
LÁBASS ENDRE

1957·ben született Buda
pesten. Iró, festő. Az
alábbi írásai az Üvegszi
get című, készülő brit 01

vasónapló fejezetei.

lAcre városa, a keresz
tesek fő tengerparti

kikötője, az acre-i öböl
partján fekszik, szemben

Haifával. A későbbi,

harcos Máltai lovagok
elődeinek, az eredetileg

csak ispotályos Johanni
ta lovagoknak főhadi

szállása volt (Saint Jean
d'Acre). Számtalanszor

el· és visszafoglalták.
Marco Polo 1269 áprili

sában atyjával és
nagybátyjával

érkezett Acre-ba.

Fons Iuventutis
Az öngyilkosság és az örök ifjúság

(Sir John Mandeville Utazásainak két részlete)

A Voiage and Travaile of Sir John Maundevile Knight című művet ti
zenegy nyelven olvasták, és a címlapon feltüntetett szerző műve

ként ismerték ötszáz esztendeig. Aztán lassan alakot öltött a ma
napság terjesztett vélemény, hogy Sir John sosem élt, sosem történ
tek meg híres utazásai, s hogy személyes tapasztalatait minden le
hetséges más szerző műveiből szedte össze, le egészen az idősebb

Plinius-féle természethistóriai anekdotákig, sőt, még régebbi szer
zőkig. Ha pedig mégis élt Sir John a messzi múltban, akkor sem
egy angol volt, hanem legalább két vallon.

Hagyjuk most a sötét kételkedést, higgyük el jókedvvel, hogy
élt a lovag, élt és utazott. Könyvét olvasva kitárul előttünk az
egész régi Kelet leporellö-mesekönyve, mintha titkos szerzője a
sok száz évvel ezelőtti világ összes írója lett volna.

Az Utazás első része főként Aixi Albertnek az első keresztes
háborúról két és fél évszázaddal Mandeville előtt írt jeruzsálemi
úti beszámolóján (Historia Hierosolomitarue Expeditionis) és Wilhelm
von Boldensele germán lovag 1336-ból származó leírásán, az
Itinerariumon alapult. Ehhez több 12. és 13. századi zarándok be
számolóiból vett részletek kapcsolódnak, például a Jeruzsálemi
zarándoklat (Pélerinaiges por aler en Iherusalem) 1231-ből, Tripoli
William szaracénokról írott műve (De Statu Saracenorum), Heist
erbachi Czesarius Dialogus Miraculoruma és Acre! 1240-ben meg
halt püspökének, Jacques de Vitry kardinálisnak 1218 körül írott
Jeruzsálem-története (Historia Orienialis seu Hierosolymítana) 
ennek LXXXIX. fejezete már a hajózáshoz nélkülözhetetlennek
mondja a mágneses tűt.

Jacques de Vitry (Jacobus a Vitriaco), a keresztes háborúk lel
kesítő szónoka és történetírója, Acre érseke Vitry-sur-Seine-ben
született, Párizs közelében 1160-80 körül, és Rómában halt meg
1240-ben. A párizsi egyetem hallgatójaként eljárt meglátogatni
Marie d'Oignies-t, a Liege-ben - Sir John Mandeville életének
utolsó városában - élő misztikus látnoknőt, s további életét an
nak tanácsai szerint alakította: szerzetbe lépett, Párizsba utazott,
hogy pappá szenteljék, aztán egészen a prédikálásnak szentelte
magát. 121O-től 1213-ig már ő volt a keresztesek egyik legneve
zetesebb szónoka az albigensek ellen. Akkora híre kerekedett az
egész keresztény világban, hogy St. Jean d'Acre klérusa őt hívta
meg püspökének. III. Honorius pápa jóváhagyásával elfogadta a
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2Az angol postakocsi,
angol romantikus

esszék. Európa Könyvki
adó, Budapest, 1986.

A gyilkosság mint szép
művészeI. (Ford. Bartos

Tibor.) Az On Murder
Considered as one of
the Fine Arts folytatá
sokban jelent meg az

edinburgh-i Blackwood's
Magazine-ben, első

része az 1827. februári
lapban (e számban írt

De Quincey Kant
utolsó napjairól is).

tisztséget. Palesztinából Egyiptom földjére ment, jelen volt a
stratégiai fontosságú Nílus-parti város, Damietta (Damiette) ost
románál is 1218-tól 1220-ig. A város hetvenezer lakosából alig
ötezren maradtak életben. Ám a győztes keresztény hadakat a
keleti szultánok egyesített serege ostrom alá fogta, s csak a cso
da menthette meg őket a pusztulástól. E csoda bekövetkezett, az
arabok abbahagyták az ostromot, Jacques de Vitry erró1 lelkes
levelekben számolt be a pápának, a "dicsőséges" babenbergi Li
pót osztrák hercegnek, II. Henrik angol királynak és a párizsi
egyetemnek. Leveleiben az állt, hogy Dávid, India királya hadra
kelt a muzulmánok ellen. Talán ebből kerekedett a legenda: Iz
rael tíz elveszett törzse keresztény hitre tért, hatalmas királysá
got alapítottak János Pap uralma alatt, aki a keresztények segít
ségére siet mérhetetlen seregével.

