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A rekkenő hőségben a szieszta csendje borult a városra. A kockaköveken lépkedő lány cipőjének
ütemes kopogása messzire elhallatszott a keskeny segoviai utcában. A takácsmester háza, ahonnan
jött, mindössze félórányi járásra volt a dominikánus kolostortól. A csinos, alig tizennyolc éves lány
zárt, fehér galléros fekete ruhája sejtetni engedte nőies idomait. Hosszú fekete hajfonatait kétoldalt
felcsavarva hordta. Fiúkkal egyáltalán nem érintkezett, bár az utóbbi időben sokat álmodozott róluk,
ilyenkor nem nagyon tudta féken tartani elszabadult fantáziáját, amelyben egymást követték a bűnös
gondolatok. A vasárnapi gyónásnál ezeket is felsorolta, amiért nemcsak a szokásos tízmiatyánkos
penitenciát  kapta,  hanem Tomás atya berendelte  korrepetálásra szerda délután három órára a
kolostorba. Oda igyekezett most is, immár második alkalommal. Apja örült ennek, mert Tomás atya
fiatal kora ellenére – még csak huszonkét éves volt – a kolostor rendfőnökeként nagy tekintélynek
örvendett. Az első korrepetáláson megállapítást nyert, hogy az ifjú hölgy nem nagyon jeleskedik a
Testamentum tanulmányozásában,  ezért  újabb feladatokat  jelölt  ki  az  atya.  Mára a  tékozló  fiú
történetét adta fel, a lány el is olvasta, de nem nagyon értette, mi rajta az okulnivaló. Egyébként meg
szívesen járt a kolostorba, mert titokban szerelmes volt a magas, jóképű rendfőnökbe.

Spanyolországban Katolikus Izabella és Aragóniai Ferdinánd frigye után, az 1470-es években, a
katolikus hit egyre erőszakosabb terjesztése közepette erősödött a zsidók és a moszlimok üldözése,
elnyomása. Ezért sokan titokban kikeresztelkedtek, és messzire költöztek, hogy ne derüljön fény a
származásukra. A csinos Fabila családja is ezt tette, Segoviába, a dominikánus kolostor melletti
városrészbe költözött. A takácsmester családfő hamar tekintélyre tett szert, mivel különlegesen szép,
finom kelméket tudott szőni, részben a saját találmányú szövőszékeivel. Ő nem kényszerült nyáron
mezőgazdasági munkára, mint a legtöbb takács, mindig kapott rendelést. A gazdag családok és a
papság is szívesen vásároltak Adolfo mester kelméiből. Fiatalabb korában mindig arról álmodozott,
hogy majd a fiának tanítja meg a finom szövetek, kelmék készítésének a módját, ő fogja örökölni a
takácsmesterséget. Sajnos ez a terve nem valósulhatott meg, felesége kétszer is elvetélt, ekkor már
mindketten csak abban reménykedtek, hogy legalább egy gyerekük születik, most már mindegy,
hogy fiú vagy lány. Végül világra jött Fabila, mindkettőjük dédelgetett kislánya: okos, ügyes kezű,
gyorsabban vágott az esze, mint a legtöbb fiúnak. Jobban elsajátította a takácsmesterséget, mint
bármelyik inas a műhelyben. Ha kedve úgy hozta, meglepte anyját egy szép kendővel, amelynek a
mintáját  is  ő tervezte.  Apja nagyon büszke volt  rá.  Mire felnőtt,  koromfekete hajával  és sudár
termetével kitűnt a többi lány közül, a legények állandóan ott legyeskedtek körülötte. Szigorú vallási
nevelésben  részesült,  minden  vasárnap  elment  a  misére,  gyónt,  áldozott,  tanulta  az
Újtestamentumot. Adolfo megkövetelte családjától a katolikus vallási előírások szigorú betartását.
Említeni sem szabadott zsidó származásukat. Emellett azonban titokban megtartották a nagy zsidó
ünnepeket, mert e tradíciók és szokások mélyen gyökereztek a szívükben. Az anya péntek esténként
az egyik hátsó szobában gyertyát is gyújtott. Fabila kislány korától ott állt mellette, és tágra nyílt
szemekkel hallgatta a szájából az áldást:

– Áldott vagy Te, Urunk, Istenünk, a Világ Királya, aki megszentelt minket parancsolataival, és



meghagyta nekünk az ünnepi gyertyagyújtást.

Ez a vallási kettősség és a titkolózás eleinte zavarokat keltett a gyerek lelkében, később annyira
megszokta, hogy életük természetes velejárójaként kezelte.

 

