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összetuszkolódva, zötyögve, forogva a pléhölelésben.
Megroskadt közepén a kráteraljról csak kiröpült pár
szem „Karaván”. Felszedte, bedobta a késnek. Pár szem: az is kincs.
Minden csepp lötyedék stimulál. Figyelésre, nyelésre, tudásra.
Még ha merő káprázat volna is az, ahogy élni szeretnél.
Hogy? Mint a tiszta hangköz... vagy m int a zenei szűnjél.
Addig elég, ha a szív ver. S gyűlik, majd ami könnyeden átjár.
Leste az acskó te lté t Szívta szagát Keserű, de felébreszt 
Ki, az utolsó morzsáig, ütögette-kotorta a csőből.
Senki se szólt rá. ö t  se zavarták háta mögötti vélekedések:
„Lopják az áramod” -  „Csillagszóról” -  „Kurva világos van, mi?” -  
Nyál a szájpadon. És? Mi a baj? -  gondolta. -  Végül is ekkor 
még a közért (vagyis érte) pulzált, sercegett a magasban 
Báb-ili kékes fényköpete, az a  meghitt já tsz i, lidérces.

Gere István

COM’ERA, DOV’ERA...

1902. július 14-én, pontosan nyolc perccel tíz óra előtt, mikor a  reggeli hűvösség ép
pen felszállni készült a velencei Szent Márk téren álló világhírű Campanile vén tég
lafala két merőleges csíkban m egrepedt s a száz m éter magas épü let messziről vitor
lázó hajósok reménykeltő fárosza, minden helybéli polgár harangszóval vezénylő há
ziura, angyalbojtos hálósapkájával klasszikus vonalú fején térdre rogyott, és mély ro
bajjal, hatalmas porfelhő képében adta vissza lelkét az Úrnak.

A tragédia csak a térről elhessegetett turisták körében keltett riadalmat, a helybéli 
lakosságot nem igazán lepte meg. Evek óta rebesgették, hogy légy van a levesben; jobb 
körökben azt is tudták, hogy a torony fog összedőlni -  rosszabb körökben ez sose volt 
kétséges regélik, hogy valamely érzékeny lelkű csoportja az értelmiségieknek egy 
alkalommal tüntetőleg és néma csendben, melyben csak a szapora lihegés hallatszott, 
háromszor körülfutotta a húgyszagú torony alját -  de ez a szimbolikus lötyögés vissz
hang nélkül m erült feledésbe, a kutya se törődött vele, az elöljárók meg csak vigyo
rogtak rajta: hadd csinálják a jó  hülyék, hátha agyvérzést kap valamelyikük, hisz’ nin
csenek a futáshoz szokva úgyse; olcsó szalonnán élnek, dotált vörösboron, a háj, m int 
a mentőöv rakódik a derekukra szépen.

Egyáltalán: innen távolinak tűnt minden bánat, a királyság környező régióihoz ké
pest -  hogy a távolabbiakról ne is beszéljünk -  Velence szépen virágzott, s hogy a disz- 
szonáns hangok elmerüljenek a hétköznapi élet boldog zsivajában, arról gondosko
dott a jó l szervezett Sicurezza és Grimani polgármester maga, aki minden politikai 
bölcsesség birtokában és a hagyományok avatott őrzőjeként (utódja volt annalr a Gri- 
mani dózsénak, aki az egész Campanilét átépíttette, és 1513-ban az ötméteres rézan-
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gyalt is a tetejébe emelte) higgadtan ítélkezhetett a  köz hasonló dolgaiban, még ha 
fekete gondoláján hivatalba jövet-menet egyes helyeket -  például a Campanilét -  leg
nagyobb sajnálatára m inden áldott nap nem is érinthetett Jó l berendezett igazgatási 
rendszerekben különben is m indenre van megfelelő szakember, aki különleges kép
zéssel szerzi meg tárgyában a tudást, és általában kielégítő, megbízható tájékoztatást 
nyújt a  közjaváért őrlődó, egyéb gondoktól terhelt, álmából gyakorta felriadó fölöt- 
tesének. A hézag csak ott van, hogy ezek között a  jóemberek között természetszerűleg 
kerül olyan is, aki mániákusává, megrögzött szakbarbárjává válik hivatásának, s aki 
ráadásul erőszakos fráter, magas hivatalához egyáltalán nem illően iszákos krakéler, 
utálatosan munkabíró, egyénieskedő világfi, aki -  ha érdekei úgy kívánják -  simulé- 
kony is tud lenni, jó l tálalt szövegével elbűvöli a tanács szenilis vénségeit, teret és városi 
pénzt nyer őrült ötleteihez, és aztán a szeme közé röhög a  komoly, éjjel-nappal gürcölő 
hivatalnokoknak a prokurádán. (Ezt az embert Velencében Luca Beltraminak hívták, 
építész-tanácsos volt, és le akarta bontani a Campanilét)

