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Velence, az elmerülQ város

Pierre Cardin, a legendás francia divattervezQ 
idén júliusban ünnepelte 91. születésnapját. A 
divatpápa (aki egyébként olasz származású, 
egy San Biagio di Callalta nev_ Treviso mel-
letti kisvárosban látta meg a napvilágot 1922-
ben, és kétéves gyermekként került szüleivel 
Franciaországba) pár éve építész unokaöccsé-
vel, Rodrigo Basilicatival közösen egy futurisz-
tikus, csupa üveg felhQkarcoló tervét terjesztette 
a velencei városi tanács elé.

A Palais Lumière-nek, azaz a Fény 
Palotájának elnevezett toronyház három elté-
rQ magasságú, uszonyra emlékeztetQ formájú 
toronyból állt volna, amelyeket hat, egymástól 
mintegy 35 méteres távolságra elhelyezkedQ 
vízszintes, korong alakú épületrész kötött össze. 
A legmagasabb torony, és ezzel az egész épület 
tervezett magassága 245 méter volt (azaz 35 
méterrel magasabbra tervezték, mint a párizsi 
Tour Montparnasse-t, amely 210 méteres ma-
gasságával jelenleg Franciaország legmagasabb 
toronyháza), és a Velence városközpontjától 
mintegy 10 km-re, a lagúna szárazföldi oldalán 
található Porto Margherában épült volna fel, egy 
egykor kQolajipari létesítményeknek otthont 
adó, mára már meglehetQsen lepusztult állapot-
ban levQ ipari zónában. A hatvan (más források 
szerint hatvanöt) emeletesre tervezett toronyház 
építéséhez egy nagyjából húsz hektáros területet 
választottak ki, amibQl 2,5 hektárt foglalt volna 
el maga az épület. A felhQkarcoló teljes építési 
költségét 1,5-2 milliárd euróra becsülték, és 
a 2015-ös milánói világkiállítás megnyitójára 
tervezték átadni. Az épületben lakások és irodák 
mellett szállodák, mozik, éttermek, sport- és 
oktatási létesítmények is helyet kaptak volna, 
összesen mintegy 250 ezer négyzetméternyi 

területen. Az elQzetes tervek elkészítése során 
fokozott figyelmet fordítottak a környezetbarát 
technológiák alkalmazására, így az elképzelé-
sek szerint a megújuló energiaforrások hasz-
nálatával és speciális anyagok beépítésével az 
épület nagyjából annyi energiát állított volna 
elQ, amennyit felhasznál. Az építkezés össze-
sen mintegy ötezer embernek biztosított volna 
munkát.

A futurisztikus felhQkarcoló azonban, ame-
lyet sokan egy, a lagúnába zuhant földönkívüli 
_rhajóhoz vagy egy „üvegszoknyához” hason-
lítottak, érthetQ módon felkeltette a város- és 
környezetvédQk aggodalmát. ElQbbiek attól tar-
tottak, hogy a hatalmas toronyház tönkreteszi 
a városképet, míg az utóbbiak azzal érveltek, 
hogy az építkezés során károsodhat a lagú-
na amúgy is sérülékeny ökoszisztémája. Ezen 
kívül még a repülésirányítók is tiltakoztak az 
ellen, hogy egy majdnem 250 méteres toronyhá-
zat építsenek fel ilyen közel a városhoz.

Giorgio Orsoni, a tervet támogató velencei 
polgármester váltig állította, hogy nem kell attól 
tartani, hogy a tervezett felhQkarcoló tönkreteszi 
Velence városképét. Ám a The Art Newspaper 
cím_ folyóirat, amelynek jelen cikk írója alapító 
szerkesztQje, kiadott egy számítások alapján 
készült fotómontázst, ami azt ábrázolja, hogyan 
fog kinézni a tervezett felhQkarcoló a Lidóról, 
azaz a Szent Márk térrel szembeni, a lagúnát 
az Adriától elválasztó földszorosról nézve. A 
képeken a csupa üveg toronyház a Szent Márk 
téri harangtorony magasságának kétharmadáig 
ér, tönkretéve azt a csodálatos látványt, amit 
mindenki fel tud idézni lelki szemei elQtt, aki 
valaha is Velencében járt.

Mivel a polgármester kitartott amellett, hogy 
ez nem lesz így, a cikk szerzQje megkérte a lon-
doni Millerhare tanácsadó céget, amely hasonló 
elQrejelzéseket és látványterveket készít a brit 
fQvárosban és a világ más tájain felépíteni szán-
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dékozott felhQkarcolók és más épületek tervei 
alapján, hogy nézzék át a folyóirat által készí-
tett számításokat. Mivel az iroda munkatársai 
is szeretik Velencét, örömmel járultak hozzá 
szakértelmükkel a látványterv elkészítéséhez, 
megállapításaik pedig megerQsítették a folyóirat 
munkatársainak eredményeit.

