két kezéből tölcsért formált, úgy kiáltott neki:
-- Ne csak előre nézz, hanem hátra is!
-- Úgy lesz, admirális.
Rodrigo csendesen tovább szemlélődött. Jólesett most a magány. Az első félórában
nagyon szédült idefent a magasban. De csakhamar megszokta, hogy az árboc három-négy
ölnyire is hintázik vele, s már az sem esett rosszul, ha lefelé tekintett.
Közvetlenül a feje fölött keresztes, fecskefarkú zászló repdesett a viharossá fokozódó
szélben. A kosár alatt pedig a nagyvitorla felső rúdja rángatózott kötelein. S azon túl, a
mélyben a Santa Mária karcsú teste látszott, fedélzetén az ide-oda siető emberparányokkal.
Keskeny fedélzetű, öblös hasú, szép hajó volt Don Cristobal Colon admirális vezérhajója.
Orra büszkén vágta a vizet, mögötte zavaros, habos csík maradt, V betű formában. Innen a
magasból nem látszottak oly félelmetesnek a tenger hullámai. A hepehupás víztömeg
meglódult, és az alkonyi nap fényében vörös, zöld, kék és sárga színekben sziporkázott.
Bizonytalan, csalogató mélység volt Rodrigo szemében a tenger, amelynek mozgásában nem
volt képes felfedezni semmilyen szabályosságot. Amikor az állandó hintázás már kótyagossá
tette, volt egy pillanat, hogy elszoruló szívvel abban is kételkedett, vajon előrehalad-e a hajó,
ha minduntalan visszacsúszik a hullámhegyeken.
A hajó emelkedik, és süllyed. Az árboc, mint vízben a nádszál, ide-oda leng. Nagyokat
reccsen. A hullámok domború hátán szétnyíló és eltűnő habvirágokat ver a szél. Azt mondják,
az ilyen szelek ragadják el a békés hajókat a partok közeléből, és valahol kint, a nyílt óceánon,
távol embertől és Istentől egyaránt, belefordítják a mélybe. Még az Itália, Hispánia és Afrika
között hajózok sem szeretik, ha elvesztik szemük elől a partokat, hogyne ragaszkodna hát
hozzá az, aki a végtelen, a nagy, a hínáros óceán szélén igyekszik célja felé.
Rodrigo balra tekintett, ahol a távolban az Atlasz-hegység csúcsai látszottak. Bizony,
jó messziről követik Afrika partjait. Ahogyan az admirális mondta, egészen a Kanáriszigetekig így fognak hajózni. A Kanári-szigetek spanyol birtok, legalábbis a katolikus
uralkodók katonái emeltek ott erődöt.
Estancia azt ígérte, mindennap várni fog -- váltotta hirtelen a gondolatait. -- És ő
tízezer maravédival a tarsolyában most már valóban „kezd valamit". Földet vásárol,
gazdálkodni fog. Vagy kicsiny házikót épít a tengerparton, és halászatra adja a fejét.
Esténként, ha hazatér, Estancia terített asztallal, vetett ággyal várja.
„A tízezer maravédit meg kell szereznem!" -- riadt fel álmodozásából. És máris
körültekintett éber figyelemmel. Próbálgatta, milyen messzire lát el. Nyakát nyújtogatta, hogy
minél többet meglásson Afrika partjaiból. Aztán előrenézett, ahol a hullámokból
előelőbukkanva haladt senor Martin Alonso és senor Vicente Yannez hajója. Bárcsak a Pintán
maradhatott volna!
Most retteghet, hogy megelőzik. S akkor oda a tízezer maravédi. Hirtelen nagyot
kiáltott:
-- Nem látom a hajót, admirális!
-- Melyiket?
-- A Pintát, Senor Martin hajóját.

-- Hogy az ördög! -- káromkodott Don Cristobal, aztán lekiáltott Alonso Ninónak,
hogy fordítsa egy fokkal keletre a hajót. A hajó balra fordult egy kissé, és a szél nyomására
megdőlt.
A hágcsón megjelent a váltás, Rodrigo gémberedett tagokkal kászálódott ki őrhelyéről.
A teljes sötétedésig még jó három óra van, de az őrszem éjszaka is odafent marad, mivelhogy
az ég tiszta, és holdvilág ígérkezik. Jó ilyenkor az óvatosság.
A hajó orrán, a messze előrenyúló orrárboc tövében volt a legénység szállása. Itt a
hajó oldalpalánkját magasabbra emelték, védekezésül a felcsapó hullámok ellen, no meg
mellvéd gyanánt a könnyű falkonettáknak, amelyekből kettő meresztette torkát a külvilágba,
hogyha nem is volt ilyen viharos a tenger, vagy éppen harcra került a sor. A könnyű kis
ágyúkat vastag kötelek rögzítették, mellettük nagy ládákban állottak a golyók. A kötelek és a
nehéz vasmacskák nem itt, hanem egy „emelettel" lejjebb vártak a sorsukra. Az egész
ágyúállás pedig deszkákkal volt fedve, amelyeken néha végigdobogtak az orr árboc és az
előárboc köteleivel bajlódó legények.
E fedett rész két oldalán, egészen a középső fedélzetre nyíló ajtóig keskeny faládák
sorakoztak. A matrózok ágyai. Hasonlóak a koporsókhoz, annak is neveztetnek, pedig oly
okosan kifundált alkotmányok, hogy semmiféle tengerjárás sem forgatja ki belőlük az alvót.
Amikor Rodrigo benyitott e „cinterembe", halk beszélgetés és hangos nyögdécselés
fogadta. A levegő sűrű és meleg volt. Nem égett lámpa, hiszen az állandó dülöngélés vagy
kifröccsentette volna belőle az olajat, vagy pedig leverte volna a gerendákról.
-- Kijött?
-- Rodrigo.
-- Gyere előre még három lépést! Én fekszem itt, Castillo.
-- Vigyázz, be ne verd a fejedet! Később úgyis megszokjatok. Még sötétben is a
helyetekre találtok -- hallatszott Villiam Ires hangja, aki régi, sok kalandot megélt hajóslegény
volt. Valaki halkan dúdolt egy dalt, és minden szakaszát „Ölé!, Ölé!" kurjantással fejezte be.
-- Mi újság odafent?
-- Elveszett a Pinta.
A pihenőre készülődök elhallgattak.
-- Elveszett?
-- Legalábbis én hiába kutattam, semerre sem láttam. Csak a Nina vitorláját..., azt igen.
Sokáig hallgattak. Rodrigo elhelyezkedett a vackán, elővette feje ajól a zsákot, és
valami harapnivaló után kutatott benne. Megtalálta a butykosát is, szájához emelte, de aztán
mégsem ivott.
-- Castillo.
-- Tessék.
-- Ha iszom, olyan leszek, mint egy ostoba suhanc. Ezentúl a napi adagom felét neked
adom.

-- Jól van, jól -- veregette vállon Castillo színlelt komolysággal --, akkor hát hajtsd fel
az egészet!
-- De ha mondom.
-- Én ugyanis már kiittam a felét.
-- Hej, de képen törüllek egyszer!
A hajó felágaskodott, majd orra bukott. Néha akkorát zuhantak, szinte hallani lehetett
a fenékdeszkák alatt a víz toccsanását.
-- Vihar van -- jegyezte meg valaki.
-- Dehogyis van. Parti nyulak vagytok valamennyien. Tudjátok is, mi a vihar! Ha majd
szakad a vitorla, törik az árboc, az lesz a vihar.
-- Úgy éreztem én is, mintha enyhülne a szél -- tette hozzá Rodrigo teli szájjal.
Az embereket elgondolkoztatta a Pinta eltűnése, és még nagyon sok minden.
-- Igaz, hogy a Kanári-szigetektől éjjel-nappal fogunk hajózni?
-- Igaz. Senor Juan azért osztott bennünket két csoportra: Ma éjszaka sem
horgonyzunk le. Hogy megszokjuk.
-- Martin Alonso biztosan megszökött.
-- Megijedt talán?
-- Dehogyis ijedt meg! -- csattant fel a hidalgó. -- Több esze van annál. Meg aztán
feles a Santa Máriában is. Majd bolond lesz itthagyni.
-- Akkor hát miért tűnt el?
-- Biztosan nekivágott a tengernek, hogy előbb eljusson Indiába, mint mi. Hogy
leszedje a házakról az aranyat -- hogy ott enné meg a fene, feleúton!
-- Az velünk is könnyen megeshet.
Ha most az ágyak között valaki mécsest gyújtana, a világosság mindjárt elterelné a
sötétben kavargó és ébredező furcsa gondolatokat. De hát sötét van továbbra is, alattomos
sötét. Most van itt az ideje, hogy feltámadjon az agyakban az önvádló kérdés:
„Miért is szegődtem erre a hajóra? Miért is adtam fejemet ilyen útra?"
Hangos sóhajtás szakadt fel valamelyikükből.
-- Jobban vagy már?
-- Talán... -- hallatszott Sancho Ruiz hangja. Rodrigo oldalba bökte Castillót, az meg a
hidalgót.
-- A főétekkóstoló is velünk alszik?

Az elkalandozó gondolatok egyszeriben rendeződtek. Jó is nem gondolni arra, ami
ellen úgysem tehetnek már semmit. Itt ugratás készül, és a tréfában hamar egymásra talál a
tengerjáró népség, amely vidám és jó cimbora, bármilyen nyelven is beszéljen.
-- Az ám! -- horkant fel az aranyműves. Megbökte ismét a hidalgót, de az nem szólt
semmit. Átvette azonban a szót valaki más:
-- Fontos megbízatás. Előkelő tisztség. Aztán megint Rodrigo kuncogott:
-- Finom volt a birkapecsenye?
Sancho Ruiz nem felelt. Összekuporodva feküdt a „koporsójában", és nyomorultul
érezte magát. Egész nap nem evett, nem ivott semmit, úgy támolygott már, mint az őszi légy.
Kibírhatatlan fájdalom szaggatta a gyomrát, és ha bágyadtán behunyta a szemét, még jobban
szédült.
Legtitkosabb gondolataiban elátkozta százszor Tomas de Torquemadát. De éppen
annyiszor önmagát is. Miért neki kell vállalnia a legnehezebb feladatokat? Hát nem volt még
elég a penitenciából? Az irgalmas Isten nem kívánhat tőle ekkora áldozatot! Alatta sok ezer
lábnyi mélység.
-- Az uralkodók étekkóstolói nemesurak.
-- Az lesz majd Sanchóból is, meglátjátok.
Tallarte de Lajes, az angol matróz az idegenek érintetlen zagyvaságával hadarta:
-- Mondok, hősiesség... Láttam egyet...
-- No én láttam nem is egyet -- vágott a szavába az, aki azt mondta a minap: „Carlos,
csak ennyit írjon!" -- Némelyiknek habos a szája, úgy hal meg az urának szánt méregtől.
Rövid szünetet tartottak, és figyelték a hatást, amely nem maradt el. Sancho hangosan
felnyögött, és Jézust emlegette.
Emelkedik és süllyed a hajó. Akik odafent maradtak, azok is lassan pihenőre tértek, és
azt mondták, derült, csendes lesz az éjszaka. A fogyó hold fényében állítólag látták a Nina
vitorláját, de a Pintát nem fedezték fel. Az admirális borzasztó dühös, nem kiabál ugyan, de
hát aki volt már hajón, tudja,hogy ez annál rosszabb.
Az újonnan érkezők is csakhamar bekapcsolódtak a játékba, mely a kukta rovására
folyt. A hangadó mégis Rodrigo de Triana volt közöttük, aki elhatározta, hogy megkeseríti a
besúgó minden percét.
-- Órák óta hallgatagon járkál fel s alá. Nem lehet a szavát sem hallani. Amikor a
szakács megkérdezte, mit főzzön estebédre, azt felelte neki, nem kell semmi, de megfőzheti
Martin Alonso két fülét.
Ezen nagyot nevettek, gurguláztak, elcsukló nevetéssel, magas és mély hangon
egyaránt, kitől milyen tellett.
-- Sancho, azt neked kell először megkóstolnod.

-- Talán azért estél nekem ma reggel, mert te szeretted volna? -- vágott vissza Sancho,
és most már Rodrigónak is kijutott a nevetésből. Õ pedig megvárta, amíg elül a vidámság,
aztán komoran megjegyezte:
-- Én a te helyedben nem volnék ilyen vidám.
Sancho Ruiz minden volt e percben, csak nem vidám. Egész testét a hideg rázta a
tengeribetegségtől is meg a félelemtől is, mely utóbbit a különös és veszélyes megbízatás
éppúgy táplálta, mint a gyűlölt és rettegett Rodrigo közelsége. Összekuporodott fekhelyén,
mint az űzött vad, és örült a sötétségnek, legalább nem kell szégyellnie rémült szemét és
eltorzult arcát. Mert jaj annak, akin ilyenkor észreveszik a pánikot! Rátelepszenek, mint
keselyűk a dögre. Egyre vadabb és kegyetlenebb lesz a játék. Huzakodó cimborák hányszor
húzták ki holtan társukat a patakok vizéből.
Várni kell és csendben maradni. Aztán, ha itt az ideje, visszavágni. Mert esküszik
Krisztus hét sebére, hogy megbánja még ezt ez az üresfejű fajankó.
-- Alszol? - faggatták. És ő azonnal felelt:
-- Ébren vagyok -- csak hogy okuk ne legyen kiborítani az ágyból.
-- Sok lehet a gondja -- nevetett Rodrigo, akit egészen elkapott a hév, hogy felismerte,
nemcsak késsel lehet megsebezni valakit.
-- Tudjátok-e, hogy odafent Zaragozában miként halt meg egy derék étekkóstoló?
Rendben a szájába vett minden első falatot,. és csak azután nyújtotta urának. Nem is lett volna
semmi baj, hanem a második fogásnál egyszerre csak rettentő görcsök kapták el a nemes
lovagot, ültő helyében vonaglani kezdett, és habzott a szája. „Áruló zsivány, lenyakazni!" -üvöltötte torkaszakadtából. Az étekkóstolónak bizony nekiestek, a fejét lenyisszantották, és
mire az utolsókat rúgta, urának is elmúlt a görcse.
-- Az effajta görcsök tengeren könnyen előállnak.
-- Nagyon dühös az admirális.
És fel-felharsant, csattant, majd elült, és ismét nekikezdett, mint hullámverés a parti
sziklákon -- a tátott szájú röhögés. Néha hirtelen váratlanul elnémult mindenki, mintha csak
úrrá lenne a lelkeken az első nap bizonytalansága. Ilyenkor, a Sancho ellen indított vidám
rohamok szünetében ilyen kérdés is elhangzott a sötétben:
-- Aztán hány napig megyünk az óceánban?
-- Azt hallottam, az admirális sem biztos a dolgában.
Majd következtek az újabb történetek agyonetetett, megmérgezett, csúffá tett
étekkóstolókról. Mintha jeges kéz markolta volna Sancho Ruiz szívét. Igen, ő elhitte a
történeteket, elhitte valamennyit. Hiába fenyegette meg Don Cristobal az espadát ma
hajnalban, amikor észrevéve őt a felsorakozott legénység között, vérbe boruló szemmel
rárontott:
-- Ha valaki verekedést kezd a hajón, ágyúgolyót köttetek a talpára és vízbe dobatom!

Rodrigo, íme megtalálta a módját, hogyan töltse bosszúját rajta. Megteheti azt is, hogy
hánytatót kever az admirális ételébe... Szűzanya, Mária, adj erőt, hogy minden csapdát
kikerüljön, minden praktikának ellenálljon.
-- Hagyjátok a kuktát! Se holt, se eleven már.
Ó, milyen jólesett ez a részvét! Végre megnyugodhat. Csak tudná, ki az, aki eltereli
róla a figyelmet. A hangja rekedt, sajátos színű. Talán a hidalgó az? Ha tudná, biztosan
meghálálná, mihelyt teheti.
S mivel a megváltozott társalgásban már ő is részt akart venni, hirtelen azt kérdezte:
-- Tudjátok, milyen a hínáros tenger?! Csend volt a felelet.
Meleg párákat szuszogtak az emberek.
-- A hínáros tenger sok száz mérföldnyire nyugatra kezdődik, sűrű, fekete fellegek
alatt. Oly ritka ott a levegő, hogy véres verejtéket izzad az, aki belekerül. S nem igaz, hogy
viharok dúlnak ott. A víz oly sima és nyugodt, mint az olaj. Oly síkos is...
-- Visszaadod a kölcsönt? -- sziszegte Rodrigo.
-- .. .oly síkos is, mint az olaj, mert az evező nem fogja, és mivel teljes a szélcsend,
mely rettenetesebb a viharnál is, nincs többé haladás sem előre, sem hátra.
Sancho Ruiz szavai csendesen röppentek ki ajkán -- gyilkos rovarok az éjszakában.
Hadarva, de meg-megakadva beszélt, és nem tartott szünetet, mert nem is vette észre, hogy
egyszerre csak megváltozott körülötte a hangulat, és nagy figyelemmel hallgatják.
-- A nap egészen elsötétül ott... Halk sóhajtás.
-- ...és akkor borzalmas, százkarú szörny emelkedik ki a vízből...
E pillanatban a Santa Mária váratlan ellenszelet kaphatott, mert szokásos emelkedése
és süllyedése hirtelen megszűnt, és mintha meglökte volna valami, vagy sima vízre futott
volna, egyszeriben nyugodtan és himbálózás nélkül úszott tovább.
-- ...a víz, mint az olaj...
-- Fogd be a szád! Fogd be a szád, mert megfojtalak! üvöltötte most egy hang. A
hidalgó hangja.
Aztán csend lett, és nem is szólalt meg többé senki egész éjszaka.
Harmadnap megtudták, hogy a Pintának eltörött a kormánylapátja. Kötélre nem merte
venni sem a Nina, sem a Santa Mária, mert a szél ismét felerősödött, és félő volt, hogy a
vontatás végzetes bajt okoz. Az emberek gondterheltek voltak. Nagyon féltek.
Martin Alonso valahogy kijavította a hibát, de negyednapra megint csak eltörött a
kormány. Don Cristobal Colon sem álmodozott többé, hanem csónakot küldött át a Pintára,
kemény üzenettel a parancsnoknak: „Gyanús nekem az ilyen gyakori kormány törés. Jegyezze
meg kegyelmed, hogy az úttól semmi sem tántoríthat vissza. A Kanári-szigeteken kikötünk,
kegyelmed partra húzhatja a hajóját, kijavíttatja, aztán velünk jön. Megvárjuk. Vissza nem
léphet."

Augusztus 12-én kötöttek ki Gran Canária szigetén. A Pintát partra húzták,
kormánylapátját kijavították. A Nina latinvitorláit kicserélték négyszögletűre, vizet, fát és
élelmet vettek fel. A legénység misét hallgatott, meggyónt és megáldozott.
Szeptember 6-án ismét mindenki a fedélzeten volt.
Don Cristobal Colon, a tengerek admirálisa és a felfedezendő földek alkirálya
rátekintett az iránytűkre, és kimondta a szót:
-- Nyugatra!
Mintha évekkel öregedtek volna mindannyian.