Giuseppe Sarto bíboros az összeomlás napján hasogató fejfájásra ébredt; arra a fo
kozatos felismerésre, hogy a gyomra ég, s teljes bal oldala -  bevett szokásának meg
felelően -  zsibbad: egyszóval m ár hajnali kilenckor, már annak a szerencsétlen n a p n a k  
a kezdetén sem volt jól, éppen ezért még egy fél óráig mozdulatlanul feküdt tovább 
baldachinja alatt, csak az összegyűrődött kispárnát rángatta ki a feje alól. A gondok 
még álmában is nyomasztották volna, ha tehetik, ó  jó l tudta, hogy a nyughatatlan és 
pimasz Beltraminak igaza van: a harangtorony mára m ár építészeti nnniw nq , toldo- 
zott-foldozott, enormis kalyiba, amely tönkreteszi a San Marco összképét: alacsony, 
csicsás jurtának tűnik mellette a világ legszebb temploma, úgy áll ki az együttesből, 
m int valami pökhendi antenna, egy illetlen nagy, rafinál tan kierőszakolt erekció.

Mégsem volt lelkiismeret-furdalása. A torony évezrede hozzátartozik Velence 
egyetlen piazzájának képéhez, nélküle a tér elképzelhetetlen, olyan sajgó ű r támadna 
a  helyén, m int egy levágott végtagnak, ha valamilyen tragédia folytán megsemmisül
ne. Így tehát nincs is mit tenni, a  hagyomány és kényelmet adó megszokás a feltétlen 
h it után és belőle eredően az emberi lelket uraló legnagyobb hatalmak, szembeszállni 
velük meddő, nevetséges és indokolhatatlan vállalkozás, sőt mentség sincs rá, ha job
ban belegondolunk, hogy mit is é r ezzel megfontolatlan támadás. Az alapokat, az egész 
kipróbált berendezkedést, magát a  Gondviselést

Ezért a pátriárka a  Campanile körüli, időről időre felparázsló vitákban tekintélye 
teljes súlyával a meghívott ferdetoipny-szakértő, Frederico Pagano professzor véle
ményét támogatta, gyakran ismételve az elöljáróság tagjainak szóhasználatába is gyor
san beépülő meghatározást, miszerint a harangtorony a té r építészeti együttesének 
„vertikális szervezőmotívuma*, amely köré úgy gyülekeznek a Libreria, a prokurád- 
ák, a Dúcaié és a bazilika, mint a kandiscukor kristályai az oldatba lógatott zsinegre.

Beltrami nem ostoba, óvatosan kezdett, nem rontott fejjel a falnak. A bíboros em
lékezett a  fogadásra, ahol először hozta szóba a dolgot, méghozzá egészen má« meg
közelítésben. Szokásos nyegleségeit mellőzve (még torzonborz szakállábán sem tur
kált), kristálytiszta logikával vezette fid kifogásait a rendszeres déli ágyúszóval (!) szem
ben, amelynek hanghullámai a San Giorgio fidől sugarasan terjedve naponta megre- 
zegtetik a város falait, s megcsörgetnek minden ablakot. A bíboros tudta, hogy ez így 
van, m ert szeretett a Patriarcale ablakában állva olvasgatni, és a v á ra tla n  déli ágyú
szónál ő maga is mindig ijedten rezzent össze, becsapta könyve lapjait, és egy utolsó
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pillan tást vetve az alanti tér márványoroszlánjain lovagló kisgyerekekre, átballagott 
az ebédlőbe, hogy megigya az esedékes kávét.

Nos, az építész ötlete, hogy ezt a nagyvonalú ágyúzást egy időre el kéne felejteni, 
egyáltalán nem aratott sikert, sőt olyan felhördülés támadt, hogy még Oroszlánszagú 
Richárdnak is elvette volna a kedvét a további csatározástól, de Beltrami nem  hátrált 
meg. Az Altalenába ü t tagadhatatlanul szellemes vezércikkében nevetséges erőfitog
tatásnak, a  velencei kivagyiságot jelképező gyerekes zacskópufogtatásnak nevezte az 
ágyúzás aktusát, amelyre a m odem  korban semmi szükség, Velencének a  szúnyogo
kon kívül egyéb ellensége m ár régen nincs, s különben is összelopkodta m ár a  világ 
összes zsebóráját, hogy m inden polgárnak jusson egy.

