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Spanyol nizzai élet 
(Barcelona.) 

Reggel van. A Rambla, Rarceloná-nak e 
fő utczája, (mely helyenként más-más nevet visel) 
tele van illattal, napsugárral s csicsergő madár-
dallal. A nap még fényesen, melegen süt itten s 
áttör a magas platánok immár gyérülni kezdő 
lombjain. Két oldalt, a Rambla de las flores és 
Rambla del centron a legpompásabb virágok 
vannak fölállítva, melyeket számozott márvány
állványokon a virágárusnők helyeztek el. Itt a 
különböző alakú pléh-alkotmányok, melyek vízzel 
s virággal tölthetők meg; s ott látunk egy-egy 
virító lyrát, kosarat, háromszögöt, vagy egyéb alak
zatot, a mint ezt a megrendelő ízlése választotta. 

Az eladásra kiállított rab-madárkák is itten 
csicseregnek két oldalt s mind ez összhangot csak 
az bontja meg, hogy itt is látunk egyet ama pri
mitív ellentétekből, melyek Barcelonában olykor 
feltűnnek. 

A virágok s madarak poétikus társaságában 
ott a durván összetákolt — egérfogók. 

Nyugodtan sétálnak a csevegő hölgyek, s e 
szép időben úgy tetszik, mintha csak naiv kaczér-

1" 



4 Majthcnyi Flóra 
ságból veitek volna már föl*puha bársonyból ké
szült apró bolyhos felöltőiket; vagy borították 
volna sokan a csipke-mantilla helyett fejökre a 
melegebb szövött kendőt, holott még erre épen 
semmi szükség nincsen. S mintha a férfiak is 
részt vennének a kis hiuskodásokban : már ők is 
vállukra vetették — nagyrészt — ama festői köpenye
két, melynek gallérja vállon alul ér; élénken szí
nes bársony bélése pedig kétfelül ki van hajtya, 
s a vállra visszavetetten emlékeztet a bika-viadorok 
cápájára. 

Kiértünk a Plaza catalunara; e térre, 
melyen posta, színház, cirkusz, kávéház, látványos
sági bódé, utczai zene, tramvay-állomás, szóval 
mindaz van, a mi az ittenieket érdekli. Sőt a 
levélbélyegeket is itt árulják egy szivaros boltban, 
mert bélyeget a postán nem kapni. 

Most is egész sereg ember áll össze cso
portosultan. Mit csinálnak ott? Egy kimagasló 
beszélő nagyon élénk előadására hallgatnak, a ki 
néha könyvet is von elő, mintha annak tételeiből 
megnézne valamit. 

Spanyolország törvénykönyve lesz, ő maga 
pedig bizonyosan lázító, a ki sérelmek alapján 
kivánja a köztársaságot. Közelebb érve azonban 
látjuk, hogy egy kis majom is guggol mellette 
egy állványon, s a katonasüveg alól pislogó gya
nús pillantásokkal méregeti az érkezőket Azután 
újra reszketni kezd vékony posztó-felöltőjében. 

Mi köze ennek a köztársasághoz?. 
— Hombre, tienes frio ? (Ember, fázol?)' 
Kiált reá a tulajdonosa, mialatt egy kis 

pálczikával az orrára üt; azután elkezd vele bohós
kodni, s bemutatja vele minden tudományát, csak
hogy a közönség figyelmét jobban magukra vonja. 
Azután újra kezdi félbeszakasztott, — vagyis job
ban mondva folyton ismélődő — előadásai 
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Egyike ő ama kuruzslóknak, a kik hivatkozva 
engedélyükre, hangos szóval s nyilvánosan kínál
gatják csodaszereiket. A kis majom arra való, 
hogy bebizonyítsa, hogy az őserdőkben jártak, hol 
egy bűvész hagyta reájuk titkait. A könyv pedig 
mutatja ama csodafűveket, a melyekből az „uni-
versal"-szerek főzetnek holmi délszaki állatok és 
kigyók zsírjával egyetemben. 

E szerek azután ép olyan jók a tyúkszemre, 
mint a rheumára, főfájásra, égetésre, szemgyenge-
ségre s minden egyéb kigondolható bajra. Élén
kebb illusztráczió kedveért a csodadoktor azután 
be is mutat egy borszeszben eltett s kikergetett 
szalagférget, hivatkozik meggyógyított egyénekre 
s bekeni a zsírral szemét, arczát, hogy a szer 
használatát s ártatlanságát megmutassa és bebizo
nyítsa. 

. r Természetes, hogy az előadást a szer kinál-
gatása, eladása követi. 

Ha végig megy az idegen, kivált a Plaza 
royalon s látja azt á s o k mesterséges anatómiai 
készüléket, borszesz-preparatumot, azt hihetné, 
hogy Spanyolországban az orvosi tudomány magas 
fokon ál l : akinek azonban alkalma volt egy nehéz 
beteget megfigyelni — mint nekem szomszédnőmet 
heteken át — az meggyőződik, hogy az itteni or
vosok parányi részben hasonlítanak amaz utczai 
tudósokhoz, a kik talán közönséges zsírból és liszt
ből gyúrják össze csodaszereiket. 

Avagy nem élénken emlékeztet-e f erre ama 
tojássárgájából és csokoládéból összeállított ke
verék, melynek czélja — a gyomorra téve — azt 
erősíteni. 

Vagy amaz épen leölt kecskék zsír-szöve
déke, mely — a míg meleg — ugyané czélra szol
gál; ,S nem, jellemzó-e mind a két orvosra (s a 
közönség bizalmára is), hogy két orvos jár ugyan-
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egy beteghez, különböző időben, s a nélkül, hogy 
az első tudná azt, hogy betegét a második is gyó
gyítja. 

De nézzünk odább. Itt a Plaza del teatron 
is népcsődület van. Két nagy amerikai lobogóval 
díszített elegáns fogaton angolos, fátyolos kalapu 
idegen áll, ki maga szórja hirdetéseit, s azonnal 
be is mutatja ama „universal" kést, a melylyel 
üveget, papirt, kenyeret, szóval mindent lehet vágni, 
s azt mondják, hogy csak az az egy hibája: új 
tulajdonosának szót nem akar fogadni; holott a 
kocsin egy odaállított utczai kis gyermek is tud 
vele bánni; de eme bölcs t figyelmeztetés daczára 
következik a kis dobozok vásárlása, jobban mondva 
elkapkodása, melyet látva hajlandó lenne a néző 
azt hinni, hogy összebeszéd, amerikai humbug 
az egész. 

Sokkal kedvesebb ama kis^ madarak szerep
lése, melyeknek tudománya már gazdaggá tette 
mesterüket; de a ki még most is szívesen elfogadja 
a 2 cuartot (6 centimeot) Az öreg ember madár
szerű hangjára fogadnak szót a kövér sármányok, 
fürge tengeliczek,̂  mindig eltalálva a kártya számát, 
papir szinét, kiválasztva a sok közül azt, a mely 
kivántatik. De csak az esetben,̂  ha igazán ott van 
a többi között, mert a kis jószágot megcsalni nem 
lehet, úgy akkor sem hajlandó kimozdulni kalit
kájából, ha tulajdonosa figyelmezteti, hogy szíves
ségből kell működnie, mert nem fizetik ; csak az 
ellenkező biztosító Ígéretre ugrik gyorsan ki házá
ból, és szerepel művészi öntudatos biztossággal, 
úgy hogy nem vehető észre tanítójának bizonyo
san meglevő titkos jeladása. 

Amott is van három sokszorosan megbámult 
csodaember. Az egyik mindent aranyoz, a mit a 
kezébe kap, hogy megbecsülhetetlen aranyporának 
vevőt szerezzen. A másik hetek óta ugyanegy 
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ábrát ir a kezében tartott vastag könyvbe, hogy 
vastollainak jóságát s a vonalak árnyalataira való 
használhatóságát bebizonyítsa; természetesen élénk 
magyarázat kiséretében. A harmadik pedig szem
fényvesztő mesterségeket mutogat elég ügyesen. 

Itt a Paseo de Colon-on a szép nagy 
pálmafák alatt: egyszerre trombitaszó, és szabályos, 
ritmikus dobpergés üti meg hallásunkat. A trombi
tást hamar fölfedezzük, de a dobost keresnünk 
kell a földön, mert az egy 4—5 éves kis fiú, ki 
hangszerét oda támasztja a pálmafa pikkelyes 
törzséhez, mert nem birja még a nyakába akasz
tott szijon tartani. A bámulok sorába oda állt ama 
szegény arab család is, mely üldözöttje a rendőr
ségnek. Itt, hol mindenki koldul, őket eltiltja az 
emberek jótéteményeitől, pedig nyomorék gyerme
kük van. 

Pedig ép most áll meg az utcza sarkán egy 
vakokból álló zenekar is, és oly szépen játszik, 
hogy bármely zenész meghallgathatja. 

És ilyen zenekar sok van itt s talán még 
több olyan világtalan egyes koldus, a ki hegedű
vel, gitárral, vagy flótával sétál a járdán egyedül, 
míg kis gyermeke pléhtányérral kéreget számára. 
A gitár mellett énekelni is szoktak s egy szegény 
fiatal vak leánynak igen szép* friss hangja van. 

De sokkal szomorítóbbak a reczitátorok, a kik 
régi spanyol románczokat, népdalokat s talán rögtön-
zeteket is mondanak el egyhangúan, mélán, a 
hangszer fájdalmas, tompa akkordjai mellett. 

Van azonban egy világtalan bohócz is, ki 
szintén gitár mellett beszéli el nevettető rögtönze-
teit. De ez talán még a legszomorítóbb. 

Feltűnő a sok szembajos és vak, de feltűnő 
viszont az is, hogy himlőhelyest alig látni. 

Amott egy parasztasszony sajátságos piros 
erdei gyümölcsöt árul egy kosárban. Igen hasonlít 
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a platánfák termékeihez, csakhogy vérpiros és hú
sos. Daczára annak, hogy tele van maggal, és 
csak édes, de zamata nincsen, mégis kellemes, 
szokatlan. A neve Mad ronnas. A míg ezt vizsgál
juk, czigánynő közeledik. 

— Senorita dé Usted algo a la gitanita, que 
le diga la buena ventura. (Asszonykám adjon va
lamit a czigánynőcskének, hogy jó szerencsét 
mondjon.) 

— Nesze. 
— Önnek sok bánata volt már, de nagy 

Őröm, nagy szerencse fogja érni! De hogy job
ban lássam, jobban elmagyarázhassam, adjon még 
valamit. 

S midőn az adományt keblébe rejtette, foly
tatja : 

— Jaj, milyen szerencse fogja önt érnil 
Nyerni fog a lutriban . . . 

— Soha sem játszom. 
— Az semmit sem tesz! De hisz nem is azt 

mondottam én, hogy a szerencsének épensé^gel a 
lutri által kell történnie; de hogy jobban lássam 
és megmondhassam, adjon . . . 

— Nem! Ne adjon többet e csalónőnek — 
szólal föl ekkor egy-egy hang a közönségből is, 
mely kíváncsian figyelő csődületet képezett már 
köröttünk, a melyből ép oly nehéz már szaba
dulni, mint a czigánynőnek még folyton tartó un
szolásaitól. 

De mi ez ? Gyászmenet vonul az utczán vé
gig, melyet vidám, lelkesítő katonazene kisér? 
Nem gyászmenet, csak a feketével bevont kocsi 
hasonlít a halottas szekérhez s rajta a feketébe 
öltözött matróz-gyermekek ülnek, fejük felett pedig 
a nagy fekete zászló, melyre fehér betűkkel ez 
van irva: „Barcelonaiaki Emlékezzetek meg a 
Villanuevaban meghalt szegény bűnösök családjai-
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rói és árváiról/' A kocsi után sorban mennek a 
matrózok és halászok s a barcelonetta zászlóval, 
s az utána csatlakozott sok nép s ezek között elő
kelő polgárok ércztányérokkal s kifeszített nagy 
fekete leplekkel, melyekbe az emeletekből is hull 
a sok réz és ezüstpénz, a Villanuevéban szerencsét
lenül jártak családai számára. 

S amott a másik téren viszont elegáns fiatal 
emberek járnak s a nemzeti zászlóból rögtönzött 
tarisznyába gyűjtik a könyöradományokat. 

S míg ott járunk, a sarkon feketélik e föl
hívás: „Kátaloniaiak! Jelenjetek meg vasárnap 
reggel a Circo equestre-ben, hogy tanácskoz
zunk és rosszalásunkat fejezzük ki az iránt, hogy 
Don Gaspar Ninaz jogainkat csorbítani akarja a 
madridi prezidiumban. 

— S mi által akarja csorbítani? 
— El akarja nyomni munkánkat és keres

kedelmünket A madridiak gyűlölik a katalóniait, 
mert nincs közülünk senki a minisztériumban. 

— S miért nincs ? 
— Mert mi inkább függetlenül dolgozunk, 

mint hogy szolgálnánk . . . 
— S mit fognak tenni ezúttal? 
— írásba foglaljuk rosszalásunkat és fel-

küldjük. 
Mindjobban kezd népesedni a Rambla s 

a Calle Fernando, mi jele annak, hogy már este
ledik. A Rambla fái között kigyúl ama kettős 
fény (a gáz és elektrom) mely itt olyan saját
ságos bűvös szinkeverékeket idéz elő. A ramblai 
templomból az úgynevezett „Nuestra senora de 
Belem"a betlehemimiasszonyunk egyházból kihal
latszik az orgona hangja. A Joaquin Portás művét, 
a Lamentos de las Animas-t adják elő halottak 
napja óta esténként mindennap ; s e szerzeménye 
ép oly szép, mint a „rosario", a mely azelőtt volt 
sorrenden. 
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Fölemelkedett lélekkel hagyjuk el a templo

mot s lépünk ismét az utczára, hol idylli ellen
tétül csengenek a hazatérő „burra"-k (szamarak) 
és kecskék csengői és kolompjai; de hisz* még 
sem olyan igen nagy az ellentét, mert csak az 
imént is ott láttuk a kőből faragott barmot az ol
tár fölötti betlehemi jászol mellett. A „búrra(e~k 
diszes, piros takarót viselnek, melyen a tulajdonos 
neve van; fejükön pedig piros bojtokba rejtetten 
szóinak a csengők. A kecskék viszont egyszerű 
természetes fakó mezükben czipelik a pléh kolom
pot nyakukon és oly szelídek, hogy a legkisebb 
gyermek is játszik velők. Mind e két csoport az 
illető házrói-házra jár. Az egyik az egészségesek
nek, a másik a betegeknek szolgáltatja a tejet. 