4.
-- Megparancsolom -- hallatszott az admirális erős hangja --, hogy mától kezdve éjjelnappal szünet nélkül fussanak a hajók! Megparancsolom, hogy éjjel-nappal őrszem figyelje a
Santa Marián is a szemhatárt. Megparancsolom továbbá, hogy a hétszázadik mérföld után
éjféltől hajnalig horgonyt vessenek a karavellák, mert pontos számításaim szerint akkor már
India és a Nagy Kán országának közelében leszünk, és óvakodnunk kell a parti zátonyoktól.
Hétszáz mérföld nem kevés, de nem is túlságosan sok. Ha jó szelünk van, egy hét sem telik
bele, és elérjük a túlsó partot. Ezért hát ne féljen, ne riadozzék senki, hanem bízzatok bennem,
aki ezt az utat a számításokból és a tudós szerzők műveiből oly jól ismerem. Mert ugyan
csodálatos, hogy mind a mai napig nem akadt férfi, aki neki mert volna vágni az óceánnak...
Bízzatok a Szent Szűzben, aki oltalmazni és segíteni fogja az ő nevével megszentelt hajót!
-- Ámen! -- zúgta a Santa Maria legénysége.
-- És ne feledkezzetek meg a tízezer maravédiról sem, amit felséges királyaink
bőkezűsége annak szán, aki először látja meg nyugaton a szárazföldet. Tízezer maravédi sok
pénz, egész életére gondtalanul élhet, aki kiérdemelte.
-- Admirális! -- kiáltotta lelkesülten az espada. -- Isten engem úgy segéljen, én
kiérdemlem!
-- Úgy legyen -- bólintott Kolumbusz, és dolgukra bocsátotta a hajó embereit. Ki-ki a
helyére sietett, a kormányhoz, a vitorlákhoz, a bal és a jobb oldalra egyaránt, a soron
következő felmászott a figyelőkosárba, mások pedig a hajó gyomrába ereszkedtek alá, hogy
megvizsgálják, rendben vannak-e a csomagok, mennyi a szivárgás, kell-e szivattyúzni; ki meg
aludni tért, hogy az éjszakai váltást jól bírhassa.
A hidalgó oldalba bökte Rodrigót.
-- Mit akarsz azzal a rongyos tízezer maravédival? Ha célhoz érünk, két marokkal
szedheted az aranylapokat a házak tetejéről.
-- Ne törődj az én dolgommal! -- vetette oda az espada. -- A tízezer maravédi
biztosabb. Azt a királynő megígérte.
-- Hátha más látja meg a földet?
-- A földet én fogom meglátni először. Ha nem is vagyok a Pintán.

Don Cristobal a hajó orrában állt. Az eget és a tengert nézte, ott, ahol a távoli
messzeségben, a titokzatos és félelmes senki tengerén összetalálkoznak. A Ninára és a
Pintára, melyek kissé előzve a Santa Mária két oldalán haladtak, most ügyet sem vetett. A
parancsot tudják a Pinzónok is. A három hajónak nincs más feladata, mint úszni, úszni, míg
meg nem látják a földet. Az Újvilágot, amelyet megígért.
Amely talán India, talán Cipangu, talán a mesebeli Antilia vagy Szent Brandanus
szigete csupán. Vagy valóban egy új világ. Igazak-e a mesék vagy sem? Semmi más nem
döntheti el, csak a tapasztalás. Bolond jókedv ébredezett benne. Hangosan felnevetett.
Felnézett a dagadó, puffadozó vitorlákra. Hej, micsoda gyönyörűség, semmihez sem hasonló
szépség hajózni! Aggodalmas hang hallatszott a háta mögött. Sanchez de Segovia hangja.
-- Úgy vélem, jó volna kiosztani a fegyvereket. Kegyelmed azt mondta a minap, ne
szóljunk senkinek a szigeteken, milyen útra indulunk, mert bajt okozhatnak a portugálok.
-- Úgy van. Ezért is nem kötöttünk ki Ferro szigetén.
Ferro szigete lassan zsugorodott a távolban. Ez volt a Kanáriszigetek legnyugatibb
tagja. Az ismert világ vége.
-- Hasznos volna kiosztani a fegyvereket. Tudtommal a portugál János király nem jó
szemmel nézte, hogy Spanyolország... Elibénk vághatnak.
A genovai megragadta Don Sanchez de Segovia vállát és szemébe nevetett.
-- Pukkadjon meg János király! -- és szelíd kék szeme mintha magába itta volna a
tenger színét, különös zöld fényű lett. Elibénk pedig nem vághatnak. Esetleg futhatnak
utánunk, de csak egy darabig.
-- Miért?
-- Mert félnek. Mert az egész világon csak ezen a három hajón vannak olyan bátor
emberek, akik neki mernek vágni az ismeretlen víznek! -- felelte oly hangosan, hogy a
többiek is meghallják.
A fegyverek felügyelője azonban nem tágított.
-- Mégis... jó volna kiosztani. Legalább a kardokat.
-- Nem.
Csodálkozó és értetlen tekintet meredt rá.
-- Ráérünk majd veszély idején. Nem akarom, hogy egy ijedt pillanatukban fegyverrel
kényszerítsenek a visszatérésre. Mielőtt még áthajóztunk volna.
E határozott szavakra mintha pontot tett volna a kiáltás:
-- Hajók! Jobbra!
Ferro szigetének menedékes partja mögül, ott, ahol még távolabb Tenerife vulkanikus
kúpja látszott, három vitorlás hajó tört elő. Háromárbocos, magas orrú alkotmányok voltak,
égő vörösre festett görög vitorlákkal.
-- Portugálok!

-- Admirális, ugye, megmondtam? Éppen ebben a percben...
-- A kézifegyvereket most sem adhatja ki! Megértette?! Sanchez de Segovia megadóan
bólintott, és sarkon fordulva, harsány hangon hívta embereit, Diego Mendezt, Kolumbusz
egyik testőrét, aki Granada alatt ágyúmester volt, és még öt tengerészt.
-- Az ágyúkhoz!
A Santa Mária tatján, közvetlenül a korruányállás alatt is volt két kis falkonetta. Most
ezeket töltögették lázas izgalomban, mialatt a többiek az admirális közvetlen parancsára
kifeszítettek minden vitorlát, a kormányos pedig kissé délre fordította a hajó orrát, hogy az
északkeletről fúvó szél minden erejét kihasználhassák. Sancho Ruiz dübörgött le a falépcsőn,
vitte a konyhából az izzó faszenet. És úgy vitte, mintha máris robbanhatna. Mire az ágyúkhoz
ért, a tűzmester már kezében tartotta a kanócot.
-- Ne a hordóra tedd, te szerencsétlen! -- üvöltött rá De Segovia, mert a hajlott hátú
kukta egyenesen a puskaporos hordóra állította a faszenes kannácskát.
A fedélzeten fel-alá rohangált a hidalgó, és kétségbeesetten üvöltötte:
-- Már az aranyaimat is el akarják venni?! A tűz eméssze meg őket! Rohadjanak a
pokol fenekén!
-- Miket beszélsz? Mit vettek még el tőled?
-- A gyöngyeimet!
-- Nekem azt mesélted a minap, hogy valamelyik szép Zinaidának adtad valamennyit!
Rodrigo a három portugál karavellát figyelte. Rászólt Castillóra:
-- Hagyd szegényt! Még elveszti a fejét.
Különös izgalom lett úrrá valamennyiükön. Nem a harc izgalma, és nem is a
menekülésé. A feszültség és ingerült mogorvaság, mely Pálosból a Kanári-szigetekig kísérte
őket, és az első nap éjszakáján kezdődött, most mintha kétszeresére növekedett volna.
Meggondolatlan szavak, érthetetlen jelek, szerencsétlen fordulatok idegenítették el őket
egymástól, pedig semmire sem volt nagyobb szükségük, mint a barátságra. Sancho Ruiznak
azon az éjszakán nem esett bántódása, mégis bepanaszolta őket Jun de Cosánál, aki csak
legyintett az egészre, mégis az lett a dolog vége, hogy az admirális iszonyú dühre gerjedt.
-- Aki valakit ijesztget, felköttetem! -- menny dörögte. Furcsa módon és érthetetlenül
még hozzátette: -- Aki pedig a felséges királyok küldötteivel pimaszkodik, összetévesztvén
őket bárkivel, ugyanarra a sorsra jut.
Aztán a kövér Castillo leesett a hágcsóról. Két napig feküdt, a bokáját fájlalta erősen.
Eközben összeszólalkozott Rodrigo da Trianával. Anyámasszony katonájának nevezte, amiért
egész napi borát neki akarta adni.
-- Tudod jól, megfogadtam, hogy nem iszom.
-- Majd még innál, de nem lesz mit.
-- Ne törődj vele!

-- Akkor hát kockázzunk. Vagy kártyázzunk.
-- Nem akarok.
-- Bolond. Még utóbb szentté avatnak. Másképp lesz, ha megnősülsz.
-- Fogd be a szád! Ha nem hagyod abba, megmondom az admirálisnak, hogy
tégelyeket...
Mire Castillo dühösen elhallgatott.
Legutóbb pedig bosszantó módon a három hajó egyetlen komoly műszere, a szépen
cizellált kéziasztrolábium esett a vízbe, alighogy elhagyták Gran Canária szigetét. Don
Guttierez volt a ludas a dologban, aki unos-untalan ott buzgólkodik az admirális körül, úgy
látszik, meg akarja tanulni tőle a hajózás tudományát. Leakasztotta állványáról a műszert, a
korláthoz lépett, aztán már csak azt látták, hogy a kerek bronzlap eltűnik a habokban.
Süket és vak, aki mindezt nem veszi rossz ómennak. Ezért nyúlt meg az ábrázatuk,
ezért sötétedett meg a szemük alja, és talán ezért nem néztek soha nyíltan egymás szemébe,
mintha csak nehéz titkok nyomnák a lelkűket. Lehet ugyan, hogy csak a félelmüket
szégyelltek egymás előtt. Igen, mintha évekkel öregedtek volna.
Don Cristobal Colon végignézett a hajó korlátjánál álló embereken, és meglátta
arcukon a bizonytalanságot. Látott rebbenő pillantásokat, amelyek hol a nyugati láthatárt
kémlelték, hol pedig a közeledő karavellákat vizsgálták.
-- Nincs fegyverünk se -- mondta valaki.
-- Nézzétek a tengert! Nézzétek az ismeretlen szemhatárt. Az a mi legjobb fegyverünk.
Nem hallgatott Don Guttierez szavára, aki a maga darabos, széles modorában azt
tanácsolta, forduljanak szembe üldözőikkel.
János király karavellái gyors, könnyű hajók voltak, mégsem gyorsabbak, mint a Santa
Mária, nem is beszélve a légies Nináról és Pintáról, amelyek a veszélyt megszimatolván, már
messze elöl száguldottak a vízen. A szél most felerősödött, de a tenger nem vetett nagy
hullámokat. Csak a víz felszíne fodrozódott szaporán, sima utat engedve a surranó hajóknak.
Előttük az ismeretlen, mögöttük az ellenség. Akik mindenben és mindenhol földöntúli
üzeneteket sejtettek, nem tudták eldönteni, bátorítás gyanánt küldte-e rájuk Isten e három
portugál hajót, vagy éppen utolsó figyelmeztetésül, hogy forduljanak vissza, amíg nem késő.
-- Előre! Nem állunk meg.
A távolság egyre növekedett. Nem az üldözők és az üldözöttek között, hanem a hajók
és a szárazföld között. Amikor már megszokták a három ellenséges karavellát ott a víz élesen
csillogó tükrén, egyszerre csak felkiáltott az őrszem:
-- Visszafordulnak!
Rodrigo és a hidalgó egymásra néztek. Zavartan mosolyogtak. És szótlanul meredtek
egymásra a tekintetek mindenfelé a Santa Mária fedélzetén.
A három hajó nem merte tovább folytatni az üldözést. Féltek, hogy a szél végleg
kizavarja őket a nyílt tengerre.

-- Bátor ember az admirális -- jegyezte meg Luis de Torres, a tolmács, aki a tatfedélzet
emelvényén állt Bernardin de Tapia történész társaságában.
Tekintete találkozott az espada tekintetével. „Talán fel sem ismer" -- gondolta
magában, mert Rodrigo da Triana szeme oly messze tekintő volt, mint amikor az emberek
néznek, de nem látnak.
-- Don Cristobal, fogadja csodálatomat! -- dörmögött Don Guttierez, és öles lépteivel a
tat felé induló Kolumbusz nyomában maradt. -- Ki hitte volna, hogy nem mernek követni?
Nagyszerű!
Az admirális elégedetten mosolygott. Alonso Nino lépett eléje, és szavaiban Don
Guttiereznak szánt éllel így szólt:
-- Don Cristobal, kegyelmed azt parancsolta, hogy mától fogva mindenfajta mérést
csakis a Santa Marián szabad végezni. De hát nincs mivel.
Kolumbusz az ajkába harapott. Nem szerette volna, ha körülötte áskálódás indulna.
Admirális ő, nem pedig békebíró.
-- A sebességet mivel méri?
-- Palackot dobunk a hajó orránál a vízbe. Megmérjük az időt, amely alatt a tathoz ér.
Ismerjük a Santa Mária hosszát, így könnyűszerrel... de hiszen ismeri kegyelmed.
-- Már hogyne ismerném! Mire volna hát szüksége?
-- Az asztrolábiumra.
A királyi megfigyelő pulykavörös lett. Csípőre tette a kezét, úgy méltatlankodott:
-- Engem vádol kegyelmed azért az ócska szerszámért? A fene ott egye meg, ahova
esett! Ezért csak nem fordulunk vissza!...
-- Bizony nem -- bólintott a genovai. -- Annál kevésbé, mivelhogy van a fülkémben
egy Jákob-bot. Azt beállítjuk a sarkcsillag magasságára, megjelöljük rajta a napmagasságot is.
Aztán már nem lesz egyéb dolga, kedves senor Alonso, mint hogy arra ügyel: egy fokkal se
kerüljön lejjebb vagy feljebb sem a csillag, sem a nap. Akkor biztosan nem tévedünk sem
délebbre, sem északabbra.
A kormányos nagyot sóhajtott:
-- Igaz, ott vannak a tűk is. De hát a megtett távolság...
-- Azt majd én mérem.
Az ég tiszta és felhőtlen volt, kristálykéksége ráterült a vízre is. A tenger élt és
mozgott körülöttük. Madarak köröztek kiterjesztett szárnnyal odafenn, mások levetették
magukat a víz színéig, versenyre kelve a delfinekkel, amelyek libasorban kergetőztek, felfeldobva magukat a szabad levegőbe.
-- Nézzétek, tengeri kígyó! Jézus, segíts, valóban az!
A rémült szemek előtt már megjelentek volna a szörnyek is, ha egy józan hang rájuk
nem kiabál:

-- Ostoba! Nem látod, hogy azok is delfinek?!
Egymás mögött haladnak. Egyik a vízbe merül, másik a magasba csap. Olyan valóban,
mintha óriási kígyó úszna a víz felszínén.
Don Cristobal Colon a szobájába vonult. Engedelmével oda is követte őt a királyi
megfigyelő. A szoba igen egyszerű volt, híjával mindazoknak a hiú cicomaságoknak,
összeszedett csecsebecséknek, amivel a kapitányok általában büszkélkedni szoktak. De hát a
Santa Mária kapitánya és egyben az egész flotta admirálisa még nem járt sem az
Aranyparton, hogy a legendás Timbuktu aranyaival rakja ki szobája falát, nem járt unalmas
kereskedelmi megbízással sem, hogy a kikötők széplányainak csipkefodrait akassza ablakába,
és egyelőre nem viaskodott vad bennszülöttekkel sem, hogy pajzsokat és dárdákat
mutathasson dicső trófeák gyanánt. A szoba, melyben az admirális vaspántos ládáján és a
falon függő kereszten kívül csak egy ágy és egy kicsiny asztal állott, telis-tele volt könyvvel
és térképpel.
-- Mire kíváncsi, kedves Don Guttierez? -- kérdezte Kolumbusz, és bort töltött egy
pohárba. Derűs nyugalommal nézett a kerek szemű, nagy darab emberre. Hiszen mennek a
hajók, feszülnek a vitorlák.
-- Don Cristobal Colon, elérkezett a pillanat, amikor eleget kell tennem őfelsége
Ferdinánd király kérésének. Őfelsége, ez nem titok, bizalmatlan volt kegyelmed tervével
szemben, és váltig erősítgette, hogy a mi legkatolikusabb és igen bölcs Izabella királynőnk ez
alkalommal elhamarkodott lépést tett, amikor útjára bocsátotta kegyelmedet.
-- Tudok róla. Úgy vélem, aggodalomra még sincs ok, mivel a szükséges pénz
nagyobbik részét Santangel bíboros őexellenciája közbenjárására a Santa Hermandad
kölcsönözte.
-- Így van. De hát tudjuk, hogy ez csak formaság. Arra való, hogy bizonyos kamatok a
bíboros úr kincstárába... no, mindegy.
Félbeszakította a szavát. Kolumbusz finom tapintattal koccintásra emelte poharát.
-- Az utunk sikerére!
-- Éppen erről van szó. Ferdinánd király őfelsége meghagyta nekem, hogy a hínáros
óceánra indulás előtt még utoljára ellenőrizzem, miféle számítások, meggondolások és
útitervek alapján indította el hajóit kegyelmed.
A genovai csodálkozva rántotta fel a szemöldökét.
-- Miről akar bizonyságot, szerezni?
-- Arról, amit kegyelmed mindig oly homályosan és bizonytalanul adott elő. A
fokszámítások helyességét, a mérföldek megállapítását magyarázza el. Ezekről tudtommal
Salamancában és Granadában is csak úgy beszélt, mint kész tényekről, melyeket tudósok
állítása igazol, de a számítások levezetését és bizonyítását mindig elmulasztotta.
Elhallgatott. Megzavarta az admirális szelíden félrehajtott feje, a puha vonalú arc
békés vagy inkább gúnyos mosolya. Igen, Kolumbusz gúnyosan mosolygott, gúnyosan és
megvetően, az akaratukat valóra váltó emberek magabiztosságával.
-- A számítások...

Elhangzott a váratlan és riasztó kijelentés:
-- Ilyen számítások nincsenek! Semmiféle számításom sincs, ha titkomat tudni akarja,
kedves Don Guttierez. Megmondhatom, hogy ebben a vállalkozásban sem a józan ész, sem a
matematika, sem pedig a térképek hasznomra nincsenek. Mert a józan ész azt mondja, miért
kockáztassuk életünket az ismeretlenért, ha elhalmoz kincseivel az ismert világ is. A
matematika, mely számokban fejezi ki a fokok kiterjedését, a megteendő utat, a Föld
nagyságát, a víz és a szárazulat arányát -- csupa bizonytalan adatra támaszkodik. A térképek
pedig szép rajzok csupán, melyeket a magamfajta térképrajzoló számosat kitalált már az
asztala mellett!
Don Guttierez kővé meredve hallgatta szavait.
-- Egyedül csak a tapasztalás segíthet utamon. Ebben pedig egyetértünk, úgy hiszem,
mert kegyelmed hasonló véleménnyel volt múltkoriban Szent Ágostont illetően.
A don végre magához tért.
-- De hát ez rettenetes... -- dadogta. Úgy nézett Kolumbuszra, mintha mondaná: ez az
ember veszedelmes őrült! -- Kegyelmed minden számítás, minden biztosíték nélkül nekivezeti
hajóit a hínáros tengernek!
A genovai széttárta a kezét, így van, valóban.
-- Nem engedhetem meg! Visszaélt az udvar jóindulatával, visszaélt Donna Izabella
hiszékenységével... Fordítsa vissza a hajókat!
Don Cristobal Colon ökölbe szorította kezét.
-- A hajókon én parancsolok! Az élet és a halál ura itt én vagyok! Ha lázadást mer
szítani, vagy a visszafordulás mellett szót emel, a vízbe dobatom!
-- Őrült, veszélyes őrült! Vagy valóságos eretnek. Ezek az igazi eretnekek.
-- Előremegyünk!
-- Őrült, őrült szélhámos! -- sziszegte rettentő felindulásában Don Guttierez, és
bevágta maga mögött az ajtót. E naptól kezdve nem érdekelte többé a hajózás, nem is
lábatlankodott többet az admirális körül.
Amikor elhagyta az admirális szobáját, odabent a genovai különös dolgokat művelt.
Ládájához lépett, felnyitotta fedelét, és kiemelt a mélyéből egy vaskos Bibliát. Összehajtott
papírdarabot vett ki a lapok közül. Szétnyitotta, és sokáig olvasta. De úgy látszik, sokszor
olvashatta már, mert rá sem nézett a betűkre, mégis a leírt szöveget suttogta maga elé:
És küldök e levéllel együtt olyan térképet, amelyet saját kezűleg készítettem, és amely
szerint mindig nyugat felé tarts. Láthatod, milyen helyeket érintesz majd, a Sarktól és a
napéjegyenlőség pontjától milyen irányba kell fordulnod, hány tengeri mérföldet kell
megtenned, mielőtt eléred azokat a tájakat, amelyek fűszerben és drágakövekben oly
gazdagok.
Paolo dal Pozzo Toscanelli
Kolumbusz Kristóf maga elé meredt.

