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A Dorsoduronak nevezett velencei hatodba csak az megy el, aki igazán
szeréti Szent Mark evangélista varosát, s aki felteszi magaoan, hogy meg
ismeri a megismerheteuent, aki nem etet tenyérből galambot és nem fény
képezi le a Sóhajok Hidját. A városnéző tunsta az Aceadernia - a velencei
szepmüvészetí rnuzeum - hídja után inkább balra, a Santa Maria della Sa
lute, az európai barokk e remeke felé fordul. A gyakorlottabb utazó innen
még a régi vámház, a Dogana hegyesszögű sarkára is kimegy, mert tudja,
innen szeme egyszerre fogja be a oózsék palotáját meg a San Giorgio Mag
giore-t. ,

Pedig érdemes az Accademia di Belle Arti épülettömbje mellett jobbra
is fordulni. Kedves calle-k zegzúgja vezet Peggy Guggenheim velencei gyűj

teményenek érintésével a Szent Margit terére, ahol kissé az az érzésunk,
mintha már nem is Velence köveit taposnánk; mert itt aztán még háborí
tatlan az őslakók élete. Az apró boltokban nem emléktárgyakat, bazári mü
tyüröket, hanem a hétköznapok megannyi hasznos eszközeit árulják. A ke
reskedő nem ékszert vagy muránóí üveget kínál, hanem inget-nadrágot, mun
kához, halászathoz, esküvőre vagy temetésre. A gyéren világitott műhelyek

ben kismesterek űzik az ipart, akár három-négyszáz esztendőnek előtte, var
gák, szabók, bárka készítő hajóácsok, asztalosok, kefekötők. Igaz, a teret le
záró házsor mögött, túl a Rio San Niccolón, a kereskedelmi kikötő modern
óriásdarui meredeznek, s ezek mintha ieledtetnék, hogy mögöttünk alig húsz
percnyire Európa legszebb tere - a világ közepe - a Piazza di San Marco
pompázik.

A Campo Santa Margherita-t nyugat felől a XIII. században épült, ké
sőbberősen barokkizált I Carmini templom monumentális oldalfala hatá
rolja. Erdemes ide is benézni. Cima da Conegliano Jézus születéséről festett
képe megfakult ugyan, de van ott az ifjú Tintorettónak egy alkotása - Be
mutatás a templomban -, kétségtelenül más, mint a későbbiek. Az l Car
mini előtt az utca meghitt terecskévé öblösödik, a sarkon álló Mora-ház bú
san tekint a Rio della Santa Margherita zöldessárga vizébe. A hagyomány,
amelynek itt nagyobb a hitele - s valószínű joggal -, mint az írott tör
ténelemnek, úgy tudja, ez volt egykor a szerencsétlen Otelló háza. Megle
het, a velencei mór talán nem is volt mór, hanem a Mora-család egyik bol
dog őse? Ki tudja? Egy bizonyos, inkább higgyünk a néphagyományoknak,
mint a történelem írott forrásainak. Kissé lentebb, a Oíudecca felé vezető rio
mentén találjuk Szent Sebestyén templomát. Velencei viszonylatban elég
későn, a XVI. század első két évtizedében építették. De ez nem is fontos!
Szinte alig látogatják, pedig ez a templom minden túlzás nélkül az egye
temes muvelődéstörténet egyik legszentebb kegyhelye. Egykor kolostori
templom volt, priorja 1555-ben azzal bízta meg azt az ismeretlen veronai ifjút,
aki nemrég érkezett a városba, fessen néhány képet a sekrestye mennyezetére,
S a huszonhét esztendős piktor, aki eddig mesterei példáját követte, itt ta
lált igazán magára. Mária megkoronázása, a Négy evangélista kompozíciója,
kclorizmusa már a maga útját járó veronai, Paolo Verenese művészi igazát
hirdeti. A San Sebastiano sekrestyéje hozta meg számára a jövőt, a halha
tatlanságot. Nagy volt ő a legnagyobbak között is. Tudta ezt Napóleon, nem
találomra lopta el egyik legszebb képét a Doge-palota Tízek Tanácsa termé
ből. Veronese sem lett hűtlen ehhez a helyhez, ahonnan fényes pályája elin
dult, a szomszéd házat bérelte, itt is temették el hatvanesztendős korában a
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templom kriptájába. AVeronából ideszakadt idegen velenceibb volt minden
velenceinél. Harminchárom évig dolgozott szakadatlanul a városban a vá
rosért.