Végül idén júliusban Cardin úgy döntött, 
hogy elveti a tervet. A Velencéért aggódók tehát 
fellélegezhettek, ám ezzel még korántsem múlt 
el minden, a város jövQjét fenyegetQ veszély. 
SQt…

*

1987-ben az UNESCO a Világörökség részévé 
nyilvánította Velencét. A városvezetés vállalta, 
hogy kidolgozza a városra vonatkozó gazdál-
kodási tervet, amelyet végül idén márciusban 
mutattak be a nyilvánosságnak. A városi tanács 
szerint a terv célja az, hogy „meghatározza a 
stratégiákat, és kiválassza azokat a módokat, 
amely segítségével cselekvési terveken keresz-
tül át lehet ültetni azokat a gyakorlatba”. Sajnos 
a dokumentum szinte egyáltalán nem felel meg 
egyik célkit_zésnek sem, mert a készítQi vissza-
riadtak attól, hogy az igazán jelentQs problémák 
közül bármelyikkel érdemben foglalkozzanak.

A Világörökség része cím nem olyan elismerés, 
amit az UNESCO a saját belátása alapján ítél oda. 
A cím elnyeréséhez az adott ország kormányának 
pályázatot kell benyújtania. Olaszország kérte, 
hogy Velence kerüljön a listára, az UNESCO 
pedig úgy találta, hogy a város eleget tesz a 
szükséges feltételeknek. Így Velence megkapta a 
címet, melyért cserébe Olaszország vállalta, hogy 
gazdálkodási tervet készít a városra vonatkozóan, 
és kijelöl egy „pufferzónát” Velence körül. A 
Világörökség része cím önmagában nem garan-
tál semmiféle támogatást, mert az UNESCO az 
idén mindössze 3,25 millió dollárt tud költeni 
az összes Világörökség-helyszínre (a 4,5 millió 
dolláron kívül, amit irodáik fenntartására, illetve 
a 7,5 millió dollár mellett, amit egyedi projek-
tekre – mint például a Maliban folyó projektre 
– költhetnek).

A legtöbb, amit az UNESCO remélhet az, 
hogy figyelemmel kíséri az eseményeket, ha 

pedig durva visszaélést tapasztal egy világörök-
ségi helyszínnel kapcsolatban, akkor tiltakoz-
hat, hivatalos küldöttségeket küldhet a szóban 
forgó nemzet kormányához, a Veszélyeztetett 
Világörökségi Helyszínek Listájára (List of 
World Heritage in Danger) teheti a helyet, 
illetve végsQ esetben megvonhatja a címet. 
Természetesen komoly diplomáciai és politikai 
vonzata van annak, ha az utóbbi lehetQséghez 
folyamodnak, így ilyesmire eddig csak két 
esetben került sor. Az UNESCO-nak van ugyan 
egy irodája Velencében, de ez nem Velencével 
foglalkozik. Az iroda fQ feladata az, hogy tu-
dományos és kulturális tanácsadást biztosítson 
Délkelet-Európa országai számára. Ugyanakkor 
az iroda egyik munkatársának a feladata az is, 
hogy kezelje a velencei helyreállítási projektek-
re összegy_jtött pénzt, amit olyan jótékonysági 
szervezetek bocsátottak a rendelkezésükre, mint 
a World Monuments Fund, a Save Venice, a 
Venice Heritage, valamint a Venice in Peril 
Fund (utóbbinak elnöke voltam 2000 és 2012 
között). Másként fogalmazva, ha az UNESCO 
velencei irodája problémát tapasztal a város 
világörökségi státuszával kapcsolatban, akkor 
gyakorlatilag nem tehet semmit azon kívül, 
hogy jelentést küld a szervezet egyik párizsi 
osztálynak, amely a világörökségi rendszert 
m_ködteti.

2006-ban az olasz kormány elrendelte, hogy 
minden olaszországi Világörökség-helyszínnek 
el kell készítenie a saját gazdálkodási tervét. 
2012 novemberében a Velencére vonatkozó 
tervet végül jóváhagyta a városi tanács, ame-
lyet 2007-ben a húsz különbözQ szervezet – 
kormányzati, regionális és civil –, amelynek 
beleszólása van Velence és a lagúna vezetésébe, 
arra jelölt ki, hogy állítsa össze a tervet és hiva-
talos kapcsolattartó legyen az olasz állam és az 
UNESCO felé.

A terv egy 157 oldalas dokumentum, ami a 
benne található információk szerint 250 közin-
tézménnyel és szervezettel folytatott konzultáci-
óra alapul, és 136 ebbQl eredQ javaslatot tartal-
maz. Nem hozták nyilvánosságra, hogy melyek 
ezek a szervezetek, de arra már rájöttem, hogy a 
nagyon népszer_ No Grandi Navi (Nagy Hajók 
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Stop) mozgalommal nem konzultáltak (a moz-
galom aktivistái egyik tiltakozó akciójuk során 
a Giudecca csatorna partjaira hosszú transzpa-
renseket helyeztek el, amelyek arról tájékoz-
tatják a luxushajók korlátjai fölé hajló kíváncsi 
utasokat, hogy a velenceiek torkig vannak a 
városba ki- és behajózó óceánjárókkal). Viszont 
azt sem nehéz kikövetkeztetni, hogy a városi 
tanács figyelembe vette a Velencei KikötQi 
Hatóság (Autoriate Portuale di Venezia, APV) 
álláspontját is, ugyanis a városon keresztülhajó-
zó óriási tengerjáró hajók kérdését alig említik a 
megoldandó problémák között. Bár a terv leszö-
gezi, hogy tanulmányokat kell készíteni a kikötQ 
tevékenységével és a hatalmas luxushajókkal 
kapcsolatban környezetvédelmi és társadalmi-
gazdasági szempontból, azt is kijelenti, hogy 
ezeknek illeszkednie kell a kikötQ céljaihoz, ami 
„Velence kikötQjének, mint Velence és a lagúna 
történelmi, gazdasági és társadalmi öröksége 
részének fejlesztése.”

