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szenvedett, de erős és üde lelkű aggastyán utolsó nagy
szerű 'kalandja.

ELŐSZÓ

Mindenek előtt üdvös lesz, liogy megismerkedjünk 
e  feljegyzések (hősével, akinek igaz története a követke- 
ző fejezetekben lesz majd olvasható. Galeottii Marzio, 
Corvin Mátyás magyar király  udvari humoristája, de
rék, kedélyes, kövér, furfangos és határtalanul szere
tetreméltó vámdortudós volt, asztrológus, hittudiós, or
vos, stratéga, nyelvész és Skiöltő, szerette az aranyat, a 
régi bort, a könyveket és a könnyen barátkozó nőket, -  
ezt m indenki tudja róla, aki a XV. század kultúrájába 
valaha beHepillamtgatott. Mi azt is tudjuk, hogy a magyar 
napkiirály egyik leghűségesebb olasz m ulatta tója volt, 
aki Mátyás életének utolsó hét-nyolc esztendejében a 
bécsi és budai udvarok pompás és henye fényét a maga 
ragyogó szellemével jelentékenyem felfokozta. 'Nem volt 
a  legnagyobbak közül való — Lorenzio dl Magnifico azon
ban őt is barátai közé 'számította és ímegemléksziik róla 
a komoly német Burkhardt is a renaissanoe-ről árt m un
kájában. Magánélete is eléggé ismeretes. Családja olasz, 
magyar és ném et ágra szakadt, ímert a derék Marzio 
m esternek olasz, ném et és magyar felesége is volt., szé
pen egymás után. Erkölcseihez szó fér, valamint köny
veinek tudományos értékéhez is; d e  ez nem az ő bűne, 
hanem a tooiráé. Ö maga mindéin esetre a legrokonszem- 
vesebb formában követte e l a kor bűneit. Sörényes ha 
jlát, dupla tokáját és rettenetes karjait, nagy, nehéz, kö
vér, d e  finom és illatos, bársonyos, prémes doktori ru
hába. öltözött alakját valami mosolygós báj lengi körül 
és szellemének szabad napfényes, vidám (röpködése az 
Amo partján, virágzó rózsák körül1 dömgicsélő m éheket 
juttatja eszünkbe: mindenből kiszívta az édíes és illatos 
mézet és azt romlatlanul adta át az utókornak. Ez nagy 
érdem  és utódjai nem hiába büszkék Galeotti Marziora.
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A humanista életéről a m últ század végén könyvet 
irt egy német főnemes — Friedridh Fhilipp Martiusnalk 
hívták —, aki a iderék Marzio m ester leszármazottjának 
tartotta magát. A könyv címe: Gesehichte dér Faimiilie 
Martius s abban a szerző úgy Vélekedett, hogy utolsó 
éveit Galeotti a csehek országában élte.

A. német genealógus ebben tévedett. Galeotti Becs
ben halt m eg ugyanazon a napon, amikor u ra és bálvá
nya, a  nagy Matthias Corvinus k ilehelte hallhatatlan lel
két. Marzio mint a tudomány hőse m ent u ra  betegágyá
hoz lés mint a szemelem m ártírja vált meg az élettől. Ez 
a tragédia, am elyet Galeotti Marzio alázatos Íródeákja
— e rövid elbeszélés szerzője — egyéb alkalommal m ár 
feldolgozott, beírta  Marzio nevét a halandó bűnösök és 
a halhatatlan szerelm esek gazdag lajstromába, egyben 
pedig gyarapította a bizonyítékok halmazát amellett, 
hogy -a szereltem erősebb, mint a 'férfi. Erősebb, mint a 
tudomány és erősebb, mint a halál. Csak egy van, ami 
még nála is erősebb és ez az asszony.

De nem errő l van szó. Galeotti Marzio életrajza — 
amelyet ama fenneibb em lített ném eten kívüli magam is 
megírtam fiatal éveim verejtékes kutatásai alapján — 
egyre bővül olyan adatok hozzáadásával, amelyekkel 
újabban ajándékozott meg engem Isten segítő kegyelme.