Több se kellett. Bár még nem jö tt el a társadalmi érdeklődésű, imagináriusan önér
zetes fejőnők kora, elemi erővel tö rt fel a régi -  folyton emlegetett -  dicsőség kényel
mes karosszékéből kizökkentett polgárok haragja. Sejtették ők, hogy eljön ez a perc, 
érezték az egész röhejes abesszin háború alatt (hitvány paródiája volt ez a velencei 
flották régi grasszálásainak a Földközi térségben), de hogy egy ilyen „felkapaszkodott 
senki”, egy dologtalan „innen-onnan menekült” (nyilvánvaló tévedés), „egy zsidó” 
(népszerű, de alaptalan feltevés), egy „gádástalan zabigyerek” (teljességgel igaz), egy 
„rendezetlen családi életű szoknyabolond” bolygassa meg előszörre az évtizedes, bár 
sekélyes konszenzuson tenyésző önelégültség algásodó lagúnáit, az teljességgel mél
tatlannak, alattomos hátba döfésnek látszott, váratlan kecsketúrónak, amely mólfó vá
laszt kíván. H irtelen ijesztő fényben villant meg Velence nardzmusa: a  kibontakozó 
vitában egyik pillanatról a másikra merő giccsnek tűnt, szélben megrébbenő színházi 
díszletnek a város minden addig kedvesnek vélt festői eleme, s vásári ripacs-stücknek 
a darab maga, amelyben pedig már mindenki oly jó l ismerte szerepét és jelenése ide
jé t, s amelynek otthonosságában mindenki gyönyörűségére igenis nagyon sokan vál
lalkoztak védőháló nélküli, fantasztikus improvizációkra, s még a hamis hangokat is 
megbocsátó mosoly követte, hiszen mindenki, ismétlem: mindenki tudta, hogy miről 
van szó, s ez a nagy egyetértés még a színház előtt kuporgó koldussal is megszerettette 
helyzetét, m ert tudhatta a nyomorult, hogy nem akárhol koldus, s hogyha m an k ó in  
groteszk táncába kezd, mindjárt látni valóvá válik, hogy szakmájának érdemes mes
tere, s ez a nagy humorérzékkel megáldott nép értékelni fogja igyekezetét, m ert lelke 
zegzugos mélyén magára ismer benne. Ennek voltak hagyományai. Most viszont az 
derült ki, hogy van itt egy ember, aki nem szereti sem önmagát, sem langymeleg kör
nyezetét, másként gondolkodik a dramaturgiáról, s szíve szerint kirúgná az elnéző 
vén ügyelőt, aki pedig az egész truppot évtizedeken á t hosszú lejáratú kölcsönökkel 
látta el, egyik-másik szemtelen adósról megfeledkezve végleg.

„Kedves uram , ha magának igaza lenne, akkor itt mindenkinek szemlesütve kéne 
járn ia az utcán, s mindannyiunk hátát úgy görbítené meg a bűntudat, m int az isiász” 
-  írta egy üvegfúvó azAltaűna olvasói rovatában. De nem mindenki volt ennyire mér
sékelt; névtelen levélben mindenki bátrabban fogaln\az, a jelzők itt színesebbek, a me
taforák pedig könnyen megfejthetők. Beltramit felszólították, hogy menjen vissza oda, 
ahonnan jö tt (az anyjába), és szelíden megfenyegették, hogy családjával együtt a pat
kányok martalékaként végzi egy csatorna alján, mielőtt (vagy után) ő t magát egy csen
des calle kövezetén rugdalják okosberdből felismerhetetlen masszává.

Az építészt még ezek a valóban túlzó megnyilvánulások sem riasztották el, annyiig 
nem, hogy átfogó támadást  indított a  harangozás (I) ellen, amivel végképp kiborította
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á  bilit, s ezt a tűrhetetlen pimaszságot már maga a bíboros sem nézhette tétlenül, hi
szen itt m ár véresen komoly dolgokról volt szó.

