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" o o o szeretik a városok, ha szeretik net o o o"

(Simone Weil Firenzéröl, 1937-ben)

Öregurak, öreg asszonyságok, szerény és megelégedett emberek, pontosan
számoló tejárusnők, franciául is beszélő kereskedők, jóindulatú gyógyszerészek,
könyvtáruk divatjamúlt kincseit apránkint eladogató, régi értelemben vett tu
dósok (és nem kutatók l), minden korbeli háziasszony, egyedül ritkán söröz
gető férjek, illedelemre nevelt ifjúság, másodállásban levő sekrestyések, haszon
talanságokkal lépést tartani nem kívánó, inkább a bevált stílusokat kedvelő

művészek és a sirályok városa. Már ebben a mondatban is benne van Prága
sajátos. jól nevelt csendje, melyet lakói olykor mégis iszonyatos lármának, dü
börgésnek, világ sarkaiból kiszakadó zajnak tartanak... A régi épületek, a Vi
tus földbeásott követtől, az Óváros földszint alá süllyedt pilléreiig, a Daliborka
és a Mihulka tornyok földbe gyökerezett lábától kezdve a Judit-híd egykori
boltíveiig, a terpeszkedő Montág- és sternberk-paloták vaskos árkádjaiig, e
lábak, pillérek, sarkok, kváderek, boltozatok, ívek, bélletek és bolthajtások, mínd,
mind a csendből táplálkoznak, mintha az sókból, foszforból, jótékony, követ
védő injekciókból állna. Évszázadok alatt a csendtől vastagodtak meg, mely
valamiképp belülről táplálja, duzzasztja a köveket, kifele bodorodik barokká,
ihletődik a múlton, emészti az emlékeket. Az idő csendes, finom rezgése oly
kor-olykor óhatatlanul levesz falairól egy-egy leheletnyit. A Pohorelecen még ott
ékeskednek a mandulaalakú freskók (144.), de a 143. sz. alatt már vitrinbe
kellett tenni az aranykoronás kis Madonnát, ugyancsak üveg alatt egy-egy Ma
donna a Karmelitskán, a Pohorelee 140. sz. alatt már csak elmosódott, must
szín foltj át találjuk az egykori freskónak s a gigászi Szent Míklóssal szem
ben" a sörgyáros Dientzenhofer-öccs házának falán már szemmel kivehetően

pereg lefele a nagy Mennybemenetel ...

Minden városnak el kell jutnia bizonyos végzetességig, mely beleivódik fa
laiba, meghatározza nemét, összezsugorírja benne az időt és a kiterjedés ha
tárait, esszenciálódík illatában. Prágában összezsugorodtak, kílazultak mozaik
kövei. Az oltárképeken ötvenszer, százszor, emelkedik a lebegő Krísztus sírja
fölé vagy az égbe, hull alá a keresztről, sújt el fölötte a világot kormányzó
Atyaisten kérlelhetetlen mozdulata. Az oltárképek sűrű, sötét olajszínébe be
lefeketedtek az égi alakok, a meg-megismétlődő Vizitációk Márlát és Annái, de
ragyog a csillagkoszorús kis Madonna a Marie pod Andelské kapucínus-temp
lomocskában, abból a korból, amikor legfrissebb modellül talán IL Rudolf lány
kái szolgálhattak, kecsesség és báj dolgában... Prága sűrű olaja, város- és
jelenség-mivoltának ez a vonása (melyík ? a máriás? a hűséges udvarnoki? a
nőies?) tehát belékövesedett, mint az üvegcse alján ott maradt, bódító olaj
csepp. Az ilyen olajcseppet nem lehet többé kirázni az üvegből. Vele együtt
kell eltenni és megőrizni... Mlada hercegnő ezeréves. szép fejének csak a
profilját mérí le a látogató, hirtelen, félénk pillantással, ha észreveszi az ál
tala alapított, múzeummá alakított Szent György-kolostor falába rejtett arany
koporsóban: elmondhatni, e Boleszláv-lány körül forgott az élet, kinek alapí
tásából ma elegáns Snack-bárra is futott, míg ó csendben, a falban - Mlada
körülbelül a második keresztény generáció neveltje lehetett cseh földön, sötétkék
kámzsáiában amolyan Szent Margit-féle, könnyed, minden szenvedést elviselő, sót
szenvedéssel adakozó, mert e korban mégis leginkább a krisztusí passió törte
meg, járta át, alázta meg a lelkeket, váltotta ki belőlük az élet megszentelésé
nek égő vágyát,