Sok levén ugyanis az országban a mell
beteg : nagyon becsülik a szamártejet. Mind ez álla
tokat a vevők házaiknál fejik meg a kapu alatt, 
vagy az utczán, biztosabb ellenőrzés tekintetéből. 
S a megérkezés az ősi divatú „kopogtató"-val 
adatik tudtul; az ütések száma határozván meg 
az emeletet s az ajtót, a melynek szólanak. 

Sajátságos, midőn • e patriarkális állatok a 
legfényesebb, legnépesebb utczákon haladnak át, 
régi előjogukkal élve, például a Calle Fernandon, 
a selyem ruhák tolongásában; az ékszerek, mű
vészi czikkek s drága kelmék ragyogása között, 
hol a könyvek s képek diszes kirakata előtt sereg 
csoportosul s nézi a parányi királyt, a ki gyászba 
öltözött anyja karján mosolyog, míg a hattérben 
atyja arczképe függ, halványan, homályosan, 
mintha már ez is el akarna múlni. 

Végre hazatérünk, de még akkor sincs vége 
az utczai életnek. Sőt két órakor éjfél után a leg
élénkebb, mert akkor térnek haza a színházakból. 
Sok dolga van akkor a „vigilante" (virasztó)-nak. 
Minden utczának megvan a maga „vigilante"-ja 
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ki nappal alszik, éjjel pedig ott virraszt az utczán, 
roppant csomó kulcscsal a kezében, mert vala
mennyi háznak a kulcsa nála van. A haza érkező
nek tehát csak tapsolnia kell, s azonnal szalad a 
szegény „vigilante", kaput nyit, meggyújt egy kis 
gyertyát, s kezébe adja az illetőnek. Azután be
zárja a kaput, s előbbeni őrhelyére megy, hogy 
azonnal újra kéznél lehessen, ha például orvos 
vagy egyéb tQQnáo kell. S ez egész Spanyolország
ban így van. Tizenegy órakor megjelenik a „sereno" 
(éjjeli őr) is, eldalolván sajátságos régi melódiáját. 
S egyrészt azért hívják „sereno "-nak, mert ő is 
szabad ég alatt tölti az éjét (al sereno), de más
részt azért is, mert az óra mellett egyúttal megjelöli 
az időt is, hogy tiszta-e „sereno", felhős-e „nub-
lado" vagy esik-e „lloviendo*. S ha már egész 
Barcelona alszik, csak ő jár még az utczán, egyik 
kezében kampós botját, a másikban a lámpát fogva: 
akkor két századdal álmodjuk magunkat vissza, 
kivált midőn reá kezdi: „Son,yalas tresycuarto! 
Nublado!" 

*<sjr 



(Barcelona.) 

Tarka, félelmes jelenetek lánczolata az egész 
„lidia", vagy „corrida de los toros", a mint a spa
nyolok a bikaviadalt nevezik. A nézőhely olyan, 
mint a régi amphitheatrumok. 

Lépcsőzet vezet föT. körben egészen a pá
holyokig és mindez tömve van tarka néptömeggel, 
mig legfölül apró piros-sárga-piros nemzeti zász
lók lengenek. 

Lent pedig simára söpörve, a nagy, göm
bölyű homokos tér, melyet deszkafal vesz körül, 
ezáltal folyosót képezve a menekülő szereplők 
részére. 

A homokos térre két nyitott, és egy elzárt 
bejárat vezet Azokon járnak ki s be a szereplők 
és a lovak, emezen eresztik be a hőst — a bikát. 

Ez elzárt ajtó fölött katonák foglalnak helyet; 
ezekkel szemben pedig díszített páholyokban foglal 
helyet az ^autorídad*4, a hatóság, mely fölügyel a 
játékra, hogy a fennálló szabályok szerint menjen. 

Oldalt, a lépcső korláttal elzárt részén, meg
zendül a katonai zenekar, a gyülekezet pedig be
szél, zajong, és alig várja a látványosság kezdetét. 
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Itt Barcelonában a lépcsők téglából vannak 

építve, a páholyok, följárók es falazat pedig fából. 
S elgondolva, hogy ha mindez lángba bo

rulna, milyen veszély, milyen tolongás lenne itt a 
tiz-tizenkétezer ember között: szinte remegve néz
zük, hogy úgy lent, mint idefent a fa-alkotmányban 
a férfiak nagyobb része szivarozik s feszült izga
tottságában alig ügyel arra, hogy hova dobja a 
gyufát vagy czigarettet. 

Mindenkit csak a jövő perezek izgalma 
foglal el, s végre zajongva, fütyölve, pisszegve 
követelik az előadás kezdetét, mely be is áll egy 
negyedórával elébb a kitűzött időnél. 

Egyenlő feszültséggel bámul mindenki, akár 
a drágább és jobb oldalon az árnyékban, akár 
az olcsóbb és rosszabb helyeken, a napos részen ül. 

A porondra pedig berobognak a picador-ok 
(szuronyosok), ezúttal hárman, rossz gebéiken. 
Széles karimájú, sárga bőr-kalapokban, melyek 
alul fölcsavart hajcsomó és lelógó szalag tűnik föl 
s rokokó külsőt kölcsönöz az egész alaknak, 
melyen ezüstös dolmány csillog, derekára színes 
kendő van csavarva, s mind e dísz ellentétet képez 
az egyszerű sárga szarvasbőr-nadrággal s amaz 
esetlen csizmákkal és nagy kengyelekkel, melyekbe 
a lábak, vannak bujtatva. 

És a mint megtudjuk, mindez azért oly ne
hézkes, mert vaslemezzel van bélelve. Mert ez em
bereknek jut a legveszélyesebb rész? s fegyvernek 
nem elég amaz aczélvégü hosszú bot, melyet 
kezökben tartanak. 

E kegyetlen külsejű, mészárosformáju embe
rek csöndesen lovagolnak a porondon körben, ez 
lévén a„ bemutatás. 

Okét követik a matador-ok, banderíllero-k 
és capeador-ok, mindannyian különböző élénk 
színű spanyol öltözetben, csillogva az ezüsttől, 
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aranytól, fejükön szögletes fekete kalappal, (mely
nek minden oldalán bojt van), vállukon pedig a 
megfelelő festői kis köpenykével. Mindössze vagy 
tizenketten vannak. 

Ezek sokkal finomabbaknak, mozgékonyab
baknak tetszenek, mint a lovakon ülő picador 
vagy puntillero-k; de fejükön szintén ott van 
a sajátságos hajdísz, melynek a hagyományos 
divat mellett az a czélja is lehet, hogy az esés 
közben védje a fejet. 

Végre a hámba fogott és pirosan, kéken föl-
tollbokrétázott szürke lovak büszkélkednek. 

Ezek fürge, erős, szép állatok; s két csoport
ban három-három van egymás mellé fogva. Maguk 
is gyönyörködni látszanak a rajtuk csilingelő csör
gőkben. 

Megtörténvén a szereplők bemutatása, a 
a capeador-ok r leoldják vállaikrói az aranytól és 
ezüsttől csillogó színes nemzeti köpenykéket s oda 
dobják a tért környező deszka-falhoz, vagy a kor
látra (barera), ugyan-onnan véve elő más oda 
készített, avult piros köpenykéket, melyeket azon
ban csak a kezökben tartanak. 

A szereplők megköszönik az üdvözletükre 
támadt zajt s különösen Lagartijo és Mazzantini, 
a két hires „matador" vagy „spada." 

Ekkor egészen elnémul a nézőtér s másod-
percznyi csönd áll be, mely hasonlít a megdöbbent 
várakozáshoz. De e csöndet azonnal megszakítja 
trombita és dobszó, mely az „autoridad* jeladására 
a viadal kezdetét adja tudtul. A zene elhallgat s 
megnyílik az elzárt ajtó, melyből egy bika rohan 
ki, s legtőbbnyire egy pillanatra megáll a nézőtér 
legközepén. Nyakán tarkállik a nemzeti kokárda. 

Első perczben már úgy tetszik, hogy elveszti 
lélekjelenlétét, mert a mezőről egyenesen sötét is
tállóba zárták s oít tartották egész addig, mig ki 
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nem eresztették e napsugáros nézőtérre, hol a nagy 
tömeg rivalgását hallja. 

Mind e szokatlanság azonban csak fölingerlL 
Dühösen kezd fújni és kapálja a port. 

Ekkor kezdődik egy olyan jelenet, mely a 
gyöngeidegzetű, nem spanyol nőknél reszketéstés 
szívdobogást idéz elő. 

Berobognak a picador-ok szegény gebéiken 
s elébe mennek a dühös bikának. 

Ez, alig hogy észreveszi őket, azonnal meg
támadja valamelyiket. A picador a bika r nyak-
szirtjébe mártja aczélvégü botját s az omló piros 
vértől még dühösebb lesz a szegény állat s nem 
marad adósa kínzójának s legalább szarvát mártja 
a lóba, mely tántorogva rogyik össze, maga alá 
zuhintva lovagát. A bika még ekkor is az elesett 
állat belében tartja a szarvát, de nincs ideje tovább 
folytatni gyilkos művét, mert jönnek más pica
dor-ok^ a kik hasonlólag magukra vonják a ügyei
mét s Ő hasonlólag támadja meg őket 

Ez időt felhasználva, egyenruhátlan szolgák 
segítik föl a lovast az összerogyott ló alól, ki maga 
is tántorogva köszöni meg a kitüntetésre keletke
zett zajt. 

Ezalatt a vonagló szegény lóról gyorsan le
szedték a kantárt és nyerget, s más ló áll készen 
a picador szolgálatára, ki újra folytatja szerepét. 

Az elesett szegény áűat pedig ott fekszik 
vértócsában, élettelenül. 

Ha azonban csak annyira érte őt a bika 
szarva, hogy még föl bír állani; akkor nem szedik 
le róla a nyerget és kantárt, hanem fölsegítik reá 
újra a picadort s ez a szegény vérző párát újra 
oda vezeti a bika elé, hogy ez adja meg neki a 
kegyelemdöfést, a mi rendesen meg is történik, 
anélkül, hogy az áldozat látná, hogy mi történik 
vele, mert valamennyi lónak be van a fél szeme 
kötve. 
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Ez izgalmas, borzasztó látvány ismétlődik 
mindaddig, mig a bikát némileg kifárasztották, 
míg az három, négy vagy több lónak járt már a 
végére. 

Ekkor az „autoridad" jeladására trombita és 
dobszó jelenti az újabb szakasz következtét 

A picador-ok eltűnnek, jönnek a capea-
dor-ok. 

Ezek csillogó ruhájukban lépnek be, lobogó 
piros köpenyekkel kezökben. 

A bika azonnal meg akarja őket is támadni, 
de mindig csak a köpenyeket éri, melyek a leg
csodálatosabb fordulatokban lebegnek előtte, az 
emberek pedig mindig úgy félreesnek tőle, hogy 
nem férhet hozzájuk. 

E jelenet a kitüntetett nagy ügyesség által 
elveszti borzadalmasságát s annyira kifárasztja a 
vérvesztés által elgyöngült bikát, hogy ez már 
néha egykedvűen kezdi nézni az előtte lobogó piros 
capa-kat. Míg újra összeszedve magát, újra neki 
rohan egynek-egynek, egyenes irányban s ilyenkor 
veszélyben levén a „capeador", átmenekül a „bar-
rerán^ (a deszka-korlaton), hova néha a dühös 
állat is követni akarja; de visszariasztják onnan 
kalaplobogtatással s a tájékozását vesztett dühöngő 
állat engedelmeskedik. 

Általában az egész bikaviadori művészet, 
(„tauromaquia") .a mint ők nevezik, oda czéloz, 
hogy a bikát lélefcjelenlététől, tájékozottságától és 
erejétől, megfoszszák. 

Uj dob- és trombitaszóra jönnek a bande-
rillero-k. " 

Ezek szép, tarka, csillogó nemzeti öltözetben 
szintén gyalog jönnek be. Két-két röppentyüszerű 
tarka papirba csavart aczélhorgas pálczácskát tart 
mindegyik a kezében, mely még inkább hasonlít 
ama czifra papírtekercsekhez, melyekben nálunk a 
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czukros ánismagot árulják, csakhogy természete
sen sokkal nagyobb. 

E banderillero-k a bika elé állnak & inger
kednek vele. De ez soha nem férhet hozzájuk s 
mindig az a vége, hogy ők akasztják e fájó díszt 
a szegény bika nyakszirtjébe, de soha sem orozva, 
hanem mindig szemtől-szembe, a mi úgy látszik 
szabály náluk, valamint a matador-oknál is. 

végre látja már az autoridad, hogy a meg
ölés alkalmas percze megérkezett. 

Dob- és trombitaszó adja tudtul, hogy jön a 
matador. 

Lagartiyo és Mazzantini lépnek be, egyik 
mint szereplő, s a másik mint műértő néző, de 
egyszersmind helyettesítő, ha szükség lenne rá. 
így váltják föl egymást minden bikánál. 

Ezeknek ajruhája a leggazdagabb. 
A szereplő egy skarlátszínű posztódarabot 

hoz s tart a bika elé balkezével egy pálczán, míg 
jobbjában az éles aczél „spada" csillog. 

Ugyanígy ingerli és tréfálja meg a bikát e 
píros posztó-darabbal, mint a capeador a köpeny
nyel, a legügyesebb és csodálatosabb fordulatok
ban, míg egészen ki nem fárasztja az utolsó erejét 
és dühét összeszedett állatot; s ez lihegve, egy
kedvűen s véres nyakkal tekint az eléje tartott 
posztó-darabra, s alig akarja már megtámadni. Csak 
tántorog. 

Ekkor a matador elérkezettnek látja a meg
ölés perczéts a spádát a bika nyakszirtjébe mártja. 

