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Kazinczy Gábor

Adria

Rozsdavörös föld, fehér kövek, szürke szamár vagy barna kecske, az ezüst levelű olajfa árnyékában, és, hogy a 
szimbólum értékű látvány még telítettebb legyen, a háttérben egy kazsun, a gazda kötőanyag nélkül épített, kör 
alaprajzú kő menedékhelye, rossz idő esetére. Megszokott látvány az isztriai tájban. Ugyancsak lényeges ele-
me az olajfa, a bibliabéli ígéret földjének egyik legkiválóbb, legrégibb és legelterjedtebb növénye a füge és a sző-
lő mellett. 

Midőn Pallasz Athéné és Poszeidon vetélkedett Athén város birtoklásáért, Poszeidon bővizű forrást fakasz-
tott, Athéné pedig elültette az első olajfát az Akropoliszon. Utóbbit többre becsülték az istenek, így Athén pat-
rónusa Pallasz Athéné lett. A mitikus és misztikus erőkkel bíró fa ágával koszorúzták meg az olümpiai játékok 
győzteseit, az olajág a béke jelképe, és a hős harcosokat fürdés után olajjal kenték be. Utóbbi módszert a Földkö-
zi tenger partjain manapság is alkalmazzák, gyógyászati felhasználása általános. Mint ahogy nálunk a diófacse-
metét az unokáknak szokás ültetni, úgy az olajfa is csak tizenöt év elteltével hozza első gyümölcseit, viszont meg-
éri akár a kétezer éves kort is. A korosodó olajfa törzse és gyökerei erőtől mindinkább duzzadóak. Izomzata mint 
a testépítőké, változatos formái kifejezik vitalitását. Valóságos, Meštrović és Džamonja szobrait, no meg az egész 
ókor, a reneszánsz és a neoreneszánsz erőteljes térplasztikáját idéző műalkotás.

Temesvári gyermekkoromban számomra az Adria  akkor még mitikus fogalma először úgy jelentkezett, hogy 
bizonyos épületek sarkain, egy a járda fölött húsz-harminc centire beépített öntöttvas korong jelezte, hogy azon 
a ponton a város 117 méter magasan fekszik az Adria fölött. Ezen kívül csak annyit tudtam erről a távoli tenger-
ről, hogy a nagyapám tulajdonában lévő porcelán tapintású barna pettyes kagylóból hallatszik a morajlása. No 
meg nagyapám háborús meséi: hogy Velence és a szárazföld között, jó darabon a vonat közvetlenül a tenger szí-
nén fut a síneken. És persze a híres csataterek: Isonzo, Doberdo, Piave, meg, hogy K.u.K. tüzér tizedesként nagy-
apám szakadékba zuhant lóval-ágyúval együtt, méghozzá úgy, hogy az egyik lába a ló alá szorult, és ez nekem ak-
koriban magyarázatul szolgált arra, hogy miért oly nagyon lőcslábú.

Aztán eljött az idő, és rövid ott-tartózkodások erejéig eljutottam a dalmát partokra, majd később a túlsó oldal-
ra, sőt az Adria lagúnás északi végébe is. És rám zúdult egy új világ élmény- és információanyaga. Azóta eltelt 
már három és fél évtized, mely alatt szívesen körbejártam volna a Mediterraneumot, de az előbbi, óriási élmény-
tömeg nem engedett tovább. Azóta is ízlelgetem egyiket-másikat, de alaposan feldolgozni szóban vagy képben  
még nem volt érkezésem.

