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MARJAN ROŽANC

Ljub lja na

A szlo vén mí tos  szal kap cso la to san más ként is le het ír ni: Ljubl ja nát il le tõ en a mi mi ti-
kus fel fo gá sunk ma gya rá za tá hoz fel le het ne hasz nál ni akár egy do ku men tá ci ós tör té ne-
tet, hogy en nek a vá ros nak a ke let ke zé sét és fej lõ dé sét jobb meg vi lá gí tás ba he lyez zük.

Már a nép ván dor lás ide je alatt is ér vény ben volt az em be rek kö zött egy faj ta ter mé-
sze tes sze lek ció: a ván dor ló tör zsek kö zül az élet ké pe sebbek a na pos, kel le mes és ter mé-
keny te rü le te ket né pe sí tet ték be va la mer re a ten ger mel lett vagy a he gyek ben, az élet kép-
te le neb bek nek és vál lal ko zás szel le mé tõl meg ri ad tak nak pe dig olyan vi dé kek ma rad tak, 
amer re em ber se járt: a mo csa ras és a lus ta fo lyam men ti, köd be bur kolt vi dé kek. Itt 
pe dig kény te len-kel let len tá bort  kel lett üt ni ük, hogy le te le ped hes se nek. A hely el szór-
tan és el nyúl tan te rült el négy sá ros út men tén, ame lyek más te le pü lé sek hez ve zet tek 
és on nan ide vis  sza. Las sacs kán há za kat épí tet tek, de egy eme le tes há za ik hom lok za tai 
még min dig az em lí tett négy út men tén he lyez ked tek el, min den vá ro si ab lak er re a négy 
út ra nyílt, és az élet irán ti ke gyet len szom juk ban és vi gasz tal ha tat lan kí ván csi sá guk ban 
ki tet ték ma gu kat a sár nak és a por nak, ame lye ken ke resz tül az élet e há zak közt folyt és 
mi ha ma rabb to vább is állt, más ho vá, észak ra vagy dél re, ahol a va ló ság ban tény le ges 
ott hon ra ta lált. Rö vi den szól va: a tel jes vá ro si élet e négy út kö ré cso por to sult, ne hogy a 
pol gá rok leg alább azt a mu lan dó pil la na tot is el mu las  szák, ami kor át uta zó ban ab la ka ik 
elõtt volt kény te len vesz te gel ni az élet, jól le het lovaskocsival. Ké sõbb vas úti pá lyát épí-
tet tek ki a vá ro sig, de emi att sem mi vál to zás sem tör tént: a vas úti pá lya is csak más ho vá 
és mes  sze vit te õket. A vá ros köz pont ja csak nem akart se hogy se élet re kel ni, és ben ne
még min dig a ki elé gü let len la ko sok csel szö võ nyug ta lan sá ga ural ko dott, ami nek pe dig 
va la me lyest han go sab ban és ha tá ro zot tab ban csak a ré sze gek ad tak han got. Né ha-né ha 
eb ben vagy ab ban a ház ban ös  sze gyûlt né hány jobb ké pes sé gû és élet re va lóbb em ber, 
akik sze ret ték vol na ott ho no sab bá ten ni a vá rost, de egy bõl el csüg ged tek, hi szen a jó 
szán dék el le né re tud ták, hogy ép pen az, ami bõl nagy dol go kat le het ne csi nál ni, fon to sat 
és hasz no sat, már ké szen van. És ez szin te tel je sen ész re vét le nül ment vég be, va la hol a 
ti zen nyol ca dik szá zad kö ze pén, ami kor egy re mény kel tõ épí tész, név sze rint Gruber, pár 
ezer mun kást gyûjt ve ma ga kö ré, egy csa tor nát ása tott ki az el in go vá nyo so dott fo lyam 
ka nyar já ban, hogy ki szá rít sa az in go ványt és a vá ros ban el vi sel he tõb bé te gye az éle tet.

