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Molnár Miklós tárcája

Sinka Istvánnal Velencében
„Az irodalom a töredék töredéke: abból, ami 
történt és elhangzott, elenyészőn keveset ír-
tak le; a leírtakból elenyészően kevés maradt 
fenn.”

Goethe

 
Fortuna istenasszony forgandó kegyéből Velence nem üres név-
ként kong a fülemben. Az volt ugyanis megírva a sors egyébként 
elég hebehurgyán egybetákolt könyvében, hogy egy közepesen 
szép májusi napon, közép-európai idő szerint reggel hét órakor, 
zsebemben száz-egynéhány cincogó euróval, kitámolyogjak a 
Santa Lucia pályaudvarról a Fondamenta Santa Luciára, a Canal 
Grande partjára, és első ízben pillantsam meg Velencét, s aztán 
ennek a méltán agyoncsodált szigetvárosnak a földjére, vagy in-
kább a vizeire lépjek, és vízen járó szent buggyantként kóvályog-
jak napestig a város útvesztőiben.

Annyit beszéltek és írtak már erről a – Goethe szerint – „hód-
köztársaságról”, hogy (máris hallom az olvasó megkönnyebbült 
sóhajtását) meg sem próbálom leírni.

Reggel hétkor Velence még saját magáé, nem árasztják el a tu-
risták hordái. Ilyenkor még csak ébredezik benne az élet, taka-
rítják a várost, halakat meg friss zöldségeket fuvaroznak a Rial-
to-híd melletti piacra. Zeng a levegő a város körüli kolóniáikon 
ébredező sirályok, flamingók és kormoránok lármás hangicsá-
lásától. A falak tövében patkányok surrannak nappali rejtekhe-
lyük felé éjszakai portyázásukról, vagy talán egy titkos tanácsko-
zásról, ahol arról cseréltek eszmét, miként lehetne visszavágni 
a patkánymérgekkel őket gyilkoló emberfajzatnak valami haté-
kony emberméreggel. Utcaseprők, szemetesek, hordárok és ko-
fák harsány, jókedvű rikoltozása, föl-fölcsattanó nevetése, korán 
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kelő gondolás legények füttyögése és torokköszörülő danája hal-
latszik lépten-nyomon. A csatornákból és lagúnákból frissítő hű-
vösség árad, könnyű szél fúj a tenger felől.

De el is kel a frissítő hűvösség a Hunniából ideszakadt vándor-
nak. Goethe János Farkas udvari tanácsos 1786. szeptember 28-
án Páduában hajóra szállva és a Brenta folyón úri körülmények 
között hajókázva, a lagúnákon keresztül érkezett meg Velencébe, 
vélhetően nem olyan mosott szar állapotban, amilyenben én vol-
tam, miután legalább tizenkét órát zötykölődtem az Euronight 
nevű éjszakai expresszen.

Tíz óra tájban megindul a turistacunámi, és özönlik 
mindenhonnét: épületekből, pincékből, padlásokról, hidakról és 
hidak alól, a földből, a vízből, a föld és a víz alól, a levegőből, a 
Szent Márk téren tán még a galambok végbélnyílásából is.

A magamfajta széllelbélelt betűrágó akárhová teszi is be a 
kérges talpú lábát, a génjeibe települt biblioszenzor pittyegései 
nyomán pillanatokon belül kiszagolja, hogy merre található 
könyvesbolt, kivált pedig antikvárium. Delejes szívásnak enge-
delmeskedve így bukkantam rá a Calle del Teatro Malibranon 
a Marco Polóról elnevezett nemzetközi könyvesboltra. Mikor 
Claudio Moretti úrtól, a bolt lehengerlően kedves tulajdonosá-
tól megkérdeztem: „Vous avez des livres hongrois?”, vagyis hogy 
van-e magyar nyelvű könyvük, bevezetett egy hátsó helyiségbe, 
ahol főként használt könyvek sorakoztak a polcokon, és kezembe 
adta Sinka István Eltűnik a hóri domb című kötetét, ami 1961-
ben jelent meg a budapesti Magvető Könyvkiadónál, és szerzőjé-
vel ellentétben, aki sohasem juthatott el Itáliába, valami rejtélyes 
úton-módon ebben a velencei könyvesboltban kötött ki. Hat eu-
rót kóstált volna a kötet, de Moretti úr, magyar voltom keltette 
nyájas jóindulatában, elengedte a felét, így aztán három euró ki-
guberálása fejében gazdája lehettem a Marco Polo könyvesbolt 
egyetlen magyar nyelvű könyvének.

Letelepedtem egy asztalkához a könyvesbolt teázójában, ahol 
ingyen juthatni hozzá egy csésze finom teához, és elkezdtem 
birtokba venni Sinka István könyvét. Megszaglásztam, körbeta-
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pogattam és gondosan átpörgettem: nem rejt-e benne felejtett 
fényképet, szerelmes levelet, préselt virágot, bankjegyet vagy a 
tejútrendszeren túlra suttyantó csodaszerkentyű műszaki leírá-
sát (a 246. és a 247. lap között találtam is egy szárazra sajtolódott 
borostyánlevelet), elolvastam a kiadási adatokat meg a tartalom-
jegyzéket, és haladéktalanul a kötet első írásának olvasásához 
láttam, aminek „Viszontlátásra, pankotai juhászok” a címe. „A 
bojtár meg, szegénykém, csak állt esőben, hóban dideregve, nap-
tól égetve, éjjel-nappal éberen, és bámult báván egy-egy hintó 
után, ha tovakarikázott előtte a pusztán.”