Néha a halálos döfés azonnal sikerül, a mi 
nagy elragadtatást idéz elő a közönségben. Bódító 
zaj, lobognak a kendők, repülnek a kalapok, szi
varok a küzdtérre. Ezúttal Qgy enthuziaszta össze
kötött pár czipője is berepült De ha kétszer-három
szor ismételni kell a döfést, akkor épen olyan nagy 
a fütty és az elégedetlenség zaja. 

Spanyolországi képek. 2 
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Mihelyt a bika elesett, azonnal iegyozöttr. 
tekintik, s melléje térdel a „cachetero" s rövid í 
rel megadja neki a kegyelemdöfést. 

Ekkor fölzendül a zene, berobognak a hárr 
fogott s foltollbokrétázott csörgős lovak: gyors 
kivonszolják elesett társaikat s végre a bikát. 

A vért behintik friss homokkal, a küzdő* 
elsimítják a szolgák, s a trombita és dob 
ád a következő bika föllépésére. Ez rend 
hatszor ismétlődik egy-egy előadás alatt. F 
hetediket is eresztettek be meglepetésül, rá 

Meddig fog e barbár mulatság X? 
különben jószivű nemzetnél ? 

Azt mondják, hogy Amadeo kire* . . 
teendője volt ezt eltiltani, s talán ép ' 
iránta való elhidegülést 

Midőn most az ujjongó nép r 
elszéledt a Piaza de los toros-ról: 
szépen, békésen világít ott, minth - ̂ r Ú 
tót nem látott volna. 

W 



(Sevilla.) 
A „Corrida de los novilios" sok tekintetben 

még érdekesebb, mint a valóságos, komoly bika
viadal ; midőn t. i. 5—6 éves bikákat eresztenek 
a porondra, hol velők elismert hírű és nevű mű
vészek állanak szemben s ott hívják csatára az 
erőt az ügyesség ellenében ; míg amott ^novillo"-k 
— 3—4 éves fiatal bikák — száguldanak meglepe
téssé} a küzdőtérre s szarvaik hegyét rajok erősített 
golyók teszik lehetőleg ártalmatlanná, s a kik 
ingerkedőleg várják pket, azok még nem művé
szek, csak műkedvelők — „afecionados" — vagy 
legfeljebb aspiránsai a jövő netaláni hirnévnek. 

Részben érdekesebbek ez előadások pedig 
azért, mert bepillantást engednek mintegy a szín
falak mögé. Alkalmunk volt megfigyelni az illető 
műkedvelők ügyességének fokát a kezdetlegestől 
egészen ama pontig, a hol a művészet kezdődik: 
s épen azért az egyes műfogások annál^ érthetőb
ben fejlődnek és tűnnek föl szemünk előtt 

De az is megjegyzendő, hogy az eféle izgató 
látványokhoz nem szokott nézőnek remegése itt 
sokkai nagyobb, mint ía valóságos „corridaff-nál 
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mert ott a művészek nagy ügyessége elfeledteti a 
veszélyt, míg a szegény műkedvelők egy részénél 
folyton átvilaglik az a lehetőség, hogy a nyers erő 
győzedelmeskedni fog a még nem egészen kiké
pezett ügyességen, a mi gyakran meg is történik, 
mert hasztalanul fűrészelik le az ifjú bikák szarvait 
és helyettesítik az utánzott fej-ékbe vagy golyókba 
rejtik az igazi szarvak hegyeit, mindennek daczára 
nem gyöngíthetik meg a folyton dühösített állatok 
homlokcsontjának erejét. 

De épen e veszélyben sajátságos kihivó báj 
van a spanyolok számára; s mondhatni, hoĝ r e 
nemzet nagy része, mintegy a toreroi pályára 
születik, ha nem is követi, de mindenesetre gyö
nyörködik benne. 

A műkedvelők színpada az utczán kezdődik, 
midőn t. I apró fiuk homlokukra erősített kis 
szarvukkal — vagy anélkül is —- játszák a bika-
viadalosdit. Egy része a többi gyermekeknek leve
tett felöltőit lobogtatja (capa-k helyett) az ál-
bikák előtt; míg viszont a többiek fácskákkal vagjy 
szalmaszálakkal utánozzák a banderillero-k mű
ködéseit; sőt gyakran picador-ok is vannak kö
zöttük, akik hosszú pálczákkal — és képzelt ló
hátról — iparkodnak a mindjobban dühösködő 
bikát sarokba szorítani és megszúrni; a minek 
gyakran egyik vagy másik részről sírás lenne a 
vége, ha az ambiczió el nem fojtaná a könnyeket 

Ez árnyéka, gyönge előjátéka a czkküszi 
előadásnak; a következő lépcső a műkedvelők föl
lépte ; a teljes dísz, a tetőpont pedig a valóságos 
corrida. 

A tér ugyanegy; az úgynevezett Plaza de 
los toros (bikák tere), a mi tulaj donkép nem 
egyéb, mint a régi görög czirkuszok hasonmása. 
A gömbölyű tér porondja simára van söpörve s 
deszkakorlát veszi körül a menekülők számára 
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veszély esetén, meg oly ezélból Is, hogy a dühös 
bikák ne juthassanak egykönnyen a közönség 
ülőhelyeihez. 

Kőből épült lépcsőalakban emelkednek ezek 
fölfelé köröskörül. Fönt pedig a páholyok vannak, 
a legtöbb városban fából, úgy hogjr félelmes látni, 
midőn a férfiközönség szivarra gyújt s a fokozódó 
lelkesültség szórakozottságában gondtalanul dobja 
el a még folyton égő végeket. Képzelhető milyen 
zavar és szerencsétlenség lenne az: ha e 10— 
12,000 embert magában foglaló czirkusz lángokba 
borulna. 

De erre senki sem gondolj megtelik lassan
kint az egész nézőtér s a műkedvelői előadás 
mindenekelőtt abban is különbözik már: hogy ez 
alkalommal inkább is csak a «sola (napsütött ol
dal) tarkáilik a besereglett közönségtől, míg a 
„sombra" (az árnyék) hézagos marad; a miből azt 
ítélhetni, hogy a közönség nem annyira előkelő, 
mert az olcsóbb helyek a kapósabbak. 

A kezdet épen olyan, mint a valóságos 
„eorrida"-nál, csakhogy mindenben kevésbbé fé
nyes, vagyis fénytelen. 

A katonai zenekar elfoglalja korlátos helyét 
a lépcsőzeten, a víz, sütemény, gyümölcs s minden
féle egyéb csemegeárusok végigjárják a sorokat; 
a magasból dobálják a reklámos tarka annonceo-
kat, mialatt a közönség hangosan társalog, sziva
rozik, csemegézik; míg végre türelmét vesztve 
zajongni, fütyölni kezd, ekkép követelve az elő
adás kezdetét. 

A zenekar megszólalása elnyomja a zajt: 
míg amazt viszont egy közbeszóló trombita jeladása 
figyelmezteti, hogy a torerok jönnek. 

Megnyilik a három bejárat egyike: s leg
elői a picador-ok lépdelnek lóháton, egyszerű 
műkedvelői öltözeteikben, ama hagyományos bőr-
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nadrágok, nagy karimájú esetlen kalapok, s nőie
sen fölcsavart hajfonatot képező fejdísz nélkül, 
mely a komoly előadásoknál nemcsak elkerülhe
tetlen, de kötelező is. 

Utánuk jönnek a capeador-ok, szintén 
egyszerű utczai öltözetben, csak a karjokra dobott 
capa-köpeny jelzi hivatásukat, mely* köpenykék 
tarkák ugyan, de avultak s nyoma sincs a művész
előadásoknál csillogó sok ezüst-arany hímzésnek 
s élénk színű selyemnek, bársonynak. A hagyo
mányos fejdísz és bojtos szögletes kalap is hiányzik. 

Ugyanígy jönnek be a banderillerok (a 
tarka papírral díszített vashorgokat dobók) és 
végre a matador-ok (bikaölők), az egész társa
ság e főszemélyei, kiknek a piros posztódarab van 
köpeny helyett a karjukon. 

Körbe sétálván, megállanak s a rendes elő
adásoknál díszes páholyban ülni szokott felügyelő 
bizottság nemiévén most jelen: üdvözlik a közön
séget, mert különben ezt csak a második üdvözlet 
illetné. Azután kezdődik az előadás, megnyílik a 
bikák istállóihoz vezető a j tós berohan az egyik 
szegény „novillo". 

Csodálkozva, meglepetve áll meg egy pil
lanatra, s a zaj, mely környezi és fogadja, még 
jobban megriasztja őt és eszeveszetten kezd szalad
gálni köröskörül. 

A picadorok megtámadják s magukra von
ják figyelmét, iparkodván megsebezni őt a kezök-
ben tartott hosszú lándzsaszerű pálczával s midőn 
a szegény állat vérzeni kezd — vagy e nélkül is 
— önvédelemből megtámadja a lovat; s gyakran 
ép ű^y földre teríti, mint a felnőtt nagy bikák 
szoktak, csakhogy most az áldozat bélé ki nem 
fordul és a "döfés nem halálos. 

A bika folytatná még bosszúállását, ha a 
capeador-ok nern" teremnének rögtön ott és nem 
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vonnák magukra figyelmét a köpenykék lobogta-
tása által. 

Ezalatt a különben is gyenge rossz gebe 
alul kiszabadítják hamar a lovast, leszedik a kan
tárt, nyerget és vagjr ott hagyják a helyszínén, 
vagy ha bir, fölsegítik és kivezetik, vagy legjobb 
esetben folytatja a picador-rai együtt hőstetteit; 
akaratlanul s öntudatlanul menve ugyan a veszély
nek, mert nem látja, a fél szeme be lévén kötve. 

Ezután a picador-ok visszavonulnak, egye
dül a capeador-oknak adva helyet, mely változá
sát a játéknak trombitaszó jelzi. 

A bika, vagŷ  műkedvelői előadásnál a bikák, 
mert kettőt, sőt hármat is eresztenek be egyszerre 
a porondra, ekkor már jóformán ki vannak táradva 
s néha egykedvűen is nézik az orruk előtt lobog
tatott capa-t (köpenykét). S ez különösen akkor 
van, ha a picador-ok által ejtett sebek vérzésé
től már elgyengültek. 

De hogy nézhetnék egykedvűen azt a sok 
ingerkedést, a melylyel szegényeket üldözik ?! 

Vé^re föltámad bennök ismét az Öldöklési 
vágy s újult erővel támadják meg dévaj kínzóikat. 

S most következik a capa-nak ama vál
tozatos hullámzása, mely által kitüntetheti a capea-
dor ügyességét. Ha a bika megtámadja, gyorsan 
ugrik félre az előre tartott cápa mögül, úgy hogy 
a bőszült állat ezen szalad keresztül, beléje akasztva 
olykor szarvait. De csakhamar észreveszi csalódá
sát és üldözőbe veszi újra a capeador-t. 

Ez ingerkedve szalad előtte, oly ügyesen 
hullámoztatva a köpenykét, hogy a bika az ember 
helyett mindig ezt éri el, s türelmét vesztve más 
capeador-t vesz üldözőbe. 

Természetes, hogy a műkedvelőnek gyakor
lottságától függ, jobban vagy kevésbbé feledteti-e 
ama veszélyt, a melyben forog. 
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Ezután jönnek a banderilíerok, a mint ezt 
a trombitaszó jelenti. 

A banderillero mindenik kezében egy-
egy vashorogban végződő pálczácskát tart, mely 
tarka papirszeletekkel vagy szalagokkal van föl
díszítve. 

Egy kihívó mozdulatra a bika megtámadja 
a védtelen embert, de csak azért, hogy ez a 
szarvak fölé emelve karjait gyors mozdulattal 
nyakszirtjébe vágja a fájó díszt. Ez ismétlődik 
annyiszor, a mennyiszer sikerül, s némely szegény 
novillo-nak vértől ázó nyakán 3—4 tarka bande-
rillo is lóg. 

A novillo-kat nem ölik meg, nem úgy, 
mint a bikákat az igazi viadalban. Ezeket, ha 
eléggé elkínozták, újra kikergetik az istállóba, hová 
látható örömmel kisietnek. 

Helyettük azután beeresztik az áldozatra 
szánt ártatlan tehenet. 

Minden stádiumon átkínozzák ezt is, mint 
az előbbieket, s midőn már egészen kimerült az 
Önvédelemben és a vérvesztéstől: akkor jön a 
matador. 

Ez a legnehezebb szerep és a „matador" 
hőse az egész torero-társaságnak. Föltűnik itt egy
úttal az a nagy különbség, hogy mí^ az igazi 
művész a vörös posztódarabra rohanó bikát gyak
ran egyetlen szúrással megöli, úgy, hogy a ke
gyelemdöfést megadja, e helyett a műkedvelő 5—6-
szor is belé üti a szegény tehénbe a pallost, sőt az 
is megesik, hogy a panaszosan bőgő szegény állat 
vérző oldalában hordozza azt körül. 

Ilyenkor azután a közönség jő a „matador" 
segítségére. 

Sokan beugrálnak ülőhelyeikről a porondra, 
lefogják a már kimerült áldozatot és átadják el
kerülhetetlen sorsának. 
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Midőn pedig kiadta páráját, pompásabb te
metése van, mint az igazi bikaviadalok áldozatai
nak, mert azokat csak föi-tollbokrétázott csörgős 
lovak vonszolják a czírkuszból ki, míg ezt maga 
a közönség mintegy diadalmenetben távolítja el. 

Az előadás tere pedig még folyton népes 
marad. Sokan erre veszik utjokat kifelé, a gyer
mekek lelkesülten játszák a „bikaviadalosdit , a 
mire elég idejük van még, a közönség tömör cso
portja lassan széled és tódul a kijáratok felé. 

A czirkusz tetejéről szedik le az ott lobogó 
nemzeti színű kis zászlókat, mialatt jóformán be
homályosodik az est, és most már a külsőségek
ből nem tudná senki w megmondani, hogy igazi 
művészi avagy csak műkedvelői előadás volt-e itt 
e helyen. 