Nem szívesen emlékezett a Beltramival folytatott fárasztó beszélgetésre, m ert az 
merőben eltért a  gyakorlattól. Az építész unott arccal hallgatta fejtegetéseit az ö t ha
rang (az égnek hála, egyelőre még csak a  Campaniléről esett szó) szerepéről a város 
históriájában és hétköznapi életében, s kétkedő kék szemének tüzében a bíboros meg
lepetéssel észlelte magán, hogy az oly sokszor és nagy hatással elmondott veretes, 
öröknek tűnő gondolatok meggyőződés és valódi h it nélkül csörgedeznek elő szájából, 
s legbonyolultabb, míves körmondatainak a hatása is csak annyi, m int amikor á gye
rekek fakanállal püfolnek egy nagy bádog mosófazekat. Ráadásul szavainak retorikai 
érvényesülését is megzavarta egy szemtelen, zöldesfeketén csillogó, bögöly nagyságú 
légy, amely a  hodály nagyságú meghallgatóteremben is csalhatatlanul megtalálta a leg
alkalmatlanabb időpontot, hogy a bíboros feje körül keringjen -  aztán pedig minden 
legyek ösztönös, cefre iránti vonzódása a széles szájú muranói likőrösüveg szélén ré
szeg balettre késztette, hogy végül Beltrami és a  bíboros figyelmét a tárgytól teljesen 
elvonva, a zöld mentalikőrbe hulljon, s ott pár perc mámoros krallozás után kény
szerűen lemondjon a földi létrő l

-  Légy jó  mindhalálig -  m ondta nevetve az építész; s ezt a megjegyzést a bíboros 
nemcsak profánnak, de ízléstelennek is találta, komolytalan élcnek, de még ez sem 
tudta igazán lerombolni rokonszenvét Beltrami iránt, sőt valamiféle lassan ható irigy
ség töltötte el, egyfajta izgalommal vegyes szorongás és bánat, amelyet kizárólag ezek
nek az izgága fiaitaloknak a társaságában érzett, s amelyben keveredett a szabad té
velygés nosztalgikus vágya, egyben a csak kudarcokkal kecsegtető, évei számának nö
vekedésével egyre türelmetlenebb késztetés arra, hogy az általa verejtékes munkával 
elsajátított gondolkodásbeli rendet és egyensúlyérzetet átadja a rászorulóknak. Most 
viszont ennél is többről volt szó. Előző nap igen aggasztó hírek jutottak tudomására 
X III. Leó állapotáról, amiben még nem lett volna semmi különös, hiszen a pápa, a 
megalkuvó döntéseknek és okos kompromisszumoknak ez az atyamestere öreg volt, 
mint az országút (kilencvenhárom éves), de a bíboros számára az üzenetből egyértel
m űen az is kiviláglott, hogy ha az utódlás szóba kerül, akkor most neki is komoly esélye 
lenne a  konklávé e lő tt A lehető legkínosabb pillanatban jö tt tehát ez a botrány, s érez-'  
te, hogy amennyiben a  tüzet nem  sikerül időben eloltania, s az elharap ód zik a kiszá
rad t lelkeken, valamint ha a torony tényleg úgy d ö n t hogy elhagyja m agát csak az 
Ú r a  megmondhatója, mi következik. Tíz éve volt Velence pátriárkája, de Úyen ké
nyelmetlen helyzetbe még sose kerü lt

-  O tt vannak az ablak mellett -  m utatott egy kis barokk asztalkára, amelyen újságok 
hevertek - , csak nézze meg, máris milyen híre támadt a maguk infantilis torzsalkodá
sának. Az a képes -  igen, az -  egy olyan ország lapja, ahol még mindenki vályogkuny
hóban lakott amikor mi m ár kátédrálisokat építettünk; s most hosszú, fotográfiákkal 
tűzdelt riportot közöl Velencéből kiindulva, az itáliai ferde tornyokról. El kell ismerni, 
hogy fidkészült m ert felsorol vagy harm incat kiélvezi a dolgot a  végletekig, s minden 
sorával azt sugallja, hogy „vagy a tányér görbe, vagy a leves nem  egyenes”; és ez az, 
amit habzsolni fognak a jóakaróink. A többi jóval gyöngébb, de számban sok. Túl sok.

Beltrami unottan lapozgatott az újságokban, majd az egész köteget visszaejtette a 
ragyogó, intarziás asztallapra. Nagyot csattant.

