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A glastonbury-i galagonya és Ynswyrtryn, az Üvegsziget

Szívesen lapozom az angol John Gerard reneszánsz növénytanát
- érdekel egyik-másik virág -, mégis azt szeretem a legjobban,
amikor neveket találok benne, régi emberekét, akik virágot kűld
tek a botanikusnak valami távoli tájról. Az ő nevük is megmaradt
a virágnevek között. Azonban ugyanez a helyzet fordítva is, Sir
John Mandeviile-rőlolvasva akadtam például a galagonyára.

"Amerikában minden iskolás megtanulja, hogy az Új-Angliát
1620-ban megalapító puritán honalapítók egy Mayflower nevű vi
torlással érkeztek Amerikába. Azt kevesebben tudják, hogy e
Mayflower, a Májusvirág, nem más, mint a galagonya" - állítja
Michael Castleman.' Csakhogy Thomas Carlyle magyar fordítója a
következőt írja: "Nézzük csak az amerikai szász népességet s azt a
jelentéktelennek látszó tényt, hogya 'Mayflower', 200 évvel ez
előtt, Hollandiából, a delfti kikötőből, elvitoriázott! C..) Össze
szedték csekély czókmókjukat, kibéreltek egy kis hajót, a kis
'Gyöngyvirág'-ot s készen álltak az índulásra.r"

Az Országh-féle angol-magyar szótár mindezekkel szemben a
mayflower jelentéseként a Havasi kankalint nevezi meg. A tizen
három kötetes nagy Oxford-szótár méretéhez méltón bölcsebb, ő

már tudja, májusban más és más virág nyílik mindenütt: Tavaszi
kankalin, Kúszó szamóca, Kakukktorma. A régi hajóért tehát egy
egész kis virágcsapat versenyez.

William Bradford, a Mayflower útjának egyik előkészítője, akit
a telepesek egyhangúan új otthonuk kormányzójának választot
tak, megírta az utazás és a telepalapítás történetét. History of
Plymouth Plantation című krónikájában közli a hajó teljes utas
listáját, sőt a legénység névsorát - hisz végül is a matrózok is ott
vannak a hajón. Szerinte százketten utaztak a fedélzeten, köztük
három várandós anya. 1620. szeptember 6-án hagyták el az ang
liai Plymouth kikötővárost, az év november 9-én pillantották
meg Amerikát, és november ll-én értek partot. Ut juk során
Elizabeth Hopkins egy Oceanus nevű gyermeknek adott életet 
6cejános -, mikor pedig Princetown kikötőjében horgonyoztak,
és a zarándokok letelepedésre megfelelő hely után néztek,
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(részlet, ford.: L. E.)

Susanna White egy Peregrine nevű kisfiú t hozott a világra. E
gyermek neve - amit mi zarándoknak mondunk - pontosan
azt jelenti: valaki, aki idegen földekre utazik vagy onnan érkezett.
Szép, hogy Angliában e kifejezést először a vándorsólymok kap
csán említették.

Sir John Mandeville szentföldi útleírásáról már régebben is olvas
tam, láttam a könyvéből néhány idézetet brit antológiákban, de
részletesebben nem jártam utána - az ismeretlen régi világ tágas
ságától, a messzi dolgok megismerhetetlenségétől félhettem, és
ösztönösen határt szabtam magamnak A compass szó egyik jelen
tése is ez: a dolgok határa - eddig és ne tovább.