Pedig a műkedvelői előadás még abban is 
különbözik a rendestől, hogy közbe-közbe más 
szórakozásokról is gondoskodik az impresario. 

Például rendesen gimnaszták és clown-ok 
bohóskodnak a porondra terített szőnyegen vagy 
mutatják be nyaktörő mutatványaikat a kifeszített 
kötélen. Sőt azt is megteszik, hogy feneketlen 
(tyukborító-féle) kosarakba bújva, állanak inger
kedve a „novillo^-k elé s ezek rendesen jól meg
hengergetik őket, a minek gyakran az a vége, 
hogy más vezeti ki a tréfálkozókat. 

Jutalmak is kecsegtetik az úgyis szívesen 
besereglő közönséget Nem csak hogy minden 
beléf>tijegy sorsjegyet is képez egyúttal (melyen 
például arany órát lehet nyerni s ez az előadás 
alkalmával sorsoltatik ki}, de rendesen kétnovillo 
„devise"-t (váll-lapoczkájába szúrt kokárdát) visel 
s az a boldog halandó, a ki ezt lekapja 15—20 
franknyi jutalomban részesül. 

Képzelhető, milyen tolongást-forrongást idéz 
e remény elő az illető pillanatban, midőn gyér-
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mekek is beugrálnak ülőhelyeikről a versenytérre; 
pedig világosan tiltja a falragasz a 15 éven alul 
valóknak a belépést. 

De ezt nem veszik a fiatal versengők figye
lembe s őket sem bántja senki. Hadd tanulják 
mentül korábban a toreroságot! 

S ezek a tarka bohóságok sallangjai a mű
kedvelői előadásnak; hivatásuk pedig: elfödni, 
elfeledtetni ama kezdetleges hiányokat, melyeket a 
gyakorlatlanság feltüntetett s , olykor egyes bal
eset árul el végkép. 

# 



Sevilla. 
Sevilla és a szappanhab: egy fogalom! Ki 

birná e nevet kimondani a nélkül, hogy oda ne 
képzelne egyúttal egy csevegő borbélyt, ki a város 
minden híreit, minden csínját-bínját ismeri, rajok 
vonja az öregek figyelmét s egyúttal rokonszenvé
vel kiséri, elősegíti az ifjak ellenzett szívviszonyát 
s oda-odakacsint a boldog sugdosok fele; míg a 
papa arczát jól telemázolja szappanhabbal, űgjy 
hogy az mozdulni sem tud, a cselszövő „irtómű-
vész" kezében pedig csillog a sárgarézből préselt 
csorba tál, s a fölhalmozott buborékok egymás
után pattognak el szivárványszínű semmiségökben! 

És csakugyan Sevillában, úgy mint a többi 
spanyol városokban is, nagy szerepet játszanak a 
fodrászok és borbélyok. A "hol földszint vagy az 
emeleten feltűnő szép, áttört, nagy aranybetuket 
látunk, előre tudhatjuk, hogy ott a „fodrász-mű
hely" felirata áll s bent a mindent tudó haj-művé
szek működnek. 

De mint a borbélyok csorba réztányéraiban az 
átlátszó buborékok: úgy pattognak el egymásután 
amaz előleges fogalmak is, melyeket Se villáról az 
ide jövet előtt magunknak alkottunk. 
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Vidámság, élénkség, zaj, sok változó tarka 
kép az : mi képzeletünkben fölmerült. Úton-útfélen 
castaunela-esörgés meg flamenco-táncz, a mit vár
tunk, és nem találunk sehol. 

A régi Sevillából már csak egyes régi kapu-
és bástya-töredéke áll, de a még folyton szűk és 
árnyas utczákon amaz életnek nyoma sincs, a 
melynek visszfényét most inkább is Barcelonában 
látjuk, mintha a délibáb venne föl egy régi képet, 
és odatükrözné azt egy másik, messze tájra. 

A sevillai híres vidám élet és za j : most már 
inkább is csak az épületekben található fel; szin-
házak, báltermek s a férfiak által monopolizált 
elegáns kaszinók belsejében. Az utczákon pedig 
nincs egyéb holmi ízetlen farsangi tréfánál, mely-
lyel a nép akarja föntartani régi jó hírnevét az 
andaluz-vidámságnak s e czélból illeti apró bosz-
szantásokkal egymást és ha teheti szeret, az ide
gent; így fejezné ki legalább amaz ellenszenvét 
is, melyet a más nemzetbeli iránt érez. 

De az osztrák-magyar alkonzul véleménye 
szerint ez komoly mérveket ölthetne a legkisebb 
előfordulható zavargásnál i s ; azonnal fölhangza-
nék a „que vaya a su tierra" (menjen haza !) mint 
ez más alkalommal is történt s különösen akkor, 
midőn az „Alemanosa-t (német) akarták megostro
molni s összetömi mind ama szép üvegraktarakat, 
melyeket a csehek bírtak. 

Pedig az ilyféle zavargások nincsenek most 
itt a lehetetlenségek közé sorozva. Sőt ellenkező
leg híre jár, hogy valamelyik ezred (mint az 
Spanyolországban gyakran történik) újra meg lenne 
vásárolva a pártok egyike által; s épen azért ki 
van adva a rendelet, hogy az őrség mintegy „fegy
verben háljon." Különösen miután az anyakirályné 
— Izabella — ennek leánya, s veje „a német her-
czeg" az Alcázar-ban tartózkodnak. 
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Izabella most is csínos nő, fiatalabbnak tet

szik, mint az arczképeken;' típusa is más, inkább 
angol; kivált ha a nap vörhenyes aranyszínben 
játszó hajára süt Az udvar nincs itt annyira el
szigetelve, mint például Madridban. Inkább is egy 
megszokott földesúr szeredét játszsza. Egyszerű 
fogatokon fesztelenül kocsiznak az ódon Alcázar 
kapuján ki s be, s kalapját alig billenti meg valaki, 
mert elhaladásukat alig veszik észre. 

Csak a „guardia civil" kapja le süvegét 
az őrház előtt; és áll mozdulatlanul, míg az 
„ex-kiráiyné** kocsija berobogott az udvar kö
vezetére. 

A múltkor szegények lepték el az Alcázar 
kapuja előtti tért; meit Izabella keresztanyai tisz
tet vállalt egyik előkelő hivatalnok gyermekénél. 
De csalódottan oszlottak szét, mert az alamizsna
osztogatás elmaradt. 

A Szl-Eima palota fáinak zöld koronái nem 
látszanak el az Alcázarig, le van rombolva a 
telefondrót is, mely egykor gyöngéd szókat vitt át 
egyik helyről a másikra; midőn t. i. XII. Alfonso 
és a szép Mercedes beszélgettek egymással 

Most már csak az árnyas park fái susognak 
egy szép, ijfű herczegnő ábrándjairól; s valahol 
ott sziszeg még a légben az ijfu nyilatkozata is: 
„Csak úgy fogadom el a koronát, ha Mercedes 
is az enyém lesz lu S övé lett a korona is, Merce
des is, de csak rövid időn mind a kettő. A sír
bolt pompájába a napsugár be nem hatol, de a 
valódi szerelem fénye onnan is feltör, s beszélnek 
még róla a sevillaiak. 

A Szt-Elma — vagy más néven a Mont-
pensier palota — minden pompája mellett is na
gyon szomorú. Nem csuda! kerüli maga a her-
czeg is, ki egykor pénzével s erélyével trónra 
emelt s trónról döntött: most szomorú emlékéül 



30 Majthényi Flóra 

tépelődik csupán s kerüli otthonának pompáját, 
mely egymásután elvesztett gyermekeit juttatja 
csak eszébe. 

De ki beszélne szomorúságról Sevillában, 
a hol par force víg akar lenni — vagy legalább 
annak látszani — mindenki! 

S a leányok a virágok mellett gondosan 
őrzik meg hajukon a farsang odahintett jelvényeit 
is. Hisz ez itt ép oly ingerkedő kitüntetés, mint 
nálunk húsvétkor az öntözködés szokott lenni. 
S mint ott apró tócsákat látni a földön, úgy itt is 
az utczák nem egy részét borítja el a bohoskodás 
e tarkasága; míg egŷ es kirakatokból különböző 
álarczök bámulnak reájuk üres szemeikkel. Halál-
és álíatfejek. Nevető, síró és kanosaiul néző ször
nyetegek, s túlnyomó számmal a kilógó nyelvű 
torzképek. 

vS ezekkel majdnem szemközt a legelegán
sabb — a Sierpes-utczában ott ülnek a nagy 
tükörablakok mögött a kaszinók egyikében Sevil
lának előkelő caballerói a bársonykereveteken és 
karszékeken, és pedig oly non chalance-szal, oly 
kényelemmel, oly nyugalommal, mintha őket a 
világ bohóságai nem is érdekelnék, hanem legalább 
is az ország fontos dolgait beszélnék meg csendes 
hangon, szamítóan, gondolkozó arczczal. 

Azonban — gyanús az, hogy minden ilyen 
kaszinó kapu alatt levő bejárata előtt díszes, 
libériás inas ólálkodik, vár a parancsokra vagy 
őrt áll. 

— Mondja csak uram, nincs azokban a ka
szinókban odaát egyúttal játékház ? 

— Dehogy, asszonyom! Oda csak a tagok 
járnak s a kiket ők vezetnek be. 

— Hisz ez nincs ellenmondásban. De hát" a 
háttérben miféle elkülönzött helyiségek azok ? 

— Olvasó- és társalgótermek. 
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— S az utczán mennyi rouletíe-kerék van 
a kirakatokban! . . . 

— No hiszen az igazat megvallva, szokott 
*t azelőtt játék lenni, midőn a kormányzók vala

melyike nem volt szigorú, de most szigorú, s 
csak a policia huny szemet olykor és engedi meg 
a „roulette*-et meg a „monte"-t, ezt a nagyon 
hazárd kártyajátékot. De ez is inkább magán
házakban történik, hol a háziúr adja a bankot, 
vagy ha nem akar a maga bőrében fellépni, fize
téses bankárt állít oda, mert olykor meglepi a 
rendőrség, ha nagyon elszaporodnak a tiltott 
fészkek és felsőbb zaklatásnál fogva meg kell 
ritkítani. 

— Ez tehát a Sevilla híres vidámsága és 
vonzereje ? 

— Córdoba e tekintetben még olyanabb. Ha 
az urakat a szerencse itt elhagyta, vagy unatkoz
nak: akkor oda mennek. 

— S a nők? 
— A nők Spanyolországban nem játszanak; 

legfeljebb a legnagyobb titokban, s azt sem tudni 
hol, mert igen megszoknak érte. 

— S a kaszinókba nem járnak ? 
— Soha, csak az úgynevezett „nagyhéti 

fenia" (vásár) alkalmával, de akkor sem itt, hanem 
a Feria-ban, mely a húsvéti ünnepek után min
denkor április 18-án, 19-én és 20-án szokott meg
tartatni, s csak abban a ritka esetben halasztatik 
el, ha a nagyhét ezekre a napokra esnék. E 
vásárba költöznek a gazdag sátorok közé a kávé
házak, éttermek és kaszinók is az e czélra készült 
helyiségekbe, mint valamely kiállítás alkalmával. 
A mulatság egymást éri, s ilyenkor a kaszinói 
tagok is kiviszik oda nejeiket és leányaikat, kik 
este tánczolnak, míg nappal ott szórakoznak a 
vásárban és termekben. 
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— Hogy a karácsonyt zajosan ünneplik, az 

még némileg érthető, mert kifejezése akar lenni a 
Megváltó születése fölötti örömnek. De hogy e 
mulatságok miért viselik a szomorú emlékű nagy
hét, a passió hetének színét? . . . 

— Asszonyom, ne feledje el, hogy Spanyol
országban, különösen pedig Andalúziában vagyunk; 
a déli véralkat soká búsulni nem tud, s vigaszta
lást keres mindenben. A föltámadás megtörténvén, 
— mint elmúlt szomorúságot — épen a nagyhetet 
zajosan ünnepli meg. 

— S a szenvedő Krisztust még sem ábrá
zolják sehol borzasztóbb sebekkel és a fájdalomtól 
irtózatosabban eltorzítva, mint itt ez országban. 

— Épen azért, mert a szánalmat újra meg 
újra fel kell frissíteni e népnél, és pedig látható, 
megkapó jelek és jelvények által. Szóval, a vallás
nak kell őrködni a velünk született könnyelműség 
felett. Például képzelje, midőn Sevillában vizáradás 
volt s a minister maga járta be a várost csónakon, 
hogy élelmiszereket osztogasson, elképzelve a nyo
mort és gyászt, a mit látni fog. De csak az elsőt 
láthatta, mert a háztetőkön ülő nők felvirágozott 
haj díszszel, dallal, castaunela és pandereta csör
géssel fogadták őt. Ily könnyelműséget csak a 
vallás fékezhet meg. 

**** 



Semanct sanía. 
(Sevilla.) 

Csoportosan látjuk sétálni imitt-amott a vi
dékieket, a mi szintén azt mutatja, hogy elérkezett 
a várva várt nagyhét, a Semana santa^ 

A vidéki dandyket rövid kabátban — melyek
nek zsebei fölfelé hasítvák, — derekukra csavart 
piros öv-kendővel (facha) s fejükön ama sajátságos 
lapos andalúziai kalapgal látják, mely a torrerók 
(bikaviadorok) ismertető jele szokott lenni. 

Udvariasan kalauzolják a nőket, kiknek fején 
hanyagabban áll a mantilla (fejfátyol), kiknek 
egész ruházatán látszik, hogy csak ritkán veszik 
elő a szekrény bői s kik fél-keztyűs kezökben szo
katlanul forgatják a legyezőt s úgy megbámulnak 
mindent. 

E csoportokon kívül azonban szőke ladyk 
s a szíjra fűzött látcsövet hátukon vivő magas 
gentleman-ek is tartanak a nevezetesebb helyek 
felé, szemben találkozván élénken társalgó fran-
cziakkal, vagy egy-egy szemüveges, hosszuhajú 
mélázó némettel. 

Ezek mind azért sereglettek ide, hogy a 
Majthén_vi F . : Spanyolországi képek. 3 
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híresztelt rendkívüli ünnepélyeknek szemtanúi le-
gyének. 

