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Első rész
Salamanca
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I

Ahogy kihajolt a csúcsíves ablakon – majdnem egy
magasságban volt a tornyokkal. Szeme végigvillant a ko-
ra őszi napsütésben fürdő Salamancán, s megállapodott a
piactéren, melynek árkádjai földhöz szorították az alattuk
nyüzsgő hangyaembereket. A fény beárnyékolta hatalmas
koponyáját, s aureolát font kopaszsága köré. Lassan meg-
fordult, így elérte társának, a dominikánusnak ujja szegé-
lyét, s őt is az ablakhoz vonta.

– Atyám azt vitatja, hogy az Aranykor végtelen messze-
ségben fekszik megettünk, olyan messze, hogy néhány
fóliánsból meg a föld alól előszedegetett kődarabokból tud-
juk csak bizonyítani létét… s mindaz, ami itt van körülöt-
tünk – csak siralomvölgyébe illő barbár világ?

– Magister uram, vajon azért értünk volna mi el egy új
Aurea Aetashoz, mert Aragon és Castilia most éppen egy
nyoszolyában pihen? Vagy mert kegyelmed békésen lova-
golhat végig a tengerpartig, anélkül hogy megsarcolnák va-
lamelyik gróf várnépei? Mert a nagy melegek után minden
ősszel egybegyűlünk, hogy megkezdjük a tanítómunkát,
még nem látom, hogy Augustus világa támadt volna fel ezek
között az öreg, piszkos falak között...

– Atyám megszokta az egyházjogban a szabatos
formulákat. Én csak gyarló filológus vagyok, s örömömet
találom abban, ha új jelenség halomra dönti a teóriáimat...
De én most nem akarok kegyelmeddel disputálni, csak azért
szóltam, mert ha lenézek innen, látom, mint cserélgetik
egymást a diáknépek, ki jön, ki megy a lectiókról... úgy
mondják, számuk meghaladja az ötezret, többen vannak
már, mint a királyné zsoldoskatonái... Ha ezekre vetem te-
kintetemet, akkor nem tudok a siralomvölgyéről beszélni,
melyet nem frissít az innen kiáradó gyér humanitás. Példa-
képp... nézze atyám ott, ahová mutatok... ott jön egy apa...
kézen fogva hozza cseperedő legényfiát. Bizonnyal olyan
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kisvárosi hidalgóféle, ő maga talán csak hírét hallotta a
betűnek... régi vitézre vall köpenye, kardja is olyan két-
kézi... a fiú meg, kinőtt ujjasából... látszik, hirtelen nyúlt
meg... a fogadóban bekötik a két öszvért, rajta mindaz, ami
ráfér, a testi holmi... de elhozza ide az Universitasra a fiát...
látja, atyám, én azt hiszem, hogy mégis ez a kezdete az
Aranykornak.

– Magister uram mutat nékem egy esetlen vidékit s a
hozzá hasonló fiát, egy ismeretlen medvebocsot. Véges el-
mém nem méri fel, miként kívánja ezekkel bizonyítani a fel-
vetett tézist?

–... csak ahogy jönnek... milyen megilletődötten, megha-
tottan keresgéli az öreg a bejáratot, talán még sohasem járt
ekkora palotaházban... A fiú megszeppen, hisz estére egye-
dül marad azzal a pár arannyal, amelyet az apja tarsolyába
csúsztat... Még azt sem tudják, hogy mit lehet itt tanulni, de
már a fiú otthon mondja: szeretnék elmenni Salamancába
az őszön, s az öregek bólintanak hozzá: menjél... olyasmi-
re gondolnak, hogy tudós is lehet belőle... valamelyik sza-
bad tudomány doktora... Ezért állítom én, atyám, hogy a
betű kiszorul a kolostorokból, ahová elrejtőzködött számos
évszázadok alatt, s ennyi fiatal közt mi is úgy érezhetnénk
talán magunkat, mint másfél évezreddel ezelőtt a római
professzorok.

Aelius Antonius Lebrija, a humanista, elhallgatott, a
dominikánus visszament deszkaasztalához. A hosszú évek
óta folyó vita megint megszakadt. Kopogtak. Valamelyi-
kük »licet«-et mormogott, erre megnyílt az ajtó, félszeg
óvatossággal bejött a vidéki, s megette levett barettal nyur-
ga, villogó szemű fia.

– Isten irgalma legyen kegyelmetekkel, tudós uraim. A
nagy udvaron erre utasítottak engem a népek, hogy ide
kell kerülnöm, ha az Alma Mater kenyerére szeretném
rászoktatni a fiamat...

– Nem kenyér a tudomány, amice...
A páter belemerült a kódexolvasásba, de Lebrija köze-

lebb ment a jövevényekhez, s mélyen a fiú szemébe nézett.
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– Kit tisztelhetünk kegyelmedben, nemesuram?
– Mi Estramadurából jöttünk, Medellin városából. Ne-

kem Martin Cortés de Monroy a nevem, és a királyné
csapatában voltam kapitány, míg el nem bánt vélem a beteg-
ség, amit felszedtünk a mocsarak között. Én magam isme-
rem a betűvetést, csak ujjaim bütykösek már ahhoz, hogy
gyakoroljam e szép mesterséget. De Hernando fiamat na-
gyuraim gráciájába ajánlanám, s úgy végezem, mint talán
minden atya, amikor arra kéri kegyelmedéket, hogy farag-
janak különb embert belőle, mint amilyen ő maga volt.