-  Ez semmi ahhoz képest, amit majd akkor írnak, ha a torony hirtelen megunja az 
ácsorgást, seggre ül, és a királyi palota dór m egjón oszlopait mint a faszöget, úgy dön
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göli bele a  talajba az összes sansovinói tökélyükkel együtt, s közben meszes &1 törme
léket csinál a Tintoretto- és Veronese-freskókból.

-  Persze számításaim szerint van azért más lehetőség is -  folytatta, látva a  bíboros 
hitetlenkedő arcát és felvont, tüskés szemöldökét mégpedig az, hogy az összeomló 
tornyot a hegyek felől érkező erőteljes légáram mint egy dárdát löki be a székes- 
egyházba vagy a dózsepalotába, és nyit vele egy akkora kaput a  Carta helyén, hogy az 
óriás Mars és Neptun nyugodtan kisétálhat rajta a Piazzára.

A pátriárka megrökönyödve bámult az építészre; a túlzó, mégis szemléletes hason
latok egy pillanatra megfogták, de aztán rendezte a képét; elnéző mosolyt erőltetett 
rá, a jám bor kételkedés és fanyar megbocsátás kifejezését, s már tudta azt is, hogy ebbe 
az irányba ő nem mehet tovább, a vitát olyan területre kell terelnie, ahol otthonosab
ban mozog. Túl nagy a tét. Az Úr kegyeiméről és a velencei polgárok szorgalmáról 
kezdett hosszú tirádát

Az építész dértette a beszélgetés ilyetén fordulatát, s nem is nagyon erősködött to
vább, hagyta a bíborost egy hosszadalmas hittörténeti példázatba bonyolódni, csak a 
búcsúzásnál (és Sarto szerint csupán azért, hogy az övé legyen az utolsó szó), csak a 
küszöbön -  a  megoldatlanság nyomasztó hangulatából kissé fellélegezve -  mondotta 
visszafordulva: -  Akkor is össze fog dőlni.

A bíboros természetesen megbeszélte az ügyet a polgármesterrel és a város mind
három  parlamenti képvisdőjévd, sőt a házioltár előtt térddve magával az Ú rral is, de 
meggyőződése nem sokat változott. Szép általánosságban mindenki őrző is volt meg 
újító is, és m int egy jó  drámában, tulajdonképpen igaza is volt mindenkinek, csak csi
nálni nem akart senki semmit, úgyhogy nem is jutottak sokra. Végül annyiban ma
radtak, hogy a mai napon a polgármester kőműveseket és ácsokat hozat Chioggiából, 
s a torony alját vastraverzekkel megerősítik, biztonságosan és esztétice.

A bíboros éppen az ágy alá nyúlt az égszínkék porcelán éjjeliedényért, amikor ször
nyű moraj támadt, a  házat mintha földrengés rázta volna még, egy idegtépőén vész
jósló csörrenés után az egyik nagy ablaküvegtábla y alakban szétrepedt, és csöröm
pölve a kőpadlóra hullt. Az oroszlános tér fdől sötétszürke porfelhő kavaigott dő , 
emelkedve terjedt, újabb és újabb fekete gomolyagok törtek belőle föl, és végül ez a 
komor, rémítő fátyol eltakarta az Orologio harangját a mórokkal együtt, kívülről füg- 
gönyözte be a Patriarcale ablakait, s a törött üvegen át, mint a füst, beosont a bíboros 
szobájába is.

Giuseppe M dchiore Sarto, reménybeli pápa még akkor is ott ü lt az ágya szélén, 
kezében a bourdalouval, amikor vagy fél óra múltán berontott szobájába Tonio, a há
ziszolga. Az öregember sírt, és koszos arcán sáros csíkokban folytak le a könnyek. -  
Monsignore! -  kiáltozta - ,  Monsignore, az angyal lejött a Campanile tetejéről a  föld
szintre, és bekopogtatott a bazilika kapuján! Monsignore, az Ú r kegyelme határtalan; 
az angyalnak kutya baja; csoda történt, valóságos isteni csoda!

Tény, ami tény; a véletlen vagy a szent égi szándék megóvta a  várost a nagyobb 
tragédiától: a  torony hihetetlen módon, szinte egy hdyben omlott össze, éppen csak 
lekaszabolt kicsit a régi Libreria épületéből, és a Papírkapu előtt lecsupaszított két osz
lopot, aztán ráült a  Loggettára, m int valami széken felejtett kalapra, és összenyomta. 
Az aranyozott angyal a  kupola csúcsáról úgy jö tt le, mintha lépcsőn járna, aztán hason 
csúszott a főtemplom bejáratáig, és o tt eltűnt a  kavargó porban.