Persze mindezekről a jobb útikönyvek. kalauzok, baedeckerek is szólnak.
Arról azonban soha, hogy ebben a külvárosnak számító városrészben - le
het-e Velencében külvárosról beszélni'? van a világ egyik legszebb, leg
jobban felszerelt középfokú tanintézete, az örmények kollégiuma, a Colleggio
Arrneno,

Az örménység világlétszámát illetően aligha lehet akárcsak megközelítően

pontos számadattal szolgálni. Egy azonban bizonyos, szétszórva a nagyvilág
ban, Észak-Amerikában éppen úgy, mint Ausztráliában ugyanannyi örmény
él, mint az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaságban. Többségük jómódú,
gazdag kereskedő, nagyvállalkozó. Pénzük töméntelen, összeköttetéseik min
taszerűek. Ennek a szinte páratlan diaszporának szellemi központja Velence,
az Adria jegyese. De talán nem is annyira Velence, mint inkább a Laguna
legparányibb szigete, San Lazzaro, melynek tenyérnyi felületét teljes egészé
ben az örmény-katolikus mechitarista szerzetesrend kolostora foglalja el. Ér
demes ezzel a kolostorral kissé közelebbről is megismerkednünk.

A rendet Mechitar Péter örmény laikus szerzetes alapította Konstanti
nápolyban a XVIII. század első éveiben. Reguláit az ötvenegy esztendős ko
rúban pápai trónra jutott XI. Kelemen erősítette meg 1712-ben. Mechitar Pé
tert a rendalapításban az örmények vallási megosztottságának felszámolása
vezette. Az idők folyamán a helyzet ugyanis leülőnösen alakult: az odahaza,
Örményországban maradtak többsége az autokephal - a pápát el nem is
merők ~ egyházához tartozott, míg a diaszporában élők zömükben elismerve
a pápát egyházuk fejének, a római katolikusokkal azonos egyházhoz tartozó
nak vallották magukat. A szertartás nyelve mind a két egyházban a nemzeti
nyelv, az örmény. Mechitar rendje a két egyház egyesítéséért küzd ma is.

Kezdetben a rend az ún. Antonius-regulák szerint élt, ezeket egy évtized
múltán Szent Benedek reguláival bővítették. (Hivatalos megnevezésük ma
is: Congregatio monastica Antonianorum Benedictinorum Armenorum.) Elsd
apátságukat Moreaban építették fel, azonban a török szultán - az örmény
ség ősi ellensége - csakhamar kiüldözte őket. Ekkor, pontosabban 1717-ben
- a velencei Serenissima kegyesen átengedte nekik a parányi San Lazzaro
szigetet, amely egykor - még a XV. században is - a köztársaság leprate
lepe volt, s bár a szigetecske közvetlenül a város alatt van, mindenki, aki
csak tehetette még abban az időben is elkerülte, amikor már közel két év
százada nem is lakták e szörnyű betegség áldozatai. Igaz, szerzetesi feladat
volt a lepratelep köveiből templomot, kolostort építeni, a kolostorban könyv
tárat létesíteni és legfőképpen olyan nyomdát felszerelni, amely könyvvel,
újsággal, folyóirattal látja el a világ minden táján élő örményeket. (Jegyez
zük meg: Jereván után itt van a legnagyobb örmény könyvtár, állománya
10 OOO örmény és keleti nyelvű kötet, 4000 kézirat, köztük a 902-ből való
örmény nyelvű evangélium.) A rend minden valószínűség szerint a világ
legkisebb szerzetesrendje : mindössze negyven tagja van és egyetlen apátsága,
a San Lazzaro-i. (A bécsi mechitarista apátságot - rendtagok száma harminc
hat - a rendből 1810-ben kivált tagok alapították.) A San Lazzaro-t itáliai
tartózkodása alatt Byron is szívesen felkereste. A szakállas, fekete reveren
dás, bőrcingulusos szerzetesek büszkén mutogatják azt az olajfát, amelynek
árnya alatt a lord-költő olykor talán élete legboldogabb óráit töltötte. Nem
is állja meg a késői vándor, hogya törzsét meg ne érintse. Ez már így van.
A valóságos emlékhelyek alázatra késztetnek. Néha áhítatra is.

