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Született 1940-ben, iroda
lomtörténész, jelenleg a
Helikon Kiadó főszerkesz

tője. Számos írói életművet
!Y'Jeöres Sándor, Hajnal
Anna, Kolozsvári Grandpi
erre Emil stb.) gondozott,
irodalmi antológiákat, vá
logatásokat készített.

Séta Velencében
Velence az első pillanatban meglepő, szinte nevetséges képpel fo
gad. A Santa Lucia pályaudvar előtt szürkészölden locsog a tenger,
apró ételhulladékokat görget; rengeteg a vaporetto, motorcsónak
nyüzsög mindenütt, néhol a színes áradatban méltóságteljes, hajlí
tott orrú gondola úszik, akár egy sötét hattyú. A házak tarka falain
tenyérnyi foltokban mállik le a vakolat, kopottak a zsaluk, kiáltoz
nak az emberek, mint a zsibvásáron.

Beszállunk egy jó nagy vaporettóba, ami már-már komp nagy
ságú, és nekivágunk a Csatornának. Áthajózunk a modem Scalzi
híd alatt, elhagyjuk a Canareggio-közt és ahogy egyre beljebb ke
rülünk, egyszerre megfog Velence felülmúlhatatlan varázsa. Elő

ször is megdöbbentenek a Canal Grande méretei, arányai - mint
útikalauzomból olvasom: 4 km hosszú, 50-70 méter széles és 4-5
méter mély -, azután pedig szabályosan elképedek a végtelen
hosszú sorban felbukkanó műemlékek szépségén. A víz mentén
álló épületek kopott márványvonulatán szinte szemünk előtt mun
kálkodik az idő, csavart mintáikon fekete vonalakat karcolt, sötét
foltokat csorgatott az eső, vakító fehér falaikat helyenként sárgás
szivaccsá lyuggatta a tengeri szél és a felcsapó hullámok maró, sós
harapása. Az omló, pusztuló paloták ablakaiból rojtos, zöld füg
gönyként leomló növények, parányi kertjeikben pálmafák, pineák,
ciprusok zsúfolódnak össze, kihajló ágaik belehajlanak a vízbe. El
hajózunk a San Germania-templom mellett, kettős fehér carrarai
márványoszlopai, lépcsősorai remegve tükröződnek a vaporetto
keltette szelíd hullámokon. Újabb templomok, paloták suhannak
elénk, mint egy lassú forgószínpadon, széthulló kockáik között né
hol csak egy-egy tenyérnyi moha, megtelepedett sárga virág.
Könnyed és kecses szamárhátívű gótikus ablaksorok, nyugodt rit
musú, négy-öt emeletes reneszánsz házak bókolnak jobbra-balra,
csak egy-egy motorcsónak borzolja fel olajosan csillogó tükörképű

ket. A bejárati kapuk előtt csíkos oszlopok, aranyozott gombbal,
apró piros lámpákkal, itt kötnek ki a gondolák, az utasok az árká
dok alá érkeznek, mielőtt belépnének a keskeny, homályos ajtókon.

Odébb hajózva már teljesen a mesék világában járunk. Locsog
a tengervíz, suhannak a gondolák. A kora reneszánsz Palazzo
Vendramin-Calergi nyitott ablakain át zene szól, a szikrázó murá
nói üvegcsillárok fényét nehéz, vörös bársonyfüggönyök szűrik.

Ez most a velencei Casino. Valaha Wagner vendégeskedett itt, hű
séges gondolása innen fuvarozta naponta a Szent Márk téren lévő

kedvenc kávéházába, rajongói közé. A szívroham is egy ilyen esti
gondolázás közben ragadta el. Halál Velencében.
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Közben jobbra meglátom a Ca'd'Orót. Áttört fehér csipkehom-
. lokzatán, aranyos díszein még az idő sem tudta megkoptatni a
csillogást, tökéletes arányai a gazdagság és az ízlés kifinomultsá
gáról beszélnek. Építője Kelet virágzó, részletekben tobzódó for
máit a gótika égbeszökkenéséhez igazította, valószínűtlenül köny
nyeddé formálta a súlyos márványtömböket. A gótikus ívek, mint
hajló virágindák emelik, tartják a ház szerkezetét, vékony, rácsos
hálójuk szinte a víz színén lebegteti az "aranyházat".