Nagyobb volt a  riadalom, m int a baj, de hát ezt a  döbbenetes esemény első pered
ben még nem  lehetett tudni. (Később népszerűvé vált legenda szerint az Orologio
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szárnyas oroszlánja ijedtében kettőt előrelapozott a mancsa alatt tartott evangélium
iján, aztán még a por elülte előtt -  röstelkedve -  kettőt vissza a „Pax Tibi”-re.) Ember
életben nem esett kár, m ert a chioggiai ácsok m ár ott reggeliztek a Loggetta alatt, s 
amikor szaporábban kezdtek hullani a repedésekből a kémcserepek meg a téglák, ők 
hangos és rém ült kiáltozással pillanatok alatt kiürítették a teret.

Minden olyan gyorsan történt, hogy De Paoli fényképésznek már futólépésben kel
lett felvonszolnia háromlábú állványát az óratorony tetejére. Legnagyobb csodálko
zására a teraszon már ott ácsörgött Grimani gróf és társasága -  mindannyian köcsög
kalapban, ami nagyon jó l illett hozzájuk. Pezsgőspoharak jártak körbe ezüsttálcán, s 
izgatott csevegés folyt a nagy mennyiségű építőanyag további sorsáról. A kilógó farkú 
mórok szobra alatt egy tábori asztalon előkészített szerződések várták az aláírást, s De 
Paoli a  közeledtére elhalkuló duruzsolásból úgy vette ki, hogy az urak között egyetlen 
nézeteltérés van, mégpedig, hogy a tornyot hol építsék újjá. Ezt ugyan kissé furcsának 
találta, hiszen a torony még állt, ott kapaszkodott az égnek velük szemben, s öntel- 
tebbnek, makacsabbnak látszott, m int bármikor Velence győzelmi híradókkal teljes 
történetében, de nem ért rá ezen gondolkodni, m ert haladéktalanul telepítenie kellett 
a m odern technikát. Szerencsére a fényviszonyok megengedték, hogy ügyesen elkap
ja  a pillanatot, amikor a torony háromfelé hasadt, s hogy ezzel a históriai jelentőségű 
felvétellel később megalapozza saját szerencséjét is.

A katasztrófa régen vált híre csukódó-nyitódó ajtóról ajtóra, futótűzként teijedt el 
a városban: mindenki odahagyta munkáját; boltosok húzták le nagy hirtelen a rolót, 
borbélyok hagyták félbe érzéstelenítés közben a foghúzást, a gondolakészítők is eldob
ták a rókafűrészt, az üvegfúvók az inasokra bízták a pipát; az álarckészítők egy utolsó 
riadt vonást mázoltak a Pantalone-pofára, és lehajították a maszatos kötényt, hogy a 
Piazzára rohanjanak. Olyanok is szép számmal tolongtak a nézelődő tömegben, akik 
tíz éve a közelébe se mentek a térnek, m ert ott a nap minden szakában rövid ujjú (I) 
ingben nyüzsögtek a turisták meg a városi lakosság kétes elemei, s ahol, ha csicsásabb 
külalakkal is, de kétszer annyiba került minden, mint egyebütt

Senkinek nem esett baja; a Piazza körül és a Mercerián tolongó, s a San Moisé felől 
özönlő tömegnek mégsem adatott meg, hogy egyszerűen (és bátran) fellélegezhessen, 
m ert bár a torony összeomlása véráldozat nélkül m ent végbe -  s ez a nemzetközi köz
vélemény szemében egy ideig érdemnek szám ított a sűrű porfelhő nagyon hosszú 
ideig nem kívánt leülepedni, teljes és fiillasztó valóságában ott lebegett a té r fölött -  
még a torcellói katedrális sírkövei közül is látni lehetett a vastag füstként felbodorodó 
légörvényt - ;  a levegő belélegezhetetlen volt, és suttogva terjedt a rémhír, hogy a nagy 
omlás megbolygatta a város alapjait, az édes biztonság most egyszerre vész oda, fellá
zadnak a mocsárba vett cölöpök (kiderült, hogy a város építésének igaz történetét csak 
kevesen ismerik), közeleg a kíméletlen istenítélet, amely kapzsiságáért bünteti majd 
Velencét; számon kér minden boldog percet, minden könnyelmű elégedettséget, laza 
megnyugvást s minden adósságot, lelkit és materiálisát, mind az utolsó petákig. Nem 
így lett, de ez lógott a levegőben.