Az ünnepélyek már virágvasárnapján elkez
dődtek, akkor reggel lévén a templomokban a 
szokásos pálma és olajág szentelése; délután pe
dig a paso-k (passziók) első körmenete a paro-
chiákból a nagy székesegyházba és onnan vissza. » 

A merre elhaladtak, az utczákon Yégig fize
téses székek voltak fölállítva. A Piaca San Fran-
cisco-n különösen sok. Az ayuntamento-hoz (kép
viselők házához) támasztva láttuk a királynő, 
II. Isabela (s nem Izabella) páholyát píros bársony
ból, ugyanolyan mennyezettel. 

Ettől jobbra-balra húzódtak az emelvényeken 
rögtönzött, csinosan aranyozott rácsozató nyitott 
páholyok az előkelőségek és az egész hétre 250 
frankot vagyis pesetát fizető közönség számára. 

Mindez megtelt a legtarkább közönséggel. 
A nők nagy része ez alkalommal levetette a szo
kásos fekete ruhát és mantillát, ez utóbbi helyett 
világos kalappal díszité a fejét. 

Nagy volt a feszült várakozás. Olykor, ha 
megíibbent az udvari páholy bejáratának függönye, 
a szemek arra fordultak; máskor viszont lestek 
a Calle Sierpes végét, hogy feltűnik-e már ott 
valami ? 

A királynő ez alkalommal nem jelent meg, 
de az uícza végén valahára látható lett az első 
kereszt, és a bibliai csoportozatot ábrázoló nagy 
emelvény, melynek körvonalai Összefolytak a sok 
gyertya lángjával. 

A sétalók helyt adtak a nyitva hagyott űton, ' 
a frissítőket, virágokat és sorsjegyeket árulók 
félrevonultak, s a rendőrök még egyszer végig
tekintettek a vonalon, hogy nincs-e ott valamely 
eltávolítani való gyerkőcz. 

A kereszt egyre jobban közeledett nagy 
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csöndesen, előtte egy kis csapat guardia civíl-lel; 
ezeket követte ugyanannyi katona s a Nazareno-k, 
Hermano-k vagy Penitentes-ek egyesületei. 

Ezt a három nevet visel az a testűlet, mely 
a Krisztus szenvedéseire vonatkozó, különböző 
elnevezésű egyletekből áll. 

Ezek mindenike más-más parochiához tar
tozik, csak a nagyhét alkalmával szerepelnek s 
egyéb.processiókban nem vesznek részt. 

Öltözetük szabása mind egyforma, csak a 
színekben térnek el olykor, A devise-ük is más. 
Színeik fekete, fehér, barna, zöld, világoskék és 
fekete bársony aranynyal. 

Nagyon hasonlítnak a farsangi vászon-do
minókhoz, csakhogy fejőkön hegyes, magas süveg 
van, mint az ó-kori bűvészeknek, s erről foly le a 
lepel, mely arczukat és fél testöket elfödi, csak a 
szemeknek hagyván nyitva egy-egy kis rést. 

Ez első körmenetben a fekete és fehér szín 
változata volt a szereplő, a derékra csatolt széles 
és durván szőtt sárga övvel. 

Csöndesen haladtak a Penitentesek, oldaluk
hoz támasztván a nagjr fehér viasz gyertyákat, 
mások viszont a rendezői kis ezüst pálczát, a jel
vényükben végződő hosszú ezüst botot, a lecsorgó 
viasz fölszedésére szolgáló, de nem igen hasznait 
kosárkákat, vagy a gazdagon hímzett jelvényes 
leplű trombitákat víve kezeikben. 

Középen vitték amaz állványszerű szekrényt 
is, mely a fölösleges gyertyák elhelyezésére szol
gál, de szintén ritkán használják; csak hagyomá
nyos dísz gyanánt hordják körül. 

Ott leng fölöttük a jelvényes, kibontott egye
sületi zászló is, meg aẑ  a kis romai lobogó, melyet 
gazdag aranyhímzes díszit. 

A cofradia-egyesület előzi meg és környezi a 
paso-t (passziót), mely gazdag díszű emelvényből 

3* 
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áll, tetején Krisztus Urunknak szenvedéseiből egy-
egy jelenettel, melyet életnagyságú, drága öltözetű, 
de rossz faragványú alakok ábrázolnak. 

Csillog â  sok ezüst, arany és gyertyaláng, 
melyet szaporítnak amaz ezüst nyelű magas 
lámpák is, melyeket a Nazareno-k visznek so
raikban. 

A lelógó gazdag leplek alatt huszonnégy 
ember van elrejtve, s a királyi páholylyal szemben 
leteszik a nagy terhet, részint a hagyományos 
tisztelgés végett, részint pedig, hogy kipihen
hessenek. 

Alkalmunk nyílik most jobban szemügyre 
venni az egészet, annál inkább, mert igazi vallásos 
benyomást nem látunk sehol, s inkább csak szín
házi látványosságnak tetszik az egész. 

A rendező Nazareno-k e szünet alatt vidá
man szaladgálnak ide-oda, nevetgélnek, beszélget
nek; mások is kilépnek a sorból, hogy közel ülő 
ismerősökkel társalogjanak. 

Az emelvény tetején pedig ezalatt „Krisztust 
az olajfák Jiegyén" világítja meg a sok gyertya
láng, az őt elfogok csoportjával és Judassal, ki 
a pénzes erszénynek örül, az élő nagy pálmafa 
árnyában. 

f E csoportozatot követi az illető parochiabeli 
papság, azután ismét Nazareno-k jönnek a máso
dik^ paso-val, mely a fájdalmas Szent Szüzet 
ábrázolja. 

Arany hímzésű fekete bársony palástjának 
fényével vetekedik az ezüst oszlopokon libegő , 
gazdag baldachinum, mely súlyánál fogva félre
zökken, midőn a királyi páholy előtt a földre 
helyezik. 

Ez ábrázolat után ismét Nazareno-k követ
keznek, s végül a vidám zenekar. 

^ Ugyanily rendben halad a második egye-
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sülét (cofradia), hozván Krisztust a keresztfán és 
utána ismét a boldogságos Szent..Szűzet. 

A harmadik egyesület az Üdvözítő Heródes 
előtt ábrázolását hozza. Utána oedig ismét a 
Szűz Máriát. Mindenik egyesület második csopor-
tozata az isten anyját ábrázolja magában, a szent 
nőkkel, vagy szent Jánossal, kinek egyik alakját 
tartják a legjobb faragványnak. 

A mint látjuk, a bibliai sorrend nincs az 
ábrázolatokban megtartva, mert az egyesületek 
régibb keletkezésök szerint indulnak a körmenetre. 

Ismétlések és hézagok is vannak a szent 
történetben, mert [minden parochiának joga van a 
paso-k készíttetésénél azt â  jelenetet választani, 
mely iránt a legáhitatosb előszeretettel viseltetik. 

De a körmenet az áhitat benyomását nem 
hagyja maga után s az idegenek nagyobbára csa
lódottan hagyják el a színhelyt. 

Kétnapi szünet után, szerdán, ismétlődött e 
gazdag látványosság, melyben ezúttal a királynő 
II. Isabela is részt vett kíséretével. 

A menetek sorrendje ugyanaz volt; csak a 
Nazareno-k öltönyeinek szinei mutatták ezúttal a 
zöldnek és barnának változatait is. Meg egjf újabb 
cofradia is csatlakozott hozzájuk, gyönyörű csil
logó díszbe öltözött római katonákat ábrázolván, 
kíséretül. 

Emelte a látványosság benyomását az is, 
hogy minden egyes cofradia két Nazareno-t kül
dött ki elvonulás előtt a királynő páholya elé, kik 
ügyesebb vagy ügyetlenebb meghajlás után kértek 
engedelmet arra, hogy paso-ikkal elhaladhassanak, 
mire Isabela nyájas fejbólintással s pár szóval 
adta meg az engedélyt. Midőn pedig a menet oda
ért a királyi páholy elé, egészen közel vitték, oda 
fordították s a földre helyezték le a szent csopor-
tozatot vivő állványt. 
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Isabela fölkelve aranyozott bársonyszékéről* ; 
rövid imát mondott, s azután jelt adott a tovább
haladásra. 

E szerdai körmenet még fényesebb, még 
gazdagabb volt az előbbinél, s imitt-amott csillogni 
kezdettek már a drágakövek is. 

Nagycsütörtökön e pompa azonban még > 
jobban fokozódott s tetőpontját nagypénteken érte 
el, mely napon kétszer volt körmenet, hajnalban 
és délután. 

A királynő mindig jelen volt páholyában, 
melynek hátterét a sok érdemjel és csillogó egyen
ruha tarkázta. A királynő jobbján, balján szintén 
rendjeles nők ültek. 

Csak nagypéntek hajnalán volt üres a pá
holy, midőn nedig egyik legszebb körmenet haladt 
végig az utczákon. Ekkor, valamint a következő 
délután is, pazar fénynyel csillogtak már a gyé
mántok az arany, ezüst, selyem, bársony, virág és 
gyertyaláng közt. 

Odafent pedig ragyogtak a csillagok s a 
hangulatot emelte ama félhomály, mely ég és föld 
között borongott. 

Egyesek átérezték az igazi benyomást, s 
fokozott vallásosság mély hangulatába mélyedtek. 
Egy-egy Nazareno vezeklésből vagy fogadásból 
meztelen lábbal haladt a £aso oldalán. Egy halálos 
betegségből kigyógyult leányka halottas-ruhában s 
koszorúval fején kisérte a „del remedio" feszüle
tet; míg egj öreg asszony és egy csengő gyermek
hang buzgón énekelt egy régi „Saete"-t, mely pa
naszos, szent ének. f 

De mi ez, midőn az andalúziai spanyol kö
zönség elrontja az egész hatást! 

Kaczagva tapsoltak az éneknek, mint valami 
színházban, s habár föl is állottak ülőhelyeikről a 
paso-k elvonulásakor, mert ez így szokás, de köz-
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ben föltett kalappal szivaroztak, liqueurt ittak, 
tréfáltak s minden módon bizonyították, hogy az 
egészet nem tekintik egyébnek hagyományos látvá
nyosságnál. 

Ismerek egy nyolczvan éves öreg asszonyt, 
ki hátralevő napjait kegyes vallásos gyakorlatok
nak szenteli; de ki hozzá intézett kérdésemre, hogy 
jelen lesz-e a körmeneteken, azt felelte: 

— Minek mennék én oda ? Hosszú életemen 
át láttam elégszer! 

A fokozott pompával körülhordozott bibliai 
csoportozatok száma vagy negyven lehet. De van 
még több is Sevillában, csakhogy az illető egyhá
zak és egyletek költség hiányában ma még nem 
hordozhatják körül. 

A körmenetek befejezte után sietett min
denki a sagrario-kat megtekinteni az esteli kivilá
gítás teljes fényében. 

A nálunk szokásos szent sir helyett mentül 
díszesebb oltárszerű állványok ezek, a nagypénteki 
kereszttel, vagy egy koporsóval, melyen az isten 
báránya nyugszik. 

Szombaton reggel volt a föltámadás, A glória 
alkalmával megkondultak a harangok, megzendült 
az orgona, csilingelt valamennyi csengő, és egjr 
falrengető dördülés kíséretében szétvált az oltár 
leple, mely a díszítéseket födözte. 

Húsvét vasárnapján volt a föltámadási kör
menet. De a boltok akkor is nyitva álltak, az em
berek dolgoztak úgy a házakban, mint az utczán. 
Andalúziában nincs ünnep, csak a naptárban. 

* 
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Q. farsang Sevillában. 
Itt a három utolsó napig tulajdonképen alig 

van farsang: vagyis inkább alig venni észre, hogy 
az van. 

A színházak valamelyikében, vagy a termek
ben előforduló bálok csendesen zajlanak le, a 
nélkül, hogy nagyobb hullámot vetnének a társa
dalomban s midőn vége a mulatságnak, még ha 
álarczos volt, sem igen beszélnek többet róla. 
Sokkal kevesebbet, mint egy-egy corrida azaz 
bikaviadalnál, mely sokkal több port ver fel még 
akkor is, ha csak egyszerű műkedvelői előadás 
lett volna az egész. 

Ez aránylag csendesen lezajló egyes bálo
kon kivül csak az jelzi a farsangot, hogy a bolt
ajtókra aggatott lárvák a legkülönbözőbb arcz-
fintoritásokkal nevetnek a járókelőkre, s úgy az 
utczán, mint a kirakatokban árulják már az as-
tucho-kat, a kevésbbé elegáns és elegánsabb hen-
geralaku dobozkákat, melyek tele vannak apróra 
vagdalt sok színű papírral, ezüst és arany porral; 
az 5 centime-től kezdve fölfelé, egészen 1—2 
peseta-ig menő árakhoz, képest. S ezeknek a vi-
rágszerú papirkáknak imitt-amott előforduló szórása, 
és a kitüntetett nők fején való csillogása jelenti 
szinte a farsangot. 
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Egy nő sem venné le fejéről és vállairól a 
múlékony díszt, s midőn ez iránt egy szép leány
hoz kérdést intéztem, azt felte: 

— Isten ments! Hisz ez a megtisztelte
tés jele ! 

A Calle Sierpes-ben pedig -— hol a farsangi 
élet a legzajongóbb — sajnálkozva társalgott 
két n ő : 

— íme, ennek a szegény leánykának egyetlen 
„pap elülő" (papirszeletke) sincs a fején. 

— Alig veszik észre, pedig csinos ! 
Hanem e papirszórás valóságos özöne csak 

a farsang három utolsó napján van, s hogy csak 
innen számítják az idényt bizonyítja az is, hogy 
a farsang utolsó napját hívják itt a. farsang első 
napjának, s utána következik a második és har
madik s az egészet a szokásos hamvazkodás 
zárja be. 

E nevezetes három nap egészen egyöntetű; 
csakhogy a zaj és jókedv napról-napra fokozódik. 