Újabban rájöttem, hogy Marzio, mielőtt a magyar 
király betegágyához sietett volna, egy ideig Párisbam 
élt V ili. Károly udvarában, ahonnan Katholikus Ferdi- 
nánd az egyesített arragóniai és fcasztiliai udvarba csá
bította. Az alábbiakban olvasható lesz a sóikat élt, sokat

Az udvar Barcelonáiban töltötte az őszii hónapokat. 
Ott volt a hatalm as Ferdinánd és a  hűséges Izabella 
minden udvarhölgye, papja, csillagásza, tudósa, vitéze és 
apródja. Ragyogó társaság. Szellem és szépség, erő és 
gazdagság tekintetében páratlan  az egész világom. Ara
bok is voltak az udvarban. Arisztotelesz és Plátó magya
rázói, titkos tudományok bölcsei, művészek és ezermes
terek, ékesszavu dalnokok és csodatevő orvosok. Ég, 
föld, fü, fa, virág m inden szépségével nekik állott szol
gálatukra; az éjszakák langyosak voltak és a tenger 
felől illatos párák enyhítették a nappalok tikkasztó hő
ségét. Földi paradicsom volt ez: a legszebb arragóniai 
és kasztiliai hölgyek sürögtek-forogtak ebben a paradi
csomban. Minden szépség és szellem felett állt a szere
lem. Ennek volt a szolgája az Éj és a Nap, Arisztotelesz 
és Plátő, a Tenger és a Föld.

A király és a királyné sóikat imádkozott. Az udvar 
sokat csókolod zott. Tudósok, mágusok, művészek és 
dalnokok, mint a misztériumok rendezői, azon fáradoz
tak, hogy a szerelmesek a mennyekben érezzék ma
gukat.

Abban az időben nagyon bölcs és célszerű gondol
kodású em berek éltek a világon. Az Istennek megad
ták, ami az Istené, de belátták, (hogy nemcsak igével él 
az em ber, hanem szüksége van egyebekre is, amelyek
kel ég és föld, erdő és mező, em ber és állat szebbé 
tudja tenni ezt a  keserves földi világot. Sokat és buz
gón .imádkoztak, de jól és bőségesen ettek s nagy mű
vészettel és félelem nélkül aknázták ki a szerelem 
örömforrását. Leginkább azonban abban jeleskedtek, 
hogy a nem rég felifedezett antik filozófiát a  zsidó és 
arab gondolkozás eredményeivel megtetézve, az em beri 
ész hatalm a alá igázzák az egész természetet. Volt bá
torságuk ahhoz, hogy misztikus és iföldfeletti dolgokhoz 
hozzányúljanak. Sőt a legnagyobb elmék, Leonardo da 
Vinci szellemi gyermekei, egyenesen azt állították, 
hogy a természetes és földfeletti dolgok voltaképpen 
egy összefüggő és végtelen spirálist alkotnak. A spirális 
a legtökéletesebb vonal. A végtelen kör. Nos, ezen a 
vonalon a földi és égi dolgok összefolynak és csak idő 
és akarat, tudás és szerencse dolga, hogy a lehetetlen 
dolgok lehetségessé váljanak és az em ber győzedelmes
kedjék az élet és halál m inden problémája felett.

És akkor a tudósok költők ás voltak és művészek is 
é? papjai egy földfeletti szektának, amely a miszticiz
mus. a tulvilági tudományok, a mágia segítségével a
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'megfoghatatlan világ erőivel rendelkezett. A következő 
korok az em pirikus természettudományok irányában 
.fejlesztették a kultúrát. Ez volt a  nagy hiba. Mellék- 
vágányra kerültünk és messze, eltértünk attól a 'bölcses
ségtől, amellyel a középkor és újkor összeölelkezése 
.idején a csodák birodalm a felé gravitáltunik.

A spanyol .udvariban nem egy tudós volt, aki csoda- 
tételeivel megközelítette az .emberi mindenhatóság esz
ményét. Tudományuk azóta feledésbe, merült. Az egyet
len Svedeniborg igyekezett kiragadni az em beri elmét 
a földhöz tapadt materializm us .ingoványaiiból. A leg
újabb időkben ú jra  feléje ifordul az em beri 'kíváncsiság 
s lassan-Iassan kibontja annak a kornak nagyszerű misz
tikumát. így m erül fel újra a híres varázsló, Galeotti 
Marzio alakja is, aki a spanyol udvarban az első rangot 
foglalta el Ferdinánd tudósai között.

I.

Marzio közel járt a hetvenhez, kövér volt és fogat
lan. Sürü hajsörénye piszkos-szürkén .lobogott a széliben, 
■mint egy kiíoszlott, -öreg, félárbócra engedett vitorla. 
Rengett alatta a föld s a m elle zihált és sípolt, m int egy 
lyukas fújtató. De nagy volt a h ire  és azt beszélték róla, 
hogy az alvilági hatalm akkal cimborái. Izabella udvar
hölgyei tehát érdekes em bernek találták és szerették 
■volna, ha m egism erteti őket az ördöggel.

