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NAGYVILÁGBÓL
Bár közhely, mégis sokatmondó igazság: Velence a tengerek királynője volt és maradt.
A világ egyetlen városa, amely teljes egészében vízre
épült. Amolyan vízen himbálódzó csoda, amelyet a szárazföldről menekülők hoztak létre a lagúna biztonságában az
Úr 421. esztendejében. Lakóit a körülmények idejekorán
kalmárokká nevelte, s a népesség évszázadokon át a tengeri
kereskedelemből élt. A XV. században például 3000 velencei

Amott egy magabiztos, érett reneszansz mestermű, emitt
egy gótikus gyöngyszem nézett ránk. A tompa fényben a kivilágított palotákban mintha örök bál zajlott volna. Muranói
kristálycsillárok, bársonnyal bevont falak, freskókkal díszített mennyezetek villantak ki olykor-olykor az ablakokon.
S patriciusdinasztiák kalandos történeteit sodorta elénk a
képzelet. Néha páros evezőjű csónak suhant el mellettünk,
s orrán a lámpás kacéran ragyogtatta fényét a csatorna víz-

A tengerek királynője
hajó járta a vizeket. Az „összitáliai metropolis” – ahogyan
a XVII. századi látogatók nevezték – Kelet és Nyugat hullámverésében a XVIII. században veszítettel el dicsőségét.
Azóta inkább csak úgy említődik, mint „olyan hely, ahol a
legegyszerűbb jövés-menés is felér egy múzeumlátogatással
vagy egy tengeri kirándulással”. S ez valóban így igaz.
Elég csak utalni egy sétára a Szent Márk téren, bóklászni egy keveset a Castellóban, netán korzózni a Riva degli
Schiavoninon. Arról nem is szólva, hogy esténként is végig
lehet hajózni a Canal Grandén, s olyankor a holdfény a költészet és a romantika szépségeit villantja fel. Jómagam férjemmel együtt az idei karneválon ez utóbbit választottam. Belefáradva már a színek, a maszkok és a jelmezek kísérteties
kavalkádjába, beszálltunk egy gondolába, s végig hajóztuk
a Nagy Csatorna négy kilométeres távolságát. Mondhatom
pompás élmény volt!
A csodálatos vízi út hat kerületen vezetett át, s mintegy
200 vízparti palotát csodálhattunk meg. A Canal Grande kanyarulataival folyton változó panoráma tárult elénk. Közben
vaporettók, gályák, gondolák, bárkák szántották mellettünk
a hullámokat. Úgy gondolom az velencei élet csábító mozzanatait, s Velence kalmárszellemét és közismert szépérzékét
egyaránt nyomon követhettük az alig két órás gondolázás során. Egymás után léptek elénk a vízparti pompás paloták.
Itt Desdemone házát csodáltuk, ott Hemingway és Graham
Greene lakott.

tükrében. Valahol talán zene is szólt, vagy csak kuncsaftra
váró gondolások nyelve pergett. Mindenesetre álomszerű volt
az egész, és esküdni mernék rá, hogy a víz fölött zene szállt.
Czirmayné Kocsis Róza

KTZVE HÍREK
A Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület
(KTZVE) munkaszervezete és a Szolnoki Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) Irodavezetője közös fogadónapot tart
helyi vállalkozások, társadalmi szervezetek részére 2009.
március 12-én és 2009. március 26-án a HVI szolnoki irodájában 13 és 15 óra között. A HVI Irodában Szolnokon, a
Szabadság tér 2. szám alatt Végh Tibor HVI irodavezető,
Szolovjov Rita KTZVE munkaszervezet vezető várja aktuális pályázati lehetőségek, tanácsadás témájában az érdeklődőket. További információ: www.ktzve.hu honlapon
található. Minden érdeklődőt várnak szeretettel!
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