Évek múlva, egy könyvfelütés eredményeként barátkoztam
meg a lovaggal, amikor Szent Albansről kezdtem olvasni. Attól
fogva Sir John Mandeville régi városokon át vezetett, és végig
utunk mentén mesebeli növényeket mutatott. Egyszerre előttem

termett a galagonya.
Műve egyik kéziratának tanúsága szerint Mandeville London

közelében, Szent Albansben született, és onnan indult a Szent
földre. Tehát éppen Arimatheai József útvonalán haladt - csak
hogy pontosan visszafelé. Nem csoda hát, ha ő is feltűnik Sir
John könyvének lapjain. József angliai utazása az Arthur-legen
da egyik alapja, de szoros kapcsolatban áll Szent Albans városá
val és így a Bolygó Zsidóval is. Szent Albansben történt ugyanis
az eset, melyet Wendoveri Roger Flores Historiarum című króni
kája nyomán utóda, Párizsi Matthew is leírt.3 E szürreális elbe
szélés szerint:

"Egy örmény érsek járt az 1228. esztendőben a St. Albans-i
apátságban a protomártír ereklyéit meglátogatni, és az egyik kö
zelében ülő barát megkérdezte: hallott-e az emberről, aki meg
sürgette a keresztet vonszoló Jézust, s ezért 6 azt mondta neki
büntetésül: 'Én megyek, de te megvárod, míg visszatérek' Az
érsek erre elmesélte, hogy éppen elindulása előtt látta Örmény
országban, egy asztalnál ültek, Cartaphilusnak hívták a férfit,
egykor Pontius Pilátus ítélőházának ajtónállója volt, késöbb
Ananiás által megkeresztelkedett, akkor kapta a József nevet.
Minden századik esztendőben gyógyíthatatlan betegségbe esik,
extatikus rohamok törnek rá, azután harmincesztendőkörüli ifjú
képében mindig újjászületik, épp oly ifjan, amilyen Krisztussal
való találkozásakor volt, és Krisztus halálának és feltámadásá
nak minden körülményeire, az összes szentekre és apostolokra
frissen emlékszik.?"

Párizsi Matthew leírja, hogy e történet hitelességét 1252-ben
megerősítették más, St. Albansbe látogató örmények is.

Robert de Borron 12. század végén írt románcában azt meséli,
hogy Arimatheai József megőrizte az edényt, amelyből Krisztus
és tanítványai az utolsó vacsorát fogyasztották, és késöbb abba
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5Joseph von Arimathea
ln 7 Gesangen.

Hamburg, 1794. Lavater
fiziognómiai elméleteinek

egyik forrása Sir
Thomas Browne Religio
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6William Blake
1757-ben született.

fogta fel Krisztus kiömlött vérét. Amikor pedig Szent Fülöp
apostol Britanniába küldte tizenkét tanítványát a keresztény hi
tet terjeszteni, vezetőjük, József magával vitte ezt az edényt és a
lándzsát, mellyel a katona megszúrta Krisztus oldalát. Megér
kezvén a szigetre, a mai Somerset grófságban apátságot alapí
tott, Glastonburyt. Ennek Benedek-rendi apátjait aztán szoros
családi kötelékek fűzték Anglia királyaihoz, a legenda szerint ők
temették el az Arimatheait.

József és Glastonbury meséjének korai formájában még szó
sem volt kehelyről, csak a földbe szúrt lándzsáról - mely
Józseffel volt (tán vándorbot gyanánt is) Kr. u. 63-ban, a Szerit
földről Britanniába menet. A legenda szerint ebből nőtt ki a
Glastonbury-i galagonya (Cratcegus Oxyacantha Prcecox), mely éven
te kétszer virágzott: májusban és karácsonyidőn. Egy földbe
szúrt régi lándzsától valóban stílszerű, ha töviseket, kis élő lán
dzsákat hajt. Bár az eredeti fa már nem él, szerte Angliában vi
rágzanak utódai.

A fiatal rézmetsző-tanoncot, William Blake-et is érdekelték Anglia
legendái, erről tanúskodik már a legelső metszet, mely biztosan
neki tulajdonítható, ennek első változata 1773-ból való, a címe
Arimatheai József Albion sziklái között. Éveken át alakítgatta, feliratok
kal látta el. Rajzolt egy Lavater-arcképet is, érthető, hiszen Blake
Lavater egykori svájci iskolatársának, az időközben Londonba
költözött Henry Fusely festőnek tanítványa volt. William Blake e
két metszete pedig szorosan összetartozik, hiszen a svájci fizio
gnómus könyvet írt Arimatheai Iözsefröl.'