Tomás atya, teljes nevén Tomás de Torquemada, bigott katolikus családból származott, eleve
papnak szánták. A Torquemada családnak volt egy titka, Tomás egyik nagyanyja kikeresztelkedett
zsidó, marrano  volt.  A fiút szigorú katolikus nevelésben részesítették. Úgy gondolták, hogy egy
katolikus papra, különösen egy dominikánusra nem gyanakodhatnak a származását illetően. Tomás
tudott erről, de senkinek nem beszélt róla, sőt, meg sem gyónta soha. A szerzetesek közül kitűnt
szorgalmával, éles eszével. Ő akart a legjobb lenni mindenben, különösen a katolikus hit védelmének
kérdéseiben. A segoviai Santa Cruz kolostorban hamarosan kisebb, majd egyre magasabb pozíciókat
vívott ki magának, huszonkét évesen már rendfőnök – prior – volt: Tomás de Torquemada prior de
Santa Cruz. Híressé vált hajlíthatatlan akarata és a hit védelmében tanúsított következetes – gyakran
könyörtelen – magatartása miatt. Izabella királynő nem véletlenül választotta őt gyóntatójának, és
tette bizalmasává, majd később az inkvizíció leghatalmasabb urává. Azonban ő is hús-vér ember volt,
és hiába a kolostor rendfőnöke, olykor előjöttek emberi gyengeségei. Sokat adott a külsőségekre,
gondosan ügyelt arra, hogy hajviselete rendezett legyen, arca frissen borotvált, ebben is ki akart
tűnni  szerzetestársai  közül.  Fiatal  férfiként  a  természet  időnként  őt  is  megszólította,  a  vágy
fogadalma  megszegésére  csábította,  amit  később  ugyan  megbánt,  de  ezeket  a  félrelépéseket
gondosan titkolta. Az egyik vasárnapi misén figyelt fel a lányra, aki szokatlan érdeklődéssel hallgatta
a prédikációt, és igyekezett szemkontaktust létrehozni vele. Ez meglehetősen felizgatta a papot, aki
ezért úgy intézte a dolgot, hogy hozzá kerüljön gyónni. Fabilát első alkalommal még elkísérte egy
szolga, később apja úgy döntött, hogy nincs semmi veszélyes dolog abban, ha a lánya kora délután
kíséret nélkül  megy a kolostorba.  A rendfőnök a sekrestyében fogadta,  először kikérdezte őt  a
feladott leckéből, majd elemezni kezdte a történetet. Különösen azt a részt boncolgatta, ahol az apa
megbocsát  hazatérő  fiának.  Elmagyarázta,  hogy  Isten  is  megbocsát  azoknak,  akik  megbánták
bűneiket, és hogy a történetben az ölelés és a csók a megbocsátás jele.

– Mivel te megbántad bűneidet – mondta –, én is öleléssel és csókkal jelzem, hogy megbocsátok
neked.

A lánynak nagyon tetszett a fiatal pap, szerette hallgatni, ahogy érces hangján prédikált vagy
bibliai történeteket mesélt. Az különösen jólesett neki, amikor megölelte és megcsókolta. Kellemes
bizsergés járta át egész testét, és akaratlanul visszacsókolta az atyát. Hosszú ideig csókolóztak, de el
kellett válniuk, mert eljött a vecsernye ideje.

– Legközelebbre ismét tanulmányozd a tékozló fiú történetét,  és próbáld meg elemezni is  –
mondta búcsúzóul Tomás atya.

A következő vasárnap délutáni korrepetálást rögtön az öleléssel és a csókkal kezdték, amit Fabila
már alig várt, egész éjjel erről álmodozott. Aztán az atya ölelő kezei elkalandoztak, először a mellét
simogatta, majd megkeményedett mellbimbóit csókolgatta. Fabila ekkorra már szinte öntudatlan
volt, készségesen adta át magát a kényeztetésnek. Lekerült a ruha is, nehogy meggyűrődjön, és a
prior  keze most már szabad utat talált mindenfelé a lány testén. Mire eljött a vecsernye ideje,
mindketten a miseruhákon, papi palástokon feküdtek, és Fabila már nem volt szűz. Az atya szigorú
titoktartást követelt  a lánytól,  aki  ezt be is tartotta,  mert egyre jobban beleszeretett  a férfiba,
teljesen a hatása alá került, a világon mindent megtett volna a kedvéért. Kapcsolatukat sikerült
titkolnia,  sőt,  apja jó szemmel nézte sűrű látogatásait  a kolostorban. Akkor kezdődtek a bajok,
amikor Fabila észrevette, hogy a havi vérzése elmaradt. Egy darabig még titkolta a férfi előtt, de
amikor a pocakja elkezdett domborodni, kénytelen volt bevallani állapotát a rendfőnöknek.



 

Tomás de Torquemada tisztában volt azzal, hogy felfelé ívelő pályafutása véget érhet, ha az ügy
napvilágra kerül, ezért úgy döntött, mindenáron eltünteti a lányt. Egy fiatal szerzetest bízott meg
azzal, hogy kémkedjen Fabila körül. Demetrius testvér egyébként is sokat járt a falakon kívülre, ő
szerezte be a kolostor részére az élelmiszert és a ruházatot. Ettől kezdve mindent megfigyelt, ami a
takácsmester  háza  körül  zajlott.  Miközben  a  házat  leste,  egyre  többet  látta  a  lányt,  időnként
találkoztak  is,  köszöntek  egymásnak,  és  akarva-akaratlanul  megismerkedtek,  sőt,  gyakran
beszélgettek is. Fabila terhességének első hónapjaiban kivirult, napról-napra szebb lett, ami nem
kerülhette  el  Demetrius  figyelmét,  bár  igyekezett  ezeket  a  gondolatokat  elhessegetni.  Végül
beleszeretett  a lányba, amit mélységesen titkolt  még önmaga előtt  is.  Fabila is  szimpatikusnak
tartotta a fiatal barátot, de az ő szívét teljes egészében Torquemada birtokolta. A kolostorban tett
látogatásai  megritkultak,  mivel  az  atya  egyre  ritkábban  ért  rá  vele  foglalkozni.  Valójában  a
rendfőnök a teherbeesést a lány bűnének tulajdonította, határtalan önzése minden más érzés fölé
kerekedett  benne.  Sajátos  gondolatvilágában az  értékrendek furcsán eltorzultak.  Önmagát  nem
hibáztatta, az egyházért és a katolikus vallás védelmében végzett papi tevékenységét túlértékelte,
úgy vélte,  ezért  némi eltévelyedés számára megengedhető.  Kapcsolatukat  nem kívánta teljesen
megszüntetni,  és  a  lány  gyóntatását  sem akarta  másnak  átengedni  –  még  elfecsegne  valamit,
gondolta magában.