Már az első nap zene ébreszt föl álmunkból 
s az ablakhoz lépve, ott láttunk egy maszkcsopor
tot (fehérbe öltözött katonákat, piros vagy kék 
díszszel és ugyan ily színű zászlóval), kik már 
jókor egyet kerülvén a városban, most réztrom
bitájuk harsogásánál kanyarodnak be egy tavar-
na-ba, hogy ott kipihenjenek és torkukat megned
vesítsék. 

Nagyon természetes, hogy e csoportot sok 
néző kiséri s elállja a csapszék ajtaját s az utczát 
(míg azok oda bent mulatnak), hangos nevetéssel 
adván tetszésüknek jelét, ha valamely kedvükre 
való élez ütötte meg hallásukat. 

Az utczai gyermeksereg is olt ólálkodik leg
hátul s kezeikben elnémultak a primitív hangsze
rek, pedig hát tulajdonkép ők is zenekart ^akar-
nának reprezentálni í Ott látjuk a csörgő kis 
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pandereía-t, a vas háromszöget, a papírból 
készült zambomba-t, mely a belé illesztett vé
kony hur érintésénél kutyaugatás, vagy olykor 
macskanyávogásszerű hangot ád. Kereplő is vegyül 
e hangzavarba, mindenekfelett pedig a sok alakú, 
de mindig a közönséges konyhai reszelő formájára 
készült névtelen hangszer, melyen bizonyos ritmus 
szerint érczpálczácskat húzogatnak végig. 

Dê  most, a mint emlitém, a zenekar hallgat 
s egy másik hasonló tűnt föl a beszögellő utcza 
sarkán, tarka jelmezekben, fekete és színes lár
vákkal, de valamennyi a legpokolibb zsivajt és 
lármát ütve; mert a gyermekek itt is mint Olasz
országban a legkorlátlanabb szabadságot élvezik s 
részt vesznek a felnőttek mulatságaiban. 

— Hadd zajongjanak — szokták mondani 
— ha a gyermek nem lármáz, akkor beteg. 

Nincs is tehát abban hiba, hogy egészsé
güket ki ne mutassák! 

De ideje is lenne már ezt a sok bohóságot 
az utczákon közelebbről megnézni, azért érdekes 
lesz egy séta. 

íme a házak ablak-erkélyei el vannak lepve 
felvirágozott hajú nőkkel, gyermekekkel, sőt fér
fiakat is látni imitt-amott; habár ezek inkább is 
az utczákon járnak és mulatnak, hol az egyes 
maszkok suhannak végig, avagy egész csoportok 
járnak dalolva és zenélve. A panderetta és gitár, 
vagy másoknál a trombita a leggyakrabban előfor
duló hangszer. 

Az erkélyekről pedig repülnek a tarka 
papircsomagok, melyeket hosszú zsinóron dobál
nak az elmenők fejére, a kocsikra, sőt (a mi 
valóban komikus) a festői terhüket czipelő szegény 
kopott szamarakra is, a kik egykedvű bölcs világ
megvetéssel fogadják a tréfát s ügetnek tovább, 
rázva tarka sallangos csengőiket s szállítva a két 
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oldalon függő narancsos, vagy zöldséges kosarat* 
vagy a magasra fölhalmozott, erősen megsarczolt, 
szép kis tortácskákat 

S míg az állatok elhaladnak a keskenyebb 
utczákban, a kapuk alá kell állani, mert nincs tér, 
hogy a járdákon haladni lehessen. 

Amott zsivaj támad, valóságos Öntözködés 
s a férfiak t szórják a tarka papirdarabkákat az 
elhaladó nők fejére. S ezek némelyike csak 
mosolyog hálásan, megelégedetten, mint a hogy a 
kitüntetést fogadni szokás; mások viszont úgy 
tesznek, mintha szabadkoznának e röpke özön el
lenében, pedig már előre is virággal díszítették 
hajukat, hogy a majdan reá hulló tarkaság alatt 
annál inkább olyan legyen, mintha virító fak hul
latták volna reájuk üde szirmaikat. 

Kaezagás van amott; a gyermekek szalad
nak s folyton kiabálják: 

— Langa lo, langa lo ! 
A mi annyit jelent, hogy sikerült nekik 

valakinek a ruhájára vagy kalapjára fehér papirost 
vagy komikus rajzot feltűzni, vagy dobni^ a mely 
figyelmeztető kiáltás és folyton erősbülő kaczaj 
mindaddig tart, míg az^ illető megtréfált észreveszi 
magát, és eldobja a reá akasztott gúny tárgyat. 

Ismét egy csoport maszk halad el; s épen 
azért, mert csoportosan járnak, egyúttal koldul
nak is. 

Meg-megállanak egy-egy népesebb erkély 
alatt, s dalolva csörgetik a panderetta-t, aztán gyor
san megfordítják és kéregetve tartják oda a hall
gatóság elé. 

S csakugyan számos ablakerkélyről dobál
nak le nekik pénzt, mire ők újra, meg újra kezdik 
el hangversenyüket, míg végre az értékes zápor 
gyérülésénél tovább haladnak. 

S mért koldulnak ezek ? Talán jótékony 
czélra ? 
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t — Igen, a saját jótékony czéljaikra, hogy este 
annál tovább mulathassanak. 

— S hát ezek a fekete bársonyba öltözött 
ó-spanyolok, a kik a legszebb jelmezt viselik, talán 
valamely egyesületnek a tagjai ? 

— Ezek a tanulók. S azt hiszi ön, hogy 
ezek nem koldulnak? 

— De ezek mindenesetre valamely czélra ? 
— Kétségtelenül! mentől nagyobb összeg 

jő be, annál szebb lakomát csapnak, és annál 
több vendéget hívnak meg reá. Szóval, ha ön 
csoportosan lát járni maszkokat, biztos lehet benne, 
hogy ezek mind koldulnak. 

A másik járdán fiatat emberek haladnak 
el, s öntözködő készülékből fecscsentik a vizet a 
szemközt jövők arczába. 

De most megharagudni semmiért sem sza
bad ; minden tréfa jogosult, még akkor is, ha 
néha durvaságot rejt magában. 

Például megtörténik, hogy a kisebb utczák-
ban, a tarka papircsomagba rejtetten egyúttal kő 
is repül az átmenő fejére. Vagy az öntözködésre 
szánt friss, vagy illatos vizben, egyúttal oly anyag 
van, mely foltot ejt az öltözéken. De mi ez ellen 
a teendő'? A rendőrség minden lehető esetben 
szemet huny, mert nem mer a néppel kikötni, 
mely egymásnak pártját fogja, s igen könnyen kész 
a „rjronunciamiento" midőn azután jaj az egyen
ruhásoknak ! 

Azt mondják, ez az oka, amiért Isabela 
királyné ez idén a farsangi bohóságokat nem 
nézte meg. 

O is ki lévén téve a megtisztelő durva tréfák 
egész seregének, ezeket akarta jó móddal ki
kerülni. Mert hisz különben a tettes úgyis mindig 
fedezve van a népáramlat által, amely alkalmat 
nyújt a tovaállásra. 
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Jellemző az andalauzokra; pedig Isabela 
királynét eléggé kedvelik itt s azt mondják, hogy 
Madridban is nagy pártja van. 

A szűk uíezákon át mindjobban közeledünk 
a Calle Szirpos felé, mely központja az elegáns 
világ bohóságainak. 

Ide tart különben végre minden csoport, hol 
díszes nőkkel s jókedvű előkelő fiatal emberekkel 
van megrakva minden ablak-erkély. 

A lent nyüzsgő tömegben két piros bársony 
maszk — sötétkék arczu — majom — vonja ma
gára a legtöbb figyelmet; s amaz évenként meg
újuló „castillo0 (vár), mely elé öszvérek vannak 
fogva, s úgy vonják az utczán végig. A fönt álló 
várőrség pedig dalol, aztán leszállva árulja a dalok 
szövegét, s romai ércz-serlegbe szedi a pénzt és 
nagyon szivesen az adományokat is. 

De a központnak is van egy más közös 
czélja, s mind oda özönlik a Plaza nueva felé, 
melynek elegáns hoteljei, a városháza, s egyéb 
épületei reggel óta kárpitokkal, s lobogókkal van
nak díszítve, s fölállítva a fák körül ama sok 
lámpa, melynek czélja alkonyattól éjfélig nappali 
világosságot szolgáltatni. Itt szól a zenekar egész 
délután, itt van gyupontja mind r annak a nép
mulatságnak, melyet egész napon át elszórva az 
utczákon láthatni; sőt még több ennél: mert 
van megbámulni való is : t i. ama elegáns kocsi
sor, mely farsangi körútját végzi a^ Plaza körül, 
s melyből a sevillai gazdag és előkelő világ bá
mul ki, a zajongó népre, s bámultatja magát 
ugyanezzel. A körbe lovaglók is vegyülnek, tarka 
maszkok ugrálnak föl a kocsik hágcsóira, s inger
kednek a bennülőkkel. 

Közbe-közbe egy-egy viasz-gyümölcs bábfő 
vagy zöldág repül le a magasból, s elpattanva ezer 
tarka papirszeletkével bocsátja el a megtisztelt 
ifjú sötét ruháját, ki hálás szemmel pillant föl az 
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erkélyre, hol épen akkor Iparkodik a szerelő le
ányka elrejtekezni. 

Az erkélyekre viszont czukorkák repülnek 
föl s vidáman fogyasztatnak el azonnal. De néha 
közönséges fehér babszemek is, mik jégeső gya
nánt pattannak vissza az emeletek üvegtábláiról. 

Midőn a kocsizás megszűnt, a Plazan 
való élet annál zajosabb lesz. A zenekar változik, 
az elegáns világ elfoglalja a fizetéses székeket s 
gyönyörködik a zenében, a kivilágítás fényében, 
a vándorló maszkok csoportjaiban, a „Langa lo, 
Langa lo" ritmikus kiáltásokban, az ezt kisérő 
nevetésben s a megtréfált zavarában, a mindenütt 
ott lábatlankodó utczai gyermek csínjaiban; a víz, 
gyümölcs és mindenféle süteményt árulók festői 
csoportjaiban; a mézeskalácsot és ostyát kijátszó 
szerencse-gyerekek publikumában; szóval amaz 
egész tarkaságban,^ zsivajban, mely egy déli nép 
mulató kedélyvilágát fejezi ki. 

S ezzel ellentétben az Alcázar még csen
desebb, mint egyébkor. A királyné legbelsőbb ter
meibe vonult, s alig pislog egy lámpa valamely 
kapu alatt. Az előtte való sétány-tér néptelen, a 
frissítőket szolgáltató bódé zárva, hisz mindenki 
mulatni ment A szemközti templom is mintha 
árnyasabban rajzolódnék a sötétkék csillagos égre 
s csak néha-néha vetődik ÍC\Q a távoli zsivaj egy-
e^y vidám hulláma; de visszapereg e múlt nagy
ságukról álmodó két épületről, melyek egyikében 
a földi hatalom tört koronája, másikában pedig a 
királyok sírboltja van. 

De mint a farsang bohóságai még egyszer 
föltámadnak egyetlen egy napra, a hamvazo szer
dát követő úgynevezett „fazék-vasárnapján" (mert 
ekkor t. i. a bálban édességeket tartalmazó nagy 
fazekat törnek pssze) úgy e két komor épület is 
várja — a föltámadást. 
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Q. sevillai vásár. 
A hires sevillai vásár (úgynevezett Feria) 

előestéje van s az egész vásárnak a váza már áll. 
Sőt több ennél, mert imitt-amott ki vannak mára 
kereskedők bódéi töltve s nem egy helyen lenge
nek a casilla-k (házacskák) szőnyegfalai; a sze
gény ambuláns árusok vászon-sátrai is végig hú
zódnak már a fal hosszában s ezek a legkészeb-
bek, mert a zagyván beléjük hányt ezók-móknál 
úgy sem fognak egyébbel ékeskedni. Olyankor 
legjobb végigtekinteni egy készülődő sokaságon, 
midőn olyan még az egész, mint egy emelkedő 
góth-épület finoman áttört csipkézete s csak a 
nagyon is nyilt hézagokat betöltő diszitések hiány
zanak. 

Itt is megvan már az egész terv s egyetlen 
éjen át ki fog töltetni a hiányzó diszszel, csínnal, 
hogy a sevillai rang- és pénzelőkelőség számára egy rögtönzött szellős kis város emelkedjék, 
melyre ok már egész éven át örültek. 

Ugy képzeljék Önök, mintha egy kiállítási 
tér volna ez iilatozó, virító akáczok alatt Csak
hogy megbámulni való tárgy nincsen, mert az el-
árusítandók legnagyobb része csak játékszer, fris
sítők, sütemények, apróságok, szóval inkább is 
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csak ürügy, keresése a mulatságnak. A mi talán a 
„vásár" czimet megérdemli, az a díszes téren túl, 
a karámokra osztott gyepes marha-vásár fog lenni, 
a hol már is lézeng néhány csoport és nyáj, de még 
nem mutatja föl az andalúziai hires szép fajokat. 

A casiíla-k, a sevillai gazdagok e házacskái, 
hosszú sorokban egész utczat képeznek. Csak az 
„ayuntamiento"-nak, a tartomány képviselőségé
nek nem fából rögtönzött valóságos haza, a többi 
üres váz fa-czölöpökből, vászontetővel s az egé
szet az illető tulajdonosoknak — vagy bérlőknek 
— kell szövettel vagy szőnyeggel körülfalaznia s 
bebutoroznia. Nem égy „haziur" segít nyugtalan 
örömében a kárpitosnak vagy asztalosnak munká
jában, hogy holnaj) reggelre minden kész legyen; 
míg a szomszéd házacskákban fölvirágozott hajú 
úrnők ingának a könnyű nádkarszékekben s egy
úttal figyelmeztetve utasítják a szobaleányt, hogy 
tisztára söpörje le a tarka, pálma-sásból font 
szőnyeget. 

Szóval mindenki jelen akar lenni; mindenki 
látni akarja, hogy jelentkezik az a szellős tündér
ország, a nol négy egész napig fog tartani a mú
lékony, tarka, lepke élet. 

Az éj bekövetkezett s már újra félre is 
vonta csillagsátorát e gyorsan támadt kis gyarmat
nál- A vásár megkezdődött s már most naponta 
tekintünk szét, hogy milyen jelenetek ragadják 
meg legjobban figyelmünket. 