A keresztes háború vezérei azonban panaszkodtak a püspök
úr parancsoló viselkedése miatt, így 1227-ben vissza kellett tér
nie Rómába, de hamar újra belevetette magát a liege-i eklézsia
eretnekek elleni harcaiba. 1229-ben IX. Gergely pápa engedélyez
te számára, hogy visszatérjen, Acre érsekének, Tusculum kardi
nálisának és püspökének nevezte ki, s franciaországi és germáni
ai legátusának, ám megtagadta tőle Jeruzsálem patriarchátusát.
Nem sokkal élte túl.

Munkái közt fennmaradt Honorius pápához intézett levele 
mely az egyiptomi keresztes háborúk történetének fontos forrása
-, a Historia Orientalis seu Hierosolymitana, a Szentföld 13. száza
di leírása. Érdeklődő elme volt, meg akarta írni Palesztina geo
gráfiáját.

A könyv első részét teljes egészében a terület földrajzi leírásá
nak szentelte, s történetének Mohamed idejétől. Az iszlám terje
désének, a keleti bálványimádásnak, a turkománoknak, a bedui
noknak, különősen az asszaszinoknak, a "Hegyi Öregember"
alattvalóinak sok festői leírásával. Ilyesmiről Baudelaire kedvence,
Thomas De Quincey is olvasott, egyik híres esszéjében ezt írja:

"Mármost, hogya sötét középkorra térjünk (amit szabatosan
szóló úgy érthet csakis, hogy válaszvonala a tizedik század, és
az előtte s utána való kék-két századot hozzácsapja, az éjféli sö
tétség Kr. u. 888-tól Kr. u. 1111-ig terjedvén) - e kor csakis ked
vezhetett a gyilkosság szépművészetének, amint kedvezett a
templomépítészetnek, üvegfestészetnek s a többinek. Éppen
ezért a korszak vége felé jelenik meg szépművészetünk egyéni
sége, nevezetesen a Hegy Véne. Tőle, az arábusul Sejk al
Dzsebal-nak nevezett fényes hercegtől származtatjuk, mint talán
mondanom sem kell, az asszaszinokat. Műbarát volt, olyannyira,
hogy amikor egyik kedvelt orgyilkosa az ő életére tört, tehetsé
ge - bár kudarcot vallott - arra ragadtatta, hogy ott, a me
rénylet színhelyén herceggé üsse leányágának javára, és három
élethossziglani kegydíjfolyósítást ígérjen neki.n2
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3Paderborn a porosz
Westphalia egykor híres

városa, melyet Nagy
Károly alapított, száza

dokon át fontos püspök
ség volt, ennek emléke

hatalmas katedrálisa.

4.Jacobus de Vitriaco'
történetei századok

múltán is hasznosnak
bizonyultak e célra,

Esterházy Pál is idézte
egy festői, de kegyetlen
meséjé!. (Az Boldogsá

gos Szűz Mária
Szombata, Azaz Minden

Szombat Napokra Való
Ajtatosságok. Nagyszom-

bat, 1691, 70.
TIzenkilencedik Szomba!.
A mú fakszimile kiadása
a Bibliotheca Hungarica

Antiqua sorozat XXXI.
darabjaként, a Balassi

Kiadó és az MTA
Irodalomtudományi

Intézete kiadásában
jelent meg 1995-ben.)

5The exempla or
íIIustratíve stories from

the Sermones Vulgares.
(Edited with introduction,

analyses and notes
by Th. Fr. Crane.)

London, 1890.

6Historia Orientalis seu
Hierosolymitana.

7The Trave/s of Sir John
Mandevílle. (Translated
with an introduction by
C. W. R. D. Moseley.)
Penguin Books, 1983.

(Ford. L. E.)