Demetriusnak, a nyíltszívű, őszinte, rendíthetetlen hitű fiatalembernek soha meg sem fordult a
fejében, hogy a prior és Fabila között bármilyen meg nem engedett kapcsolat lenne. Kételkedés
nélkül, alázatos szívvel vetette alá magát a rendház hierarchiájának. Úgy gondolta, hogy a kolostor
legmagasabb egyházi méltóságának bizonyára tudomására jutott valami fontos dolog, aminek utána
kell nézni. Naponta jelentette tapasztalatait a rendfőnöknek, ám az elégedetlenkedett, azt mondta,
hogy érdeklődjön a szomszédoknál, ismerősöknél is, kell lennie valami bűnnek Adolfo háza táján.
Demetrius  tovább  kutakodott,  és  végül  nyomra  bukkant.  Az  egyik  szomszéd  elmondta,  hogy
tudomása szerint a takácsmester és családja a Turia folyó menti  Pedralba városkából költözött
Segoviába. A dominikánusoknál – kolduló rendről lévén szó – hozzászoktak ahhoz, hogy egy-egy
szerzetes hosszabb-rövidebb ideig távol tartózkodik. Hivatalosan adományok gyűjtése végett indult
el Demetrius, valójában Pedralba városába tartott, hogy további információkat szerezzen a családról.
Három hónap múlva eredménnyel tért vissza – legalábbis a megbízását illetően. Ő maga azonban
kétségek között hányódott, mert megtudta, hogy a takácsmester zsidó származású, csak néhány éve
vették fel a keresztséget. Ezt a körülményt azonban Adolfo és egész családja eltitkolta, ezzel bűnt
követtek el, amiért akkoriban súlyos árat kellett fizetni. A vétkesnek legtöbbször elkobozták minden
vagyonát, és kiűzték a városból, de ha bebizonyosodott, hogy titokban a régi vallást is gyakorolja,
akkor  akasztófa  vagy  máglya  várt  a  szerencsétlenre.  Demetrius  tépelődött,  nem tudta,  mitévő
legyen, ám nem sokkal azután, hogy belépett a segoviai városkapun, megoldódott a probléma, mert
szembetalálkozott  Fabilával,  aki  szeretettel  üdvözölte  őt,  és  kérdezősködött  hosszú távollétéről.
Demetrius nem tehetett mást, elmondta a lánynak, hogy a prior utasítására Pedralbában járt, és
mindent tud a származásáról. Fabila kétségbeesett, sírva könyörgött a barátnak, ne árulja el őket, de
az elmagyarázta neki, hogy nem teheti, mert éppen azzal a megbízással ment oda, hogy valami
rosszat találjon a család múltjában. Legfeljebb annyit tehet, hogy egy nap haladékot ad a lánynak,
csak másnap jelentkezik a rendfőnöknél.

Fabila  izgatottan rohant  haza,  és  zokogva bevallott  az  édesapjának mindent.  Adolfo  mester
pontosan tudta, hogy ez mit jelent, de ahhoz már öregnek érezte magát, hogy ismét nyakába vegye a
világot, és családostul elmeneküljön. Úgy döntött, hogy marad, mintha mi sem történt volna, de
Fabilát  és  születendő  unokáját  megmenti.  Elmondta  a  lánynak,  hogy  Valencia  tartományban,
Burriana halászfaluban él egy jó barátja, akinek egykor megmentette az életét. Induljon azonnal, és
útközben minél kevesebb nyomot hagyjon maga után. Hosszú utazás lesz, de Tobias barátja biztosan
befogadja majd. Eközben az anyja szüntelenül siránkozott.



– Isten megbüntet minket, amiért titkolóztunk – zokogta.

Fabila kapott egy zacskó pénzt is az apjától, sebtében összecsomagolt egy batyuba némi élelmet
és a legszükségesebb ruhákat, és még aznap éjjel kiszökött a városból, senki sem látta meg.

 

Két nap múlva városi martalócok törtek be Adolfo mester otthonába. A házat feldúlták, az idős
mestert  és  a  feleségét  rabláncon  hurcolták  a  városi  tömlöcbe.  Torquemada  őrjöngött,  amikor
megtudta,  hogy a  lányt  nem fogták el.  Arca eltorzult,  amúgy is  vékony ajkai  egyetlen vonallá
keskenyedtek, sötét tekintettel meredt maga elé, sütött belőle a gyűlölet. Maga ment el a tömlöcbe
kihallgatni a takácsmestert. Addig kínozták, amíg harmadnapra meghalt, de Fabilát nem árulta el.
Feleségét is kivallatták, de ő tényleg nem tudta, hol a lány, mert elővigyázatosságból Adolfo neki
sem mondta el a tervet. A rendfőnök követelésére a polgármester kiadta az utasítást: keressék és
hozzák  vissza  a  lányt.  A  város  négy  embert  küldött  a  felkutatására,  akik  egy  hónap  múlva
dolgukvégezetlenül tértek vissza.

Fabila  a  szökés  után  félévig  vándorolt,  kolostorokban  vagy  kisebb  fogadókban  szállt  meg,
mindenütt azt mondta, hogy szülei és férje egy tűzvészben meghaltak, és most a nagybátyjához
utazik Valencia tartományba. Durva parasztruhát viselt, fejére sötét kendőt kötött, hogy ne ismerjék
fel. Tavasszal indult el, nagyon igyekezett, hogy még a tél beállta előtt megérkezzen Burrianába.
Már a kilencedik hónapba lépett,  és egyre nehezebben viselte terhességét, amikor megérkezett
Valenciába. Érezte, hogy nemsokára elérkezik az ideje, és attól félt, hogy útközben, az árokparton
vagy  egy  szekéren  kell  első  gyermekét  megszülnie.  Megszállt  egy  éjszakára  egy  városszéli
fogadóban,  ám  szinte  egész  éjjel  álmatlanul  forgolódott.  A  fogadósné  korán  reggel  vitt  neki
ennivalót, de egy falat sem ment le a torkán, végül az asszony unszolására ivott egy kis meleg tejet.
Sírva  mondta  el,  hogy  azonnal  tovább  kellene  utaznia  Burrianába  a  bácsikájához,  és  kérte  a
fogadósnét, segítsen neki valakit keresni, aki szekéren még aznap elviszi őt.

– Természetesen megfizetem, remélem, van még annyi pénzem – tette hozzá sietve.