A mi tegnap keret volt, az ma kitöltött, élet
teljes kép. Zajos, tarka, élénk, zagyva sip, dob, 
zongora, réztányér és zenekar s ezenkívül szám
talan gyermek fülhasító játékzenéje tölti be minde
nütt a levegőt. Ezenkívül beszédzsivaj és ordítás; 
mit leginkább a&ok idéznek elő, a kik vörös arcz-
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czal, fölpuffadt nyakkal magyarázzák a bódé 
emelvényéről az odasereglett népnek az odabent 
látható csodákat. 

A nagyobbrész inkább az étházak felé tart, 
melyek föltűnő sokaságban egész hosszú utczát 
képeznek; szépen, békésen egymás mellett, sej
telmük sem lévén ama közmondásról: hogy „két 
dudás egy csárdában meg nem fér." Itt ugyan 
megfér temérdek csárda egymás közelében! Ter
mészetes, hogy az étházak mindenikében bort 
is mérnek, legkivált a hires manzanilíes-t és 
xeresi bort. 

Felbokrétázott, felszalagozott fehér drapé
riák lengenek e helyiségek belsejéből hivólag s 
hosszú fehéren terített asztalok várják a szívesen 
látandó vendégeket. 

Ez az utcza azonban még nem elég, van 
egy más, a hol még olcsóbb, még népiesebb ta-
verná-k állnak s ezenkívül még egy sor, a hol 
már az utczán főzik az ételt, sütik a halat, rántják 
olajban a tészta-félét s az egyetlen terített asztal
hoz (a kis bódé belsejében) a szó szoros értelmé
ben erővel vonszolják be a vendégeket a czigány-
arczu v,idéki andaluz nők. 

Ep oly békésen, mint az étekházak, férnek 
meg egymás szomszédságában azok a jáíékosbódék, 
melyek egy egész- hosszú utczát képeznek s me
lyek olyannyira egyformák a sok pléh-sisak, pléh-
kard, pandereta stb. csillogásától, hogy alig lehet 
megkülönböztetni egymástól. 

Szemközt pedig a fák alatt ugyanilyen 
hosszú sorban foglalnak helyett a^ turron-t áru
lók; e mézből és mandulából készített kedvencz 
csemegéjét a spanyoloknak és az alantabb kirakott 
főtt babot, pirított borsót, mogyorót, áztatott földi 
mandulát, közönséges nyers makkot, mint cseme
géjét a legszegényebb osztálynak. 

Mfljtlitínyi F . ; SpAnyolorHEági kúpelc. '1 
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A gyermekek nagyrésze andaluz jelmezbe 
van öltöztetve. A leánykák ugyanilyen virágos 
fehér mantilákkal a fejükön, tarka rövid szok
nyában és vállfűzőben. A kis fiúk pedig testhez 
álló szűk nadrágban és bársony ujjasban ama 
sajátságos, lapos, andaluz-kalappal a fejükön, 
melyet valamennyi „Gonero" is visel. Termé-
szetes, hogy a piros vagy kék öv-kendő sem 
hiányzik. 

Az arczokon^ az ünnepi jó kedv obligát 
napsugara van, időtöltésük pedig a csevegésen 
kivül a csemegézés, mely a székre öntött boca-k 
(főtt rák-lábak) elfogyasztásából áll. Néhol azon
ban sem az utczai zongorát nem hallgatják, sem 
a rák-lábakat nem fogyasztják, de maguk zendí
tik rá a pianino-t és hozzák mozgásba a saját 
lábaikat a castanuela ritmikus csattogása mel
lett. A sétálók megállanak a nyitott elejü casilla 
előtt, hogy a kecsesen hajlongó párokat megbá
mulják. Minél hajlékonyabbak, simábbak a mozdu
latok, annál szebb a tancz. Néha pedig szilajságá-
val mind jobban lelkesíti, ragadja a castanuela-
csattogást, ez pedig viszont magát a tánczot. 
Madarat vélünk hallani, mely trilláz torkaszakadtá
ból s majd viszont meggondolt öntudattal tartja 
meg a pauzákat és a ritmust oly szorosan: hogy 
szinte kihallik belőle a melódia is. 

Odébb meg üres a kis ház, mert lakói már 
ott kocsiznak a fasorban, ama diszes fogatok 
egyikében, melyeket nemsokára úgyszólván az 
egész „társaság* követni fog s mely kocsizásban 
Izabella királynő is részt venne, ha nem utazott 
volna már el Sevillából. Sétakocsizás után kigyúl 
a mindenfelé elhelyezett lámpák gyöngyfüzére s 
csak ekkor kezdődik^ az igazi élet A zene és 
táncz minden oldalról kihangzik; az utczákon 
tolongás van; a cirkuszok, színházak és látványos 
bódék hirdetői még jobban iparkodnak ordítani; 
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az áilatsereglet előtt még jobban verik a rézdobot, 
úgy, hogy a szegény majmok is összerezzennek 
a nagy zajtól és csak habozva nyúlnak az eléjük 
tartott mogyoró vagy mandula után, mintha ezek
ben is^dinamitot sejtenének, oly gyanúsan pislog
nak előbb az ajándékokra. 

De meneküljünk e zsivajból, zajból a ga-
nadera-k (csordák, nyájak) felé, honnan kaszált 
fű illatát hozta a szellő. Utunk ismét a casiila-k 
során visz át, hol egy-egy ide kivándorlóit ca-
sino is egybegyűjtötte már vendégeit, ezúttal 
nőket is, mert a tagok magukkal hoztak feleségei
ket, leányaikat, meghívottjaikat. Az asilo hiva
tala még csendes, mert ilyenkor nem igen fog 
már senki házat bérelni. A San Fernando szegé
nyek házának alapjára foly be ugyanis a casil-
la-k bérleti összege. De annál éberebbek a sebé
szeti és rendőri casilla-k, ha netalán valamely 
cuchillada (kés-szúrás) vagy lopás adná magát 
elp. De e perczben egyik sem fordul elő, csak 
bámul és tolong a nép a kivilágított nyitott sa-
lon-ok előtt, mintha valamely „sánta Ördög" szedte 
volna ki az elzáró falakat az ő kedvükért. 

Jól esik menekülni a kellemetlen tolongás
ból a nyiít mezőre, hol égnek a pásztortüzek, a 
lovak lehorgasztott fővel állnak fáradtan, a tehe
nek pihenve kérődznek s a kecskék, juhok csen
gője, kolompja csak olykor-olykor szólal meg, ha 
egyet mozdulnak. 

Valóságos magyarországi alföldi kép ! Még 
a bogrács is ott lóg a parázs fölött, még a kifor
dított gubáju bojtár is ott sütkérezik az arany
fényben. 

Kevésbe múlt, hogy magyarul meg nem 
szólítom: 

— Hová való kend? 
— A hegyekből, a lesni provincziából. 



dz an&alnz nép. 
Az andaluz nők legnagyobb része bájos és 

szép. Egész megjelenésükön természetes gráczia 
és ícstőiség ömlik el; de képzettségük és fölfogá
suk igen korlátolt. A férfiak vidámak, gúnyoló
dásra hajlandók; de sokkal kevésbbé a komoly 
foglalkozásokra. E nép olyan, mint némely kigyo-
faj; tarka, zománczos, de veszedelmes mérges. 

A vallás, az erkölcs, a szentebb komolyabb 
fogalmak: ez mind a percznyi önérdek s a köny-
nyelműségnek van alávetve; úgy hogy nem csoda, 
ha a gyér kivételek annál inkább ragaszkodnak 
azután a magukban fölállított — vagy talán a haj
lamaikban nálunk született — ideálhoz ; mert ilyen 
kivételek is vannak itt, a kik maguk belátják az 
erkölcs-világ tarthatatlanságát; de segíteni, változ
tatni senki sem bir. 

Csak a múltkor érték tetten a sevillai San-
ísidoro templom rablóit Ugyan melyik osztályból 
kerülhettek ezek ki? 

Bizonyosan ama dologtalan ifjakból, a kik 
az uíczaszögleteket szokták elállni, vagy a terek 
valamelyik részén csoportosulni a hüvelykujjaikat 
a piros öv-kendőbe dugva, a lapos kalapot hom
lokukról hátra tolva s élénken társalognak egy-
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más között, a mennyire tudniillik ezt a szájukban 
tartott szivarcsutka megengedi. 

Ho£jy miből élnek? azt csak a foglalkozás-
talanok búnkrónikájatudná megmondani; mert az 
ő látható foglalkozásuk nem egyéb az aguardien-
tés (pálinkás) boltok látogatásánál; meg a járó
kelők amaz ismeretes kötekedő bosszantásánál, a 
minek neve „meterse con alguno", a mi annyit je
lent : mint akadékoskodni valakivel. 

E gúnyolódó időtöltés ugy a férfiaknálx mint 
ánőknél igenel van egész Andalúziában terjedve, 
mert az a „nép-humora-t képviseli. S kivált jaj an
nak, a ki a gyárból hazatérő szivaros-leányoknak 
útjába esik! Pedig szép csapat ez! Magasra föl
tornyozott, fölvirágozott ^ hajú vidám sereg! Munka 
után egy csöpp faradság sem látszik rajtuk, sőt 
alig várják,^ hogy haza érjenek s valamelyik ba
rátnő házának patio-jában (udvarában), a pa-
liilo (casiagnetta) csattogása mellett íánezra kere
kedjenek. De nem! Ez helytelen kifejezés, mert itt 
a tancz nem egyéb hajlongásnál s a pároknak 
egymást való ügyes kikerülésénél s ezt az öregek 
is szívesen elnézik a patio-ban, ha a májusi „ke
reszt" előtti imának vége van. 

E „kereszt"ugyanis a háznál fölállított kis 
oltár, melyet a fiatalok állíttattak és koldultak 
össze s e vallásos ürügy mulatságul szolgál nekik 
azután az e^ész hónapon át. Mulatság és tréfa 
itten hát a fóczél s még az elkerülhetetlen mun
kát is nagyobbrészt úgy osztják be Andalúziában 
— óra-vagy darabszámra — hogy azért maradjon 
idő a szórakozásra is, mert egész napjokat nem 
szeretik lekötelezni. Még a cselédség nagy része 
is csak „bejáró" a közép osztálynál. A faczér cse
lédeket gyakran látni az „eseribiente" (írnok) előtt, 
kis asztalkáját valamely kapu alá vagy az utczára 
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állította ki s lassan, figyelemmel körmöli a diktált 
levelet. 

De a píaczról hazatérő asszony is leül né
hány perezre a kliensek számára odakészített székre, 
hogy „haza" valamely szomszéd provincziába — 
egy rövid üzenetet meneszszen az eseribiente tu
dományának s a fizetendő egy reálnak jóvoltából, 
mert itt bizony ritka nő tud írni. 

Nevezetes személy tehát az „eseribiente", a 
kinek e néven sok családi titok rejtett kulcsa jön 
a kezébe s visszaélhetne vele, ha epén akarna, de 
még sem teheti, mert épen az a titoktartás a ke
nyere. Közvetít ugyan szállásokat is, meg holmi 
apróbb adás-vevéseket, azonban mint a neve is 
mutatja, mégis csak főfeladata az írás: a levelek, 
a folyamodások; és hiába csalja be az „aguardi-
enteft (pálinka) boltos, vagy a frissítőket mérő 
kofa egy-egy pohárkára, még sem tudnak belőle 
egyebet kivenni holmi czélzatos félszavaknál, a 
melyeket egy-egy szemhunyorítás erősít meg — 
ivásközben. 

Az öszvér-hajcsár is e társaságba vegyül 
egy pillanatra, mely pihenés alatt a szegény zak
latott állat is kifújhatja magát egy kicsit, megrázva 
a sok csengőt, csörgőt, bojtot, czifra, tarka sallan-
got, úgy hogy egyet libben a kettős-kosár az ol
dalain s annál könnyebben libben, mert végre 
üres lett r;ár órára. Oly nagy szerepet játszanak e 
teherhordó Öszvérek és szamarak a nép életében 
s annyi családot segítenek föltartani fáradhatatlan 
türelmükkel, hogy lehetetlen őket legalább mint 
kiegészítő staffage-t föl nem említeni. 

Korán reggel már látni őket az utczákon s 
ekkor avult öltönyü pékek mennek velük házról-
házra, ugyanazok, a kik szabad óráikban lelke
sülten olvassák a Castelár Emil beszédeit, este pe
dig ott ringanak ama kaszinók zsőlyeszékjein, 
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melyeknek elegancziája olyan hangosan hívja ki 
az onnan kizárt nők irigységét. Az a háziúr, a 
kinek szakácsnője reggel kenyeret vásárolt az am
buláns péktől, most kezet fog e csinosan öltözött 
iparossal s egyetértőié^ vagy olykor vitatkozólag 
beszél vele a politikáról. 

S ilyen műveltebb iparos sok van itt, ki 
például a szurtos kaptafát olykor-olykor félretéve, 
pihenésül érdekes, tudományos könyvet fog a ke
zébe s elmerül kedves tárgyába — a csillagaszatba. 
Később azután átöltözik s résztvesz a kávéházak 
társaságában, dicsekedve, hogy milyen kellemes a 
munka és a szórakozás között eltöltött élet! 

A kereskedők soraiban is vannak hasonló 
hajlamú egyének; de nagyrészt sokkal műveletle
nebbek, mint például nálunk s lépten-nyomon ki
tűnik az andaluz felületességre és a könnyelmű
ségre való tartalmatlan vidámság. A ragyogó ég, 
a mosolygó föld okozhatja ezt; meg az az álta
lános megelégedés amaz egyenlőségi érzetből is 
támad, mely a demokrata irányú Spanyolország
ban annyira ki van fejlődve. 