Eb ben a do ku men tá ci ós tör té net ben van va la mi kis hu mor és go nosz ság, ugyan ak kor 
va la mi cá fol ha tat lan tény is, amely na gyon el len tét ben áll meg szo kott Ljub lja na -fel fo gá-
sunk kal, an nak ma gasz tos sá gá val, szép sé gé vel és fon tos sá gá val. E tör té net meg gyõ zõ 
erõ vel be szél ar ról, hogy tu da tunk ban men  nyi il lú zió lap pang a mi sze re tett Ljubl ja nánk-
kal kap cso la to san. El len ben sem mit sem mond el ab ból, hogy mi ként le het sé ges en  nyi 
il lú zió, és azok ho gyan is ke let kez tek. Ilyen és en  nyi ön ámí tás csak oly dol gok mel lett
jö het lét re, ame lye ket nem sajátkezûleg és ar cunk ve rej té ké vel hoz tunk lét re, kö vet kõ re 
he lyez ve, ha nem örök be fo gad tuk azo kat, ame lyek csak for má li san tar toz nak hoz zánk, 
ugyan ak kor nem a mi in tim tu laj do nunk. És épp így van ve lünk és a mi Ljubl ja nánk kal 
is. Ljub lja na va ló já ban a ró mai Emona, a Spanheim-Vár1 és a hegy alatt el te rü lõ vár te le-
pü lé se, az olasz ba rokk, amely sze ren csés vé let len foly tán és az egy há zi, majd a né met
tõ ke ré vén hal moz ta el ezt a vá rost, és fel épí tet te azt, ami nél kü löz he tet len egy vá ros
szá má ra, s a né met pol gár biedermeierje, ami la ká sá tól a Lattermann-fasor2 fe lé te rült 
el. A szlo vén Ljubl ja nát csak Šempeter és Poljana3 tet te ki, ab ból a né hány ljub lja nai 
ipa ros ból, mé szá ros ból és hen tes bõl állt, akik be kap cso lód tak a né met pol gá ri kul tú rá-
ba, és meg õriz ték a szlo vén nyel vet; s így jött lét re az a pár pri vát, hen ce gõ sár ga réz 
jel zé sû pad a šempeterjei temp lom ban. És így sa já tí tot tuk ki ma gunk nak mi, szlo vé nek 
Ljubl ja nát anél kül, hogy a ma na pig tény leg a mi énk len ne, és anél kül, hogy va la ha is 

1106-ban a Spanheim karinthiai ne me si csa lád örök sé gé be ke rült a ljub lja nai bir tok és fa erő dít mény, XIII. 
sz.-ban az ak ko ri Mestni trg he lyén állt még a vár.
Az azo nos ne vű oszt rák kor mány zó ról el ne ve zett fa sor, me lyet az ő tá mo ga tá sá val és Jože Plečnik ter vei 
alap ján újí tot tak fel 1933-ban, ma Jakopič fa sor nak hív ják, a Ti vo li park előtt ta lál ha tó.
Ljubljanai vá ros ré szek ne vei.
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pol gá rok ká vál tunk vol na. Ugyan is ur bá-
nus kul tú rá ját, amen  nyi re volt ne ki és 
amen  nyi vel ren del ke zett, nem fo gad tuk 
el, ha nem lel künk ben el kezd tünk he gyi 
le ge lõ ként gaz dál kod ni ve le, mint va la-
mi há lát lan gaz dák: pol gá ri kol lek tív 
lé lek nél kül, az em be ri együtt élés és 
funk ció ké pes ség re va ló öt let nél kül, a 
pa rasz ti pri va ti zált ság gal meg száll va és 
fáj dal mas szük ség let tel a füg get len ség 
iránt. És így ön ál ta tá sunk Ljubl ja ná ról 
egy részt kap cso lat ban áll a bir tok lás gyö-
nyö ré vel, amely nyil ván va ló an an  nyi val 
na gyobb, mi nél na gyobb a tu dat lan ság és 
an nak a nem is me ré se, amit bir to ko lunk; 
Ljub lja na szá munk ra is te ni aján dék, 
me lyet ed dig még egyet len em be re se 
volt ké pes he lye sen ér té kel ni, és amit mi 
sem tu dunk.