-- Nyolcezernél is több tengeri mérföld -- suttogta végül. Ugyan ki merne nyolcezer
mérdölre hajózni az ismert partoktól? Hiszen ki tudja, hétszázra mernek-e?
Hétszázra? Talán még százra, talán még tízre sem.
A portugál hajók eltűntével a legénységnek semmi dolga sem akadt. A vitorlák
rendben kifeszülve, a szél egyenletes, az irány megfelelő, lehet nézelődni, ha van mit.
Legtöbben a madarakat figyelték, velük tartanak-e vagy visszafordulnak. A madarak
ösztönére lehet hallgatni.
-- Noé is galambot küldött ki... -- jegyezte meg az ír matróz. Ketten a hajó orrában
álltak, és a horgony láncait tekerték új, szabályos csomóba.
-- Te nem félsz?
-- Furcsán érzem magam, annyi szent. Úsztál már víz alatt?
-- Nem.
-- Próbáld meg egyszer! Hasonló érzés. Azt hiszed, nincs is tested, csak a lelked lebeg.
Rodrigo da Triana Juan de Cosánál jelentkezett.
-- Senor Juan -- mondta kissé nyersen, mert ha kért, nem akarta megalázni magát
mégsem. -- Ha már hajóztunk egy ideig, engem osszon be mindig az őrségbe. A földet én
akarom meglátni.
Juan de Cosa legyintett.
-- Ha a közelében leszünk, mindenki csak a földet fogja keresni. Nehéz dolog lesz.
-- Éppen azért kérem... Nagyon kell a pénz!
-- Lesz pénzed amúgy is.
-- Ez a tízezer maravédi biztosabb.
Juan de Cosa nem nézett Rodrigóra. A magasban repkedő madarakat figyelte, amelyek
hirtelen otthagyták a hajókat, és sietnek vissza, Ferro szigetére.
-- Tanuld meg, hogy az a legbiztosabb, amit megszerzünk, nem az, amit megígérnek.
Az ilyesmi asszonyi okoskodás. De nézd csak, eltűntek a madarak..:
-- Az őrség...
-- Mindenki akkor megy a kosárba, amikor rákerül a sor. Most menj, és szólj senor
Alonsónak: eltűntek a madarak.
Rodrigo da Triana lehajtotta barna fejét. Elindult, hogy megkeresse Alonso Ninót, a
kormányost. De alighogy a fedélzet alá vezető lépcsőn kettőt dobbant a lába, találkozott vele.
-- Senor Alonso...
-- Tudom, a madarak. A szél is elállt!

Rodrigo megrántotta a vállát. Ha elállt, elállt. Még idelátszik Ferro, egy-egy deszkába
kapaszkodva még vissza is úszhatnának odáig. Mert inkább visszamenne már pénz nélkül is.
A végén még megtörténik, hogy a fogát is otthagyja, és a tízezer maravédiból sem lesz
semmi.
Összeütközött Sancho Ruizzal, aki a hajó végéből nagy kondérban hozta a
lencsefőzeléket. Farkasszemet néztek hosszan és keményen, mintha csak ölni akarnának a
szemükkel. De nem szóltak egy szót sem, mert ama első nap óta, hogy elindultak Pálosból,
nem beszéltek egymáshoz még annyit sem, mint annak előtte. A besúgó sejtette, hogy még
alaposan megkapja a magáét a többiektől is, amiért panaszra ment Juan de Cosához. Most már
nem ijesztgették közvetlenül. De annál többet meséltek rémes históriákat a füle hallatára
pokolbeli szörnyekről, emberfaló sárkányokról, miegymásról.
-- Hej, ha valami ferences barát hallaná ezt, tudom istenem, máglyára küldene
valamennyiünket! -- röhögött egyszer Carlos, és jó szerencse, hogy Rodrigo nem volt jelen,
mert biztosan leleplezte volna Sanchót.
Úgy néztek egymásra mindig, mint akiknek nehezére esik a beszéd. Pedig lett volna
mit mondaniuk egymásnak. Még La Gomerában, a rakodásnál történt, hogy Sancho addig
téblábolt a többiek között, míg Rodrigo mellé nem sodródott. Az espada éppen a pótárbocokat
segítette a hajó mélyébe csúsztatni.
-- Rodrigo -- súgta neki.
De az nem hallotta. Luis de Torrest figyelte, aki arra sétált éppen. Letette a gerendát,
és az öreg elé lépett. Sancho megfigyelhette jól Josua kérdő ábrázatát.
-- Mit kívánsz, fiam? -- emelte tekintetét az espadara, oly értetlenül és visszautasítóan,
ahogyan ővele, Sanchóval elbánt az első találkozásnál. És meglehet, hogy Rodrigónak eszébe
jutottak az admirális szavai, mert csak zavartan motyogott:
-- Semmit, semmit. Bocsánat...
Sancho csendesen ellépegetett arról a helyről. Josua titkáról tud az espada is. Ez még
valamikor összehozhatja kettőjüket. Most is valami effajta érzés szorongatta a torkát. Szóra
kell bírnia Rodrigót. Mindenáron. Éppen az ő hallgatását nem képes elviselni. Az admirális
nem engedte, hogy tettekbe csapjon az indulat (az indulás reggelén, amikor Rodrigo őrjöngve
rohant neki), és íme, a gyűlölet lassan vonzódásba olvad.
Mindez egy szempillantás alatt futott keresztül az agyán. Akkor már Rodrigo a
korlátnál állt, és a tengert nézte. A tengert, amely nyugodt, majdnem sima volt. Sima, mint az
olaj -- ahogyan Sancho mondta az első éjszakán.
Rodrigo kihajolt a korláton, és megvetéssel beleköpött a vízbe. Körülnézett, és amikor
látta, hogy senki sem figyeli már, a nyakában függő szelencéhez nyúlt. Estancia hajából egy
fürt rejtőzik abban.
Elállt a szél. A vitorlák petyhüdten lógtak, mint vénasszonyok nyakán a bőr. A nap oly
forrón tűzött alá az égről, hogy a fedélzet deszkái majd lángra kaptak. A matrózok szisszenve
kapkodták meztelen talpukat, míg csak le nem kötötte őket a többiek riadalma. Imént még
hangos kiáltozás, terefere hangzott, most néma volt az egész hajó.
Don Guttierez a főárboc tövében egy ládán ült, és a fejét ingatta, egyre kimeredt
szemmel bámulván maga elé. Luis de Torres a hátsó vitorla árnyékában a kalapjával legyezte

magát, és arcáról nagy-nagy szomorúság rítt le. Juan de Cosa és Alonso Nino immár percek
óta kérdő tekintettel bámult egymásra.
A tat emelvényén megjelent Don Cristobal Colon, az admirális. Mosolyával
megpróbálta elűzni a felhőket, melyek nem az égre, hanem a homlokokra telepedtek.
Csend, mozdulatlanság. Végeláthatatlan, csillogó, sziporkázó víztükör. Keleten még
látszik a kéklő párákba merülő Ferro, még távolabb alig kivehetően Tenerife kúpja, de a cél
nyugat felé hívogat. Oda, ahol nincs semmi más, csak víz és víz.
A hajó áll. Nem surran, nem sustorog a vízen. A víz kotyog alatta, mint kulacs alján a
maradék bor. Nincs borzasztóbb, mint ez a halott, végtelen víztömeg. A part, mely védelmet
és biztonságot jelent, vesszen bár el szemed elől egy rettentő viharban, a víz, mely elragad, és
talán el is veszejt, mégis él, mozog körülötted: iszonyú hullámok alakjában ront read, habzik
és fortyog, hideg permetet fröcsköl. De hát végtére is azt mondja: keljünk birokra, győzz le!
Ez a nyugodt végtelenség, ez más. Alattomosan meglapuló óriás, ugrásra készülő
fenevad, mosolygó hulla, temérdek kupola, iszonyú ezüstgömb -- még egy pillanat, és a Santa
Mária lesiklik rajta, hogy a világ peremén a semmibe zuhanjon.
Még egy pillanat, és apró kattogás, kopogás kél a fülekben és az agyakban.
Dübörögnek a szívek, mint a szélmalmok motollái. Félelmét már senki sem takargatja, de
még küszködik vele.
Amott a láthatár csíkja megremeg, és felszáll a semmibe. A káprázó szemek látják,
amint bugyborékolni, forrni, lobogni kezd a sós víz körülöttük a nap iszonyú hevétől. Felforr
a tenger. A hajó alját már tapogatják talán az óriási hidra karjai... már viszi őket az áramlat a
hínárok tengerébe... Ahonnan nincs más kiút, csak a nyomorult halál. Ahol megcsusszan az
evező is, nem fogja a vizet. Ahol már az Isten sincs a veszendő lelkekkel. Ahol feltámadnak
borzalmas lidércek, hogy hideg kígyókezükkel kinyomják az emberek szemét, felszakítsák
szájukat, és megzabálják élő, lüktető szívüket!
A mi Urunk, Jézus Krisztus legyen mivelünk! Íme a jelek végéhez érnek! Ez az utolsó
intés: forduljatok vissza, amíg nem késő! Miféle ördögi biztatás hajszol, hogy megismerjétek
azt, amit a legnagyobb hatalommal, a vizek özönével zárok el előletek? Vissza, vissza! Amott
van Európa, hazátok, anyátok, hitvesetek, gyermeketek. Ott vannak földjeitek, illatos
narancsfáitok, tömjénszagú templomaitok. Vár a jó barát, s vár az ellenség.
-- Késő! Már késő! -- ordított fel váratlanul Sancho Ruiz de Sagunto, és reszkető
kezével keletre mutatott. Ferro szigete mögött, Tenerife hegyéből e percben füstgomolyag tört
a magasba, lángnyelvek csaptak elő a kráterből, és látni lehetett a nagy távolság ellenére is,
milyen tüzes szikrákat, iszonyú vulkáni bombákat dobál a magasba a megvadult óriás. A
magasba lökött füst legyezőszerűen szétterült a felhőtlen égbolton. Most megremegett
körülöttük a levegő. Hozzájuk érkezett a hosszan tartó, tompa robaj.
-- Késő! Már késő!
A dübörgés nem szűnt. A füstfelhő a messzeségben lassan leereszkedett, fátyolfelhót
vonva a lángot okádó, fel-felrobbanó szigetre. Mintha nemcsak Tenerife szigetén tört volna ki
a vulkán, hanem az egész sziget a levegőbe röpült volna, s nemcsak a sziget, hanem azon túl,
a nem látható távolságokban Afrika és északabbra Európa is. Három hajó hűtlenül otthagyta a
földet, és a föld most öngyilkos módon megsemmisül.

Valaki felzokogott. Egyetlen hörgő lihegés volt a harminc ember.
-- Estancia! Estancia! -- Rodrigo da Triana kétségbeesetten nyújtotta kezét a
szárazföld felé.
Odafent a tatfedélzeten ájultán omlott össze Luis de Torres, a királynő tolmácsa.
Maguk sem tudták, mi történt velük. Hályog borult a szemükre, elfelejtették hirtelen, ki áll
mellettük, és nem voltak urai a szavuknak sem. Bábeli hangzavar támadt. Mindenki izgatottan
magyarázott, kérdezett, sopánkodott és rémüldözött. De mindeme hangokat túlsivította az
egész testében reszkető Sancho Ruiz hangja:
-- A csónakot! Visszamegyünk!
A fedélzeten, a két árboc között megerősítve, nehéz csónakot vitt magával a Santa
Mária. Egypáran odaugrottak, és köteleit kezdték lazítani.
-- Megállj! -- bömbölte hirtelen egy sztentori hang. Kolumbusz hangja. -- Aki
megmozdul, a halál fia!
Csupasz karddal a kezében megjelent a fedélzeten, és kemény léptekkel közeledett az
egybeverődött emberek elé. Várakozó, zavart csend támadt. Az indulni készülők
megtorpantak, akik szólni akartak, lehajtották a fejüket. Csak Castillo dadogott valamit
aggodalmaskodva:
-- A föld... felrobbant... meg szél sincs... Most már konoksággal vegyült a riadó
félelem.
-- A jelek...
A kard rövid suhintása vágta el a szót.
-- Akasztani való csürhe! Megriadt birkák! Megmondtam, aki fél, ne jöjjön. De aki
jött, nem félhet. Hogy a mennybéli Úristen rázza belétek a lelket! Ha az anyátok kötényétől
rángatnak el titeket, hogy lándzsát döfjetek egymás hasába valamelyik várfokon, bezzeg nem
féltek a haláltól!...
A józanodás pillanatai. A szemekben már révedez az öntudat, a pánik múlóban. Még
egy perc konok hallgatás talán, aztán szégyenkezve helyükre somfordálnak. Don Cristobal
Colon szobormereven állt előttük. Hányszor elképzelte magának ezt a jelenetet. Számított rá.
Képzeletében százszor elpróbálta, miképpen kell viselkednie, ha megriad a legénység.
-- Takarodjatok a helyetekre!
De mi ez? Nem mozdul senki! Csak egyetlen ember. Az étekkóstoló. Mint dühös
pojáca, pirosló arccal toppan elébe.
-- Nem megyünk! Ott nyugaton a pokol vár ránk... Ez az út istenkísértés, ördögi
mesterkedés! A pokol nem elégszik meg a bűnös lelkekkel, a keresztény hívek testét is
kívánja. Te vagy Belzebub, akit azért küldött Lucifer, hogy élő testeket szállíts neki!
A többiekhez fordul, és széttárja kezét.
-- Testvéreim! Krisztus Urunk szent sebeire mondom, olyan álmot láttam, amely
elborzasztotta szívemet. A tengerek vizén hányódott törékeny hajónk, amely legyen bár
álóégyantától oly erős, hogy a féreg nem bír vele, mégiscsak törékeny alkotmány...

A szélcsendes forróságban rikácsolt és süvített a hangja, nem is a szavak értelme,
inkább a hang ereje hatolt az emberek agyába. És ahogy itt álltak egy csomóban az admirális
előtt, hátuk mögött felhördült Don Guttierez:
-- Nincsenek meg a számítások sem!
-- Testvéreim! -- kezdte újra Sancho Ruiz.
Nem a kard csapott le. Sancho Ruiz nyomorult arcán irtózatos pofon csattant. Az ütés
erejétől elbicsaklott a feje, és ő maga teljes hosszában elterült a főárboc tövében.
-- Bitangok!
A genovait féktelen düh ragadta el. Kirobbant belőle kudarcokkal és megalkuvásokkal
teli egész életének minden keserűsége. Nem karddal, de puszta kézzel urgott a legénység
közé, és oly erővel, mellyel utoljára a Guadalquivir partján viaskodott, két embert leütött, a
többit acélos karjával lökdöste széjjel.
-- Adok én nektek Belzebubot, hínárt meg istennyilát! Kushadtok majd, tudom
istenem! Mindenki takarodjék a helyére!
Egy-egy felhorkanás, elhajló alakok, de két-három lépés csupán, és kitisztult előtte a
fedélzet. Csak Rodrigo da Triana állt mozdulatlanul, a korlátnak dőlve és fejét lesunyva, mint
az öklelésre készülő bika. Hangja oly halk, szinte fátyolos volt, hogy csak Don Cristobal
Colon hallotta meg, aki megtorpant előtte.
-- Engedjen vissza a Pintara, admirális... A Pinta mindig elöl halad, és nagyon elkelne
a tízezer maravédi.
Az admirálisnak, hogy látta, nem talál ellenkezésre, egyszeriben elpárolgott kemény
haragja. Mégsem azt mondta: menj hát, menj a hajódra, hanem így mordult az espadara:
-- No, látom, meghunyászkodtál! Menj te is a dolgodra!
-- A tízezer maravédi...
-- Carramba! Megmondtam: aki először meglátja a földet. De eszébe jutott Beatrix, és
elfordult Rodrigótól, hogy ne kelljen tovább állnia a tekintetét.
Csónakok érkeztek a Nináról és a Pintáró\. Hozták a kapitányokat. A Pinzónok hajóin
éppolyan nagy volt a nyugtalanság, mint a Santa Marián, de a vezérhajó látszólagos
nyugalma lecsillapította a két kisebb karavella legénységét.
-- Madeiránál legalább ellenszelünk lett volna -- kezdte a hajdani pálosi Herkules, de a
bátyja közbevágott:
-- Admirális! Nem tudom mire vélni elhatározását. Gondolja meg, amíg nem késő. Ha
a hínáros óceánon kap el bennünket a szélcsend, bizony isten előbb-utóbb egymást fogjuk
felfalni!
A genovai felemelte a kezét, annakjeiéül, hogy Martin Alonso tartsa féken a hangját,
mert az imént szétszórt matrózok a parancsnoki emelvény felé hallgatóznak.
-- Jártam Rómában, kegyelmed is tudja... -- akadozott a bikanyakú.

-- Járt, járt, jól tudom... noha nem én küldtem.
-- ... és ebben a flottában jórészben az én aranyaim feküsznek.
-- Engem pedig őfelsége Donna Izabella rendelt kegyelmetek fölé.
Don Cristobal szívéből utálta, őszintén megvetette ezeket az áldatlan veszekedéseket.
Oly sokszor kellett hivatkoznia rá, hogy elvesztette lassan minden varázsát az ó nemessége,
lovagi címe, admirálisi rangja.
-- Jól vigyázzon, admirális, nehogy ezúttal kegyelmed essék a vízbe! -- hunyorgott
apró szemével Vicente Yannez. -- A római számítások errefelé nem említenek semmiféle
szeleket...
Kolumbusz pillantása most Don Guttierezra esett, aki még mindig előbbi helyén, a
főárboc tövében kuporgott, és égő szemmel leste minden szavukat. A genovai most le nem
vette a szemét Don Guttierezról, szinte neki mondta, nem is a Pinzónoknak:
-- Nekem is megvannak a magam számításai, amelyek szerint a hajókat vezetem. Ezt
kegyelmeteknek immár el kell fogadniuk, mert éppúgy engedelmességgel tartoznak, mint
akármely matróz a hajón. -- Aztán még hozzátette: -- Távozzanak!
A két Pinzón legalább olyan komoran és hallgatagon szállt vissza csónakjába, amilyen
komorak és hallgatagok voltak a Santa Mária tengerészei. A két leütött ember most
tápászkodott fel, és morogva, dohogva ment a helyére; Sancho Ruizt ketten támogatták:
rémülten forgatta a szemét, és fél kezét feldagadt arcára tapasztotta.
-- Nincsenek számítások -- tekergeti kígyó gyanánt a hír a hajó orrától a
kormányállásig.
Nincsenek számítások -- e szavakra egyszeriben feltámadtak a hajó titokzatos, halk
neszezései, elősurrantak a félelem apró ördögei, és mint fejetlen denevérek cikáztak a sokat
sejtető jelekf Rodrigo furcsa gyűlölete Sancho Ruiz ellen, amiről még Castillónak sem
beszélt, noha az ismerte szívének legféltettebb vágyát is, hiszen tanúja volt ama pálosi
találkozásnak, akárcsak a jó öreg halász, Manuel apó. Aztán a Pinta kormánytörése, Castillo
balesete, legutóbb az asztrolábium elvesztése és a mai napon egyszerre: a portugál karavellák,
az eltűnő madarak, a vulkán kitörése és a szörnyű szélcsend.
A szakács szótlanul hozta az ebédet. Ő maga kóstolta meg az admirális étkét, és a
csendes kérdésre, hogy a legénység megkapta-e az adagját unottan felelt:
-- Meg. De csak a bort isszák.
A hidalgó eközben dühösen vakarta torzonborz szakállát.
-- Látnátok senor Luist -- mondta a többieknek --, olyan sápadt, mint a hulla, és egyre
azon nyögdécsel, hogy szédül. Most szédül, amikor nem is hullámzik a víz.
Luis de Torres, a tolmács valóban halottsápadtan feküdt fülkéjében. Amióta magához
térítették ájulásából, nem evett semmit.
-- Szédülök. Jaj, nagyon szédülök! -- mondogatta. Alig nyitott szeméből csillogó
patakként ömlött a könny. Ha magára hagyták, bágyadtán suttogta:
„Estancia. Azt mondta: Estancia."