Tudom, hogy honnan származnak az idézett 
szavak. Magam is hallottam, ahogy a Velencei 
KikötQi Hatóság nagy hatalmú vezetQje, Paolo 
Costa pontosan ugyanezeket mondta 2011 ok-
tóberében a Nemzetközi Magánbizottságok 
Szövetsége Velence Megóvására (Assoziazione 
dei Comitati Privati Internazionali per la 
Salvaguardia di Venezia) éves rendes közgy_lé-
sén tartott beszédében. Costa büszke arra, hogy 
az Q irányítása alatt a velencei kikötQ vált a ki-
rándulóhajó-ipar legfontosabb Földközi-tengeri 
kikötQjévé. A téli hónapokat kivéve minden 
áldott nap láthatjuk ezeket a hatalmas, tizenhá-
rom-tizenöt szint magas fehér úszó szállodákat 
az Qsi háztetQk és tornyok fölé magasodni, 
miközben a vontatóhajók a Dózse-palota felé 
húzzák Qket, majd jobbra fordulva lehajóznak a 
Giudecca csatornán. Az úszó monstrumok leg-
többje több mint háromszor olyan hosszú, mint 
egy futballpálya, _rtartalmuk pedig 100 000 
vagy még annál is több bruttó regisztertonna 
(összehasonlításként: az 1912-ben elsüllyedt 
Titanic „csak” 46 000 tonnás volt). 1997-ben 
206 ilyen tengerjáró luxushajó járt a városban, 
2011-ben viszont már 655, és mivel ugyanazon 
a csatornán keresztülhaladva hajóznak be a 
városba és onnan ki, ez évente 1310 áthaladást 

jelent. Az óriáshajók eltakarják a kilátást, szeny-
nyezik a levegQt, megrengetik a házakat, és át-
haladásuk közben a Giudeccából a házak közötti 
kisebb csatornákba szorítják vissza a vizet.

Politikai szempontból Costának kétségtelenül 
több fegyvere van, mint Orsoni polgármesternek. 
Orsoni gyakorlatilag csak egy jogász, Costa vi-
szont volt már fejlesztési miniszter (ami mindig 
erQs pozíció a nemzeti kormányban), az Európai 
Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságának korábbi elnöke, ráadásul az elmúlt 
évben 2016-ig megerQsítették megbízatását az 
APV vezetésére. Costa nagy terveket szövöget. 
Egyebek között azt tervezi, hogy a lagúna száraz-
földi szélén található Marghera kikötQt a tervezett 
kelet-nyugati európai uniós közlekedési és szál-
lítási tengely csomópontjává alakítja, amely így 
Barcelonából indulva Velencén keresztül vezetne 
a Balkánra és Ukrajnába. A Velence-Marghera 
kikötQ lesz a legnagyobb az észak-olaszországiak 
közül, tele olyan árukkal, amelyek az Adrián át 
Velencébe jutnak, onnan pedig közúton és vas-
úton szállítják Qket tovább. A terv megvalósulása 
azonban az uniós finanszírozástól függ, és bár a 
velencei utaskikötQ kicsinek t_nik ehhez képest, 
megvan az az elQnye Costa szempontjából, hogy 
teljesen az Q ellenQrzése alatt áll.

1997 óta az APV 141 millió eurót fordított az 
utaskikötQ átalakítására és korszer_sítésére. A 
Venezia Terminal Passeggeri nev_ cég, amit az 
APV 1997-ben hozott létre a kikötQ üzemelte-
tésére, további 32 millió euróval járult hozzá a 
kiadások finanszírozásához. A SAVE S.p.A-nak, 
a velencei Marco Polo repülQteret üzemeltetQ 
cégnek (amely egyébként az APV egyik részvé-
nyese) úgyszintén érdeke f_zQdik a kikötQ bQví-
téséhez, mivel a luxushajók utasainak többsége 
repülQvel érkezik a városba és repülQvel utazik 
el onnan. A városi tanácsnak viszont nincsenek 
részvényei sem az APV-ben, sem a SAVE-ben, 
és nincs közvetlen beleszólása az irányításukba 
sem. Továbbá nincs semmiféle ellenQrzési joga a 
Giudecca csatorna fölött, amelyen az óriáshajók 
közlekednek, mert – ellentétben az összes többi 
velencei csatornával – a Giudecca az APV fel-
ügyelete alá tartozik.

A kikötQhelyek száma a velencei kikötQ-
ben növekedett, így most már nyolc nagyobb 
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hajó köthet ott ki. Az idei év második felétQl 
kezdve ezek mind óriáshajók lesznek, mivel a 
Görögországba induló kisebb komphajók ezen-
túl a lagúna szárazföldi oldalán kötnek ki. Az 
ottani új létesítmények kiépítése egy 250 millió 
eurós projekt volt, ami azt igazolja, hogy Costa 
elég ügyesen tud forrásokat szerezni. Ebben az 
esetben ráadásul az is megkönnyítette a dolgát, 
hogy az új dokkok egy lepusztult ipari zónában 
épültek fel, egy olyan területen, ahol egykor kQ-
olajipari létesítmények m_ködtek, és amelyrQl 
a központi kormány és a helyi önkormányzatok 
már korábban eldöntötték, hogy meg kell tisz-
títani a szennyezQanyagoktól és más célra kell 
hasznosítani. Ahol pedig építkeznek, ott forog 
a pénz, ott munkahelyek jönnek létre és szava-
zatokat nyernek. Szóval itt van az igazi hatalom 
– nem pedig a pénztelen városi tanácsnál és a 
polgármesternél.