Ez a vágy, mint sistergő, harmatos tűz, futott el a szakrális művészetek

kívirágzásáig, Megcsillan a madonna-képeken a friss, ujjongó jáciritkék. mely
nek párja egyetlen más korabeli festészetben nincs. A firenzei, asienai iskoláé
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ehhez képest sötét, kesernyés kék: a Prágába mentett madonnáké édes. A sző

ke, szláv szépségnek tiszta, finom lisztjét gyúrták át, gömbölyítették ki Mária
arcává. "Bleu royal" is egyúttal ez a kék, IV. Károly cseh király ifjan elhalt
első felesége, Blanche de Valois is magával hozhatta, de ez már csak kombi
náció. Ez a jácint- vagy szarkalábkék cseh földön született, amadonnaképekkel
hajtott ki, a XIV-XV. században. Koronájukban kék zafírok, mint az azurit
szemcséi. Mosolyuk nyílt, szembenéző, szinte kihívó: míg a francia gótikus ma
donnák, Gyé-sur-Seine vagy Villeneuve pisze Madonnái ide-oda tekíntgetnek, de
ritkán a szemlélőre, addig a cseh Madonnák boldogsága nekünk szól, szegény
kis csodálóknak, kétkedő műkedvelőknek: nézzétek az én nagy prágai boldog
ságomat, nézzétek treboní, konopístéi, krumlovi eredetemet, rnely úgy szaladt
bennem össze, mint ezer ágból táplálkozó, hévízből összegyűlt patakocska. Én,
a cseh Mária, Krisztus-szülő, vérem, mosolyom kékjében az igaz Örökléttel ...

Az azálea és jácint (mínt Párizsban a rózsa, Drezdában az árvácska, ná
lunk a tulipán) léptéket kimérő dísze Prágának. Két sor tő jácint vezet be azon
a szakaszon a Havas Boldogasszony bejáratáig, melyen a huszita rombolás előtt a
templomtorony még állt. Elképzelhetetlenül nagy lehetett akkor, hiszen gótikus
templomnak így is megdöbbentő. szinte katedrálís-méretű, sudár, világos. Góti
kusságához sajátságosan keveredik a magas renaissance oltár. Mondhatni, min
den stílus kicsit átvesz a másikból. még egészen frissen, színte sután. Ez adja
e templombelső nyúlánkságát, S mert nevében viseli a "havat", mennyezetére
pingálták l606-ban a római Maria Maggiore megalapításának legendáját, mikor
is hóesésben rajzolódik ki e IV. századbeli szentély alapja és helye, Liberius
pápa álmában... Az egekig érő oltár, a Havas Boldogasszonyban, a földön álló
négyaranyruhás angyallal együtt, minden mértékben kiméri és elfedi az élő

tan taglejtését: képi gépezetet és emeleteket, kulisszákat emel. Hány és hány
oltár volt ilyen és maradt ilyennek! Emez iskolapéldája lehetne mindnek: ta
nítani lehetne rajta a liturgia bizonyos korban való megállapodásat és a szent
szorosságot, a Havas Boldogasszony után a 'I'yn-Mária, - ez a babonásan, kísér
tetiesen furcsa templom, egy nagy csillagász sírhelyével, - kisebbnek. "idő

sebbnek" néz ki, öregítik ébenfekete oltárai. De ha kívül újból körbejárom. ta
lán már százszor is hosszú évek óta, míndannyiszor szívembe nyílalnak a tetőíg

felhasadó, ezüstfeketébe játszó ablakai. Csodálatos, hogy nincs a prágai gótikus
ablakokban semmi megtévesztés. alig vannak benne tarka üvegek. - Mi lenne,
ha a Tyn sudár ablakaiba belekerültek volna Chartres darázsbarna. zsályalila
üvegjei. a pazar vérvőrösök? az onnan hozott zöldsk mézzel. szicilial sárgával
vegyesen? ... Elviselhetetlen gazdagság lenne. Ám Prága titka: valódisága (sze
rénysége). A "csak ennyi": azaz a legtöbb. - S mégis, Prágában minden arany
a helyén van: a kerek, allg a fejhez illesztett glórlákon (Loreta), Kristóf bot
ján (ugyanott), Keresztelő Szent János keresztjén (uo.), Szent József Iilíomán,
Nenornuki Szent János karingén, a Tízparancsolaton Loyolai Ignác kezében,
a jezsuita templom oromzatán... Az arany fontos ékessége ennek az alapfában
véve kereskedő városnak: arany a mustrákon, avason (8 strahovi Mária-temp
lom rácsán), az ezüstön, a dión. a vanoéka-n (karácsonyi kalács), a rózsaíü
zéren. él sörösooharak szélén ... Ásvány-ország: cseh földön bányászták (és bá
nvásszák) a selyem tollfátylas natrolitot. Pfíbrarnban a barvtot, ezen a földön
csiszolják ki a legszebb. orgonalila masvú achátokat és a kalcedont, itt a nvrítet,
melv olyan aranyos-zöld-lila. pernyevékony lemezeível. mint egy kész bizsu ...