Szemben velünk feltűnik a Rialto, mely finom karperecként
fogja át a Csatorna ívét, fatáblás, apró üzletei most zárva vannak.
Közelében áll a Fontego dei Tedeschi, a mai főposta, ami a 13.
század óta a német kereskedöké volt. 15ü5-ben, a nagy velencei
tűzvész után márvánnyal akarták burkolni, de mikor ezt a Signo
ria nem engedte meg, Giorgione freskókkal díszítette a homlokza
tát, ebből ma, sajnos, alig látszik valami. A Rialto túloldalán már
keskeny rakpart is húzódik, vendéglőkkel. tarka székekkel, virá
gokkal. A Grimanik, Pisanok, Bembók, Contarinik változatosan
megformált, nemesen gazdag palotái úsznak felém, melyeknek
építéséhez több tucat cédruserdőt vágtak ki valahol Libanonban.
Kapkodom a fejem jobbra-balra - itt fogták el Giordano Brunót,
ott festett TIziano, kicsit távolabb dolgozott Byron.

Az S alakú csatorna utolsó lágy görbületében a fiait sirató 15.
századi doge, Francesco Foscari otthona áll, majd újkeletű híd kö
vetkezik, a Ponte dell'Accademia, s mellette a világhírű képtár.

Egyre nagyobb a sürgés-forgás, errefelé már a gyönyörű, régi
patrícius házakban előkelő hotelek vannak, a "Grand Hotel", az
"Europa Hotel", a "Hotel Britannia" - lassanként kigyúlnak a fé
nyek is, az ablakokon át ragyogó aranytermek, selyemkárpitok,
szikrázó csillárok látszanak. Meggyulladnak a színes lámpák a
gondolák kikötőinél is, s a gondolán érkező, előkelő vendégeket
ezüstsujtásos portás fogadja a szélesre tárt ajtókban. Már a Santa
Maria della Salute-templomnál járunk. Kétkupolás, sápadt már
ványépülete messziről vonzza a tekintetet. Különleges vonalú
lépcsőzere közelről is megemeli, tejfehéren csillog a felkelő hold
fényében.

Közben megérkeztünk a Canal Grande céljához és szívéhez: a
Szent Márk térhez. A Piazza san Marcóhoz a Szent Márk-öbölre
nyíló, a tenger felé táruló Piazettán kell áthaladnunk. A Piazetta
szélén, voltaképpen úgy érezzük, a közepén áll a Doge-palota,
ami sokkal szebb, mint gondoltam. Csúcsíves, tagolt, impozáns
árkádsora leheletfinom lóheremintás, karcsún szőkkenő boltíveket
tart, amelyekre sima, egyszerű fal nehezedik, rajta minta nélküli,
íves ablakok, csak a középsőt csipkézi áttört erkély. De a fal, mint
valami puha virágszőnyeg szinte lélegzik, rózsaszín és fehér szir
mok eleven fonata a mintás márványmozaik, amit fehér pártázat
levélsora zár le. Az épületet a 14. században kezdték építeni, de
őse már a 9. században is itt állt.
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A Piazetta két szélén két oszlop pompázik, 1125-ben hozta
őket az akkori doge az egyik keresztes háborúból, az egyiken
Szent Márk köztársaságának címerállata, a szárnyas oroszlán fol
tos/ zöld érc teste, a másikra Szent Teodor alakját öntötték bronz
ba, kedvencével, a krokodilussal. A Doge-palotával szemben a
könyvtár és az egykori kincstár és pénzverde magasodik. A ten
ger felé is gyönyörű a kilátás: St. Giorgio szigetén Palladio re
mekműve/ a Redentore templomának piros harangtornya, mint
egy a Campanile távolodó visszhangja, mellette kicsit arrébb, a
Canal Grande kapujánál a Dogana alacsony tornyán aranyozott
gömbön forgó Portuna-szóbor és a Santa Maria della Salute ket
tős kupolája. Egészen távol zöld csík: a Lído, s közte, a pihenő

tengeren, aminek csak egy-egy álmos csobbanása hallatszik, apró
fekete pontok, a távolodó gondolák.