Costa tagadja, hogy a hajók áthaladása akár az 
épületekre, akár a levegQ minQségére hatással 
lenne, ellenfelei szerint viszont nem végeztek 
valóban független vizsgálatokat. Annyi min-
denesetre bizonyos, hogy a Velencében partra 
szálló kirándulóhajós turisták száma 1990-ben 
200 ezer, 2000-ben 337 ezer, 2007-ben 1 mil-
lió fQ volt, 2011-ben pedig már elérte az 1,8 
milliót. Silvio Testa, a hangos No Grandi Navi 
aktivisták vezetQje elmondta, hogy 2011 júli-
usában egyetlen napon hat kötött ki ezekbQl a 
hajókból a kikötQben, és 35 ezer turista szállt 
belQlük partra.

Miután 2012. január 13-án a Costa Concordia 
zátonyra futott a Giglio-szigetnél, Francesco 
Bandarin, az UNESCO kulturális vezérigaz-
gató-helyettese levelet írt az olasz környezet-
védelmi minisztériumnak, melyben elmondta, 
hogy a baleset megerQsítette a „régóta létezQ 
aggodalmat” a Világörökség-helyszíneket, kü-
lönösen pedig a Velencét és a lagúnát fenyegetQ 
veszélyekkel kapcsolatban. Egy nem sokkal ké-
sQbb kiadott kormányrendelet megtiltotta, hogy 
40 ezer tonnánál nagyobb hajók közlekedjenek 
a Giudecca csatornán. Ezt a rendelet azonban 
nem hajtják végre…

Mégis, dacára a fentebb említett rendeletnek 
és egy magas rangú UNESCO-tisztviselQ által 

tett a hivatalos panasznak, dacára annak, hogy 
a városi tanács írta a gazdálkodási tervet az 
UNESCO-nak és Qk a felelQsek a Világörökség-
helyszínért, a terv készítQi nem tudtak elég 
bátorságot gy_jteni ahhoz, hogy akár a leghal-
ványabban is tiltakozzanak az APV érdekei 
ellen. Megkérdeztem Giorgio de Vettort, a terv 
egyik koordinátorát, hogy miért nem említették 
a tengerjáró hajókat, és nem voltam meglepve – 
legfeljebb csak az Qszintesége miatt –, amikor 
mindössze annyit mondott: „Ön is tudja, hogy 
mi ennek az oka.”

Tehát mi fog történni a tengerjáró hajókkal? 
Nem kétséges, hogy a kikötQ egyre nagyobb 
szerepet játszik a város gazdasági életében. 
Costa szerint 1600 közvetlen munkahelyet te-
remt a hajók és az utasok kiszolgálása, 2600 
munkahelyet az ellátás, karbantartás, javítás, 
hajóüzemanyag-értékesítés stb., és 1270 köz-
vetlen munkahelyet teremtett a turisták által 
Velencében, a kirándulóhajós körutazás elQtt 
és után elköltött pénz (legalább 363 millió euró 
évente).

Ezek valóban leny_gözQ szempontok egy 
olyan városban, ahol egyre kevesebb munka-
hely van a turisztikai ágazaton kívül. De semmi 
sem derül ki arról, hogy a kikötQ mivel járul 
hozzá közvetlenül a város m_ködési költsége-
ihez, és ki részesül a profitjából. Amint az oly 
sokszor elQfordul Velencében, az információ 
hiányzik vagy visszatartják, kelletlenül adják ki 
vagy propagandacéllal használják.

Miután annyit fektetett be a velencei kikö-
tQbe, a legutolsó dolog, amit Costa akarna, 
az az lenne, hogy a nagy tengerjáró hajók 
valahol máshol kössenek ki. Ám Q maga is el-
ismeri, hogy az óriáshajók „a legtöbb emberben 
félelmet és aggodalmat keltenek”, ezért egy 
alternatívát javasolt a városon áthaladó óriás-
hajók számának csökkentésére egy, a lagúnán 
átmenQ sekély csatorna, a Calle Contorta di 
Sant’Andrea mélyebbre kotrásával. Így a hajók 
vagy a Giudecca csatornán hajóznának be a 
városba és az új útvonalon át hagynák el azt (ez 
lenne a Costa által elQnyben részesített opció), 
vagy Velence központját teljesen elkerülve mind 
befelé, mind kifelé a Calle Contortán hajóz-
nának keresztül. Ám az említett csatornából 
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gyakorlatilag csak a lepusztult petrolkémiai 
m_vekre nyílik kilátás, így a turisták, akik azt 
várták, hogy a Dózse-palotán és a Szent Márk 
téren legeltethetik a szemüket, úgy érezhetik 
majd, hogy becsapták Qket, ez pedig termé-
szetesen árthat az üzletnek. Az ökológusok 
azonban aligha járulnak hozzá a Calle Contorta 
mélyebbre kotrásához, és mivel a terv így nem 
valósul meg, Costa aligha aggódik különöseb-
ben a dolog miatt.