Jacques Vitry keresztes háborúkat illető elbeszélését a keresz
tény hatalom alatt lévő Palesztina termékenységének, majd az
itáliai, francia, germán, breton és angol lovagok küzdelmeinek
leírása követi, utána sorban a különféle bennszülött törzseknek,
egyes országok földrajzának, éghajlatának, növény- és állatvilá
gának, ásványkincseinek és különös barbár népeknek, amazo
noknak félig mesés leírásai következnek. Ír a nádból gyűjtött
mézről, a nádcukorról is. Még különösebb leírás, melyben a
mágnestűről beszél. A könyv többi része a jeruzsálemi királyság
története. A második könyv a Keleten élő keresztények szomorú
helyzetét mutatja be, s a szerzetesi rendek és szervezetük leírá
sával végződik. A harmadik könyv, az egyiptomi keresztes hábo
rú története, már nem az ő kezétől származik, hanem Olivér
paderborni püspöktől."

Jacques püspök úr palesztinai tartózkodása idején sok érdekes
keleti történetet gyűjtött, ezeket sűrűn prédikációiba fűzte hall
gatósága figyeimét ébren tartani." Keleti mesegyűjteményét csak
a késő viktoriánus korban, 1890-ben adták ki angol nyelven,
Exempla címen.' elóbb említett művét, a Szentföld geográfiáját,
természetrajzát s történetét leíró félig mesés, félig valós tényeken
alapuló kompilációját szintén csak 1896-ban.

Manapság, az öngyilkos arab merénylők korában, érdemes el
olvasnunk Sir John Mandeville Utazásaínak a gyilkosok szektáját
illető részét, melyet vélhetően Jacques de Vitry műve ihletett.

"Közvetlenül Pentoxere szigete után, mely János Papé, van egy
másik és hosszú, Mulstorak nevű sziget [Malazgirt]: János Pap
uralma alatt.

Ezen a szigeten nagy sok gazdagság van. Egyszer volt ott egy
gazdag ember, Catolonabes nevű [Hassan ben Sabbah], és erős

volt ő és csodálatos mód ravasz.
Volt egy jó erős kastélya egy hegy tetején, és magos erős fala

kat építtetett a körül.
A falakon belül csodálatos kertet készíttetett, és különféle

gyümölcsöket hozó mindenféle fákat ültetett.
Volt mindenféle édes illatú és virágzó növénye is.
Sok szépséges forrása volt a kertben, és gyönyörű termek és

szobák körül, arannyal és azúrral kifestve csodálatos emeleteik;
különféle gépekkel mozgatott madarak énekeltek, repdestek,
mint az elevenek.

Abba a kertbe összegyűjtött mindenféle madarat s vadállatot,
mit az emberek örömére s élvezetére összegyűjthetett.

Gyönyörű szép leányokat is helyezett oda, tizenöt évesnél nem
idősebbeket, a legszebbeket, kiket talált, és hasonló korú fiúkat;
mindegyiket aranyos ruhákban. Ezek, azt mondta, angyalok.

Három szépséges forrása is volt, jáspissal, kristállyal és más
aranyba foglalt drágakővel övezve mindahány.
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8Edward Fitzgerald
18D9-ben született

Dél-Angliában. gyermek
korában pár évig Párizs

ban éltek. majd Cam-
bridge-ben tanult. A ro

mantikus nemzedék kor
társa volt, Carlyle,

Tennyson és Thaekeray
barátja, de ő nem a

nagyvárosi irodalmi éle
tet választotta, a hazai

vidéken telepedett le,
könyvek, virágok közt,

zenélgetve, csónakázva
élte egy régi keleti költő

életét, egy-két hétnél
hosszabb időre sosem
utazott sehová. Omar

Khanám eredetileg kü
lönálló négysorosainak,

a Rubáijátnak, láncba
fűzött fordítását névtele

nül adta ki - először

1859-ben hetvenöt négy
sorost, de a kutyát sem

érdekelte, könyvét az
egypennys polera szám
űzték az árusok. Később

Rossetti és Swinbume
is dicsémi kezdték az

Omar-fordítást. De
Fitzgerald egyre erőseb

ben a tengerre vágyott,
vett egy Scandal (Bo~

rány) nevezetű jachtot,
aztán a Meum et Tuum
(Enyém, Tiéd) nevű he
ringhalász hajó társtulaj-

donosa lett. Lassan
megöregedett a versek

és a virágok között, s a
vizeken, álmában halt

meg, szenvedés nélkül,
1883 nyarán. Boulge-ban
nyugszik; azt mondják. a

barátsága sokat ért.

Vezetékeket építtetett a föld alatt, így, ha akarta, egyik forrás
ból méz, másikból bor, harmadikból tej csobogott a vezetékeken.
Paradicsomnak nevezte e helyet.