- CS0da-e tehát szemkánráztató barakkja? az ünnepélyessége, mely sokáig részt
kért a mindennapi életben is? s malvet hihetőleg ünnepnek s nem acicomának
tartottak fenn. mehmek tehát marális értéke volt s nem csupán Jólét-mérfo
ka . " A hosszú, sípformá iú poharak színe. l400-ból. olyan. mint mikor áttúz
a nau a patak aranyos vizén, aranvnanocska a XIV. század zománcos üvezno
harain. mía három évszázaddal később -mái- dupla falú aranypoharakat készí
tenek. kvarcos üvezből, melyeken tompán, barnásari terül el a fény, mint nap
lementekor a Moldván.

Vajon mlért kellett ennek a városnak ennyi templom? A kérdés általános.
nemcsak Prágának szól. (S ezt a kérdést ma. sajnos, így tesszük fel: láttam
öt embert Velencében, a Santa Maria degli Scalziban s láttam f'ecseaő turis
tákat rnise alatt a párizsi Notre-Dame-ban. Míkor, meddiz s milyen céllal hasz
nálják a hivők a templomot, jó másfél évezred óta, s kik használják még? ..)

186



Kongó üres a karmeliták sötét temploma a Karmelitskán, pedig itt áll a Prá
gai gyermek Jézus, gyöngyökkel beszórt, sötétvörös ruhácskában, valóban tün
dérien ..., az imazsámolyon kilencnyelvű könyörgéssel. Soha nem láttam egyet
len turistát sem, aki e nyelvek közül bármelyiken elimádkozott volna Prága
kedvencéhez egy fohászt.

A máltaiak egykori Mária-templomába már alig-alig ismerni a bejárást, mert
süllyedt is, bent áll az udvaron. Vaksin, bizalmatlan-fennkölten pislog kifele,
az utcára. Senki. - Skréta, ,a prágaiak Velasqueze, ide is festett két oltárké
pet. A fekete kámzsába öltözött augusztinusok történetének ismét dagályos je
lenetei a kíválóari karbantartott Szent Tamás-templom fehérstukkós mennyeze
tén (Reiner) ... De itt van egy Fájdalmak Embere: Krisztus szomorú, kicsiny,
elgyötört képmása. Ezt nem lehet elfelejteni. Körülötte hervadt ibolyacsokrok,
szírmát hullató, korai aranyeső ... Nem, az arcot nem lehet elfelejteni. A vi
lág Koldusa ez a Krisztus. Hozzá hasonló f'aragások a középkorból, a Szent
György-múzeum folyosóirt. 0, ez a furcsa, misztikus cseh realizmus: oktávokkal
mélyebben borzongtat. mint a német meaterek Iaragványaí. Ezekben a fej ek
ben nincs semmi enyhítő szépség: kínlódás az egész, borzasztó kudarc, a ma
gára öltött csúfondárosság, gúny. Krísztus leköpdösött, sötétkék hajkoszorúján
ujjnyi hosszú tövisek, és sötétkék vércseppek a homlokán. A templom. azonban
üres, míg a vele egyidőben alapított söröző, természetesen, zsúfolt. Nos, talán
a diadalmas Szent Miklós-templomban?.. Csodálatosan hat ez az épületko
losszus, különösen a sternherk-palota árkádjai alól, a Tomásska utca sarkán,
ahol már kicsit lejt. Ha nem tévedek, a római Santa Croce in Gerusalemmére
emlékeztet. A dientzenhoferi barokk rómaias, ezért is ismerős, meghitt, téved
hetetlen. Áhítatunk felnevelője. Ha belépünk, egyszerre légiessé válnak
Platzer kétméteres szobraí, mintha szappanhabból volnának... És alig emeli
fei valaki is a fejét a lanternáig. hogy körbeforduljon vele a rózsaszín freskók
kal díszített kupola. Pedig megérdemélné. Áhítat? Hogyan kapaszkodjék, kúsz
szék, mellékoltártól mellékoltártg, öt perc alatt, esetleg egy végtelennek tűnő

félórán keresztül, zaklatott, és próbára tett hitünk vagy életünk egy-egy sikerült
gondolata, mely ideillenék? Visszavágják a márványfalak, a történelmi csil
logás ...