Egy másik helyi politikus egy új, viszonylag 
olcsó dokk építésére vonatkozó tervvel állt elQ, 
amely képes lenne nyolc óriáshajó befogadá-
sára és a hatalmas, meglévQ hullámtörQn belül 
építenének fel a Lido nyílásánál. Az utasokat 
katamaránok hoznák a városba úgy, hogy köz-
ben alig keltenének hullámverést. Olaszország 
jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetére való tekin-
tettel azonban nem valószín_, hogy a 200 millió 
eurós beruházás egyhamar megvalósul, így hát 
arra kell számítanunk, hogy a luxushajókat a 
jövQben is láthatjuk majd Velencében.

Ez pedig felveti a turizmus kérdését. A gazdál-
kodási terv szerint, amely azoknak a turistáknak 
a számán alapul, akik legalább egy éjszakát 
Velencében és környékén töltenek (és így do-
kumentálhatóak), évente 6,3 millióan száll-
nak meg a városban. A turisták által átlagosan 
Velencében töltött napok számával szorozva ez 
23 millió vendégéjszakát jelent évente. Amit a 
terv nem említ, az az, hogy rajtuk kívül még 
számos olyan turista jön a városba, aki csak egy 
napot tölt ott, és akik általában nagy csoportok-
ban érkeznek. Nincs tehát elegendQ információ 
és komoly zavar figyelhetQ meg a turizmus 
pontos mértékével és jellegével kapcsolatban. 
Ráadásul pont most, amikor több adatra lenne 
szükség, a városi tanács a pénzügyi megszorítá-
sok miatt arra kényszerült, hogy bezárja kutató-
intézetét, a COSES-t (Consorzio per la Ricerca 
e la Formazione).

Mint azok a turisták, akik életükben elQször 
látogatják meg a párizsi Louvre-t és egyenesen 
a Mona Lisa felé veszik útjukat, a legtöbb ilyen 
egynapos kiránduló a Szent Márk teret szeretné 
látni. A tér, amit valaha „Európa szalonjának” 
hívtak, ma már inkább egy emberekkel zsú-

folásig telt vasúti pályaudvarra hasonlít. Több 
száz ember ácsorog a téren; van aki a földön 
üldögél, mások hátizsákjukat rögtönzött fek-
helyként használva pihennek vagy épp szendvi-
cseket esznek. Állandóan hatalmas sor kígyózik 
a Szent Márk bazilika elQtt, mert az egyház 
nem épít ki idQzített jegykiadó rendszert, és 
teniszpálya nagyságú hirdetések csúfítják el a 
homlokzatokat. Zenekarok játszanak a Quadri 
és Florian kávézók elQtt – jellemzQ életkép, 
de tényleg ez az, amit az emberek VelencérQl 
elképzelnek?

Sokat lehetne beszélni az idegenforgalom 
ártalmas mellékhatásairól, de most csak a há-
rom legkiemelkedQbb problémát említjük meg. 
ElQször is, hacsak nem fékezik meg a turizmus 
növekedését, a terv egyik fQ célkit_zése – azaz, 
hogy arra ösztönözzék a velenceieket, hogy ne 
költözzenek el és egy változatosabb gazdasági 
életet honosítsanak meg a városban –, teljesen 
meghiúsul. Másodszor, annak érdekében, hogy 
a turizmus problémáját kezeljék, valakinek ma-
gas szinten nyilvánosan is el kellene végre 
ismernie, hogy hamarosan korlátozni kell a 
városba látogató turisták számát, és a látogatók-
nak elQre idQpontot kell foglalniuk. Ha Velence 
már megtelt egy adott napra, akkor egy másik 
napon kell jönniük. Harmadszor, a turizmus 
nem járul hozzá elégséges mértékben a város 
fenntartásához.

Ám a terv nemcsak hogy nem ismeri el egyi-
ket sem a fentiek közül, de nincsenek elQrejelzé-
sek a számok alakulására vonatkozóan, és nem 
esik szó monitoringrendszer bevezetésérQl sem 
az egynapos turisták számának meghatározá-
sára. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének 
elQrejelzése szerint a globális idegenforgalom, 
ami jelenleg 1 milliárd turistát jelent évente, 
2020-ra eléri az 1,6 milliárd fQt, és Európa lesz 
a legnépszer_bb célterület. Érdemes megje-
gyezni, hogy a hivatalos adatok szerint a kínai 
turisták száma 16,3%-kal emelkedett 2011-hez 
képest. Egyre többen érkeznek Velencébe a 
BRIC-országok – azaz Brazília, Oroszország, 
India és Kína – állampolgárai közül, és csak idQ 
kérdése, hogy mikor válik a sz_k sikátorokban 
hömpölygQ tömeg elviselhetetlenné, sQt veszé-
lyessé.
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De ahogy a gazdálkodási terv kikerüli a 
tengerjáró hajók problémáját, úgy kerüli el 
azt is, hogy a turisták tömegeinek kérdésével 
foglalkozzon. Egy bátortalan javaslat ugyan 
született arról, hogy vezessenek be egy rend-
szert a látogatók belépésének ellenQrzésére, 
ám amit a tervnek hangosan és világosan ki 
kellene mondania az az, hogy az ellenQrzések 
elkerülhetetlenek és arról kell gondolkodnunk, 
hogyan alkalmazzuk Qket anélkül, hogy elzár-
nánk a várost a hétköznapi élettQl. Ehelyett 
a terv a „turisták számának korlátozásáról és 
szabályozásáról” beszél, amit azzal kíván elérni, 
hogy Velence más részeibe terelik Qket, ráveszik 
Qket arra, hogy látogassák meg a lagúnát és a 
környezQ vidéket, és _zzenek „öko-sportokat.” 
Ez viszont tiszta fantazmagória: a több millió 
turista, aki elsQ alkalommal látogat Velencébe, 
a város nevezetességeit akarja látni és nem a 
lagúnát szeretné körülevezni.