Kitörölhetetlenül vésődött agyába a kép: hogyan rohan végig a fedélzeten Rodrigo da
Triana, a salamancai matador, miképpen nyújtja kezét kétségbeesetten Tenerife irányába, és
hogyan tör fel melléből a síró kiáltás: „Estancia!"
Josua Franco felidézte magában börtönbeli tépelődéseit, lázálom-gyorsaságú,
tehetetlen zuhanását az inkvizíció örvényében, s újra meg újra átélte eszelős rohanását eltűnt
leánya vélt vagy valódi nyomain. Eszébe jutott a bűn is, a valóságos Luis de Torres megölése,
de most, ahogyan nem volt képes megmagyarázni tettét, éppúgy nem is furdalta érte a
lelkiismeret. A bűn büntetést kíván, és oly mindegy, hogy előbb jár-e a büntetés, és csak utána
a bűn, vagy pedig megfordítva, a dolgok általános rendje szerint. Ámbár ez az okoskodás
inkább illett volna a néhai pöffeszkedő Luis de Torreshoz, mintsem Josua Francóhoz, a
sevillai pénzváltóhoz.
Ahogy a hőségtől elkábulva magatehetetlenül feküdt a fekhelyén, Josua Franco
elhatározta magában, hogy szerét ejti és beszél Rodrigo da Trianával. „Azt kiáltotta: Estancia.
Talán ismerte őt, talán szerette is. Mily nehéz anya nélkül felnevelni egy leányt!"
Az espadáról eszébe jutott a tőr, amelyet nem adott vissza, noha kérte tőle Rodrigo, s
amely véres volt egy alkalommal. Talán e tőrre vonatkoztak a vizsgálóbíró szavai, aki ilyen
szavakkal fordult hozzá, a kínpadon fekvőhöz:
-- Valld meg, szerencsétlen, hogyan jutott hozzád a tőr!
Ő akkor nem tudta megmondani, miféle tőrről van szó, egészen elfelejtette iszonyú
kínjaiban, mert egész éjszaka gyötörték amiatt, hogy „keresztény hitre tért leányának
megtiltotta a misehallgatást", amit ő ugyancsak nem értett, és borzalmas gondolatai támadtak
Estanciáról...
„Karzem, firum, hamana." A bűvös kör varázsigéje. Ó, minden emberi lélek egy-egy
bűvös kör! És ezerszer átkozott, aki nem engedelmeskedik a szónak: „Hagyj utamra
mennem."
Josua Franco, immár a sors különös akaratából Luis de Torres, felemelte fejét, majd
felkelt ágyából, hogy most azonnal, egy percet sem késlekedve felkeresse Rodrigo da Trianát,
a salamancai matadort, és megkérdezze tőle: miért kiáltotta a nevét, és mit tud az ő egyetlen
lányáról, Estanciáról. De alighogy felült fektéből, végtelen gyengeség rohanta meg, és ájultán
zuhant vissza párnájára. Úgy talált rá hajnaltájban Don Sanchez de Segovia, a fegyverek
felügyelője, aki aggodalmas tépelődéseibe kívánta beavatni őt.
Ekkor azonban még távol volt az éjszaka. Ám közel az este, mert a hajó immár orrára
döfte a lenyugvó napot. Az Egyenlítőhöz közel különös az alkony: alig nyugszik le a nap a
láthatár mögött, máris itt az éjszaka, teljes sötétségével, sziporkázó csillagaival. Ezen az
éjszakán nem világított a hold, csak a csillagok gyémántfénye tarkázta a sötétkék égboltot,
halovány árnyalatokat rajzolva a Santa Mária tatemelvényére.
A legénység pihenőre soros része a nyugodalmasan álldogáló hajó korlátjánál
kuporgott, de a többiek is a fedélzetre húzódtak, mivel a hajó orrában, a matrózok szállásán
kibírhatatlanul fülledt és forró volt a levegő. Majdnem pőrére vetkőztek, úgy hevertek
szerteszéjjel, legtöbben a fedélzet közepére állított csónak palánkjához dőlve. Fél szemmel
figyelték az emelvényen mozgó árnyékokat.
Az árnyékok egyike maga Don Cristobal Colon volt, a flotta admirálisa és a Santa
Mária parancsnoka. Kezében a Jákob-botot tartotta. Szeméhez illesztve, a tolóka alsó végét a

kékes-zöldes fényben csillogó vízi láthatár vonalához igazította, felső végét pedig az égbolt
csillagához közelítette.
Hangja fojtottan hangzott a sötétben:
-- Négy és fél az Andromeda alfájától.
-- Négy és fél az Andromeda alfájától -- ismételte Alonso Nino a kormányos.
-- Írjon kegyelmed a hajókönyvbe hatvan mérföldet!
Nagy sokára a kormányos bátortalan ellenkezése hangzott:
-- De hát ha négy és fél, akkor...
-- Írjon hatvanat. A mérés pontosságáért én felelek -- sziszegte az admirális.
Nem is esett több szó odafent a parancsnoki emelvényen. Odalent azonban, a hajó
főárbocánál Castillo így suttogott Rodrigónak:
-- Hallottad, cimbora?
-- Hallottam.
-- Vajon mit akart mondani senor Alonso?
-- Bánom is én! Csak már mennénk.
E szavakra azonban felhorkant mellettük egy matróz, valami mogueri legény, akinek
meredt szeme és nagyon buta képe volt, ehhez pedig nevetséges, sipító hangja, úgyhogy nagy
röhögések közepette mindig eunuchnak csúfolták a többiek.
-- Mégis szebb a pofám, mint neked, Fernando! -- vágott vissza, okkal vagy ok nélkül
is, a hidalgóhoz intézve szavait.
Most így suttogott Rodrigónak:
-- Azt mondod, bár mennénk! Az ám, de hova?
-- A pokolba. Egyenesen oda -jegyezte meg valaki.
-- Én már meghaltam egyszer. Másodszor nem szeretnék. -- A hidalgó elővette a
kulacsot, amiben borát tartotta, és nagyot húzott belőle.
-- Olyan jó sorod volt talán? -- kérdezte Rodrigo.
-- Nem, de amíg élek, reménykedhetem.
Odabentről kihallatszott a lázban fetrengő Sancho Ruiz hangos nyögése. Rodrigo da
Triana halkan mormogta, inkább önmagának és a többieknek, mint Sanchónak szánva a
szavait:
-- Nyughass már! Hogy esnél a poklok fenekére!
A beteg azonban nem hallgatott el, sőt még hangosabban sóhaj tozott. Az ír matróz,
aki a főárboctól pár lépésre, a köteleknél üldögélt, megkérdezte:

-- Rodrigo... kukta neked nagy ellenség?...
-- Az -- hagyta rá az espada --, egyszer már azt hittem, elpatkol a kezemtől, de hát úgy
látszik, nem lehet kiirtani. Akár a tetveket.
-- Mit vétett ellened? -- kérdezték most egyszerre többen is, de az espada egyelőre
nem válaszolt. Érezték, hogy talán még ma, de holnap mindenképpen kinyitja szívét majd a
társai előtt.
Mert nem lehet másképpen. Mert nem lehet, hogy ne gyónjon az ember, ha a halál
szelét érzi.
-- Papot miért nem hoztunk magunkkal?
-- Úgy hallottam, Fra Torquemada nem engedte...
-- Ne féljetek, van velünk egy pap. De az Isten őrizzen attól, hogy megáldjon titeket!
Az espada ezzel végleg elhallgatott. Most már mindenki tudta, hogy a pap nem lehet
más, csakis Sancho Ruiz. Castillo mester meg aggodalmaskodva nézett az égre.
-- Nincsenek számítások.
Ez volt a legborzasztóbb, amit csak elképzelhettek. E kijelentésre egyszeriben beléjük
fulladt minden gondolat, amit a jótékony sötétség kibontakozni segített. Álmatlanul,
hallgatagon töltötték az éjszakát. Várták a hajnalt. Csak egyszer mondta valaki, a Carlos nevű
matróz.
-- Nem hiszem, hogy bolonddá tett volna bennünket az admirális. De amíg a
szárazföldet látjuk, és a szél sem fúj, ne aggódjatok.
A hajnal pedig eljött, csodálatos és mesés pompájában. Elhalványultak az égi
csillagok, és felütötte fejét a nap, sugaraival narancssárgára festve a csontkeménnyé száradt,
hatalmas vitorlákat. Valamennyien megigézve bámulták a színek ékes játékát, mely a hajó
tatja mögül, a keleti égtáj irányából köszöntötte őket. S már nemcsak fényét észlelték, de
melegét is érezték a napnak, amikor valaki megjegyezte, nem felkiáltva, csak félhangosan:
-- Eltűntek a szigetek!
5.
Semmi kétség, hogy az éjszaka folyamán előrehaladt a Santa Maria, a Nina és a Pinta,
anélkül hogy a szél hajtotta volna. Nem osztozott senki az admirális nagy jókedvében. Don
Cristobal Colon előhozta szobájából a lepedőnyi térképeket, kiteregette a tatemelvény
padlójára. Lekiáltott Alonso Ninónak, hogy hozza fel neki a hajókönyvet, amely a
kormányállás mellett, egy kicsiny falipolcon feküdt -- aztán az új mérések a könyv adatai,
valamint a saját külön feljegyzései alapján kisebbnagyobb vonalakat húzott a térképekre, s a
nyilak meg a vonalak találkozásánál egy vastag karikát rajzolt.
-- Úgy nézem, körülbelül arra a helyre, ahol Cipangunak lennie kell -- súgta De
Escovedo a hajó mélyéből felbukkanó Don Sancheznak.
A fegyverparancsnok vállat vont.

-- Most már hiába számítgat. Már kinn vagyunk a nyílt óceánon. Csak a jó Isten a
megmondhatója, hova érkezünk meg. Senor Luis azonban rosszul van. Megyek, és
megmondom az admirálisnak. Ő lesz az első áldozat. Csak fel ne üsse fejét köztünk a kórság.
Az admirális ragyogó arcát e napon nem lehetett semmivel sem elkomorítani.
-- A jó öreget elkábította a forróság.
-- Eret vágjunk rajta?
-- Ej, hozzátok csak a friss levegőre!
Luis de Torres halottsápadt volt, amikor lefektették a fedélzeten, a hátsó vitorla
árnyékában.
-- A végét járja? -- kérdezte Rodrigo.
-- Úgy hiszem -- felelte Bernardin de Tapia. -- Kár volna érte. Nagy tudású, szerény
embernek ismertem meg.
-- Nincs, aki az utolsó kenetet feladja.
-- Hiszen nem is keresztény az istenadta.
-- Mégis. Nem mehet csak úgy a másvilágra.
Luis de Torres felnyitotta a szemét, majd fáradtan ismét lehunyta. Don Sanchez és a
jegyző szinte egyszerre szegezték neki a kérdést:
-- Fel akarja-e venni kegyelmed a keresztség szentségét? Rodrigo da Triana és a
hidalgó pedig egyszerre hajoltak a tolmács fölé, hogy meghallják, mit válaszol. Luis de Torres
azonban nem válaszolt semmit, csak mélyet sóhajtott. Megragadta és gyengén megszorította
az espada kezét.
-- Azt mondja, régi hitében akar élni -- mondta fennhangon a hidalgó, és
jelentőségteljesen Rodrigóra tekintett.
-- Igen, azt felelte -- bólintott Rodrigo.
Bort öntöttek Luis de Torres ajkai közé, kibontották ruháit, és pihenni hagyták.
-- Éjjel egy csillagot láttam lehullni az égről. Talán az öregé volt -- sopánkodott
fennhangon Bernardin de Tapia.
A genovai befejezte számításait, összecsavarta térképeit, és elrejtette őket a
szobájában. Aztán végigjárta a hajót orrától a tatjáig, legmélyétől a fedélzetéig, és a végén
mosolyogva így szólt:
-- Jól van. Nem lesz semmi baj. Minden egyezik. Visszamosolyogtak rá, de nem hitték
el neki, hogy minden egyezik, hiszen ha nincsenek számítások, vajon mi egyezik mivel?
Amikor pedig a duzzogó Don Guttierez vörös képére tekintettek, bizonyosságuk csak
nőttön-nőtt, hogy az admirális lóvá teszi őket. Nem sokkal alkonyat előtt a hidalgó Don
Cristobal elé állt, és fojtott hangon kérdezte:
-- Admirális... ne vegye zavarásnak... Igazán oda visz bennünket, ahová ígérte?

Kolumbusz rátekintett kék szemével, amely most békésen és vidáman csillogott.
-- Oda megyünk.
-- Indiába? Aranytetejű házakhoz?
-- Aranytetejű házakat Sevillában is találhatsz... -- Kolumbusz fél szemöldökét
felhúzta, és csendesen nevetett. -- Ha ugyan van bolond, aki a tetőre rakja az aranyát.
-- Azt az aranyat keményen őrzik. Nem a magamfajta szegény nemesé. Én a vadaktól
erővel akarom elvenni.
-- Megteheted majd, de ne felejtsd: kettőn áll a vásár!
A hidalgó visszagondolt a granadai győzelem napjára. A szertegurult gyöngyökre és
az ő keserves zokogására. Dühösen legyintett, és dörmögve elvonult. „Hát nem azért
támadtam fel a poklosok közül, hogy enyém ne legyen végre a kincs, amely egyedül
üdvözíthet? Most kell meghalnom az Elízium kapujában? Azt már nem!" -- dohogott
magában. Később belevicsorított az espada képébe, és halkan megkérdezte:
-- Sancho valóban pap volna? Rodrigo nem válaszolt.
Alighogy eltűnt a nap a láthatár szélén, egészen váratlanul feltámadt a szél. A Santa
Mária megdőlt, megreccsentek a vitorlafák és az árbocok.
-- A kötelekhez! -- kiáltotta az admirális.
Egyszeriben élet ébredt a halott mozdulatlanságba. A keresztes, nagy vitorlák feszesen
domborultak előre, a matrózok ketten-hárman is nekiestek a húzóköteleknek, hogy megfelelő
szögbe állítsák a nehéz vásznakat. Habot vetett a víz a hajó orrán, a hatalmas alkotmány
nekilódult.
Végre!
-- Legények! -- nevetett a genovai. -- Megmondtam, hogy feltámad a szél. És a
Madonnára mondom, mától kezdve csak arra lesz gondotok, hogy a szemhatárt kémleljétek.
Már napok óta alig aludt hajnalonként egy-egy órát, mert minden idegszálával csak
hajózni akart. Elérni azt a földet, amelyet térképein egy vastag karikával jelzett... De hát
micsoda erővel fúj a szél! Eltelt az éjszaka, és elmúlt a nappal is. A szélfúvás nem lankadt.
-- Minek úgy sietni? Nem szaladnak el a kínai lányok! vihogott Castillo.
-- Fogunk mi még jobban is sietni! Ha a Föld aljára érünk. Bizony, úgy sietünk majd,
mint akiket kiöntenek egy óriási dézsából.
-- Megette a fene az egészet!
Luis de Torres jobban érezte magát. Az admirális maga mellé ültette a tatemelvényen,
hadd érje a jótékony, friss szél. Senor Luis csendesen köszönetet mondott a megtisztelő
helyért, majd egy egyedülvaló pillanatában magához intette az egyik matrózt, úgymond,
küldje hozzá Rodrigo da Trianát.
-- Nem tehetem. Fenn van éppen az árbockosárban.
Mire letelt Rodrigo szolgálata, Josua Franco letett arról, hogy szót váltson vele.

Sancho Ruizzal meg nem is akart. Igaz, nem is tudott volna. A zaragozai besúgó
„koporsójában" feküdt, és noha láza elmúlt már, még mindig eszelős rémülettel fel-felkiáltott:
-- A Szűzanya legyen veletek! A Szűzanya legyen veletek! Olykor, ha egyedül maradt,
felemelte fejét, és óvatosan kikémlelt a szállás ajtaján. Mit csináltak társai, és mit csinál ott a
hajó tatján az admirális?
Eltelt szeptember 9-e, 10-e még két hosszú nap. A hajók megállás nélkül futottak, elöl
a Nina és a Pinta és a háromszöget hátul bezárva, a méltóságteljes Santa Mária.
-- Santa Mária? Dévaj Mariska inkább. Megragadott, és most nem enged bennünket.
Szeptember 13-án hajnalban Alonso Nino, a kormányos a szokásos jelentéstételre
készült Don Cristóbalhoz. Ránézett az iránytűre, és bosszankodva odaszólt a két legényhez,
aki a kormányrúd mellett virrasztott.
-- Az anyátok keservét! Ha a szél állandó, mért mozgatjátok a kormányt?
-- Hozzá sem nyúltunk, uram -- szabadkozott az egyik. -- Úgy van most is, ahogy
tegnap lerögzítettük.
Alonso Nino a fejét csóválta hitetlenkedve.
-- Akkor meg miért piszkáljátok az iránytűt? Nem a ti mancsotokba való az!
-- Ahhoz sem nyúltunk, uram.
Híg olajfürdőjében mozdulatlanul lebegett a mágnestű. A kerek tartály lapos peremén
dúsan díszített szélrózsa mutatta az égtájakat. Az északot jelző szörnyfej homlokából hosszú
szarv nőtt ki. Ha kicsapták a hajó ablaktábláját, és ezt a szarvacskát az északi sarkcsillagra
állították be, meghatározhatták az út irányát. A Santa Maria egyenes vonalban nyugat felé
haladt, keletiészakkeleti széllel a hátában, az iránytű foglalatát tehát úgy fordították, hogy az
észak éppen jobb kéz felé essék, akárcsak a delejezett tűk, amelyek amúgy is mindig a
sarkcsillag felé mutatnak.
-- A tű északnyugatra mutat a szélrózsán -- dörmögte maga elé Alonso Nino, de
azonnal kijavította magát: -- Vagyis a szélrózsa fordult, északkeletre, hiszen a tű
mindenképpen északra mutat. Ha pedig elfordult a szélrózsa, elfordult vele a hajó is...
Méghozzá északra! A tűz égessen meg benneteket! -- csattant fel ismét.
-- Senor, nem nyúltunk semmihez. Nézze meg kegyelmed a másik tűt is!
A másik iránytű a hajó orrában volt, közvetlenül az orrárboc rúdjának tövében. Alonso
Nino nagy garral dobogott oda, felcsapta fedelét, és meglepetten felkiáltott:
-- Ez is!
E percben bukkant fel a nap a keleti égen. Ha halványan is, de még pislákoltak a
csillagok. A kormányos lehajolt, fél szemét behunyta, és a szélrózsa északi pálcáját a
sarkcsillagra irányította. Nem is volt nagy az eltérés, egy mozdulatnyi csupán. A tű és a
szélrózsa északi iránya mégsem esett egybe.
-- Admirális! Admirális! -- rontott be Cristobal Colon szobájába. Kolumbusz
asztalánál ült, és mécsvilágnál rótta naplójának sorait.