Tanárának, Fuselynek Lavater-fordításához készítette Blake az
arcképet a svájciról. Aztán e könyv könyvtárának kedves,
agyonolvasott darabja lett, tele szokásos lapszéli jegyzeteivel.
Lavater neve alá például a fiatal festő-rézmetsző" odaírta a nevét
- Will Blake -, és egy szívbe foglalta a két nevet. Kísérő jegy
zeteiben viszont végig vitatkozik az emberrel, akivel közös szív
be rajzolta magát. - Butaság, öregem - írta az egyik margóra
-, milyen ember az, aki örökké vigyorog?

William tizennégy éves korában hagyta ott Mr. Pars rajzisko
láját, s szegődött tanoncnak Mr. James Basire metszőműhelyébe

a Lincoln's Inn Fieldsre nyíló Great Queen Streeten. Egy nap hí
res ember lépett Mr. Basire műhelyébe, maga Oliver Goldsmith.
- Istenem, gondolta a tanonc, ha egyszer ilyen fejem lehetne
felnőtt férfikoromban, mit nem adnék érte. De nem volt lehetsé
ges hirtelen egy ugrással felnőtté válni, jött pár hangoskodó új
tanonc, ő meg inkább egy külső munkát vállalt, elment London
régi templomaiba, a Westminster Abbey-ben rajzolgatott magá
nyosan. Ekkor szerette meg a gótikát - lassacskán, észrevétle
nül legbensőbb társa lett a múlt. Mikor az apátságban készített
vázlatrajzokat rézbe kellett metszeni, a tanonc végre rézlemezt
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10Mt 27,29, Mk 15,17 és
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említenek, ezzel nyitva
hagyják e növényi

kérdést.

kapott a kezébe. Munka után otthon is lelkesen rajzolgatott 1773
téli éjszakáin. Egy ilyen téli estén rajzolta le az Arimatheait.
Blake korai életrajzírója, Gilchrist, csillaggal jelöli meg az életrajz
e helyét, és kötete végén a következőt fűzi a csillag után: "Azt
mondják, e ritka metszet az idők során a levegő hatására ment
hetetlenül porrá változott."?

A Cromwell-kori botanikus, orvos, anatómiakönyv-író Nicholas
Culpeper sokkal kevésbé hitt a legendákban. A glastonbury-i ga
lagonyáról is puritánhoz méltó fenntartásokkal ír amúgy asztro
lógiai babonákkal zsúfolt gyógynövénytanában:

"Általában sövény-cserje, de gondosan metszve s kötözve te
kintélyes magasságúra nőhet. A legenda, hogy a glastonbury-i ga
lagonya, mint mondják, évente Karácsony napján virágzik, inkább
mutatja e vélemény hívőinek babonaságát, mintsem különösebb
izgalmat ébresztene ily leírások iránt, hisz hasonló e királyság sok
más helyén is megesik, úgymint a White-green nevű helyen,
Nantwich közelében, Chesire-ban és Tomney mocsarában is. Ezek,
ha a tél történetesen szelíd, virágba borulnak Karácsonyídön.?"