A turisták számának korlátozása azt is je-
lentené, hogy jegykiadási rendszert vezetnek 
be, és ez magában foglalhatná azt is, hogy 
a turisták közvetlenül hozzájárulnak a város 
költséges és egyre költségesebbé váló fenntar-
tásához. Ha kellQ körültekintéssel vezetik be, 
akkor nem lenne nehéz elfogadtatni egy ilyen 
rendszert a turistákkal. Ha csak az évi 6,4 mil-
lió látogató, akikrQl jelenleg biztosan tudunk, 
fejenként 30 eurót fizetne be egy elkülönített 
alapba – összehasonlításként: egy belépQjegy a 
New York-i Modern M_vészetek Múzeumába 
(Museum of Modern Art) jelenleg 25 dollárba 
kerül –, az évente 192 millió eurót jelentene. A 
rendszer kiépítését ellenzQk szerint ez sértené 
a szabad közlekedéshez való jogot, és beveze-
tésével Disneylandet csinálnának VelencébQl. 
De a törvényeket módosíthatják, és nem a 
jegykiadási rendszer az, ami vidámparkot fog 
csinálni VelencébQl, hanem az, ha továbbra 
sem fordítanak figyelmet a turisták számának 
kezelésére. Ahogy John Kay brit közgazdász 
mondta, Velence sokkal jobban m_ködne, ha 
a várost is a Walt Disney Company irányítaná 
– sajnos az olasz média nem értette meg a kije-
lentés iróniáját…

Nincs megbízható tanulmány arra nézvést 
sem, hogy mennyit ér a turizmus Velence szá-

mára, mert a turizmus nagyon jelentQs része a 
feketegazdaság szférájába tartozik. Annyi bi-
zonyos, hogy nem folyik be elég pénz belQle 
a város kasszájába, jóllehet, ha megfelelQen 
használnák ki, akkor igen jelentQs mértékben 
járulhatna hozzá a város szükségleteihez. 
IdQközben a Tanács súlyos anyagi gondok-
kal küzd, nem tudván, hogy mennyire számít-
hat évente a különleges finanszírozásból, amit 
a város kivételes jellegénél fogva eddig ka-
pott. 2002-ben ez 592 millió eurót jelentett, 
de 2003-ban megkezdQdött a MOSE (Modulo 
Sperimentale Elettromeccanico, azaz Kísérleti 
Elektromechanikus Modul) nev_ víz alatti ár-
vízvédelmi gátak – forgópántos víz alatti kapuk 
sora a lagúna nyílásaiban, amelyek szükség ese-
tén felemelkednek és elzárják a várost a tenger-
tQl – építése, és azóta szinte az összes pénzt erre 
a projektre irányították át. Így a Tanács 2005-
ben csak 23 millió eurót kapott, az a 40 millió 
euró pedig, amit még 2011-ben különítettek el, 
csak idén áprilisban érkezett meg Rómából.

Mégis, a gazdálkodási terv óvakodik attól, 
hogy ezekbQl a kérdésekbQl bármelyiket is fel-
hozza, méghozzá azok miatt az emberek miatt 
– mint például Costa az Q tengerjáró hajóival, a 
pizzériák tulajdonosai és a karneváli maszkokat 
áruló standosok –, akik a legrövidebb távon 
hasznot húznak a városba érkezQ tömegekbQl. 
Számukra az ötlet, hogy korlátozzák a városba 
látogató turisták számát még mindig szent-
ségtörésnek hangzik, bár a szállodatulajdono-
sok, akiknek a többet költQ (azaz több napot 
Velencében töltQ) turistákra van szükségük, már 
kezdik kérni az egynapos turisták számának 
korlátozását.