És ha országa valamelyik fiatal nemese érkezett hozzá, e Pa
radicsomba vezette, és megmutatta neki mind az általam emlí
tett dolgokat.

Titokban lantosokat tartott egy magas toronyban, ahol senki
sem láthatta őket, s ezek játszottak neki különféle hangszereken.

Azt mondta, ezek Isten angyalai, és ez a hely a Paradicsom,
melyet Isten megígért azoknak, akiket szeret, mondván, Dabo
uobis terram fluentem lac et mel, mely azt jelenti, 'néked adok egy
földet, mely tejjel és mézzel folyó.'

Akkor ez a gazdag ember egyfajta italt adott az ifjaknak,
mely gyorsan lerészegítette őket; akkor vakabbak lettek, mint az
előtt, s azt hitték, valóban boldogok.

Ekkor azt mondta nékik, hogy ha kockára teszik érte életüket,
haláluk után Paradicsomába kerülhetnek, s azon túl örökre a le
ányokkal egykorúak maradnak, hogy örökké boldogságban és
enyelgésben élhessenek velük, s amazok örökké szüzek marad
nak, és egy bizonyos idő múltán még csodálatosabb Paradicsom
ba helyezi őket, ahol megláthatják Istent az 6 fenségében, s bol
dogok lesznek és örülnek.

Mire azok mind megígérték, azt teszik, amit csak kíván.
Ekkor ő azt mondotta nekik, menjenek erre és erre a helyre, gyil

kolják meg annak a környéknek egy urát, ki ellensége volt; s ne
féljenek, mert ha meghalnak közben, ő a Paradicsomba viszi őket.

Ekképpen ölette meg ő az országnak sok urát; és a fiatal emberek
közül sok veszítette életét az ígért Paradicsom elnyerését remélve.

Így, csalása által, sok ellensége fölé kerekedett.
Mikor az országnak uraságai és gazdag emberei észrevették e

cselszövő rosszindulatát és fortélyait, összegyűltek, megtámad
ták kastélyát, megölték a cselszövőt, elpusztították Paradicsomá
nak minden kincsét és szépségeit, lerombolták a palotát; a szö
kőkutak maradtak és egy-két más dolog, de a gazdagság oda.

Nem sokkal ezelőtt lett semmivé ez az egész."?

Egy régi osztálytalálkozó
(Shejk Hasan ben Sabah és Omar Khajjám)

A Hegyi ÖregemberrőlDmar Khajjám perzsa költő életrajzában is
olvashatunk. Verseinek viktoriánus újraálmodója-fordítója, Edward
Fítzgerald'' róluk is elmond egy különös mesét:

"Omar Khayyám Naishápúr városában született, Khoraszánban,
időszámításunk tizenegyedik századának második felében, és a
tizenkettedik század első negyedében halt meg. Életének történe
te különös módon egybeszövődikkét jelentős honfitársa életével.
Ezek egyike meséli el nekünk hármójuk történetét.
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9E negyedévenként
megjelenő folyóiratot

1844. május 15-én adták
ki (Calcutta, Sanders

and Cones). A kezdeti
hatalmas siker után
anyagi nehézségek

következtek, majd a
Szipoj lázadás tizedelte
meg a lap munkatársai-

nak és olvasóinak
táborát. A lap többször
megszűnt, ám, ha pár
éves kihagyásokkal is,

de mindig újraindítotlák,
és valahol messze

ma is létezik.
loAz említett szerző nem

írt művet e címen, ha
nem egy nagy világtörté-

nelmet alkotott, melyből

évszázadokon át idézlek
különféle fejezeteket Eu
rópa-szerte. Mohammed

bin Kháwandsháh bin
Mahmúd, kit általában

Mírkhwándnak nevezlek,
s Európában általában

a Mirkhond néven ismer
nek, Kr. u. 1433-ban
született Perzsiában.

1474-OOn visszavonult
Herát városába, egy írás

tudók számára alapított
"alkotóházba", és egy

hatalmas világtörténet
írásába kezdett;

a legnagyobb effajta
perzsa mű ez, valóságos

kincsesbánya a mai
napig. A Rauzat-us-safa ...

(A Tisztaság Kertje,
avagy a Prófétáknak,

Királyoknak és Kalifáknak
élete) hét vaskos kötetnyi
históriából s egy kötetnyi

geográfiából áll.