A Piazettáról már belátni a Szent Márk térre. Először a Campa
nile magasra nyújtózó vörös teste állít meg, csontszínnel mintá
zott toronyerkélyébe özönlenek a turisták. Szemben velem az óra
torony, az óra felett a Három király hódol a Madonnának, legfe
lül aranycsillagos kék mezőben Szent Márk oroszlánja, tetején a
"Két Mór" a haranggal. Árkádjai alatt belátni az előkelő üzleti ut
cába/ a Mercariába.

Ahogy befordulunk a Piazettáról, az L hosszú szárába, kibon
takozik a tér remek arányaival, megejtő bájával, Igen, ez a világ
legszebb tere. Egységes, ritmikusan faragott, tagolt palotái, mint
az ölelő karok, úgy fogják át a szabad teret, kiemelve a székes
egyház keleties, burjánzó gazdagságát. Rengeteg a turista, kattog
nak a fényképezőgépek, egy-egy szerelmespárt a tiszta búzával
odacsalogatott galambok valósággal elborítanak. Szól a zene, a
Florián s a Quadri színes székei félig ellepik a kövezetet, német
és amerikai látogatók ízlelgetik ott az igazi olasz kávét. A föld
szinti árkádok alatt luxus üzletek neon reklámjai villognak, suga
raikban a drága aranyékszerek, kövek, igazgyöngyök, muránói
kristályok különös, kékes fényben izzanak. A környező loggiák
oszlopain hármas villany fáklyasor, a kitárt ablakokon át az arany
kazettás mennyezet tompa sárga fényben ragyog. A nehéz kris
tály-csillárok sokszorosan felbontják a fényt/ szikrázva égnek,
mint a karácsonyi csillagszórók. Tündöklik a tér, mint egy táncte
rem. Háttérben, a sötétedő ég alatt egyre jobban kifakul a tenger.
A Szent Márk-templom előtti zászlótartón épp bevonják az olasz
állami lobogót, harsonás, kesztyűs, kardos játék-katonák ceremó
niája ez.

A látvány koronája: a székesegyház. Mint valami csillogó és ki
meríthetetlen ékszerdoboz - Velence mesés gazdagságának szim
bóluma. Szamárhátíves ablakai, öt ólomezüst hagymakupolája,
aranymozaikjai, márványberakásai keleties, bizánci stílusúak, az
emeleti párkányzaton lévő fehér márványdíszek a lángoló gótika
alkotásai, szobrai, kapui a reneszánsz vonásait viselik. Fantaszti-
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kus, bizarr és meseszerű összetétele tökéletes arányaival mégis re
mekmű. Hajdan a tehetős velencei polgárok tékozló szere
tetükben a világ minden részéről összehordták az értékeket a
templomba: faragott márványoszlopokat Ptolomaiszból, Szent Sá
ba templomából, ítélethirdető pillérfőket Palesztinából. arab, per
zsa, török, bizánci intarziákat, írással díszített köveket, faragott
táblákat, súlyos ékszereket. A dómot 80o-nOO-ig építették, de
minden század hozzáadta a maga kincseit. Homlokzatán öt re
mekmívű kapuzat, fölötte minden bolthajtásban mozaík, mely
Szent Márk legendáját ábrázolja. A párkányzaton öt római kori
aranyozott bronz ló nyugtalanul ágaskodó, szilaj alakja.