Ám messze a legmegdöbbentQbb hiányosság 
a gazdálkodási tervben az, hogy elmulasztot-
ta figyelembe venni a tengerszint emelkedését. 
Természetesen szóba kerül az árvíz, ahogy a 
MOSE is, amelynek befejezése 2016-ban várható, 
de az egyre emelkedQ vízszintet – a globális prob-
lémát – csak abban a vonatkozásban említik, hogy 
kutatásra van szükség annak meghatározásához, 
hogy milyen következményekkel jár a falakban 
felkúszó nedvesség a velencei épületekre nézve, 
és hogy az éghajlatváltozás „növelheti a vízügyi 
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kockázatot a terület egészén a több csapadék és a 
növekvQ vízszint miatt.” Hasonlítsuk össze ezt a 
nevetségesen alulértékelt megállapítást a követke-
zQ szavakkal a 2010-ben az UNESCO által közzé-
tett A globálistól a regionálisba: helyi tengerszint-
emelkedési forgatókönyvek, különös tekintettel a 
Földközi- és az Adriai-tengerre (From Global to 
Regional: Local Sea Level Rise Scenarios, Focus 
on the Mediterranean Sea and the Adriatic Sea) 
cím_ jelentésbQl:

„Nem lehet kétséges, hogy a tenger szintje 
végül olyan értékre emelkedik, hogy az nem 
lesz fenntartható a lagúna és a régi város szá-
mára. Lehetséges, hogy a tervezett mobilgátak 
képesek lesznek megakadályozni az árvizeket 
a következQ évtizedekben, de a tenger végül 
olyan szintre emelkedik, ahol még a gátak fo-
lyamatos zárva tartásával sem lehet megvédeni 
a várost az áradásoktól. A kérdés nem az, hogy 
be fog-e ez következni, hanem az, hogy mikor.”

Ugyanerre a következtetése jutott az UNESCO 
által annak velencei irodájába összehívott 2010-
es értekezlet is, amelyen részt vettek az Istituto di 
Scienze Marine (Ismar) és a Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) tudósai is. A tudósok 
egyetértenek abban, hogy a Földközi-tenger 
szintjének emelkedése csupán néhány hónapos 
lemaradással követi az Atlanti-óceán vízszint-
emelkedését. A jelentés szerint:

„[A lagúna] átlagos vízszintje már közelebb áll 
a 30 cm-hez a dátum felett [azaz a nulla értékhez 
képest, ami az 1897-ben a Santa Maria Della 
Salute templomnál felállított vízszintmérQn az 
akkori átlagos tengerszintet jelöli]. Ez azt jelzi, 
hogy egy 80 cm-es tengerszint-emelkedés a 
110 cm-es kritikus küszöbre [az a szint, amely 
fölött Velencében árvízrQl beszélünk] növelné 
az átlagos vízszintet. Ebben az esetben Velencét 
napjában kétszer öntené el az árvíz az árapály 
ingadozása miatt (az árapály amplitúdója 40 cm 
a tavaszi árapály idején).”

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) 2007-es jelentése 2100-ra 18-58 cm-
es globális tengerszint-emelkedést jósolt, de a 
2014-es jelentés a sarki jégsapkák gyors olva-
dása miatt várhatóan jelentQsen emeli majd ezt 
az értéket.

Miért nem jó, ha a gazdálkodási terv azt 
állítja, hogy a gátak felépítésével az állam erre 
az évszázadra megoldotta a problémát? A gátak 
valóban hatékonyak súlyos, akár háromméteres 
áradások esetén és – ahogy kivitelezQjük, a 
Consorzio Venezia Nuova állítja –, úgy tervez-
ték Qket, hogy még akár 60 centiméteres átlagos 
tengerszint-emelkedéssel is megbirkózzanak. 
Ám még ha meg is védik az árvizektQl (idQsza-
kos fenyegetettség), még a gátak sem képesek 
arra, hogy megmentsék a várost az egyre emel-
kedQ tengervízszint hatásától (tartós fenyege-
tés), kivéve akkor, ha gyakran, illetve végül már 
állandóan zárva tartják Qket.

Ezt a drasztikus beavatkozást a lagúna öko-
lógiájába azonban nem lehet megkísérelni anél-
kül, hogy elQbb megtisztítanák a lagúnát és 
az annak mintegy 2600 négyzetkilométeres 
vízgy_jtQ területérQl beérkezQ vizeket az ipari 
szennyezQdéstQl, és anélkül, hogy szennyvíz-
csatorna-rendszert építenének ki Velencében 
(nos igen, Velence ebben a tekintetben is kö-
zépkori város). Ennek megvalósulásához pedig 
óriási politikai akaratra van szükség, szoros 
együttm_ködésre számos irányító testület kö-
zött, hosszú távú tervezésre mostantól kezdQ-
dQen és rendszeres finanszírozásra – ezek közül 
azonban jelenleg egyik sem áll rendelkezésre.

Az UNESCO tengerszint-emelkedési jelen-
tését egyébként el sem küldték Rómába. 2012 
decemberében beszéltem Roberto Cecchivel, 
a Kulturális Minisztérium államtitkárával, 
aki tagadta, hogy valaha is hallott volna róla. 
Megkérdeztem Giorgio de Vettort a velencei 
városi tanácstól, hogy miért nem tárgyalja a terv 
a tengerszint-emelkedés kérdését, mire Q kitért 
a válaszadás elQl. „Ez egy olyan probléma – 
mondta de Vettor –, amivel másképp kell majd 
foglalkozni, figyelembe véve az ügy minden 
tényezQjét és szempontját.”