A gyári futószalagról milliós tételekben Velencére szabadított 
konzumvándorok térképpel meg útikönyvvel a kezükben, fotó-
masinával a nyakukban nyüsletnek mindenfelé. Nekem Sinka 
István könyve volt a hűséges bédekkerem. Valahányszor leültem 
ejtőzni egy-egy padra vagy a vízparti kőgátra, rendre elolvastam 
belőle néhány mondatot. „Arra gondolok: hova is rejthetném el 
ezt az írást, ha majd én is útnak eredek innét. Magammal nem 
akarom vinni, mert széthull, elrongyolódik, s elpusztítja az erre-
arra hányódás.” „Beteszem ide, ennek a nagy tölgyfaasztalnak a 
fiókjába, s a fiókot jó erősen beszegezem. Majd valamikor, akik 
meglelik benne, legalább tudják meg: hogy éltünk, és milyen el-
hagyottak és milyen árvák voltunk.”

Sinka könyvéből jobban tájékozódhattam a világ dolgairól és 
az emberi állapotról, mint akármilyen útikönyvből, meg aztán 
erkölcsi kötelességemnek is éreztem, hogy szellemének Velen-
cébe idézésével szolgáltassak történelmi elégtételt és igazságot 
a Fekete Bojtárnak. A ő társaságában mászkáltam mindenfelé, 
amerre csak vitt a kedvem meg a lábam, hidakra föl, hidakról 
le, egyik szigetről a másikra, az ő társaságában tátottam a szám 
templomok és paloták végtelen sorára, vele szálltam vaporettóra, 
hogy kivigyen bennünket a Lidó keskeny földsávjára, amely le-
zárja és elválasztja a tengertől a lagúnákat. Átvágtunk a földnyel-
ven, hogy megnézzük a tengert. Hatalmas látványával Sinka alig 
tudott betelni. Teleszedte a zsebeit kagylóval, mondván, hogy 
majd hazaviszi a fiainak. Meghívtam egy óriáspizzára meg egy 
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kétgombócos fagyira. Az óriáspizzát az utolsó morzsáig bekebe-
lezte, a fagyit léhaságnak tartotta ugyan, de azért elfogadta, sőt 
ízlett is neki.

Forgandó szerencsénk kegyéből ennyire futotta csupán: egyet-
len napot tölthettünk Velencében. Igaz, hogy csak kutyafuttá-
ban, de azért szemügyre vehettük Velencét, felőlünk most már 
el is süllyedhet. Noha csak rövid ideig voltunk itt, talán sikerült 
fogalmat alkotnunk róla, hogy mitől döglik a velencei légy. Ha 
nem is teljes, de világos és valóságos képet viszünk magunkkal a 
„hódköztársaságról”.

Este kilenckor újra vonatra szálltunk. Előtte a Canal Grande 
partján ücsörögtünk hosszasan, nem győzve ámuldozni, micsoda 
szemkápráztató összehangoltságban, milyen mesteri koreográfi-
ával közlekedik a vízen száz meg száz kisebb és nagyobb – eve-
zős, vitorlás és motoros – jármű: lélekvesztők, csónakok, bárkák, 
gondolák, díszgályák, vaporettók, fregattok, hajók. Bárcsak vízzé 
válhatna az ember, a velencei lagúnák és kanálisok vizévé, hogy 
megtapasztalhassa, milyen érzés, ha ilyen rengeteg jármű hasítja 
egyszerre a hátát!

Hunniába megtérvén végignéztünk magunkon, és láttuk, hogy 
ugyanolyan rongyosak vagyunk mind a ketten, Sinka István meg 
én, mint voltunk. Nézzük mindjárt a nadrágunkat: a két szára 
elhasadozott, csupa sallang. Az ingünk sárgásfekete a portól, a 
verejtéktől és a belesírt könnyektől. A kalapunk már olyan pille 
és olyan csálé, hogy ha csak egy kis szél fúj is, alig bírjuk a fejün-
kön megtartani. A talpunk vastag és kemény, mint a kiszáradt 
csizmaszár; néha-néha meg is reped s fáj cudarul, és folyik belőle 
a vér. A lábunk feje is kihasadozik, kifújja a szél és szürkésfeke-
te, mint a gondozatlan kordován. A hajunk csapzott, kócos csi-
gákban lobog, mint a puli szőre. S egész nyáron a nap és az eső 
kifakítja a színét. Hát ilyenek vagyunk mi. Nem dicsekedhetünk, 
hogy valami sok dísz volna rajtunk. Állunk a tejútrendszer köze-
pén esőben, hóban dideregve, naptól égetve, éjjel-nappal éberen, 
és bámulunk báván egy-egy hintó után, ha tovakarikázik előt-
tünk.