Az Alpok kemény gerincéről lecsúszó gleccserek mély barázdákat szántottak a kontinens déli oldalán. Az ol-
vadó jég észak–déli irányban elhelyezkedő tavakat, tengereket hozott létre, az Atlanti-óceán pedig megemelte 
szintjüket annyira, amennyire mai látványuk megfelel a mai elvárásainknak. Az évente idegyűlő turista népség 
egy része itt telepszik le, és gondolom, rohamosan kialakul egy új faj: a békét, a napot, a csendet és a nyugalmat, 
és ezen belül a szellemi sterilitást is imádó emberek társadalma, melynek információigénye csupán a tőzsdemoz-
gásokra korlátozódik. Számukra fölöslegesen létezett a múlt, és ha netalántán mégis tudomást szereznek a még 
fennmaradt, évezredeket jelző objektumokról, azt bedekkerkipipálással letudhatják. Ami elgondolkodtató, me-
ditálásra ösztönző, az a nagy többségnek macerás, fárasztó és nem eléggé kulináris. Ami viszont az általuk a je-
lenből és jövőből épülő múltat illeti, annak objektumai: a szeméthegyek végtelene, amiben majd újra guberál-
hatnak a jövő társadalmainak bizonyos rétegei, és kutakodhatnak a jövő régészei, amennyiben lesznek ilyenek.

Magyarország utolsó tengeri kijárata az Adriára nyílott. Ebből leginkább az osztrák–magyar haditengerészet 
„húzott hasznot”, idézőjelben, mert hogy ebből származtak háborús veszteségei is, a mai mélyvízi búvárok örö-
mére. És hát Fiume (ma Rijeka) város sem járt rosszul, hisz a Monarchia idején óriásit fejlődött, többek közt 
a vasútépítő Baross Gábornak köszönhetően. Mindennek aktualitását az isztriai Novigradon (Cittanova) je-
lenleg egy kiállítás adja, melyen láthatók a Monarchia flottájának fotói, dokumentumai. Minthogy a téma en-
gem nemigen foglalkoztat, nem kívánom kommentálni, csupán csak egyik alakját említeném, a Novarra sorha-
jóhadnagy parancsnokát, az egyik cattarói (Boka Kotorska, ma Montenegróban) hőst, későbbi lovas tengerész 
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kormányzónkat. Nem rá vagyunk a legbüszkébbek, de ő is adriai magyar vonatkozás, úgy, mint a szintén nem fel-
tétlenül pozitívumként említhető, egykori fiumei születésű polgár, Csermanek, ismertebb nevén Kádár János se.

A nekünk elejétől fogva fontos tengeri kijárat érdekében már az Árpád-házi politika számos olyan, ma nyil-
vánvalóan elítélhető intézkedést hajtott végre a tizenegyedik század végéig és később is, mely által elvesztette 
a térség népeinek rokonszenvét. Ám a gyakorlatias népi gondolkodásnak köszönhetően, lassan feledésbe menő 
feszültségek helyett, a horvátok többnyire már inkább a Monarchiában megélt, tehát a közelebbi fejlődés-város-
fejlesztés emlékét idézik nosztalgiával. Merthogy számukra, az előbbivel ellentétben, a közelmúlt az utolsó bal-
káni háborút, a szerb szabadcsapatok pusztításait, céltudatos rombolásait és szadista kegyetlenkedéseit jelenti.

A túlsó parton, bár voltak közös, Habsburg-ellenes akcióink (Garibaldi–Türr István) nyilván a „mi lett volna 
ha” kategóriába tartozik, ha Itália egyesülését követően, ezeknek az akcióknak Magyarország számára is hason-
ló sikeres következményei lettek volna. Gondolom nem készült felmérés az első világháborús emlékek hatásá-
ról az olasz nemzeti emlékezetre, de láttam abból az időből olyan, rettegett hírünket terjesztő olasz nyelvű röp-
iratot, melynek címében rejlő analógia („Gli Unni” – A hunok), és valószínűleg a honfoglalás kori kalandozá-
saink, zsákmányszerző expedícióink idejéből ott ragadt Ungri nevű falunév sem veti ránk a legjobb fényt. Hisz, 
a hunok kirabolták Aquileát, és újabban azt is megkérdőjelezik, hogy Róma kapujában, I. Leó pápa könyörgé-
sére Attila, a későbbi V. Károlytól eltérően eláll az Urbs kifosztásától. A legendák közt viszont fennmaradt egy 
olyan epizód is, hogy Isten ostora a pádovai (Padova, Patavia) amfiteátrumban megmentette, egy a költésze-
ti versenyben alulmaradt és ezért kivégzésre ítélt költő életét. Épp azon a helyen, ahol majdnem félezer év múl-
va, a Scrovegni-kápolnában Giotto megfesti veretes ótestamentumi képregényét. Pádovában a középkori orvo-
si egyetemmel szemben, ahol néhány száz éve sok magyar töltötte diákéveit, áll a magyar harcos jóval korábbi, 
szép, gótikus síremléke is.