Más részt ne künk, szlo vé nok nak – és 
ez az oka a bir tok lás ban va ló vak él ve-

ze tek nek –, akik rég tõl fog va mi ti kus vi szony ban ál lunk a vá ros sal, még sa já to sabb a 
mi ti kus sá gunk sa ját fõ vá ro sunk kal kap cso lat ban. A vá ros szá munk ra so ká ig nem volt 
gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai, kul tu rá lis és föld raj zi kép zõd mény, amit leg meg fe le-
lõb ben ezek nek a ka pa ci tá sok nak a fi gye lem bevé te lé vel le het ne meg vi tat ni, ha nem 
min de nek elõtt jám bor vá gya ko zás. Mint ki fe je zet ten pa rasz ti és ma ra di em be rek nek, 
a vá ros so ká ig ma ga sabb tár sa dal mi po zí ci ót je len tett, kön  nyebb és szebb éle tet, ugyan-
ak kor kul tú rát és ha tal mat, amely biz tos gyö ke re ket biz to sí tott a nem zet nek. És ami kor
jám bor vá gyun kat ös  sze kap csol tuk egye dü li és re á lis le he tõ sé günk kel, a mû velt ség gel 
és az írók kal, a vá ros egy bõl mi ti kus szint re emel ke dett. Ljub lja na szá munk ra az ön telt
órák ke reszt any já vá vált; vol tak ugyan szebb és gaz da gabb vá ro sok is a vi lá gon – ezt 
el is mer tük –, el len ben Ljubl ja ná hoz nem volt ha son ló a nap alatt. Ma ga Is ten ad ta aján-
dé kul a szen ve dõ nem zet nek, vi ga szá ra és meg elé ge dé sé re. Ami lyen gyor san a ba ná lis 
em be rek ke zé be ke rült a mí tosz, a pol gá ri osz tá lyé ba, an nak az osz tály nak a ke zé be, 
amely ba ná li sabb volt, mi vel tény le ges le he tõ sé gek kel ren del ke zett, és amely va ló ban 
úgy va ló sí tot ta meg vá ro sun kat, mint ahogy nem ze tün ket, Ljub lja na egy sze ri ben a vi lág
ma ga ki ne vez te kö zép pont já vá vált, amely ci kor nyá san fel épí tett el sõ fel hõ kar co ló já val4

a ba bi lo ni to rony épí té sé re em lé kez te tett. És eb bõl a ci kor nya ság ból és ki ta lált nagy-
ság ból meg ma radt ne künk va la mi a mai na pig: ami kor az el sõ ter ve zõk né hány éve 
fel fed ték az el sõ mo dern szlo vén utak ter ve it, jól le het tud ták, hogy Fi ren ze és Mün chen 
mel lett is au tó pá lyák fut nak el – azt, hogy egy au tó pá lya Ljub lja na mel lett ha lad hat na 
el, nem, ezt nem tud ták el fo gad ni. 

Így te hát komp lex ön ámí tás él ben nünk Ljubl ja ná ról. Egy fe lõl még min dig úgy 
né zünk rá, mint ide ge nek, mint hó dí tói, rá adá sul a bir tok lás él ve ze té vel egy re fe lü-
le te seb ben; más fe lõl pe dig nem ze ti és kul tu rá lis el va kult ság gal vi szo nyu lunk hoz zá 
– ho lott a sem le ges te kin tet azt erõ sí ti meg, hogy Ljub lja na egy elõ re, még min dig, s 
min de nek elõtt kö zép-eu ró pai tran zit vá ros, me lyet a szlo vén nem zet min den gaz da sá gi 
és kul tu rá lis igye ke ze té vel mind má ig kép te len volt fon to sabb em be ri köz pont tá, egy szó-
val vá ros sá for mál ni.

Ez a vá ros ma is a hús-vér em ber re vár, aki be le sze ret ne hi te les sé gé be és be né pe sí te-
né. Pon to sab ban: fel épí te né, va ló dibb ha zá vá.
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4 1933-ban a 70 m ma gas fel hõ kar co ló az ak ko ri Ke let-Eu ró pa leg ma ga sabb épü le té nek szá mí tott.
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