A mechitaristák San Lazzaro-i vetése csakhamar beérett: kitűnően fel
szerelt, egyre korszerűbb nyomdájukból mindig több és több könyv, folyó-
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irat indult útnak a szélrózsa minden irányába, hisz örmények mindenütt él
nek, mert míndenütt szükség van kereskedelemre, és aligha van még egy
olyan népe a világnak, amely úgy ismerné a kereskedelem fortélyait, mint
az örmény. A rend tagjai szegénységi fogadalmat is tesznek, és valóban sze
gények is; pénz csak néhanapján fordul meg kezükben, szappanra, fogke
fére. De maga a rend gazdag, nem is annyira a rend, mint inkább pártfogói.
a Külbenkján típusú hajótulajdonosok. így történhetett, hogy 1840-ben, a
Dorsoduronak nevezett városhatodban megvásárolhatták az egyik patrícius

'palotáját és abban Colleggio Arrneno-t alapítottak.
A tanintézet, amelyet most felkeresünk, 130 esztendős. A hatalmas épület

- kívülről szürke, eléggé jellegtelen -. korai barokk alkotás. Akkor épül
hetett, amikor hajdani gazdája már nem talált magának egy talpalatnyi he
lyet sem a Canale Granden. Nyilván fáziseltolódással gazdagodott, nem úgy,
mint osztályos társai, a dózsékat adó nagy velencei családok. A hely viszont
kereskedőembernek való: közvetlen rio-k kötik össze a kikötővel. A palota
helyiségeinek méretei, s ami itt Velencében nagy ritkaság, tágas, szép kertje
nem talmi pompa, tekintélyes gazdagságra vall. Ö, az a kert! Perzselő július
ban is édenbe ringat. A XIX. század első fele, a gályákat kiszorító gőzhajó

és még sok minden, ami végül is ennek az arisztokratikus köztársaságnak a
bukásához vezetett, ezt a családot sem kímélte. A mechitaristák megveszik a
palotát úgy, ahogy van: berendezésestül, képestül-szobrostul. Es ma tizenkét
ország 57 örmény diákja - legtöbbjük Törökországból és Iránból való 
olasz tanterv szerint, de örmény nyelven végzi benne gimnáziumi tanulmá
nyait. A tanárok rendtagok és olasz "civilek". Híre sem rossz az intézmény
nek: az itt szerzett érettségi bizonyítványt bármely nyugati egyetemen el
fogadják.

Nyár van, a vakáció vastag csendje telepedik az épületre. Bizonytalanul
'Csengetünk. A villanycsengő valahonnan az épületkolosszus mélyéből alig
hallhatóan jelzi, hogy valóban megnyomtuk a gombot. Aztán ismét csend,
feszült várakozás. Végre csikordul a kulcs, civil portás jelenik meg, olyan;
amilyennek a jámbor laikus a középkori kolostorok kapusait elképzeli. Kez
detben sehogy sem érti, mit akarunk, pedig ugyancsak tagoljuk a szavakat,
olaszul-franciául-németül vegyest. hogy ti. Fogolyán András pátert keressük.
Fo-go-Iyán, ismételjük, aztán le is írjuk, még mindig semmi. Aztán még egy
kísérlet: elmondjuk, hogy a páter magyar. A kapus szemmel láthatóan meg
könnyebbül, ő is unja a játékot. "Á ... Pad'Andrea!" kiáltja. Hát persze, így
kellett volna kezdenünk. Mit Fogolyán, mit ungherese. ez csak természetes,
itt csak Pad'Andrea van.

A történeti hűséghez hozzátartozik az is, hogy már idehaza tudtunk róla.
Radó György, Madách Imre utazó nagykövete hívta fel figyelmünket arra,
hogy él Velencében egy magyar származású örmény szerzetes, aki Az ember
tragédiáját fordítja. Ö nem ismeri ugyan, de szíves levelezési viszonyban áll
vele, íme, itt a címe: I Carmini 2596. Nem kis dolog ez! Az örmény világ
nyelv, mert mindenütt élnek örmények, s valami halványan derengett is
arról a San Lazzaro-i nyomdáról, a nagy múltú örmény irodalomról, meg a
38 betűből álló sajátos örmény ábécéről. Ezt a pátert meg kell keresnünk.
Hát megkerestük. .

A kollégium fogadótermébe lépve, mintha egy láthatatlan bányaliften
a XVII. és a XVIII. század fordulójára ereszkedtünk volna: a bútorok, a sző

nyegek, a képek mind seicento-settecento. Tartózkodó kiváncsisággal várjuk
a pátert. Korát feledve, energikusan robban a szobába. Nem hinnők. hogy
ötvenhat esztendős. Magas, aszkéta-alkatú. szikár férfi. Fehérbe forduló sza
kálla erőteljesen kiemeli olajbarna arcszínét. nyugodt, éles tekintetét. Bo
'Csássa meg páter Fogolyán, az első pillanatokban mintha megrettentünk vol
na, pedig semmi feszesség, csak határozottság. Alkonyati félhomály van, s mé-
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gis ... a másodperc tört része alatt megtelik a fogadószoba ... mivel is? .•
kevés a szó: derűveL.. ez még mindig kevés, égi derűvel! Elmondjuk jöve
telűnk okát-célját. Nyoma sincs a meglepődésnek. Páter Fogolyan András ké
retlenül és szívesen beszél rendjéről, munkájáról, a Tragédiáról. A legkeve
sebbet önmagáról, mintha ezzel is példázná, rendjén kivül nincs külön élete,
Rohannak a percek.