Az emberben persze nyugodtan különös izgalmak ébredhet
nek akár több esetben is. (Jó esetben.) Ruskin oxfordi tanítványa,
Walter Pater is említ Renaissance című festői könyvében a ván
dorbotról egy régi mesét:

"A híres Tanuhauser mondában a vándor lovag Rómába indul
zarándokútra a kereszténység középpontjába. Ott keres megvál
tást is, bűnei alól való föloldást. 'Mihelyt kivirít a kezében a szá
raz vándorbot - hangzik a pápa ítélete -, bűnei alól meglesz a
föloldás, de addig nem.' És nemsokára ezután a száraz bot, ame
lyet a pápa tartott kezében, kivirágzott, és lombbal, virággal lőn

ékes (. .. ) A godstowi klastrom kertjében is állott egy megköve
sült fa. Lenn a keresztútnál erről is azt tartották a jámbor apá
cák, hogy amikor a szép Rosamunda testvér meghalt, a fa zöl
dellt és virágzott. Rosamunda megjósolta, hogy amikor őt

szentté avatják, a fa kővé változik/"
Ijesztő hiedelmek is kapcsolódnak a galagonyához. Néhány eu

rópai faj virágának illata dögszagra emlékeztet, ezért vonzódnak
hozzá a döglegyek, s azok porozzák be - így hát a középkorban
e virággal hozták kapcsolatba a pestist, a dö~halált. Egyes feltéte
lezések szerint azonban Krisztus koszorúját] is galagonyából ké
szítették, Sir John Mandeville így tudta a 14. század elején, ő kész
növénytani értekezést írt a töviskoszorúk egész soráról:

"És tudnotok kell, hogy Urunkat azon az éjjelen, mikor elfog
ták 6t, egy kertbe vezették, és súlyosan bántalmazták ott;

és a Zsidók gúnyolták ott és az 6 fejére Koronát helyeztek, és
oly szorosan ráhúzták azt, hogy vér futott le az 6 orcáján több
patakokban, és az 6 nyakán, és az 6 vállain.

És az a korona galagonyavesszóből készült [hawthorn]; és emi
att a galagonyának sok ereje vagyon.
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D. Moseley.) Penguin
Books, London, 1983.

(részlet, ford.: L. E.)
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15Fo/k/ore, Myths and
Legends of Bri/ain.

Reader's Digest
Association Limited,

1973, 39., Green magic.

Mivel, ki csak egy vesszejét is magán viseli, semmiféle szél
nem árt annak, és semmifajta vihar; és rossz szellem nem jöhet a
házába, vagy egyéb helyre, hol e vessző vagyon.

És ugyanebben a kertben tagadta meg harmadízben Szent Pé
ter az Urunkat. Későbben Urunkat a Püspök és a [Régi]!' tör
vény tudói elé vitték, egy másik kertbe, Annáséba;

és Ő ott is kínoztatott és gúnyoltatott és végül megkoronázta
tott egy tövissel, melyet borbolyának [barberry] 12 neveznek, s
amely abban a kertben növekedett.

És ennek is sok ereje vagyon.
És még későbben Kajafás kertjébe vezették Őt; és ott megko

ronázták vadrózsavesszővel [briar rose].
És akkor Pilátus termébe vezették Őt; és ott megvádolták és

megkoronázták.
Mert a Zsidók székbe ültették Őt, palásttal borították be Őt;

és Koronát készítettek tengeri sásból [reeds of the sea], és letérdel
tek elé, és megkoronázták azzal, s mondák, 'Üdvözlégy Zsidók
Királya.'

És ezt a koronát, melynek egyik fele Párizsban van, a másik
Konstantinápolyban, Krisztus a fején viselte, mikor keresztre fe
szítették.

És ezért az embereknek tisztelniük kell, s nagyobb tiszteletben
tartaniok, mint bármi mást.

A lándzsának rúdját, mellyel Krisztus szívét átszúrták, Ger
mánia Császára birtokolja; de a lándzsa hegye Párizsban van.

Konstantinápoly Császára azt mondja, nála van az a lándzsa
hegy; és azt a lándzsahegyet gyakorta láttam, de sokkal na
gyobb, mint a Párizsban lévő.,,13

Költői kis növénytan. A manapság általánosan elfogadott ál
láspont szerint a Közel-Keleten ma is honos Rhamnus, azaz
Zizyphus spina-Christi nevű jojoba- vagy lótuszcserjébőlkészült a
töviskoszorú, de ez már csak a költészet tárgya - szóvírágoké."