Egy óra múlva kopogtattak az ajtón, egy idős paraszt lépett be, és felajánlotta, hogy elviszi a
lányt.

– A fuvardíj két ezüst lesz – bökte ki az öreg, és kérdően nézett Fabilára.

– Rendben, megegyeztünk – mondta a lány, és egy ezüstöt a markába nyomott. – A másikat majd
akkor, ha megérkeztünk – tette hozzá.

A fogadó előtt állt a kétlovas szekér. Amikor a kocsis meglátta Fabila hasát, bement az istállóba,
és egy tömött szalmazsákkal tért vissza.

– Erre üljön, fiatalasszony, így talán nem fog annyira rázni! – és felsegítette a szekérre a lányt.

Egész nap utaztak, Fabila már alig bírta sírás nélkül, annyira kimerült volt, és egyre gyakrabban
jöttek a fájások. Alkonyatkor értek Burrianába, ahol kérdezősködni kezdtek, merre lakik Tobias
kovácsmester. Szerencséjükre néhány ház után már célhoz is értek. Fabila kifizette a fuvarost, és
bekopogott az ajtón.

– Kit keres, fiatalasszony? – kérdezte a kovácsmester.

– Én Adolfo takácsmester lánya vagyok – suttogta Fabila, majd azon nyomban elájult.

Amikor magához tért, már ágyban feküdt. Egy asszony állt mellette, aki vizes borogatást rakott a
fejére.



– Csakhogy kinyitottad a szemed, kedveském – mondta a nő. – A nevem Carmela, én vagyok itt a
bábaasszony, segíteni fogok neked, mert nemsokára eggyel többen leszünk ebben a szobában –
mondta nevetve, és látva Fabila csodálkozó, tágra nyílt szemét, hozzátette: – Nemrég ment el a
magzatvized, most már hamarosan jön a baba is.

Az a hamarosan hajnalban következett be. Fabilának nehezen ment a szülés, hiába tett mindent
úgy, ahogy Carmela diktálta, csak egész éjszakán át tartó, nehéz vajúdás után szülte meg kisfiát
Burrianában, 1473 novemberében.

 

Tobias mester Fabila elbeszéléséből gyorsan megértette a helyzetet, és pontosan azt tette, amire
a legnagyobb szüksége volt: biztonságos otthont nyújtott neki és a kisfiának. A szülés után Fabila
gyorsan felépült, Carmela még néhány napig eljött, és fontos tanácsokkal látta el. A jó étvágyú kisfiú
csak akkor sírt, amikor éhes volt, és szerencséjére Fabilának bőven volt teje. Egy hónap múlva
meglátogatta  őket  Domingo  atya,  a  helybéli  plébános.  A  kovácsmester  hellyel  kínálta,
unokahúgaként mutatta be neki Fabilát, akinek tűzvészben haltak meg a szülei és a férje. A plébános
úr örömmel nézegette a kisfiút, és megkérdezte, hogy mikorra gondolták a keresztelőt.

– Talán néhány hét múlva – mondta Fabila. – Még néhány ruhácskát meg kell varrnom.

– És milyen nevet szeretne adni a gyereknek? – kérdezte a pap.

– Úgy gondoltam, hogy a Durán név megfelelő lenne neki – válaszolta Fabila.

– Nos, akkor megállapodtunk, a jövő hét vasárnapján megkereszteljük a kisembert – mondta
búcsúzóul a plébános.

 

Tobias  apó,  az  addig  magányosan  élő  idős  kovácsmester  nemcsak  befogadta  őket  faluszéli
házába, hanem Fabilát lányaként, Duránt unokájaként kezelte. Később Fabila is megszerette az
öregembert,  és  úgy  gondozta,  mintha  saját  édesapja  lett  volna.  Duránt  keresztény  nevelésben
részesítette. Amikor a kisfiú értelme nyiladozni kezdett, és megkérdezte, miért csak mamája van,
neki is azt mondta, hogy édesapja és nagyszülei tűzvészben haltak meg. Ahogy múltak az évek, az
öreg egyre nehezebben emelgette a kovácsszerszámokat, alig vállalt már munkát. Fabila tudta, hogy
előbb-utóbb saját lábára kell állnia, valamilyen kenyérkeresetet kell találnia. A faluban lévő urasági
kastélyban próbálkozott, Gabriel úrnál, az intézőnél jelentkezett. Minden alkalmi munkát, sütést,
főzést, takarítást elvállalt, az intéző elégedett volt vele, és egyre gyakrabban hívta, főleg olyankor,
amikor nagy vendégséget rendeztek a kastélyban. Egy véletlen folytán kiderült, hogy ügyesen varr,
ettől kezdve urasági varrónőként dolgozott, amiért jobban megfizették. Bejáratos lett a kastélyba.
Néhány év múlva Tobias apó meghalt, és Fabilára hagyta a házát és szerény vagyonát. Fabila ekkor
már régen nem volt szerelmes, ha olykor eszébe jutott Tomás de Torquemada, már nem az ifjú,
vágytól felhevült férfit, hanem a gyűlöletes inkvizítort látta lelki szemei előtt. Mire eljutott hozzá
Torquemada  főinkvizítori  kinevezésének  híre,  egykori  érzései  undorrá,  félelemmé,  gyűlöletté
alakultak át. Az elkövetkező években csak a munkája és fia felnevelése foglalkoztatta, férfitársaságot
nem tűrt maga körül, pedig a csinos, jó alakú és okos asszonyon minden épkézláb férfinak megakadt
a szeme.