A fehérhegyi emléktemplomocska barokk kerengőjének boltozatain negyven
hét felpingált Mária-kegyhely (a XVIII. század elejéről), Csensztochovától Maria
Zellig, Regensburgtól Prágáig. Tündéri kicsiny tájak, átfut a dombokon az ősz

pírja, sóhajtanak a megtépett. aranyos fák; minden jeleneten egy-egy merev,
fájdalmas, népies Madonna vagy Pieta a felhők fölött, nemsokára retusálják
őket, ha még lehet. Élő múzeum-girland ez a körbefutó folyosó, az egykori
Habsburg-birodalom Mária-térképe. Sajnos, Magyarországról nem került ide
Celldömölk vagy Máriapócs... A Hvezda felől ibolyaillatot hoz a szél, meniünk
át Brevnovba: innen indult ki Svatv Vojtéch, a mi Szerit Adalbertünk. Törté
netében egy darab Európa: német várban születik, Prága püspöke, megkereszteli
a magyar herceget, Vajkot, Rómában eszi az önkéntes száműzetés, a kolostori
élet sovány kenyerét, lengyel földön hal mártírhalált. Közel ezer évvel ezelőtt

megjárja ennek a viharos. vérrel öntözött földdarabnak minden tövises, kanyar
gós útját... Itt, Brevnovban gyönyörű román apszis körfala lent a mélyben,
a túláradó gazdagon megrajzolt Dientzenhofer-templom (1708-1715) kórusa
alatt. .. Áprilisban a katedrálisban a celebráns magasra emeli- a szent erek
lyét, Vojtéch koponyáját s áldást oszt vele: hátul hatalmas lék tátong a remek
művű koponyán, villogó aranykapcsok tartják össze.

Eljátszotta a Loreia kis harangjátékát: öt óra. A petfini diófák alatt rövid
árnyak jelennek meg, ugyanott, mint hét-nyolcszáz év óta ("s mel1yel nem
tudtam soha betelni: tág tájak képét a peti'ini utakon" - így Nezval). A Po
hofelec sarkán az öregúr, még nyitva tartja souvenir-boltját, hanglemezritka
ságait úgy engedi át akár a szemmel való gyönyörködésre is, mintha egy-egy
ékszert adna mutatóba: Rejcha-ékszert (Párizsban halt meg), Ryba-ékszert (fa
lusi kántor volt), Veivanovskyt. Nincs még egy évszázad egy népmuzsikájá
ban, melyben ilyen összeforrt, kiteljesedett, összetartó ujjongás lenne, mínt a
XVII-XVIII. századi cseh barokk zenében.

Tiszta-hűvös rezonanciával dobják vissza a márványfalak a hangokat, a
templomok mind-mind felerősítő komplexumok, lelket is felerősítő hang-hátte-
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rek, tisztásai az elfátyolosodó pianisszimóknak és kupola-esztrádái a crescen
dóknak. .. A Szent Jakab-templom puttókkal dekorált, freskókkal tarkított ba
rokkján még áttetszik négy és félévszázados gótikus múltja; ez a templom meny
nyeivé szűri át a zene hangjait, érzékeny a hegedűkre, a szopránra, a villogásra,
míg a katedrálisban mínden kibővül, sokszorossá. monumeutálissá válik. nincs
se vége, se hossza... S a népének Lhotkában, a kapucinusok templomában, a
dejvicei Szent Vencelben, a Szerit Keresztben a Pi'ikopyn, a Tynben húsvétkor.
a karmeliták csöppnyi templomában: könyörgés! És a Szent Vencelben (VrSD
vice) az építészet: hármas tagolással egymás fölé ugró, kopár falaival olyan,
mínt valami monumentális, világos, egyiptomi templom, J. Goőar híres műve,

egyidőben készült Gropíus, Le Corbusier modern kísérleteivel. - S a gyón
tatás a Karlóban, a csillag alakú főhajóban, amikor bezárul az ajtó a temp
lomba épített meredek Kálvária és Golgota mögött, S minél szűkebbre, nép
telenebbre zsugorodik a templom-világ, mínél jobban magunkra maradunk, an
nál jobban előugranak a nagy problémák, annál védtelenebb lesz a lélek ...