A Sir John Mandeville fenti szövegében Hawthornnek nevezett
galagonyát a britek Whitethorn, Hawthorn, Hathorn, Haythorn és
Albespine néven is nevezik, mivel pedig májusban virágzik,
Mayflowernek, Májusvirágnak is - ennyi tövises szó egy halom
ban szúrós szókoszorú -, a régi angolok ezért galagonyából ké
szítették a májusfákat és az erdők szellemét jelképező Zöld em
ber koszorúját, hiszen e fa virágzása jelenti a nyár visszatértét."

Sir John régi mesék illatos-tövises virágfüzérét tekerte körém.
Glastonbury apátságához kapcsolódik még egy fontos hiedelem,
Giraidus de Barry (Giraldus Cambrensis) 12-13. századi walesi
krónikás szerint éppen ott találták meg Arthur király és Guinevere
sírját II. Henrik idején. Giraldust meg lehet hallgatni, Henrik káp
lánja volt. Szerinte ura egy Arthur király korában élt walesi bárd
ról olvasgatott, és oly pontos leírást talált Arthur sírjáról, hogy
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16A könyvel 1610-ben
Dr. Philemon Holland

ültette ál angol nyelvre
Britannia, a chorographica/
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monostor lörténetéről

könyvet is írt De
Antiquitate G/astoniensis

ecclesiae címen.

utasította embereit, keressék meg a mondott helyet. Találtak is egy
sírt, két végében két kőoszlopot, köztük még mélyebbre ásva egy
behemót kőlapot. Nagy nehezen megfordították, hátoldalán egy
ólomkereszt lapult, e felirattal: .Jnclítus rex Arthurus cum
Wenneveria uxore sua secunda." - Híres Arthur király második
feleségével, Wenneverrel.

Camden mester (William Camden) a 16. század hetvenes
nyolcvanas éveiben keresztül-kasul beutazta szeretett országát,
Angliát, kutatásainak eredményét pedig 1586-ban elegáns latin
könyvben tette közzé." Ebben a kereszt feliratának másolatát is
bemutatja: "Hic jacet sepultus inc1itus Rex Arturius in insula
Avalonia." - Itt nyugszik eltemetve híres Arthur király Avalon
nak szigetében. Szerinte e szöveg is rejtve volt, a kőre erősített

ólomkereszt hátlapján, úgyhogy csak annak lefeszegetése után
került a napfényre. Miért ráncigálták szegény ólomlapot?

Avalon sziget neve először Geoffrey of Monmouth Historia
Regum Britanniae című latin művében tűnik fel. E 12. századi
kelta krónikás népmeséken nevelkedhetett - mint Sir Walter
Scott és R. L. Stevenson -, kései kritikusai fel is rótták neki a
sok mesét, Geoffrey Arthumak gúnyolták egyszeruen. Sokáig e
később Oxfordban élt kanonoknak tulajdonították a Vita Merlini
című, 1150 körül keletkezett művet is, mely Ifa gyümölcsök (al
mák) szigetének" nevezi Avalont, amit Szerenesésnek hívnak
(Foriunate), hiszen a földjén egész évben arathatnak, anélkül
hogy vetnének, az ott lakók pedig hosszú életükről híresek. A
Vita Merlini szerint Morgan varázslónő uralkodik az Almák Szi
getén - in Insula Pomorum - nyolc nővérével, és a gyógyítás
hoz mind jól értenek.

Geoffrey kortársa, az 1143-ban meghalt könyvtáros barát,
William of Malmesbury, aki dolgozott Glastonbur?; monostorá
ban, szintén Avalennal azonosította Glastonburyt, 7 bár Arthur
királyról nem tesz említést. Szerinte a hely elnevezése egy bizo
nyos Glasteing nevéből származik, aki elveszett malacát keresve
egyalmafát talált a régi templom közelében, megtetszett neki a
hely, s letelepedett ott családjával. E festőien író krónikást Mil
ton is kedvelte, azt írta: mind stílje, mind ítélete alapján ő a leg
jobbak közűl való.