-- Mi a baj?
-- A tűk...
-- Mi baj van a tűkkel? -- A genovai letette tollat, és érdeklődve fordult a
kormányoshoz. Alonso Nino lezökkent a székre, és az izgalomtól fojtott hangon kezdett a
mondókájába:
-- Admirális, Isten és kegyelmed, no meg egész Pálos a megmondhatója, hogy nem
akartam eljönni erre az útra. De hát pénz van a dologban, és ezért az ember sok mindent
kockáztat. Vannak ugyan jelek számosan, amelyek arra intenek, hogy forduljunk vissza, amíg
lehet. Az emberek izgatottak, a lázadó legénységtől jobban kell félni, mint a legnagyobb
vihartól.
-- Tudom. Félni nem félek sem egyiktől, sem másiktól.
A kormányos kurtán biccentett a fejével.
-- Elhiszem kegyelmednek, hogy régi, tapasztalt tengerjáró. Meglátszott az első napon,
amikor a deszkára lépett. De elhiszem Don Guttiereznak is, hogy kegyelmednek nincsenek
semmiféle számításai. Jól van, ha nincsenek, nincsenek. Legyintek csak arra is, hogy mint a
szélvész, éjjel-nappali úttal kétszáz-kétszáznegyven mérföldet teszünk meg, amióta feltámadt
a szél. Bánom is én, hogy kegyelmed a legénység miatt csak százkilencvenkettőt jegyeztet fel
a hajókönyvbe...
-- Akkor hát mi a baj?
-- A tűk. Nem északra mutatnak, hanem északnyugatra. Kolumbusz Kristóf felkapta a
fejét. Szeme megrebbent, arca elsápadt, egy pillantásnyi időre elfeledkezett magáról, íme, az
első jelenség, amire nem számított, amelyről sehol nem olvasott. A tűk, a biztos tűk is
megbízhatatlanok. Hát valóban olyan helyre sodorja őket a szél, ahol megváltoznak a
természet törvényei is?
Ládájához lépett, feltépte tetejét, és előkapta a vaskos Bibliát. Remegő kézzel bontotta
szét a levelet, Toscanelli levelét, és elolvasta újra meg újra. A tűk elhajlásáról nem volt benne
szó. Alonso Nino értetlenül bámult rá.
-- Imádkozik kegyelmed?
A genovai felrántotta a szemöldökét. Ismét a régi volt.
-- Nem, nem. Csupán titkos feljegyzéseimet néztem meg...
-- És... -- a hang reménykedőén csengett.
-- Semmiség az egész... -- Vállat vont. -- Valószínűleg a sarkcsillag is forog, akár a
többi csillag. Holnap este állítsa be újra a tűket. Nem kell beszélni róla.
Már hogyne beszéltek volna róla! Túl kicsi ahhoz a legnagyobb hajó is, hogy titokban
maradjon rajta valami. A tűk elhajlásáról suttogott mindenki. S minthogy a kormányállásban
csak az oda vezényelt emberek tartózkodhattak, inkább az orrárboc tövében álló iránytűhöz
settenkedett, aki tehette. Ott állt Rodrigo da Triana is, bámulta a tűt, amely nyilvánvalóan
északnyugatra mutatott, és nem értette, mi van ebben félelmetes. Ha a tű ide-oda forgott vagy

táncolt volna. De hát meg-megremegve, nyugodtan állt, mindig ugyanazt, ámbár nem a helyes
irányt mutatva.
-- Rodrigo -- hallatszott mögötte egy megkínzott, remegő hang.
Az árbockötelekbe kapaszkodva Sancho Ruiz állt mögötte. Ha lehet, most még
soványabb és beesettebb volt az arca, mint máskor, a bőre színe, mint a pergamené, egészen
halovány.
-- Rodrigo -- köhögött.
-- Mit kívánsz? -- vetette oda az espada.
-- Hallgass meg... kérlek...
Az alattomosság, amely szíves mosolyt ölteni kész volt szüntelen, most, íme, eltűnt a
gyúródott arcról. A vizenyős szemek szánalmat keltőén riadtak voltak, és a gyerekesen pisze
orr tövéből a ránc sírásra görbült szájhoz futott alá. A forró szélben is didergő test önmaga
árnyéka volt csupán, és a csontos, hosszú ujjú kéz reszketve kulcsolódott össze.
-- Hallgass meg...
Rodrigo megérezte a ki nem mondott szavakat: a besúgó magyarázkodni; talán gyónni
készül, mert a végét érzi, és mert oly nehéz bűn nyomja a lelkét.
-- A tőr... és minden...
-- Imádkozz a lelkedért! -- vetette neki félvállról, aztán sarkon fordult és otthagyta.
Sancho Ruiz de Sagunto lehunyta a szemét. Igen, ezek ugyanazok a szavak, amjelyet ő
mondott Salamancában az espadának. Most, visszakapta. De jaj, nincs nála tőr, hogy
bosszúját kitöltse! Ámbár... halálra fogja sebezni még ezt a parasztot, ha az Isten erőt ad
hozzá. Ugyanabban a percben Castillo így szólt Carloshoz:
-- Meg tudod mérni, milyen gyorsan haladunk?
-- Meg tudnám, de nincs, amivel az időt mérjük.
-- Hát csak úgy szemre...
-- Be kell dobni valamit a vízbe.
-- No várj!
Castillo magához intette a hidalgót:
-- Menj a tathoz. Én az orrba megyek, és bedobok a vízbe egy flaskát. Carlos itt
figyeli, milyen gyorsan úszunk el mellette. Amikor hozzád ér, felemeled a kezedet.
Mindezt csendesen és titokban beszélték meg, szerencsére az admirális elmerülten
beszélgetett kísérőivel, nem vett észre semmit Juan de Cosa odalent tartózkodott a
raktárakban, mert mindig attól tartott, a bálák és hordók elmozdulnak helyükről, és kibillentik
egyensúlyából a hajót. Castillo felmászott az orr árbocnak majdnem a csúcsáig. A lábát
lógázta, úgy tett, mintha csak nézelődne. Aztán egy alkalmas pillanatban messze ívben a
vízbe hajította a bedugaszolt üveget.

Az üveg elmerült, majd felvetette nyakát a vízből, és gyors iramban látszólag úszni
kezdett a hajó mellett. Carlos összehúzott szemmel figyelte. Mikor a tathoz ért, a hidalgó
felemelte a karját...
-- Mit csinálsz ott?! -- hallatszott az admirális hangja. Fernando Perez zavartan
hallgatott.
-- Ne mérjetek sebességet anélkül, hogy megparancsolnám!
-- Dehogy mérünk, admirális, hiszen nem is tudjuk, hogyan kell -- nevetett a hajó
orrában Castillo. -- Éppen csak integettünk egymásnak.!. Carlos később fontoskodva
megjegyezte:
-- Hogy milyen gyorsan haladunk, nem tudom, de nagyon gyorsan, az biztos. -- S
mivel ő volt a soros a kormánynál, szerét ejtette, hogy megnézze a hajóskönyvet. -- Estétől
estéig szazkilencvenkét mérföldeket haladunk.
-- Hű, az nagyon sok!
-- Minden attól függ meddig tart az út.
Forró derült éjszaka volt szeptember 15-e éjszakája. Akik ébren voltak, a nyugati
égbolton feltűnő új csillagrajzolatokat csodálták.
Egyszerre csak fényesség támadt. A sötét szférák magasában megindultak a csillagok
milliárdjai, és sziporkázva, hatalmas ívben hullottak alá, miként a kovács kalapácsa nyomán a
tüzes vas szikrái. Szótlanul figyelték a villanásnál hosszabb ideig nem tartó égi tüneményt.
-- Hány csillag eshetett?
-- Kilencven biztosan, ahányan vagyunk.
-- Lehullottak a csillagaink.
Aztán nagyon sokára valaki hangosan és templomi ünnepélyességgel megszólalt:
-- Imádkozzunk!
Így kapcsolódnak a sejtésekhez a természet jelei, hogy igazolják és táplálják a
félelmet, amely gyülemlik, gyülemlik, és csakhamar kiutat keres a lelkekből.
Reggel a nyugati égbolton északtól délig terjedő óriási felhőtakarót láttak, amely mint
mérhetetlen kupola, éles széllel vált el a derült égtől.
-- A pokol kapuja -- mondták a matrózok, és visszaintettek a Ninara és a Pintara,
ahonnan szintén megriadt emberek mutattak a különös felhőre.
Déltájban hosszú, elnyúló növényt vettek észre a vízben.
-- Ez már a szárazföld jele -- veregette meg vállukat Don Cristobal Colon. -- Nincs
messze az új világ...
Tudták jól mindnyájan, hogy ez nem a szárazföld jele, hanem a hínáros tengeré. Mert
a vízben úszó növénynek lebegő szalaglevelei voltak, mint a tavi hínárnak. A levelek tövében
pedig sárga bogyók látszottak. Egy kisebb ágat kihalásztak, hogy megízleljék e gyümölcsöket,

de alighogy hozzájuk értek, a bogyók kipukkadtak és összelapultak. Nem gyümölcsök voltak,
csupán léghólyagok.
A hidalgó megragadta Sancho Ruiz karját, behúzta magával a fülledt levegőjű
alvóhelyre, és kertelés nélkül a szemébe mondta:
-- Te pap vagy, ne is tagadd!
Sancho Ruiz napok óta várt ezekre a szavakra. Egyszer mindennek ki kell derülnie.
Fra Torquemada eszét elhomályosította a hitbéli nagyravágyás, ha azt hitte, hogy a genovai
szörnyeteg és pokolbeli társai nem látnak keresztül a tervein. Ó, hogy megváltozott az
admirális, amióta elmerült mögöttük a keresztény világ, és hogyan növekszik a jókedve
napról napra! Hogyan sugdosódnak a matrózok, rémült pofákat vágva, talán csak azért, hogy
őt ijesszék. Rodrigo azt mondta: „Imádkozz a lelkedért!" Az ő lelkére fáj a foguk.
-- Te pap vagy, ne is tagadd! - Bólintott.
És akkor olyasvalami történt, mint tavasszal, ha kiszakad a gát, mert nem bírja tovább
az áradat rettentő nyomását. A hidalgó váratlanul térdre omlott, és érthetetlen, sietős
szavakkal könyörgött:
-- Gyóntass meg, ha pap vagy, gyóntass meg, és őrizd meg titkomat, mert magamba
fojtani tovább nem tudom. Hallgasd, elmondom a formulát is, hogy szívem szerint gyónásnak
vedd, amit mondok... Volt nekem egy anyám, drága, szelíd asszony, régi család, nemesi vér
sarjadéka... és volt birtokunk is, ámbár kevés és szertezüllőben levő a folytonos háborúságok
miatt... s él ma is a húgom, egy büszke és módfelett szépséges leány, aki önző és fertelmes
boszorkány, bár inkább őt fojtottam volna meg azon az éj szakán...
Sancho lehunyta pilláit, hogy ne tűnjék fel szeme villogása. Keresztet rajzolt a
levegőbe.
-- Gyónom a mindenható Istennek és neked... -- halkult el Fernando Perez hangja.
-- Esztelen... -- Egy erős kéz félrelódította a hidalgót. – Ennek gyónsz?
Rodrigo rontott be, és nyomában a többiek. Ami fény addig az ajtón beszüremlett,
most az is elhomályosult. Nagy, kövér esőcseppek kopogtak a fedélzeten. A Santa Mária
ekkor érkezett a „pokol kapuja" alá, és ekkor súrlódott oldalához a második hatalmas hínár.
-- Apage! -- rikácsolta, szinte sikoltotta a besúgó, és fekhelyén egészen a falig hátrált.
-- Engedd gyónni a bűnöst!
-- A bűnös te vagy, ördögfajzat! -- Az espada megragadta Sancho mellén az inget.
-- Ne merjetek kezet emelni énrám, Isten szolgájára! Vigyázzatok, mert akármilyen
messzire hajóztok is a nyílt óceánban, utolér mindenhol a haragvó egyház keze! Ne merjétek
megtaposni a feszületet, megcsúfolni a szentmisét...
Kővé meredten bámulták a dühöngőt, akit most kínzó köhögés rázott meg egész
testében.
-- Ezért álltál közénk?
Az espada felelt helyette. Két kezével markolta még mindig a besúgó inge nyakát,
mintha attól tartana, hogy kicsúszik a keze közül.

-- Azért állt közénk. Higgyétek el, csoda, hogy veszteg maradt közöttünk ily sokáig.
Mert bizony nem csodálnám, ha ő maga uszított volna közöttünk istentelenségre... és
megáldotta volna a keresztet, mielőtt megtapostatta volna...
A nyomorult e szavakra minden erejét összeszedte, hogy lerázza magáról Rodrigo
kezét. Ide-oda vetette magát, ordítozott, karmolt és harapott, aztán, hogy minden
kétségbeesése hiábavalónak bizonyult, hanyatt vágta magát a „koporsóban", mintha azonmód
kiadta volna a lelkét.
-- Beszélj hát -- suttogta.
S Rodrigo beszélni kezdett. Előbb lassan, majd gyorsuló ütemben, mint a zápor
odakint és mint a nehéz, izgatott sóhajtások idebent, e verejtéktől savanyú szagú szálláson.
-- Hárman voltunk jó barátok, vidám zaragozai cimborák, kocsmák gyöngyei,
kamaszok példaképei, Juan de Esperando, Sancho Ruiz de Sagunto és én. Juan diák volt, Don
Alonso de Caballeria vendége, fiának pajtása; Sancho a szeminárium lakója volt,
felszentelésre váró kispap; jómagam pedig már akkor hírneves matador, a legjobb espada, akit
a királynő egy ízben selyemszalaggal és ezer maravédival ajándékozott meg. S ne higgyétek,
hogy csak mi voltunk Zaragozában ilyen vidám és jó barátok, de kétségtelenül mi voltunk
valamennyi között a legkiválóbbak. Senki sem tudott olyan szépen énekelni és olyan ízesen
nevetni, mint Esperando, senki sem ismerte úgy a tekintélyes professzoroknak annyi
baklövését, ostobaságát, szerelmi ügyecskéjét és megannyi torzsalkodását, mint Sancho, és
végezetül, senki sem tudott annyit inni és olyan kecsesen bikát ölni, mint én.
-- Így éltünk Zaragozában mi hárman, ámbár a legkiválóbb Juan volt közöttünk, akit
Sancho is, én is nagyra tartottunk. Hacsak tehettem, vele voltam, és sajnáltam Sanchót, aki
csak ritkán tudta kijátszani szigorú magisztereit. És nem is lett volna semmi baj, ha jó
királyunk, Ferdinánd 1483-ban ki nem nevezi Torquemada testvért főinkvizítorrá, és meg nem
hagyja neki, hogy minden eszközzel irtogassa az eretnekeket. Sancho el volt keseredve
akkoriban, mert nem szentelték fel, nem tudom, miért. Hozta a hírt, úgymond, rossz világ jön
a konverzókra, vagyis az újkeresztényekre. Torquemada máris nagy feladatokat bízott Fra
Gaspar Julgarra és Pedro Arbues de Epilára, Zaragoza katedrálisának kanonokjára. Pedro
Arbuest senki sem szerette, kövér bikának nevezték. Az inkvizíciót sem szerették, mert
kedvezett azoknak, akik kígyót-békát kiabálnak embertársaikra. Odalett a mi vidám
fiatalságunk is. Sok kedves ismerősünk és pártfogónk öltötte fel a sanbenitót, ha ugyan nem a
fejét hagyta ott az autodafékon. Sancho, aki mindig mindent tudott, nap nap után hozta a
híreket, kinek a vagyonát fogják maholnap elkobozni. Mi pedig, Juan meg én, siettünk a
kiszemelt áldozatokhoz azzal, hogy meneküljenek. De csakhamar felhagytunk ezzel a
ténykedéssel, mert rendszerint elfogták a menekülőket, és keményebb lett a büntetésük.
Akkor még nem tudtam, miért fogják el éppen azokat, akiket mi buzdítunk a
menekülésre. Sanchót pedig nem szentelték fel, mert megmondta nyíltan, hogy gyűlöli
ravaszságáért és kegyetlenségéért a „kövér bikát", Arbuest.
„Ó, hogy szeretlek, barátom! -- ölelte meg Juan, amikor sűrű kártyadobálás közben
Sancho elújságolta nekünk a hírt. - Nem is tudtam, hogy vézna bordáid alatt ilyen bátor szív
rejtőzik!"
Attól fogva hősként ünnepeltük Sancho Ruiz de Saguntót, és alig vártuk, hogy méltóak
legyünk a bizalmára. Juan, aki könnyen lelkesedő legény volt, felajánlotta neki minden
pénzét, sőt írt haza apjának, egy gazdag posztókereskedőnek, hogy ha kell, bújtatná el

Sanchót. Sancho hálálkodott, és szepegve mondta, talán mégsem kerül sor a szökésre. így
érkezett el 1485 augusztusa, amikor Juan de Esperando, közös jó barátunk, nagy titkot árult
el.
„Fiúk -- mondta --, olyasmit mondok, amit ha más is megtudna, nagybaj kerekednék."
Összedugtuk a fejünket, szinte hallani véltük a szívünk dobogását. „Az újhitűek arra
szervezkednek, hogy egyenesen a pápához járulnak, szüntetné meg az inkvizíciót."
„Az kellene csak, hogy valamelyik inkvizítor kést kapjon az oldalába. Menten
abbamaradnának pápa nélkül is az ügyek vélte Sancho, és én igazat adtam neki, mert valóban
ilyen a dolgok rendje, és mert Sancho akkor már nagyon el volt keseredve. -- Meglátjátok,
sohasem lesz belőlem klerikus mondogatta reményét vesztve. -- Elcsapnak végleg, hiába volt
a sok-sok tanulás."
Hogyan, hogyan nem, Sancho javaslata megértésre talált. Nem tudom, mit beszélt és
hogyan beszélt Juannak, de azontúl többször összesúgtak, amit rossz néven is vettem, mert
úgy tűnt fel, bizalmatlanok irántam. Bántott a dolog, Juant nagyon szerettem, és bizony sok
mindent tanultam tőle, jó modort főképpen, ami a magamfajtának hasznára van úri
társaságban. Egy napon aztán felkeresett Esperando, és így szólt hozzám:
„Rodrigo, akarsz-e segíteni?"
„Hogyne akarnék" -- feleltem.
„Akkor add ide a tőrödet".
Kedves tőrömre mutatott, amit azóta... Ej, nem ide tartozik.
„Miért kell neked a tőr? -- kérdeztem. -- Csak nem akarsz bikát szúrni vele?"
„De éppen azt -- bólogatott. -- Kövér bikát."
Úgy elrémültem e szavakra, elfutok menten, ha nem Juan mondja, így azonban
ráálltam a dologra, odaadtam a tőrt, és el is kísértem Juant De Caballeria házába, ahol már
összegyűltek a merénylők, csupa gazdag és tekintélyes ember. Esperando egy függöny mögé
bújtatott, azt mondta, ne mutatkozzam, csak zavart okoznék.
„Megvan a fegyver -- lépett a szobába Juan de Esperando. Olyasvalakitől kértem el,
akire nem is gyanakodhatnak."
„Jól tetted -- bólintott De Paternoy, Aragónia kincstárnoka, egy szerfelett fontoskodó
képű férfiú. -- Ha kiejtenéd a kezedből, akkor sem történik nagy baj."
Bosszús lettem, mert Juan nekem azt mondta, azért kell a tőröm, mert hosszú, mint
egy nagyobb kard, és kemény, hogy a páncélt is átszúrja.
„Áldott legyen ez a nap, amikor meglakol bűneiért a nyomorult Arbues!" Azarias
Ginello felkapta a tőrt az asztalról, és így kiáltott:
„Sancho! Sancho Ruiz de Sagunto! Édes fiam, gyere, és áldd meg ezt a fegyvert annak
jeléül, hogy a mindenható Isten is helyesli szándékainkat."
(Sancho Ruiz, aki mindezt egyetlen hang nélkül hallgatta végig, most hangosan
felnyögött. Rémülten bámulta a szakállas, verejtékes arcokat, amelyek merev tekintettel,
különös hidegséggel néztek vissza rá.)