Nizám ul Mulk volt Ő, Alp Arslánnak és Malik Shahnak, a ta
tár Toghrul Bég fiának és unokájának nagyvezírje. Toghrul Bég
szabadította meg Perzsiát a nagy Mahmúd örökösének igája alól,
s ő alapította a Szeldzsuk dinasztiát, mely végül Európával a ke
resztes háborúra kelt. Nos, az ő leszármazottainak nagyvezírje,
Nizám ul Mulk az eljövendő korok államférfiai számára megírt
és tanulságuI hagyott egy Wasiyat című könyvet - egy Testamen
tumot -, mely könyvben a következőket olvashatjuk, amint azt
a Calcutta Review LIX. száma" idézi, Mirkhond lO History of the
Assassins című műve nyomán.

'Khorassán bölcseinek egyik legnagyobbika volt a naishápuri
Mowaffak Imám, egy szerfölött nagy becsületben álló ember 
lelkét Isten elevenítse meg; nyolcvanöt dicső esztendőt számlált
élete, és az volt az általános hiedelem, hogy minden fiú, aki je
lenlétében'? olvassa a Koránt, vagy tanulmányozza a hagyomá
nyokat, boldog ember lesz és megbecsült. Ez okból atyám Tús
városából Naishápúrba küldött a törvénytudó Abd-us-samad
társaságában, hogya nevezetes mester keze alatt a tanulmányok
nak szenteljem magam. 6 minden időben kedves figyelemmel
fordult felém, s én is különös tiszteletet és vonzalmat éreztem
iránta növendékeként, olyannyira, hogy szolgálatában négy esz
tendőt töltöttem el. Megérkezvén hozzá, két másik újonnan érke
zettet, két korombeli növendéket is leltem ott, amar Khayyám
hakimot és a balvégzetű Ben Sabbáh-t. Mindketten éles ésszel
voltak megáldva, és szép természeti erőkkel, és mi hárman szo
ros barátságot kötöttünk hamar. Mikor az Imám az előadásból

fölemelkedett, ők mindig hozzám csatlakoztak, és együtt ismé
telgettük át meg át az imént hallott leckét. Omár Naishápur szü
lötte volt, míg Hasan Ben Sabbáh atyja Ali volt, egy az életben
mértékletes, ám hitvallásában és gondolataiban eretnek ember.
Egy nap Hasan így szólott hozzám és Khayyámhoz, ,Általáno
san hiszik, hogy Mowaffak Imám tanítványai szerencse fiai, és
mivel mi mindannyian ebben osztozunk, egyikünkre minden
képpen a szerencse süt, és akkor barátságunkkal mi lesz?' Azt vá
laszoltuk, 'Legyen akaratod szerint.' - Rendben van, így ő, akkor
esküdjünk meg itt, hogy kire a szerencse választása esik, a többiek
kel megosztja azt, és magának előnyt semmit se tart. 'Így legyen, is
mételtük mindannyian, és megegyeztünk, hogy ennek így kell tör
ténnie. Az évek tovagördültek hamar. Én Khorassánból Transoxániába
mentem, Ghazni és Kabul felé vándoroltam; visszatértemkor pedig
hivatalt nyertem, Alp Arslán Szultán ügyintézője lettem.'

Isten felvitte sorát, ahogy az évek teltek-múltak, és mind
két régi tanulótársa megkereste őt, s kérlelték, régi megegye
zésük szerint ossza meg velük mindenét, mit rá a szerencse
mért. Becsületes ember volt a nagyvezír, állta a szavát. Hasan
a Vezír kérésére a Szultántól kormányzati állást kapott, de a
lassú emelkedéssel elégedetlenül a keleti udvarokra jellemző
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l1Az oktatás történetének
szép fogalma ez: valaki
nek a jelenlétében tanul
ni. A 17. századi Európa
egyik legtudósabbnak el-

ismert elméje, Joseph
Jules Scaliger azzal a

feltétellel utazott
Leydenbe, az egyetem

vezetését is ellátó városi
tanács meghívására,

hogy nem kell semmiről

előadnia, csak legyen je
len Leyden városában.
12Hasan megostromolta

és elfoglalta Alamut
(Sasfészek) sziklaszirtre

épült várát az Elburz
hegységben. E kastély

birtokosának címe
Sheikh al Jebal volt, A

Hegy Hercege. A Sheikh
szónak ugyanis két je

lentése van, herceg iliet-
ve öregember. Ezeket

tévesztette össze Marco
Polo és a keresztes há
borúk történészei, innen

keletkezett A Hegyek
Öregje kifejezés.