Giraldus Cambrensis és az 1207 körül működött Ralph of
Coggeshall topográfiái szintén Avalormal azonosították Glaston
buryt, tehát együtt él ott Arthur király és Guinevere emléke a
karácsonykor virágzó galagonyával, mely a brit kereszténység
eredetének költői jelképe. A párás szigeten egyébként is virágzik
a növényszimbolika: Írország jelképes virága a shamrock - a ló
here -, Skóciáé pedig a thistie - a bogáncs.

Az Arimatheai József földbe szúrt lándzsájából kihajtó gala gonyá
val és Arthur király sírjával kapcsolatban kétszer is említettem
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18Egy hide annyi termő

föld megnevezése volt a
régi angoloknál,

amennyit egy gazda
maga meg tudott múvel

ni, ezért épp tizenkét
hide földet kapott a ti

zenkét igehirdető.

19Daniel Defoe: A Tour
Through Eng/and and

Wa/es. II vols.
Everyman's Library,

London, Dent. Repr.:
1948, vol. 1., 273.

(részlet, ford.: L. E.)

Glastonburyt. Elolvastam hát, mit írt e városról Körutazások
Nagy-Britannia szigetén című klasszikus útikönyvében Defoe. Mi
vel a magyar fordítás egy a kihagyások jelzése nélküli válogatás,
az angol eredeti megfelelő részét is megnéztem. Azt találtam,
hogy bár Glastonburyt említi a magyar kiadás, kimaradt a Bene
dek-rendi székesegyház történetének leírása, melyet nyilván
hosszadalmasnak, érdektelennek és túlzottan egyházinak ítéltek
1989-ben. Egyből az első mondatot "érdemes volt" elhagyni:

"Az Urunk Passiója utáni 31. esztendőben Szent Fülöp apos
tol tizenkét tanítványa (akiknek vezetője Arimatheai József volt)
országunkba érkezett, és Krisztus hitét prédikálta Arviragusnak,
ki nem fogadta el azt, mégis nékik adta e helyet, tizenkét hide
földdel," ahol is vesszöböl font falakat emeltek, s megépítették e
királyság legelső templomát, melyet Krisztus személyesen aján
lott Édesanyja dicsőségének, és szolgái temetkezési helyéül,
amint azt a Cotton Könyvtár kézirata, Glastenbury monostorának
története meséli. (. ..) E szigetet, melyen a templom állott, a
britonok először Ynswyrtrynnek hívták, azaz Üvegszigetnek, a
mocsarat körülölelő üvegszínű folyó miatt. Szigetnek nevezték,
mivel mély mocsár zárta körül. Avalloniának hívták, vagy a brit
avai szóból, mely almát jelent, mivel gyümölcsfákkal telve volt,
vagy ama területnek régi ura, Avallon után. A szászok fedig a
Glastingebury nevet adták neki, ami Üvegvárost jelent."!

Mivel - felszínesen nézve - az említett rész az eredeti sző

vegben is toldalék, ráadásul a magyar olvasók számára ismeret
len nevek sorával telve, kihúzása egészen indokolhatónak tűnhe

tett, már ha nem tulajdonítunk jelentőséget a ténynek, hogy a
fenti szöveg írója Glastonburyt Avaion szigetével azonosítja.
Defoe azonban pontosan tudta, hogy Britannia egyik legvarázs
latosabb helyén áll: in Insula Pomorum, az Almák Szigetén - a
kelta Mennyországban.