Mégis, mindezek és sok más miatt, az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam a „mare nostrum” part-
jain, és ugyanúgy mare nostrumnak éreztem, mint az ókorban a rómaiak a Földközi-tengert, majd példájukra a 
régi horvátok az Adriát.

A kultúrák folyamatos egymáshoz közeledését jelzi az a stílusegyveleg, mely az időt és a politikai változásokat 
követi mindkét parton. Velence és Bizánc kötélhúzása, mely hol az egyik, hol a másik politikai és vallási fennha-
tósága alá vont stratégiai vagy gazdasági fontossággal bíró városokat, a mai napig fennmaradt értékes nyomokat 
hagyott. Itáliában Ravennát és benne a csodálatos San Vitalét, és magában Velencében az úgyszintén kincsek-
ben gazdag San Marcót, melynek homlokzatát és oldalát ellepik az élelmes világutazó kereskedők adományai, a 
bronzlovak, a szimmetrikus erezetű márványlapok, a faragott frízek, metopék, domborművek, köztük az ölelke-
ző négy keresztes vitéz sarokkő-reliefjét. E gyöngyszemek visszhangjai az innenső parton, többek között, az iszt-
riai Poreč (Parenzo, Parentium) és benne a Szent Euphrasius-bazilika ragyogó bizánci stílusjegyeivel.

Jól ismerem a Kárpátokat körülölelő bizánci műveltség gazdag kincsestárát, mégis bámulatos különbség figyel-
hető meg a helyi színekben, naiv népi vonásokban bővelkedő romániai ortodox kolostorok és templomok, vala-
mint a keleti és nyugati Római Birodalom, a művelt világ grandiózus aranymozaikos alkotásai között. Ugyanak-
kor viszont megállapítható, hogy amilyen nagy mesterei voltak a bizánciak a mozaiknak, olyan kiválóak színér-
zék és fantázia dolgában a moldvai kolostorok freskófestő szerzetesei.

San Marco téri zenei élményem egy vékony, de jól hallható hegedűhang, egy dallam, mely az aqua alta köze-
pette, fájdalmasan szállt a tömeg zsivaja fölé, a vízből néhány lépcsőfoknyira kimagasló teraszról. A hegedűs, át-
érezve a titanicos hangulatot, és ismerve az árkádokkal övezett tér akusztikáját, egymaga játszott a második lép-
csőfokon, miközben a víz egyre csak emelkedett a kövek között feltörő számtalan kis „szökőkút” eredményeként, 
egyben azt is sugallva, hogy a lagúnák városa is veszélyben van.

Az ókor lenyűgözően és szikrázóan fehérlő, faragott kövei, építményei többnyire lejjebb, Isztria déli csücskén 
kiemelkedő Pula (Pola), valamint Dalmácia közepe táján, leginkább Splitben (Spalato) és mellette, Solinban 
(Salona) meghatározó elemei a környezetnek. A legépebb közülük, de valamennyi létező amfiteátrum közül is, 
a pulai, a római építészet ragyogó példája. Ennek jelenkori visszhangja, az ókoriakkal monumentalitásban ver-
senyre kelő szobrászóriás Ivan Meštrović és mai művésztársa, Dušan Džamonja világhírű szobrai.