A Szent Márk-templom belsejében pikkelyekben áll az arany.
Mozaikjain bájos naivsággal ábrázolt képek az Ószövetségböl, va
lamint Mária és Szent József, Szent Márk és Keresztelő Szent Já
nos életéből. A tompa, matt ragyogás erősen megszűri a napsuga
rakat, enyhe félhomály takarja a szentély belsejét. A mintás tarka
mozaikpadló helyenként megsüllyedt, ahogy a tengermozgás
meglazította a tartó cölöpöket. Egyik kövén valaha Barbarossa
Frigyes térdepelt canossát járva VI. Sándor pápa előtt. Itt vala
hogy tapinthatóan érezzük az időt a mozdulatlanságon. A temp
lom egykori kamagya, Monteverdi is azt láthatta, amit én ma. El
szédít a gazdagság, itt egy Tintoretto, ott egy TIziano, egy ajtó a
konstantinápolyi Hagia Sophiából, oszlopok Jeruzsálemből. A fő

oltár zöld márvány mennyezete alatt, a kettős oltár túloldalán a
hatalmas, n Ol-ből való ikonosztáz 1000 kiló színaranyból van,
melyet 1800 gyöngy, gyémánt, drágakő díszít. Mögötte sudár, fe
hér alabástrom oszlopok, vaskos derekukat rózsaszín fénnyel vi
lágílják át a mögéjük tett gyertyák. Valaha Salamon templomában
álltak. Körbejárom a sok mellékkápolnát, de azok már csak újabb
változatai a főhajó gazdagságának.

Kinn a téren közben bekapcsolták a dóm világítását is, a sűrű

narancssugarakban. mintha lángok nyaldosnák a templom párká
nyát.

Suhanó lifttel megyünk fel a Harangtorony tetejére. Sötét van
már, Velence határait csak pislogó fényei jelzik, a tükröző csator
nák megsokszorozzák a távoli ragyogást. Lenn, a Szent Márk té
ren hömpölyög a tömeg.

Hirtelen elhatározással bevágunk a tér mögötti kis utcákba.
Egymást követik az apró hidak, lépésnyi terek, tele vendéglőkkel,

kivilágított akváriumjaikban a friss, esti csemege: rózsaszín és vö
rös rákok, polipok, szivárványszínű halak. Zene szól, a modem
üzletek kirakataiban csillog a gyöngy, az üveg, csipke, ékszer, az
álló bisztrókban sül a sokféle pizza, pompás illatot árasztva. A
zegzugos kis csatornákon alig tudnak fordulni a gondolák, orru
kon lámpások imbolyognak. Halkan remeg a tenger, mint valami
fáradhatatlan gép dolgozik állandóan, apró rezdüléseiben is érez
ni erejét és méreteit. Egyik helyről a másikra fordulunk be, szinte
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szédülök, nem is annyira a néhány pohár körtnyű vörös bortól,
mint a sokféle látnivaló tarka, mesébe ringató hangulatától.

Hazafelé ismét végighajózunk a Canal Grandén. Millió színes
füzér díszíti a vízen úszó kis vendéglőket. s a legszebb épületek
vöröses sárga fényben, súlytalanul vibrálnak, mint egy különös,
éjszakai délibáb árnyképei. A sokféle ragyogást egy-egy apró csa
torna sötét torkolata szakítja meg, fekete vizükön csak a holdfény
húz csíkokat. Parljaikon már-már összeroskadó paloták, ablakukban
egy-egy kóbor macska, moha borította rácsos kapuk, repkénnyel
belepett, hallgató kertek, ezüstben fürdő márványtemplomok.

Velence az egyszeri, a tünékeny, a veszélyeztetett szépség maga.

Önmegintő
Moccan, roppan,
az irdatlan csonthalom csörög.
Csitt, szívem, csitt!
fuvalom csak és enyhe volt.

Egy éjjel, egy mintha - éjjel ott,
halmon ülve, törődve,

felütve a történelem könyve
jegyezve ím, avar végidáről:

.Irmagjuk: sincs már,
nemzetségük el- s kiholt."

Mintha! és mindig mintha volt.
Nem úgy, mint Plutarchosznál.
A történelem itt másvalami könyv
Csont hártyán színeés visszája.

Mindeneknek vala története.
Virrasztónak temérdek s mind múlt.
Holt hamuba merül az arca.
De jár kis szellő, az enyhe,
konok lélek légi, égi váza,
has, ha utitárs, nincs gyilkos áramlása.

Surran, sziszeg,
földneheze lemarad gyorsan.
Csitt, szívem, csitt!
Hagyd el, mi csak csont s eszme volt.
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