Bármennyire is szkeptikus volt általában az ősök hiedelmeivel
kapcsolatban, itt mégsem kerülhette el, hogy alaposabban utána
nézzen e régiektó1 Elysiumnak álmodott környékkel kapcsolatos
legendafüzér fóbb elemeinek. Ilyen esetekben először Camden
említett Britannia című kötetéért szokott nyúlni (mint látjuk, ez
most is segített), de ezúttal átolvasta Mr. Dugdale Monasticon
című könyvét is, és ott lelt a szükséges anyagra, a Cottonian
Library egyik kéziratának másolatára, melyet méltónak ítélt a
betoldásra. A régi történetírók egyes - ideges - embereket ide
gesítő hagyománya volt, hogy az elődök összes elérhető beszá
molóit szép nyugodtan, a legkisebb jelzés nélkül beépítették sa
ját krónikájuk anyagába. Így a Defoe által idézett Camden
mester például Giraidus Cambrensist idézte Arthur király legen
dás sírjával kapcsolatban. A magyar fordításból Arthurt kihagy
va tehát nem csak a tündérhon Avalon, az Üvegsziget vált látha
tatlanná - ami anyagát tekintve még érthető is lenne -, de
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20Szent Albans nem
pontosan a római omla
dékra épült, számunkra

Budapest és a két
Aquincum viszonyából e

helyzet ismerős.

21E városban nyomtatták
a Biblia első angol fordí
tását, itt vívták a rózsák

háborújában az első

csatát, s ma itt áll
Anglia legrégebbi lakott
háza, A kakasvíadalhoz

címzett fogadó.

eltűnik krónikásainak szép láncolata is, nem beszélve Szent Fülöp
apostolról, tizenkét tanítványáról, élükön Arimatheai Józseffel.
Minden, amiró1 az imént beszéltünk.

Megállok a 14. századi John Mandeville lovag utazásának kezdő

pontjánál, mielőtt képzeletben a sugárútra lépnék oldalán a világ
közepe felé - középkori térképeken ugyanis Jeruzsálem a világ
közepe, ha tehát valaki zarándokútra indul oda, sugárúton halad.
Sir John éppen egy ilyen út mellett született, onnan indult útra,
ezért toldanak műve modern kiadásaihoz külön fejezetben kerek
világtérképeket.

Szülőhelye, Szent Albans Londontól nagyjából húsz mérföld
nyire északnyugatra fekszik Hertford grófságban - csinos, régi
es kisvárosnak gondoljuk a képek alapján, manapság már az is,
csakhogy kétezer évvel ezelőtt e település volt a római Britannia
provincia legnagyobb városa, Verulamíum." Késöbb veszített je
lentőségéből a város, de akadtak még lakói, akikkel dicsekedhe
tett - a 16. században a közeli Gorhamburyben állt Sir Francis
Bacon manorháza, ahová a vesztegetési per után visszavonult, és
ott, Szent Mihály templomában nyugszik a filozófus lordkancel
lár - Verulam lordja, Szent Albans őrgrófja."

Szent Albans a Kr. u. 300. esztendő körül kapta mai nevét
AIban emlékére, akit késöbb Britannia első keresztény mártírja
ként kanonizáltak. Aiban hét esztendeig katonáskodott Diocletia
nus uralkodása idején, és a tizedik nagy keresztényüldözés so
rán ölték meg. Csodák emlékét hagyta maga után - mikor
vesztőhelyére vezették, a város melletti dombra, lába nyomán el
tűnt egy kis patak, mikor pedig felért, és szomjúságában vízért
könyörgött a dombtetőn, ismét felbukkant lába előtt.

Eltelt fél évszázad, 793-ban Offa, Mercia királya meglelte a
mártír földi maradványait, és hatalmas Benedek-rendi monostort
kezdett építtetni a sír fölé. Ma, az évszázadok zarándoktömegei
és a háborúk után már csak egy összeillesztett márványlap
maradt a síremlékből. E kiemelt vallási szerep, Szent Albans bú
csújáróhely volta magyarázza az egykori apátság hatalmas méretét:
a szászok által a 8. században épített katedrális főhajója kilencven
négy méter hosszú - ez a világ leghosszabb gótikus főhajója.