A tudós azonban zárkózott volt és megközelíthetet
len. Különösen azóta, amióta megpillantotta a királyné 
első udvarhölgyét: Ambrosia d i Castellót.

Ambrosia magas volt és karcsú. Villogó fekete haja 
dús koronában omlott alacsony homlokára, amely alatt 
sürü szemöldökei egészen összeértek, jeléül annak, hogy 
e hölgyben .igéző erők, démoni hatalm ak és forró sze
relm i indulatok égnek. Galeotti Marzio nyomban lángra 
gyűlt és megvallotta szerelm ét Ambrosiának.

A hölgy összehúzta démoni szemöldökét.
— Lovag ur, ön téved. Én erényes nő vagyok és 

nem csalom meg férjemet, aki e  pillanatban Tangerben 
hadakozik a kalifa sereg ével.

Galeotti átszellemülte® rajongott:
— Donna Ambrosia, ön erényes és hü. Éppen az, 

ami lángra gyújtotta az 'én képzeleteimet.
- -  Azonkívül ön kissé korosnak is látszik — véde

kezett a hölgy.
Galeotti szeme felcsillant.
— De (birtokában vagyok ám az ars magna összes 

titkainak. Én alkimista vagyok — suttogta az udvar- 
hölgy fülébe — és m inden fémből aranyat csinálok a 
nagy Hermes segítségével.

Kombinált légitám adás New-York fölött 
(A repülőgépek m esterséges füstfelhőkben)

R ekonstruálják a  pozsonyi Szent György-szobrot
(Mindszenty felvétele.)

— Don Marzio, komolyan mondja ezt?
— Az éle tem re esküszöm.

Ön igazán ért az aranyostimáláshoz?
Az asztrológus titokzatosan suttogott:
— Hát m it gondol, donna Ambrosia, ő felsége a 

király miből győzi az évtizedes háború költségeit?
Az udvarhölgynek elakadt a lélekzete. Sokat be

széltek az udvarnál arról, hogy Ferdinánd alkimistákkal 
csináltatja a katonák zsoldját. Végignézett az öreg tudó
son és rokonszenvesnek találta magas homlokát, egye
nes, energikus orrát és szépen rajzolt, még mindig 
piros és duzzadt ajakát. Ez becsületes em ber, áldozat
kész lovag és atyai barátom lesz, ha szives leszek hozzá.

Eszébe jutott a fiatal Alton so d i Millorca, a cortez 
legfiatalabb tagja, aM gyönyörű, mint egy keruib, halá
losan szereti őt, de  szegény, m int a sevillai templom 
egere.

Gyorsan határozott.
— Lovag u r, ön gáláns ajánlatot tett nekem ?
— Imádom.
— Mivel bizonyítja be?
Galeotti szédülni kezdett a boldogságtól. Magas, 

lágy tenorhangja úgy csengett, mint húsz éves koráiban.
— Soha még asszonyt így nem  imádott senki..
— Mivel tudná bizonyitaná?
— Istennőm, jöjj és izzó karjaim  között végy bizonyí

tékot szerelmem határtalanságáról, — kiáltott felcsillanó 
szemmel.

— Ismerem ezt a dalt, — mosolygott a hölgy, — ti 
férfiak így szoktátok léprecsalni hiszékeny és ostoba 
áldozataitokat.

— De Madonna, én az ars magna doktora vagyok. 
Elhalmozlak arannyal és d rágakővel. . .
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Ambrosia gúnyosan felbiggyesztett© biborszinü 
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— Aranyaiddal kérkedel? Ha akarnám, másoktól 
is kapnék. Többet, mint amennyit a király kincstárá
ban rejtegetnek. Azt kérdezem  tőled, tudsz-e nekem az 
antik istenekéhez hasonló egészséget adni?

— Olyant, m int amilyen a mennyek lakóié.
— Hossziu életet?
A tudós átszellemült arccal tekintett az égre.
— Asszonyom, elárulom neked, hogy a kabbaliszti- 

kus világ legmélyebb rejtelmét fedeztem fel egy hosszú 
élet verejtékes munkája nyomán.

Ambrosia maga is extázisba esett.
— iMomdd meg nekem, Marzio . . .
— De csak, ha Ígéred . . .
— ígérem !
— Esküdj!
— Esküszöm!
— De ne- csalj meg! Én az egész alvilág felett 

rendelkezem. És én az egész életem  értelmét, a lelkem 
legdrágább kincsét rakom le gyönyörű lábaid elé.