Csaknem tizenöt esztendő telt el így, amikor egy váratlan látogató megzavarta a nyugalmát.
Pedig a vendég nem is hozzá érkezett, hanem a falu plébánosához, Domingo atyához, a templom
melletti paplakba. A jövevény ugyanis nem volt más, mint egy kolduló barát, Demetrius testvér, akit
Fabila üldözése és eltűnése lelkileg annyira megviselt, hogy két évre rá zarándokútra indult. Bejárta
szinte  egész  Katalóniát,  és  amikor  megérkezett  valahova,  mindig  abban  reménykedett,  hogy



megtalálja a lányt, akibe azóta is fülig szerelmes volt. Fabila döbbenten látta a vasárnapi misén,
hogy Domingo atyának egy idegen szerzetes segédkezik a szertartásban, aki számára nem is annyira
idegen, mivel azonnal felismerte Demetriust. Emlékezett rá, milyen segítőkész volt azokban a nehéz
napokban, amikor titokban kellett elhagynia a szülői házat. Kissé izgult, remélte, hogy a barát nem
az ő felkutatására érkezett Burrianába. Hamarosan megtudta az igazságot, mert másnap Demetrius
felkereste őt, és remegő szívvel kopogott a kapun. Demetrius az eltelt tíz év alatt megférfiasodott,
vörösesbarna szakállt növesztett, csak élénk szeme és barátságos tekintete emlékeztetett az egykori
ifjú  szerzetesre.  Fabila  jó  barátként  üdvözölte,  és  ebéddel  kínálta  régi  ismerősét.  Hosszasan
elbeszélgettek, így értesült Fabila a szökése utáni segoviai eseményekről. Megsiratta kínhalált halt
édesapját. Demetrius elmondta, hogy ő csempészte ki az apja holttestét a börtönből, és tisztességgel
eltemette. A végső búcsúnál ott volt Fabila édesanyja is, aki ugyan életben maradt, de annyira
emésztette a bánat férjének és lányának hirtelen elvesztése miatt, hogy két évvel később ő is követte
az  urát,  mellé  temette  el  Demetrius.  Azt  is  megtudta  Fabila,  hogy  Torquemada –  főinkvizítori
tisztségében – mindenkinél könyörtelenebbül üldözi az eretnekeket, már eddig is nagyon sok embert
küldött máglyára. A barát mindennapos vendég lett Fabilánál, míg egy nap meglepő ötlettel állt elő:

–  Azért  zarándokoltam,  hogy  megtaláljalak.  Mivel  ez  sikerült,  a  zarándoklatnak  már  nincs
értelme,  ezért  leveszem  a  csuhát,  otthagyom  az  egyházat.  Holnaptól  éppen  olyan  egyszerű
emberként élek, mint bárki más, de szeretnék a közeledben maradni, ezért engedd meg, hogy itt
dolgozhassak nálad, mint a kocsisod. Látom, hogy sokat jársz különböző vásárokba, én szívesen
elkísérnélek mindenhova, és talán így még biztonságosabb is lenne számodra. Fizetséget nem kérek,
csak szállást és egy kis ennivalót, kérlek, engedd meg, hogy itt maradhassak.

Fabila meghatottan hallgatta a férfi szavait, korábban is rokonszenvesnek tartotta, de az utóbbi
időben kifejezetten megkedvelte, ha nem jött, hiányérzete támadt.

–  Persze,  hogy maradhatsz,  Demetrius!  –  válaszolta  a  férfinak,  aki  ezt  hallva  elsírta  magát
örömében.

 

Demetrius valójában nem a kocsisa lett, hanem a testőre, mindenhova elkísérte, vigyázott rá,
mint a szeme fényére. Utazás közben sokat beszélgettek, míg aztán Fabila egyre erősebb vonzalmat
kezdett érezni a férfi iránt, ezért nem tudta, mitévő legyen. Főleg Durán okozott neki problémát,
attól  félt,  hogy a fia rossz szemmel nézné,  ha közelebbi kapcsolatba kerülne Demetriussal,  aki
egyébként a fiúval is foglalkozott. Vasárnaponként, amikor Durán a mise után az egész napot otthon
töltötte, Demetrius szívesen beszélgetett vele, meglepte, hogy a fiú, tanulatlansága ellenére, milyen
egyszerűen és okosan gondolkodik a világ dolgairól.

– Meg kellene tanulnod írni és olvasni, hogy többet megismerhess a világból, és a Biblia olvasása,
az imádságok révén közelebb kerülhetnél Jézus világához is – mondta neki egy alkalommal.

Fabila másnap hosszú beszélgetést folytatott Demetriussal.

– Hallottam, mit javasoltál tegnap a fiamnak. Számomra ez az egész vallási hovatartozás nagyon
zavaros. Te pontosan tudod, hogy én eredetileg zsidó vagyok, és a mi vallásunk szerint a fiam is az.
Nem tudom, helyes-e arra biztatni, hogy mélyebben kötődjék a katolikus valláshoz.

– Értem a kétségeidet – mondta Demetrius. – De akkor te mit szeretnél?

– Ha én azt tudnám! – sóhajtott az asszony. – Úgy képzeltem, hogy amikor elég érett lesz ennek a
dolognak a  megértésére,  elmesélem neki  a  teljes  igazságot,  és  meghagyom számára a  döntési
lehetőséget.



– Én amondó vagyok, hogy a fiad erre teljesen megérett, szerintem minél előbb meg kell tudnia
az igazságot a származásáról – vélte Demetrius.

A tizenöt éves Durán éles szemét nem kerülhette el az anyja és Demetrius között kibontakozó
szerelem. Azt mondta Fabilának:

– Anyám, milyen boldog lennék, ha olyan apám lenne, mint Demetrius. Nagyra értékelem őt, mert
nyíltszívű, őszinte és igazságos ember, akitől már eddig is sokat tanultam. Csak azt nem értem, miért
nem kéri meg a kezedet, amikor a vak is látja, hogy a feje búbjától a cipője talpáig szerelmes beléd.
Talán neked nem tetszik eléggé?

Fabila zavarba jött, még el is pirult.

– Dehogynem, csakhogy miattad nem mertem...

– Ugyan, anyám! Már nem vagyok kisgyerek, és ennél jobb embert nem is kívánhatnék neked –
zárta le a vitát Durán.