A várost egy út emelte fel az égbe - az országot Dovertől észak
nyugati irányba átszelő forgalmas ősi út mellett feküdt. A római
hódítás előtt ott élt törzsek Wretlingának hívták, az útnak pedig a
Wa?t1inga street nevet adták - tán egy nagy törzsfő emlékére lett
Wa?tla népének útja. A nyüzsgő, forgalmas város a római hadiút
fontos állomása volt, Alfréd király és a dán hódítók békeszerző

désében ez az út lett az angolszász és a dán területek határvonala,
a normann hódítók is lajstromba vették, nem csoda, hogya régi
brit krónikások mind megemlítik, és Körutazások Nagy-Britannia
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228ir John Mandeville
kortársa, Chaucer is

megemlíti a Tejút - a
Milky Way - Watlynge

strete nevét. (House of
Fame, I. 939.).

szigetén című könyvében Daniel Defoe is megemlékezik róla. Máig
fennmaradtak e római út szakaszai. Ezer alakban él láthatóan-lát
hatatlanul tovább - egy városka főutcája, egy gyomrnal benőtt falu
si út a szabad ég alatt, vagy egy autósztráda láthatatlan alapozása.

Csakhogy a régi angolok nem csupán e földi útnak adták a
Wretlinga street nevet, róla nevezték el a leghatalmasabb utat is,
mit fejük fölött az égbolton láttak. Az volt számukra az égi
Wretlinga strce: - a Tejút.22 Nem csak így nevezték a Tejutat, a
leghíresebb zarándokutak nevét is megkapta Európa-szerte, így
Angliában Walsingham way volt, Itáliában Strada di Roma, illetve
compostellai Szent Jakab útja. Ha a Watling street északnyugat-dél
keleti irányát meghosszabbítjuk, a nyíl körülbelül Jeruzsálem
felé mutat.

Matthew of Paris Chronica Majora című művének eleje egy
képzeletbeli itinerárium - belső szellemi utazás az égi Jeruzsá
lem felé. Ófrancia szövegű térképek sorakoznak hét oldalon, me
lyeket Matthew maga írt és festett. Az őstérképek álomútjai Lon
donból indulnak különféle útvonalakon Jeruzsálem felé, az út
végére Matthew oda is festette a végső, négyszegletü várost.

Matthew - kit feljebb már említettem az örmény érsek és a
Bolygó Zsidó legendájával kapcsolatban - Szent Albans Bene
dek-rendi apátságában élt és dolgozott, így a magát Szent
Albans-inek valló Sir John Mandeville földijének mondható.
Mandeville szentföldi útleírásáról szólva tehát e Szent Albans-i
festő-barát képzeletbeli utazásait is ajánlatos tekintetbe venni.
Nem valószínű, hogy Sir John ne tudta volna mindezt sokkal
természetesebben, magától értetődóbben, mint ahogy egy mai
olvasó lassan megtanulja a Watling street kifejezés jelentéseit.
Nyilván a képzeletbeli itineráriumok jelentőségéről is tudott. Sir
John és 14. századi kortársai számára jelképes erővel bírt, hogya
szentföldi zarándokot épp Szent Albansből indította útnak, és
éppen az égi zarándokútnak, a Tejútnak földi másán indította el
Jeruzsálembe, a világ közepébe.

Néha úgy érzem, lehet, hogy Mandeville számára Matthew of
Paris, a krónikaíró festő jelképezte szülővárosát, Szent Albanst,
és őrá gondolt, őt indította el könyve lapjain, hogy véget érjen a
peregrinatio in stabilitate, mozduljon végre, ha más álmában is, ha
könyvnek lapjain is, de kilépjen az ajtón, és végigmehessen saját
képzeletbeli útvonalain itineráriumainak városa felé.
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