Az urasági cselédek például kalaplevéve se
gítik be a gazdájukat és annak családtagjait a hin
tóba; de ha az ur valamely hanyagságért kissé 
türelmetlenebbül feddi meg a szolgáját, ez rögtön 
így felel: „Velem így ne beszéljen! Csak oly ca-
ballero vagyok, mint ön; az én előddin csak úgy 
segítettek a mórokat kiverni az országból, mint az 
önéi. Fizessen ki és elmegyek l" 

S csakugyan képesebb volna tüntetése köz
ben éhen halni, mint a szerinte igaztalan és szi
gorú bánásmódnak magát alávetnL De a tüntetésre 
alig kerül a sor; pár jó szó, néhány szivar gyor
san helyre állítja a békét; s a világ előtt újra az 
alázatos szolga emeli a czimeres hintóba gazdáját. 

A női cselédség türelmesebb ; csakhogy en-
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ncl meg az a szokás van, hogyha- valami nem 
tetszik,'" minden további ^szó nélkül a faképnél 
hagyja úrnőjét; s este már ott sétál hosszú rojtu, 
elérik virágú nac;ykendőjében a CalleSiérpes-kivi
lágított boltjai előtt valamelyik barátnője karján és 
nevetgélve bírálgatják a járókelőket 

"S akad is" e részben elég dolguk, mert itt 
hemzseg csténkint az egész elegáns és nem ele
gáns világ. vS csak akkor némulnak el tisztelettel
jesen a jókedvű bírálgatok, ha torero-k haladnak 
cl mellettük; ezek lévén az általános bámulatnak 
sérthetetlen tárgyai. A torero (bikaviador) külö
nösen ama kis"czopfról ismerhető fel, melyet si
mára nyírt fejének hátulsó részén visel s mely 
arra szolgál, hogy a szerepléskor föltűzni szokott 
hagyományos fejdíszt e hajfonathoz erősítsék. 
Néha tüntető büszkeséggel szabadon viseli a sé
táló torero a hajfonatot,"néha pedig félig a kalap 
alá rejti, de mindig csak úgy, hogy azért elárulja 
az irigyelt foglalkozást. Többi Öltözetük rendesen 
azandaluz népviselet; alapos kalap, a rövid ujjas, 
az alóla előkandikáló színes övkendőveL 

A hires malador-ok többnyire bársony-ujjast 
viselnek s hogy őket meglássák, néha csődület is 
támad egy-egy helyen. Az elégedett Garciát külö
nösen ismerik a koldusok is, mert ő bőkezű úgy 
a szegények, mint a gazdagok iránt. Előadás után 
rendesen megszokta vendégelni barátait és az 
impresariót Mazantini tiri családból való s arisz
tokratikus hajlamokkal bir, azért nem is hordja a 
rendes toreroi öltözéket, de elegáns szalon-ruhában 
jár s nehéz arany lánczot visel, melyet különösen 
megbámulnak rajta. 

így függ minden szem érdekkel a torerokon 
s ők viszont": „kivívott" dicsőségüknek problema
tikus magaslatáról néznek végig a czirkuszok lel
kesült közönségén, melynek tarka hullámai: az 
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arisstokráczia, a középosztály s a nép mozaik
szerű egysege: magába foglalván a tengerésze
ket, földmíveseket, gyári munkásokat, napszámo
sokat, koldusokat, naplopókat s ama számtalan el
nevezést viselő embereket, a kik a szorgalom és 
henyélés által képezik amaz alig észrevehető apró 
rétegeket az emberi társadalomban, melyek hason
lók a víz rezgéséhez a tengeren. 

S vájjon eszökbe jut-e ilyenkor a torerok-
nak, hogy az egész gyülekezetben alig foglalkozik 
valaki a közjóra nézve haszontalanabb dologgal, 
mint ők maguk, az irigyeltek. 

X 



Granada. 
Régi álmom! Spanyolországban még fen-

álló emléke az elűzött móroknak. Hol büszkén 
emelkedik az Alhambra, s felvezető utján össze
borulnak a fák, úgy, hogy még a nyári legragyo
góbb, legtikkasztóbb napsugárt sem eresztik át ez 
arnyon, mely rejteni, födni akarja a régi múlt 
idők vérengző jeleneteit. 

Hol most is arab nevet visel egy-egy utcza, 
egy-egy városrész, vagy havas csúcsa, s a benn
lakó éppen annyi gyűlölettel̂  gondol az elűzött 
népre, a mennyi kegyelettel "őrzi annak emlékejt 
éppen talán csak nemzeti büszkeségből a győző, 
a legyőzöttel 

Igen, ez mind úgy van; csakhogy a ki nagjy 
előszeretettel, élénken túlterhelt képzelődéssel jo 
ide, az kissé csalódik, és lehangolódik, mert nem 
oly zománczos, nagyszerű az egész, mint a képze
lő dés káprázata* 

Granada inkább is egy régi német, mint 
spanyol városhoz hasonlít; lejtősen futó szürke 
háztetőivel, melyek azonban helylyel-közzel csak 
az újak közé vannak ékelve, másutt pedig egész 
utczakat képeznek egyszerű falaikkal, melyek nem 
oly nyitottak, mint alsó Andalúziában, hogy minden 
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oldalról beereszszék a folytonosan enyhe levegőt, 
de inkább is a télre számítottak, melyet folyton 
emlékezetükbe idéz az ittenieknek a Sierra nie-
vada, ez a több csúcsú havas hegyláncz, mely 
fehéren emelkedik az üde, zöldség és a zuhogva 
siető Genil vize fölé. 

E perczben a folyónak partja nagyon élénk: 
mert vásár van. 

Az ország minden részéből ide sereglettek, 
hogy a wCorpus"-i vagyis urnapi körmenetet lás
sák s az ezt követő ünnepélyekben részt vegye
nek. Maga a körmenet sem felel meg nagy hír
nevének. Jönnek a Giganteok (óriások) és 
Enan-ok (törpék) azaz két-két lárva-fej^ü s tarka 
mezbe öltöztetett alak — mórok paródiája — 
melyeket a benrejlő emberek és gyermekek moz
gatnak. 

Ezeket követi a Tarasca, Qgy sárkányon 
ülő mechanikus női alak. A szörny tatolt szájából 
koronkint füstöt lehel s az egész a bűnt ábrázolja. 

Hat ló vontatja a régi üveges hintót, mely
ben egykor a „katholikus király" (San Fernando) 
követte a szentséget a körmenetnél, hálát adandó 
a mórok szerencsés legyőzetéseért. 

0 spanyolosan öltözött városi tisztviselők, 
papság és őrök haladnak a felállított katonák sor
fala között. Hozzák a „sagrarioa-ba tett Szentsé
get, melyet az Öreg püspök követ s ez után egy 
díszes zsölyeszéket visznek az apródok, hogy ha 
elfárad, hogy kipihenhessen; mialatt a proczesszió 
gyakran megáll s a zenekarok felváltva hangoz
tatják Eslavanak vagy más előkelő spanyol tem
plomi zeneszerzőnek darabjait. 

Az egyes parochiákat egyes kereszt jelzi s 
lengenek a zászlók az árva gyermekek hosszú 
sora fölött, melyeket a fezének és herraandad-ok 
(vallásos egyesületek) követnek s vezetik ama 
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fehérbe öltözött koszorús fátyolos leánykák, melyek
nek itt ^angyalkák* az elnevezése. 

Zúgnak a harangok, a föld tele van szórva 
füvei és a többnyire r fehér-pirossal szőnyegezett 
erkélyekről hűli a virág az elhaladó Szentségre, a 
díszesen öltözött nők apró kosárkáiból. A menet 
a mise után a katedráiból indult s áthaladva a 
Viva ramblan (a város e főterén) végpi körútját 
a városon keresztül, hogy a székesegyházba vissza
térjen. 

A Viva rambla közepén rögtönzött ká
polnaszerű emelvény áll melynek oszlopai között 
egy szentségtartó ragyog s az ünnep kezdete az, 
hogy e teret Űrnapjának előestéjén fényesen ki
világítják. 

Űrnapján s azután következnek a többi 
ünnepek. írnak, séták, vásár, bika- s kakas-viada
lok, hangverseny az Alhambrában, táncz stb. 

Az Alhambra csendjét zaj veri föl. Meg
elevenednek az egymásba fonódó csodálatos re
liefek az ódon falakon, mintha remegne e kő-
lombozat a melódia és összhang varázshatalmu 
szellőjében. Csak az a kár, hogy,egy.ilyen szépen 
ékített hajlékot ismét egy csoport kopár, elhanya
golt fal követ s a szép az enyészettel, a gondat
lansággal nagyon is Összevegyül Az „oroszlánok 
udvaráéban a kút közül tizenkét kutyának is be
illő tizenkét oroszlán áll. 

Sima fejükről sok helyt már letöredezett a 
fül; s csak úgy van rögtönözve, mait érrel ismét 
oda tákolva. A „nővérek szobája" azonban sértet
len. Ép még az a két egyforma, nagy fehér már
vány-lap is, mely az előcsarnokban majdnem 
küszöbéül szolgál ama két lakószobának és háló-
fülkének, mely egymással szemközt ikernek is 
beillik, egyenlősége által. 

A mór királyok és királynők fürdőinek azon-
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baii már kitöredeztek magas kupoláiból a tarka 
üvegek; s most a virágszerü üres nyilasokon 
szabadon zuhoghat be az eső és ragyoghat be a 
csillagfény. Onnét Johanná-nak börtönét most 
is erős vas-rács őrzi; de kedvelt tartózkodási 
helyéről (az egykori mór királynők öltözőjéből) 
most is oly szép és szabad a kilátás, hogy egy
aránt mosolyog az, a ki nézi; és mosolyog 
oda kunt a lejtősen épült város, a zöld ligetek, a 
havasok, az Alhambrahoz tartozó illatos kertek 
és maga a ragyogó égbolt, mely szeretettel borúi 
az egész képre. 

Lent egy árnyas udvar kútjában még foly
ton ott sötétlenek ama rézbarna foltok, melyek
ről azt mondják, hogy a lemészárolt Abencérage-ok 
örökre oda száradt vérfoltjai lennének. 

Gyönyörük e csarnokban emez aranyos, 
kék és piros arabeskek, csak az a kár? hogy 
utánzatok, mert az eredeti lekopott S ennél érté
kesebb amaz egyszerű szürke hajlék, mely kuszált 
arabeszk-fonadékai között számtalan mondatot 
rejt a koránból. 

De a sajátságos betűk most e perczben itt 
olyan érthetetlen titkot képeznek, melyet el nem 
árul még a „titok" szobája sem; pedig itt csak 
súgni kell az egyik sarokban valamit, hogy a 
szemközt álló azonnal meghallja a másikban azt, 
a mit odaát mondottak. 

S általában olyan titok, olyan rejtély az 
egész Alhambra, hogy annak most mái* csak egy 
részét ismeri a történet. Mert, ki tudna számot 
adni minden szivdobbanásról, könyrol vagy mosoly
ról, mely egykor itt e falak között egész világa 
lehetett egy-egy életnek, de a történetre nézve 
jelentéktelen és —-elfeledett. 

Ilyen elfeledett ama sok elzárt lemondó 
élet is, mely egykor itt e város másik végén a 
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„CartujV-ban (Karíhausi kolostorban) folyt le. 
Most már csak ama szép, gazdag templom latszik 
mely imáinknak színhelye volt. Az egyszerű nagy 
ebédlőterem falazott padkáival s ama szószékszerü 
ablakokkal, honnan még evésközben is lehangzott 
az Isten igéje. 

Sok^ nagy kép ábrázolja a folyosókon e 
szerzet mártírjainak végét; a gazdag sekrestyében 
pedig egész sora a mestermúvü szekrényeknek 
tanúskodik arról, hogy nemcsak a halálban, de az 
életben is voltak e szerzetnek mártírjai. 

Annyi türelmet, gondot, figyelmet, pontossá
got és a tárgyba való merülést valóban csak az 
fordíthat valamely kézműre, a kinek már az élet
ben egyebe sincs a foglalkozásnál, mely kárpótol 
neki minden egyéb örömet. 

Oly szépen vannak egymásba illesztve az 
elefántcsont, ébenfa és aranyozott ezüst, hogy az 
egész csak egy megtestesült gondolatnak látszik s 
beszédében tanúskodik arról, hogy készítőjének, 
ama rég eloorlott szegény szerzetesnek, milyen 
hosszú időn át egész lelkét betöltő legkedvesebb esz
méje volt. 

S nemcsak e szekrényeket, de a templom 
ugyanily művű belső ajtaját is ő készítette. 

Sok érték van itt összehalmozva a Ságra-
rioban; úgy a falakba illesztett agath-kő kéve* 
rékü lapokban stb. s becses ama szép madonna-
kég Is, melyAlonzo Cano műve és az egyik oldal
oltárt ékíti. A kolostor kertje igen terjedelmes, de 
el van hanyagolva. 

De nincs elhanyagolva a San Jüan de Diós 
sírja, melyet az ugyanily nevű szerzetesek őriz
nek a templomuk feletti camerin-ben. 

E w§zobácskaa összehalmozása a fénynek, 
az értéknek és kegyeletnek. Azt mondják, hogy 
Rómában sincs ilyen gazdag reliquiarium. 
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Kétszáznál több ereklye van itt a szent 
testén kivül, mely ezüstkoporsóban nyugszik, 
díszítve a tizenkét apostol ezüstből készített alak
jával, melyeket azonban csak némely alkalommal 
helyeznek oda, mint Prágában a Nepumoki t szent 
János koporsója körül állókat; csakhogy a prágaiak 
nagyobbak. 

Az Üdvözítő tövis koronájából egy tövis, 
szent Felicián egész csontváza, több szentnek a 
koponyája, számtalan apró ereklye képezi ez 
aranyozott reliefes szobának megbecsülhetetlen 
szellemi kincseit. 

Megszólal a harang. Odakünn a nap ara
nyozza az Alhambrát, melynek egykori mecsetjé
ben szintén oltárt emeltek a katholikus királyok. 

Ellentétes áramlat kavarog a légben, mintha 
a mór falakról és a templomok csillogó keresztjé
ről még folyton küzdő eszmék, ellentmondásos 
hangulatok lengenének. 

Csak a Sierra nievada áll semlegesen nyu
godtan, fehéren, mindig egyformán; mintha csil
logó havas csúcsai azt mondanák: „Egy az Isten, 
bár mi néven nevezzük is őt s elenyészhet étlen 
oltára a természet!" 

Mf 
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