És akkor láttam, hogy a szoba túlsó végéből előlép Sancho. lehunyt szemmel imát
mormol, aztán jobbjával megáldja a tőrt. Noha csak két szál gyertya égett az asztalon, jól
láttam, hogy halottsápadt, és remeg a keze. Aztán Azarias Ginello felemelte és megcsókolta a
tőrt, úgy adta Esperando kezébe:
„Menjetek, fiaim."
A négy elszánt legény, Mateo Ram, Juan de Badia, Vidan Durango és Juan de
Esperando lerobogott a lépcsőkön. Utánuk a tettre készebb nemesek, s azok után én is, akit a
jó sorsom egy fordulóban Sanchóval hozott össze. Rémülten ragadta meg a karomat.
„Mit láttál? " -- kapkodott levegő után.
Semmit -- néztem rá értetlenül, és máig nem tudom, milyen megérzés mondatta ezt
velem, mert azelőtt sohasem tudtam színlelni.
Az utcák csatakosak voltak. Nehéz, sűrű köd ülte meg a várost. Arbues, a kövér bika
hajnali miséjét mondta a székesegyházban. Egyedül térdelt az oltár előtt, a templom hajójának
közepén pedig harsányan énekelt a kar. Senkinek sem tűnt fel, amikor elvegyültünk a
fennhangon imádkozó vénasszonyok között. Közben Esperando és társai egy oldalajtón át
egyenesen az oltár mögé lopóztak.
-- Kyrie eleison -- hallatszott Arbues mély hangja.
-- Christe eleison -- felelt rá a kórus.
Ekkor ugrott elő egy oltárkép mögül Esperando, és mint a villám, csapott le Arbuesra.
Nagyot sikkant a tőröm pengéje a miseruha alá rejtett páncélingen, de a második döfés már
talált, és Esperando átszúrta a kövér bika nyakát. Akkor előrohantak a kórus papjai, és
védelmükbe vették a kanonokot. Menekülnünk kellett. Arbues egy nap múlva belehalt súlyos
sebeibe. Esperando pedig derűsen és büszkén bizonygatta, hogy soha senki sem fogja
megtudni, kik ölték meg Arbues inkvizítort.
Megtudták mégis. Két nap múlva poroszlók vitték el Juan de Esperandót, Vidan
Durangót, Azarias Ginellót, majd később a többieket, mind, akik az összeesküvésben benne
voltak. Én rémülten jártam a várost, mert kiszivárgott a hír, hogy Juan de Badia bevallotta:
Sancho Ruiz javasolta Arbues megölését.
Megértitek talán, miért voltam elrémülve. Jó barátját, cimboráját senki sem látja
szívesen a törvény kezén. S ha már Esperandót elfogták, legalább Sanchót mentsem, amíg
tudom. Emlékszem, éjnek évadján, sűrű hóesésben siettem a szeminárium nagy épületéhez, és
hajnalig álldogáltam a kapuja előtt. Néha azt hittem, megfagyok. Vártam, hogy bejussak
Sanchóhoz, vagy ő kijöjjön, és együtt meneküljünk. Reggel láttam meg végre. A másik
inkvizítor, Gaspar Julgar oldalán jött ki a kapun. Vidáman és alázatosan beszélt, készségesen
nagyokat nevetett. Felsegítette kocsijába a vén papot, és maga is melléje ült. Egyszer rám
nézett, de elfordította a fejét.
Most már értitek, hogy miért gyűlölöm én ezt a férget. Rodrigo da Triana felemelte
kissé Sancho tehetetlen testét, aztán^megtetéssel visszadobta az ágyra.
-- Értjük -- suttogták a többiek. Valaki megkérdezte:
-- Miért nem bosszultad meg eddig Esperando halálát? Miért?

-- Nehéz embert ölni -- mondta csendesen az espada. -- Nekem nehéz. Sok vért láttam.
Állatokét...
Odakint elállt az eső. Kisütött a nap.
-- Nem gyónhatok most már senkinek! -- jajdult fel a hidalgó. Rodrigo megtisztult
szemmel nézett maga elé. Mosolygott.
Végtelen nagy békesség lett úrrá rajta, békesség, mert elmondta végre a titkot, amelyet
eddig el nem mondhatott, csak itt, a nagy óceán közepén, ahol már csak a gyónás segít a
lelkeken. S megbékélt azért is, mert immár nem egyedül kell ítélkeznie, Sancho bírájának
lennie. A szótlanság, amely most körülveszi őt, már ítélet és elszánás. Ezernyi gondolat forr
az agyakban, s mind Sanchóra irányul.
-- A hínáros tengeren járunk -- suttogja valaki rekedten.
S mindenki tudja, mi rejtőzik e szavak mögött. A tenger hetek óta vészjóslóan
nyugodt. És félelmetesen végtelen.
A tengert ki kell engesztelni. Valakivel. E pillanatban azonban megszólalt Sancho
Ruiz de Sagunto. Anélkül hogy megmozdult volna, hogy szemét felnyitotta volna, szinte saját
magának mondta:
-- Nem öltél meg, Rodrigo. El sem árultad soha, hogy nemcsak felbujtottam a
merénylőket, hanem meg is áldottam a tőrt, ámbár az utóbbi nem volt feladatom, és főbenjáró
bűn, hogy megtettem. Ha föladnál, Rodrigo, fejemet vennék ezért, hiszen nem tudta senki. De
hát te nem árulsz el soha, mert megtudja akkor mindenki, hogy a gyilkos tőr a te tőröd volt...
-- Most elmondtam mindent -- nyomta meg a szót Rodrigo. Kígyósziszegésként,
ördögnevetésként hatott az új szó:
-- Gyáva vagy Rodrigo... Hiszen senor Luist sem mered megszólítani...
Dühös káromkodással vetette rá magát ismét az espada. S talán meg is fojtja, mert
senki sem sietett a besúgó segítségére, ha nem hangzik fel Juan de Cosa hangja:
-- Rodrigo da Triana! A kosárba!
Ez a hang észre térítette őket. Az espada elengedte Sanchót, aki gyűlöletes vigyorral
fordult a Santa Mária matrózaihoz.
-- Mielőtt megölnétek engem, ti, hit bajnokai, no, mesélek én is egyet-mást tinéktek.
Durva és kegyetlen mesék lesznek, mert nem fogok szépíteni a tetteimen, mivelhogy gyónás
lesz ez, ti senkiháziak!
Maga is meglepődött a hangján, hetyke és gúnyolódó szavain, mert soha azelőtt így
nem beszélt. Talán csak gondolt, érzett...
-- Elmesélem Estanciának, a sevillai fekete galambnak történetét -- nyomta meg a szót,
hogy Rodrigo, aki e pillanatban mászott fel az árbockosárba, meghallhassa.
Estancia. Rodrigo, mint akit szíven ütöttek, megállt.
-- Hé, fölfelé, szaporán! -- ordította Jüan de Cosa. -- Jól figyelj, mert oda lesz a tízezer
maravédi!

6.
Sápadt telihold karikája ragyog az égen, képe ezer apró holdacska gyanánt csillog a
víz színén. Közel és távol sziporkázik a tenger. A hajó sodrában és a feketéllő messzeségben
világító állatparányok sokasága villantja fel a fényét. A szél elcsendesedett, majd el is állt
egészen. A három hajó éjszakára közelebb húzódik egymáshoz. A sötétség ijesztő titkokat
rejteget. És ijesztő játékot űz.
A Santa Maria orrában, a legénység szállásán már alszik mindenki. Fojtott, párás a
levegő, bő szuszogás árad, a mélyen alvók horkanása hallatszik.
Csak ketten vannak ébren, Sancho Ruiz és Castillo mester. Meredt szemmel bámulják
a vaksötétet. Egymást keresik. Feszülten figyelik a feltámadt hangokat. Egymást fülelik. Nem
szólnak egy szót sem egész éjszaka. Mégis beszélgetnek.
„Azt mondtad, féltél. Mindig mindenkitől féltél -- így szólt magában Castillo, és a
sötétben Sancho felé fordította a fejét. És hogy nem is tudod, honnan e nagy félelem benned.
A torkodban dobogott mindig a szíved, ha csak megszólított bárki, és szűköltél ijedtedben, ha
a pajtásaid kiabálását hallottad. Igaz, legtöbbször rajtad tombolták ki magukat, mert te éppen
a nagy félelemtől hajtva készséges és alázatos voltál, uraid sok parancsának és óhajának
végrehajtója. Ó, ha tudták volna, mennyire gyűlölöd Fra Torquemadát, Gaspar Julgart és a
többieket, akiknek a talpát nyalod..."
Castillo halkan hümmög, de oly csendesen, hogy inkább nyöszörgésnek véli Sancho.
És úgy hiszi ott, a megtévesztő és megejtő sötétben, hogy eltalálja a másiknak minden
gondolatát:
„Színleled, mintha aludnál, pedig ébren vagy, jól tudom. Alvó ember fészkelődik,
horkol, nyugtalan. Te pedig hallgatsz, és nem moccansz. Most felsóhajtottál... A lelkiismeret
bánt talán. Nagy garral kimondtátok az ítéletet, és most nem tudjátok végrehajtani. Mert éjjel
a tisztek őrködnek, nappal meg az admirális haragjától féltek..."
Magamagát nyugtatja Sancho, de remegő sóhajtás tör fel a melléből. Castillo felkapja
a fejét. „Vidám a fickó -- mérgelődik --, vidám, mert azt hiszi, lóvá tett bennünket. Az ám,
hiszen még sajnáltuk is szegény, rettegő nyúlvitézt, és elborzadtunk harminc áldozatán, kikkel
eddig dicsekedhet. Hohó, mi másért is gyűlölte urait, ha nem azért, mert hitvány bábu volt
kezükben, s mert ő soha nem lesz oly hatalmas, mint azok. No, nevess hát az egyszerű
eszünkön! Mégsem jártál túl rajta!"
Nagyon fúj Castillo, de újabb nyöszörgésnek tűnik ez az éjszaka közepén. Ilyenkor
visszhangra kél, ami halk, és elhalkul, ami hangos. „Azt gondolod -- töpreng magában Sancho
--, kár mégis értem, mert ki tudja, milyen büntetés lesz, ha mégis vízbe dobtok. Bamba
szamarak vagytok, láttam az arcotokon, amikor elmeséltem, ki mindenki tartott nagyra
engem. Hiába, már itt a földön elnyeri jutalmát, ki áldozni tud a hitéért. És én mi mindent
áldoztam érte..."
Felrémlik előtte Estancia bársonyos fekete haja, csillogó sötét szeme, szép komoly
arca. Egyszerre csak öklét kezdi rágni keserű fájdalmában, és felnyög, mint akit megbotoztak.
Castillo ott a másik „koporsón" szélesen mosolyog. Immár egy szót sem hisz abból, amit
Sancho meggyónt az este folyamán. „Hiszen nevet. Ide hallom, hogy visszatartja a röhögését.
Istenfélelem, emberfélelem: bolondokat beszélt. Azt mondta, .szurokkal kenték be társai az
oltár lépcsőjét, amelyen arcra kellett borulniok a felszentelés alatt... és titokban cédulát tűztek
a hátára: »Kicsi ördög, majd megnő!« No és aztán?..."

De mindez annyira komikus és hihetetlen, hogy Castillóból felböffen a nevetés. Nem
látja, hogyan is láthatná, hogy Sancho szeméből ömlik a könny. És nem más miatt szakadt fel
belőle a sírás, mint hogy hallja Castillo felcsukló hangjait. „Sír? -- kérdezi magában. -- Igen,
Castillo biztosan sír. Siratja Estanciát, hiszen a többiek szemébe is könny szökött, amikor
ezeket mondtam: »Nem tudtam megmenteni, pedig higgyétek el, nem volt szándékomban
vesztét okozni. Benyitottam éppen a vallatókamra ajtaján, amikor elrántottak onnan, és azon
túl nem is láttam többé a lányt. Most itt vagyok, ítéljetek. Féltem mindenkitől, és ezért
megalázkodtam mindenki előtt. Tőletek nem félek.«"
Hazudott. Mert kimondhatatlanul félt ezektől a marcona, faragatlan emberektől,
akiknek állat dús szakáll borítja már. Görcsösen összekupörodott az ágyán, és várta, hogy
rázúduljanak a halált hozó ütések.
-- Hagyjátok -- legyintett akkor a hidalgó --, hagyjátok az átkozottat. Maholnap úgyis
az Úr elé kerülünk mindannyian.
-- Előbb azonban vízbe dobjuk a sehonnait! -- mordult fel Castillo.
Igen, ezt mondta Castillo, és most sír, mert bántja a bűntudat.
-- „Sírj hát, Castillo, sirasd a hajnalt, amikor én, Sancho Ruiz de Sagunto, az espada
elé állok, és kimondom: »Elhagytad a szeretődet, halld büntetésedet! Ne reménykedj többé,
meghalt Estancia.«"
Meghalt Estancia. Castillo pedig ott, a másik ágyon kezét dörzsöli jókedvében.
„Vidámodj csak, fajankó -- mondja gondolatban Sanchónak --, vidámodj, hogy annyi derék
embert tönkretettél. Bezzeg sírnál, ha tudnád, amit én tudok. Falnak mennél dühödben, ha
tudnád, hogy Rodrigo reményét el nem veheted. Mert Estancia él, én magam láttam,
beszéltem is vele. Várja Rodrigót."
Szélesen, leplezetlenül kacag már Castillo. Nem fojtja el többé reszkető sírását
Sancho. De a kétféle érzés hangja összeolvad, eggyé zavarodik a szállás sötétjében. Messze
még a hajnal, amely eldönti, ki sír, és ki nevet.
Messze volt még a hajnal, de az is eljött egyszer. Rodrigo gémberedett tagokkal
ereszkedett alá a hágcsón. Szeme álmatlanságtól volt vörös, arca eltorzult a rettentő
tépelődéstől, az ijesztő vízióktól, amelyek odafent kísértették őt az éjszaka folyamán. .'
Nem szólok mégsem Luis de Torresnak -- döntötte el magában. -- Mert itt vagyunk
már a hínáros tengerben, és a szél is elállt. Az admirális nem akar visszafordulni. Hátha soha
többé nem látom Estanciát. Amíg nem szólok, van remény a visszatérésre."
Ez megint a régi, ostoba, babonás játék volt, amivel nem tudott felhagyni sehogy sem.
Szíve felett Estancia kicsiny hajfürtjét őrizte, mégis újabb meg újabb próbákra tette a sorsot.
Alighogy leereszkedett a kötelekről, éles fájdalom hasított a combjába.
Granada emléke. A fájdalomtól keserű képpel nézett szembe éppen senor Luis de
Torresszal, aki ebben a percben lépett a fedélzetre.
-- Mi újság volt, fiam?-kérdezte.
-- Semmi, uram.
-- Nem láttál földet?

-- Nem, uram.
A könnyzacskós, bágyadt szemek lecsukódtak. A sápadt arc kipirult az izgalomtól.
-- Neked kell a tízezer maravédi, ugye?
-- Igen, senor Luis.
-- És mit kezdel majd vele?
-- Jegyesem van, senor Luis.
-- Ó, persze. No és, hogy hívják?...
-- Estanciának.
Percekig farkasszemet néztek egymással. Többen is megálltak mellettük, maga Don
Cristobal Colon is, hogy érdeklődve hallgassák e pattogó, furcsa párbeszédet.
-- És hová valósi a te Estanciád?
-- Sevillai.
-- Élnek a szülei?
-- Apjaura él.
-- És... és hogy nevezik az apját... fiam?
-- Josua Franco a neve... senor Luis.
Nem lehetett ezt meg nem mondani. De sarkon fordult azonnal, és elsietett a hajó
végébe. A tenger pedig állt, nem is fodrozódott. Egymástól jó száz-kétszáz ölhyire óriási
fűcsomók lebegtek a vízen. A megsárgult hínárlevelek hosszú csókjai arányló sugarak
gyanánt sűrűsödtek körülöttük.
-- Ő volt, aki feladta Estanciát -- intett a szemével Sanchóra Castillo.
-- Bevallotta?
-- Be.
Ettől fogva úgy kerülgették Sancho Ruiz de Saguntót, mint a macska a forró kását. A
halálraítélt pedig hátrált, megragadta a tatemelvény falépcsőit, és nem mozdult helyéből.
Nézte a gyilkos szemeket, amelyek mind rá szegeződtek. Bámulta Rodrigót, aki ajkát
biggyesztette. Majd Castillóra esett a tekintete. Castillo vigyorgott. Ugrásra készen kuporgott
a ferde képű hidalgó, és egyre a fejét csóválta. Carlos pedig öklével a másik keze tenyerét
csapkodta, mutatván, hogy most jön a haddelhadd, és nagyokat kacsintott hozzá.
Sancho olyan bőbeszédű lett hirtelen, mint még soha azelőtt. Megállította sorban
Bernardin de Tapiát, Sanchez de Segoviát, Alonso Ninót, Pedro Guttierezt, és időről, a
tengerről, a szelekről faggatta őket. De egyszer elfogytak ezek is, a reggeli étekkóstolás sem
tartott pár percnél tovább. Rodrigo pedig ott, az árboc tövében felmordult:
-- Mi lesz?

E percben az admirális lépett közéjük vidám tekintettel.
-- Mi bajotok van megint, emberek? Olyan savanyú a képetek, mintha uborkát ettetek
volna. Csak nem az újabb szélcsendtől féltek?
-- Miért félnénk? -- vonta meg a vállát Castillo. -- Kegyelmed úgyis azt mondja rá,
majd feltámad a szél.
-- Úgy is van. Látjátok, nem olyan félelmetes a hínáros tenger sem.
-- No hiszen, még csak az elején járunk!
-- Jócskán benne vagyunk már, elárulom nektek. Csillogott, nevetett az admirális kék
szeme. Szétvetette a lábát, és csípőre tette a kezét.
-- No, hadd lássam, ki nem fél közületek a hínáros tengertől! Kinek van kedve
megfürödni?
Egyszerre tört ki belőlük a kiáltás. Ujjongtak, nevettek, egymás hátát csapkodták
színlelt jókedvükben.
-- Fürdessük meg a kuktát! Fürdessük meg a kuktát! Rárontottak, mint a farkasok,
megragadták kezét-lábát, és még csak kiáltani sem volt ideje, meglóbálták, majd nagy
lendülettel a vízbe hajították. Íme, az ítélet. A test a vízbe toccsant. Elmerül. Aztán felveti a
tenger.
-- Meleg a víz?! -- kiáltotta nevetve Don Cristobal.
-- Hogy esik a fürdés?! -- ordította kórusban a hajósnép. Hogy esik a fürdés, Sancho?!
Sancho Ruiz kétségbeesetten kapálódzott odalent. Eszeveszettül csapkodott a karjával,
szerteszét fröccsent körülötte a víz, sziporkázó, csillámló sugárban. A Nináról és a Pintáról
nagy ordítozás, kiáltozás hangzott, és Sancho Ruiz „példáját" többen is követték.
-- Húzzátok ki! -- parancsolta az admirális. -- Hiszen nem tud úszni a szerencsétlen!
A halálraítélt hápogva nyelte a vizet. Egypáran ledobták ruháikat, és a tengerbe
vetették magukat. Egészen Sancho közelébe úsztak, de nem nyúltak hozzá.
-- Jó a víz? -- kérdezgették harsány hangon. -- Ugye, jobb, mint a spanyolcsizma?
Siess Estanciádhoz! -- komiszkodtak vele gáládul.
Félig halott volt már Sancho, mire kimentette az admirális két testőre. Don Cristobal
szeme villámokat szórt, dühösen járkált fel s alá a fedélzeten.
-- Mi volt ez? Mit forraltatok?! -- szitkozódott.
-- Kérdezze meg őtőle! -- vágott vissza Rodrigo.
Alkonyat előtt nagy riadalom támadt. Elsütötte ágyúját a Pinta, jeléül annak, hogy
földet lát. A Santa Mária legénységén rettentő izgalom lett úrrá, énekeltek, daloltak
örömükben, mígnem a genovai intésére elénekelték együtt a „Salve Regina"- és kórusban,
áhítattal imádkoztak. Csak Rodrigo volt magánkívül dühében, hogy elesett a tízezer
maravéditól. Hajnalra pedig kiderült, hogy vaklárma volt az egész. Se közel, se távol föld nem
látszott. Don Cristobal magához hívatta Martin Alonsót, és felelősségre vonta.