— Beszélj!
— Én birtokában vagyok az örck élet titkának.
— Örök életről beszélsz? Ezt m ár sok lőtónfutó kab- 

balista és asztrológus ígérte .fejedelmeknek és szép 
asszonyoknak egyaránt. De még senki sem váltotta be 
fellengős ígéreteit.

— Hát Raimundius Ltüllus?
— Szélhámos volt és maga is meghalt.
— iNem hiszel az ars magna m indenhatóságában?
— Ti, mágusok és doktorok, csupa olyan dolgokat 

Ígérgettek, amelyek meghaladják az em beri képzelet

és vágyakozás határait. Örök é l e t . . .  Nem is kezditek 
alább. De az apró realitások terén mit sem produkáltok.

Galeotti kénytelen volt magában ágazat adni a ra
vasz írd varhölgynek. A mágusok az illúziók terén min
denhatók voltak, de például egy lat arany előállítása 
dolgában a végtelenségig huzták-halasztották csodatevő 
erejük  bebizonyítását. Ő maga is tfélt, hogy az apró 
valóságak mezején csetlemi-bot>lani fog a tudománya. 
Ő tudta, amit tudott. Az örök élet titkával rendiben volt, 
de  ezt a nagy ágyút időnekelőtte nem akarta elsütni. 
Érezte, hogy maga iránt a h itet előbb más apróbb cso
datételekkel kell megszilárdítani. Szenvedélyes szerelme 
azonban szertelenül kitört és karjait kitúrva, szinte ész 
nélkül felhördült:

-  Mindenem a tiéd, imádott Sennora! A lelkem, a 
testeim, az örök üdvösségem, az életem . . .

A hölgy bánatosan legyintett.
- A provencei dalnokok nyelve ez, akik viszont az 

araboktól tanulták a virágos kifejezéseket.
— De én örökké szeretlek.
— Minden apród azt teszi. Tizenötéves korukban 

kezdik és soha sem hagynak fel e  szokásukkal.
— De én meghalok érted,.
— Egyéib sem m i? Meghalni könnyű valakiért, de 

valakinek é ln i . . .  ez úgy látszik, a legnagyobb feladat 
nektek férfiaknak.

— Mit kívánsz, drága Sennora?
— Először is tudni akarom, hogy csakugyan értesz-e 

az alkímiához.
'Galeotti, megrezzent, d e  féléiméit hangon., esküre 

em elt kézzel válaszolt.
— Aranyat csinálok a csodálatos és hatalm as ars 

magma segítségével. Az egész világot, a tengert, a hegye
ket, a napot, a holdat és a csillagokat arannyá tudnám 
változtatná, ha elég higanyt és ként tudnék hozzá 
teremteni.

Ambrosia tiltakozva em elte fel a kezét.
— A csillagokat elengedem. Az udvari lovagok 

m induntalan le akarják hozni értem a csillagokat, de 
nem engedem felforgatni miattam a világegyetemet.

Galeotti m egértette Aimbrosáát. Előszedte féltve őr
zött kincsét, Mátyás király ajándékát: száz darab finom 
körmöci aranyat. Az aranyakat olvasztott szénmátriiumba 
tette. Ilyenformán olyan testet kapott, amelyben látszó
lag semmi arany sem volt. A preparátum ot Ambrosia elé 
vitte. A hölgy csodálkozva m eresztette szemét.

— Mi ez?
— Közönséges vasérc oldata. Szerezhetsz magad

nak annyit, amennyit akarsz.
— Nos?
— Ha ehhez egy kevés ezüstöt vegyitek és föl

hevítem, az egész vegyület arannyá változik.
— Oh, ha igaz volna!
Galeotti kivitte a hölgyet a város végére, a vesztő

hely dombjára. Nyárvégi éjszaka volt. Az őrök éjfélt kia
báltak és a levegő reszketett a leghosszabb nap tik
kasztó forróságától. A hum anista felöltötte asztrológus- 
köpenyét és fe jére csúcsos, csillagokkal hímzett föveget 
illesztett. Kört rajzolt maga körül a  földre és segítségül 
hivta a szellemeket.

- Világegyetem! Halljad hangomat! ,A föld nyíljék 
meg előttem! Fák, ne reszkessetek, dicsérni akarom az 
urat. Öt, aki m inden és aki egyetlen. A szelek né,múlja
nak el, az egek nyíljanak meg . . .

— Siess, siess! — unszolta Ambrosia, aki reszketett 
a félelemtől és kiváncsiságtól.

/Galeotti az oldatot tűzre tette, a  kénnátrium  elpárol
gott és a tégely fenekén ott csillogott az arany.

Ambrosia feleik oltott és homlokon csókolta a 
tudóst.

(Folyt, köv.)