13.A tudománytörténet
mint a középkor egyik

legnagyobb matematiku
sát tartja számon: nevé
hez fűződik a harmadfo
kú egyenlet megoldása.
1074-ben Maliksáh szel
dzsuk szultán megbízá-

sából naptárreformot
végzett, a mi gregoriá

nus naptárunknál na
gyobb pontossággal."

Omar Khaliám: Rubáijál.
(Ford. Szabó Lőrinc.

Illusztrálta Szász Endre.)
Magyar Helikon,
Budapest, 1979.

cselszövényekbe bonyolódott hamar, kegyvesztett lett és bu
kott. Sok balszerencse s vándorlás után Hasan a perzsa lsamüi
szekta feje - fanatikusok vezére lett, kik sok időn át megbújtak
a homályban, de kemény és gonosz vezetése alatt hirtelen ször
nyű hírük kerekedett. A. D. lO90-ben megszerezte Alamút vá
rát Rúdbar tartományban, mely a Kaszpi-tengertől délre elterülő

hegyvölgyes vidéken fekszik; és e hegyek között szerezte keresz
tesek között rettegett nevét, A Hegyek Öregje nevet. 12 Az egész
Mohamedán világban szétszórta a rettegés magvait, és máig vi
tatott, hogy az Assassin kifejezés, melyet a modern Európa nyel
vében hátrahagytak sötét emlék gyanánt, a hashishból, azaz a
kender levelének kábító kivonatából származik-e (mit az indiai
ak bhangnak neveznek), melynek levével megőrjítették magukat,
vagy a dinasztia alapítójának nevéből, kivel békés iskolás napjai
ban találkoztunk Naishápur városában. Az Assassinok késének
számtalan áldozata közé került maga Nizám ul Mulk is, a régi
kisiskolás barát.

amar Khayyám is a Vezír elé járult, kérni a szerencséből a
régi megállapodás szerint őt megillető részét, de ő hivatalokért
vagy fényes címekért nem folyamodott. 'A lehető legnagyobb jó,
mit velem tehetsz, ó Vezír, mondotta, ha egy csöndes sarokban
szerencséd árnyékában élnem engeded, hogy onnan a tudomány
magvait hinthessem szerteszét, és imádkozhassak hosszú élete
dért.' A Vezír elmeséli nekünk, hogy ígéretéhez valóban hű ma
radt amar, így ő nem is erőltette tovább, hanem évi 1200 mithkáls
aranyat Naishápúr kincstárából járadékul biztosított neki.

És Naishápúrban amar Khajjám így élt és halt, mindenféle
tudomány megismerésében szorgalmasan, teszi hozzá a Nagyve
zír, de. különösképpen csillagászatot tanult, melyben igen magas
fokra is jutott. Malik Shah szultánsága idején Mervbe utazott, és
tudományáért igen nagy megbecsülést kapott, s felé a Szultán
különös kegyet mutatott.

Mikor Malik Shah a naptár megújítása feló1 határozott, Omar
a nyolc tanult ember egyike volt, kiket a Shah ezzel megbízott;
munkájuk eredménye a Jaláli időszámítás lett (a király egyik neve
a Jalál-ud-din után kapta nevét) - 'egy oly időszámítás, mondja
Gibbon, mely túlhaladja [uliánusét, és megközelíti a Gergelyét.'13
amar több csillagászati táblának is szerzője volt, Zíji-Maliksháhi
nak nevezik ezeket, s az utóbbi időkben egy arabnyelvű algebrai
értekezését is újra kiadták s lefordították a francíák.v'"

Juan Ponce de Leon és az Örök Ifjúság Forrása

Juan Ponce de Leon Kolumbusz kortársa volt - 1460 körül szűle

tett San Tervas de Camposban, Leon spanyol királyságban. Egy
spanyol nemesnek lett kisinasa, késöbb fegyverhordozója, húsz
évesen lovagi címet kapott, s harcolt a mórok ellen Granadában,
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(A szép kötetet Katona
Tamás - Abú Bakr ma

gyar fordítója - szer
kesztette. az utószót pe
dig Vekerdi József írta.)

14Rubáiyát of Omar
Khayyám the

Astronomer-Poet of
Persia. (Rendered into

English Verse.
lIIustraUon in Color by
August Henkel.) New

York, Empire State Book
CO., 1924. (E kiadásban

az előszó szerzője,

Edward Fitzgerald
névtelen marad.)