-- Kegyelmed próbára teszi az emberek türelmét. Máskor csak akkor lövessen, ha
személyesen is megbizonyosodott arról, amit az őrszem látott.
Valóban, már eddig is kemény próbát állt ki a türelmük. Soha azelőtt hajó még nem
távolodott ilyen messzire az európai partoktól. Huszadik napja utaztak a tengeren anélkül,
hogy a csillagok meg a nap helyzetét nem számítva --, bármi is mutatta volna, merre járnak.
Már nem ültek hallgatagon, várva az idő múlását, már a halálraszánás dühe ébredezett
bennük. S most, hogy nem tudták kitölteni jogos dühüket a besúgón, egymásnak estek
ingerült szavakkal, minden kicsiségen összevesztek, dühösek voltak a szélcsendre, a
forróságra, a hajó mélyében rothadó káposzta fertelmes szagára.
-- Add ki a porciónkat! -- üvöltöttek a szakácsra.
-- Csak beosztással! -- hangzott a válasz. -- Ki tudja, meddig leszünk még a tengeren?
-- Mi gondod rá? Nézd az admirálist! Ő bízik a számításaiban -- nevettek gúnyosan.
Rodrigo naphosszat a hajó orrában ült, és a messzeséget figyelte. Nem törődött már
sem Sanchoval, sem Luis de Toresszal. Egyre csak az járt a fejében, hogy amikor Martin
Alonso elsütötte az ágyút, Don Cristobal fennhangon így kiáltott:
-- Én már az éjszaka láttam fényeket!
Vagyis hogy ő látta volna meg először a földet. De később, amikor kiderült a tévedés,
nem említette többé a dolgot.
Váratlanul egyetlen ijedt kiáltásban tört ki a Santa Mária minden utasa. A hajó ijesztő
gyorsasággal emelkedni kezdett. Repült valósággal, mintha hátára kapta volna valamilyen
tengeri szörnyeteg. Megbolydult a tenger. Anélkül hogy szél támadt volna, óriási hullámok
támadtak, és ide-oda dobálták a gyönge hajókat. Aloso Nino első ijedtségében elkiáltotta
magát:
-- Bevonni a vitorlákat! -- De az admirális leintette. Nincs szél, baj nem történhet.
-- Haragszik a tenger! -- hördültek fel a matrózok.
-- Követeli a jussát!
Órák múltával ült csak el a szertelen hullámzás. Akkor feltámadt a szél, kifeszültek a
vitorlák, és a hajók továbbhaladtak az új világ felé.
A genovai a hajó orrában állt. Nézte a tengert, a felhőket. A magasban madarak
szálltak. Jó jel. Ahol madár van, föld is van. A hínárok közül nagy, vörös ollójú rákot
halásztak ki. A rák nem távozik messzire a szárazföldtől.
De eltelt egy hét, és a földnek még nyoma sem volt.
Egy napon, amikor éppen az orrfedélzetről akart leereszkedni, miután megvizsgálta és
rendben találta az iránytűt, a lépcső alján egy csomóba verődve találta a Santa Mária
legénységét. Látták, hogy lefelé készül, de nem mozdultak a helyükről. Nem sok jót árultak el
ezek az arcok. A torzonborz szakáilak mögött ijesztően villogtak a szemek. Ökölbe szorított
kézzel vártak rá.
Mögöttük, a háttérben húzódva meglátta Don Pedro Guttieréz vállas alakját. S
egyetlen szempillantás alatt rádöbbent, hogy erőszakkal ezúttal semmire sem mehet. Nem

pánik kapta el őket ismét, hanem alapos megfontolással határozták el, hogy visszafordulnak.
Ha csak egyet lép lefelé a lépcsőn, megteszi azt, amire várnak. Eléjük megy, hogy elállhassák
útját, és szóváltásra kényszerítsék.
-- Gyertek fel! -- mondta kurtán, és az orrárboc tövére telepedett. -- Gyertek,
valamennyien! Beszédem van hozzátok.
-- Nekünk is -- dörmöge Don Guttierez.
-- Kegyelmedet királyi parancs küldte erre az útra. En most a matrózaimmal akarok
szót érteni, akik önszántukból jöttek velem. Az embereknek tetszett ez a megkülönböztetés,
készségesen köréje gyülekeztek.
-- Régóta figyellek benneteket -- kezdte a beszédet az admirális. -- Tudom, hogy
szemmel tartjátok minden mozdulatomat, füleltek minden szavamra. A minap láttam, már
azon voltatok, hogy Martin Alonsót kiáltjátok ki a flotta admirálisának, csak azért, mert unosuntalan délnyugatra akarja fordítani hajóink orrát, jóllehet ő sem ismeri jobban a Földnek ezt
a részét, mint én. Észrevettem, megnéztétek titokban a hajókönyvet. Tudom jól, hogy
sebességet is mértetek, noha letagadtátok. Hallottam minden szavatokat, mert tudnotok kell,
hogy éjjel-nappal virrasztók gondjaimmal, úgy, ahogyan megígértem felséges
uralkodóinknak. Amikor fújt a szél, attól remegtetek, messze távolodunk a földtől, amikor
elállt egy időre, azon zúgolódtatok, hogy örökre itt rekedünk a hínáros tengerben. És most,
hogy újra vad erővel száguldunk célunk felé, azt beszélitek magatok közt, hogy ellenkező szél
sohasem fúj ezen a tájon.
Megállt egy kissé a beszédben. Körbejártatta tekintetét az embereken, úgy kérdezte:
-- Kicsinyhitűek, miért kételkedtek bennem?
Mintha Krisztus szavai elevenednének meg újra, és ők volnának a galileai halászok, e
szavakra magasztos áhítat ragadta el valamennyiüket.
-- Honnan is vennénk a bátorságot, uram? -- rebegte egyikük. Elfelejtették
egyszeriben, mire uszította őket Don Pedro Guttiezer, és mit akartak ők maguk is az imént.
Az admirálison felejtették káprázó szemüket, aki most mintha megváltozott volna egészen.
Valami földöntúli ragyogás tűnt fel az arcán, és elömlött egész alakján. Nyoma sem maradt a
kemény erőszakosságnak, mely sokszor megnyilatkozott benne az út folyamán. Most
lenyűgözte őket szelíd szavaival:
-- Bátorságot mondtatok? Ó, hiszen nem volt még próbára téve a ti bátorságtok! Mert
ugyan tudjátok-e, hogy sokkal, de sokkal messzebb járunk a földtől, mint ahogyan a
hajókönyvben írva van?!
Az elszörnyedés moraja hangzott.
-- Féltek -- emelte fel hangját Kolumbusz --, ámbár nincs mitől. Amíg látjátok,
halljátok, tapintjátok a környező világ dolgait, ne féljetek sem földi, sem földöntúli
hatalmaktól. Mert ugyanaz a halál jön értetek a tenger hullámaiban is, mint a fegyver vasától
vagy a nehéz nyavalyától. És ne higyétek, hogy bennem nyoma sincs a félelemnek. Féltem
sokszor és sokaktól. Nem tudom, honnan e nagy félelem énbennem.
(Miért kapják fel a fejüket ezekre a szavakra? Miért kerekedik el a szemük, és néznek
egymásra, mintha rosszat sejtenének? Ismerős előttük ez a vallomás?)

De mindig csak emberi indulat, emberi szerzemény volt, ami megrettenést keltett a
szívemben. Csillagos égtől, háborgó tengertől, fegyveres harctól, kemény haláltól sohasem
féltem. Azt kérdezitek most, mi mástól félhettem még? Hát soha egyikőtök sem féltette még
vágyainak teljesülését, terveinek valóra váltását, érzelmeinek jogát, hitének igazát? És a
hivatást, amelyre születtünk, és amelyet felismerni csak férfikorban tanulunk meg igazán? A
genovai messer Centurione és messer Negro hiába fenyegettek engem, hogy törvény kezére
adnak, ha nem végzem továbbra is becsülettel a dolgomat. Amikor elhagytam őket, nem a
félelemtől háborgott a lelkem, hanem a mélységes dühtől, amiért béremmel adósak maradtak.
Megbízásukból elmentem még Madeira szigetére cukrot vásárolni, de már nem tértem vissza
hozzájuk. Portugáliába hajóztam. Lisszabonban találkoztam testvéremmel, Bartolomeóval, aki
így biztatott: „Hagyd ott messer Centurionét! Gyere, rajzolj te is térképeket! Attól kezdve
térképeket rajzoltam János király udvarában, és mondhatom, kedvemre való volt ez a munka,
mert szívesen olvastam a tudós szerzők munkáit, és mérhetetlen csodálattal ittam magamba a
messzi utakról megtérő kapitányok beszámolóit. Bizony mondom, barátaim, sok csodálatos és
izgalmas dologra lettem figyelmes.
(Így mondta: barátaim. És ettől csillogni kezdtek a szemek. A hajóslegények
lekuporodtak a fedélzetre, úgy hallgatták a szavait, miközben szépen feszülő vitorlákkal
száguldott előre a Santa Mária).
Nem kell bizonygatni előttetek, hogy gömbölyű a Föld. Mi másért látnátok a messziről
közeledő hajónak legelőbb az árboca csúcsát, ha nem görbülne kissé a végtelen tenger tükre?
De azt már ti is éppolyan kevésbé tudjátok, mint megannyi tanult és csiszolt koponya, hogy
mennyi igazában a távolság Lisszabon és Cipangu között. Erre csakis a tapasztalás adhat
feleletet. Ezt mondtam én is magamban, mert már akkor felrémlett előttem a nagy terv, a cél,
amelynek elérésére egész életemet feltehetem. Lisszabon valóságos Bábel volt, Tengerész
Henrik nagy tettei megbolygatták egész Portugáliát, elszánt hajósok indultak -- immár II.
János király parancsából --, hogy Afrika megkerülésével felkutassák a kincses Indiába vezető
utat. De találtak kincseket bőven Afrikában is, közöttük elsősorban Bartholomeu Diaz
kapitány, egy szerfölött erőszakos és hányaveti, bátor ember, aki minden felfedezőnek
példaképe lett. (Most a hidalgóra vetette pillantását, és bólintott: emlékeztetve őt a Fuente el
Fresnó-i beszélgetésre.)
Diaz azt állította, látta az arany- és ezüstlevelű fákat. Én azt mondtam, merészebb, de
kecsegtetőbb volna egyenesen nyugat felé hajózni az óceánon, ha India a célunk. „Ó,
kegyelmed túlságosan forrófejű! -- legyintett hitvesem, amikor elmeséltem neki tervemet. -Arra még maestra Bartholomeu kapitány sem vállalkoznék, pedig õ a legtapasztaltabb és
legbátrabb hajós, akit ismerek."
Ettől fogva meggyűlöltem a pöffeszkedő Bartholomeu Diazt. Mert tudnotok kell, hogy
ifjú házas voltam, egy szép és előkelő házból való leánynak, Felipa Moniz Perestrellónak
férje, akinek családjában büszke hagyomány volt a hajózás. Gúnyolt is váltig hitvesem, amiért
szerinte feladtam a tengert a poros térképek kedvéért. Pedig nem úgy állt a dolog. Az udvari
térképtárban, ahol napjaim jó részét töltöttem, váltig azon törtem a fejemet, miképpen lehetne
körülhajózni a Földet. Azt mondják, az ember keresi a boldogságot. A boldogság pedig nem
más, mint az a bármily parányi ötlet, szándék, tett vagy vállalás, mellyel a nagyvilágnak
hasznára lehetünk. S ahogy múltak a napok és hónapok, egyre bizonyosabb lettem, hogy az
ismeretlen óceánt áthajózni nem kicsiny, hanem hegyet-völgyet megmozgató, nagyszerű
hőstett.
(Mi ez? A szél ereje változó lesz. A vitorlák összeesnek, és nagyot csattanva dagadnak
ki újra. A hajó meginog, szertelen hullámzás dobálja.)

Attól kezdve féltem Diaztól. Megvallom nektek, barátaim, nem hitvesemet féltettem,
hiszen őt hozzám kötötte szerelnie, a törvény és a vallás egyaránt. A tervet féltettem. Mert
Diaz jó nevű és jó hitelű ember volt, egyetlen szavára készen állt akárhány karavella.
Énnekem pedig csak arcpirító könyörgés után engedett át hitvesem családja egy kicsiny
vitorlást, amelyen Írországba hajózhattam. Sértett büszkeséggel vágtam neki az északi
vizeknek, és már,csak azért is elhajóztam Thuléig, az utolsó ismert szigetig, sőt még azon túl
is, nyugat fél. És mondhatom nektek, nem féltem ott semmitől. Sem a hidegtől, sem a
sziklákon dörömbölő bajuszos szirénektől.
(Tallarte de Lajes és William Ires, a két csendes jó barát szaporán bólogat. Igen, ők is
láttak sziréneket. Nem női alakok, hanem bajuszuk van, és mély hangon bőgnek, mint a
barmok.)
Ott fenn, az északi vizeken döbbentem rá egy nagy titokra, amelyet soha senkinek nem
mondtam még el, tinektek is csak azért mondom, mert távol vagyunk a földtől, amelyen az
irigység és a butaság béklyózza meg röppenő álmainkat.
Képzeljétek el magatoknak a tengert, amelynek térképét láthattátok már nemegyszer.
Amott fenn a brit sziget nyugati partjait állandó délnyugati szelek támadják. Délnyugatról jön
egy tengeráram is, amely sokféle ismeretlen növényt vet partra. Ha meg Angliából
Portugáliába hajóztok, jobbára éppen nyugat felől fúj a szél, és vele nyugatról áramlik a
tenger is. Pálosból dél felé hajtott bennünket egy északi fuvallat...
(Az égen egybefolynak a felhők, szürke ragyogás lesz úrrá a tengeren. Fortyog és
hánykolódik a víz, a szél meg újult erővel kapaszkodik a vásznakba. Vihar lesz talán?
Mentsen meg tőle az Isten.)
Amikor Thuléból hazafelé vitorláztam, már sejtettem azt, amit ma biztosan tudok.
Mesélték nemegyszer, hogy délen, az Egyenlítő táján erős szelek fújnak északkeletről
délnyugatra...
Amikor hazaértem, leültem asztalomhoz, és megrajzoltam a szelek meg a
tengeráramlatok irányát úgy, ahogyan azokat megismertem. Összekötöttem a nyilakat, és az ír
partoktól a portugál partokon át le, egészen a Kanári-szigetekig húzva, jókora félkört kaptam.
Akkor aztán megtoldottam a kör ívét, és ahol összezáruít, arra a helyre képzeltem a földet...
-- Indiát! -- ugrott fel a hidalgó.
-- Indiát, kincses Indiát! -- lelkesedtek a többiek is. -- Meséljen tovább!
-- Nincs tovább. Azazhogy van, de az már rövidebb história tárta szét kezét a genovai.
-- Otthonomban nevetség tárgya lettem esztelen tervemért. Való igaz, a térképről szót sem
ejtettem sohasem, hiszen a szelek járását, a tenger áramlását csak a képzeletem tette ilyen
kerekké. Egyszerű és, szabatos beadványt készítettem hát János királynak. De hát nem voltam
az ő szemükben több jöttment idegennél, bogarászó térképrajzolónál. Hírét vettem azonban,
hogy nagy titokban kikérték a nyugati hajózásról a firenzei tudós, Toscanelli véleményét is,
akinek hét pecséttel lezárt levelét végül is nekem kellett őriznem az udvari térképtárban.
„No látja -- mondta egy napon feleségem, Felipa Moniz --, hogy nem lehet akárkire
bízni egy ilyen fontos hajóutat! Diaz kapitány arra készül, hogy nyugat felé körülhajózza a
földet."

Mintha késsel döftek volna a szívembe. Ellopták volna a tervemet? Hiszen „akárki"
voltam. S íme, most egyszeriben „fontos" lett a hajóút. Féltem a csalódástól, hogy végül is le
kell mondanom a nagy álomról. Megaláznak, és nem tehetek semmit ellene. Mily szerencse,
hogy nem árultam el titkomat! A véges emberi koponyák előtt amúgy sincs megvetendőbb az
olyan embernél, aki nem hideg és hamis számítások útján, hanem képzeletével és szívével
sejti meg a dolgok törvényeit. Hát még az olyan embernél, aki tapasztalni is akarja megsejtett
igazságait. De hát erre csak Spanyolországban tanítottak meg. Egy apród jött értem,
úgymond, siessek azonnal a királyhoz, s vigyerr Toscanelli levelét. Vittem, ahogy a parancs
szólt, s íme, kit láttam a szobában? Bartholomeu Diaz állt a király előtt, dölyfösen és pimasz
képpel. Ő vette ki kezemből a levelet, anélkül, hogy rám tekintett volna. Belenézett, majd
megpöckölte az ujjával: „Felség! Erre a papirosra tegyem a hajómat?"
A nagy hajós, a bátor felfedező. Én meg reszkettem egész testemben a félelemtől. Ó,
csak meg ne gondolja magát! Legszívesebben hangosan kiáltva rontottam volna agyam és
szívem tolvajaira, de végül sikerült leküzdenem önmagamat. Aztán minden szinte napok alatt
történt. Hitvesemet, Felipát elvitte a pestis. Én zsebre vágtam Toscanelli levelét, hajóra
szálltam hatéves fiammal, Diegóval, és meg sem álltam Pálosig... Ez hát az én igaz
történetem, barátaim. Elmondtam, hogy megismerjetek, és bízzatok bennem.
Itt elhallgatott az admirális, és sorra minden tengerészének az arcába tekintett. Ébredő
csodálat és megenyhült érzelmek jeleit láthatta rajtuk.
-- Admirális -- lelkesedett Castillo --, miért is nem mondta kegyelmed mindezt
hamarabb? Most már tudjuk, hogy biztosan megvan a föld, ahová igyekszünk!
-- Nincs semmi baj! -- rikoltott Carlos. -- Elhajózom én akármeddig, ha tudom, hogy
egyszer csak vége van valahol a víznek.
-- De hát a számítások? Nem Toscanellié, hanem a kegyelmed számításai? -- kezdte
Don Pedro Guttierez, de letorkolták:
-- Ördög bújjék a számításokba! Ez így is világos, mint a nap.
Igen, a nap. A nap eltűnt az égről, opálos fényű felhőtakaró borította a tengert. Most
már széles ívben, szédítő lendülettel hintázott a hajó, hullámhegyre föl és hullámvölgybe le.
Az emelkedés és zuhanás szédítő érzése belemarkolt a gyomrukba, és elakasztotta a
lélegzetüket. Majd vöröslő fénybe borult minden. A felhők szemérmes függönye mögött
lassan leereszkedett és elbújt a láthatár mögött a nap.
De ők nem mentek el Don Cristobal mellől, hanem ott maradtak körülötte már egy csomóban,
mint apostolok a Mester körül, és odaült közéjük csendesen a kormányos, a fedélzetmester, a
történész, a tolmács és a jegyző is. Egymásba fogózkodtak, mert igen erőssé vált a hajó
himbálása, és olykor meg-megrántották a hullámok a hatalmas alkotmányt. Hallgattak, nem
merték megtörni a varázst, amely fogva tartotta őket. A várakozás varázsa volt ez.
Mindnyájan érezték, hogy Don Cristobal Colon még nem mondta ki az igazi
vallomást, a varázsszót, amely megnyitja majd előttük a szezám kapuját. Vajon mi ez a szó?
A legtitkosabb szó csak egyszer ölthet hangot. S Kolumbusz kimondta már a pálosi
Szent György-templomban. Önmagának.
-- Éltemet tovább nem mesélem. Ismeritek jól Sancho Ruiz szavaiból.