 

Nem sokkal később csendes esküvőt tartottak a templomban, ahova a menyasszony kívánságának
megfelelően vendégeket nem hívtak. Fabila már érett asszonyként ment férjhez, egy csaknem felnőtt
fiú  anyjaként,  mégsem tudta,  milyen szabadon szeretkezni,  nem titokban,  bűntudattal.  Ebből  a
szempontból Demetrius sem rendelkezett különb tapasztalatokkal, sőt, az igazság az, hogy annak
előtte még sohasem volt nővel. Így aztán valóságos felfedező út volt a nászéjszakájuk. Mindkettőjük
életében nagyszerű időszak kezdődött.  Nem tudtak  betelni  egymással,  úgy  viselkedtek,  mint  a
kamaszok, a szerelemben mindketten kiteljesedtek, csak úgy áradt belőlük a boldogság.

 

Durán gyerekként szinte állandóan a halászok között élt,  naphosszat a gyerekeikkel játszott,
megismerkedett a tengerrel,  a halászat,  a vízi  élet eszközeivel,  fortélyaival,  a halászok közülük
valónak tartották őt. Így telt el tizenöt év. Tanítója, az öreg halászmester, Antonio egyedül élt, és jól
jött neki a fiú segítsége. Később Durán már gyakran ment ki a vízre egyedül is. Antonio egyre
gyengébb és  betegebb lett,  Durán  ellátta,  ápolta  és  mindenben segítette  az  öreget,  aki  egyik
reggelre kis kunyhójában örökre eltávozott. Domingo atya a temetés után kihirdette, hogy Antonio
Duránra hagyta a kunyhóját, csónakját, a hálóit és a teljes halászfelszerelését. Ettől kezdve Durán
már teljesen a halászok életét élte. A hajnalban kifogott halat reggelenként a falu piacán árulta, a
nagyobbakat pedig a fogadósnak vitte, aki jó pénzt adott egy-egy szép példányért. Duránt egyre
jobban érdekelték a lányok, de ezt szégyellte, és igyekezett palástolni a kíváncsiságát. A halászok
durva kifejezéseit nem szerette, zavarta, hogy azok viccelődnek vele, és kigúnyolják, amiért nincs
szeretője.  Jóképű, magas,  izmos fiatalemberré vált,  akin megakadt a falusi  lányok szeme, de ő
többnyire  félrehúzódott,  nem  vett  részt  a  közös  játékokban.  Furcsa,  zavaros  álmai  voltak,
amelyekben ismeretlen lányokkal fogócskázott, de azok mindig kicsúsztak a kezéből, pedig annyira
szerette volna megérinteni őket. Reggelenként aztán dühösen látta, hogy megint titokzatos eredetű
foltok éktelenkednek a lepedőjén. Nem tudta, hogy kerültek oda, de érezte, hogy a dolog az álmaival
lehet összefüggésben, és senkinek nem mert beszélni róla. Az is zavarta, hogy hajnalonként rendre
úgy ébredt, hogy a hímvesszője mereven áll, csak a hideg vizes mosdástól került újra a normális
állapotba. Egy este Demetrius meglátogatta őt a kunyhójában.

– Arra gondoltam, ha nincs ellenedre, szívesen elkísérnélek a holnapi halászatra – mondta.

Durán őszintén örült,  annak ellenére,  hogy a csónakban egyedül  érezte magát a legjobban.
Tulajdonképpen soha nem volt magányos, körülötte a tenger, a hullámok, a halak, a nap, este a hold,



a csillagok, mind személyes jóbarátai voltak, akikkel tudott beszélgetni, nekik mindent elmondhatott.
Demetrius egy szalmazsákon aludt, amíg Durán fel nem rázta őt mély álmából.

– Mi az? – kérdezte kicsit méltatlankodva. – Még sötét éjszaka van.

– Ilyenkor kell indulni! Ha velem akarsz jönni, akkor pattanj fel, és menjünk – mondta nevetve
Durán.

Segített a fiúnak a csónakhoz vinni a felszerelést, az evezőket, a hálót, kisebb szerszámokat meg
az ivóvizet egy agyagkorsóban. Mire kiértek a nyílt vízre, már kezdett világosodni. A háló kivetése és
elrendezése után egy órát kellett várniuk, csak utána szedhették össze. Demetrius sejtette, hogy a
fiút senki sem világosította fel a nemi érésről és az ezzel kapcsolatos dolgokról.

– Mondd, fiam – kezdte óvatosan –, nincs ellenedre, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, ami csak
férfiakra tartozik?

– Mire gondolsz? – kérdezett vissza ravaszul Durán.

– Tudod, én is átéltem ezt a kort, de szerencsére édesapám elmondott néhány fontos dolgot a férfi
és nő kapcsolatáról, ami sok fölösleges fejtöréstől szabadított meg később. Azt gondoltam, néhány
tanács neked sem jönne rosszul.

Durán első reakciója a heves ellenállás volt, úgy érezte, képtelen ezekről a dolgokról nyíltan
beszélni, és különben is, senkinek semmi köze hozzá! Szerencsére elfoglalta őt a csónak megfelelő
helyzetbe állítása, így maradt ideje gondolkodni. Végül is mit veszíthetek, gondolta, itt, a szeretett
tengeremen,  a  megszokott  csónakomban otthon vagyok,  ennél  alkalmasabb helyet  keresni  sem
lehetne ilyen beszélgetésre.

– Hát… – kezdte akadozva – az utóbbi időben valóban volt egy-két problémám, de úgy gondoltam,
majd maguktól megoldódnak.

– Bizonyára így is lenne – mondta Demetrius –, még azt sem mondom, hogy meséld el ezeket,
mert én sem szívesen beszéltem a te korodban ilyesmikről, inkább elmondom, amit jónak látok,
aztán, ha maradt megválaszolatlan kérdésed, akkor tovább beszélgetünk.