Részlet. (Ford.: L. E.)

odalent délen. Ezután Kolumbusz második útjához csatlakozott,
és 1493. szeptember 25-én Cádiz kikötőjéből kihajózott az Indiák
felé. 1502 áprilisában harmincegy hajóból álló flottával. kétezer
ötszáz emberrel érkezett a Kolumbusz által felfedezett szigetre,
Hispaniolára, a mai Dominikára. A Nyugati Indiák spanyol királyi
kormányzóját szolgálta, Nicolás de Ovandót, ki éppen egyidős

volt vele. Ovando 1504-ben őt küldte a keleti partvidékre leverni
egy lázadást, a siker után pedig a terület kormányzójának nevezte
ki. Ponce de Leon városokat alapított, letelepedett, 1509-ben azon
ban Ovando megint őt küldte hajókázni fontos megbízással
Borinquin, másként Boriquén szigetére, San Juan Bautista (Kereszte
lő Szent János) városába aranyért. Öt hajóval, kétszáz emberrel el
is hajózott oda, talált is aranyat, alapított néhány új települést, és
nekiláttak akitermelésnek. 150S-ban Ponce de Leon megalapította
Caparra városát egy szép öböl közelében, az északi parton, az öb
löt pedig elnevezte Gazdag Öbölnek - ez spanyolul Puerto Rico.
1509-ben Ferdinánd spanyol király hivatalosan is kinevezte Ponce
de Leont Puerto Rico kormányzójának. 1511-ben azonban Kolum
busz fia, Diego váltotta fel őt e hivatalában.

Juan Ponce de Leon az indiánoktól különös meséket hallott
egy gyönyörű szép országról, Biminiről. Kuba közelében a ten
geren, e mesék arról szóltak, hogy ott található az Ifjúság Forrá
sa is, azon a szigeten. így hát 1513. március 3-án Puerto Rico
szigetének San Germán kikötőjében három hajóján hatvan em
berrel Ponce de Leon ismét vízre szállt, és Santa María de
Consolacián, Santiago és San Cristóbal nevű vitorlásaival észak
nyugatnak hajózott a Bahamák irányába, a kis szigetek mentén.

Húsvétkor látták meg az új földet, Ponce de Leon Floridának
nevezte el, és mivel szigetnek vélte, megpróbálta körülhajózni.
Még 1513 áprilisában három hajójával végigvitorlázott Florida
partjai mentén, de, bár jó hátszélben haladtak, egy erős áramlat
mégis meglepő mértékben hátráltatta őket. Ponce de Leon gon
dosan feljegyez te a hajókönyvbe ezt a csodát, a Golf-áramlatot.

Florida történetének legismertebb változatában ennyi áll.
Csakhogy létezik egy másik lehetőség. Mikor a vén oroszlánt
1511-ben kormányzói posztjáról hálátlanul letették, egészségében
meggyötörten és szomorúan töprenkedvén eszébe jutott, hogy
Kolumbusz kedves könyvében, Sir John Mandeville Utazásalban ő

is olvasott az Örök Ifjúság Forrásáról - amiből állítólag maga a
szavahihető Sir John is ivott - tehát minden valószínűség sze
rint máig is él és virul valahol:

.Polumbum városa mellett hegy emelkedik, a város ettől veszi
nevét, mert Polumbum a hegy neve.

A hegy lábánál bővizű, szépséges forrás fakad, édes ízű s illa
tú, miként a fűszerek.

A nap minden órájában változtatja ízét és illatát. És mind, ki
éhgyomorra háromszor issza vizét, kigyógyul összes bajából az.
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15The Travels of Sir
John Mandeville.

(Translated with an
introduction by C. W. R.

D. Moseley.) Penguin
Books, 1983, 123.

Részlet. (Ford.: L. E.)

16Zsolt 132,6.

És így mind, ki e forrás közelében lakik, s gyakran issza vi
zét, sosem lesz beteg, örökre fiatal marad.

Én, John Mandeville, láttam e forrást, háromszor ittam vizét,
és így tettek mind a társaim.

És attól fogva jobban érzem magam, egészségesebb vagyok,
és úgy hiszem, míg Isten kegyelme elhagynom int e halandó éle
tet, ez így marad.

Némelyek azt mondják, az Ifjúság Forrása ez, fons iuuentutis,
mert mind, ki belőle ivott, úgy tűnik, fiatal.