Mindennek hátterében az attól való félelem 
húzódik meg, hogy ismét felszítsák a MOSE-
ról folyó vitákat. A MOSE-gátakat csak közel 
húsz éves késéssel kezdhettek el építeni, mert 
az olasz kommunista és zöld párt hevesen, 
környezetvédelmi és politikai okokból is elle-
nezte a tervet. Még mindig vannak kételyek a 
MOSE-gátakkal kapcsolatban Velencében (va-
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jon károsak-e a lagúnára, m_ködni fognak-e, 
nem kerülnek-e túl sokba?), amit csak erQsít 
a Consorzio Venezia Nuova, a gátakat építQ 
olasz iparvállalatok csoportjának védekezQ ma-
gatartása és átláthatóságának hiánya. A politikai 
szintrQl szólva azt is érdemes megjegyezni, 
hogy a MOSE egy óriási projekt, melynek össz-
költsége a 2010-es becslés szerint 5,5 milliárd 
euró, ez pedig – éppúgy, mint Costa és az Q 
kikötQje – komoly tiszteletet parancsol.

Mindeközben a házak falai lassan tönkremen-
nek. Most már minden centiméternyi tenger-
szint-emelkedés számít, mert a vízszint immár 
magasabban van a legtöbb épület kQ lábazatá-
nak szintjénél, és a víz kezd beivódni a falak 
porózus tégláiba. A nedvesség elérte a felsQ 
emeleteket, és már az épületeket összetartó vas-
rudak is rozsdásodni kezdtek. A Szent Márk 
bazilika narthexében (fQhajótól elkülönülQ elQ-
csarnokában) a falakban felszívódott nedvesség 
elérte a körülbelül hat méteres magasságot, és 
emiatt már az ezeréves tessera-üvegmozaikokat, 
az itáliai-bizánci m_vészet remekeit is veszély 
fenyegeti. Ilyesmire még nem volt példa a város 
történetében, a helyzet pedig gyorsan romlani 
fog, mivel a víz tovább emelkedik.

A városi tanács azzal zárja a gazdálkodási 
tervet, hogy mostantól kezdve részt fog venni 
azon szervek munkájának az összehangolásában, 
amelyeknek szerepe van Velence és a lagú-
na irányításában, illetve beleszólásuk van abba 
(lásd alább a fQbb szereplQk felsorolását). A terv 
legalább elismeri, hogy ez a lényege a velencei 
problémának: túl sok szervezet van – államiak és 
helyiek, baloldaliak és jobboldaliak –, és mind-
egyiknek megvannak a maga saját, a többinek 
gyakran ellentmondó prioritásai. Egy igazi hata-
lommal bíró koordináló szervezet az, amire nagy 
szükség lenne. De a városi tanács terve csupán 
kezdetleges elemzése a város problémáinak. A 
valóság figyelmen kívül hagyása és nyilvánvaló 
szolgaisága az érdekcsoportokkal szemben vilá-
gosan mutatja, hogy Orsini polgármester városi 
tanácsából sosem lesz ilyen koordináló szervezet.

Sajnos a kérdés, hogy ki fogja megmenteni „a 
szív tündérvárosát”, ahogy lord Byron nevezte 
Velencét, továbbra is megválaszolatlanul marad 
– az idQ pedig egyre fogy…

Ki kicsoda Velencében, avagy a város irá-
nyításában résztvevQ fontosabb hatóságok és 
feladatköreik

• A Consiglio communale de la Città di 
Venezia, azaz a velencei városi tanács (jelenleg 
baloldali koalíció irányítja) felügyeli a városon 
belüli csatornákat, illetve azokat az épületeket, 
amelyek nem szerepelnek a védett épületek 
listáján. A közeli nyolc kisváros városi tanácsá-
nak is van beleszólása a politika kialakításába, 
elsQsorban a lagúnára vonatkozó kérdésekkel 
kapcsolatban.

• A Magistrato alle Acque Venezia, azaz 
a Velencei Vízügyi Igazgatóság (az olasz 
Infrastruktúra- és Közlekedésügyi Minisztérium 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
egyik szerve) felelQs az árvízvédelemért, vala-
mint a szennyezés csökkentéséért a lagúnában. 
Az igazgatóság projektjeit többnyire koncesszi-
ója, a nagy hatalmú Consorzio Venezia Nuova 
(CVN), vezetQ olasz iparvállalatok és helyi 
cégek egy csoportja vitelezi ki. A Consorzio 
jelenlegi megbízatása 2016-ban ér véget, ami-
kor a MOSE építése befejezQdik. Jelenleg nem 
ismert, hogy mi veszi át a helyét.

• Az Autoriate Portuale di Venezia, azaz a 
Velencei KikötQi Hatóság (egy állami szerv) fele-
lQs a lagúnában mélyen kikotort hajózási csator-
nákért, a Velencén átvezetQ Giudecca csatornáért, 
a velencei kikötQért és a lagúna körüli kikötQkért.

• A Giunta regionale del Veneto, azaz a Veneto 
regionális kormányzat (jelenleg jobboldali koalí-
ció irányítja) felelQs a környezetszennyezés csök-
kentéséért a lagúna vízgy_jtQ medencéjében, a 
turizmusért és a közlekedésért a szárazföldön stb.

• A Velence és Padova tartományi kormányok 
felelQsek bizonyos környezeti tényezQkért a szá-
razföldön és a halászterületekért a lagúnában.

• A Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici di Venezia e Laguna, azaz 
a Velencei Építészeti és Köztéri Örökség 
FQfelügyelQség a Kulturális Örökség és 
Kulturális Tevékenységek Minisztériumának 
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo) egyik hivatala. Felügyelete alá tar-
toznak a m_emlékek és a tájvédelmi körzetek.

(The New York Review of Books)