Durán már érezte, hogy helyesen döntött, amikor nem utasította vissza Demetrius ajánlatát, nem
szólt semmit, csak ivott egy kis vizet, mert az izgalomtól hirtelen kiszáradt a torka, és bólintott.

– Nemsokára megérted, fiam, hogy a férfi és a nő közötti eltérésben, testi érintkezésükben semmi
különös, főleg semmi természetellenes nincs. Mindezeket az Úr olyan tökéletesen alkotta meg, hogy
a természetben zökkenőmentesen megy végbe a párosodás, a szaporodás, a növények, az állatok a
legtermészetesebb módon teszik azt, ami mindehhez szükséges. Az embernél azonban egy kicsit más
a helyzet. A párosodás iránti vágy itt is ugyanúgy megvan, de komolyabb szerepet kap az érzés, a
lélek. Egyes párok az állatvilágban egész életükre együtt maradnak, ennek mozgatórugója az ösztön
és a fennmaradás kényszere. Az embernél viszont döntő szerepet játszik a szerelem és a hűség, tehát
olyan dolgok, amelyek nem köthetők közvetlenül a testhez.

Duránnak nyitva maradt a szája, annyira érdekelte, amit a férfi mondott. Felnézett az égre, a nap
állásából úgy gondolta, még van egy félórája, utána fel kell szedni a hálót. Sok mindent elmondott
még Demetrius, talán többet is, mint amire a fiú kíváncsi volt. Végre kitisztult a világ, nem gyötörték
többé megválaszolatlan kérdések. Ekkor érezte először, milyen sokat veszített azzal, hogy apa nélkül
nőtt fel. Most még jobban örült, hogy Demetrius lett a mostohaapja, aki anyját szemmel láthatóan
boldoggá tette.

 



Durán egyre gyakrabban nyaggatta anyját múltjának részleteiről. Szerette volna megtudni, hogy
ki volt az apja, miért kell titkolni a származását. Fabila nem sokáig bírta a folytonos kérdezősködést.
Fia már komoly, önálló fiatalemberré vált, megbecsült halász volt, a faluban szerették, kora ellenére
tisztelték  őt.  Anyja  úgy  gondolta,  elég  érett  már  ahhoz,  hogy  megismerje  az  igazságot.  Egy
csillagfényes nyári éjszakán elmesélte az egész történetet. Így tudta meg, hogy az egész országban
rettegett Tomás de Torquemada a vér szerinti apja. Fabila azt is világosan Durán értésére adta, hogy
élete csak addig van biztonságban, amíg származása titok marad. Az inkvizíció leghatalmasabb ura
minden eszközt felhasználna, hogy elpusztítsa volt szeretőjét és fiát, mert az eset nyilvánosságra
kerülése hatalmának, befolyásának elvesztésével járna együtt. Duránban minden összekeveredett,
nem értett semmit, lelki válságba került. Egy darab kenyérrel és egy korsó vízzel a csónakjában
kievezett a tengerre, és napokig nem került elő. Már a második éjszakát töltötte odakinn, elfogyott a
vize, de nem tudta rászánni magát a visszatérésre. Hajnalban arra lett figyelmes, hogy nem messze
tőle egy csónak imbolyog magatehetetlenül. Odaevezett, és meglepődve látta, hogy egy szakállas
öregember fekszik a csónak alján, aki még aléltan is görcsösen szorongatta furcsa botját. Hazavitte,
elrejtette a kunyhójában, napokig ápolta, amíg magához tért. Eleinte még az anyjának sem szólt róla,
később kiderült, hogy egy tudós ember került hozzá, akit távoli falujában Rafael rabbinak szólítottak.
Anyja félt, hogy bajba kerülnek, de Durán ragaszkodott az öreghez, aki felépülése után tanítani
kezdte őt. A fiatalember úgy itta magába a rabbi szavait, mint szivacs a vizet. Rafael igazi tudós
emberként  nemcsak  a  vallási  kérdésekhez  értett,  a  világi  tudományokban  is  otthon  volt.  Az
elkövetkező években megtanította Duránt írni és olvasni spanyolul, latinul és héberül, később pedig
beavatta őt a zsidó vallás legfontosabb törvényeibe. Rendszeresen olvasták együtt a Bibliát, a zsidó
imádságokat, a zsoltárokat, sőt, a katolikus vallás tanításait is megismertette vele. Néhány év múlva
már mindent tudott,  amit  egy korabeli  művelt  fiatalembernek tudni  kell  Istenről,  a  vallásról,  a
világról  és  a  tudományokról.  Rafael  irányításával  Fabila  házában minden péntek  este  titokban
összejöttek, az asszony gyertyát gyújtott, és együtt imádkoztak. Demetrius annyira boldog volt Fabila
mellett, hogy ezeken a péntek estéken, sőt, a csendesen, elfüggönyözött ablakok mögött megtartott
többi zsidó ünnepen is velük tartott. Duránban egyre jobban tudatosodott zsidó mivolta. Eközben
Fabila, Demetrius és Durán vasárnaponként misére ment, havonta egyszer még gyóntak és áldoztak
is,  így  sikerült  zsidó  hitüket  elrejteni.  Rafael  nem  vett  részt  ezekben  a  katolikus  vallási
szertartásokban, a falusiak úgy tudták, hogy Durán a kunyhóját egy kiöregedett halásszal osztja
meg, aki magas kora és betegségei miatt már alig tud járni.