Azt mondják, e víz a Földi Paradicsomból ered, oly dús,
olyan finom.,,15

Sefior Ponce de Leon felszerelte hát a mondott három vitorlást,
hogy megkeresse a könyvben említett mesés országot, Biminit.
1513. március 27-én fel is fedezett egy új földdarabot, s mivel ép
pen Húsvét vasárnapja volt, a spanyol kalendáriumokban Pascua
Florida, húsvéti virágok nyílhattak mindenütt a parton, az új földet
elnevezte Floridának. Csakhogy Juan Ponce de Leon az Örök Ifjú
ság Forrásának megkeresésére indult az Újvilág felé, és mivel e
mesés forrásról éppen Sir John Mandeville Utazásazban olvasott,
nyilván ő is magával vitte e könyvet a hajóján - sok esetben
könyvesládákkal utazgattak a reneszánsz felfedezők. Mikor aztán
Sefior Juan kikötött azon a bizonyos földdarabon, nyilván ismét
felnyitotta a könyvet, ami odavezette. Ott pedig, egészen a könyv
elején, a következőt olvashatta:

.Hebronból az ember fél nap alatt ér Betlehembe, mivel csupán
ötmérföldnyi ez az út.

Kellemes és szépséges ez az út, egy síkságon és egy erdőn ke
resztül vezet.

Betlehem csupán kicsiny város, hosszú és keskeny, de jól kö
rülfalazott, és árkok övezik.

A régi időkben Effratának nevezték, amint a Szentírás mondja:
Ecce, audiuimus eum in Effrata,16 'ímé, hallottunk róla Effratában.'

Tovább kelet és a város irányában van egy szépséges temp
lom, sok bástyákkal és tornyokkal, fallal jól körülkerítve minden
oldalán.

Abban a templomban vannak negyvennégy hatalmas már
ványoszlopok.

E templom és a város között van a Virágzó Mező [Field
Floridus]: azért nevezik a 'Virágok Mezejének', mert egy fiatal
leányt hamisan vádoltak paráználkodással, s ez okból meg akar
ták égetni azon a helyen.

Odavezették a rostélyokhoz, tövises rőzsenyalábokhoz kötöz
ték, s még több fát halmoztak fel köré.

Mikor látta, hogy lángolni kezd a fa, Urunkhoz imádkozott,
hogy ha ártatlan volt abban a bűnben, segítsen neki, és mentse
meg őt, hogy minden ember megtudhassa azt.
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17The TraveJs of Sir
John MandeviJJe, 74-75.

TÜSKE LÁSZLÓ

Mikor ekképpen imádkozott, a tűzbe lépett - és az nyomban
kialudt, és azok a lángok, melyeket érintett, vörös rózsafák let
tek, amelyeket pedig nem érintett, azok virágoktól roskadozó fe
hér rózsafák.

És ezek voltak az első rózsák és rózsabokrok, melyeket látott
valaki.,,17

Vagyis Florida tán nem csupán Amerika virágzó mezőiről kapta
nevét, hanem Betlehem rózsakertjeiről.

1514-ben Juan Ponce de Leon hazatért Spanyolországba, s V.
Ferdinánd király kinevezte őt "Bimini Szigetének és Florida Szi
getének" kormányzójává. Csak 1521-ben tért vissza új tartomá
nyának vadóc alattvalóit meghódítani, de ebben kudarcot val
lott. Felszerelt egy újabb expedídót, ám a hajókat útközben
megtámadták az indiánok, s őt egy mérgezett nyíl szúrta át. Ku
bába hajóztak, s ott Juan Ponce de Leon az év júliusában meg
halt. Puerto Rico fővárosának, San Juannak katedrálisában sírfel
iratán ez áll: "Itt nyugosznak a bátor Oroszlánnak csontjai, dicső

nevét is túlhaladták tettei." Hiszen Oroszlán volt - Leon.
Sir John Mandeville lovag majd' hétszáz esztendős útikönyvét

olvasgatva tehát képzeletben én is eljutottam San [uanba, Puerto
Rico szigetére, pedig a valóságban csupán az Erzsébet-híd budai
hídfőjénél látogathatom a [uventus forrást, melynek rádiumos
vize a tábla szerint meggátolja a korai elöregedést.

Erkély Bejrút fölött
Figyelve, tépett tölgyek között rejtőzve,

vízmosásban, mikor vadászok vadkanra mennek,
és feszes testbe csapódik, fába, kóoe a golyó,
majd sziklás tetők, utak árnyékán,
mintha utánad nyúlna a fegyver.

Bejrút üres, mikor érkezel.
A mediterrán nyárelő is megcsal,
pipacsot, búzavirágot hajt, leander
rengeteget, margarétát,
a beázott belváros foszló árnyakat nevel,
valami üdvözlést a párálló aszfaltközökben,
ahogy felbukkansz, otthonos idegen,
ahogy előtüremkedsz,

ünneptelen hegyekbó1 érkező

hercegi koponyatető.

585