A por még el sem ült, amikor a város felelős tanácsa a polgármester ékesszóló sza
valata után, amelyben szokott szerénységét ez egyszer félretéve, méltatta a város ve
zetőségének higgadt, bölcs, pánikmegelőző magatartását (csak a chioggiai ácsok csó
válták a fejüket hitetlenkedve, amikor ezt később elolvasták az Altalenábán), már ha
tározott is: a tornyot ugyanúgy és ugyanott, „com’era e dov’era” kell újjáépíteni. Az 
ország s mindenki előtt őfelsége I I I .  V. E. mély megdöbbenéssel és azo n n a li segítő
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készséggel válaszolt a tragédiára (a király százezer frankot küldött táviratilag), s a 
nyugtalanító várakozás után megkönnyebbülten fellélegző polgárok is előkotorták a 
zsebpiszok közül az utolsó soldót, és (legalábbis eleinte) önként hordták a közös ka
lapba, m ert ha nem is élvezték mindazt a csodát, amit a bédekkerek felsoroltak, azért 
lelkűk mélyén igenis nagyon büszkék voltak rá, hogy otthonuk a világ legszebb városa 
lehet

-  Hogy mi történt volna, ha... -  ilyen kérdésfelvetéssel menjetek a búsba -  gondolta 
magában Sarto bíboros, miközben térdre ereszkedett a porlepte, hatalmas, hason fek
vő angyal előtt a San Marco bejáratánál, és buzgó imába kezdett (A kömyülállók ka
lapjukért nyúltak.) -  Látom a képeteken a kétkedést, a bamba álarc mögé rejtett egy
ügyű félelmeteket a jövőtől, és a felbuzgó, kapzsi vágyat, hogy ellopjátok a téglát -  
gondolta, miközben felegyenesedett, és leporolta reverendáját -  Velence népei Meg
áldalak, m ert mélyen gyökerező méltóság az, amellyel a tragédiát fogadtad; konok
szép bölcsesség az, amellyel majd az újjáépítésbe kezdesz, s a fennen szárnyaló hit az, 
amely lelketeket az örökkévalóságba emeli, hogy ott hirdesse Isten dicsőségét -  mon
dotta aztán hangosan, s eszébe se jutott, hogy ezzel mindenkit letegezett, m in t egy 
körzeti orvos. -  „Favete linguis!” -  fenyegette meg mutatóujjával barátságosan az Al- 
talena ott sündörgő tudósítóját, aztán -  szigorúságát ellensúlyozandó -  vállon is vere
gette: -  Ez jelenleg mindannyiunk érdeke, beláthatja, akinek egy csöpp esze van.

Az új helyzetben olyan furcsa kérdések merültek fel, amelyekre eddig senki se gon
dolt; például, hogy jó  helyen van-é egyáltalán az a torony (a legvakmerőbb elképze
lések az oroszlánocskák mögé helyezték volna át, a Márkus szegletébe, Daniele Manin, 
párizsi emigrációban elhunyt nyelvtanár síremlékét eltakarandó -  akkoriban némi vita 
támadt a forradalmak általános hasznosságát illetően; na, ebből nem lett semmi, m ert 
a leendő pápa az ötlettől is idegrohamot kapott: -  a torony sötétségbe borította volna 
a Patriarcale ablakait), aztán meg, hogy mennyit lehet felhasználni a romhalmazból, 
ami majdnem az egész teret beborította (végül is az egyik harang, az aranyozott óri
ásangyal, a harangterem oszlopai és ezer meg ezer drágán égetett tégla épen maradt), 
és egyrészt útban volt, másrészt kár lett volna elherdálni, hiszen Velencébe eddig is 
borsos áron, nagy költséggel kellett minden építőanyagot hozatni, mint v alam i hima- 
lájai turistaházba. Ami megmaradt, csak arra lehetett építem, hiszen III. V. E. ado
mányának a hússzorosára lett volna szükség a munkálatok elvégzéséhez -  csupán az 
alapoknak földszintig való megerősítése a királyi hozzájárulás háromszorosát igényel
te - , a többség mégis idegenkedett a régi alkotóelemek felhasználásától, mint ahogy 
egy halott rokon ruhatárát is ellenérzésekkel fogadná el ajándékba bárki. Mert min
den „com’era, dov’era” dacára vadonatúj tornyot szeretett volna mindenki, hosszú 
időre szólót, megbízhatót, szépet A megtartott gyönyörű veronai és görög márvány 
és az épen m aradt kőanyag viszont magában hordott egyfajta technikát (megmunká
lás, építészeti artisztikum, pofás dekoratív elemek), és tagadhatatlan, hogy az újjáépí- 
tők nagy kényelmére szolgált, hogyha az általa sugallt régi, jó l bevált módszerrel simán 
és gördülékenyen megoldhattak valamit, s nem kellett állandóan a „fas et nefas”-on 
rágódni.