Erdélyi szegény, sokgyermekes örmény család fia, Sepsiszentgyörgyön
született, Budapesten járta az első gimnáziumot. Tizenkét esztendős kora óta
él San Lazzaro szígetén, 1927 óta. Ezt az ötödfél évtizedet CSUpáll a Rómában
töltött stúdium évei szakították meg. Sommásan ennyi Fogolyan András cur
riculum vitaeje. Rohannak a negyedórák.

Fordításairól beszélgetünk. Az első impulzust A Pál utcai fiúkról készí
tett angol-magyar koprodukciós film adta. Tanítványaival látta a filmet. Jó
volna ez a regény az örmény fiataloknak is - gondolta -, és lefordította.
csak úgy, kedvtelésből. A munka könnyen ment, nem voltak sem nyelvi, sem
stiláris nehézségei. (Mi is szinte hihetetlennek tartjuk, miként tudja valaki
negyvenvalahány esztendőn át ilyen töretlenül megőrizni a magyar nyelvet.)
Aztán az Egri csillagok következett, s a kedvtelésből állandó jelleggel űzött

foglalatosság lett, ha azt iskolai elfoglaltsága is lehetővé tette. Majd lefor
dított még egy-két kötetet, többek között Tóth Tihamér Jellemes ifjúját. So
hasem érezte, hogy ez a munka fárasztaná. Jegyezzük meg: délelőttőnként

földrajzot és természetrajzot tanít, és ő a kollégium beszerzője is. Rohannak
a félórák.

Az ember tragediáját hosszabb stúdíum, nagyobb nekifohászkodás előzte

meg. Szamos kiadást szerzett be, főképpen jegyzeteseket. Maga sem tudja
már, hányszor olvasta el a müvet, magyarul is, olaszul is. Majdcsaknem könyv
nélkül recitálta. Aztán <elkészítette a nyersfordítást, a lehető legpontosabbat.
A nehézségek csak ezután sűrűsödtek. Az örményben igen sok a hosszú szó,
metrikailag tehát nem lehet Madách verselését követni, helyenként a sorokat
is meg ken törni, s ezért az örmény Tragédia tizenhat sorral lesz hosszabb
Madách művénél, Persze a szavakból, az írásjelekből egy hangot, egy betűt

sem értünk, még csak fonetikusan sem tudjuk leírni, amit páter Fogolyan
diktál. Ime: "Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál", örményül: "Márt,
őszi, bájkáre, pájc liábesz vszdáhe!" Pad'Andrea hamarosan elkészül a teljes
fordítással. Az első hét szín meg is jelent a Pázmávebben, ebben az 1843 óta
folyamatosan megjelenő folyóiratban, amely éppen százhuszonöt esztendeje
szolgálja az örmény kultúrát; úgy tűnik, nem is rosszul. (A folyóirat címe
polihisztort jelent, fordítsuk Mindentudónak.) Rohannak az órák.

Künn az éjszakai Velenoe fényei vibrálnak. El kéne köszönni. Még eg)
kérdés bujkál bennünk. Nehezen fogalmazunk. Hogyan is kellene ezt a kér
dést feltenni? Kínos, mert tulajdonképpen olyan valamit akarunk kérdezni,
amit nem lehet szavakkal megfogalmazni. Milyen nyelven álmodik? Vagy
ehhez hasonlót szeretnénk tőle kérdezni. Mit tekint hazájának? Nemzetisége-e
az örmény? Ehhez hasonló gondolatok tolakodnak elénk, mondunk is róla
egy-két suta, bizonytalan mondatot, Páter Fogolyan András - Pad'Andrea
- megérzi kínunkat. Felénk forduló tenyérrel enyhén széttárja a karját és
mosolyogva mondja: "f::n magyar vagyok". Csak Krisztus-szobrokon látni
ilyen mozdulatot.

Ha az ember féreggé alacsonyodik le, ne csodálkozzék azon, ha az élet ország
'Útján rátaposnak.

Kossuth Lajos
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