Diocletianus egykori, spalatói palotája egyedülálló építmény. Tenger felőli homlokzata valóságos időzárvány. 
Hogy falai ma is állnak,  annak köszönhető, hogy állandóan lakott volt, hisz az óváros, a „Stari grad” sohasem 
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nőtt ki a császári palota falai közül, így, módosítások árán, de a falak ellenálltak az idő vasfogának. A tenger egy-
kor közvetlenül e falakat mosta, de jelenleg csupán a Lidón pálmák csapzott lombjai alatt sétálók koptatják a kö-
vezetet, miközben lépésenként évszázadokat haladnak. A palota belseje még izgalmasabb és történelmileg még 
töményebb. Számomra mindenképpen élő történelem, hisz a néhány ezer éves díszletek között, kortársaink, a lo-
bogó hajú, nyúlánk dalmát fiatalok úgy mozognak, mint Zeffirelli Rómeó és Júliájának szereplőgárdája.

A ma dómként működő császári mauzóleum bejárata fölött szarkofágban nyugszanak a tatárjárás elől csalá-
dostól menekülő IV. Béla leányai. Valamivel északabbra, Trogir (Trau), Adria másik gyöngyszeme is érintett 
ebben az ügyben, hisz a vele szemben lévő Királysziget (Kraljevac) onnan kapta nevét, hogy Béla király végső 
menedékként ezt a szigetet választotta. Délebbre, az egykori velencei fennhatóságot élvező Raguza, a mai Dub-
rovnik, mely valamikor zöldellő tölgyerdőiről kapta nevét, ugyancsak magyar vonatkozású emlékekkel dicse-
kedhet: honfoglalás kori népcsoport, az onogurjainkkal rokon kutrigurok egy csoportját telepítettek ide, majd 
később, az itteni ferences rendiek kolostorának kincstárában ereklyeként helyezték letétbe Szent István kopo-
nyájának néhány töredékét. És hát délebbre, a parthoz egy földnyelvvel kötődő Sveti Stevan szigete ugyancsak a 
mi szent királyunkról kapta nevét.

Meg vagyok győződve arról, hogy mindaz, amit a térség markáns és rendkívül karakteres egyházi művésze-
téről elmondtam, egzotikumként hat egy a hazai, általában barokkosított templomocskáinak Maulbertschek és 
Dorffmeisterek rózsaszín felhőivel, angyalaival és puttóival benépesített mennyezeteinek látványán nevelkedett 
néző szemében. Hisz ezekhez képest az Adria térségének művészete a színtiszta és igazán tartásos esztétikai eg-
zotikum. Az viszont számunkra kimondottan szerencsés helyzet, hogy a bevezetést a mediterrán világba már itt-
hon megkapjuk, több forrásból is. Pécsett az ókeresztény sírok, a város függőlegesen felszínre hozott rétege be-
tekintést nyújt a negyedik század római kultúrájába. Ugyanakkor, az itt élő horvátság révén az itt gyakran meg-
forduló dalmáciai tánccsoportok és dalárdák (klapak) közvetítésével pedig, nem egyszer felvonulnak előttünk a 
rendkívül színes és változatos, mindenféle idegen hatást (arab, török, olasz) tükröző népviseletek, táncok és népi 
hangszerek, melyek szinte az egész Földközi tenger hangulatvilágát körénk varázsolják.

És még valami. A szavak, a helynevek, a nyelv. Némi nyelvismerettel és előtanulmányokkal rendelkező ember, 
akár műkedvelő etimológusként, ha figyelmet szentel a lingvisztikai régészet nyersanyagának, felfedezheti az 
összefüggésekben gazdag kincsesbányát. És hol kínálkozna erre megfelelőbb terep, mint a térben és időben né-
peket és nyelveket komposztáló Balkánon. Ha ez irányú ismereteinket szinkronizálnánk, valósággal forrna, sis-
teregne a térség, szerteszét, közelre és távolabbra fröcskölve, szórva a legváltozatosabb etnikai-nyelvészeti kong-
lomerátumokat. Lehet, hogy ez nem mindenkinek szórakoztató, de az e téren is aktív „vájtfülűekben”, valamifé-
le jóleső nemzetköziség érzetét kelti.

 