– Én inkább azt kívánnám a legénynek, hogy legyen olyan
derék, igaz ember, mint kegyelmed. Fiacskám, mondd csak,
hogyan állunk a latin nyelvvel...?

– Nagyuram, Medellinben tavasszal és nyáron hangosak
az utcák, télen meg hamar sötétedik... a szem lecsukódik
az olajmécs fényénél. Elöljáróban mondom, hogy elnézését
kérjem azért a kevésért, amit tudományban magammal hoz-
tam. A bencés atyák tanítottak betűre és a latin nyelvre. Ha
nincsen versbe szedve, elegendőképp értem a textust.

– Milyen fakultásra szeretné adni a fiát, Cortés uram?
– Úgy mondják, hogy a jogtudomány elkeríti a fényes el-

méket az egyszerű emberek tévelygő gondolatától. Így én
a jurisprudentiát választanám a fiamnak. Minden többit na-
gyuraimékra bíznék. Kérem, bánjanak véle érdeme szerint.
A többi úgyis az Úristen rendelése.

– Vékonynak látszik a fiú... hirtelen nőtt, bírni fogja-e a
diák-leveseket?

– Nem kérkedésből mondom, megkövetem … erős fiú,
nem rossz fajta, én az ő korában már Apuliában jártam...
az anyja meg a Pizarro nemzetségből eredt, mely feles
számban adott hősöket és jámbor lelkeket Castiliának...
A gyereknek túl sokat meséltem harcokról és fegyverek-
ről... Míg én táborban jártam – neki már hadjáratokon járt
az esze, hordozta a szakadozott vasingemet, s pöttön gye-
rek volt, amikor már meghúzta a számszeríj idegét... Esz-
tendeje meg hallom, engedelmükkel, hogy ezek a sihede-
rek asszonynevekről sugdolóznak, úgy csapnak egymásra,
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ez náluk a virtus. Mi, a mi időnkben, ebben a korban
már portyáztunk, s mórokra lestünk a vízmosásokban... mi
másként, vitézi módra hűtöttük le magunkban a vért... de
ezek már kedvtelve hallgatják az ördög incselkedéseit... Ke-
mény, erős fiú ez, felnőtt...

– Fiam, tudnod kell, hogy Salamancában nem
gyermekjáték a jogtudomány. Sok hónapig kell itt türelmes-
nek és szorgalmasnak lenned, míg elnyered a baccalaure-
atusok címét, pedig ez hol van még a doktori kalaptól! Itt
nem gyakorolhatod a medellini erényeket, azokat, amikről
tiszteletre méltó atyád beszélt. Virtussal nem megyünk sok-
ra, s neked is meg kell tanulnod, hogy a gondolat gyor-
sabban repül, s néha bizony biztosabban talál, mint a nyíl-
vessző vagymuskétagolyó, befúrja magát a vérted alá is,
nem menekülhetsz tőle.

– Isten áldását kérem kegyelmedékre, s nézzék el ne-
kem, hogy nem tudok kellőképp szólani a tudományok
csarnokában. Én itt hagyom a fiamat.

– Az Úr kegyelmedet is megsegítette eddig. Ép értelmet
s moralitást adott. Reméljük, nem fogunk csalódni a fiában,
gondunk lészen rá.

Amikor halk dicséretekkel kimentek, a fehér kámzsás
hátrahúzódott a dolgozóasztal mögé, lapozott a
fóliánsokban. Lebrija ott maradt az ablaknál, és kinézett,
aztán mintha magának beszélne, mondta:

– Úgy jönnek, mintha ez valami bűvös kastély lenne...
maguk sem tudják, mit akarnak, csak hozzák a fiaikat,
egyszerűek és faragatlanok, ezt érzik, s azt hiszik, mire ki-
lépnek a szemben levő kapun, már nagy emberek lesznek...
tudományosak és bölcsek...

– Miért foglalkozik kegyelmed épp ezzel az esettel? Na-
ponta registrálunk az anyakönyvben ilyenforma fiatalokat...

– Olyan csillogó tekintete volt ennek a gyereknek. Ahogy
rám nézett, nem sütötte le a szemét, megmarkolászta tő-
rét, mintha már lovag lenne... a hangja is szép volt, tiszta,
dialektális formák nélkül beszélte a castiliai nyelvünket...
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Az öreg inkább olyan házőrző komondorféle, aki összerakja
garasait, hogy legyen a fiúnak koszt-kvártélyra meg ruhára
az iskolában... de a fiúnak volt valami a tekintetében...

A pap lapozott. Tiszta oldalt kezdett meg a matriculában,
s a lúdtollal kanyarítani kezdte a szokásos iktató formát.
Lebrija hallotta, amint lassan, betű szerint tagolja, hogy
az új alumnus Hernando Cortés, aki az Úr ezernégyszáz
és nyolcvanötödik esztendejében Medellin városában szü-
letett.
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