Durán már többször kérte Rafaelt, mesélje el, hogyan került a csónakban az ő parti vizükre.
Hosszas unszolásra elmondta, hogy ősei egy provence-i kisvárosban éltek, de kétszáz évvel ezelőtt,
amikor  a  zsidókat  kitiltották  Franciaországból,  egész  családjuk  katalán  földre,  Barcelonába
vándorolt. A város zsidónegyedében laktak, de az elmúlt években ott is egyre sűrűbbek lettek a
zsidóüldözések, pogromok. Végül úgy döntöttek, hogy elhagyják Katalóniát. Hajót béreltek, és az
egész népes család elindult  új  hazát keresni.  Úgy tervezték, hogy keleti  irányban áthajóznak a
Földközi-tengeren,  és  megpróbálják  elérni  az  ősi  földet,  Palesztinát.  Sorsuk  azonban  másként
alakult. Alighogy elérték a nyílt vizet, iszonyatos viharba kerültek, a hajó sziklának csapódott, és
elsüllyedt. Arra már nem emlékezett, hogyan került a csónakba, és mennyi ideig hánykolódott a
tengeren, amíg Durán rátalált. Rafael családjában apáról fiúra szállt a tudományok iránti lelkesedés
és a tanulási vágy. Egyik ősapja, Levi ben Gerson rabbi feltalált egy egyszerű szerkezetet, amely
megkönnyíti a hajósok életét, segítségével egyszerű tájékozódni a nyílt tengeren. Néhány hajós már
ismerte ezt a módszert, és aki használta, jobban boldogult, bárhová is vetette a sors. A tengerészek
maguk között csak Jákob botjának nevezték. Durán ekkor jött rá, hogy mi a szerepe a furcsa, igen
tartós keményfából készült botnak, amit magával hozott az öreg. Másnap kimentek a tengerre, ahol
Rafael megtanította Duránnak a Jákob-bot használatát. A fiú csak most vette észre, hogy a hosszú
rúdon végig  kis  rovátkák vannak,  számokkal  jelölve.  Egy jóval  rövidebb,  középen kilyukasztott
rudacskát lehetett a hosszún tologatni. Erről korábban azt hitte Durán, hogy fogantyú, és azért
mozog, mert elkopott.



Tényleg egyszerű volt a használata. Nem kellett mást tenni, mint keresni egy ismert égitestet,
például a Napot, a Holdat vagy bármelyik jól látható csillagot, és abban az irányban a hosszú rudat a
horizonthoz igazítani. A függőlegesre állított keresztrudat addig kellett tologatni, amíg az égitest
alsó  pereméhez  ért.  Ezután  csak  leolvasták  a  rovátkához  tartozó  számot,  és  már  meg  is
határozhatták a földrajzi szélesség értékét. Sokat gyakoroltak, amíg Durán megtanulta, hogyan lehet
a  Napba nézni  kormozott  üveggel,  közben úgy  tartani  a  szerkezetet,  hogy  ne  mozduljon  el  a
horizontról. A mozgó csónakban nem volt egyszerű dolog a keresztrúd finom beállítása. Féléves
gyakorlás után Durán kiváló navigátorrá vált.

Egy kora hajnali halászat során óriási hal került a hálójába, amit alig tudott beemelni a csónakba.
Olyan hosszú volt, mint Durán, és lehetett vagy nyolcvankilós. A falusiak megbámulták, ekkora halat
még sosem láttak. Fabila úgy gondolta, hogy ez a zsákmány az uraságot is érdekelheti, ezért Durán
felrakta egy kordéra, és aznap elkísérte anyját a kastélyba. A szolganép azonnal összesereglett,
nézegették az óriás példányt. Odajött Gabriel úr, az intéző is, aki érdeklődéssel vette szemügyre a
halat, de a fiatalembert is. Valójában kapóra jött az óriás hal, mert másnapra nagy lakomát tervezett
az uraság, amire a környék előkelőségeit is meghívták.

– Aztán mennyit kérsz ezért? – kérdezte Duránt.

– Nem kérek érte semmit, tiszteletem jeléül hoztam az uraságnak – érkezett a válasz.

Gabriel úr nagyon meglepődött, és még jobban megnézte a fiút. Meghívta vasárnapi ebédre a
mise után az intézői lakba. Ez nagy eseménynek számított Durán életében. Ekkor jött rá, hogy nincs
olyan öltözéke, amelyben el tudna menni. Anyja tanácsára bement a városba, és a megtakarított
pénzén vásárolt magának egy megfelelő ruhát meg egy pár csizmát.

 

A vasárnapi ebédnél az asztal körül ült Gabriel úr népes családja, négy lánya és két fia. A fiúk pár
évvel  idősebbek  voltak  Duránnál,  és  elég  bizalmatlanul  méregették  őt.  A  lányok,  mint  az
orgonasípok,  de  mindegyik  szemrevaló  fehérnép.  A  tizenhét  éves  Florencia  is  érdeklődéssel
nézegette Duránt, kíváncsi volt, hogyan fogta ki az óriás halat. Kérésére a fiatalember elmesélte a
hajnali halászat részleteit. A történetet a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták, a vele egykorú fiúk
eleinte  lekicsinylően legyintgettek,  később azonban ők  is  csendben figyelték  Duránt,  aki  olyan
színesen adta elő a kalandot, mintha egész életében mesemondó lett volna. Különösen az a rész
tetszett a fiataloknak, amikor az óriás halat beemelte a csónakba. Florencia még tovább beszélgetett
a fiúval, azt akarta tudni, hogyan képes ilyen szépen, változatosan elmesélni a történetet. Durán
ügyesen  kivágta  magát  azzal,  hogy  az  ő  tanítómestere  a  Biblia,  szereti  olvasgatni  a  bibliai
történeteket, és gyakran el is meséli azokat a többi halászlegénynek. Florencia csodálkozott, mert ő
is  ismerte  valamennyire  a  Bibliát,  de  az  ő  nevelésében  sokkal  nagyobb  szerepet  kapott  az
Újtestamentum, mint az Ószövetség. Ekkorra már mind a négy lány ott ült, és feszült figyelemmel
hallgatta a fiút. Arra kérték, hogy mondjon el nekik is egy szép történetet a Bibliából. Ő végül
engedett az unszolásnak, és elmesélte Salamon király és Szulamit történetét. A lányok tátott szájjal
hallgatták, némelyik annyira elérzékenyült, hogy elsírta magát közben.