Hallotta hát, ha úgy tetszik, kihallgatta azon az éjszakán a besúgó vallomását. Mégis
úgy tett, mintha nem tudná, miért hajítják a vízbe. Most bizonyosodtak meg igazában, hogy
egymagukban, senkitől sem függve és senkihez sem tartozva tartja tenyerén őket az Isten. A
harmincnégy nap óta feszülő húr hirtelen megpattant. Akit eddig gyűlöletes magasságban
képzeltek maguk fölött, leereszkedett közéjük. És felemelte magához őket. Kitárta lelkét.
Valami különös részegség, mámoros, zajongó szeretet lett úrrá rajtuk. Egyszerre csak
mindenki mindenkihez beszélt, fogadkozott és bólogatott, vagy cinkos szavakat váltott,
mintha a tenger és a szél meghallhatná szavukat.
-- Rodrigo fiam, találkozunk majd Pálosban.
-- Találkozunk, senor... Josua.
-- Bocsássatok meg nekem! Nemcsak akarni, tenni is kell jót.
-- Úgy van, Sancho. És tudd meg, hogy Estancia él.
-- Neked rendelte a Mindenható... áldja meg őt a Szűzanya...
-- Ó, hallgassátok meg végre, milyen nehéz bűn nyomja a lelkemet! Sebhelyes a
lelkem, éppúgy, mint az arcom.
-- Hagyd, Fernando, bármit tettél, megbocsátjuk. S velünk megbocsátja az Isten is.
-- Vízbe dobjam-e tégelyeimet?
Ebben a percben, mintha óriási tenyér csapódott volna a hajó oldalához, megdöndült a
Santa Mária mélye. Majd valami kattogott és súrlódott a fenék deszkáihoz. .Aztán még egy
csapódás következett.
-- A krák-suttogták elcsendesedve.
Az admirális felemelte kezét. Már nem látták az arcát, csak fehér Inge világított az
éjszakában.
-- Barátaim. Még két napot kérek.
Két nap. Minden és semmi. A szél fúj, hajók rohannak. Nincs már gátja az őszinte
szavaknak.
-- Túl vagyunk már azon a ponton, ahol a földet meg kellett volna találtunk. Félek,
hogy mégis valahol elhibáztam... Hazudtam, amikor Indiát ígértem. Hátha sem Cipangut, sem
a Nagy Kán országát, sem pedig Indiát nem találjuk. Csak egy új világot. Nézzétek a távolt.
Mintha emberi tüzek pislognának ott. Vagy csak a képzelet játszik velem? Most újra félek.
Mert egyszer haza kell térnünk. És mi lesz, ha a világ előtt nem India kincsét csillogtathatom?
A királynő India fűszereit várja. Torquemada Indiát követeli. „Cristobal Colon, Isten
irgalmazzon neked, ha abba nem hagyod!"
De hiába a hangos szó és a csendes tépelődés, a hullámokra hágó Santa Mária
fedélzetén, harminc ember szoros gyűrűjében magára marad ismét félelmeivel és kétségeivel,
Don Cristobal Colon. Recseg és ropog a Santa Mária, nyoma sincs benne ijesztő, halk
neszeknek. Hangosan nyikorog és sikolt minden eresztéke, tapsolnak vitorlái/csattognak
zászlói, zizegnek, zúgnak kötelei. Már eltűntek körűié a hínárok, egyetlenegy fűcsomó lebeg a
felhúzott horgonyon harci dísz gyanánt.

-- Ha megérkezünk, megtömöm a zsebemet arannyal.
-- Nem bánom többé, hogy ki melyik istent imádja. És nem leszek mások
kapcarongya...
-- Ha megérkezünk, nagyot alszom.
-- Ha hazatérünk, el nem hagyom a lányomat.
-- Ha hazatérünk, el nem hagyom kedvesemet. Valaki kiejti a szót:
-- Szeressük egymást... Emberek legyünk...
Egy nap. Két nap. Két napot kért az admirális. Ha addig nem látnák földet, mi lesz? Ó,
kár volna most már visszafordulni!
Eljön 1492. október 12-ének hajnala. Rodrigo da Triana, aki a hajó orrában didereg,
megtörli a folytonos figyeléstől szúró és vöröslő szemét. Aztán felordít:
-- Föld! Föld!
Harsonák szava, diadalmi dobok pergése nem lehet erősebb, mint ez a messzire
hangzó két szó: -- Föld! Föld!...
Bevégeztetett.
A hajók bevonnak minden vitorlát, csak a legnagyobba! vitetik mapukat A part nyolc
tengeri mérföld távolságra lehet. Mire a közelébe érnek felkel a nap. Sürgés-forgás támad a
fedélzeten. Fegyvert osztanak a legénységnek.
Aztán Martin Alonso és Vicente Yannez átjönnek előbb a Santa Mariára, ahogyan az
út elején Kolumbusz meghagyta nekik.
Lengedik a Santa Maria nagy csónakját, amelyben helyet foglal az admirális, a
jegyző, a királyi felügyelő, a fegyveresek parancsnoka, a Nina és a Pinta kapitányai és egy
csomó fegyveres matróz.
Előttük a sziget. Csendes öböl, homokos part. Dús lombú fák, lankás domboldal. Süt a
nap, és madarak csivitelnek az ágakra. Nem mesebeli sziget ez, nem is cethal háta, nem
csillognak sárgán az aranytetejű házak. Olyan ez a sziget, mint a többi.
Az admirális két testőre kezében F és I betűs zászlók lobognak, a legkatolikusabb
királyok nevének kezdőbetűivel. Amikor a csónak a parthoz ér, senki sem mozdul, az
admirális lép ki, ő teszi elsőnek a lábát az ismeretlen partra.
Leszúrják a zászlókat a földbe, a jegyzo elhelyezi asztalkáját, a katonák kivonják
kardjukat, az admirális és a tisztek leveszik kalapjukat.
-- Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében... -- a legkatolikusabb királyoknak,
Spanyolország uralkodóinak, Donna Izabella és Ferdinánd király őfelségének nevében e
szigetet birtokba veszem.
-- Vivát! Vivát!
Leomlott lelkükről a hosszú rettegés bilincse. Sírnak és nevetnek egyszerre. A bolrok
sűrűjéből meztelen emberi alakok tűnnek elő. Nők és férfiak, gyermekek és öregek

settenkednek közelebb és félénk, kíváncsi tekintettel bámuljak a szakállas isteneket.
Elhangzik a „Te Deum". Ujjongva száll az ének, de lelke mélyén mindenki fáradt. Csak
egyetlen ember ugrik elő, egy keszeg, hajlott hátú alak, aki mintha árnyéka volna önmagának.
A vadak előtt térdre esik.
-- Megkeresztellek titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! -- hörgi lelkesülten.
Kezében keresztet tart, de nem fából, hanem vasból valót. Csupasz, egyenes kardot szorongat,
markolatával az ég felé tartva, amely valóban olyan, mint a feszület.
Egy fiatal bennszülött, aki legközelebb áll hozzá, bárgyún elmosolyodik. Odalép, és
megragadja a keresztet. A kard vasát.
-- Jaj!... -- Ez a fájdalmas kiáltás az első emberi hang, amely a Santa Mariát köszönti a
szigeten. A bennszülött rémülten nézi a tenyerét. Vastagon ömlik a vére. Minden kezdődik
elölről...
De mégsem!
Mert semmi sem fordul önmagába vissza. Minden változik, halad, miként a folyó vize.
Változik az idő, változik a tér is. És bennük az ember. Úgy tűnhet bár, nem nyeri el mindenki
a büntetését, sem pedig jutalmát.
A Santa Mária szétzúzódott az „Indiák" partjainál, nem is viharban, csak gyalázatos
gondatlanság miatt. Utolsó útja volt ez a szép hajónak. Legénységét az admirális átmentette a
Ninara, maradékaiból pedig erődött épített a parton, amelynek parancsnokául Don Guttierezt
tette meg. Don Fernando Perez Matheos, a ferde szájú hidalgó is partra szállt ottan, és az
erődben lehelte ki lelkét, amikor a bennszülöttek megrohanták azt, és a földdel egyenlővé
tették.
Vajon meggyónhatta-e valaha is titokzatos és zavaros bűneit?
És a lelkes hittérítő, a zaragozai besúgó, Sancho Ruiz?
Senki olyan magabiztos diadallal nem lépett ismét Spanyolhon partjaira, mint ő.
Titkok titkai voltak tarsolyában, szinte várta a pillanatot, amikor Fra Torquemadának
beszámolhat mindenről. De nem került rá sor. Alighogy hazai kikötőbe futott a hajó, Sancho
Ruizért poroszlók jöttek. Az inkvizíció elé idézték. A tőr miatt, amelyről tudomása volt, és
mégsem beszélt róla. Hogy mivel vádolják, nem tudta meg sohasem, mert az első
kínvallatásnál baleset történt: Sancho Ruiz de Sagunto kiszenvedett.
Marcona poroszlók keresték Josua Francot is, de nem találták, pedig Luis de Torrest, a
királynő tolmácsát is kérdezték felőle. Azt felelte, soha nem hallotta nevét. És ezt mondták a
többiek is, mind, akik a hajón megmaradtak. Luis de Torres Granadában telepedett le, még
hajlott korában is onnan hajózott át évente kétszer Afrikába, a mórok nagy városába:
Tangerba.
Ott élt a lánya, Tanger legszebb asszonya, két kicsi gyermek boldog anyja, a szép
Estancia. Ki volt a férje? Nem más, mint Rodrigo da Triana, a híres matador, a tangeri kalifa
legkedvesebb espadája. Senki nem tudott olyan kecsesen és annyi játékos ötlettel kötekedni a
bikával, mint ő. Senki nem volt olyan megelégedett, mint ő.
Ha olykor mélyebben nézett a pohár fenekére, mégis keserű hangulat kapta el.
-- Kijátszott az átkozott! -- mormogta. -- Kijátszott, pedig hittem neki!

És említett egy nevet, Don Cristobal Colon admirális nevet, akinek nem tudta soha
megbocsátani, hogy elorozta előle a tízezer maravédit. Igen, elorozta, mert ő látta meg először
India partjait, igenis ő, Rodrigo da Triana, a Pinta matróza, bárhogy is írta, állította később
Don Cristobal, hogy fényeket látott már előtte való estén...
Tízezer maravédi. Szerény kegydíj, alamizsna, amit futár visz időnként egy megtört és
korán megöregedett asszonynak. Beatrix nem szereti ezt a tízezer maravédit, utálkozik, ha
rágondol, és könnyet ejt az admirálisért.
Az admirális, Don Cristobal Colon pedig megjárta a mennyeket és a poklot még ebben
a földi életben. Különös végletekből gyúródik az emberi lélek. Visszatértekor hozsannával
fogadják, a királyok hellyel kínálják; neki már ez sem elég, többre vágyik. Szomorú, kiégett a
lelke. Támogatja Beatrixot, és megtagadja Rodrigo da Trianától a jutalmat: e kettő megfér egy
emberben. Éveken keresztül a fanatikusok lelkesedésével óvja, becézgeti tervét, és a legtöbb,
amit megenged a gyarló pénzsóvár világnak, hogy arannyal kecsegteti -- aztán partra száll San
Salvador szigetén, bejárja a nyugat-indiai-szigetvilágot, és már első útjáról rabszolgákkal tér
haza. Ne ítélje el senki sem őt.
Végtére nem ő volt, aki kiirtotta teljesen a kicsiny sziget őslakóit, nem õ volt, aki
megrohanta és leigázta véres kegyetlenséggel Mexikót és Perut. Hajója a vér és a jajgatás
korából futott ki a nyílt vízre, és a kegyetlenség fúriáit szabadította egy szűz földrész
paradicsomi népére. Mégis neki köszönheti Európa az Újvilágot, az Újvilágnak pedig az új
kort.
Ha volt valaha bűne, megszenvedett érte eléggé a rettentő tengeri viharokban, amelyek
csak később mutatták meg előtte igazi arcukat. Megszenvedett érte az állandó zaklatásokban,
amelyekben része volt azután. A megaláztatásban, amelybe talán önmagát hajszolta bele,
noha mondják, hogy nem értette dolgát, és egy tévedéshez ragaszkodott konokul, amikor
megeskette és erővel kényszerítette egyik későbbi útján a legénységét, hogy vallja: Cipangu
partjainál járnak.
Négyszer hajózott át a tengeren, eszelős bolond volt talán, hogy nem látta: nem
Indiába érkezett. Pedig elsőnek találja fel a palackpostát, elárulva ezzel, hogy ismeri a
tengeráramlások természetét. Volt bátorsága valaha kijavítani tudós szerzők tévedéseit is, és
volt annyi körültekintés benne, hogy a királyi megbízólevélben csak „szigeteket és földeket"
említsen.
Ki fejtheti meg az ő igazi titkait?
Mondják, hogy nem volt különb sem tudásban, sem emberségben korának bármely
kalandor hajósánál. De hát mégiscsak ővele lépett előre az emberiség. És nem is kicsit.
Nem érdemelte meg, hogy a földet, amit ő adott a világnak, Amerigo Vespucciról
nevezzék el. Nem érdemelte meg a halált sem, amely a közöny és a feledés évei után lepte
meg őt Valladolidban, az Úr 1506. évében.
Az emlékezés örök világossága fényeskedjék neki!

JEGYZETEK
Abenszeráj -- mór arisztokrata család Granadában
a las pies V. senora -- udvarias spanyol köszöntés („lábához borulok, asszonyom")- A „V" az
„usted" (ön) rövidítése a spanyol írásban. Ejtsd: uszté
alcalde -- városi elöljáró
anuszim -- a kereszténnyé lett zsidók héber neve
apage (satanás)! -- távozz tőlem (sátán)! Krisztus szavai a Bibliában az őt megkísértő
ördöghöz (görögül)
assentista -- a bikaviadalok rendezője
autodafé-az eretnekek megbüntetésének jobbára élve elégetésének nyilvános ünnepsége
(spanyolul)
bandillero -- csapat
barett -- széles, puffos, tollas spanyol kalap
bazai ünnepség -- Baza síkságán aratta Ferdinánd és Izabella a mórok felett az első nagy
győzelmet
benedicat te omnipotens Deus -- áldjon meg téged a mindenható Isten (latinul)
buenos dias! - jó napot! (spanyolul)
carramba! -- spanyol káromkodás
causa belli -- a háborút kiváltó ok (latinul)
Cipangu, Cathay -- a velencei születésű Marco Polo, az utazások történetének első jelentős
alakja (1271-től 1295-ig tartózkodott Ázsiában) Cathay néven emlegeti Kínát, és Cipangu
néven a mai Japánt. A középkori térképeken Kína, Japán, sőt India is egymással határos
országok

corrida -- viadal, bikaviadal
credo in unum Deum -- hiszek egy Istenbem (latinul)
Deo gratias! -- hála Istennek! (latinul)
Dzsafar-torony -- az Alhambra híres harangtornya. Ma Vela-torony a neve
ecclesia millions -- a harcoló egyház (latinul)
effeta! -- nyílj (nyilatkozz) meg! A keresztelés szertartásának zárószava
El Rey Chico -- Kicsi király. Boabdil gúnyneve a spanyolok között
espada -- aki tőrrel döfi le a bikát. Tulajdonképpen szintén matador, vagyis halált hoz a
bikára. Az espada, a matador, a picador közös néven torreádorok, vagyis bikával viaskodók
falkonetta -- könnyűágyú
Gomel -- mór arisztokrata család Granadában
háusánó rábo -- az említett néphit a zsidó vallás sátoros ünnepével kapcsolatos
hínáros tenger -- a XV. században nem is egy mendemonda járta a nyugati ismeretlen óceán
hínáros tengeréről, amelyeket mind a Sargassum nevű vízinövény feltűnése szült. A ma
Sargasso-tengernek nevezett óceánrész persze korántsem olyan „hínáros", mint valaha hitték
hódié mihi, eras tibi -- ma nekem, holnap neked (latinul)
in aeternum -- mindörökké (latinul)
infáns -- spanyol trónörökös
in nomine Domini -- Isten nevében (latinul)
ins Allah -- ha Allah úgy akarja (arabul)
ite, missa est -- menjetek, vége a misének (latinul). A mise zárószavai
Junta -- tanács (spanyolul)
karavella -- a spanyolok és portugálok könnyű vitorlás hajója a XV. és XVI. században
kínaiak Írország partjain -- Kolumbusz bizonyára eszkimókkal találkozott
Kolumbusz mint ferences barát -- Kolumbusz a ferences rend tagja lehetett, ami nem zárja ki,
hogy ne élhetett volna világi életet. Akkoriban még igen szabadosak voltak a szerzetesrendek.
Legtöbben a világi hatóságok elől léptek valamely kolostor kötelékébe, mivel az egyházi
jogszolgáltatás elnézőbb volt papjaival
Kyrie eleison... Erue, Domini, animam meam -- Uram irgalmazz... Uram, szabadítsd meg a
lelkemet (görögül, illetve latinul)
legua -- spanyol mérföld (6349 m)
maravédi -- kisebb spanyol pénzegység

marránok -- keresztény hitre tért spanyol zsidók és mórok
matador-lásd: espada
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa -- én vétkem, én vétkem, in igen nagy vétkem (a
keresztény un. közgyónás része, latinul)
merészek a Károlyok -- akit a történelem valóban Merész Károly néven emleget, akkor már
nem élt
nagy torkú asszonyok -- a középkori un. tudományos könyvek csodálattal emlékeznek meg az
Alpesek „nagy torkú" (bizonyára golyvás) asszonyairól
Nébó hegye -- a Biblia szerint e hegyről mutatta meg Isten Mózesnek az ígéret földjét,
amelyre azonban Mózes már nem léphetett
neofiták -- újhitűek. Akik nemrégen tértek át a keresztény hitre
nuncius -- pápai követ
ómen -jel, előjel (latinul)
Ordonamiento de Alcala -- spanyol törvénykönyv, amely a király kötelességeit is
meghatározza
or emus -- könyörögjünk, imádkozzunk (latinul)
penitencia -- vezeklés, bűnbánat (latinul)
picador -- aki lándzsával ingerli a bikát
picaro -- spanyol csavargó
pollice verso -- az ókori Róma arénáiban küzdő gladiátorok, ha társuk legyőzte őket,
kegyelemért könyörögtek a közönséghez, illetve a császárhoz, aki hüvelykujjának lefelé vagy
felfelé fordításával jelezte döntését: a halált (pollice verso) vagy a kegyelmet (latinul)
puerta dél matadero -- ajtó, amelyen át a matadorok az arénába lépnek
quadrilla -- torreádorcsapat
Quemadero -- a máglyahalálra ítélt eretnekek vesztőhelye
sanbenito -- vezeklőtalár
sáfár -- újévi harsona (héberül)
Suprema -- Szent Hivatal (az inkvizíció főügyészsége)
-- szirének -- a vízből felbukkanó vagy a ködbe vesző parton heverő rozmárt a mai tengerész
is könnyen embernek véli

E név Kolumbusz Kristóf – már évszázadok óta fogalom. E dátum: 1492 – újkori
történelmünk fordulópontja. A hajó: a Santa Mária -- a felfedezések törtenetének legbüszkébb
vitorlása. A genovai hajós azzal a céllal vágott neki az ismeretlen, hyugatióceánnak, hogy -- a

törtenelem- . ben először -- megkerülje a Földet és Indíába jusson. Lankadatlan érdeklődéssel
figyeljük a regény szereplőinek életet, akiket -- számtalan kalandon áthajszolva, megmerítve a
gyilkos indulatok, a szerelmes szenvedélyek, a nagyratörő álmok és a rettentő csalódások
„hínáros tengerében" – végül is a Santa Máriát hoz össze a sorsuk, hogy legyűrve félelmüket,
leszámolva már-már az életükkel is, nekivágjanak a hajós mendemondák hínáros tengerének,
a szörnyekkel teli ismeretlen óceánnak.