Lhotkában a legérdekesebb értelmezésű Stáció (K. Stádnik műve, 1975-76),
Krisztus nélkül... Hogyan viszik át az emberek e jelenetekbe, hogyan élik
meg Krisztust: Jeanne d'Arc a reimsi katedrális előtt, egy anya halott gyer
mekével (Pieta), Kolbe atya a koncentrációs tábor szöges dr6tja mögött, kié
gett házból menekülők: mínd megannyi stáció. Színes, hamufekete, elperzselt
vörös hátterek fehér figurákkal (polyeszterből), végül egy csodálatos, lengő ka
rú Megfeszített (Zadkine!) s a feltámadt Krisztus lebegő, csontfehér, óriás alak
ja. .. Stádnik Spaniel-tanítvány volt, aki a katedrális bronzajtajának jeleneteit
készítette. Ugyanaz a kétszintes kompozíció-megoldás nála, a tanítványnál. ki
nőtt kereteiből, fellazult, belépett a világesemények hömpölygő áradatába.

S az események összefüggése! Firenzében, a Signoría udvarának belső fa
lán Vasari freskó ja, reszketeg, lepergő kékekben: a "Regio dí Bohemia", Prá
ga, a Vitus-katedrális csonka, hatalmas tömbjével : l. Ferenc Medici-nagyher
ceg feleségének, Ausztriai Johannának tiszteletére került oda, hazai üdvözlet
ként, - míg kb. két- és egynegyedszázad évvel később, a fehérhegyi Habsburg
győzelem emlékére, egy mantovai képecske került fel a Mária-kegyhelyek töm
kelegébe; mindkettőről permetezik az időmarta hűvösség, a kékes, savas malter ...
Am fe1frissítették a mitológiaí jelenetek dérlepte sgrafíttóit a Martinic-palotán,
a Hradzsin terecskéjén, íme, a Zermatt orma, íme, az umbriai szőlők, íme, Sám
son és Herkules ... Az "Minuty"-ház, az Óvárosban. némán rázza le magáról
sgratittóínak fekete pernyéit: ezek voltak a legszebb sgratíttók. A jelenetek
álmásuItak lassan külön-külön szürrealista kompozíciókká, mintha csak Magrtt
te álmodta volna őket oda... Megindult a versengés az elmúlásban egymás
közt: mert vannak az életnek s változásainak szükségszerűnek mondott pillanatai.

... Tehát nem gondolkozní egy percig sem: a csend mellett döntök, ülök,
ülök a tfeboní Golgota előtt (ismét a Szent György-műzeumban). Taktusvétel
Riemenschneider Golgotáít megelőzőleg, bonyolult metrumban.

1911. augusztus IS-án Claudel ezt írta Gide-nek: "A sötét és mocskos novem
ber nem a legkedvezőbb hónap, hogy megismerje Prágát. Inkább a [anuárt
ajánlanám, az míndíg tiszta és napfényes" (?). A Vinohrady-negyedet egyenesen
a. párizsi Montmartre-hoz hasonlította. Itt még nem állt akkor Vinohrady leg
különösebb temploma, akostel Srdce Jezisova (Jézus Szíve-templom), ami hu
szonnyolcban épült fel Pleénik tervei szerínt, amikor több szlovén származású
művész dolgozott Prágában. A Iegrídegebb, legkülönösebb szecesszió, megkésve.
Tornyán jókora, gyári órának is beillő óra. Öröklét - funkcionalizmus? .. Bent,
a főoltártól jobbra-balra hatalmas réztubus örökmécstartók. félelmetesen szigorú
angyalok. Úgy érzem, ez a templom idővel vonzani fog belülről. Minden leegy
szerűsödött benne. Letett rninden magyarázatról. "Kiüresítette magát". Ezt a
gondolatot is Simone Weil mondta ki talán először ...

Mikor ezúttal Prágába érkeztem, kis fehér napernyőjű fák virágoztak. S
mikor elmentem, füstrózsaszínűvé fonnyadtak, mint míkor nem csuknak össze
egészen jól ilyen kis napernyőt... "Nagy hajónak látom őt - vallotta Nezval
Prágáról -, melynek a Hradzsín az árbóca" ("Mivé varázsolja a déli verőfény

Prágát" című versében) s hozzátette: "Egy más világból látszottál jönni, tííkröt
tartva a képzelet elé".
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