Itt kezdődtek a bajok s az időhúzás; elfajuló -  társadalminak nevezett -  vita a Mu- 
seruola Nuova hasábjain és a várost keserítő bánat, hogy miután a romokat viszonylag 
gyorsan elhordták, mégis siralom lassan ment minden. A külföldről beígért segítség 
körülbelül annyit ért, mint a disznóvágásra elígérkezett böllér, aki akkor csönget be, 
mikor már tálalják az oijalevest; s a Piazza kávéházainak látogatói évekig egy elkerített
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vizesgödör szélén üldögéltek, és akarva-akaratlan a lagúna legposhadtabb vizét sza
golták, miközben egyéni boldogulásuk lehetőségeit latolgatták akácvi rágósán buiján- 
zó fantáziával.

Nem kis lelki vívódás után a pátriárka mégiscsak elintézte, hogy a helyreállítást 
Beltrami építész kezdje meg (tudásában minden vitájuk ellenére is bízott), s így pár 
hónappal vatikáni beiktatása előtt már az alapkőletételnél mondhatott misét, miköz
ben mellette onorevole Nasi művelődési miniszter túrta az orrát.

Mindannak dacára, amit  eddig elmondtunk róla, Luca Beltrami nagyon rövid ideig 
bírta az őt terhelő felelősséget (a megrendelések elosztása körüli hercehurcát, bizo
nyos számlák körüli gyanúsításokat -  holmi építőanyaggal eltévedt bárkákról plety
káltak), s m iután a rossz nyelvek még a feleségét is kapcsolatba hozták egy, a kínai 
bokszerlázadás leveréséből hazatért részeges katonatiszttel, beadta a felmondást, és 
visszavonult csendes mazzorbói gyümölcsösébe, ahol is artisztikusan szép madár
etetőket faragott puhafából, és nagy szakértője lett a horgászcsaliknak. Az utóbbi té
máról később szakkőnyvet is írt, melyet több nyelvre lefordítottak.

Ekkor egy elismert szakemberekből álló öttagú testület -  csupa megbecsült építész 
és mérnök -  vette át az irányítást; háromnak ápolt szakálla volt, kettő boldogan ko
paszodott, s mindannyian soványak voltak, gyomorbajos kinézetűek, úgyhogy a cso
portképeken meggyőzően hirdethették: Velence végre megtalálta a maga embereit. 
Két évbe se telt, s a tervek készen álltak: bízni lehetett benne, hogy a torony mielőbb 
állni fog, méghozzá „com’era, dov’era”.

A dolgok mentek a maguk útján -  mondják a népek, amikor nem akarnak valamiről 
véleményt nyilvánítani. Hét-nyolc év nyűglődés után itt is bekövetkezett a lanyhuló 
érdeklődés, a részvéden közömbösség, majd -  pedig m ár szemmel látható volt a ha
ladás -  a teljes csömör állapota, amikor jobb társaságban már csak viccekben illett em
legetni a Campanilét; 1912 januárjában a nevezetes épület készen állt, s m inden por
tékájában újra megfelelt kivívod világhírének.

X. Pius arcképe felkerült az egyik újraöntött harangra, hogy ott hirdesse az Ú r di
csőségét, és billogozza az egyház vagyonát. (A vatikáni pénztár állta ugyanis a tíz tonna 
bronz árát s a vaskos öntödei számlákat.)

-  Na, ezt nem kell minden erre tébláboló együgyűnek az orrára kötni -  szögezte le 
Grimani polgármester, amikor a régmúlt időkről és az újjáépítés nehézségeiről be
szélgetett a frissen beiktatott toronyőrrel - , csak megzavarná a műélvezetet; mesélje 
nekik a Napóleont -  hogy lóval m ent fel meg minden; az tetszeni fog.

-  Nyugodt lehet, uram  -  mondta kacsintva az új toronyőr - , a turisták sokkal sze- 
lídebbek, m int a galambok: le se kummják az egészet Fölmennek meg lejönnek, azt* 
annyi.


